
 
 
 
 
 

  
 
 

  اجرایی آیین نامه 
  هاي ملی  و تندیسگواهینامه شاخص هاي ارزیابی اعطاي  

  رعایت حقوق مصرف کنندگان  
  
 

    
  
  

                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




  

  

  این روش اجرایی از نوع مدرك درون سازمانی محسوب شده و تحت کنترل می باشد و هرگونه تکثیر، 
  .کپی برداري و توزیع آن بدون مجوزهاي الزم ممنوع است
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   بسم اهللا الرحمن الرحیم 
  

 مقدمه

قوق مصرف کنندگان و خریداران از موضوع حمایت از حقوق مصرف کننده و ترغیب بنگاههاي اقتصادي به رعایت ح
موضوعاتی است که امروزه هم توسط دولتها و هم توسط بنگاههاي اقتصادي  بعنوان راهبردي مناسب در توسعه و 

  .پیش رفت فعالیتهاي مولد و هدایت جریان تولید به سمت مصرف بهینه دنبال می شود
الم به رعایت حق الناس و احترام به خریدار و رعایت حقوق این موضوع در جامعه نیزبا توجه به تاکیدات دین مبین اس

   85جایی که در قرآن سوره مبارك هود آیه . آنها بعنوان یک رکن مهم تلقی شده و دنبال می شود
الناس و مصرف  در این آیه خداوند رعایت حق "وال تبخسو الناس اشیاء هم و ال تعثو فی االرض مفسدین "می فرماید

کم فروشی نکنید تا «ر چارچوب نهی از کم فروشی اعالم نموده و آن را از مظاهر فساد تلقی می کندکنندگان را د
  » مفسد نباشید

راهکار هاي قانونی  1388 سال انماهبدر همین راستا و با تصویب و ابالغ قانون حمایت ازحقوق مصرف کننده در آ
  ف کنندگان، بصورت قانونی مشخص و صریح در هدایت و مدیریت جریان تولید به سمت نیاز هاي واقعی مصر

هاي روز حمایت از حقوق مصرف  ن با برگزاري همایشآبرنامه هاي دولت قرار گرفت موضوعی که زمینه هاي اجرایی 
توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان  در دستور کار قرار داشت و بر این اساس  1380کننده از سال 
 هاي اقتصادي نیز به منظور توسعه و ترغیب این بنگاه هاي اجرایی مربوط به ارزیابی و سنجش بنگاه لنیز دستورالعم

، اصالح و تکمیل هاي بعد نیز مورد بازنگري  ها به نهادینه نمودن فرهنگ احترام به خواست مشتري تدوین و طی سال
  .قرار گرفت

حقوق مصرف کننده و تالش در رونق تولید متناسب با نیاز  از منظري دیگر در جمهوري اسالمی نیز موضوع حمایت از
همواره مورد تاکید مسئوالن عالی نظام قرارداشته و با توجه به اقتضائات کشور نیز این موضوع  مد نظر قرار گرفته 

هدت به نظرم یکی از قدم هاي مجا« :طی بیاناتی اظهارداشتند 1390است بعنوان نمونه مقام معظم رهبري  در سال 
آن را بخواهند البته این طرف قضیه هم این است که . اقتصادي مردم این است که بروند سراغ کاالهاي ساخت داخل 

بایستی دوامش، استحکامش و مرغوبیتش جوري باشد که مشتري را قانع . کاالي ساخت داخل باید قانع کننده باشد
مقام محترم رییس جمهور هم در همین رابطه در دیدار سال همچنین » کند این هردو درکنارهم کار الزم و واجبی است

باید به گونه اي فعالیت کنیم که کیفیت و «فرمودند وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سخنانیبا مدیران ارشد  1393
کمیت کاالها افزایش یافته و در زمینه مصرف انرژي، بهره وري را مالك عمل قراردهیم بر این اساس برنامه ریزي 
  »صورت گرفته باید درجهت این باشد که صنایع درعین حالی که سودآور شوند رشد نامقعولی در قیمت نداشته باشند

تجربیات کارشناسان و صاحبنظران سازمان بهره گیري از آیین نامه و دستورالعمل تهیه شده حاصل نظر سنجی و 
بنگاههاي متقاضی است که طی چهارده دوره برگزاري  حمایت و وزارتخانه و سازمانهاي ذیربط در امر ارزیابی و سنجش

  . و مورد تجدید نظر قرار داده اند ءهاي این دستورالعمل را احصا ها و فرصت همایش آسیب
بی شک این دستورالعمل با ارائه نظرات و پیشنهادهاي نخبگان و صاحبنظران می تواند پر بار تر شده و موجبات 

مستقر در سازمان  آن را میسور نماید؛ بنابراین دبیرخانه اجرایی برگزاري همایش حصول به نتایج مترتب براهداف
  .   استقبال می نماید اتدریافت نظرات و پیشنهاد حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کما فی السابق از 
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دامنه کاربرد - 1

استانی ذي ربط  و واحدهاي انحمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگ این آیین نامه اجرایی در ستاد سازمان
 .کاربرد دارد

مسئولیت اجرا - 2

ندگان و تولیدکنندگان ، شوراي سیاستگذاري حمایت مصرف کن سازمانیین نامه بر عهده مسئولیت اجراي این آ
  . می باشد استانیو واحدهاي ذي ربط 

  :فصل اول 

  تعاریف و اصطالحات -3

  لیت، استحقاق، اعتبار یک سند یا متاعبها، قیمت، قدر، شایستگی، قاب: ارزش -3-1
  نماینده، ماخذ، راهنماي جاده: شاخص -3-2
  اندازه، پیمانه، مقیاس، سنگ محک: معیار-3-3
  . کندهر شخص حقیقی یا حقوقی است که کاال یا خدمتی را خریداري می: کنندهمصرف -3-4
کنندگان، فروشندگان کاال و  نندگان، توزیعبه کلیه تولیدکنندگان، واردک: کنندگان کاال و خدماتعرضه - 3-5
هایی که شمول قانون ها، مؤسسات و شرکتاي و همچنین کلیه دستگاهکنندگان خدمات اعم از فنی و حرفهارائه

به  خدمتمستقیم به صورت کلی یا جزئی کاال یا بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیر
  .شودنمایند اطالق می ئه میکننده ارامصرف

مشترکاً از حیث صحت،  یامنفرداً  ،کنندگان کاال و خدماتحقوقی است که کلیه عرضه: کنندهحقوق مصرف -3-6
و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات  ضوابطکمیت، کیفیت و سالمت کاال و خدمات عرضه شده مطابق با 

عدم انطباق  رعایت کنند و کلیه خسارات مادي و معنوي ناشی از عیوب یایا عرف باید در معامالت  مربوطقرارداد 
  .جاري جبران نمایندضوابط  طبق قوانین وکاال یا خدمات را بر

  .شودنامیده می »حمایت سازمان« کنندگان و تولیدکنندگان به اختصارسازمان حمایت مصرف -3-7
  .شودنامیده می »ملی انجمن« صارکنندگان به اختانجمن ملی حمایت از حقوق مصرف -3-8
  .شودنامیده می »ملی گواهینامه« کنندگان به اختصاررعایت حقوق مصرفملی گواهینامه  -3-9
  .شودنامیده می »ملی  تندیس« کنندگان به اختصاررعایت حقوق مصرفملی تندیس  -3-10
نامیده  »شورا « به اختصار گانکنند شوراي سیاستگذاري اعطاي گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف -3-11
  .شودمی

  عامل سازمان حمایت  هیأت مدیره و مدیر رئیسمعاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان  -3-12
  .است شدهدرج  »حمایت سازمان رئیس« کنندگان و تولیدکنندگان به اختصار مصرف

  به اختصار کنندگانرعایت حقوق مصرف هاي ملی و تندیس کمیته فنی بررسی شرایط اعطاي گواهینامه-3-13
   .شودنامیده می »کمیته فنی « 
کنندگان به اختصار                    دبیرخانه شوراي سیاستگذاري اعطاي گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف -3-14
  .شودنامیده می  »دبیرخانه  شورا« 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


3 
 

دبیرخانه « کنندگان به اختصارملی رعایت حقوق مصرف هاي دبیرخانه اجرایی اعطاي گواهینامه و تندیس -3-15
.شودنامیده می  »اجرایی

به   "کنندگان حمایت از حقوق مصرف "مراسم نهم اسفند ماه،  و تدارکاتی مالی ، کمیته پشتیبانی - 3-16
  . شود نامیده می  »کمیته پشتیبانی« اختصار

  
گیرندگان نسخ -4

سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت ، مدیران کنندگان و تولیدکنندگانسازمان حمایت مصرف  مدیران ستادي
  کمیته فنی، شوراي سیاستگذاري، کمیته پشتیبانی اعضاي استانی، 

  

  هدف  - 5
این . هدف کلی از اجراي این آیین نامه گسترش و نهادینه نمودن فرهنگ رعایت حقوق مصرف کنندگان می باشد

.ز تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بشرح ذیل محقق می شودامر از طریق اهداف مورد انتظار ا
بنگاه هاي هاي ساختار رقابتی سالم و تشویق فعالیتنهادینه نمودن هدف از اجراي این آیین نامه ایجاد، تثبیت و 

  : باشدکنندگان به شرح زیر میحمایت مؤثر از حقوق مصرف راستايدر  اقتصادي
  
  :ولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدماتاهداف مورد انتظار از ت  -5-1
  حقوق بیشتر دهندگان خدمات براي رعایت افزایش انگیزه و حساسیت در تولیدکنندگان و ارائه -1 -5-1

  .هاي فرهنگی و تشویقیکنندگان از طریق فعالیتمصرف
الت و خدمات با دهندگان خدمات در جهت ارائه محصوافزایش رقابت سازنده تولیدکنندگان و ارائه -2 -5-1

  .کیفیت برتر
پس از فروش قبل، حین و تالش در جهت برقراري قیمت عادالنه، تحویل به موقع و ارائه مطلوب خدمات  -3 -5-1
  .کاال

  .در جهت ارائه کاال و خدمات استاندارد بنگاه هاي اقتصاديترغیب  -4 -5-1
در جهت حمایت موثر بنگاه هاي اقتصادي ی سالم رقابتو گسترش فضاي ایجاد ، تثبیت و نهادینه نمودن  -5 -5-1

  از حقوق مصرف کنندگان 
  ارتقاي استاندارد در نظام تولید و توزیع  -6 -5-1
  
  :اهداف مورد انتظار از مصرف کنندگان  -5-2
   مرغوب داخلی  کنندگان به استفاده از کاالها و خدماتتشویق مصرف -5-2-1
فاده از کاالها و خدماتی که در جهت احقاق حقوق مصرف کنندگان تشویق مصرف کنندگان به است -5-2-2

