
     

 

 فرم اطالعات عمومی و مراحل ثبت نام
 

 تکمیل فرمهای ارزیابی :الف ( 
اقدام نموده و همچنین با توجه به نوع فعالیت خود و پرسشنامه مشخصات متقاضی فرم این کلیه متقاضیان می بایستی نسبت به تکمیل 

 یکی از موارد زیر را تکمیل نمایند.
 پرسشنامه واحدهای تولیدی صنعتی  -1

 بهره برداران نمونه معدنی پرسشنامه  -2
 پرسشنامه واحدهای خدمات فنی و مهندسی و طراحی و مونتاژ  -3

 

 قابل دسترس می باشد .    www.iranhim.ir*فرم ثبت نام و پرسشنامه ها در سایت
 

 ب ( پرداخت هزینه ثبت نام و کارشناسی و ارزیابی : 
  1184801314024موسسه خانه صنعت، معدن و تجارت به شماره  یانکب یحساب جارمبلغ ثبت نام می بایستی مطابق جدول زیر به 

 -صنعت، معدن و تجارت ایران به نام خانه یجنوب یشعبه سهرورد -بانک سپه  600150000001184801314024IRو شماره شبا 
 واریز گردد. 1184کد 

 

 

های جشنواره از محل هزینه نماید، میبودجه ای از دولت دریافت نگردد و جشنواره به صورت مستقل برگزار میبا عنایت به اینکه  توضیح مهم :
          های عالوه بر هزینه گردند،می «جایزه تولید ملی»که پس از ارزیابی موفق به دریافت  یواحدهایلذا . گرددتامین میمشارکت شرکت کنندگان 

             اعالمی توسط دبیرخانه جشنواره به عمل  حمایت مالی الزم را بر اساس مبلغعرف ادوار گذشته  مبنی بر ،مندرج در جدول فوق ثبت نام
 خواهند آورد.

 
 

 

 ج ( ارسال مدارک و مستندات به دبیرخانه جشنواره شامل :
 فرم ثبت نام و پرسشنامه واحد -1

 کپی فیش واریزی -2

 ارسال مدارک مثبته در صورت لزوم با توجه به تاکید در متن پرسشنامه. -3
 

  ایرانخانه صنعت، معدن و تجارت بوده و می بایستی به امکان پذیر  20/10/99* ارسال مدارک تنها از طریق پست پیشتاز و تا تاریخ 
 . ارسال گردد

 
 

 توضیحات : 
 

ا کوچکی تعلق می یابند و بزرگی ی) صنعتی ـ معدنی ـ خدمات فنی و مهندسی( امتیازات بر مبنای نسبت رشد و توسعه واحد تولیدی  -
 هایکرد خود طی سالبنگاه تولیدی در بررسی عمل هر موفقیتشاخص انی در انتخاب نخواهد داشت و واحد تولیدی تأثیر چند

 می باشد. 1398و  1397

 انجام خواهد شد .ایران و تجارت معدن صنعت، بررسی های اولیه فرم های تکمیل شده توسط تیم کارشناسی خانه  -

درجات پرسشنامه ها، حق بازدید از واحد متقاضی برای نمایندگان و تیم کارشناسی خانه محفوظ بوده و به منظور بررسی صحت من -
 متقاضیان محترم با تأمین امکانات الزم در این خصوص نهایت همکاری را معمول خواهند داشت.

 ود داشته باشد، رد خواهند شد.فرم هایی که اسناد و مدارک درخواستی آن تکمیل نشود یا در آنها اظهارات خالف واقع وج -

 هزینه ها و مدارک دریافتی جز با تأیید هیأت امناء جشنواره قابل عودت نمی باشد.  -

 کلیه اسناد و اطالعات دریافتی از شرکت کنندگان محترم محرمانه تلقی خواهد شد. -

 حاصل فرمایید. تماس 021-88971842-3، با شماره های  با دبیرخانه جشنوارهکسب اطالعات بیشتر جهت  -

 

 1399تاریخ تکمیل:       /       /                                                                                  

 امضاء و مهر شرکت/ واحد                                                                                      

 هزینه ثبت نام به ریال )بابت کارشناسی و بررسی فرمها(
 تهای خدمات فنی و مهندسیصنایع کوچک و شرک

 ( نفر پرسنل 10- 50)
 صنایع متوسط

 ( نفر پرسنل 50 - 500)
 صنایع بزرگ

 نفر پرسنل 500باالی 
 معادن

10،000،000 13،000،000 18،000،000 10،000،000 


