
  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 : مدرکعنوان 

 ««کنندگان و پیمانکاران فرعیارزیابی تأمینروش اجرایی »»

 

 گیرندگان سند:گیرنده/

 مدیرعامل              

 و ایمنی مدیر تضمین کیفیت              

 اداری و پشتیبانیمدیر               

 های مدیریتگواهی کردن سیستممدیر              

 مدیر آموزش            

 

 فرزانه عالی دانشور :کنندهتهیه

 تاریخ و امضاء:

 

 : آماندا حسنیتأییدکننده

 تاریخ و امضاء:

 

 

 : شیرین صارمیکنندهتصویب

 

 IHA/MC/PR/11 سند: شماره

 

 

 01 بازنگری:شماره 

 

 

 15/06/1399: تاریخ اجرا

 

  مهر کنترل:

 د.باشمیتنها آخرین بازنگری از نسخ تحت کنترل دارای اعتبار  ●

 

 



 

کنندگان و ارزیابی تأمینروش اجرایی 

 پیمانکاران فرعی

 IHA/MC/PR/11 شماره سند:

 01شماره بازنگری: 

 15/06/1399 تاریخ بازنگری:

 

 7 از 2
 

 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 3 ......................................................................................................................................................... عنوان مدرک: 1

 3 ....................................................................................................................................................................... هدف: 2

 3 .......................................................................................................................................................... دامنه کاربرد: 3

 3 .................................................................................................................................................................... :فیتعار.4

 3 ............................................................................................................................................................:هاتیسئولم 5
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کنندگان و ارزیابی تأمینروش اجرایی 

 پیمانکاران فرعی

 IHA/MC/PR/11 شماره سند:

 01شماره بازنگری: 

 15/06/1399 تاریخ بازنگری:

 

 7 از 3
 

 به نام خدا

 :مدرک عنوان  1

 کنندگان و پیمانکاران فرعی.روش اجرایی ارزیابی تأمین

 هدف:  2

و پیمانکاران کنندگان ب و شرایط ادامه فعالیت با تأمینتشریح این فرایند، تشریح نحوه ارزیابی و انتخاهدف از 

 باشد.فرعی انتخاب شده می

 دامنه کاربرد: 3

 گیرند.مان، در دامنه مستند فوق قرار میکنندگان و پیمانکاران فرعی مؤثر بر کیفیت خدمات سازکلیه تأمین

 تعاریف:  4

- 

 ها:مسئولیت 5

 باشد.می و اداری عهده مدیر پشتیبانی اجرای این روش اجرایی بهمسئولیت 

 :عملیاتشرح  6

 باشند.های ارائه خدمات آموزشی میت با توجه به ماهیت سازمان، شرکتکنندگان شرکتأمین 1 -6

 کنندگان و پیمانکاران فرعی:ارزیابی اولیه تأمین 2 -6

ها باشند و یا سازمان بخواهد با آن پیمانکاران فرعی که تمایل به همکاری با شرکت را داشتهکنندگان و تأمین

های ذکر شده در قسمت گیرند )طبق فرممورد ارزیابی اولیه قرار می ،اول همکاری داشته باشد، درمرحله

اران فرعی متفاوت پیمانککنندگان و بی با توجه به ماهیت خدمات تأمینپیوست ها(. این معیارهای ارزیا

 باشد.می

 



 

کنندگان و ارزیابی تأمینروش اجرایی 

 پیمانکاران فرعی

 IHA/MC/PR/11 شماره سند:

 01شماره بازنگری: 

 15/06/1399 تاریخ بازنگری:

 

 7 از 4
 

 شوند:کنندگان و پیمانکاران فرعی گروه بندی میامتیاز کسب شده به شرح زیر تأمینبا توجه به 

    71- 80امتیاز  C  ه:گرو                                    65-70امتیاز  D   ه:گرو

 91-100امتیاز  A ه:گرو                                      81-90امتیاز  B ه:گرو

ها برای همکاری انتخاب باالتر شود آن 65درصورتی که امتیاز این تامین کنندگان و پیمانکاران فرعی از عدد 

 گردند.می

 :کنندگانمینأت ارزیابی هایمالک 3 -6

ها در هر یک از آیتم ،(IHA/MC/FO/43)به شماره خدمات  کنندگانتأمینارزیابی  طبق فرم کنندگانمینأت

