فرم ارزشیابی تشخیص صالحیت
نام شرکت متقاضی:

الف) شرایط ضروری
ضمن ثبت در اداره ثبت شرکتها فعالیت در زمینه گردشگری نیز جز موارد مهم اصلی اساسنامه باشد؛
گواهی ارزش افزوده و مورد تایید واحد مالی شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی(اعتبار تا پابان سال )1399
طرح پیشنهادی می بایست به تایید معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی رسیده باشد.
دارا بودن سامانه چند زبانه؛
دراختیار داشتن فضای اداری حداقل 60مترمربع
ب) ساختار شرکت
مدرک/

ردیف

شاخص

1

سابقه فعالیت گردشگری

2

تعداد کارمندان ثابت

نام و نام خانوادگی

معیار امتیاز

حداکثر امتیاز

امتیاز شرکت امتیاز ارزیاب

1-6سال)(1
7-13سال)(2
14-20سال)(3

5

20-26سال)(4
27سال و بیشتر)(5
فوق دیپلم()1
کارشناسی()2

9

کارشناسی ارشد و باالتر()3

3

گواهینامه آموزش های

هر مدرک  1امتیاز

تخصصی گردشگری کارمندان
جمع کل

4

18

ج) توان مالی شرکت
عنوان مدرک

ردیف

شاخص

1

گردش حساب 6ماهه شرکت
مبلغ مالیات سالیانه طی 2سال

هر 10ملیون تومان

2

گذشته

1امتیاز

معیار امتیاز
هر 50ملیون تومان
 1امتیاز

جمع کل

حداکثر امتیاز
12
10
22

امتیاز شرکت امتیاز ارزیاب

فرم ارزشیابی تشخیص صالحیت
نام شرکت متقاضی:

د) ویژگی طرح های ارائه شده مرتبط با شهرگردشگر
شاخص

ردیف
1

طرح های موفق اجرا شده در مقاصد مختلف گردشگری دارای تاییده از وزارتخانه متبوع؛

2

مدل مفهومی طرح های اجرا شده و دارای تاییدیه از وزارت خانه متبوع؛

3

شاخص های ارزیابی تایید شده توسط وزارتخانه متبوع برای انجام طرح؛

4

تعیین جامعه آماری مناسب با هدف طرح؛

5

استراتژی برای بازاریابی پرتال به جامعه هدف؛

6

پلن مناسب برای ارائه نتایج طرح؛

ندارد

دارد

امتیاز ارزیاب

تعداد کل
در ازای هر ردیف "دارد"  10امتیاز تعلق می گیرد .حداکثر امتیاز بخش (د)  60امتیاز می باشد.

شاخص های مورد بررسی

ردیف

حداکثر امتیاز

1

ساختار شرکت

18

2

توان مالی شرکت

22

3

ویژگی طرح های ارائه شده مرتبط با شهرگردشگر

60

جمع کل

100

امتیاز ارزیاب

