
امتیازمدت اعتبارتاريخ صدورامتیازسال فعالیتموضوع قرارداد- نام معدنامتیازسال اعتبارنام معدنامتیازشماره سريالنام و مدل

امتیازشماره پروانهتخصصنام و نام خانوادگیامتیازسابقه فعالیتتخصصنام و نام خانوادگیامتیازسابقه فعالیتنوع ماشیننام و نام خانوادگی

مجموع امتيازمجموع امتيازمجموع امتياز

( امتیاز60:حداکثر)فنی و مهندسی 

( )( امتیاز5حداکثر  )( امتیاز3حداکثر  ( امتیاز2حداکثر 

مجموع امتيازمجموع امتيازمجموع امتياز

 امتیاز1: هر شخص دارای پروانه اشتغال

: نام متقاضی 

شرکت معدن فرآور امداد

جدول امتیاز متقاضیان معدن کاری

F29: کد مدرک 

01:  ویرایش 

مجموع امتياز

( امتياز10)نيروي انساني متخصص 

: درصد از مجموع امتیازات گواهینامه20به ازای هر 

 امتیاز1 امتیاز 2:  سال اخیر5هر قرارداد پیمانکاری قبل از  امتیاز 2:  سال اخیر5هر پروانه بهره برداری قبل از (ماشین آالت شامل لودر، بلدوزر، بیل مکانیکی و دامپتراک)

 امتیاز  1: هر کارشناس متخصص معدنی امتیاز1: هر اپراتور ماشین آالت

1صفحه 

( امتیاز5حداکثر )گواهینامه تأيید صالحیت فنی و مالی( امتياز10حداکثر )فعاليت هاي پيمانكاري در معادن سنگ ساختماني ( امتياز10حداکثر )پروانه هاي بهره برداري معادن ( امتياز25حداکثر )ماشين آالت معدنكاري 
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 امتیاز 4:  سال اخیر5هر قرارداد پیمانکاری  امتیاز 4:  سال اخیر5هر پروانه بهره برداری  امتیاز5: هر ماشین



امتیازنوع مفاصا حسابامتیازمبلغ بدهیامتیازوضعیترقمی صیاد16شماره امتیاز(ريال)مانده حساب شماره حساببانک

مجموع امتيازمجموع امتياز

F30: کد مدرک 

01:  ویرایش 

شرکت معدن فرآور امداد

جدول امتیاز متقاضیان معدن کاری

 امتیاز1:  میلیارد ريال5به ازای هر 

مجموع امتياز

( امتیاز20:حداکثر)مالی 

: نام متقاضی 

( امتیاز8حداکثر )متوسط گردش مالی و نقدينگی ماهانه 
گواهینامه تأيید صالحیت فنی و 

( امتیاز5حداکثر )مالی

ی
مال

از 
تي

 ام
وع

جم
م

1بیمه  - 1مالیاتی : امتیاز نوع مفاصا

( امتیاز6حداکثر )استعالم وضعیت چک صیادی 

0: قهوه اي و قرمز- 2نارنجي  - 4زرد  - 6سفيد : امتياز هر وضعيت

مجموع امتياز

(  امتياز4حداکثر )خوش حسابي با شرکت 

 امتیاز1کسر :  میلیارد ريال1بدهی به ازای هر 

2صفحه 



امتیازظرفیت اسمینام کارخانه
سال

انجام

نوع سنگ

- کوپ)

(بريده

نوع فروش

- داخلی)

(صادراتی

مقدار فروش

در سال

(متر مربع- تن)

مبلغ کل

در سال

(ريال)

امتیاز
شماره

کارت

تاريخ

انقضاء

نام 

نمايشگاه

محل

نمايشگاه

سال

حضور
امتیاز

امتیاز مجموع امتیازمجموع امتیاز

( امتیاز5حداکثر )میزان خريد از شرکت يا فروش سنگ کوپ و بريده  

 امتیاز 1:  میلیارد ريال در سال 10هر 

3صفحه 

F31: کد مدرک 

01:  ویرایش 

شرکت معدن فرآور امداد

جدول امتیاز متقاضیان معدن کاری

( امتیاز20:حداکثر)بازرگانی 

( امتیاز10حداکثر )کارخانه فرآوری سنگ 

:نام متقاضی 
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:  هزارمتر مربع10هرکارخانه بر اساس ظرفیت اسمی 

 امتیاز1

گواهینامه تأيید صالحیت فنی و 

( امتیاز5حداکثر )مالی

( امتیاز1)

مجموع امتياز

 امتیاز1: هر نوبت حضور

حضور در نمايشگاه های داخلی و خارجی

( امتیاز4حداکثر )