 و پیمانکاران فرعی کنندگانمینأدر لیست ت سپس ت.انتخابشان اس ها معیارگیرند و جمع امتیاز آنامتیاز می

 شوند.ثبت می (IHA/MC/FO /41) به شماره مجاز

 :(عملکرد سوابق) کنندگانمینأت مجدد ارزیابی 4 -6

 از هرکدام. است همکاری ادامه برای هاآن انتخاب معیار و مالک انتخاب از پس کنندگانمینأت عملکرد

 عملکرد معیارهای .گیرندمی قرار مجدد ارزیابی مورد فعالیت، غازآ از سالیک  گذشت از پس کنندگانمینأت

 :اندشده آورده ذیل ولاجد در کنندگانمینأت

 1جدول شماره 

 مسئول ارزیابی نوع تامین کننده

مشاوره و آموزشهای خدمات شرکت  مدیر آموزش 

 :کنندگانمینأت با ارتباط قطع 5 -6

 شده خواهند  کنندگان از لیست مجاز خارج مینأدر موارد زیر ت

 .بار انجام ندادن تعهدات اساسی توافق شده 2بیش از  •

 .65ها به زیر عدد آنای کاهش امتیاز دوره •

کند، همان افرادی که ارزیابی عملکرد را انجام ها فرق میآنبا توجه به ماهیت کار  کنندهتأمینهر  تعهدات

کنندگان مجاز مینأدهند. لیست تاز تعهداتشان را تشخیص می کنندهتأمیندهند، همان افراد نیز تخطی می

 .خواهد رسیدمدیر اداری و پشتیبانی یید أبه ت ماه یکبار 12هر 

اختصاص  کنندهتأمینکنندگان را نتوان به مینأت یابیارز یهاموجود در فرم یهاتمیاز آ کیکه هر  یدر صورت :تبصره

 ..گرددیم میتقس یبعد یهاتمیآ نیب تمیآن آ ازیامت ،داد



 

کنندگان و ارزیابی تأمینروش اجرایی 

 پیمانکاران فرعی

 IHA/MC/PR/11 شماره سند:

 01شماره بازنگری: 

 15/06/1399 تاریخ بازنگری:

 

 7 از 5
 

 :یفرع مانکارانیپ با یهمکار و انتخاب نحوه 6 -6

 ریز هیرو با مطابق ،نباشد  را شده واگذار کار تمام ای یبخش انجام به قادر شرکت لیدل هر به که یصورت در

 :شد خواهد عمل

 استفاده با را خود پیمانکاران ارزیابی پیمانکاران، به کار تمامی یا و بخشی واگذاری جهتا یآرهورایزد شرکت

 نماید،می بررسی را آنان صالحیت و داده انجام (IHA/MC/FO/42)به شماره  یفرع مانکارانیپ یابیارز فرم از

 از پس و شده رسانده یمشتر اطالع به ستیبایم تیصالح دیأیت و یابیارز از پس مذکور مانکاریپ از استفاده

 .شود انجام یواگذار یمشتر رشیپذ

 در ، حداقلاین بر عالوه. باشدمی مشتری به ارائه قابل و بوده موجود واحد هر در هاارزیابی این نتایج کلیه

 در و گیردمی قرار ارزیابی و بررسی مورد پیمانکاران این هایصالحیت و هاتوانایی ،کسالهی زمانی هایدوره

کنندگان و پیمانکاران فرعی به تامین لیست در طهمربو بخش مدیر توسط آنان صالحیت یدأیت صورت

 .گرفت خواهند قرار ( IHA/MC/FO/41)شماره

به شماره  یفرع مانکارانیپ یابیارز فرم با مطابق شرکت ،مانکارانیپ از کی هر با یهمکار شروع از قبل

(IHA/MC/FO/42) یهادوره در مانکارانیپ با یهمکار از پس و کرده حاصل نانیاطم مانکاریپ تیصالح از 

 .گرفت خواهند قرار مجدد یبررس مورد مانکارانیپ کسالهی

 

