
اولین مسابقه مبلمان صادراتی ایران

بنام خدا

شنیکان کیفیت اندی





اهداف مسابقه

 ترویج و تشویق فرهنگ صادرات.

 جلب توجه سازمان ها به شاخصه های مورد نیاز برای صادرات

 شناسایی شرکت های دارای توان صادرات.

لیترویج فرهنگ استاندارد و آشنایی با استانداردهای ملی و بین المل



برگزارکنندگان مسابقه

اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران

پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد

 مجری مسابقه:

شرکت نیکان کیفیت اندیش



حامیان برگزاری 

 شرکت پارسیان چوب



مبلمان خانگیمبلمان اداری

مبل خانگی و سرویس غذاخوری کالسیک کم آرایههمبل خانگی و سرویس غذاخوری کالسیک پر آرایصندلی مدیریتی

سرویس خواب بزرگسال کالسیک کم آرایهسرویس خواب بزرگسال کالسیک پرآرایهصندلی کارمندی

صندلی انتظار
بوفه، کتابخانه، ویترین، کنسول کالسیک 

(پر یا کم آرایه)
مبلمان تختخوابشو و تختهای تاشوی مدرن

میز و صندلی آشپزخانه مدرن(ترکیبی روکش و چوب یا فلز)مبل خانگی مدرن صندلی آمفی تئاتر

سرویس خواب بزرگسال مدرنمیز و صندلی نهارخوری مدرنصندلی آموزشی

سرویس خواب کودک و نوجوان مدرنمیز جلو مبلی مدرنمبل اداری

کمد جالباسی و جاکفشی مدرنسرویس خواب نوزاد مدرنمیز کارمندی

تشک خوابمیز لوازم صوتی و تصویری مدرنمیز مدیریتی

بوفه، کتابخانه، ویترین مدرنجاکتابی و قفسه

میز کنفرانس

میز کانتر



روند ارزیابی و داوری 

ارزیابی مدارک و مستندات

ممیزی کارخانه

داوری محصول

 انجام تست های استحکام و دوام



ارکان داوری و نظارت بر مسابقه

ا کمیته پنج نفره که نظارت بر حسن اجرای روند مسابقه و داوری ه

.را بر عهده دارد 

2نفر از پژوهشگاه استاندارد

2خارج از مسابقهنفر از پیشکسوتان صنعت

1نفر از اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان.



داوران مسابقه

 داوران ارزیابی مستندات:

 تیم سه نفره شامل:

1نفر نماینده پژوهشگاه استاندارد

1 (  متخصص سیستمی ) نفرممیزی سیستم های مدیریت

1 نفر نماینده اتحادیه



داوران مسابقه

ممیزی کارخانه

 نفره شامل 3تیم:

1نفر نماینده پژوهشگاه استاندارد

1 (متخصص سیستمی ) نفرممیزی سیستم های مدیریت

1 (خارج از مسابقه و رقبا) متخصص فنی  نفر



داوران مسابقه

داوری محصول

 تیم پنج نفره شامل:

 نماینده پژوهشگاه استاندارد.

2  (خارج از مسابقه و رقبا) نفر صاحب نظران صنعت

2 نفر از اتحادیه.

ا داوری محصول به صورت کور انجام می گردد یعنی داوران نام و نشان تولید کننده ر
.نمی دانند و کلیه نشانه های تولید کننده پوشانده خواهد شد 



انجام تست های استحکام و دوام 

 تست استحکام و دوام بر گرفته از استاندارد های ملی موجود برای محصوالت

اه مختلف توسط آزمایشگاه های معتبر مورد تایید سازمان استاندارد و پژوهشگ

.استاندارد صورت می پذیرد 



شاخص های 
امتیازجزئیاتامتیازهاشاخص های فرعیاصلی

مدارک و 
گواهینامه ها 

امتیاز200

: بروشور

20

5دومزبانبهدستورالعملوجود

بروشور به زبان خارجی شامل مشخصات کامل،  ابعاد محصول و اجزاء محصول، وزن، مشخص شدن تعداد جاگیری در 
ک با کانتینر، جنس  و کیفیت مورد استفاده در محصول، دستورالعمل استفاده و نصب و مونتاژ به صورت شماتی

