بسمه تعالی

بخش نامه مراحل وضوابط اجرایی چهارمین دوره برنامه نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی
ضوابط مشارکت دربرنامه نشان ملی درسال 96
ّ-1طٌّطهٌس صطفا هجاظ بِ اضائِ 2اثطزضبطًاهِ ًطاى هلی هطغَبیت صٌایع زستی زضسال  96هی باضس.
-2چٌاًچِ ٌّطهٌساى هتقاضی ضطکت زضایي بطًاهِ بِ صَضت گطٍّی بِ اهطتَلیس صٌایع زستی اضتغال زاضًس ،تعساز افطاز
گطٍُ ًبایس بیص اظ ً 3فطباضس.بسیْی است زضصَضت اذص ًطاى ،گَاّی بِ صَضت هطتطک بطای گطٍُ صازضذَاّسضس.
-4هست اعتباض گَاّی ًطاى هطغَبیت اثطًاهحسٍزاست (.ذاططًطاى هی ًوایس ایي اعتباضصطفا هرصَظ آى اثطهی باشزًِ
تَلیس کٌٌسُ اثط)
 -5ضطکت زضایي بطًاهِ بطای عوَم ٌّطهٌساى ٍصٌعتگطاى کِ زضٍاحسّای تَلیس ذاًگی بِ صَضت اًفطازی ٍیا گطٍّی
بِ تَلیس صٌایع زستی اضتغال زاضًسآظازاست.
 -6آثاضی کِ زضشیل ٌّطّای هستظطفِ قطاضزاضًسهاًٌسًگاضگطی ،گل ٍهطغ،تصّیب ،تطعیط،ذَضٌَیسی ٍططاحی سي تی
چٌاًچِ ٍاجسضطایط کاضبطز ٍاثطتَلیس (بِ صَضت اًبَُ ًٍیوِ اًبَُ )ًباضٌسٍصطفا بِ صَضت اضیاءتعئیٌی اضائِ ضًَساظضاُ
یافتي بِ هسابقِ حصف ذَاٌّسضس.
 -7پصیطش ساظّای سٌتی زست ساظ زضصَضتی کِ زاضای ٍیژگی ٌّطی زضساذت ٍتعئیي ساظباضسبالهاًع است.زضغیطایي
صَضت اظ پصیطفتي ساظ صطفا بِ لحاظ کاضبطز(صَت)بسٍى ّیچگًَِ ٍیژگی زضًقص ٍفطم ذَززاضی ذَاّسضس.
-8ضطکت زض بطًاهِ زاٍضی ًطاى هطغَبیت هلی هٌَط بِ تحَیل فطم تقاضاًاهِ ّوطاُ با عکس یا فیلن هطاحل تَلیس
هحصَل هی باضس کِ تا پایاى ٍقت ازاضی هَضخ  96/5/15هی بایست تحَیل ازاضات ضْطستاًْا یا ٍاحس تَسعِ ٍ تطٍیج
ازاضُ کل زازُ ضَز.
 -9تعساز آثاض اضسالی استاى هاظًسضاى بطای زاٍضی ًْایی بطًاهِ ًطاى هطغَبیت

 15اثط هی باضس کِ زض تاضید 96/6/8

زاٍضی ًْایی صَضت هی گیطز.
جْت ضفاُ حال ععیعاى هحصَل تَلیس ضسُ ّوطاُ با فطم ضا بِ کاضضٌاساى صٌایع زستی ضْطستاًْا تحَیل زٌّس.

