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 موارد بازنگری شده تاریخ بازنگری ویرایش

12 02/04/97  

 

 هدف -1
به  ،درج در آنمن  تعریف شده معیار های و تشریحبندی ارزیابی موسسات رتبه واحد روشتدوین هدف این آئین نامه 

 منظور احراز صالحیت و نظارت بر عملکرد موسسات رتبه بندی می باشد.

 : و اختصارات تعاریف -2

الحیت نظارت دارای صو مربوط به امر رتبه بندی مقررات  اجرای و تنظیم نهاد ملی: بندی اتاق ایرانمرکز ملی رتبه

 .یاد می شود "مرکز"در این آیین نامه از آن تحت عنوان  کهبندی بر فرآیند  و عملکرد موسسات رتبهبر 

توسط ت رتبه بندی بنگاه های اقتصادی و احراز صالحی انجاممتقاضی تشکل  /شرکت ه/موسس :رتبه بندی موسسه

 یاد می شود. " موسسه"که در این آیین نامه از آن تحت عنوان  مرکز

ی رتبه بندی می توانند برا ،کلیات( را احراز نمایند 1-3بند  هایی که شرایط عمومی موسسه )به شرحتشکل تبصره:

 تقاضای مجوز نمایند.

 قانونع تابشرکتها ، موسسات و سازمانهای  نظیر کشور فعاالن اقتصادی حقیقی و حقوقیتمامی :  رتبه متقاضی

 ی شود.میاد  "متقاضی"که در این آیین نامه از آن تحت عنوان  ایران تعاون جمهوری اسالمی یا قانونتجارت و 

راز صالحیت متقاضی انجام رتبه بندی بنگاه های اقتصادی و احسراسری یا ملی  هتشکل/انجمن/سندیکا/اتحادی :تشکل

 یاد می شود. "تشکل"توسط مرکز که در این آیین نامه از آن تحت عنوان 

ایف توسط مرکز جهت انجام وظکه جمعی از متخصصین حوزه رتبه بندی   کارگروه ارزیابی موسسات رتبه بندی:

 یاد میشود. "کارگروه "در این آیین نامه از آن تحت عنوان  و منصوب شده اند.انتخاب و مندرج در این آیین نامه 

براساس  وموسسه توسط متقاضی  و کسب و کار یاقتصادتوان کفایت و  و تعیین سطح ارزیابی فرایند بندی :رتبه

 .یی مصوبدستور العمل اجرا

موسسه که توسط  "منابع انسانی، صالحیت حرفه ای و عملکرد مالی"حاصل جمع امتیازات سه مولفه  امتیاز سازمانی:

 .گرددمیو تعیین مرکز محاسبه 
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توسط  عددی بین صفر تا یک که مبین میزان رضایت متقاضی از نحوه عملکرد موسسه بوده و :ضریب رضایت مشتری

 گردد. سنجش و تعیین می ،مرکز

سان و همچنین تحصیالت و توانمندی علمی مدیران و کارشنادو مولفه مجموع امتیازات مربوط به امتیاز در گرایش: 

 در گرایش درخواستی. کاری مرتبط موسسه و تجارب سوابق 

برای تعیین مه در این آئین نا تعریف شده معیار های اعطای امتیاز به مقادیر کمی حاصل ازمجموع نمره ارزیابی: 

 .موسسهسطح 

  .مدل احراز صالحیت موسساتاز حاصل نمره ارزیابی  مجموع : سطح

و یا ار که بآغاز برای که صادره از سوی مرکزمجوز : (Certificate)  تشکل/موسسهفعالیت گواهینامه 

 .الزامی است تشکل/موسسهاستمرار فعالیت 

پیوست  ج در به شرح مندر گانه دهدر یکی از موارد که  وسسهم یو تجرب یتخصص علمحوزه عبارت است از : گرایش

 این آیین نامه تعیین شده است. 1شماره 

 های کلیدی موسسه فی و تخصصنافراد شاغل در واحدهای ص آور: امتیاز انسانی نیروی

  کلیات: -3

 الزامات احراز صالحیت

 : هموسس-1-3

ت به ثب تجاریموسسه غیر  /موسسات غیر تجاری به عنوان شرکت سهامی خاص  /در اداره ثبت شرکت ها  -

 رسیده باشد.

رزیابی مالی و ، ا ممیزی ،ارزیابی  ،رتبه بندی با فعالیت های رتبطمموسسه موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه  -

 باشد. نظایر آن فرایند های سازمانی واعتبار سنجی، ارزیابی سرمایه های انسانی ، ارزیابی 

 .صورت مالی حسابرسی شدهدارا بودن  -

 دو میلیارد ریال به میزان موسسه حداقل سرمایه ثبت شده  -

 باشد  میدر سال اول اجرای آیین نامه، حضور موسسات با سرمایه کمتر از مبلغ فوق امکان پذیر  -1تبصره
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 .هیات مدیره و مدیرعامل موسسه از سهام سایر موسسات رتبه بندی ءبهره مندی اعضاعدم  -

