
 برتر واحدصنفیپرسشنامه انتخاب 

   1397سال 

  

 زاعالم می نمایم که اطالعات ابرا.................. ............................... واحدصنفی متصدي............. .............................ینجانب ا

   .تکمیل و ارسال شده است يا اخالق حرفه شده با دقت و رعایت

  

  .ل فرم پیوست ،توجه به نکات ذیل موجب امتنان استجهت تکمی

  .کلیه صفحات پرسشنامه امضاء و ممهور به مهر واحد صنفی گردد

  .ستر بند الزامی اهدر  زبخش ارائه مستندات مورد نیا هرمی نماید درري یادآو

  

  :و فردي سوابق شغلی - 1

               ......................................... :شماره پروانه کسب        .......................................: نوع فعالیت     .................................................: نام واحد صنفی

  ........................................ :نام تجاري ثبت شده       .......................................... :تاریخ ثبت     ......................................... :حرفه/مدت فعالیت

       ......................................................... :رسته شغلی         ..........................  :)حرفه موردنظر توسط پدران نیز انجام می شده است(سوابق گذشته شغل

  ................................................................ :کد ملی       ........................................................................ :ادگی متصدي واحد صنفی نام و نام خانو

       ........................................................ :شماره تلفن       ......................................... :خ تولدتاری     .................................................................. :ش.ش

 ............................................ :شماره تلفن همراه       ........................................................................................................ :آدرس پست الکترونیک 

......................................................................................................................................................................................................................................  :آدرس 

        

  مهر و امضاء                                                                   

    

  

 



  

 :استراتژي هاي توسعه  اهداف و  - 2

  ؟ تعریف گردیده استشما واحدصنفی ه برند در زداف کالن در حوهموریت و اأ، مزچشم اندا - 1-2

                   تدوین شده است  زچشم اندا) ب       کلیه موارد در دست تدوین می باشد) الف

  داف کالن کامال تدوین شده استه، ماموریت و ازچشم اندا) د      و ماموریت تدوین شده است  زچشم اندا) ج

  خوشآمد ار یابی تلفنی، زا، متن باهارا ئه (و تبلیغاتی دار ید؟  يخبر ياهو پروموشن جهت اقدامات مدون  يآ یا برنا مه ا  - 2-2

   ... )، وب سایت، ایمیل ويتجار ياهگویی در برنامه 

       خیر) ج    قرار می گیرد يدوره ا زيیابی و تعدیل سازا مورد ارها و برنامه هابزار آیا) ب     بله) الف

  چند درصد بوده است؟  1396ل تبلیغات به کل فروش در سا ياهزینه ه  -2- 3

  %15 ز بیشتر ا) هـ     % 15تا %  10) د      %10تا   %5) ج                 %5تا % 3) ب%                   3ز کمتر ا) لفا

  ؟است داشته 1396ال خدمات جدید معرفی شده در س/الت محصوآیا واحد صنفی   - 4-2

            خیر) ب              بله)الف

.....................................................................................................................................................:ارائه توضیحات الزامی است  

  ...................................................................................................................................................................................................  

  )واحدصنفیمهارت، تالش و مسئولیت پذیري نیروي انسانی در قبال (منابع انسانی   - 3      

  ؟توسعه و بهره وري در سازمان و افزایش ظرفیت هاي شغلی براي خود تدوین نموده اید يشی در راستازآمو ياهآیا برنامه - 3- 1

                           خیر) ب             بله ) الف 

  :الزامی استذکر دور ه هاي گذرانده شده 

1 -                                                                                        2 -  

3 -                                                                                           4 -            

5-  

  

 کارکنان فروش و مارکتینگ صورت می پذیرد؟  يبرندینگ برا ياه ياستراتژ يدر راستا زشیآمو هايآیا برنامه  - 2-3

                                 فنی و کیفی تولید می باشد  ياه زها، صرفاً در حوهبرنامه ) الف

                          اریابی در حال تدوین استزفروش و با زهبرنامه در حو) ب

                          مه سطوح برگزار می گردد ه ياریابی برازه فروش و بازا در حوهبرنامه ) ج

  فروشندگان اجرا می گردد يبرا) و مشترك گرایی يبه طور خاص مشترك مدار( برند  زهپیشرفته در حو ياهبرنامه ) د

  



  

  

مان زو متخصص برند در سا يا اشخاص حرفه يشناسایی، جذب و به کارگیر يیا سیستم مدونی براآ  -3- 3

  ؟ شما وجود دارد

         خیر ) ب                     بله) الف

  نتایج مشتریان -4

 )نام، شماره تماس، آنچه می خرند( مشتریان خود در اختیار دارید؟  زآیا یک پایگاه داده جامع ا  -1-4

                      ذخیره می شود يا بر اساس فاکتور فروش به صورت کاغذهداده ) ب                           اطالعات ثبت نمی شود ) الف

  پایگاه داده مشتریان تمام اطالعات آنان را تحلیل و آنالیز می کند) د          می شود ي اطالعات به صورت سیستمی ذخیره و گزارش گیر) ج

  مان وجود دارد؟زمیزان رضایت مشتریان در سامدیریت رسیدگی به شکایات و سنجش  يآیا یک سیستم مدون و مشخص برا - 2-4

          مشکل، مشترك میتواند اظهار نظر نماید زدر صورت برو) ب               وجود ندارد ) الف

  ده استش 10004و10002 ياهمان موفق به دریافت استانداردزسا) د         ورود شکایت و اعالم نظر روشن و اطالع رسانی شده است يمباد) ج