   .گامندارایه خدمات  قبل، حین و پس از فروش پیشنسبت به  
     

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


4 
 

  فصل دوم

  کنندگان رعایت حقوق مصرفهاي ملی شرایط اعطاي گواهینامه و تندیس  -6

  : شرایط الزامی براي اخذ گواهینامه -6-1
رسند به اي سایر واحدها به مصرف میبه عنوان مواد اولیه یا کاالهاي واسطهان تولیدشواحدهایی که  -1 - 1- 6

  .شرطی که صاحب برند مستقل باشند
براي واحدهاي  پروانه ساخت و نشان ایمنی و سالمت( برداري و مجوزهاي بهداشتیداشتن پروانه بهره -2 - 1- 6

و سایر مجوزهاي الزم ) یدات مشمول استاندارد اجباريتول(و پروانه کاربرد عالمت استاندارد ملی ایران ) مشمول
  .هاي مذکوراز مراجع ذیربط و عدم انقضاي مدت اعتبار پروانه

کاالهایی که مشمول استاندارد اجباري نباشند لیکن تولیدکننده، کاالي خود را با کیفیت مطلـوب  مـورد   : 1تبصره
تولید و عرضه نماید و کاالهایی که استاندارد ملـی آنهـا    )قیاستاندارد تشوی( تأئید سازمان ملی استاندارد ایران،

تدوین نشده است و تولیدکننده گواهی انطباق محصول خود را با یکی از استانداردهاي بین المللی از مرجع مورد 
  .رقابت خواهند بودواجد شرایط  ،تأئید کسب نماید

   :داراي معیارهاي زیر باشندمی باشند باید ننشان ایمنی و سالمت   که مشمول داشتنیی واحدها: 2تبصره
ü  در حوزه نظارتی دانشگاههاي علوم پزشکیسال اخیر  2عدم سوء سابقه در. 
ü  انطباق محصوالت با ضوابط معاونت غذا و دارو در طرحPMS برداري ادواري یا تأئید  یا نمونه

  .دانشگاههاي علوم پزشکی مربوط
ü  امتیاز900(درصد 90کسب حداقل (نیازي  هاي پیش گ ارزیابی برنامهکاربرPRP) رعایت ضوابط و

  ).نیازي هاي پیش مقررات بهداشتی و برنامه
ü ؛ها طر بودن محصول از نظر آالیندهخ ها و بی عدم وجود آالینده  

فلزات  -باقیمانده سموم دفع آفات نباتی -)ها مایکوتوسین(باقیمانده سموم قارچی: ها شامل آالینده
  .مواد رادیواکتیویته -ها هورمون - دامی باقیمانده داروهاي - ها یکبیوت آنتی -سنگین

ü هاي تحول نظام  ها و برنامه نوآوري در تولید فرآورده، شامل محصوالت سالمت محور براساس سیاست
  :سالمت و برنامه پنجم توسعه

ü  مشخص بودن کارخانه تولید کننده اصلی، با توجه بهGMP )تولیديهرکارخانه ) شرایط خوب تولید.  
ü  داشتن واحدR&D الت جدیدوفعال، جهت نوآوري محص.  
ü  داشتن سیستم، دستورالعمل و همچنین اجراي جدي موارد مربوط بهRecall  محصوالت و بررسی

  . شکایات
و همچنین نداشتن  »نداشتن حکم محکومیت قطعی در شعب تعزیرات و یا سایر مراجع ذیصالح « - 3 - 1- 6

.طی سال ممیزي و سال قبل از آنسازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان  پرونده تخلفاتی مفتوح در
بایست به تفکیک کاالهاي تولیدي یا خدمات ارائه شده واجد واحدهاي تولیدي و خدماتی متقاضی می - 4 - 1- 6

. شرایط باشند
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د مالك ارزیابی براي بررسی چنانچه واحد تولیدي یا خدماتی، داراي تنوع در تولید کاال یا خدمت باش: 1تبصره
. باشدآن واحد می » شاخص« تقاضا، کاال یا خدمت 

که عملکرد شرکت در زمینه آن کاال یا خدمت حدود  استال یا خدمتی به عنوان شاخص مطرح کا: 2تبصره
  .درصد تولید واقعی یا درآمد باشد70
  : کشور استان 10و بیشتر از  10گستره توزیع  -5 - 1- 6

و گستره فعالیت  ،که براساس شیوه توزیع... هایی مانند سیمان، پتروشیمی، فوالد و  رخصوص شرکتد :تبصره 
، کاهش هزینه تردد و اولویت تامین نیاز مناطق شوند اما براساس نوع فعالیت ملی محسوب مینحوه خدمات 

  .  شود رأي کمیته فنی اقدام میبراي آنها مهیا نیست، براساس نظر مدیریت مربوط و در ده استان توزیع  ،نزدیکتر
ü توانند درخواست گواهینامه استانی را از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت می بنگاه هاي غیر مشمول

. استان مربوط اعالم نمایند
ü  استان، لزوماً به معنی وجود شعبه یا نمایندگی  10منظور از گستره توزیع کاال و خدمات در سطح حداقل

  کنندگان در حداقل  معنی آن وجود اصل کاال یا خدمات و در دسترس بودن براي مصرف باشد بلکه نمی
  .هاي پخش سراسري کاال هم تحقق یابد تواند از طریق شرکت باشد که این امر می استان می 10

قوق رعایت ح استانی مفتخر به دریافت گواهینامه  متناوببار متوالی یا  5شرکتهاي استانی که حداقل  -6 - 1- 6
در  کنندگان توانند در فرآیند اعطاي گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف شوند، براي یکبار میمصرف کنندگان 

   .سطح ملی حضور یابند
  مطابق پروانه % 50و در شرایط رکود ظرفیت اسمی % 70تولید بر مبناي حداقلدر شرایط تعادلی  -7 - 1- 6

  .وري و کاهش بهاي تمام شدهو خدماتی با رویکرد افزایش بهره سنخ واحدهاي تولیدي کاالهاي همبهره برداري 
از درآمد % 50شود؛ تحقق براي واحدهاي خدماتی که امکان ظرفیت سنجی عملیاتی براي آنها میسر نمی : تبصره

درصد از تعمیرات انجام شده براساس 80پیش بینی شده در بودجه سالیانه و همچنین تحقق 
  .است ضروري (TAT)استاندارد

رضایتمندي مشتري و رسیدگی به نظرات هاي رسیدگی به شکایات مشتریان و جلب دارا بودن واحد -8 - 1- 6
. مشتریان

کننده منطبق با ضوابط سازمان حمایت و رعایت ضوابط تعیین و اعالم قیمت کاال و خدمات براي مصرف -9 - 1- 6
  .یا سایر مراجع مسئول به تناسب نوع کاال و خدمات



   گواهینامهشرایط اختصاصی اخذ  -6-2
  درصد رضایتمندي مشتري در نظرسنجی هاي بعمل آمده 70دارا بودن حداقل  - 1- 2- 6
  امتیاز - 2- 2- 6

، امتیاز واحدهاي متقاضی براساس جدول امتیاز )شرایط الزامی( 1-6بند پس از تطبیق و تأیید کلیه شرایط 
امتیاز این بخش را اخذ نمایند، گواهینامه  100امتیاز از  70اقل حد هایی کهبه شرکت. شودها، ارزیابی میشاخص

براساس . ها در جداول صفحات آتی آمده است این شاخص. شودکنندگان اعطاء میرعایت حقوق مصرف
هایی  شاخص) 3(هایی براي ارزیابی واحدهاي خدماتی و در جدول شاخص) 2(بندي انجام شده در جدول تقسیم

قبل،حین و پس از براي واحدهاي خدمات  ییها شاخص) 4(دهاي خدمات توزیعی و در جدولبراي ارزیابی واح
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ها در برگرفته و متناسب  ها را در تمام حوزه شاخص) 1(ضمن آنکه جدول شماره. به تفکیک ارائه شده است فروش
  . با نوع فعالیت قابل ارزیابی است

شاخص به دلیل نوع محصول یا خدمت به شاخص دیگر  در صورتیکه در بررسی شاخص ها امتیاز یک :  1تبصره 
اضافه شود، می بایست در ارزیابی ها امتیاز شاخص کاال یا خدمتی که ارتقاء یافته است مورد ارزیابی با امتیاز 

  . جدید قرار گیرد
خاص  هاي بایست با شاخص اقتصادي براي واحدهاي خدماتی میبنگاههاي با توجه به اینکه در بررسی  :2بصرهت

  .   استفاده شود 4و  2،3بررسی شود، درخصوص این واحدها از جداول 
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   کنندگانهاي ارزیابی اعطاي گواهینامه رعایت حقوق مصرفامتیاز شاخص) 1(جدول

امتیاز  30 -)قیمت: (  1 -1شاخص 

زیر شاخص ارزیابی
امتیاز زیر 
شاخص

امتیازتوضیحات
امتیاز واحد 
متقاضی

کننده یت ضوابط تعیین و اعالم قیمت کاال و خدمات براي مصرفرعا - 1
منطبق با  ضوابط سازمان حمایت و یا سایر مراجع مسئول به تناسب نوع 

. کاال و خدمات
10

در صورتیکه قیمت گذاري کاال و خدمات در بورس 
خواهد بود  6انجام می شود امتیاز این بخش حداکثر 

 7و  6، 5،  4اخص هاي امتیاز دیگر در امتیاز ش 4و 
.لحاظ گردد

10

  . قبل آن نداشتن زیان مالی عملیاتی در سال مورد بررسی و سال ما -2


2

0سال زیان مالی  2شرکت، داراي 



زیان مالی باشد اما طرح توسعه  سال 2شرکت، داراي 
   5/0   .در آن انجام شده باشد

ر دسال داراي زیان مالی  2شرکت در یکی از 
صورتیکه شرکت تازه تاسیس بوده یا طرح توسعه در 

  . سالی که زیان مالی داشته اجرا کرده است

  
1  

    .سال زیان مالی ندارد 2شرکت، در 
2  

و در شرایط ظرفیت اسمی % 70تولید بر مبناي حداقلدر شرایط تعادلی  -3
یدي و سنخ واحدهاي تول کاالهاي هممطابق پروانه بهره برداري % 50رکود 

  .وري و کاهش بهاي تمام شدهخدماتی با رویکرد افزایش بهره
براي واحدهاي خدماتی که امکان ظرفیت سنجی عملیاتی براي آنها : تبصره

از درآمد پیش بینی شده در بودجه سالیانه و % 50شود؛ تحقق میسر نمی
) TAT(درصد از تعمیرات انجام شده براساس استاندارد80همچنین تحقق 

  .است ضروري


5

درصد ظرفیت اسمی در  70 تولید کمتر از 
.         را دارا باشند 1تبصرهصورتیکه

0 

1 % 75تا کمتر از % 70تولید از 

2 % 80تا کمتر از  % 75تولید از 

3 % 85تا کمتر از % 80تولید از 

4 %.90تا کمتر از  % 85تولید از 

5 .  الترو با%  90 از تولید

در صورتیکه کاالیی امکان درج قیمت را نداشته 3.درج و اعالم قیمت به صورت کامالً شفاف و آشکار - 4
3.تخصیص داده شود 6باشد امتیاز به بند 

(  ها، سایتبه روز قیمت کاالهاي تولیدي و خدماتی از طریق رسانه اعالم -5
124.ir ( و. ...