 تشکل: -2-3

 عضویت در اتاق  -

 دارا بودن پروانه معتبر فعالیت تشکل از اتاق ایران  -

 دارا بودن اظهارنامه مالیاتی -

 دارا بودن صورت مالی حسابرسی شده -

 از اتاق ایران Bو Aدارا بودن رتبه  -

به ارائه  تبصره: در سال اول اجرای آیین نامه حضور تشکل های فاقد صورت مالی حسابرسی شده با شرط تعهد

 ماه پس از احراز صالحیت امکان پذیر خواهد بود.  3صورت مالی تا 

 ه:کارگرو2-3

  عبارتند از: کارگروه یاعضا -1ماده 

 )رئیس کارگروه( قائم مقام مدیرعامل یامرکز مدیر عامل  -

 نظارت و ارزیابی )مسئول( معاون -

 سب با گرایش موسسه مورد ارزیابینامت ،بخش خصوصیمعتبر نفر کارشناس خبره از انجمن های  سه -

 مدیره هیأتدو نفر کارشناس خبره مورد تأیید  -

 کارگروه()دبیر مرکزنفر کارشناس یک  -

 می باشد.  از اعضاء نفر  5حداقل حضور جلسات د نصاب تشکیل ح-2تبصره 

 مدیر عامل برای مدت یک سال منصوب میگردند. با حکمکارگروه  یاعضا  -3تبصره 

 :کارگروه وظایف -2ماده 

عالم او  ین نامهئروش مندرج در این آبر اساس  -مرکزتهیه شده توسط -ارزیابی موسسات گزارشبررسی  -1

  موسسه مورد ارزیابیدر خصوص رد یا تایید صالحیت و اتخاذ تصمیم  نظر

 نامهآیین بهینه و روزآمد سازی این  در موردشنهاد اصالحات الزم و پیبازنگری  -2

ئین آاین  4ماده مؤسسات رتبه بندی بر اساس نحوه برخورد با تخلف و تصمیم گیری در خصوص بررسی  - 3

 نامه
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  .مرتبط ارجاعی از سوی مرکزبررسی و اظهار نظر در مورد موضوعات -4

 عیین میگردد.مشخص و ت در اولین جلسه ،جلسات کارگروهزمان برگزاری -4تبصره 

 میباشد. تدوین صورتجلساتجلسات و  برگزاری دبیر کارگروه، مسئول هماهنگی، -5تبصره 

منوط  دافرا و انتخاب مجددگردیده موجب سلب عضویت  ،جلسه متوالی سه در ءعدم حضور هر یک از اعضا -6تبصره

 شش ماه از تاریخ سلب عضویت خواهد بود. سپری شدنبه 

 ممنوع می باشد. تجدید عضویت نفع در جلسه رای گیریحضور فرد ذی-7تبصره 

 روش اجرایی: -4
 

 ها و تشکلوسسات مصالحیت  فرآیند احراز  4-1

عایت و انجام موارد رملزم به  ،دارای حداقل شرایط الزم ) به شرح بند ...( جهت حضور در فرایند ارزیابی تشکل/موسسه

 زیر می باشد:

از طریق سامانه  تکمیل فرم ثبت نامو   http://nrc-ic.irمراجعه به پایگاه اطالع رسانی مرکز به نشانی  -

 .رتبه بندی یکپارچه

  تشکل/تعیین و درج گرایش)های( تخصصی مورد تقاضای موسسه -

 مدارک و مستندات الزم به مرکز. تهیه و ارسال -

 رفع نواقص/تکمیل و ارسال مجدد مدارک وفق نظر مرکز -

 هماهنگی و همکاری با مرکز در خصوص برنامه بازدید و انجام ارزیابی در محل موسسه -

 در صورت احراز صالحیت مراجعه به مرکز و دریافت گواهینامه -

 

به  ،تبه بندیر مجوزمتقاضی  تشکل ها / گواهینامه برای موسساتاقدامات مرکز در خصوص پذیرش، ارزیابی و صدور 

 شرح نمودار شماره .... می باشد.

 

http://nrc-ic.ir/
http://nrc-ic.ir/
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شروع

تکمیل فرم ثبت نام و ارسال مستندات
موسسه

بررسی اولیه مستندات ارسالی
مرکز

آیا مدارک ارسالی
کامل است   اعالم رسمی نواقص پرونده

مرکز
تهیه و ارسال مستندات به مرکز

موسسه
دریافت مستندات تکمیلی

مرکز

انجام ارزیابی اولیه از موسسه 
و تهیه گزارش

مرکز

ارسال نامه بازدید به موسسه

مرکز

بازدید حضوری از موسسه

مرکز

ارزیابی موسسه در جلسه کارگروه ارزیابی

و تعیین سطح تهیه گزارش نهایی ارزیابی

مرکز

تایید گزارش نهایی
مدیر عامل

و گزارش نهایی صدور مجوز فعالیت
مرکز

کارگروه

پایان

بله

خیر

 

 

 
 

 

 

 

 نمودار شماره: ....
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 ها دامنه فعالیت آنموسسات و   هاوتشکل سطح بندی

گرایش  "سطح یک "کسب کند درامتیاز  را واحد  1000تا  801د  موسسه ای که بتوانتشکل/ سطح یک: -1

 درخواستی قرار خواهد گرفت .