امتیازات ویژه ده اثربرگسیذه چهارمین برنامه ملی مرغوبیت صنایع دستی کشوری
برگسیذه برحسب باالترین امتیاز درسال 96
اضسال آثاض بطگعیسُ بطای زضیافت ًطاى بیي الوللی هْطاصالت بطاساس سْویِ بٌسی ضَضای جْاًی صٌایع زستیاعطای ٍام کن بْطُ اظ هحل اعتباضات صٌسٍق کاضآفطیٌی اهیساعطای جایعُ ًٍطاى سیویي بطًاهِ عالٍُ بطگَاّی هطغَبیت اثطاٍلَیت اععام زُ ًفطبطگعیسُ بِ ًوایطگاُ ّای ذاضج اظ کطَضًوایص آثاض زضًوایطگاُ زائوی زضساظهاى هیطاث فطٌّگی ٍسایطًْازّای فطٌّگی ٌّطی بِ هست  6هاُهعطفی ٍتاهیي زضصسی اظ ّعیٌِ ّای ضطکت زضزٍضُ ّای آهَظش بیي الوللی صٌایع زستی تَسط هعاًٍت صٌایعزستی

محل الصاق

" تقاضا وامٍ "

عکس هنرمند

وشان ملی مرغًبیت صىایع دستی
سال ...................

عنوان محصول :
رشته فعالیت :
تولیدکننده محصول :
توضیح مختصر از فرایند تولید و مشخصات محصول :

-1اطالعات عمًمی در مًرد متقاضی وشان :

ًبم هتمبضی   :خبًن
فشصًذ :

 آلبی
هتَلذ :

هیضاى تحػیالت :

تبسیخ تَلذ :
سضتِ تحػیلی:

عٌَاى وبسگبُ  /تعبًٍی :
ًبم استبى:
آدسس ( ضْش ،خیبثبى ،وَچِ ،پالن ،وذپستی )
تلفي ثبثت :
تلفي ّوشاُ :
دٍسًگبس :
پست الىتشًٍیىی :

ضوبسُ هلی :

-2وًع َمکاری

 وبسگبُ  /ضخػی  /خبًَادگی

 هؤسسبت غیشدٍلتی

 تعبًٍی

 سبیش هَاسد

 - 1غشفیت تَلیذ :
تعذاد وبسوٌبى ضبغل :
 یه ًفش ( ضخع خَدتبى )
 2 تب ً 5فش
 6 تب ً 20فش
 ثیص اص ً 20فش
 -4ضوب دس سبخت ایي ًَع غٌبیع دستی چٌذ سبل سبثمِ داسیذ ؟
 -5آیب دس وبسگبُ  /تعبًٍی ضوب فشغت ّبیی جْت وبسآهَصی یب آهَصش فشاّن است ؟

 ثلِ
 خیش
چٌبًچِ پبسخ ضوب " ثلِ " است ،خَاّطوٌذین اطالعبت الصم سا تَضیح دّیذ .
 -6حك تألیف :

الف :
ة:
 -7هسئَلیت اجتوبعی  ( :تعْذات لبًًَی دس لجبل اسگبًْبی دٍلتی ٍ اجتوبعی )
رعایت ي تًجٍ بٍ قًاویه کار
 سعبیت ٍ تَجِ ثِ حمَق ٌّشهٌذ
ووه ثِ جبهعِ
 -8آیا شما خًد تًزیع کىىدٌ محصًل تًلیدی َستید ؟

 ثلِ
 خیش

 -9لطفبً عىسْبیی اص هحػَل ًْبیی ٍ هشاحل تَلیذ تْیِ ٍ ضویوِ ًوبئیذ .

ًَ -10ع هحػَل اص لحبظ وبسثشد سا تَضیح دّیذ.

 -11هَاد اٍلیِ هػشفی سا ثِ تشتیت اّویت لیست وٌیذ .

-1
-2
-3
-4
-5
 -12خالغِ ای اص سًٍذ تَلیذ سا تَضیح دّیذ  :اگش لسوتْبیی اص هحػَل ثِ ٍسیلِ هبضیي تَلیذ هی ضَد ًبم ثجشیذ :

-1
-2
-3
 – 13اغبلت هحػَل سا اص لحبظ هَاد – سًگ ٍ طشاحی تَضیح دّیذ :
 -14آیب دس هحػَل ضوب ًَآٍسی غَست گشفتِ  :تَضیح دّیذ.

