
 گرامی  فرهیخته

قانون حداکثر استفاده از    " ارزیابی میزان اهمیت مواد رو دارید با هدف  ای که پیشاحتراماً به استحضار می رساند پرسشنامه  با سالم. 

راحی شده است. سواالت پیش رو  و بهبود عملکرد و اثربخشی این قانون ط "یرانیا   ی از کاال  تیکشور و حما  ی و خدمات  ی دیتوان تول

گردد تا با انتخاب  ، نظر شما را مالك قرار میدهد. لذا درخواست می کدام از فصول و مواد این قانونبرای تعیین وزن و ضریب تاثیرگذاری هر  

فتی محرمانه تلقی شده و صرفاً  های دریاپذیر فرمایید. ضمناً نیازی به ذکر نام نبوده و پاسخگزینه مناسب، حسن انجام این پژوهش را امکان

 برآیند پاسخ سواالت، جهت انجام تجزیه و تحلیل مورد استفاده واقع خواهد گردید. پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما کمال تشکر را دارم. 

 با تشکر 

 

 5 4 3 2 1 کد

 ترجیح کامال زیاد  ترجیح خیلی زیاد ترجیح زیاد ترجیح کم  ترجیح برابر  عبارت

 

 مشخصات فردی  - الف

      زن   مرد   جنسیت: 

    سال به باال  50   سال   50تا    40   سال   40تا    30   سال  30زیر    سن: 

     کارفرما   پیمانکار   تولیدکننده  نوع شغل

     عمومی غیردولتی   دولتی    خصوصی  حوزه فعالیت 

    رشته تحصیلی: 
     

 ات زوجی س یامق

 اهمیت فصول قانون نسبت به یکدیگر ارزیابی 

 در راستای حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور 

ای از تولیدکنندگان و خدمات دهندگان  های پروژه های دولتی به خرید ه اجرای بندهای قانون در زمینه الزام دستگا   به نظر شما -1

 ؟ از این تولیدکنندگان  ایخریدهای غیرپروژه داخلی اهمیت بیشتری دارد یا الزام به  

ی  طرح یدهایخردر  تیحما

 ( یا)پروژه
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

ی  رطرح یغ یدهایخر در تیحما

 (یارپروژهی)غ

 

ای از تولیدکنندگان و خدمات دهندگان  های پروژه های دولتی به خرید ه اجرای بندهای قانون در زمینه الزام دستگا   به نظر شما -2

 داخلی اهمیت بیشتری دارد یا الزام به اجرای بندهای مربوط به نظارت و بازرسی؟  

ی  طرح یدهایخردر  تیحما

 ( یا)پروژه
 ینظارت و بازرس 5 4 3 2 1 2 3 4 5

 



 

ای از تولیدکنندگان و خدمات  های غیرپروژه های دولتی به خرید ه اجرای بندهای قانون در زمینه الزام دستگا   نظر شمابه   -3

 دهندگان داخلی اهمیت بیشتری دارد یا الزام به اجرای بندهای مربوط به نظارت و بازرسی؟

ی  رطرح یغ یدهایخر در تیحما

 (یارپروژهی)غ
 ینظارت و بازرس 5 4 3 2 1 2 3 4 5

 

   ( در ارجاع کاریا)پروژه یطرح ی دهایو خر  یاز محصول داخل تیحما در زمینه ارزیابی زیرمعیار ها 

های مشمول به رعایت این قانون اهمیت بیشتری دارد یا اجرای مفاد  اجرای مفاد قانون در زمینه الزام همه دستگاه به نظر شما   -4

 های خرید و انجام کار؟ سفارش قانون در زمینه فرایند ارجاع  

 های خرید ارجاع سفارش 5 4 3 2 1 2 3 4 5 های مشمول الزام دستگاه

 

های مشمول به رعایت این قانون اهمیت بیشتری دارد یا اجرای مفاد  اجرای مفاد قانون در زمینه الزام همه دستگاه به نظر شما   -5