  تایج کلیدي عملکردن - 5

  گیرد؟  ا قرار میه ار نسبی در کدام یک اي گروهزلحاظ سهم با به نظر شما واحد صنفی از  - 1-5

  برهر) دي      برهکسب ر يتالش گر برا) ج   ستیمهاریابی و برند زبا ياهیل برنامه در حال تدوین و تحل )ب      دنباله رو ) الف

  ه است؟ زاین برند نسبت به محصول رقبا چه اندا اليبیشتر جهت خرید کا يبها میزان رغبت مشتریان به پرداخت - 2-5

  ادزی) د           متوسط ) ج                    کم ) ب      رغبتی ندارد ) الف

  میزان کاربرد تکنولوژي در ساختار صنفی شما چه میزان می باشد؟ - 5- 3

                           کم)ج       متوسط)ب       زیاد) الف

  رقبا به چه میزان است؟ ي شما در مواجهه باتقلید پذیرمیزان  -5- 4

                                     زیاد) ج                                      متوسط) ب        کم)الف 

  شرکت درنمایشگاه هاي داخلی و خارجی -6

          ت داشته اید؟در نمایشگاه هاي داخلی و خارجی شرک 96آیا در سال    - 1-6  

                  خیر)ب        بله) الف  

  ............................................................................................................ :نام نمایشگاه   

  



  

  

          شده چه بوده ؟ برگزارموقعیت جغرافیایی نمایشگاه   -2-6  

  بین المللی) ج      خارجی)ب      داخلی)الف    

        خدمات شده است؟/آیا شرکت در نمایشگاه باعث افزایش فروش تولیدات  -6- 3

  تأثیري نداشته) د    کم)ج      متوسط)ب        زیاد)الف    

              هدف اصلی از شرکت در نمایشگاه چه بوده؟   -4-6

  تولیدي) ج    غیرانتفاعی یا غیر تجاري )ب    انتفاعی یا تجاري ) الف    

  دامات انجام شده در حوزه تولید و صادراتبررسی اق - 7

            اقدام گردیده است؟یجاد سامانه خرید کاال آیا نسبت به ا  - 1-7

  اقدامی نشده است) ج    در دست تهیه می باشد ) ب    اقدام گردیده است) الف    

        اقدام گردیده است؟قراردادهاي تجاري نسبت به انعقاد  96در طی سال  -2-7

  خیر)ب        بله) الف    

       وجود دارد؟برنامه ریزي براي شناسایی و حمایت از حوزه هاي پیشران اقتصادي در واحدصنفی -7 -3

  خیر) ج      در دست اقدام)ب        بله) الف   

اقـدامی                       در حـوزه صـادرات محصـوالت    جهت ایجادظرفیت هاي جدیـد  هاي تولیدي  تشکیل خوشهآیا در  -7 -4

                    فته است؟صورت پذیر

  خیر) ج      در دست اقدام)ب        بله)الف  

  اقتصاد مقاومتی اهداف بررسی برنامه ها و طرحهاي موردنظر در راستاي تحقق - 8

  ؟آیا واحد صنفی توانسته است با ایجاد ایمنی در برابر تحریم هاي اقتصادي بین المللی فعالیت نماید - 1-8  

    خیر) ب        بله) الف    

    یا واحد صنفی توانسته است با کسب توانایی واکنش هوشمندي به تغییرات محیطی اعمال نماید؟آ  - 2-8  

      خیر) ب        بله) الف    

    آیا اقداماتی مناسب در خصوص توسعه سرمایه هاي انسانی و اجتماعی صورت گرفته است؟  -8- 3  

  خیر) ب        بله ) الف    

        گ کار اقداماتی صورت گرفته است؟آیا در جهت تکریم کار و ارتقاي فرهن  - 4-8  

      خیر) ب        بله) الف    

  

  



  

  

      در جهت تحققشتغال آفرینی آن هم به صورت مشاغل پایدار آیا اقدامات متناسب با ا   -5-8

            در واحد صنفی صورت پذیرفته است؟مقاومتی  اقتصاداهداف    

  خیر) ج    در دست اقدام)ب           بله)الف  

   ؟صورت پذیرفتـه اسـت   خدمات ارتقاء قابلیت هاي رقابتی محصوالت و ماتی در واحد صنفی در جهتاقداآیا   -6-8

    خیر)ب         بله) الف  

آیا واحد صنفی در جهت توسعه زیرساخت هاي موردنیاز توانمندسازي در خصوص توسعه مهارت،دانش و انگیزه  -7-8

                  است؟ پیش بینی نمودهنیروي کار اقداماتی 

    خیر) ب        بله ) فال  

      آیا در واحدصنفی توجهی به نخبگان و استفاده از فناوري هاي نوین صورت گرفته است؟ -8-8

  خیر)ب        بله ) الف  

  ؟کند فروش محصوالت تولید داخل کشور ایفا /تولیدیشترین نقش را در آیا واحد صنفی توانسته است ب  -9-8

    اردند)د      کم) ج      متوسط) ب        زیاد) الف  

      

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  



 

  

  در صورت وجود مواردي که در دست تهیه می باشد ، یا به صورت کتبی و رسمی موجود است،

  .مستندات مربوطه ارائه شود 

ی
ی کمیته ارزیاب

س
جه برر

نتی
  

  :نتایج بررسی اعضاي کمیته 

  

  

  

  

  :نام و امضاءاعضاء

  

  

  :کمیته ارزیابی حاضر در ی نمایندگان تشکل ها و سازمانهاينتایج بررس

  

  

  

  :نام و امضاء

  

  

 