4
2نی به روزرسا داشتن سایت اطالع

1ها رسانی از طریق سایر روش اطالع

  1  اطالع رسانی از طریق سایت سازمان حمایت 

در مورد کاالهاي مصرفی امتیاز به طور کامل به واحد 2.رعایت  ضوابط  فروش اقساطی و پیش فروش سازمان حمایت-6
2. گیردتعلق می

رفی یا کاهش قیمت فروش و کاهش قیمت تمام شده، کاهش انرژي مص - 7
  )کیفیتافت  منوط به عدم. (وري بهره

  
4  

1کاهش قیمت تمام شده 

 isoکاهش انرژي مصرفی یا داشتن ایزو مرتبط مانند 
50001  

1

1  کاهش قیمت فروش

1  بهره وري

  : 1 -1مکتسبه شرکت در شاخص  جمع امتیاز  30  ):1-1(شاخص  جمع امتیاز
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  کنندگانهاي ارزیابی اعطاي گواهینامه رعایت حقوق مصرفامتیاز شاخص) 1(جدول
امتیاز   15 - )کیفیت: (  1 - 2شاخص 

زیر شاخص ارزیابی
امتیاز زیر 
شاخص

امتیازتوضیحات
امتیاز واحد 
متقاضی

هاي  دارا بودن شرایط کیفی کاال و خدمت مطابق با کیفیت -1
  بر اساس  خدمتاستاندارد و مورد انتظار از کاال و 

ارزیابی هاي مورد تایید

3

و  EFQM , ISOدارا بودن کیفیت معتبر مثل  
سایر گواهی هاي مورد تایید اعضاي شوراي 

                 سیاستگذاري
2    

    1.                              تالش در جهت رفع عیوب مطابق با مستندات 

ایمن و مناسب براي بندي بهداشتی، استفاده از بسته -2
2 .حمل و نگهداري 

1. بهداشتی و ایمن 

    1  .مناسب براي حمل و نگهداري 
11.تنوع و نوآوري در محصول -3

در مورد  دارا بودن استانداردهاي ملی و بین المللی -4
22- 1- 6بند  1تبصره 22- 1- 6بند  1کاالهاي مشمول و شرایط مندرج در تبصره 

در فرایند تولید و  و تجارت الکترونیک ITمندي از  هبهر -5
ارائه خدمات

3 در طراحی، تولید، کنترل کیفی و توزیع و فروش
3.کاال

هاي سازمان اطالعات در سامانهبه هنگام و بر خط  ثبت - 6
مثل ورود اطالعات قیمت و آمار محصوالت در سامانه 1. حمایت

... .تولید داخلی و 
1

کننده  به نحوي طراحی شود که مصرف محصول2کننده  متناسب با نیاز مصرف محصولمطلوب آیی کار -7
2. ترین استفاده را داشته باشد راحت

  1  رعایت اصول زیست محیطی- 8
فقط درخصوص کاالهاي مشمول  رعایت اصول 
زیست محیطی و درغیر این صورت امتیاز این 

.   شود اضافه  می 7بخش به بند 

1

     :1 - 2مکتسبه شرکت در شاخص  جمع امتیاز  15  ):1-2(شاخص  جمع امتیاز
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  کنندگانهاي ارزیابی اعطاي گواهینامه رعایت حقوق مصرفامتیاز شاخص) 1(جدول
امتیاز   25 -)پس از فروشقبل، حین و ( فروش توزیع و خدمات: (  1 -3شاخص 

زیر شاخص ارزیابی
امتیاز زیر 
شاخص

امتیازتوضیحات

امتیاز 
واحد 
متقاضی

وجود گستره توزیع کاال یا ارائه خدمت و نمایندگی عنداللزوم واحد  - 1
  ). استان 31(متقاضی در سطح کشور 

از توزیع % 2اقل شامل توزیع در هر استان به طور مستمر انجام شده و حد
  . کل شرکت در هر استان باشد



4

0. استان 10گستره توزیع کمتر از 

1  استان 15تا کمتر از  10گستره توزیع  

  2  استان 20تا کمتر از  15گستره توزیع در 

  3  استان 25تا کمتر از  20گستره توزیع در 

  4  استان 31تا  25گستره توزیع در 

دارا بودن نظام مدون، کارآمد و اجرایی واحد رسیدگی به شکایات و  -2
CRM (  2واحد (ط با مشتریان و ارتبا کنندگاننظارت مصرف

در صورت داشتن 
 ISO10002گواهینامه

در فرآیند رسیدگی به 
تواند  شکایات کل امتیاز، می
  .براي متقاضی منظور شود

دارا بودن نظام رسیدگی به شکایات 
1 . نندگانک و نظرات مصرف

دارا بودن نظام مدون، کارآمد و 
 اجرایی واحد رسیدگی به شکایات و

       )فعال بودن(کنندگان  ظرات مصرفن
1     

جبران خسارات احتمالی به خریداران توسط تولیدکنندگان و  -3
  . اي که کامالً در عمل اجرایی و عملیاتی باشدگونه دهندگان خدمات به ارائه

اند امتیاز  هایی که موردي جهت پرداخت خسارات نداشتهشرکت: تبصره
. کنندکامل را دریافت می

3  


3

به زبان فارسی با درج نکات ایمنی و فنی راهنماارائه دفترچه - 4
2.همراه محصول

 6و  5، 4در مواردي که براساس نوع کاال امکان ارزیابی بندهاي 
 3و  4به ترتیب ) امتیاز 7(ها موضوعیت نداشته باشد، امتیاز آن

.شود اضافه می 8و  7امتیاز به بندهاي 

2

22.گارانتی/ نامهانتارائه ضم -5

6-

تعیین مراکز  )پس از فروشقبل، حین و (فروش خدمات مطلوب 
خدمات در محل مشتري یا سامانه حمل (دهی مجاز سرویس

).دستگاه مشتري به تعمیرگاه
3

1

1  .توسعه شبکه خدمات نمایندگی در سطح کشور

1  .شبکه ارتباطی مناسب براي مشتریان

یخ تولید و انقضاء محصوالتی که واجد شرایط هستند، وزن و یا تار - 7
2. حجم کاال، مشخصات فنی و نوع استانداردي که کاال با آن مطابقت دارد


2

خطر رسانی درخصوص  شرایط و نحوه استفاده سالم و بی اطالع -8
محصول و همچنین شرایط مخصوص نگهداري آن محصول و درج 

. یه مورد استفاده در تولید محصولترکیبات و مواد اول
2


2

هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نامهگذاري مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بایستی مطابق با قوانین و آئینبرچسب :1تبصره 
   .باشد

رسانی مطلوب درخصوص نحوه و شرایط مصرف محصول، ند باید اطالعباشدر رابطه با کاالهایی که ماهیتاً داراي دفترچه راهنماي فارسی نمی :2تبصره 
  . صورت پذیرد... شرایط نگهداري، درج تاریخ تولید و انقضاء محصول و سایر اطالعات الزم از طریق بروشور، کاتالوگ و

به هر شکل سبب اغواي ... هاي گروهی و رسانههاي تبلیغاتی، بندي محصول، برگهواحدهایی که با انجام تبلیغات غیرواقعی بر روي بسته :3تبصره 
.باشندنمیگواهینامه کنندگان  شوند حائز شرایط دریافت اعطاي  مصرف



.  اضافه شود 11در مورد کاالهاي مصرفی امتیاز به بند 2.ارائه خدمات نصب رایگان -9
2

11.آموزش رایگان طریقه مصرف-10

اسب توزیع و اعطاي تخفیفات به استفاده از راهکارهاي من - 11
22.کننده نهایی مصرف

    : 1 -3مکتسبه شرکت در شاخص  جمع امتیاز  25  ):1-3(شاخص  جمع امتیاز
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  کنندگانهاي ارزیابی اعطاي گواهینامه رعایت حقوق مصرفامتیاز شاخص) 1(جدول

  امتیاز   30 -)اطالع رسانی مناسب به مشتري و کسب رضایت مشتري : (   1 -4شاخص 

زیر شاخص ارزیابی
امتیاز زیر 
شاخص

امتیازتوضیحات

امتیاز 
واحد 
متقاضی

  
ها و سیستم نحوه اخذ و رسیدگی به  دارا بودن دستورالعمل - 1

  .  نظرات مشتریان و اجراي مؤثر آن


1  

درصورت دارابودن گواهینامه

 ISO 10004 ) سیستم پایش و
 حداکثر )گیري رضایت مشتري اندازه

و در صورت   7تا  1امتیاز بندهاي  ٧
امتیاز  7امتیاز از  5عدم ارائه حداکثر 
  . قابل ارزیابی است

1    

دارا بودن امکانات مناسب جهت اخذ نظرات مشتریان شامل  -2
گیر، ایمیل و اخذ نظرات مشتریان از  تلفن گویا، سیستم پیام

  . طریق صفحه اختصاصی در سایت شرکت و سایر امکانات
11  

درج راههاي ارتباطی جهت کسب رضایت مشتریان بر روي  - 3
هاي ارائه شده براي خدمات  رسانی کاال یا در اطالع

1  1    
الکترونیکی جهت انعکاس و سیستم هاي  ITبهره گیري از  -4

    1  1. نظر مشتریان و اطالع رسانی واحد پاسخگویی

    1  1. سیستم و نحوه پرداخت خسارت به مشتري - 5

    1  1  .بینی بودجه مناسب براي ارزیابی مشتري مداري پیش - 6
مدارك و (آن نتایج قابلیت دسترسی به شکایات و  -7

    1  1) مستندات

جهت و نوشتاري شنیداري  ،استفاده از رسانه هاي دیداري -8
  2  معرفی کاال به مصرف کنندگان 

 1شاخص  5با توجه به امتیاز بند 
جز سایت معرفی  تبلیغات باید به

  . محصول باشد
2    

    1    1  نمایشگاههاي ملی و بین المللی  معرفی کاال در -9

مطابق شرایط تعیین شده توسط رضایتمندي مشتري  -10
دبیرخانه همایش 

20  

    0  %70رضایتمندي کمتر از 

5   %.75تا کمتر از %  70رضایتمندي از  

10   %. 80تا  کمتر از%  75رضایتمندي از 

  15  %.85تا کمتر از  %  80رضایتمندي از 

  18  %.90تا کمتر از  %  85رضایتمندي از 

      20.و باالتر% 90 از رضایتمندي

  30  ):1-4(جمع امتیاز شاخص 
جمع امتیاز مکتسبه شرکت در شاخص 

4- 1 :  
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  فقط واحدهاي خدماتی  –کنندگان ایت حقوق مصرفهاي ارزیابی اعطاي گواهینامه رعامتیاز شاخص) 2(جدول