 اه است. مپروژه در  9تا سقف  وسسهمشکل/تر این سطح حداکثر تعداد پروژه های هم زمان د 

ن آمیتواند برای رتبه بندی تمامی متقاضیان رتبه در  "طح یکس"وسسه دارای مشکل/ت 

 نماید.اقدام  ،گرایش

رخواستی گرایش د" سطح  دو"در  ،را کسب کند 800تا   601ای که بتواند امتیاز موسسهتشکل/ سطح دو: -2

 قرار خواهد گرفت. 

 ت.ساپروژه در ماه  6تا سقف ،شکل/موسسهتر این سطح حداکثر تعداد پروژه های هم زمان د 

 2یوست پ ارای سطح دو میتواند برای رتبه بندی متقاضیانی اقدام کند که مطابقدوسسه مشکل/ت 

 مجاز به رتبه بندی آنها ست.

گرایش " هسطح س"در  ،امتیاز را کسب کندواحد  600تا  401  ای که بتواند بینموسسه تشکل/ سطح سه: -3

 درخواستی قرار خواهد گرفت .

 .ستاپروژه در ماه  3تا سقف وسسهمشکل/تر این سطح حداکثر تعداد پروژه های هم زمان د 

 2یوست پدارای سطح سه میتواند برای رتبه بندی متقاضیانی اقدام کند که مطابق  وسسهمشکل/ت 

 جاز به رتبه بندی آنهاست.م

 

شد، واحد با 400کمتر از  موسسهتشکل/چنانچه امتیاز مکتسبه توسط  :حراز صالحیتاعدم  -4

 واجد صالحیت و دریافت گواهینامه نخواهد بود. 

های هم زمان هر  در صورت کثرت متقاضیان در سال اول اجرای این آیین نامه، افزایش سقف تعداد پروژه -9تبصره 

 و تایید کارگروه بالمانع می باشد. موسسهتشکل/سطح، حسب درخواست 
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آن امتیاز ضریب رضایت مشتری و شرکت در سازمانی ازحاصل ضرب امتیاز  ،تشکل/موسسهنمره ارزیابی  -3ماده 

 گرایش به دست می آید.

 :سازمانیامتیاز 
 45،  45ترتیب به)انسانی ، صالحیت حرفه ای و عملکرد مالی  منابع حوزهشامل سه  و 100سازمانی حداکثر امتیاز 

 ( می باشد.امتیاز  10و
 

 امتیاز حوزه امتیاز معیار اصلی حوزه

 H=منابع انسانی

 =h1*K14 کارکنان سوابق تجربی 

45 

=h2*K14 کارکنان سوابق تحصیلی 

=h3*K5 تعداد کارکنان 

=h4*K7 ترکیب کارکنان 

=h55 آموزش کارکنان 

=Pصالحیت حرفه ای 

=p120 گواهینامه ها و تایید صالحیت ها 

45 

=p29 سازمان و تشکیالت 

=p310 برنامه ریزی استراتژیک 

=p46 مسئولیت پذیری اجتماعی 

=Fعملکرد مالی 
=f14 اعتبار 

10 

=f26 تجزیه و تحلیل صورت های مالی حسابرسی شده 

 100 100 امتیاز سازمانی

 

 H+P+Fامتیاز سازمانی=

P=p1+p2+p3+p4 
F=f1+f2 
H=(h1+h2+h3+h4)*K+h5 
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 5 4 3 2 1 گرایش درخواستی شماره

 k 1 0.8 0.6 0.4 0.2مقدار 
 

به مرکز اعالم  اولویت درج وگرایش های درخواستی خود را با ذکر ،باید در فرم ثبت نام تشکل  /موسسه  -تبصره  

تراض برای نماید و در صورت عدم اعالم موسسه، مرکز متناسب با ضوابط موجود الویت بندی نموده و امکان اع

 موسسه/تشکل وجود ندارد.

 نمایند. فعالیت خود درخواست احراز صالحیت تشکل ها تنها میتوانند در گرایش های مرتبط با حوزه -تبصره

 در گرایش: امتیاز

گرایش  سهموستشکل/درگرایش انتخابی بررسی میشود. به عنوان مثال چنانچه موسسه تشکل/تخصص ، در این معیار

انجام پروژه ها  مچنینهعمران را انتخاب کند حضور افراد با رشته تحصیلی مرتبط با عمران) عمران، سازه،...( بررسی و 

 گردد.و امتیازدهی می آن سنجشو فعالیت های مرتبط با  

 رسی میشود.در این زمینه انجام شده باشد بر موسسهتشکل/پروژه هایی که در خصوص ارزیابی و یا همکاری با  
 

 جدول محاسبه امتیاز در گرایش

 حداکثر امتیاز معیار

 7 تشکل/موسسهد متخصص و نخبه گرایش مربوطه در حضور افرا

 3 بررسی پروژه های انجام شده در گرایش مربوطه

 10 مجموع

 

 موسسهل/تشکهر  برای است که در سال اول ارزیابی " یک"تا  "صفر"ضریب رضایت مشتری عددی بین -10تبصره 

و  موسسهتشکل/د اظهار نظر متقاضی در مورد عملکربا توجه به در سال های بعد، در نظر گرفته میشود و " یک"عدد 

