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 مشخصات متقاضی 

 نام مدیرعامل :  نام شرکت : 

 

  امتیاز دهید. 10تا  1لطفاً به هر یک از سواالت زیر در بازه 

 «  نحوه اطالع رسانی» الف ( سواالت در زمینه 

  ؟گرفته را چگونه ارزیابی می کنید و راهنمایی های صورت اطالع رسانی میزان .1

   ( 10تا  1 )

 ؟به چه صورت می باشد R4B.irمحتوا و دسترسی به اطالعات مورد نیاز در سایت نظر شما در مورد  .2

  ( 10تا  1 )

 «  پاسخ گویی و تعامل» ب ( سواالت در زمینه 

  ؟می نماییدو پاسخ گویی به سواالت را چگونه ارزیابی به دبیرخانه نحوه دسترسی  .3

  ( 10تا  1 )

  ؟را چگونه ارزیابی می کنیدپاسخ گویان  و قدرت بیان برخورد نحوه .4

 (  10تا  1 )

 ؟ چگونه ارزیابی می نمایید را ته در طول مسیر رتبه بندینحوه تعامالت صورت گرف .5

  ( 10تا  1) 

 « مدل رتبه بندی» ج ( سواالت در زمینه 

 ؟را چگونه ارزیابی می کنیدبه عنوان معیار های اصلی این مدل  مالی، حقوقی و اجتماعینتخاب معیار های مدیریتی، ا .6

 ( 10تا  1 )

 مدل رتبه بندی کارتهای بازرگانی را چگونه ارزیابی می نمایید؟ یکپارچگی، دقت و صحت ،از منظر تناسب،  .7

 ( 10تا  1) 

 ؟ن رتبه را چگونه ارزیابی می کنیدصورت گرفته جهت تعیی در انجام بررسی های انمتقاضی خود اظهاری .8

 ( 10تا  1) 

 ؟به چه میزان به شما کمک کرده استاعالم رتبه اولیه و ایجاد فرصت دوباره برای تکمیل مدارک  .9

 ( 10تا  1) 

 ؟ کمک نموده استو نواحی قابل بهبود سازمان خود  وترا در شناسایی نقاط قشما  رتبه بندی و خروجی های آن به چه میزان .10

 ( 10تا  1) 
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 « بازدید از محل » د ( سواالت در زمینه 

دنظر م را در مورد کلیات طرح رتبه بندی کارت های بازرگانی امتیازیپیش از برگزاری جلسه حضوری با اعضای کارگروه رتبه بندی چه  .11

 ؟ داشتید

   ( 10تا  1) 

 ؟ارزیابی می کنیدچگونه  در این جلسه ارائه شده رانمایش یافته های نحوه ارائه گزارش رتبه بندی و  .12

 ( 10تا  1) 

 ارایه توضیحات در زمینه مفاهیم تجزیه و تحلیل ارزش افزوده بنگاه و شاخص های بهره وری تا چه اندازه مفید بود؟ .13

 ( 10تا  1) 

راهنمایی ها و توضیحات تکمیلی ارائه شده در جلسه حضوری تا چه میزان به روشن شدن ذهن شما و تکمیل مدارک کمک نموده  .14

 است؟   

 ( 10تا  1) 

 آیا ثبت نام در این طرح را به سایر همکاران و صاحبان کارتهای بازرگانی توصیه خواهید کرد؟  .15

بلی   خیر 

 

 یسی زبان فارسی و انگلدو ت خود را برای انتشار گزارش رتبه بندی به یاعالم شده و مشاهده نمونه گزارش اولیه، رضا بدینوسیله با توجه به موارد

 اعالم می دارد:  R4B 400و انتشار کتب مرجع در سامانه طرح ملی رتبه بندی کارت های بازرگانی 

بلی   خیر 

 دارید مرقوم فرمایید. طرحاین با  ارتباطدر  یچنانچه پیشنهاد و یا انتقاد
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 مشخصات متقاضی

 نام و نام خانوادگی مدیرعامل :   نام شرکت : 

  نمابر :   تلفن : 
 

 مهر و امضاء مدیرعامل
    

    

 