یی کیفیت طراحی و زیبا. )اطالعات کامل ، نحوه و شرایط نگهداری محصول، و شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
(بروشور امتیاز آور است

4دومزبانبهاستفادهونصبتشریح

3طراحیوکیفیت

 20کانتینردرتعدادمحاسبهومحصولابعاد
فوت 40وفوت

8

:کاتالوگ

10

5دومزبانبهکاتولوگارائه

کاتالوگ محصوالت به زبان خارجی شامل اطالعات و تاریخچه و توانمندیهای  شرکت،  عکس از زوایای مختلف که 
(کیفیت طراحی و زیبایی بروشور امتیاز آور است... )گویایی مشخصات محصول باشد و 

5طراحیوکیفیت



مدارک و 
گواهینامه ها 

امتیاز200

:مدارک صادراتی

20

7ارایه پروفرما و تکمیل صحیح

لیست مشخصات محصول از لحاظ وزن، ابعاد و ،(invoice)فاکتور ،(pro forma)مدارک صادراتی مانند پیش فاکتور 
...و  (packing list... )حجم، تعداد، نوع بسته بندی، تعداد در هر بسته، تعداد در هر پالت و

6ارایه اینوویس و تکمیل صحیح

د یک نمونه از فرم های مذکور به صورت فرضی برای یک محموله صادراتی از محصول مورد نظر و به زبان کشور مقص
تکمیل گردد

7ارایه پکینگ لیست و تکمیل صحیح

:سایت

15

7چند زبانه بودن

، وجود این موارد مورد ارزیابی قرار میگیرد، چند زبانه بودن سایت، کامل بودن اطالعات سایت، راحتی استفاده، طراحی و زیبایی
کانالهای ارتباطی مانند ایمیل

4راحتی استفاده و کیفیت عملکرد

4کامل بودن اطالعات

:لیست قیمت

15کامل بودن اطالعات15
یارایه لیست قیمت محصوالت به زبان خارجی شامل قیمت واحد و کل با توجه به حاالت و اجزاء مختلف محصول به زبان خارج



مدارک و 
گواهینامه ها 

امتیاز200

:9001گواهینامه ایزو 

10و بروز بودن تاریخ IAFدارای تاییدیه 10

 IAFمیبایست از سازمان،CBشرکتهای معتبر گواهی دهنده ) IAFارایه گواهینامه معتبر با تاریخ اعتبار دارای تاییدیه

برعهده دارد، دارای تایید صالحیت  ISOکه مسئولیت تایید صالحیت این شرکتها را از طرف سازمان جهانی استاندارد 
( باشند

:14001گواهینامه ایزو 

10و بروز بودن تاریخ IAFدارای تاییدیه 10  IAFمیبایست از سازمان،CBشرکتهای معتبر گواهی دهنده ) IAFارایه گواهینامه معتبر با تاریخ اعتبار دارای تاییدیه

برعهده دارد، دارای تایید صالحیت  ISOکه مسئولیت تایید صالحیت این شرکتها را از طرف سازمان جهانی استاندارد 
(باشند

:استاندارد ملی ایران

10

10درصورت اجباری بودن.در صورت اجباری بودن استاندارد ملی ایران برای محصول مورد نظر ارایه گواهینامه استاندارد امتیاز آور میباشد

:استانداردهای منطقه ای

30
ce , GOAST R و کلیه گواهی نامه

معتبر NBهای دارای تاییدیه 
30 ceارایه گواهینامه معتبر استاندارد های منطقه ای مانند  product safety، ( استاندارد محصول اتحادیه اروپا)

استاندارد محصول )GOAST R،  ( های معتبر CBگواهینامه های ایمنی و کیفیت محصول صادر شده توسط )
.برای محصول مورد نظر امتیاز آور میباشد... و( کنفدراسیون روسیه