 محاسبه میگردد.ارزیابی به عمل آمده توسط مرکز 

  

 نحوه امتیاز دهی:   3-4

 توانمندی منابع انسانی1-3-4

 سوابق تجربی: 1-1-3-4 

رح جدول شبه  موسسهتشکل/اعضای هیات مدیره، مدیران و ارزیابان سوابق کاری تمام وقت و مستند به سوابق بیمه 

 گیرد.شماره .... احصاء و مورد محاسبه قرار می



 شماره سند:

آیین نامه نحوه احراز صالحیت  و نظارت بر  

 موسسات رتبه بندی

 

 18از   11صفحه:        

 

 مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران

 معیار
  15باالی  15-11 11-9 9-6 6-3  3-1 سال

 حداکثرامتیاز
 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1 (𝑚𝑖 درصد امتیاز)

سابقه 

 تجربی

 6       اعضا هیت مدیره

 8       مدیران/ارزیابان 

 

تجربیامتیاز سوابق  اعضا هیات مدیره =(∑ 𝑛𝑖𝑚𝑖
6
𝑖=1 )*6/N 

𝑛𝑖=  تعداد اعضا هیات مدیره در ردیفi 

𝑚𝑖=درصد امتیاز تخصیص داده شده در ردیفi 

Nتعداد اعضا هیات مدیره= 

∑)=امتیاز سوابق تجربی مدیران/ ارزیابان 𝑛𝑖𝑚𝑖
6
𝑖=1 )*8/N 

𝑛𝑖=  تعداد مدیران ارزیابان در ردیفi 

𝑚𝑖= در ردیفدرصد امتیاز تخصیص داده شدهi 

Nتعداد مدیران/ارزیابان= 
 

تفاده از در صورت اس وامتیاز  %30 ایشان، حداکثر با سمت  ادفراسوابق تجربی در صورت عدم مطابقت  -11تبصره 

 لحاظ خواهد شد. موسسهتشکل/برای  امتیاز %50 حداکثر نیروی پاره وقت

 تحصیلی:مدارک  2-1-3-4

و  تاـتحقیق ،معلووزارت مورد تایید  یدانشگاه ها مراکز، موسسات و از سوی درهصا باالترو کاردانی  تحصیلی ارکمد

ی به شرح و امتیازده دهستفاا قابل موسسهتشکل/ صالحیت خیصـتشدر  کارکنان لوـقب لـقاب رکدـمه عنوان ب وریافن

  جدول شماره ... می باشد.

 

امتیاز سوابق تحصیلی اعضا هیات مدیره   =(∑ 𝑛𝑖𝑚𝑖
4
𝑖=1 )*6/N 

 معیار
 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی 

 حداکثرامتیاز
 0.3 0.5 0.7 1 (𝑚𝑖 درصد امتیاز)

سابقه 

 تحصیلی

 6     اعضا هیت مدیره

 8     مدیران/ ارزیابان



 شماره سند:

آیین نامه نحوه احراز صالحیت  و نظارت بر  

 موسسات رتبه بندی

 

 18از   12صفحه:        

 

 مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران

𝑛𝑖=  تعداد اعضا هیات مدیره در ردیفi 

𝑚𝑖=درصد امتیاز تخصیص داده شده در ردیفi 

Nتعداد اعضا هیات مدیره= 

∑)=امتیاز سوابق تحصیلی مدیران/ ارزیابان 𝑛𝑖𝑚𝑖
4
𝑖=1 )*8/N 

𝑛𝑖=  تعداد مدیران ارزیابان در ردیفi 

𝑚𝑖=درصد امتیاز تخصیص داده شده در ردیفi 

Nتعداد مدیران/ارزیابان= 

 

 تعداد کارکنان:3-1-3-4 

 شد:براساس تعداد کارکنان ، به شرح جدول زیر)شماره...( می با موسسهتشکل/نحوه تخصیص امتیاز به 

 حداکثرامتیاز نفر 60باالی  نفر60-50 نفر50-40 نفر40-30 نفر30-20 نفر20زیر تعداد کارکنان

 5 5 4 3 2 1.5 1 امتیاز کسب شده

 

 ترکیب کارکنان:4-1-3-4

ی تعریف شده نیروهای متخصص مرتبط با حوزه هاتعداد و موسسه سازمانی  نموداراین معیار بر اساس تخصیص امتیاز به 

  ، صورت می گیرد. در مدل رتبه بندی

 موسسه همکاری با وقت تمام صورت مرکز بهتایید  مورد مستندات براساس باید آور امتیاز انسانی نیروی-12تبصره    

مکتسبه  متیازادر  %50 ضریب مرکز( قبول مورد مستندات اساس وقت )بر پاره نیروی از استفاده صورت درداشته باشد و 

 .شودمی اعمالاین معیار 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شماره سند:

آیین نامه نحوه احراز صالحیت  و نظارت بر  

 موسسات رتبه بندی

 

 18از   13صفحه:        

 

 مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش کارکنان:4-3-1-5

اختصاص  این امر امتیاز به  5 معادل با توجه به اهمیت آموزش در ارتقاء جنبه های دانشی و مهارتی فرایند رتبه بندی،

 یافته است.