 کار؟  ها و بهبود فضای کسب وقانون در زمینه ارائه مشوق 

 ها و فضای کسب و کار مشوق 5 4 3 2 1 2 3 4 5 های مشمول الزام دستگاه

 

اهمیت بیشتری دارد یا اجرای مفاد قانون  های خرید و انجام کار  فرایند ارجاع سفارش اجرای مفاد قانون در زمینه  به نظر شما   -6

 ها و بهبود فضای کسب و کار؟در زمینه ارائه مشوق 

 ها و فضای کسب و کار مشوق 5 4 3 2 1 2 3 4 5 های خرید ارجاع سفارش

 

 ( یارپروژه ی)غیرطرحی غ ی مصرف  یدهایو خر یرانیا ی از کاال تیحما در زمینه ارزیابی زیرمعیار ها 

اهمیت بیشتری دارد یا    دارای مشابه ایرانی  اجرای مفاد قانون در زمینه ممنوعیت ثبت سفارش کاالهای مصرفیبه نظر شما   -7

 اجرای مفاد قانون در زمینه الزام به تامین کاالهای مصرفی از طریق سامانه توانیران؟ 

ممنوعیت ثبت سفارش کاالهای  

 دارای مشابه  
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

الزام به تامین از طریق سامانه  

 توانیران 

 

اجرای مفاد قانون در زمینه ممنوعیت ثبت سفارش کاالهای مصرفی اهمیت بیشتری دارد یا اجرای مفاد قانون در  به نظر شما   -8

 ؟ممنوعیت تبلیغ کاالهای خارجی دارای مشابه داخلیزمینه  

 

ممنوعیت ثبت سفارش کاالهای  

 دارای مشابه 
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

ممنوعیت تبلیغ کاالهای خارجی  

 داخلی دارای مشابه 

 



به نظر شما اجرای مفاد قانون در زمینه الزام به تامین کاالهای مصرفی از طریق سامانه توانیران اهمیت بیشتری دارد یا اجرای   -9

 مفاد قانون در زمینه ممنوعیت تبلیغ کاالهای خارجی دارای مشابه داخلی؟

الزام به تامین از طریق سامانه  

 توانیران 
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

ممنوعیت تبلیغ کاالهای خارجی  

 دارای مشابه داخلی 

 

 ی نظارت و بازرسدر زمینه ارزیابی زیرمعیار ها 

عملکرد بازرس یا بازرسان در نظارت بر اجرای  اهمیت بیشتری دارد یا    پایبندی هیات نظارت به وظایف قانونی خودبه نظر شما   -10

 ؟ احکام قانون

 بازرسان  نظارتی عملکرد  5 4 3 2 1 2 3 4 5 هیات نظارت  عملکرد

 

 ؟جرم انگاری تخلف از مفاد قانوناهمیت بیشتری دارد یا    پایبندی هیات نظارت به وظایف قانونی خودبه نظر شما   -11

 جرم انگاری تخلف از مفاد قانون  5 4 3 2 1 2 3 4 5 هیات نظارت عملکرد

 

احکام قانون اهمیت بیشتری دارد یا جرم انگاری تخلف از مفاد  به نظر شما عملکرد بازرس یا بازرسان در نظارت بر اجرای   -12

 قانون؟ 

 جرم انگاری تخلف از مفاد قانون  5 4 3 2 1 2 3 4 5 بازرسان نظارتی عملکرد 

     

 های فرایند ارجاع و انجام کار اهمیت زیرمولفهارزیابی 

برای امکان ارجاع کار    یا ارزش محصول داخلی  سهم شرکت داخلی  %51حداقل  در فرایند ارجاع و انجام کار، تعیین  به نظر شما   -13

 ؟اهمیت بیشتری دارد یا الزام دستیابی محصول داخلی به  استانداردهای مورد نیاز    های اجراییاز سوی دستگاه 