مدارک و 
گواهینامه ها 

امتیاز200

(:حجم و پیوستگی)سابقه صادرات 

30

15حجم صادرات 

مربوطه برای این قسمت الزامی است، حجم  invoiceارایه مدارک دال بر سابقه صادرات مانند اظهارنامه صادارتی و 
.و پیوستگی صادرات انجام شده بر امتیاز دریافتی تاثیر گذار است

15پیوستگی صادرات

:وجود نمایندگی در کشورهای دیگر

30ارایه مدارک30

...ارایه مدارک دال بر وجود نمایندگی در کشورهای دیگر مانند قرارداد ، عکس ، اطالعات تماس و 



ویژگی های 
واحد تولیدی

امتیاز200

:فضای تولید

25

5آراستگی محیط کار

آراستگی ،( میزان خودکار یا دستی بودن و کیفیت ماشین آالت)در ارزیابی واحد تولید مواردی مانند تکنولوژی تولید 
کافی بودن فضای تولید متناسب با نوع تولید مورد بررسی قرار میگیردمحیط کار و 

10کافی بودن فضای تولید

10تکنولوژی تولید

:انبار محصول نهایی

25

6چیدمان مناسب

بار سیستم انبار داری ، آراستگی محیط انبار ، کافی بودن فضای اندر ارزیابی انبار محصول نهایی مواردی مانند
محصور بودن انبار مورد بررسی قرار میگیردمتناسب با محصوالت و 

7کافی بودن فضای انبار

6محصور بودن انبار

6سیستم انبار داری

:انبار مواد اولیه

20

5چیدمان مناسب

بار سیستم انبار داری ، آراستگی محیط انبار ، کافی بودن فضای اندر ارزیابی انبار محصول نهایی مواردی مانند
متناسب با محصوالت و محصور بودن انبار مورد بررسی قرار میگیرد

5کافی بودن فضای انبار

5محصور بودن انبار

5سیستم انبار داری



ویژگی های 
واحد تولیدی

امتیاز200

:سیستم کنترل کیفیت

25

4وجود نیروی آموزش دیده

ی در این مرحله سیستمهای کنترل کیفیت مواد اولیه، حین تولید و محصول نهایی از لحاظ جاری بودن و اثربخش
.سیستم مورد بررسی قرار میگیرد

3روش اجرایی و معیارهای کنترل

3وجود سوابق کنترل کیفیت

7پایش و تحلیل مشکالت کیفی

8اقدامات اصالحی و بهبود کیفی

:سیستم برنامه ریزی تولید

25

8نیروی انسانی

ل تولید در این مرحله سیستمهای برنامه ریزی تولید سفارش های دریافتی شامل برنامه ریزی مواد برنامه ریزی مراح
.و مونتاژ و بسته بندی از لحاظ جاری بودن و اثربخشی سیستم مورد بررسی قرار میگیرد

8تعریف روشهای اجرایی و سوابق

9پایش و تحلیل شاخص عملکرد

:سیستم طراحی محصول

25

7نیروی انسانی ماهر و باتجربه

در این مرحله سیستمهای طراحی محصول شامل انتخاب مدل، طراحی اجزا، ، تهیه مدارک ساخت مانند لیست 
نقشه های انفجاری ساخت، لیست برش، طرح بسته بندی، طرح ،OPCنمودار فرایند تولید ، BOMمواد و قطعات 

.کنترل مواد و محصول مورد بررسی قرار میگیرد

7وجود سوابق فنی طراحی

11استاندارد سازی محصوالت



ویژگی های 
واحد تولیدی

امتیاز200

:سیستم خدمات پس از فروش و رسیدگی به شکایات

25

5نیروی انسانی

عرفه در این مرحله سیستمهای ثبت و پیگیری شکایت، نحوه اجرا و رسیدگی به شکایات و خدمات پس از فروش، ت
طی مانند قیمت خدمات، امکانات و تجهیزات ارایه خدمات مانند وسیله نقلیه،ابزارآالت و نیروی انسانی و کانالهای ارتبا