  امتیاز   20 -)کیفیت ارائه خدمات: ( 2 -1شاخص 

  زیر شاخص ارزیابی
امتیاز زیر 
  شاخص

  امتیاز  توضیحات
امتیاز 
واحد 
  متقاضی

دارا بودن واحد ارتباط با مشتریان و استفاده از مکانیزمهاي . 1
مشتریان  الکترونیکی جهت جذب، خدمت رسانی و آموزش

  ) فعال CRMواحد (
4  

  

4  
  

    4    4  .مرتبط با ارائه خدماتعملیاتی دارا بودن دستورالعملهاي . 2

    4    4  .دارا بودن نظام آموزش و مهارت منابع انسانی. 3

ها و  گواهینامه( دارا بودن استانداردهاي مدیریت کیفیت . 4
  .و اجرایی کردن آنها) دستورالعملهاي آن

4  
  

4  
  

جام مطالعات و پژوهشهاي مختلف براي ارتقاء سطح ارائه ان. 5
  ).و توسعه واحد تحقیق(خدمات 

4  
  

4  
  

  20  ):2- 1(شاخص  جمع امتیاز
مکتسبه  جمع امتیاز

  : 2 -1شرکت در شاخص 

    

  
  

  فقط واحدهاي خدماتی  –کنندگان هاي ارزیابی اعطاي گواهینامه رعایت حقوق مصرفامتیاز شاخص) 2(جدول

  امتیاز   15 -)سرعت ارائه خدمات: ( 2 -2شاخص 

  زیر شاخص ارزیابی
  امتیاز 

  زیر شاخص
  امتیاز  توضیحات

امتیاز 
واحد 
  متقاضی

ها  عاملیت –ها  نمایندگی( میزان دسترسی به خدمات . 1
  براي مشتریان...) و

5  
  

5  
  

    5    5  . تعداد و تنوع کانالهاي ارتباط با مشتري. 2

ایی ارائه خدمات و وجود سرعت عمل عوامل اجر. 3
استانداردهاي (هاي سنجش زمان ارائه خدمات  شاخص

  ).زمان ارائه خدمات
5  

  

5  
  

  15  ):2-2(شاخص  جمع امتیاز
مکتسبه شرکت  جمع امتیاز

  : 2 -2در شاخص 
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  فقط واحدهاي خدماتی   –کنندگانهاي ارزیابی اعطاي گواهینامه رعایت حقوق مصرفامتیاز شاخص) 2(جدول

  امتیاز   45 -)ارزیابی نتیجه عملکرد: ( 2 -4شاخص 

  شاخص ارزیابیزیر 
امتیاز زیر 
  شاخص

  امتیاز  توضیحات
امتیاز 
واحد 
  متقاضی

دارا بودن فرآیند سنجش رضایتمندي . 1
  مشتریان

5  
 ISO10004درصورت دارابودن گواهینامه 

) گیري رضایت مشتري سیستم پایش و اندازه(
  . شود تواند براي متقاضی لحاظ می کل امتیاز می

  
5  

  

  20  .یانمیزان رضایتمندي مشتر. 2

    0  %.70رضایتمندي کمتر از 

  5   %.75کمتر از تا %  70رضایتمندي از

  10   %.80 کمتر از تا%  75رضایتمندي از

    15  %.85کمتر از تا %  80رضایتمندي از

    18  %.90کمتر از تا %  85رضایتمندي از

      20.و باالتر% 90رضایتمندي 

در فرآیند رسیدگی  ISO10002درصورت داشتن   10  .سیدگی به شکایاتدارا بودن نظام ر. 3
تواند براي متقاضی منظور  به شکایات کل امتیاز، می

  . شود

10    

نتایج گزارشهاي حاصل از رسیدگی به . 4
  .شکایات واصله به سازمان حمایت

5  5    

ذینفعان (میزان رضایتمندي کارکنان .  5
  ).داخلی

5    5    

    : 2 -4مکتسبه شرکت در شاخص  جمع امتیاز  45  ):2-4(خص شا جمع امتیاز

 

  فقط واحدهاي خدماتی  –کنندگان هاي ارزیابی اعطاي گواهینامه رعایت حقوق مصرفامتیاز شاخص) 2(جدول
  امتیاز   20 -)هزینه ها و تعرفه ها: ( 2 -3شاخص 

  زیر شاخص ارزیابی
امتیاز زیر 
  شاخص

امتیاز واحد   امتیاز  توضیحات
  متقاضی

    5    5  . گذاري براساس مقررات مرتبط رعایت  ضوابط قیمت. 1

    5    5  . هاي تعیین شده رعایت تعرفه. 2

    5    5  .ها و دستمزدها رسانی درخصوص تعرفه اطالع. 3

    5    5  .ارائه فاکتور و صورتحساب. 4

  20  ):2-3(جمع امتیاز شاخص 
مکتسبه  جمع امتیاز

  : 2 -3شرکت در شاخص 
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  فقط واحدهاي خدماتی توزیعی –کنندگان هاي ارزیابی اعطاي گواهینامه رعایت حقوق مصرفامتیاز شاخص) 3(جدول
  امتیاز  30 -)مالی: ( 3 -1شاخص 

زیر شاخص ارزیابی
امتیاز زیر 
شاخص

امتیاز واحد   امتیازتوضیحات
  متقاضی

    12    12. رعایت ضرایب سود ناخالص مصوب -1
براي واحدهاي خدماتی که امکان ظرفیت سنجی عملیاتی میسر  -2

    2    2  .بینی شده ضروري است از درآمد پیش% 50نیست، تحقق 
اي  تهیه و توزیع کاالهاي داراي ایران کد و مشخصات شناسنامه -3

شفاف برروي کننده درج شده به صورت  کامل از جمله قیمت مصرف
. بندي کاالها بسته

4    4    

    2    2. ارائه صورتحساب یا فاکتور رسمی هنگام فروش کاال -4
در سال مورد بررسی و سال ماقبل عملیاتی نداشتن زیان مالی  -5
    2    2. آن

    2    2...).از طریق سایت و (ها  رسانی مناسب قیمت اطالع - 6
طاي تخفیفات و اهداي جوایز به ارائه راهکارهاي مناسب براي اع  - 7

    2    2.مشتریان
هاي غیرضروري نسبت به سال گذشته در راستاي   کاهش هزینه -8

    2    2.وري و کاهش قیمت تمام شده افزایش بهره

  2. رعایت  ضوابط  فروش اقساطی در مورد کاالهاي مصرفی بادوام -9
در مورد کاالهاي کم دوام، 

 1امتیاز این بخش در بند 
  . شود محاسبه می

2    

  30  ):3- 1(جمع امتیاز شاخص 
جمع امتیاز مکتسبه شرکت 

  :3 -1در شاخص 
  

  
   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


14 
 

  
  فقط واحدهاي خدماتی توزیعی –کنندگان هاي ارزیابی اعطاي گواهینامه رعایت حقوق مصرفامتیاز شاخص) 3(جدول

  امتیاز   20 -)کیفیت ارائه خدمات: ( 3 -2شاخص 

زیر شاخص ارزیابی
یاز زیر امت

شاخص
امتیاز واحد   امتیازتوضیحات

  متقاضی

  
  . وجود گستره توزیع کاال در سطح کشور - 1


6  

  0. استان 10گستره توزیع کمتر از 

  

 15تا کمتر از  10گستره توزیع  
  5/1  استان

 20تا کمتر از  15گستره توزیع در 
  3  استان

 25تا کمتر از  20گستره توزیع در 
  5/4  استان

  6  استان 31تا  25گستره توزیع در 
    2    2  . کسب استانداردهاي بین المللی -2
و تجارت الکترونیکی در عرضه  ITمندي از سیستم  بهره  - 3

    2    2  . محصوالت
استفاده از سیستم حمل و نقل مناسب و مجهز بودن به  -4

در موارد مرتبط  انبارها و سردخانه هاي استاندارد
4    4    

    2    2. هاي نوین فروش استفاده از شیوه  - 5
عرضه کاالهاي داراي بسته بندي مناسب و بهداشتی،  - 6

مشخصات شناسنامه اي کامل، شرایط و نحوه استفاده و 
... .نگهداري محصول و درج ترکیبات و مواد اولیه و 

2    2    

تهیه و عرضه کاالهاي داراي دفترچه راهنما به زبان فارسی   -7
درج نکات ایمنی و فنی، ضمانتنامه خدمات مطلوب پس از  با

درمورد کاالهاي ... دهی و  فروش، تعیین مراکز مجاز سرویس
.مصرفی بادوام

2  
در مورد کاالهاي کم دوام، امتیاز 

محاسبه  6و 2این بخش در بند 
  .شود می

2    

  20  ):3-2(جمع امتیاز شاخص 
جمع امتیاز مکتسبه شرکت در 

  : 3 -2شاخص 
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  فقط واحدهاي خدماتی توزیعی –کنندگان هاي ارزیابی اعطاي گواهینامه رعایت حقوق مصرفامتیاز شاخص) 3(جدول

امتیاز 30 -)رضایتمندي مشتریان: ( 3 -3شاخص 

زیر شاخص ارزیابی
امتیاز زیر 
شاخص

امتیاز واحد   امتیازتوضیحات
  متقاضی

رسیدگی به  نظام مدون، کارآمد و اجراییدارا بودن  -1
شکایات و نظارت مصرف کنندگان و ارتباط با مشتریان 

CRM ( واحد (
10  

 ISOدرصورت داشتن (

تواند  کل امتیاز، می 10002
  ).  براي متقاضی منظور شود

10    

هاي به عمل  احراز رضایتمندي مشتري در نظرسنجی -2
آمده براساس اسناد و مدارك مثبته ارائه شده از سوي 

.قاضی واحدهاي مت
20  

    0  %.70رضایتمندي کمتر از 
  5   %.75تا کمتر از %  70رضایتمندي از 
10   %.80تا  کمتر از %  75رضایتمندي از

  15  %.85تا کمتر از %  80رضایتمندي از

  18  %.90تا کمتر از %  85رضایتمندي از 

20    .و باالتر% 90رضایتمندي 

  30  ):3-3(ص جمع امتیاز شاخ
جمع امتیاز مکتسبه شرکت در 

    : 3 -3شاخص 

  
  

  فقط واحدهاي خدماتی توزیعی –کنندگان هاي ارزیابی اعطاي گواهینامه رعایت حقوق مصرفامتیاز شاخص) 3(جدول

  امتیاز   20 -)توسعه کمی و کیفی خدمات: ( 3 -4شاخص 

زیر شاخص ارزیابی
امتیاز زیر 
شاخص

  امتیازتوضیحات
یاز امت

واحد 
  متقاضی

  
  توسعه میزان فروش  -1


3    3    

سازي زیرساخت هاي واحدهاي خدماتی  توسعه و بهینه -2
    3    3  ... .اعم از انبارها، ناوگان حمل و نقل، شعبات و 

    2    2  . توسعه سطح علمی و آموزشی کارکنان   -3
نسبت به سال ) R&D(افزایش سهم تحقیق و توسعه  -4

    2    2. گذشته

    5    5  قاچاق کاال در شبکهعرضه  جلوگیري از - 5
    3    3  نصب صندوق مکانیزه فروش  - 6
    2    2  عرضه کاالي داخلی -7