 2جدول شماره 

 ردیف شرح سئواالت سقف امتیاز ممکن

 1 نزدیکی به محل شرکت 20

 *2 دارا بودن بیمه مسئولیت/  ارائه ضمانت نامه در خصوص خدمات ارائه شده 10

 3 قیمت مناسب 20

 *INSO 4 17021 -1و ISO 9001های مدیریت کیفیت های سیستمداشتن گواهینامه 10

 5 سابقه کاری 20

 6 خدمات(فاصله زمانی )سرعت عمل در انجام به موقع  20

 جمع امتیازات 100

 .ردیگیم تعلق صفر صورتنیاریغ در و ازیامت کل بودن مثبت صورت رد *

 گزارشات شود، انجام...(  ای یفرع مانکاریپ) شود انجام ثالث شخص توسط هاممیزی از کی هر که یدرصورت :نکته

 .ردیگ قرار استفاده موردگواهی کردن سیستم کیفیت،  ریمد دییأت و یبررس از پس ستیبایم شده اعالم

 :شوندیم بندیگروه ریز شرح به کنندگانتأمین شده کسب ازیامت به توجه با



 

کنندگان و ارزیابی تأمینروش اجرایی 

 پیمانکاران فرعی

 IHA/MC/PR/11 شماره سند:

 01شماره بازنگری: 

 15/06/1399 تاریخ بازنگری:

 

 7 از 6
 

    71-80امتیاز  : Cگروه                                    65-70امتیاز  :Dگروه

 91-100امتیاز  : Aوهگر                                    81-90امتیاز  : Bگروه

 .گردندمی انتخاب همکاری برای هاآن ،شود باالتر 65 عدد از کنندگانتأمین این امتیاز که درصورتی

 :یدهازیامت نحوه 7 -6

 :مناسب متیقالف( 

 3جدول شماره 

 امتیاز میزان قیمت ردیف

 20 نیریسا متیق از کمتر 1

 18 نیریسا ازیامت برابر 2

 15 نیریسا متیق از شتریب 30% 3

 10 نیریسا متیق از شتریب%  4

 5 نیریسا از% 50 از باالتر 5

 

 ت:شرک محل به یکینزدب( 

 .شودیم کسر ازیامت از% 25 ،شرکت از بودن دور لومتریک 10 هر یازا به

 :محصوالت تنوعپ( 

 4جدول شماره 

 امتیاز محصوالتتنوع  ردیف

 کامل ازیامت برند تنوع و محصوالت تمام بودن موجود 1

 15 برند کی از محصوالت تمام بودن موجود 2

 شود.امتیاز کسر می 3به ازای هر کسری  محصوالت از یکسر 3

 :خدمات تنوعت( 

 5جدول شماره 



 

کنندگان و ارزیابی تأمینروش اجرایی 

 پیمانکاران فرعی

 IHA/MC/PR/11 شماره سند:

 01شماره بازنگری: 

 15/06/1399 تاریخ بازنگری:

 

 7 از 7
 

 امتیاز ارائه خدمات ردیف

 کامل ازیامت شده خواسته خدمات تمام ارائه یازا به 1

 شود.امتیاز کسر می 3به ازاء هر کدام  شده خواسته خدمت نوع هر از ارائه عدم صورت در 2

 :یکار سابقهث( 

 .شود گرفته نظر در ازیامت 2 سابقه سال هر یازا به

 :یزمان فاصلهج( 

 6جدول شماره 

 امتیاز زمان ردیف

 کامل ازیامت شده توافق زمان 1

 15 ریتاخ روز سه تا کی 2

 10 ریتاخ روز پنج تا سه 3

 5 ریتاخ هفته کی 4

 صفر هفته کی از تر شیب 5

ها به ترتیب نمره و پیمانکاران فرعی، به منظور دسترسی آسان، نام آن کنندگانتأمینپس از ارزیابی کلیه 

 شود.ذکر می (IHA/MC/FO /41) شماره به یفرع مانکارانیپ و کنندگانتأمین ستیل درارزیابی 

 :مرتبط مدارک .7

 (IHA/MC/FO/41) شماره به یفرع مانکارانیپ و کنندگان نیتام ستیل •

 (IHA/MC/FO/42)به شماره  فرم ارزیابی پیمانکاران فرعی •

 (IHA/MC/FO/43)به شماره  کنندگان خدماتمینأفرم ارزیابی ت •

 



 

 ارزیابی پیمانکاران فرعیفرم 
 IHA/MC/FO/42 شماره سند:

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398 تاریخ بازنگری:
 

REF:IHA/MC/PR/11 
 

 

 * در صورت مثبت بودن کل امتیاز و در غیر این صورت صفر تعلق می گیرد. 