افراد معرفی  3/2می بایست حداقل  موسسهتشکل/در بررسی تعداد دوره های گذرانده شده توسط کارکنان -13تبصره 

 در دوره ها شرکت کرده باشند. ،مرکزشده به 

 

 حداکثر امتیاز  زیر معیار
 0.5 خیر بله آموزش در چارت سازمانی / مسئول وجود واحد

 3 7 5 3 گذرانده شده تخصصی  تعداد دوره های

 1.5 8 6 4 گذرانده شده عمومیتعداد دوره های 

 5 مجموع

 

 صالحیت حرفه ای 2-3-4

 گواهینامه ها و تایید صالحیت های معتبر1-2-3-4

، اخذ گواهینامه های معتبر ملی و بین المللی مرتبط تشکل/موسسهای به منظورکسب اطمینان بیشتر از صالحیت حرفه

  موجب کسب  امتیاز خواهد شد. به شرح زیر و جدول شماره ...با ماموریت و مفاد اساسنامه آنان، 

  9001ایزو  گواهیو اخذ اجرای الزامات سیستم مدیریت کیفیت  : 9001ستاندار ایزوا

 حداکثرامتیاز  حداقل تعداد افراد گرایش های کلیدیشرح تخصص ردیف

 1.5 %15 هاکلیه گرایش اقتصاد 1
 1.5 %15 برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها  صنایع مهندسی 2
 1.5 %15 هاکلیه گرایش مالی و حسابداری 3
 1.5 %15 هاکلیه گرایش مدیریت 4
 0.5 %5 هاکلیه گرایش کامپیوتر 5
 0.5 %5 هاکلیه گرایش حقوق 6

 7 مجموع



 شماره سند:

آیین نامه نحوه احراز صالحیت  و نظارت بر  

 موسسات رتبه بندی

 

 18از   14صفحه:        

 

 مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران

حسن  تجارب، ،تشکل/موسسههای مرتبط با ماموریت و اساسنامه گواهینامه  یدیه های مرتبط:ئگواهینامه ها و تا 

  و نظایر آن. انجام کار، تعامل با موسسات بین المللی

اخذ و ارایه هر نوع گواهینامه مرتبط با امر رتبه بندی توسط شخص مدیر عامل و یا هریک از اعضاء  -14تبصره

 هیات مدیره دارای امتیاز خواهد بود.

 

 سازمان و تشکیالت 2-2-3-4

از موسسه تشکل/نمودار و تشکیالت سازمانی   منسجم و مصوب هیت مدیره:ساختار و نمودار سازمانی        

و ارتباط شرح وظایف کارکنان ، مدون بودن منظر یکپارچگی و جامعیت و ارتباط فرایندها و فعالیت های سازمانی

 .گردد.از عوامل امتیازآور این بخش محسوب می ،موسسهتشکل/با استراتژی ها و اهداف روشن آن 

 

 
 

 :برنامه ریزی استراتژیک3-2-3-4

با استفاده از الگوهای معتبر )نظیر مثال زیر( و ارایه  موسسهتشکل/برنامه اجرای استراتژی ساز و تدوین ارکان جهت

 مستندات مربوط در قالب ادراکی و عملکردی موجب کسب امتیاز ، خواهد شد.

 حداکثر امتیاز توضیحات معیارزیر 

 4 گزارش بازنگری مدیریت وگواهینامه   9001ISOمدیریت کیفیت استاندارد 

 6 اگواهینامه حسن انجام کار و سایر گواهینامه ه مرتبط ماخوذه گواهینامه ها و تاییدیه های

سابقه همکاری و حضور در دوره های موسسات رتبه 

 بهینه کاویبندی خارجی و 

 گواهینامه ها و مستندات دوره ها
10 

 20 مجموع

 حداکثر امتیاز توضیحات زیر معیار

ت امنسجم و مصوب هیساختار و نمودار سازمانی 

 مدیره

 کارکنان سازمانی و شرح وظایفوجود نمودار 
4 

 3 یا اجاره نامه معتبر سند مالکیت دارایی 

 2 زیر ساخت های نرم افزاری/  بانک اطالعاتی دانش فنی در اختیار/ تولید شده

 9 مجموع



 شماره سند:

آیین نامه نحوه احراز صالحیت  و نظارت بر  

 موسسات رتبه بندی

 

 18از   15صفحه:        

 

 مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران

 

 مسولیت پذیری اجتماعی: 4-2-3-4

امورعام  انجامو توسعه فرهنگ رتبه بندی  در حوزه ترویج و موسسهتشکل/ایفای نقش :  مسئولیت های اجتماعی

ی، احداث ، صیانت از محیط زیست، خدمات اجتماعچاپ کتاب حمایت مادی در زمینه ر از قبیل در کشو المنفعه

 و نظایر آن ابنیه)بیمارستان، مدرسه، ...(

ق مربوط سواباین معیار ر، دتشکل/موسسهمالی و اجرایی با توجه به ضرورت حسن شهرت و عملکرد  دعاوی حقوقی : 

 بررسی میشود . به دعاوی و سوابق حقوقی موسسه به شرح جدول زیر)شماره...( 

 

اجتماعی در تشکل شامل برگزاری نمایشگاه های تخصصی، نشر مجله و کتاب های تبصره: فعالیت های 

 تخصصی و.... می باشد.