.مورد بررسی قرار میگیرد... تلفن، ایمیل، تلگرام و 

5روش اجرایی و سوابق 

امکانات و تجهیزات پاسخگویی و 
رسیدگی

8

7پایش، اقدام اصالحی و بهبود

:سیستم فروش و بازرگانی خارجی

30

10نیروی انسانی باتجربه

در این مرحله سیستم های فروش و بازرگانی خارجی مانند کانالهای ارتباطی، روش بازاریابی خارجی، روش عقد 
.مورد بررسی قرار میگیرد... قرارداد و ثبت سفارش، تهیه مدارک صادراتی و 

10روش اجرایی و سوابق 

10پایش و تحلیل شاخص عملکرد



ویژگی های 
کیفی محصول 

امتیاز400

:طراحی محصول

125

30زیبایی

،  در این مرحله تیم داوری محصول مواردی مانند زیبایی طراحی،  اصالت طراحی ،  قابلیت مونتاژ و دمونتاژ محصول
.قابلیت سری سازی تولید محصول را مورد بررسی قرار میدهند

15طراحیاصالت

50دمونتاژومونتاژقابلیت

30تولیدسازیسریقابلیت

:بسته بندی

150

30اجزاءبندیبسته

وع در این مرحله تیم داوری محصول مواردی مانند زیبایی بسته بندی،  مقاوم بودن بسته بندی از لحاظ جنس و ن
ساخت،  بسته بندی اجزاء ،  وجود برچسب اطالعات و  قابلیت ردیابی محصول را مورد بررسی قرار میدهند

30بندیبستهبودنمقاوم

30بندیبستهزیبایی

30اطالعاتبرچسبوجود

30ردیابیقابلیت

:کیفیت ساخت

125

65ظاهریکیفیت

در این مرحله تیم داوری محصول مواردی مانند کیفیت ساخت محصول از لحاظ جنس و روشهای تولید و کیفیت 
ظاهری محصول مورد بررسی قرار میدهند

60عملکردیکیفیت



تست مقاومت 
200محصول

امتیاز

:آزمون های استحکام و دوام

200نتیجه آزمون آزمایشگاه200

در این مرحله آزمایشگاه معتمد استاندارد تستهایی برروی محصوالت بر گرفته از استانداردهای ملی
تدوین شده انجام داده و گزارش خود را به تیم داوری محصول ارایه مینماید 



موارد اجرایی در مسابقه شماره استاندارد نام محصول 

11388کلیه تست های ابعادی طبق استاندارد 
9699تست استاتیک پایه پنج پر 

9699(عمودی و افقی) تست استحکام دسته 
9699تست استحکام سقوط کیسه 
9699آزمون پایداری به جلو و عقب 

9699-11388

صندلی مدیریتی

صندلی کارمندی

9699(عمودی و افقی) تست استحکام دسته 
9699تست استحکام سقوط کیسه 
9699آزمون پایداری به جلو و عقب 

9699 صندلی انتظار

9699تست استحکام دست تحریر
9699تست استحکام سقوط کیسه 
9699آزمون پایداری به جلو و عقب 

9699 صندلی آموزشی

9699(عمودی و افقی) تست استحکام دسته 
9699تست استحکام پشتی استاتیک 

9699آزمون پایداری به جلو و عقب 

9699 مبل اداری

رنگ -آزمون مواد اولیه فوم 
5-6آزمون بارگذاری روی کفی 

آزمون بار گذاری استاتیک کفی و پشتی یک دهم میزان استاندارد
آزمون بارگذاری دسته یک دهم تعداد استاندارد

5783 صندلی آمفی تئاتر

1-9698کلیه آزمون های ابعادی طبق استاندارد 
3-9698آزمون پایداری عمودی

3-9698استحکام تحت بار عمودی و افقی
3و2و9698-1 میز مدیریتی

1-9698کلیه آزمون های ابعادی طبق استاندارد 
3-9698آزمون پایداری عمودی

3-9698استحکام تحت بار عمودی و افقی
3و2و9698-1 میز کارمندی

3-9698استحکام تحت بار عمودی و افقی 2و9698-3 میز کنفرانس

4-9698استحکام تحت بار عمودی و افقی 3و9698-3 میز کانتر

کلیه بند های استاندارد 1614 جا کتابی و قفسه



آزمون بارگذاری ایستایی نشیمنگاه و پشتی
آزمون بارگذاری ایستایی لبه جلویی نشیمنگاه

آزمون بارگذاری ایستایی به سمت طرفین برای 
دسته

بارگذاری ایستایی به سمت پایین برای آزمون 
دسته

آزمون بارگذاری ایستایی به سمت جلو برای پایه
آزمون بارگذاری ایستایی به سمت طرفین برای 