 مردود        تایید موقت          نتیجه ارزیابی:  تایید 

 کننده:تأمینگرید 

 امتیاز کسب شده:

 .باشدمی 65حداقل امتیاز تامین کننده  جهت تایید  

    71-80امتیاز  C) گرید                               65-70امتیاز (Dگرید 

-100امیتاز  ( Aگرید                                  81-90امتیاز (  Bگرید 

91 
 نظریه ارزیاب:

 

 

  
 

  نام شرکت/ یا شخصیت حقیقی:

 آدرس:  

 نوع و دامنه خدمات ارائه شده

 باشددر حوزه کدام شعبه می نوع و دامنه خدمت 

  

  

  

 

  

 ردیف شرح سئواالت امتیاز ممكنسقف  امتیاز کسب شده

 1 نزدیكی به محل شرکت 20 

 *2 دارا بودن بیمه مسئولیت/  ارائه ضمانت نامه در خصوص خدمات ارائه شده 10 

 3 قیمت مناسب 20 

 *INSO 4 17021 -1و یا ISO 9001هاي مدیریت کیفیت داشتن گواهینامه هاي سیستم 10 

 5 سابقه کاري 20 

 6 فاصله زمانی )سرعت عمل در انجام به موقع خدمات( 20 

  جمع امتیازات 100 

 :کد اقتصادي شرکت/کد ملی

 :نوع ارزیابی

               ارزیابی بر مبناي گزارشات و شواهد 

 دوره ارزیابی:        : تاریخ ازیابی حضوري  

        نام ارزیاب:



 

 خدمات  کنندگانتأمینفرم ارزیابی 

 IHA/MC/FO/43 شماره سند:

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398 تاریخ بازنگری:
 

REF:IHA/MC/PR/11 

 

 گیرد.ز و در غیر این صورت صفر تعلق می* در صورت مثبت بودن کل امتیا 

 مردود        تایید موقت          نتیجه ارزیابی:  تایید 

 کننده:تأمینگرید 

 امتیاز کسب شده:

 .باشدمی 65حداقل امتیاز تامین کننده  جهت تایید  

    71-80امتیاز  C) گرید                               65-70امتیاز (Dگرید 

-100امیتاز  ( Aگرید                                  81-90امتیاز (  Bگرید 

91 
 نظریه ارزیاب:

 

 

  
 

  نام شرکت/ یا شخصیت حقیقی:

 آدرس:  

 نوع و دامنه خدمات ارائه شده

 باشددر حوزه کدام شعبه می نوع و دامنه خدمت 

  

  

  

 

  

 ردیف شرح سئواالت امتیاز ممكنسقف  امتیاز کسب شده

 1 نزدیكی به محل شرکت 20 

 *2 دارا بودن بیمه مسئولیت/  ارائه ضمانت نامه در خصوص خدمات ارائه شده 10 

 3 قیمت مناسب 20 

 *INSO 4 17021 -1و یا ISO 9001هاي مدیریت کیفیت داشتن گواهینامه هاي سیستم 10 

 5 سابقه کاري 20 

 6 فاصله زمانی )سرعت عمل در انجام به موقع خدمات( 20 

  جمع امتیازات 100 

 :کد اقتصادي شرکت/کد ملی

 :نوع ارزیابی

               ارزیابی بر مبناي گزارشات و شواهد 

 دوره ارزیابی:        : تاریخ ازیابی حضوري  

        نام ارزیاب:



 
 یفرع مانکارانیکنندگان و پ نیتأم ستیل 

  IHA/MC/FO/41 سند:شماره 

 01شماره بازنگری: 

 1399/ 06/ 15 تاریخ بازنگری:

 

REF:IHA/MC/PR/11 

 

 

 پشتیبانی اداری و امضاء مدير

 حیطه فعالیت نام شرکت ردیف

 رتبه ارزیابی

 آدرس و مشخصات

 نتیجه

گرید  نمره ارزیابی

 ارزیابی

فاقد  واجد صالحیت

 صالحیت

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
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