
مالحظات، اسناد، 
 و مدارك مستندات

 ردیف ابیمعیار ارزی شاخص هاي ارزیابی زامتیا

ر صادرات بر مبناي خود آما
ظهاري تولیدکنندگان لحاظ ا

 گردد. می 

درآمد ارزي   مجموع امتیاز: 
حاصل از  
 صادرات 

1 
 1400ارزش صادرات در سال  

 (ارزش).....................(دالر)
 رشد صادرات: 

 ..............دالر1400ارزش صادرات  -
 ...........درصد 1399به سال  1400ت شد صادرار -

پروانه هاي   تصویر ارائه
 براي هر کشور صادراتی 

حفظ و توسعه   وع امتیاز:مجم 
بازارهاي هدف  

عالیت هاي  و ف
 اریابی باز

2 
 4سال گذشته ( حداکثر نام  2ارهاي هدف طی ماندگاري در باز 

 کشور ذکر شود)
1-...............2-....................3-.....................4-.......... ............. 

پروانه هاي   تصویر ارائه
 براي هر کشور صادراتی 

 ارها) نام کشور ذکر گردد تنوع بازارهاي هدف (گستردگی در باز 
1-...............2-....................3-..................... 

پروانه هاي   تصویر ارائه
 براي هر کشور صادراتی 

 ( نام کشور ذکر گردد) 1400د در سال صادرات به بازار جدی 
1-...............2-....................3-..................... 

ارائه مدارك و مستندات الزم  
 بازرگانی)اق (تاییدیه ات

دفتر فروش یا نمایندگی فعال یا انبار کاالي صادراتی در کشور  
 گرددهدف: دو مورد ذکر 

1-...............                                      2-.................... 
خل و  در داتولید مشترك 

وش  ور، خرید و فرخارج کش
هاي داخلی و لیسانس شرکت

سعه با رویکرد تو خارجی
، سرمایه گذاري صادرات

مشترك با هدف توسعه 
 صادرات

 خارجیاده از روش هاي مختلف جهت حضور در بازارهاي استف 

 جذب سرمایه گذاران خارجی در تولید محصول  ارائه مدارك و مستندات

ه اداره کل ثبت ارائه تاییدی
مالکیت صنعتی سازمان ثبت 

 الك کشوراسناد و ام

مهارت فنی و   مجموع امتیاز: 
تخصصی  

شرکت در امر  
 صادرات 

3 
 کشورثبت برند محصول در داخل  

ارائه گواهی ثبت برند  
 کشور هدف محصول در 

 ند محصول در کشور هدف ثبت بر 

 اال دارا بودن گواهینامه استاندارد بین المللی کیفی ک  ارائه مدارك و مستندات
 ویقی بین المللی کاال دارا بودن استاندارد تش 
 تی بین المللی مدیریاستاندارد واهینامه گدارا بودن  

یت هاي معتبر بین المللی با رویکرد  فعالیت و تبلیغات در سا  م ارائه مدارك و مستندات الز
 صادرات



 ان هاي خارجی یت به یکی از زبب سارا بودن ودا  ارائه مدارك و مستندات الزم 
 1400ل از کشور در ساحضور در نمایشگاه هاي بین المللی خارج   ارائه مدارك و مستندات الزم 

 جازي)( اعم از حضوري و م
 گاه................. زمان برگزاري ور: ................نام نمایشنام کش

 1400حضور در هیات هاي تجاري در سال    ارائه مدارك و مستندات الزم 
:............................ زمان  نام کشور:................. نام هیات

 برگزاري:............ 
ت ارائه تصویر کارت عضوی

 1400معتبر در سال 
عضویت در   جموع امتیاز:م 

تشکل  
 صادراتی

4 

اق هاي عضویت در تشکل هاي تخصصی صادراتی ملی یا ات  
 ر گردد)مشترك (نام تشکر ذک

 نام تشکل:.....................................................
 