 حداکثر امتیاز توضیحات زیر معیار

فعالیت های عام المنفعه در زمینه ترویج  فعالیت های اجتماعی

 فرهنگ رتبه بندی
4 

 2 سوابق حقوقی و کیفری دعاوی حقوقی

 6 مجموع



 شماره سند:

آیین نامه نحوه احراز صالحیت  و نظارت بر  

 موسسات رتبه بندی

 

 18از   16صفحه:        

 

 مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران

 

 عملکرد مالی  4-3-3

 :مالی اعتبار 1-3-3-4 

و رفته گر سیستم بانکی کشور مورد بررسی قرادر  موسسهتشکل/ اعتبار و حسن عملکرد مالیدر این معیار 

بررسی  آن سقف اعتباریهمچنین و  و یا عدم ایفای تعهدات مالی موسسه برگشتی های چکتعداد  مواردی نظیر

 میشود.

 

 حداکثر امتیاز  زیر معیار

 2 ندارد دارد چک برگشتی

 2 1باالی 1-0.8 0.8-0.5 0.5زیر میلیارد ریال -سقف اعتباری

 4 مجموع

 

 یه و تحلیل صورت های مالی حسابرسی شدهزتج2-3-3-4

رد بررسی و حسب میزان عملک  ،سه سال متوالی ورهدطی موسسه  فروش خدمات  وضعیت درآمد حاصل از

 به آن امتیاز تعلق می گیرد.  ) شماره ...(مربوط و به شرح جدول زیر 

 

 حداکثر امتیاز بازه زیر معیار 

 6 3بیشتر از  3-2 2-1 1کمتر از  ساله ) میلیارد ریال( 3میانگین فروش 

 6 مجموع

 

ورد بررسی و احراز صالحیت تشکل ها معیار تعداد اعضا تشکل در سال مورد ارزیابی به شرح جدول زیر متبصره: در  

  امتیاز قرار میگیرد.

 حداکثر امتیاز بازه زیر معیار

 6 300بیشتر از  300-200 200-100 100کمتر از  تعداد اعضا تشکل

 6 مجموع

 



 شماره سند:

آیین نامه نحوه احراز صالحیت  و نظارت بر  

 موسسات رتبه بندی

 

 18از   17صفحه:        

 

 مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران

 : فعالیت رتبه بندی صدور مجوز  5-

وز نتایج ر 20در سامانه الکترونیک مرکز، حداکثر ظرف  موسسهتشکل/از تکمیل مدارک ثبت نام توسط  پس-4ماده 

 روز پس از آن مجوز صادر میشود. 10ارزیابی توسط مرکز اعالم و 

 با صدور حکم مجوز فعالیت توسط مدیر عامل مرکز رسمیت می یابد. موسسهتشکل/فعالیت  -5ماده

فعالیت ح یک سال می باشد که در آن نوع و سط رتبه بندی موسسهتشکل/فعالیت مجوز مدت زمان اعتبار  -15تبصره

 در هر رشته فعالیت اعالم می شود.موسسه تشکل/

و چنانچه  از زمان دریافت مستندات تکمیلی می باشد موسسهتشکل/شروع فرایند ارزیابی برای هر  -16تبصره

از پس داده ب% مبلغ ثبت نام به وی 80به هر دلیلی پس از ارسال مستندات به مرکز ،انصراف دهد  موسسهتشکل/

 خواهد شد.

رصت فروز از تاریخ اعالم  10به سطح خود اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف  موسسهتشکل/چنانچه  -17تبصره 

وز از دریافت ر 20کند. مرکز حداکثر ظرف مدت دارد، درخواست کتبی خود را به همراه مستندات پیوست به مرکز ارسال 

 ، نتیجه نهایی را اعالم میکند. نتیجه اعالم شده قابل بررسی مجدد نخواهد بود.درخواست تجدید نظر

 نظارت: -6

 اد و مدارکنسبت به درخواست ارائه هرگونه اسندر مواقع لزوم،  ای یادوار صورتتواند به  یممرکز  -6ماده  

 اقدام نماید. ریبا اهداف ز یکنترل و / اریتحت اخت /اماکن  متعلق یا بازدید از و  موسسهتشکل/

یند رتبه بندی، با قراردادهای منعقده با مشتریان، مقررات مربوط، فرآ موسسهتشکل/اطمینان از انطباق عملکرد  -

 موسسهتشکل/دستورالعمل رتبه بندی و سایر رویه ها و ضوابط داخلی 

 یط تعیین شده برای فعالیت رتبه بندی ؛اطمینان از حفظ شرا -

 ؛موسسه تشکل/بررسی تخلفات احتمالی  -

 گیرد. می انجام 1و بر اساس فرم شماره  توسط  کارشناس یا کارشناسان مرکز موسسهتشکل/بازرسی از  -18تبصره 

 نماید:مرکز می تواند به منظور افزایش کیفیت ارائه خدمات ، موسسه را ملزم به موارد زیر -19تبصره