پایه
آزمون ضربه به نشیمنگاه

آزمون افتادن به سمت پشت
آزمون ضربه به پشتی

18688-11527

مبلمان خانگی و سرویس غذاخوری پر آرایه و کم آرایه

مبلمان خانگی مدرن

مبلمان تخت خوابشو و تخت های تاشو مدرن

صندلی نهار خوری مدرن

صندلی رستورانی مدرن

کلیه آزمون های عمومی و پایداری 17419 کلیه میز های خانگی

کیلو یک هفته300وزنه -آزمون های ابعادی 7492 سرویس خواب بزرگسال کالسیک کم آرایه و پر آرایه

کیلو یک هفته300وزنه -آزمون های ابعادی 7492 سرویس خواب بزرگسال مدرن

کیلو یک هفته300وزنه -آزمون های ابعادی 7492 سرویس خواب نوجوان

کلیه آزمون ها به غیر خستگی و دوام 5045-1-2 سرویس خواب کودک

کلیه آزمون ها به غیر خستگی و دوام 2و18762-1 سرویس خواب نوزاد

بارگذاری قفسه ها-( شامل ابعادی نمی شود) الزامات عمومی  1614 بوفه کتابخانه ویترین مدرن و کالسیک

بارگذاری -( شامل ابعادی نمی شود) الزامات عمومی  1614 کمد جاکفشی مدرن

الزامات ابعاد تشک ، الزامات عمومی ظاهری 1056 تشک خواب



جوایز مسابقه

 تندیس تولیدکننده مبلمان صادراتی و لوح زرین :رتبه اول هر رستهحائزین

لوح سیمین مبلمان صادراتی :حائزین رتبه های دوم هر رسته

لوح بلورین مبلمان صادراتی :حائزین رتبه های سوم هر رسته

 مبلمان صادراتیمسابقه تقدیر نامه :700مشارکت کنندگان حائز امتیازات باالی

اعطای اولویت و امتیاز حضور در نمایشگاه های خارجی برای حائزین رتبه اول تا سوم

اولویت جانمایی درسالنهای محصوالت صادراتی در نمایشگاههای داخلی برای حائزین رتبه اول تا سوم

اعطاء لوح یاد بود به کلیه شرکت کنندگان

ارائه گزارش فنی کامل از نتایج ارزیابی کارشناسان به تمامی مشارکت کنندگان



نکات مهم:

 هنگام ارائه مدارک به مجری ارائه اصل و کپی مدرک جهت تطبیق کارشناس الزامی می
.باشد

 و کنندگانی که محصول آنها به صورت دمونتاژ شده ارایه می شود می بایست دمشارکت
حل محصول برای پلمپ ارایه نموده و در روز تحویل محصول به انبار، یکی از محصوالت را در م

.انبار مونتاژ نمایند

ری تهیه یک فیلم ساده از نحوه مونتاژ محصول و ارایه به همراه مدارک، امتیاز بیشت: توجه
.در این قسمت به همراه دارد

الزم است مشارکت کنندگان محترم از نصب هر گونه پالک، آرم و برچسب بر روی محصول
.مورد ارزیابی داوران خودداری نمایند



زمان بندی مسابقه

 آذر 8آبان ماه تا 23فرصت ارائه مدارک از.

 آذر 12آبان ماه تا 26ممیزی کارخانه از.

  آذرماه18آذرماه تا 7داوری محصوالت

 آذرماه 30آذرماه تا 15تست محصوالت

 دی ماه 5آذر ماه تا 30جمع بندی نتایج تایید کمیته نظارت

 دی ماه 7مراسم اختتامه.



با آرزوی موفقیت

Tel:44695116

446995117

44633770

https://telegram.me/nikanquality

https://telegram.me/furncomp

Email: info@nka.ir
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