سال 1931

معیارهای انتخاب صادرکنندگان نمونه ( گروه هایتک)

ردیف

معیار ارزیابی

امتیاز

مصادیق
مجموع امتیازات:

1

2

270

-1ارائه پروانه صادراتی و تایید گمرک ایران درخصوص ارزش صادرات
-2تاییدیۀ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مبنی برر صرد در صرد

درآمد ارزی حاصل از صادرات

دارابودن گواهینامه های استاندارد
وثبت محصول

مالحظات اسناد و مدارک مثبت

ارزش صادرات سال 1931
روندرشدارزش صادرات طی دو سال گذشته

221
01

مجموع امتیازات:

201

 -2-1ثبت محصول (  )patentدر داخل کشور منجر به صادرات
 -2-2ثبت محصول ( (patentدر خارج از کشور

01
111

 -2-9گواهینامه های استاندارد بین المللی کیفی
 -2-4گواهی های استاندارد بین المللی مدیریتی

70
30

های تک بودن محصوالت صادراتی

 -2-1به ازای هر ثبت اختراع  patentدر داخل منجر به صادرات  11امتیاز
 -2-2به ازای هر ثبت اختراع  patentبین المللی  21امتیاز
 -2-9داشتن یک مورد 70امتیاز
 -2-4داشتن یک مورد  30امتیاز

سال 1931

معیارهای انتخاب صادرکنندگان نمونه ( گروه هایتک)
ردیف

معیار ارزیابی

3

مهارت فنی وفعالیتهای بازاریابی

4

عضویت در تشکل صادراتی

مصادیق
مجموع امتیازات:

امتیاز

مالحظات اسناد و مدارک مثبت

491

 -9-2ثبت برندباید براساس کنوانسیونهای بین المللری صرورت گرفتره
باشد

 -9-2ثبت برند
-9-9گستردگی بازارهای هدف 31
 -9-4حضور در نمایشگاههای بین المللی
 -9-0حضور در هیاتهای تجاری

111
41

 -9 -9به ازای هر بازار  0امتیاز
 -9-4به ازای هر نمایشگاه بین المللری داخلری  0امتیراز (مجموعرا 21
امتیاز)  ،به ازای هر نمایشگاه خارجی  11امتیاز( مجموعا  01امتیاز)
 -9-0هر هیات  11امتیاز

 -9-6سابقه صادراتی
 -9-7بازار جدید 31

01
41

 -9-6به ازای هر سال سابقه  11امتیاز
 -9-7به ازاء هر بازار  21امتیاز

 -9-0ماندگاری بازار
 -9-3پرسنل تحصیلکرده فوق لیسانس به باال

01

 -9-0به ازاء هر بازار  11امتیاز
 -9-3طبق لیست بیمه

مجموع امتیازات:

01
01

01

01
 -4-1ارائه کارت عضویت

 -4-1عضویت در تشکل تخصصی صادراتی

* مجموع امتیازات برمبنای : 0111

شرایط حضور در گروه Hi-Tech

01

1111

 محصول نهایی صادراتی به لحاظ طبقه بندی انواع فناوری می بایست بطور  %011در گروه  Hi-Techقرار گیرد و استفاده از روشهای دانش بنیان در تولید محصول یا دانش بنیان بودن قسمتی از محصول
صادراتی ،شرط کافی برای حضور متقاضیان در این گروه نمی باشد.


صادر کنندگان فاقد وب سایت حداقل دو زبانه فعال مشمول 05امتیاز منفی خواهند شد .