 اصالح ساختار سازمانی -

 اصالح فرآیندهای عملیاتی و تقویت کنترل های داخلی؛ -

 به کار گیری تعداد کافی نیروی انسانی دارای صالحیت های معین؛ -



 شماره سند:

آیین نامه نحوه احراز صالحیت  و نظارت بر  

 موسسات رتبه بندی

 

 18از   18صفحه:        

 

 مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران

 به کار گیری تجهیزات و امکانات خاص؛ -

ا بخشی از فعالیت تمام ی مرکز همچنین می تواند برای انجام موارد موضوع این تبصره، مهلت تعیین کرده و رفع تعلیق از

عدم اجرای موارد  ها یا رفع محدودیت از فعالیت های رتبه بندی را منوط به اجرای آنها در مهلت مقرر نماید. در صورت

 تعیین شده در این تبصره در مهلت مقرر مرکز می تواند تنبیهات مذکور در این ماده را اعمال کند.

 تخلفات: -7

 ،موسسات  لفتخ اتخاذ وحدت رویه در مقابله با رتبه بندی و راتمقر ایجراز ا نطمیناحصول ا رمنظو به -7ماده 

و نحوه  با لحاظ داشتن تعریف تخلف را "رتبه بندیرسیدگی به تخلفات موسسات  لعملراتوـسد" تـسا فـموظ مرکز

 .   نماید تنظیمو  تهیه ییننامهآ ینا غبالاز ا پس هما شش فرـظ کثرادـح، مجازات موسسه متخلف

 ازازات و اعمال مجاز سوی مرکز موسسه  ئماجرو  تتخلفا به سیدگیر هنحو شامل هشد دیا لعملراستود :20تبصره

 باشد می  رتبه بندی موقت و دایم میتومحر، تعلیق، کتبی رخطاا صدور

ه منضم و مرکز با موسسقرارداد به "  رتبه بندی رسیدگی به تخلفات موسسات"یک نسخه از دستورالعمل  -8ماده  

 .مدیرعامل موسسه در متن قرارداد نسبت مطالعه و الزام به رعایت آن اقرار می نماید

ت مدیره مرکز به تصویب هیا1396 /30/11پیوست در تاریخ  2تبصره و 20ماده ،10 دراین آیین نامه  -10ماده  

 االجرا ست.ملی رتبه بندی ایران رسید و از تاریخ تصویب الزم 
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 : تقسیم بندی گرایش ها:1پیوست

ف
ردی

 

 زیر مجموعه عنوان گرایش

 شیالت-جنگلداری  –دامپروری  و کشاورزی کشاورزی 1

2 
 صنایع غذایی و دارویی

فرآورده های -فرآورده های توتون و تنباکو-آشامیدنی-فرآورده های غذایی

 دارویی

چرم و -پوشاک-منسوجات-مبلمان-انتشار،چاپ و تکثیر-کاغذ وفرآورده ها منسوجات، کاغذ و مشتقات 3

 فرآورده های وابسته

4 

 نفت و مشتقات نفتی

تولید -تولید فرآورده های پاالیش شده نفت-تولید فرآورده های کوره کک پزی

تولید مواد شیمیایی اساسی)پترو -مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی

تولید پالستیک و الستیک در -تولید کود شیمیایی و ترکیبات نیتروژن-شیمی(

 شکل نخستین

 فلزات پایه -تولید محصوالت فلزی فلزی محصوالت و اساسی فلزات 5

 و آالت ماشین تعمیر و تولید 6

 برقی تجهیزات

 تعمیر و نگهداری-تولید ماشین آالت-تولید تجهیزات برقی

7 

 وسائط نقلیه

تولید بدنه)اتاق(وسایل نقلیه -تولید وسائل نقلیه موتوری-تولید موتور سیکلت

تولید قطعات و لوازم الحاقی وسایل نقلیه -موتوری وساخت تریلر و نیم تریلر

-ی تفریحی و ورزشیتولید قایق ها-تولید کشتی و سازه های شناور-موتوری

-هواپیما ،فضا پیما وماشین آالت وابسته-لوکوموتیو،راه آهن و وسایل نقلیه ریلی

 تولید دوچرخه و صندلی چرخدار معلولین-ساخت وسایل نقلیه جنگی

-تولیدگاز،توزیع سوختهای گازی از طریق شاه لوله-تولید،انتقال و توزیع برق تامین آب ، برق، گاز و آبفا 8

 جمع آوری تصفیه وتامین آب-بخار و تهویه هواتامین 
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 امور گمرگی   –واردات  -صادرات بازرگانی 9

10 

 حمل و نقل و انبار داری

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق -حمل و نقل هوایی-حمل و نقل آبی

 -خطوط دوم

 فعالیتهای پست و پیک-انبار داری و ذخیره سازی

 سایر امور مرتبط با معدن _استخراج معدن  –اکتشاف معدن  معادن 11

-تاسیسات-مشاوره و خدمات فنی مهندسی-شهرسازی-راهسازی-ساختمان صنعت احداث 12

 تخریب و آماده سازی محوطه

 لیزینگ-بیمه-بانک-سرمایه گذاری فعالیت های مالی و بیمه 13

الکترونیک، ارتباطات و فناوری  14

 اطالعات

خدمات الکترونیک و  –نرم افزار و سخت افزار  –تجهیزات الکترونیک و مخابراتی 

 مخابراتی

15 
 صنایع  معدنی غیر فلزی

 

