فرم ارزشیابی تشخیص صالحیت مجریان نمایشگاهی
شرکت ...................................................................................:
صفحه 1

الف -شروط اولیه

 -1دارا بودن شرکت ثبت شده رسمی که فعالیت نمایشگاهی یکی از محورهای اصلی درج شده در اساسنامه باشد ( .ارایه اساسنامه شرکت الزامی) 
 -2ارایه گواهی ارزش افزوده و مورد تأیید واحد مالی شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی (دارای اعتیار تا پایان سال  )98
 -3دارا بودن پورتال حداقل دو زبانه فارسی و انگلیسی برای فعالیت های نمایشگاهی 
 -4در صورت ارسال درخواست بدون الصاق مدارک مطابق مفاد مندرج در آگهی فراخوان و فرم ارزشیابی ،درخواست مربوطه فاقد شرایط بررسی و رسیدگی خواهدبود.
 -5توانایی انجام تمامی نمایشگاه های توسط شرکت مجری ( ارایه درخواست برای یک نمایشگاه به صورت منفرد مجاز نمی باشد)
ب -شاخص های مرتبط با ساختار شرکت:
ردیف

شاخص مورد بررسی

نام و نام خانوداگی/نام
کشور/نام انجمن

عنوان مدرک/مجوز

تسلط به زبان انگلیسی و یا سایر زبان های خارجی برای

1

کارکنان ثابت

هر نفر  4امتیاز

(حداقل یک سال سابقه در آن شرکت و ارائه

هر نفر  4امتیاز

مدرک معتبر الزامی است)

ارایه گواهینامه آموزش تخصصی نمایشگاهی کارکنان

2

هر نفر  4امتیاز

ثابت (حداقل یک سال سابقه در آن شرکت و ارائه مدرک

هر نفر  4امتیاز

معتبر الزامی است)

3

داشتن شعبه و یا شرکت ثبتی با موضوع نمایشگاهی در
کشورهای دیگر (ارایه مدرک معتبر شامل ارایه مجوز در

هر دفتر  2امتیاز
هر دفتر  2امتیاز

کشور مربوطه الزامی است)

4

معیار امتیاز

عضویت در انجمن های تخصصی ،صنفی و یوفی و ...

هر مدرک  4امتیاز

(مرتبط با صنعت نمایشگاهی و دارای اعتبار در تا پایان سال

هر مدرک  4امتیاز

)98

جمع کل امتیاز

حداکثر

درج امتیاز توسط شرکت

این ستون توسط ارزیابان

امتیاز

متقاضی

تکمیل می گردد

8
8
4
8
28

ج -شاخص های مرتبط با توان مالی و پشتیبانی شرکت:
ردیف

1
2

شاخص مورد بررسی
ارایه صورتحساب

نام و نام خانوداگی/نام
کشور/نام انجمن

عنوان مدرک/مجوز

شرکت منتهی با سه ماه گذشته (تأیید

شده از سوی بانک مرکزی یا موسسات مالی و اعتباری)

مبلغ مالیات متوسط ساالنه سه سال

گذشته (تصویر مالیات

پرداختی)

معیار امتیاز

حداکثر

درج امتیاز توسط شرکت

این ستون توسط ارزیابان

امتیاز

متقاضی

تکمیل می گردد

هر  50میلیون تومان 1
امتیاز

28

هر  10میلیون تومان 1
امتیاز

8

جمع کل امتیاز

36

د -شاخص های مرتبط با سوابق اجرایی پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه های خارجی مرتبط با حوزه گردشگری( :بر اساس عملکرد نمایشگاه های سه سال گذشته)

ردیف

شاخص مورد بررسی

1

سوابق برگزاری مدیریت پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه
های بین المللی خارجی در  3سال

عنوان نمایشگاه

هر مورد 6امتیاز

گذشته (ارایه مجوز،

هر مورد  6امتیاز

قرارداد و یا تأییدیه معتبر الزامی می باشد).

2

سوابق برگزاری انواع رویداد ،سمینار و  ...در نمایشگاه
های بین المللی خارجی در  3سال گذشته (متراژ های ذکر

هر مورد  6امتیاز

شده می بایست بر گرفته از اطالعات مندرج در ردیف 1

هر مورد  6امتیاز

تعداد لوح های تقدیر دریافت شده در نمایشگاه ها و یا رویدادهای

هر مدرک  4امتیاز
هر مدرک  4امتیاز
هر مدرک  4امتیاز

باشد)

3

مجوز نمایشگاه

معیار امتیاز

بین المللی و  ...در  3سال گذشته (لوایح ارایه شده می بایست
بر گرفته از اطالعات مندرج در ردیف  1باشد)

جمع کل امتیاز

حداکثر

درج امتیاز توسط شرکت

این ستون توسط ارزیابان

امتیاز

متقاضی

تکمیل می گردد

12

12

12
36

فرم ارزشیابی تشخیص صالحیت مجریان نمایشگاهی
شرکت ...................................................................................:
صفحه 2

جمع امتیازات کسب شده
ردیف

شاخص های مورد بررسی

حداکثر امتیاز

1

امتیاز مربوط به ساختار شرکت

28

2

امتیاز مربوط به توان مالی و پشتیباتی شرکت

36

3

امتیاز سوابق مرتبط با اجرای پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه های خارجی مرتبط با حوزه گردشگری

36

جمع کل
نظریه نهایی ارزیابی:

100

این ستون توسط ارزیابان
تکمیل می گردد