تعیین حداقل سهم شرکت یا 

 محصول داخلی 
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

الزام دستیابی محصول داخلی به   

 استانداردهای مورد نیاز 

 

سهم شرکت داخلی یا ارزش محصول داخلی برای امکان ارجاع کار    %51در فرایند ارجاع و انجام کار، تعیین حداقل  به نظر شما   -14

 ؟بندی کیفی محصوالت داخلی در سامانهاهمیت بیشتری دارد یا الزام به رتبه  های اجراییاز سوی دستگاه 

یا تعیین حداقل سهم شرکت 

 محصول داخلی 
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

بندی کیفی محصوالت  الزام به رتبه

 داخلی در سامانه

 

سهم شرکت داخلی یا ارزش محصول داخلی برای امکان ارجاع کار    %51در فرایند ارجاع و انجام کار، تعیین حداقل  به نظر شما   -15

 پیوست فناوری؟  ازها  اهمیت بیشتری دارد یا الزام به برخورداری قراردادهای دستگاه   های اجراییاز سوی دستگاه 



تعیین حداقل سهم شرکت یا 

 محصول داخلی 
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

الزام به برخورداری از پیوست  

 فناوری

 

محصول داخلی برای امکان ارجاع کار  سهم شرکت داخلی یا ارزش    %51در فرایند ارجاع و انجام کار، تعیین حداقل  به نظر شما   -16

 ؟اهمیت بیشتری دارد یا تقویت سامانه توانیران   های اجراییاز سوی دستگاه 

تعیین حداقل سهم شرکت یا 

 محصول داخلی 
 تقویت سامانه توانیران 5 4 3 2 1 2 3 4 5

 

اهمیت بیشتری دارد یا الزام    استانداردهای مورد نیازدر فرایند ارجاع و انجام کار، الزام دستیابی محصول داخلی به  به نظر شما   -17

 ؟ بندی کیفی محصوالت داخلی در سامانهبه رتبه

الزام دستیابی محصول داخلی به  

 استانداردهای مورد نیاز 
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

بندی کیفی محصوالت  الزام به رتبه

 داخلی در سامانه

 

اهمیت بیشتری دارد یا الزام    الزام دستیابی محصول داخلی به استانداردهای مورد نیازدر فرایند ارجاع و انجام کار،  به نظر شما   -18

 ؟ ها از پیوست فناوریبه برخورداری قراردادهای دستگاه 

الزام دستیابی محصول داخلی به  

 استانداردهای مورد نیاز 
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

الزام به برخورداری از پیوست  

 فناوری

 

اهمیت بیشتری دارد یا    در فرایند ارجاع و انجام کار، الزام دستیابی محصول داخلی به استانداردهای مورد نیازبه نظر شما   -19

 ؟ تقویت سامانه توانیران

الزام دستیابی محصول داخلی به  

 استانداردهای مورد نیاز 
 تقویت سامانه توانیران 5 4 3 2 1 2 3 4 5

 

بندی کیفی محصوالت داخلی در سامانه اهمیت بیشتری دارد یا الزام به  ارجاع و انجام کار، الزام به رتبهدر فرایند  به نظر شما   -20

 ؟ ها از پیوست فناوریبرخورداری قراردادهای دستگاه 

الزام دستیابی محصول داخلی به  

 استانداردهای مورد نیاز 
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

الزام به برخورداری از پیوست  

 فناوری

 

بندی کیفی محصوالت داخلی در سامانه اهمیت بیشتری دارد یا تقویت  در فرایند ارجاع و انجام کار، الزام به رتبهبه نظر شما   -21

 ؟  سامانه توانیران

الزام دستیابی محصول داخلی به  

 استانداردهای مورد نیاز 
 تقویت سامانه توانیران 5 4 3 2 1 2 3 4 5

 