تولید مواد -تولید فرآورده های نسوز-تولید شیشه و فرآورده های شیشه ای

تولید -تولید سایر فرآورده های چینی و سرامیک-ساختمانی از خاک رس

برش و شکل دهی و پرداخت -تولید کاالها از سیمان و گچ-سیمان،آهک و گچ

 سایر فرآورده های معدنی غیر فلزی-سنگ

صنایع سلولزی و آرایشی و  16

 بهداشتی

آفت کش ها و سایر فرآوردهای شیمیایی مورد -تولید سایر فرآورده های شیمیایی

-مشابه های پوشش و جال روغن و  رنگ انواع تولید-استفاده در کشاورزی

تولید فرآورده های الستیکی و -صابون،شوینده ها و محصوالت آرایشی بهداشتی

 پالستیکی
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 تخصیص متقاضیان بر اساس سطح موسسه -1جدول شماره : 2پیوست  

 کشاورزی
 نفر 100پرسنل کمتر از متقاضیان با  موسسه سطح دو کشاورزی

 نفر 50متقاضیان با پرسنل کمتر از  موسسه سطح سه کشاورزی

  صنایع غذایی و دارویی
 نفر 100پرسنل کمتر از متقاضیان با  موسسه سطح دو صنایع غذایی

 نفر 50متقاضیان با پرسنل کمتر از  موسسه سطح سه صنایع غذایی

 منسوجات، کاغذ و مشتقات
 نفر 100پرسنل کمتر از متقاضیان با  موسسه سطح دو منسوجات

 نفر 50متقاضیان با پرسنل کمتر از  موسسه سطح سه منسوجات

 نفت و مشتقات نفتی
 نفر 100پرسنل کمتر از متقاضیان با  نفت و مشتقاتموسسه سطح دو 

 نفر 50متقاضیان با پرسنل کمتر از  نفت و مشتقات موسسه سطح سه 

 فلزی محصوالت و اساسی فلزات
 نفر 100پرسنل کمتر از متقاضیان با  فلزات اساسیموسسه سطح دو 

 نفر 50متقاضیان با پرسنل کمتر از  فلزات اساسی موسسه سطح سه 

 تجهیزات و آالت ماشین تعمیر و تولید

 برقی

 نفر 100پرسنل کمتر از متقاضیان با  ماشین آالتموسسه سطح دو 

 نفر 50متقاضیان با پرسنل کمتر از  ماشین آالت موسسه سطح سه 

 ط نقلیهیوسا
 نفر 100پرسنل کمتر از متقاضیان با  نقلیه وسایطموسسه سطح دو 

 نفر 50متقاضیان با پرسنل کمتر از  وسایط نقلیه موسسه سطح سه 

 تامین آب ، برق، گاز و آبفا
 نفر 100پرسنل کمتر از متقاضیان با  تامین آب برقموسسه سطح دو 

 نفر 50متقاضیان با پرسنل کمتر از  موسسه سطح سه  تامین آب برق

 بازرگانی
 نفر 100پرسنل کمتر از متقاضیان با  بازرگانیموسسه سطح دو 

 نفر 50متقاضیان با پرسنل کمتر از  موسسه سطح سه بازرگانی

 حمل و نقل و انبار داری
 نفر 100پرسنل کمتر از متقاضیان با  حمل ونقلموسسه سطح دو 

 نفر 50متقاضیان با پرسنل کمتر از  حمل ونقل موسسه سطح سه 

 معادن
 نفر 100پرسنل کمتر از متقاضیان با  معادنموسسه سطح دو 

 نفر 50متقاضیان با پرسنل کمتر از  معادنموسسه سطح سه 

 صنعت احداث
 نفر 100پرسنل کمتر از متقاضیان با  صنعت احداثموسسه سطح دو 

 نفر 50متقاضیان با پرسنل کمتر از  صنعت احداثموسسه سطح سه 

 های مالی و بیمهفعالیت 
 نفر 100پرسنل کمتر از متقاضیان با  فعالیت های مالیموسسه سطح دو 

 نفر 50متقاضیان با پرسنل کمتر از  فعالیت های مالیموسسه سطح سه 

 الکترونیک، ارتباطات و فناوری اطالعات
 نفر 100پرسنل کمتر از متقاضیان با  ICTموسسه سطح دو 

 نفر 50متقاضیان با پرسنل کمتر از  ITCموسسه سطح سه 
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 صنایع  معدنی غیر فلزی
صنایع معدنی غیر موسسه سطح دو 

 فلزی

 نفر 100پرسنل کمتر از متقاضیان با 

 نفر 50متقاضیان با پرسنل کمتر از  معدنی غیر فلزی موسسه سطح سه 

 صنایع سلولزی و آرایشی و بهداشتی
 نفر 100پرسنل کمتر از متقاضیان با  صنایع سلولزیموسسه سطح دو 

 نفر 50متقاضیان با پرسنل کمتر از  صنایع سلولزیموسسه سطح سه 