 -15لیوت فشٍش عوذُ چمذس است ؟ دس غَست هجوَعِ ثَدى هحػَل لیوت هجوَعِ سا روش ًوبئیذ ( .ثِ سیبل)

 -16لیوت خشدُ فشٍضی چمذس است ؟ دس غَست هجوَعِ ثَدى هحػَل لیوت هجوَعِ سا روش ًوبئیذ ( .ثِ سیبل )

تَجِ :لیوت روش ضذُ جْت اثش دس ثٌذ  16 ٍ 15تمبضبًبهِ ،ثشای هتمبضی تعْذآٍس ثَدُ ،هغبیشت لیوت
تعییي ضذُ ثب لیوت فشٍش هحػَل هٌجش ثِ اثطبل گَاّی ًبهِ هی گشدد .

ٍ -17صى هحػَل ثِ ویلَ گشم :

 -18هحػَل تَلیذی ضوب دس وذام ثبصاس فشٍش هی سسذ .

 ثبصاس داخلی
 ثبصاس ثیي الوللی
دس غَست فشٍش ثیي الوللی ًبم وطَس  /وطَسّب سا ثٌَیسیذ :

ة فشٍش هی سبًیذ :
 -19اص چِ طشیك هحػَالت خَد سا ُ

 دس فشٍضگبُ ضخػی خَدم  /ضخػبً
 تَسط فشد ٍاسطِ  /ثبصاسیبة
 ثبصاسیبثی الىتشًٍیىی  /هٌبثع ایٌتشًتی
 خشدُ فشٍضْب
 فشٍضگبّْبی خبظ
 سبیش ًبم ثجشیذ :

 -20احتشام ثِ هحیط صیست :

چٌبًچِ تَجِ خبغی ثِ حفع هحیط صیست هی ضَد تَضیحبت الصم اسائِ ضَد :
-1
-2
-3
 استفبدُ پبیذاس اص هَاد طجیعی ٍ لبثل ثبصیبفت
 فشآیٌذ تَلیذ
 هذیشیت هَاد صایذ ٍ پسوبًذ ٍ پسبة
 سبیش هَاسد ضشح جضئیبت :
 -21اغْبس ًبهِ :
ایٌجبًت ثب پیطٌْبد هحػَل خَد جْت دسیبفت ًطبى هلی هشغَثیت غٌبیع دستی هَاسد صیش سا تأییذ هی وٌن .
 دس فشایٌذ تَلیذ ٍ تَصیع هحػَل خَدّ ،یچ یه اص لَاًیي وبس ،حك ٌّشهٌذاى ٍ وبسگشاى ،لَاًیي هحیط صیست سا
ًمض ًىشدُ ام.
 ستبد داٍسی هلی ثذٍى پشداخت ّضیٌِ ای ،هی تَاًذ هحػَل پیطٌْبدی سا ًضد خَد ًگِ داضتِ ٍ ثشای اسجبع آى ثِ
داٍسی ًطبى هشغَثیت یًَسىَ یب هَاسد آهَصضی ثذٍى دخل تػشف دس آى حفع ًوبیذ .
ًطبى هشغَثیت هلی ثشای چْبس سبل اعتجبس داسد ٍ ّش گًَِ تغییش دس ضىل ٍ فشم هحػَل ٍ ایحبد هحػَل ًَ ،دیگش داسای ایي

ًطبى ًیست.
 توبم اطالعبت اسائِ ضذُ دس ایي تفبضب ًبهِ غحیح ٍ دلیك هی ثبضذ ٍ دس غَست اضتجبُ یب ًبلع ثَدى ّش وذام اص
هَاسد هحػَل پیطٌْبدی اص فشایٌذ دسیبفت ًطبى حزف خَاّذ ضذ .
 هي توبیل داسم پس اص اسصیبثی ًْبیی هحػَل ًوًَِ اسسبلی آى سا پس ثگیشین .
اهضبء :

تبسیخ :

هحل اهضبء ساثط استبى :

تلفي ساثط :