  20  ):3-4(جمع امتیاز شاخص 
جمع امتیاز مکتسبه شرکت در 

    : 3 -4شاخص 
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قبل،حین و پس از (خدمات فروشواحدهاي فقط  –کنندگان هاي ارزیابی اعطاي گواهینامه رعایت حقوق مصرفامتیاز شاخص) 4(جدول

  )فروش

  امتیاز   20 -)کیفیت ارائه خدمات: ( 4 -1شاخص 

  زیر شاخص ارزیابی
امتیاز زیر 
  شاخص

امتیاز واحد   امتیاز  توضیحات
  متقاضی

طراحی و اجراي نظام آراستگی محـیط   •
  . فیزیکی شبکه خدمات

    5/0  .نامه داشتن دستورالعمل و نظام  1

    5/0  .یط مد نظر در هنگام بازدیداحراز شرا

تجهیزات و امکانات مـورد اسـتفاده در    •
  .شبکه و منطبق بودن با تکنولوژي روز

3  
    1  وجود سامانه جهت انتقال اطالعات عملکردي نمایندگیهاي مجاز

    1  . ...و  CALL CENTER , CRMبرخورداري از امکانات 

    1  .یرگاهیبه روز بودن ابزار تخصصی و تجهیزات تعم

داشتن فرآیند و دستورالعمل مربوط بـه   •
  .ارایه خدمات

1  
دهنـده تفکیـک    داشتن دستورالعمل ارایه خـدمات کـه نشـان   

هـاي عملکـردي واحـدهاي تابعـه      وظایف و تعیین خـط مشـی  
  . باشد می

1    

داشتن نظام آمـوزش و مهـارت منـابع     •
  .انسانی شبکه خدمات

2  

    5/0  .وزشیوجود استاندارد آموزشی و تقویم آم

    5/0  .مکانیزم نیازسنجی آموزشی پرسنل

    5/0  .اجراي برنامه

    5/0  .فرآیند صدور گواهینامه
نظامها و اسـتانداردهاي مـدیریت   وجود  •

ــامع و   ــتورالعمل جـ ــت و دسـ کیفیـ
  .مستندسازي آنها

2  
    1  .هاي مربوط داشتن دستورالعمل

    1  .اي فوقه نامه ها منطبق با نظام اجراي دستورالعمل

  5  .دستورالعملهاي ضمانت و تعهد خدمات •
    5/2  .وجود کتابچه راهنماي محصول و ضمانتنامه
هاي اجرایی قـانون   تطابق مدت زمان ضمانت و تعهد با آیین نامه

  .حمایت
5/2    

دستورالعملهاي تحویل، حمل و نصـب و   •
  .ارایه خدمات

  5/0  .وجود دستورالعمل مربوط  1

  5/0  .ربط هاي ذي نامه با ضوابط و آییناجرا منطبق 

در  مـوثر فعالیتهاي مطالعاتی و پژوهشی  •
رشد خصوص افزایش کیفیت خدمات و 

  .تحقیق و توسعه برنامه هاي
1  

  5/0  .داشتن طرحهاي تحقیقاتی در مقطع مورد نظر

  5/0  .اجرایی کردن طرحهاي فوق

رسانی  دارا بودن دستورالعمل نظام اطالع •
  .اتو تبلیغ

  5/0  .هاي مربوط وجود دستورالعمل  1
  5/0  .ربط هاي ذي اجرا منطبق با ضوابط و آیین نامه

اي  دارا بودن دسـتورالعمل اخـالق حرفـه   
  .خدمات در محل مشتري

  5/0  . هاي مربوط وجود دستورالعمل  1
  5/0  .ربط هاي ذي نامه اجرا منطبق با ضوابط و آیین

یرش، ترخیص و تدوین و اجراي ضوابط پذ
  .گردش کار

2  
    1  ).پذیرش، ترخیص و گردش کار(هاي مربوط  وجود دستورالعمل

    1  .ربط هاي ذي اجراي منطبق با ضوابط و آیین نامه
    : 4 -1مکتسبه شرکت در شاخص  جمع امتیاز  20  ):4- 1(شاخص  جمع امتیاز
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  )قبل،حین و پس از فروش(خدمات فروشفقط واحدهاي  –کنندگان حقوق مصرفهاي ارزیابی اعطاي گواهینامه رعایت امتیاز شاخص) 4(جدول

  امتیاز   20 -)سرعت ارائه خدمات: ( 4 -2شاخص 

  زیر شاخص ارزیابی
امتیاززیر
  شاخص

امتیاز واحد   امتیاز  توضیحات
  متقاضی

کمیت و کیفیـت  شـبکه خـدمات و نحـوه      •
  .پاسخگویی

2  

هـاي دفتـر   برخورداري از امکانـات و تعـداد اپراتور  
  ...)خطوط تلفن و (خدمات 

1    

برخورداري از واحدهاي فنی پاسخگو به مشکالت به 
  .صورت تلفنی

1    

  4  .توسعه شبکه خدمات •
هـا   وجود دسـتورالعمل بـرآورد توسـعه نماینـدگی    

  .متناسب با میزان عرضه کاال
1    

    3  .ها در سطح کشور تعداد و پراکنش نمایندگی

  3  .در محل براي مشتري ارایه خدمات سیار و •

رسانی سیار و میزان خـدمات   وجود مکانیزم خدمات
  .در محل

5/1    

ــا    ــابق ب ــاز مط ــورد نی ــروي انســانی م ــرآورد نی ب
  .ربط هاي ذي نامه آیین

5/1    

  3  .تعریف شدن زمان استاندارد خدمات •
    TAT(.  5/1(داشتن جدول زمان استاندارد 

 در زمـان  اجراي دستورالعمل فـوق و تحویـل کـاال   
  .منطقی

5/1    

  2  .هاي ارتباط با مشتري تعدد و تنوع در کانال •
    1  .رسانی سیستم ارتباطی به مشتریان مکانیزم اطالع

قبل، تنوع نحوه دسترسی مشتریان به واحد خدمات 
  .پس از فروشحین و 

1    

تهیه و تامین قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز  •
  .و پر مصرف و میزان موجودي شبکه

4  

    1  .دستورالعمل مربوط به تامین قطعات
هـاي تـأمین قطعـات مـورد نیـاز       اثربخشی شـیوه 

  .ها نمایندگی
1    

ــوابط     ــا ض ــابق ب ــوق مط ــتورالعمل ف ــراي دس اج
  .هاي اجرایی نامه آیین

2    

 غیر متعارفسیستم پرداخت خسارت توقف  •
  .تعمیرات به مشتري

2  
  1  .وجود دستورالعمل مربوط

  1  .ربط ورالعمل مطابق با ضوابط اجرایی ذياجراي دست

    : 4 -2مکتسبه شرکت در شاخص  جمع امتیاز  20  ):4-2(شاخص  جمع امتیاز

 
Turn Around Time (TAT)  زمان تعیین شده جهت انجام تعمیرات و بستن فایل مشتري از زمان دریافت
   .کاالي معیوب تا تحویل به مشتري
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  )قبل،حین و پس از فروش(خدمات فروشفقط واحدهاي  –کنندگان ارزیابی اعطاي گواهینامه رعایت حقوق مصرف هايامتیاز شاخص) 4(جدول

  امتیاز   15 -)ها و تعرفه ها هزینه: ( 4 -3شاخص 

  زیر شاخص ارزیابی
امتیاززیر
  شاخص

  امتیاز واحد متقاضی  امتیاز  توضیحات

گذاري و تعیین  رعایت ضوابط قیمت •
  .قیمت خدمات

4  

گذاري خدمات در چارچوب  بات نسبی در قیمتث
  . ضوابط سازمان حمایت

1    

هاي خدمات مختلف با توجه به  رعایت هزینه
  .ضوابط مرتبط با قانون نظام صنفی

3    

رعایت درصـد سـودهاي مجـاز در     •
گذاري خدمات و قطعات مصرفی  نرخ

  .و تعمیراتی
5  

بررسی درصدهاي سـود فـروش قطعـات مطـابق     
فروشـی و خـرده فروشـی سـازمان      ضوابط عمده

  . حمایت
5    

هــا و نصــب  رســانی تعرفــه اطــالع  •
  .دستمزدها

2  
ــالع ــه اط ــانی تعرف ــب در   رس ــق نص ــا از طری ه

  . ها نمایندگی
1  

  1  نظارت بر عملکرد نمایندگان در شهرستانها

  3  . ارایه فاکتور و صورتحساب رسمی •
رعایت دستورالعمل مربوطه جهت صدور فـاکتور و  

  .تحسابصور
1.5  

  1.5  . نظارت بر ارایه صدور فاکتور
ــراي     • ــار الزم ب ــی اعتب ــیش بین  پ

  . پرداخت خسارت به مشتري
  1  .پیش بینی بودجه بر اساس مستندات  1

       :4 -3مکتسبه شرکت در شاخص  جمع امتیاز  15  ):4-3(شاخص  جمع امتیاز
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  )قبل،حین و پس از فروش(خدمات فروشفقط واحدهاي  –کنندگان ه رعایت حقوق مصرفهاي ارزیابی اعطاي گواهینامامتیاز شاخص) 4(جدول

  امتیاز   45 -)رضایتمندي مشتریان: (4 -4شاخص 

  زیر شاخص ارزیابی
امتیاززیر 
  شاخص

امتیاز واحد   امتیاز  توضیحات
  متقاضی

  3  .مشتریانوجود فرآیند پایش نظرات  •

 درصورت دارابودن گواهینامه 

ISO 10004) سیستم پایش و
کل ) گیري رضایت مشتري اندازه

تواند براي متقاضی لحاظ  امتیاز می
   .شود می

ــانیزم ســـنجش  ــود مکـ وجـ
  .رضایتمندي مشتریان

1    

    1  .اجراي مکانیزم

    1  .پایش و اقدامات اصالحی

ــق   • ــتریان از طریــ ــایتمندي مشــ رضــ
  هاي انجام شده  نظرسنجی

30  

    0  %.70رضایتمندي کمتر از 

    15%.75کمتر از تا %  70رضایتمندي از 
    20%.80 کمتر از تا%  75رضایتمندي از 
    25  %.85 کمتر از تا%  80رضایتمندي از 
    28  %.90 کمتر از تا%  85رضایتمندي از 

    30.و باالتر% 90رضایتمندي 

دارا بودن نظام مدون، کارآمد و اجرایـی    •
نظــارت  واحــد رســیدگی بــه شــکایات و