ها از پیوست فناوری اهمیت بیشتری دارد یا  ارجاع و انجام کار، الزام به برخورداری قراردادهای دستگاه به نظر شما در فرایند   -22

 تقویت سامانه توانیران ؟

الزام به برخورداری از پیوست  

 فناوری
 تقویت سامانه توانیران 5 4 3 2 1 2 3 4 5

 

 

 کار ها و فضای کسب و  های مربوط به مشوق اهمیت زیرمولفهارزیابی 

های داخلی از طریق نظام  فراهم سازی حداکثر استفاده از توان داخلی، تامین مالی قراردادهای خرید از شرکت   به نظر شما در -23

 ای در کشور؟ های بیمهاهمیت بیشتری دارد یا گسترش ابزارهای تضمین و پوشش   بانکی و صندوق توسعه ملی

تامین مالی قراردادهای خرید از  

 های داخلی  شرکت
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

گسترش ابزارهای تضمین و 

 ای در کشور های بیمهپوشش

 

های داخلی از طریق نظام  فراهم سازی حداکثر استفاده از توان داخلی، تامین مالی قراردادهای خرید از شرکت   به نظر شما در -24

های مستقیم )اخذ حق بیمه کارکنان  قانون مالیات   104یا اجرای اصالح ماده    اهمیت بیشتری دارد  بانکی و صندوق توسعه ملی

 مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان(؟رت اعزامی به خارج کشور به صورت ریالی و براساس صو

تامین مالی قراردادهای خرید از  

 های داخلی  شرکت
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

قانون  104اجرای اصالح ماده 

 های مستقیممالیات 

 

های داخلی از طریق نظام  فراهم سازی حداکثر استفاده از توان داخلی، تامین مالی قراردادهای خرید از شرکت   به نظر شما در -25

ای، مالیاتی و ارتقای علمی برای تقویت تحقیق و های بیمهاعمال مشوق یا    اهمیت بیشتری دارد  بانکی و صندوق توسعه ملی

 ؟توسعه

تامین مالی قراردادهای خرید از  

 داخلی  های شرکت
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

ای، مالیاتی  های بیمهاعمال مشوق

 و ارتقای علمی

 

ای در کشور اهمیت  های بیمه فراهم سازی حداکثر استفاده از توان داخلی، گسترش ابزارهای تضمین و پوشش   به نظر شما در -26

های مستقیم )اخذ حق بیمه کارکنان اعزامی به خارج کشور به صورت  قانون مالیات   104بیشتری دارد یا اجرای اصالح ماده  

 مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان(؟ ریالی و براساس صورت 

سترش ابزارهای تضمین و گ 

 ای در کشور های بیمهپوشش
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

قانون  104اجرای اصالح ماده 

 های مستقیممالیات 

 

ای در کشور اهمیت  های بیمه فراهم سازی حداکثر استفاده از توان داخلی، گسترش ابزارهای تضمین و پوشش   به نظر شما در -27

 ای، مالیاتی و ارتقای علمی برای تقویت تحقیق و توسعه؟ های بیمهبیشتری دارد یا اعمال مشوق 



گسترش ابزارهای تضمین و 

 ای در کشور های بیمهپوشش
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

ای، مالیاتی و  های بیمهمشوق

 ارتقای علمی

 

های مستقیم )اخذ حق بیمه  قانون مالیات  104به نظر شما در فراهم سازی حداکثر استفاده از توان داخلی، اجرای اصالح ماده   -28

بیشتری دارد یا اعمال  مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان( اهمیت  کارکنان اعزامی به خارج کشور به صورت ریالی و براساس صورت 

 ای، مالیاتی و ارتقای علمی برای تقویت تحقیق و توسعه؟ های بیمه مشوق 

قانون  104اجرای اصالح ماده 

 های مستقیممالیات 
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

ای، مالیاتی و  های بیمهمشوق

 ارتقای علمی

 

 

 