مصرف کنندگان و ارتبـاط بـا مشـتریان    
CRM(  واحد (
  

8  
 ISO در صـــورت داشـــتن 

توانـد   کل امتیاز، مـی  10002
    .براي متقاضی منظور شود

وجــود فرآینــد رســیدگی بــه 
هـاي   شکایات و دسـتورالعمل 

  . مربوط
2    

نحوه پاسـخگویی بـه مراجـع    
  .ربط ذي

4    

    2  .شکایات جلب رضایت شده

    4  .وجود سامانه سنجش رضایتمندي کارکنان و اجراي آن  4  .  ن رضایت کارکنان داخلی سازمانمیزا  •
    : 4 -4مکتسبه شرکت در شاخص  جمع امتیاز  45  ):4-4(جمع امتیاز شاخص 
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  رعایت حقوق مصرف کنندگان هاي ملی  شرایط اختصاصی اخذ تندیس  -7
  
   :هاي ملی  اخذ تندیس الزامات -7-1

  ).شود سال جاري محاسبه نمی. ( سال غیرمتوالی 3سال متوالی یا  2دریافت حداقل در  -1 -7-1  
. ملی در مجموع امتیازهاي اعطاي گواهینامه 90کسب حداقل امتیاز  -1-2- 7   
  .و باالتر% 90رضایتمندي مشتري   -7-1-3  
  .استان کشور 20وم واحد متقاضی در بیش از وجود گستره توزیع کاال یا خدمات و نمایندگی عنداللز -7-1-4  

    
   :هاي ملی  امتیازات اخذ تندیس -7-2

ها، متقاضی براساس جدول امتیاز شاخص ، امتیاز واحدهاي)شرایط الزامی( 1-6 بندپس از تطبیق و تأیید شرایط 
) 5(شده جدول بندي انجام براساس تقسیم. ها در جداول صفحات آتی آمده است این شاخص. شودارزیابی می

  . ها در برگرفته و متناسب با نوع فعالیت قابل ارزیابی است ها را در تمام حوزه شاخص
  . ارائه شده است )قبل،حین و پس از فروش(خدمات فروشهایی براي ارزیابی واحدهاي ملی  شاخص)6(جدول

  . شاخص هایی براي ارزیابی واحدهاي ملی خدمات توزیعی ارائه شده است) 7(جدول 
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  کنندگان هاي ارزیابی اعطاي تندیس رعایت حقوق مصرفامتیاز شاخص) 5(جدول
امتیاز 100  -)ارزیابی اعطاي تندیس( : جدول

زیر شاخص ارزیابی

امتیاز 
زیر 
شاخص

  امتیازتوضیحات
امتیاز واحد 
  متقاضی

وري و کاهش هزینه تولید و خدمات با توجه به عملکرد سال گذشته افزایش بهره  - 1
. احدو

20

10.                                         تولید واقعی نسبت به سال قبل% 5افزایش  

مدیریت هزینه ها جهت کاهش هزینه با در نظر گرفتن نرخ تورم، 
                           نسبت به میزان تولید مشابه سال قبل

10    

44.)ن و پس از فروشقبل،حی(خدمات فروشافزایش توسعه کمی در   - 2

55)قبل،حین و پس از فروش(فروشافزایش توسعه کیفی و نوآوري در خدمات   -3

55.)قبل،حین و پس از فروش(فروشخدمات  تولید کاال و نوآوري در  -4

R@D (44(داشتن واحد تحقیق و توسعه   -5

44.نسبت به دوره قبل) R@D(افزایش سهم تحقیق و توسعه   - 6

44.هاي تحقیقاتی کاربردي به منظور ارتقاء کیفیت کاال یا ارائه خدماتاستفاده از طرح - 7

44.استفاده از تکنولوژي مدرن و بهبود سطح تکنولوژي  -8

 .کننده درخصوص محصوالت اي متناسب با نیاز مصرفرسانی و تبلیغات رسانهاطالع  - 9
).کنندگان فقانون حمایت از حقوق مصر 7مطابق با ماده (

8

هاي ملی رعایت حقوق مصرف  انجام تبلیغاتی که لوح یا تندیس
.در آن قید می شود کنندگان

2

2  داشتن سایت اطالع رسانی بروز و کارآمد

3  انجام تبلیغات دیداري و نوشتاري

ارایه اطالعات مفید در خصوص نحوه استفاده  و کاربري محصول 
)ا دفترچه راهنماي محصولدر قالب بروشور و ی(

1  

10.ارتقاء کیفیت کاال یا خدمت مستند به گزارش واحد متقاضی و تأیید حوزه تخصصی  - 10


10

.خدمت/صادرات کاال  - 11
 4در صورتیکه شرکت دانش بنیان باشد حداکثر : صادرات) قانونی یا اجرایی(در صورت عدم امکان  -1

  براي فعالیت هاي علمی تخصیص ) نسبت فعالیت علمی انجام شده به(امتیاز 
  می یابد 

 4حداکثر تا  و داشتن اختراع به میزان نقش و اهمیت آن) قانونی یا اجرایی(درصورت عدم امکان  - 2
امتیاز  

8

4. امتیاز 4کل تولیدات % 5تا 

صادرات یک امتیاز تا % 2کل تولیدات به ازاي هر % 5بیش از 
  .شود اضافه می 8سقف امتیاز کل

در صورت عدم امکان صادرات و همچنین عدم وجود واحد هاي 
  .اضافه می شود 12امتیاز به بند  4مخترع، حداکثر دانش بنیان یا 

8

کیفیت  باواردات کاال به واسطه تولید کاالي تاثیر فعالیت واحد متقاضی در ممانعت از  -12
خارجی مشابه قابل رقابت با محصول 

44

6. هاي سازمان حمایتسامانهورود اطالعات در   - 13

مثل ورود اطالعات قیمت و آمار محصوالت در سامانه تولید  -
  ... .داخل و 

واحدهاي خدماتی براساس نحوه تعامل با سازمان حمایت و ( -
).کیفیت پاسخگویی به مکاتبات بنابر نظر واحد تخصصی

6

  2  داشتن گواهینامه هاي معتبر و بین المللی - 14
ISO10002    1  داشتن گواهی 

ISO10004    1  داشتن گواهی 

  12  سنوات قبل ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان  هاي و تندیسگواهینامه دارا بودن   - 15

  : باشد 12حداکثر امتیاز در مجموع شرایط زیر می تواند 
  امتیاز 1امتیاز حداکثر  1/0استانی  گواهینامه  دارا بودن هر -
  امتیاز 3امتیاز حداکثر  3/0ملی گواهینامه دارا بودن هر  -
که طبقه  1389مربوط به تندیس هاي قبل از سال (دارا بودن تندیس  -

 3امتیاز حد اکثر  5/0هر تندیس ) بندي طالیی، نقره اي و برنزي ندارد
  امتیاز

  امتیاز 5/1امتیاز حداکثر  5/0دارا بودن هر تندیس برنزي  -
  امتیاز 5/4متیاز حداکثر ا 75/0دارا بودن هر تندیس نقره اي  -
  امتیاز  7امتیاز حداکثر  1دارا بودن هر تندیس طالیی  -

12  

    100  :کسب شده  جمع امتیاز  100  : جدول جمع امتیاز
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  ملی )قبل،حین و پس از فروش(خدمات فروشواحدهاي   -کنندگان هاي ارزیابی اعطاي تندیس رعایت حقوق مصرفامتیاز شاخص) 6(جدول

  امتیاز 100 -)ارزیابی اعطاي تندیس( : 6 جدول

  زیر شاخص ارزیابی
  امتیاززیر
  شاخص

امتیاز واحد   امتیاز  توضیحات
  متقاضی

هاي تولید و خدمات با توجه به عملکـرد   وري و کاهش هزینه افزایش بهره -1
  .سال گذشته واحد

    20  .بررسی مصادیق موجود در شبکه  20

10  .بررسی مصادیق موجود در شبکه  10  ) ن و پس از فروشقبل، حی( فروشنوآوري در خدمات  -2

10  .بررسی مصادیق موجود در شبکه  R@D(  10(داشتن واحد تحقیق و توسعه  -3

10  .بررسی آمار موجود در شبکه شرکت  TAT  10درصد از تعمیرات انجام شده بر اساس زمان  85انجام  -4

10  .بررسی مصادیق موجود در شبکه  10  تجهیز به فن آوري و تکنولوژي روزآمد  -5

10  .بررسی مصادیق موجود در شبکه  10  .هاي تحقیقاتی کاربردي به منظور ارتقاي کیفیت خدمات استفاده از طرح -6

 7مطابق با ماده (اطالع رسانی و تبلیغات رسانه اي در خصوص محصوالت  -7
  )قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

8  

هاي ملی ی که لوح یا تندیس انجام تبلیغات
در آن قید می رعایت حقوق مصرف کنندگان 

.شود
2

2  داشتن سایت اطالع رسانی بروز و کارآمد
3  انجام تبلیغات دیداري و نوشتاري

ارایه اطالعات مفید در خصوص نحوه استفاده  
در قالب بروشور و یا (و کاربري محصول 

)دفترچه راهنماي محصول
1  

  8  صادرات خدمات  -8

) مانع قانونی یا اجرایی(در صورت عدم امکان صادرات 
حداکثر نصف امتیاز این بند، به موارد مطروحه در 

با در نظر گرفتن . (اضافه می شود 7توضیحات بند 
) امتیاز براي هر کدام از موارد 1حداکثر 

8  

  2  داشتن گواهینامه هاي معتبر و بین المللی -9
ISO10002    1  اهی داشتن گو

ISO10004    1  داشتن گواهی 

حقوق مصـرف کننـدگان سـنوات     هاي ملی رعایت دارا بودن و تندیس  -10
  قبل 

12  

  : باشد 12حداکثر امتیاز در مجموع شرایط زیر می تواند 
  امتیاز 1امتیاز حداکثر  1/0استانی  گواهینامه دارا بودن هر -
  امتیاز 3امتیاز حداکثر  3/0ی مل گواهینامه  دارا بودن هر -
مربوط به تندیس هاي قبل از سال (دارا بودن تندیس  -

هر ) که طبقه بندي طالیی، نقره اي و برنزي ندارد 1389
  امتیاز 3امتیاز حد اکثر  5/0تندیس 

  امتیاز 5/1امتیاز حداکثر  5/0دارا بودن هر تندیس برنزي  -
 5/4یاز حداکثر امت 75/0دارا بودن هر تندیس نقره اي  -

  امتیاز
  امتیاز 7امتیاز حداکثر  1دارا بودن هر تندیس طالیی  -

12  

  :کسب شده جمع امتیاز  100  ):6(جمع امتیاز شاخص 


دهی  االشاره کامالً ماهیت کیفی دارد لذا نحوه امتیاز هاي فوق شایان ذکر است با توجه به اینکه برخی از شاخص* 
 .پذیرد داره تخصصی و کارشناس حوزه مربوط انجام میو تخصیص امتیاز با تشخیص ا
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  خدماتی توزیعی واحدهاي   -کنندگان هاي ارزیابی اعطاي تندیس رعایت حقوق مصرفامتیاز شاخص) 7(جدول
  امتیاز 100)  ارزیابی اعطاي تندیس: ( 7 جدول

  زیر شاخص ارزیابی
  امتیاز

  زیرشاخص
امتیاز واحد   امتیاز  توضیحات

  متقاضی

    16    16  رعایت ضوابط و ضرایب سود ناخالص مصوب توزیع  -1

کاهش هزینه هاي غیر ضروري نسبت بـه سـال گذشـته در راسـتاي      -2
8    8  افزایش بهره وري و کاهش قیمت تمام شده خدمات

8    8  افزایش توسعه کمی در ارائه خدمات -3

8    8  افزایش توسعه کیفی و نوآوري در ارائه خدمات -4

R&D(   3  3  (داشتن واحد تحقیق و توسعه  -5

3    3   نسبت به دوره قبل )R&D(افزایش سهم تحقیق و توسعه  -6

استفاده از طرح هاي تحقیقاتی، کاربردي به منظور ارتقاء کیفیت ارائه  -7
4    4  خدمات

جهـت انعکـاس نظـر    الکترونیکـی   سیسـتم هـاي  و  IT گیري ازبهره  -8
4    4  انی واحد پاسخگویی مشتریان و اطالع رس

توسعه میزان فروش و افـزایش سـودآوري بـراي واحـدهاي خـدماتی       -9
6    6  نسبت به سال گذشته

مطابق بـا  (اطالع رسانی و تبلیغات رسانه اي در خصوص محصوالت  -10
  8  )قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 7ماده 

حقوق  هاي ملی رعایت انجام تبلیغاتی که لوح یا تندیس
.مصرف کنندگان در آن قید می شود

2

2  داشتن سایت اطالع رسانی بروز و کارآمد
3  انجام تبلیغات دیداري و نوشتاري

ارایه اطالعات مفید در خصوص نحوه استفاده  و کاربري 
)در قالب بروشور و یا دفترچه راهنماي محصول(محصول 

1  

ستند به گزارش واحد متقاضی و تاییـد  ارتقاء کیفیت ارائه خدمات م -11
  8   و ایزوها EFQMدریافت هاي مرتبط   8  حوزه تخصصی

  6  ورود اطالعات در سامانه هاي سازمان حمایت  -12

مثل ورود اطالعات قیمت و آمار محصوالت در  -
  ...سامانه تولید داخل و 

واحدهاي خدماتی بر اساس نحوه تعمل با ( -
پاسخگویی به مکاتبات سازمان حمایت و کیفیت 
)بنابر نظر واحد تخصصی

6  

دارا بودن امکانات استفاده از ابزارهـاي صـندوق مکـانیزه فـروش در      -13
  4    4  شبکه

  2  داشتن گواهینامه هاي معتبر و بین المللی - 14
  ISO10002    1داشتن گواهی 

   ISO10004    1داشتن گواهی 

حقوق مصرف کنندگان  هاي ملی رعایت و تندیسگواهینامه دارا بودن   - 15
  12  سنوات قبل 

  : باشد 12حداکثر امتیاز در مجموع شرایط زیر می تواند 
  امتیاز 1امتیاز حداکثر  1/0استانی  گواهینامه دارا بودن هر -
  امتیاز 3امتیاز حداکثر  3/0ملی گواهینامه دارا بودن هر  -
 1389ز سال مربوط به تندیس هاي قبل ا(دارا بودن تندیس  -

 5/0هر تندیس ) که طبقه بندي طالیی، نقره اي و برنزي ندارد
  امتیاز 3امتیاز حد اکثر 

  امتیاز 5/1امتیاز حداکثر  5/0دارا بودن هر تندیس برنزي  -
  امتیاز 5/4امتیاز حداکثر  75/0دارا بودن هر تندیس نقره اي  -
  زامتیا 7امتیاز حداکثر  1دارا بودن هر تندیس طالیی  -

12    

  کسب شده جمع امتیاز  100  کسب شده جمع امتیاز 
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  هاشرایط حد نصاب اعطاي تندیس -8   
  .شود برنزي اعطاء می شوند تندیسامتیاز  80تا کمتر از  70هایی که موفق به کسب به شرکت -
  .شود اي اعطاء می نقره شوند تندیسامتیاز  90تا کمتر از  80هایی که موفق به کسب به شرکت -
  .شود طالیی اعطاء می شوند تندیس امتیاز  100تا  90هایی که موفق به کسب امتیاز به شرکت -

    

  :فصل سوم
  و کمیته پشتیبانی هاي ملی  تندیس/  گواهینامه شورا ، دبیرخانه اجرایی اعطايارکان و وظایف کمیته فنی، 

  
کمیته فنی -9



     :کمیته فنی مرکب از اعضاء زیر است : -9-1
 ).رئیس کمیته(ربط  در سازمان حمایت   معاون ذي-9-1-1
.رئیس انجمن ملی9-1-2
  )دبیر جلسه( مدیرکل دفتر نظارت بر تشکل ها و هماهنگی امور استانها -9-1-3
  ).بدون حق رأي(ربط  مدیر کل ذي-9-1-4
   ان حمایت حسب مورد به انتخاب سازمها سه نفر از اعضاء هیأت تعیین و تثبیت قیمت- 9-1-5
  . نماینده سازمان ملی استاندارد ایران-9-1-6
  ).حسب مورد(هاي تخصصی مشابه نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر سازمان -9-1-7
) حسب مورد(، سازمان ها، موسسات و نهادهاي تخصصی ها نماینده وزارتخانه  -9-1-8
  ).بدون حق رأي(ي و اجرایی رئیس اداره دبیرخانه سیاستگذار-9-1-9
  ).بدون حق رأي(بنگاه اقتصادي متقاضی نماینده تام االختیار  مدیرعامل یا  -9-1-10

یابد و مصوبات آن با اکثریت آراء کمیته فنی با حضور اکثریت اعضاي داراي حق راي رسمیت می :1تبصره
  .نافذ خواهد بود

در جلسات استفاده ) بدون حق رأي(ربط  سازمان حمایت   تواند از کارشناسان ذيکمیته فنی می :2تبصره 
      .نماید

دبیر شوراي سیاستگذاري و اجرایی ربط  در سازمان حمایت،  درصورت عدم حضور معاون ذي :3تبصره 
  . باشد رئیس کمیته می

ملی  بر اساس نظر رئیس انجمندر صورت مساوي بودن تعداد آراء موافق و مخالف، راي نهایی  :4تبصره 
  . حمایت از حقوق مصرف کنندگان خواهد بود
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     وظایف کمیته فنی -9-2  
درخصوص ...) بازدید و (ها و اطالعات دریافت شدهکمیته فنی ضمن بحث و تبادل نظر درخصوص پرونده

 واحدهاي واجد شرایط طبق ضوابط، اتخاذ تصمیم نموده و نتیجه را جهت تصویب نهایی در شورا به دبیرخانه
  . نمایدارسال می

ربط  به  اي با ذکر علت از طریق معاونت ذيدرصورت رد تقاضاي متقاضی درکمیته فنی، مراتب طی نامه :1تبصره 
حداکثر   (تا در صورت رفع نواقص، مستندات الزم جهت رسیدگی بعدي ارایه شود) حد اکثر دو روز(متقاضی اعالم

میته، حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابالغ رأي کمیته مراتب و یا در صورت اعتراض نسبت به رأي ک) روز7
هاي ملی رعایت حقوق مصرف  و تندیس گواهینامه اعتراض خود را کتبا به همراه مستندات به دبیرخانه اعطاي

  . اعالم نماید تا مراتب در کمیته فنی مجددا بررسی شود کنندگان
یدگی به درخواست مجدد متقاضی در هر صورت به شورا ارایه و کمیته فنی در مرحله دوم رس تصمیم :2تبصره 

  .   شود تصمیم نهایی اتخاذ می
  شورا اعضاي   -10  

  ). رئیس شورا(مدیر عامل سازمان حمایتمعاون وزیر ، رئیس هیات مدیره و  -10-1
  .رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان10-2
  )دبیر شورا(ها ا و هماهنگی امور استانمدیر کل دفتر نظارت بر تشکله-10-3
  حسب مورد به انتخاب سازمان حمایت هااعضاي هیأت تعیین و تثبیت قیمتنفر  3حداکثر -10-4
    )بدون حق راي( ربط در سازمان حمایت معاون ذي - 10-5
  . سازمان ملی استاندارد ایرانرئیس  -10-6
  ).حسب مورد(هاي تخصصی مشابه سازمان روساي شکی ووزارت بهداشت، درمان و آموزش پزنماینده  -10-7
  )حسب مورد(نماینده وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات و نهاد هاي تخصصی  -10-8
  ).بدون حق رأي(متقاضی بنگاه اقتصادي مدیرعامل  -10-9
  ).بدون حق رأي(توزیعی مرتبط / دبیر انجمن تولیدي -10-10

اعالم خواهد  راي رئیس انجمن ملیداد آراء موافق و مخالف، رأي نهایی براساس درصورت مساوي بودن تع :1تبصره 
  .  شد

یا دبیر ربط  درسازمان حمایت  معاون ذي به ترتیب درصورت عدم حضور مدیر عامل سازمان حمایت :2تبصره 
  . باشد رئیس شورا می شوراء ،

  .نافذ خواهد بودمصوبات شورا با اکثریت آراء اعضاي حاضر در جلسه  :3 تبصره 
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  وظایف شورا   -11 
هاي پیشنهادي کمیته فنی و دبیرخانه هاي مربوط و شاخصها و دستورالعمل نامه بررسی و تدوین آیین -11-1

  . اجرایی جهت ارایه به سازمان حمایت  براي تصویب نهایی
کننده  به  مصرف  ي رعایت حقوقهاي مربوط درخصوص اعطا ها و فرم ها و دستورالعمل نامه کلیه آیین :تبصره

  .واحدهاي استانی و شهرستانی، با تصویب و ابالغ سازمان حمایت خواهد بود
به واحدهاي  هاي ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان و تندیسگواهینامه اتخاذ تصمیم در خصوص اعطاي  -11-2

  .تولیدي و خدماتی کشور و تعیین واحدهاي واجد شرایط
کنندگان در سطوح ملی، استانی  بر فرآیند کلیه مراحل اجرایی اعطاي رعایت حقوق مصرف نظارت مستمر -11-3

  .هاي اجرایی مربوط و شهرستانی و اخذ گزارش از دبیرخانه
  ) در صورت نیاز(بررسی و تعیین اعضاء و وظایف کمیته هاي علمی و  اطالع رسانی  -11-4

  :    ي سیاستگذاري و اجراییدبیرخانه شورا -12
) ها  دفتر نظارت بر تشکلها و هماهنگی امور استان(در سازمان حمایتشوراي سیاستگذاري و اجرایی دبیرخانه 

و گواهینامه اعطاي ، از مرحله فراخوان تا برگزاري مراسم هاي سیاستگذاري و اجراییمستقر بوده و کلیه فرآیند
  :دار خواهد بود را به شرح زیر عهده هاي ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان تندیس

  .دریافت نظرات کمیته فنی و طرح آن در جلسه شورا -12-1
هاي اجرایی و ارائه آن به سازمان حمایت نامه و دستورالعملتهیه و پیشنهاد اصالحات مورد نظر در آیین - 12-2

  . جهت تصویب
کاس آن به سازمان حمایت ها و جداول مربوط به اخذ اطالعات و نگهداري سوابق و انعتهیه و ارسال فرم-12-3

  .ربط جهت انجام مراحل تصویب و ابالغ به واحدهاي ذي
  .مدیریت برگزاري مراسم ملی و استانیهاي  ها و سیاست ارایه دستورالعمل-12-4
ارایه دستورالعمل هاي اجرایی استانی و ملی جهت انجام امور اجرایی و ابالغ سیاستهاي شوراي  -12-5

  .سیاستگذاري
و شـوراي   هاي الزم جهت برگـزاري جلسـات کمیتـه فنـی      اي و ایجاد هماهنگی جام کلیه امور دبیرخانهان -12-6

  . سیاستگذاري

  . اعالم فراخوان اعطاي گواهینامه و تندیس -12-7

  .دریافت و ثبت درخواست شرکتهاي متقاضی -12-8

  .دریافت اطالعات و مستندات مورد نیاز براي بررسی -12-9

  . هاي الزم به منظور برگزاري مراسم اعطاي و تندیس به شرکتهاي منتخبهماهنگیانجام  -12-10
کننده که همه ساله به شکلی با شکوه با با توجه به برگزاري همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف :1تبصره

ریق تبلیغات سازي و تبلیغ روز مذکور از طشود و نیز ضرورت فرهنگ حضور مقامات کشوري و لشکري برگزار می
  . انجام خواهد شدبه تایید خواهد رسید، ، پرداخت هزینه برگزاري با توجه به دستورالعملی که ...و
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تر روز ملی حمایت از حقوق  به منظور انجام فرآیند اجرایی و امور مالی مربوط و برگزاري هر چه باشکوه :2تبصره
شوراي ا ترکیب اعضاء و شرح وظایف زیر در دبیرخانه ب »کمیته پشتیبانی «اي با عنوان مصرف کنندگان، کمیته

ضمناً این . باشد شود و مسئولیت امور مالی و پشتیبانی مربوط به این کمیته می اجرایی تشکیل میسیاستگذاري و 
کمیته مؤظف است بر اساس سیاستهاي سازمان حمایت انجام وظیفه نموده و گزارش کار خود را نیز به صورت 

  . ها، سازمان حمایت ارایه نماید ردي حسب نیاز به دفتر نظارت بر تشکلها و هماهنگی امور استاناي و مو نوبه
:دباش تیبانی مرکب از اعضاي زیر میکمیته پش -13

  :کنندگان مراسم روز ملی حمایت از حقوق مصرف ترکیب اعضاي کمیته پشتیبانی
).به عنوان عضو و رئیس کمیته( ها سازمان حمایت دفتر نظارت بر تشکلها و هماهنگی امور استان مدیر کل -
).عضو کمیته(نماینده وي با معرفی کتبی/ مدیر حراست سازمان حمایت -
).عضو کمیته(نماینده وي با معرفی کتبی / کنندگان رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف -
 هاي گذشته موفق به کسب تندیس هاي برتري که در سال رئیس هیات مدیره دو شرکت از شرکت/ مدیر عامل -

بدیهی است . نماینده وي با معرفی کتبی/ و متقاضی سالجاري رعایت حقوق مصرف کنندگان شده باشند هاي ملی
. در صورت عدم مشارکت موثر از طریق معاونت هاي ذیربط، نماینده جدید معرفی خواهد شد

اي و خدمات و یک شرکت نیز با معرفی کتبی معاون  هیک شرکت با معرفی کتبی معاون نظارت برکاالهاي سرمای* 
.هاي توزیعی و اقتصادي سازمان حمایت نظارت بر کاالهاي مصرفی و شبکه

  : توضیحات
یابد و تصمیمات کمیته براساس رأي  نفر از اعضاء، رسمیت می 3جلسات کمیته پشتیبانی با حضور حداقل  -

  .اشدب اکثریت اعضاي حاضر در جلسه قابل اجرا می
در صورتیکه هریک از اعضاي فوق به دلیل موجه و ضروري، نتواند در جلسات مربوط شرکت کند، نماینده عضو  -

  .ربط  شرکت کند فقط با معرفی نامه کتبی می تواند در جلسه ذي

   :پشتیبانی وظایف کمیته -13-1
  :کنندگان شرح وظایف کمیته پشتیبانی مراسم روز ملی حمایت از حقوق مصرف

.تشکیل جلسات کاري منظم در محل سازمان حمایت -
هاي گذشته و با توجه به نقاط ضعف و قوت آن  تواند ضمن بررسی سوابق اجراي مراسم سال کمیته پشتیبانی می -

موردي / صورت کلی هاي رسمی پیمانکار برگزار کننده همایش به و همچنین هماهنگی با سازمان حمایت، با شرکت
.م را منعقد نمایدقراردادهاي الز

قراردادهایی به صورت جداگانه براي، هر فعالیت با فرد یا  طیتواند کلیه امور همایش را  کمیته پشتیبانی می*
  .شرکت مجزا منعقد نماید

را با مرجعی حقوقی مانند انجمن ملی حمایت از مالی و حسابداري  می تواند انجام فرآیندهايکمیته پشتیبانی  -
  .دگان یا موسسات حقوقی ثبت شده یا شرکت هاي مربوط ساماندهی نمایدحقوق مصرف کنن

پوشش هزینه هاي مربوط به همایش، امکان جذب منابع از متقاضیان حضور در  برايکمیته پشتیبانی می تواند  -
  .همایش را به مرجع حقوقی که وظیفه سازماندهی مالی و اداري را پیدا می کند واگذار نماید
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موقع انجام داده تا مراسم مربوط   ریزي کامل، دقیق و به کلیه امور مربوط را با برنامه می بایستیبانی کمیته پشت -
  .هاي گذشته انجام شود به نحو احسن و بهتر از سال

ربط  به پیمانکاران، با مصوبه کمیته پشتیبانی قابل انجام  هاي مربوط از محل حساب ذي ها و هزینه کلیه پرداخت  -
   .بودخواهد 

گزارش درآمد و هزینه به صورت کامل، حداکثر ظرف دو ماه بعد از پایان مراسم با امضاء همه اعضاء کمیته  -
.پشتیبانی براي استحضار مدیرعامل سازمان حمایت تهیه و ارایه خواهد شد

  


  :فصل چهارم
  گیري مراحل اجرایی و تصمیم

جراید، صدا و سیما، (هاي جمعی تواند از طریق رسانه یی میسازمان حمایت  جهت پشتیبانی از فرآیند اجرا :14
اعطاي خصوص ضوابط و چگونگی ربط در هاي ذيها و سازمانو وزارتخانه...) سایت اینترنتی سازمان حمایت  و 

  .نمایدرسانی اطالع هاي ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان و تندیسگواهینامه 
در صورت لزوم با (از طریق مکاتبه، مذاکره و بازدید از واحد متقاضی  تخصصی در سازمان حمایت مدیریت :15

آوري و مراتب را درصورت عدم شرایط احراز بطور اطالعات و مستندات الزم را جمع) حضور اعضاي کمیته فنی 
  .نماید کتبی به دبیرخانه اجرایی جهت ابالغ به واحد متقاضی اعالم می

گیري به احراز، با تهیه گزارش کارشناسی، مستندات جهت بررسی و تصمیم در صورت صحت مستندات با شرایط 
نماید تا مراتب از کمیته فنی ارائه و کمیته فنی نتایج را به همراه اظهارنظر مربوط به دبیرخانه اجرایی اعالم می

  .  طریق دبیرخانه اجرایی جهت اتخاذ تصمیم نهایی در دستور کار شورا قرار گیرد
توسط ) تخصصیمعاونت (با تشخیص سازمان حمایتعنداالقتضاء تواند زدید از واحدهاي متقاضی میبا :تبصره

نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، نماینده انجمن ملی، نماینده انجمن استانی یا انجمن شهرستانی 
  . مربوط صورت پذیرد

ه در کمیته فنی پرداخته و رأي نهایی را با هاي رسیدگی شدشورا ضمن تشکیل جلسه به بررسی پرونده :16
  .اکثریت نسبی آراء صادر خواهد نمود

اي با ذکر دالیل از طریق تصمیمات شورا قطعی است و درصورت منفی بودن نظر شورا مراتب طی نامه :تبصره
ص، درخواست ضمن رفع نواقرسید و واحد متقاضی در دوره بعد به اطالع شرکت متقاضی خواهد  دبیرخانه اجرایی
  . مجدد ارائه نماید

» شمسییک سال « تاریخ صدور از هاي ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان و تندیسگواهینامه مدت اعتبار  :17
   . باشدمی

رعایت  هاي ملی تندیس/  گواهینامه نامه اجرایی اعطايدر صورت تخطی واحد متقاضی از شرایط آیین :تبصره
اد معاونت تخصصی و یا رئیس انجمن ملی به تشخیص کمیته فنی و تصویب شورا به پیشنه حقوق مصرف کنندگان
فرآیند شرکت در  سال از 2 ، واحد مذکوررعایت حقوق مصرف کنندگان هاي ملی تندیس/ضمن ابطال گواهینامه

  .  محروم گرددرعایت حقوق مصرف کنندگان  ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان هاي تندیس/اعطاي گواهینامه
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حتی االمکان به واحدهاي منتخب  هاي ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان و تندیسگواهینامه اعطاي مراسم  :18
  . شود اسفند ماه هر سال توسط سازمان حمایت و با همکاري انجمن ملی برگزار می 9در تاریخ 

اعضاي شورا در دستور از  نفر 3مشترك حداقل نامه با پیشنهاد و درخواست اصالح هریک از مواد این آیین :19
  .کار سازمان حمایت قرار خواهد گرفت

  
  حدود ارزیابی -20

   .ارزیابی ها در سطح بنگاهی، استانی و ستادي انجام می پذیرد
  نتیجه ارزیابی -21

  . نتایج ارزیابی پس از تایید کمیته فنی در شوراي سیاستگذاري به تصویب رسیده و اعالم عمومی می شود
  

بطمدارك مرت -22

  چک لیست ارزیابی، سوابق و مستندات بنگاه، تاییدیه کمیته فنی تصویب شوراي سیاستگذاري
  

  بایگانی سوابق -23

  . نسخه اي از سوابق در دبیرخانه شورا نگهداري می شود
  

مدارك منسوخ و باطل شده -24

  . تصویب این آیین نامه، کلیه مدارك و مستندات قبلی منسوخ می گرددبا 
هاي تخصصی  اعضاي شوراي سیاستگذاري و حوزهو پیشنهادات جدید نامه بر اساس نظرات ن آیینایمفاد  

به تایید و تصویب سازمان حمایت رسیده  1394 شهریور ماه تبصره در 23و بند 24فصل،  4در   سازمان حمایت
  . است

  
  ده رسی شوراي سیاستگذاريبه تصویب  04/06/1394این آیین نامه اجرایی در تاریخ 

  .و از همین تاریخ نیز الزم االجراست
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