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پیوست شماره پنجمبسمه تعالی

داوطلبدر موسسات علمی سازي استانداردکرسیایجادنامهآیین
)عت وستادهاي فناوري راهبرديهنگی دانش و صناهاي هم،کانونهادانشگاه(

تدوین و با توجه به اهمیت روز افزونداردان ملی استانسازمو اندارد راهبردي پژوهشگاه استدر راستاي تحقق اهداف 
هاي کانونها،دانشگاهنظیر داوطلبموسسات علمی در سازي استانداردکرسی ایجادآیین نامه ،محورپژوهش استانداردهاي 

:تدوین می گرددزیربه شرح )علمی نامیده می شوندموسسهکه در این آیین نامه  (ستادهاي فناوري راهبردينش و صنعت وهنگی دااهم

اهداف : 1ماده 
درهاي پژوهشی طرحاساتید برجسته براي اجراي خصوص براي ه هاي جدید تحقیقاتی بایجاد ظرفیتبهکمک 1- 1

استانداردپژوهشگاهاهداف راستاي 
و بین المللیملیکارخانه اي، استانداردهاي متنبه و فناوري پژوهشنتایجکمک به ورود عینی و عملی2- 1
نخبه حور پژوهشگران جوان و دانشجویان ماستانداردهاي یده احمایت از3- 1
ارتقاء ا هدفبي کارشناسی ارشد و دکتردر مقاطع مختلف کارشناسی، تربیت نیروهاي ماهر و متخصص شناسایی و 4- 1

استاندارد هاي ملی کیفیت
پژوهش محورانداردهاي تاسگسترش تولید و در علمیموسسهافزایش مشارکت 5- 1
و بین المللیملیهاياستانداردکیفیت ءبراي ارتقاهاي مورد نیاز انجام پژوهش6- 1
بردن کارآیی صنایع کشورمنظور ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی و بااله کاربردي بهاي انجام پژوهش7- 1
کشورحرکت هاي دانش بنیاندر راستاي هاي ملیاستانداردایفاي نقش موثر در توسعه علمی8- 1

تعاریف و مفاهیم : 2ماده 
مدارج علمی و دستاوردهاي پژوهشی،اطالق می گردد که داراي دانش، تجربهايصاحب کرسی به  استاد برجسته1- 2

.شوراي پژوهشی پژوهشگاه رسیده باشدبه تأییدويت علمیبوده و صالحیممتاز
سازي   استاندارداحراز کرسی نامزدیا ن نامه داوطلب وییکه براساس موارد مندرج در این آيپژوهشگرو د تااس2- 2

.تکمیل نمایدراهاي مرتبط فرمدبای،دشومی

احراز کرسی استاندارد سازيشرایط: 3ماده 

استاندارد محورسوابق علمی معتبر، ایده و ابتکار نو و برنامه پژوهشیدارايکهایرانی برجسته پژوهشگراناساتید وبه
کرسی زیرداشته باشند، با شرایط استاندارد ملیسازمانتخصصیهاي باشند و شناخت کافی از نیازهاي جامعه در زمینه 

:ددگرمیاعطا سازي استاندارد
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دانشگاهی و یا تجربیمعتبرمدارج علمی داشتن1- 3
نیازهاي موردو مقاالت معتبر و مرتبط با تخصصداشتن تالیفات2- 3
.رسیده باشدکه به مرحله نیمه صنعتیاستاندارد محورهايداشتن طرح3- 3
.ی که به مرحله تولید رسیده باشدیهاداشتن طرح4- 3
و کیفی استانداردهاي ملیي جهت ارتقادرنگرایده نو، مبتکرانه، وآینده پژوهشی،داشتن برنامه راهبردي5- 3

المللیبین
ی صنایعیکارآافزایش درجهت ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی و انجام پژوهشهاي کاربردي6- 3
مللیو بین البراي تدوین استانداردهاي ملیتوانایی در هدایت و تربیت نیروهاي ماهر و متخصص 7- 3

علمیموسساتاستاندارد سازي به کرسی اعطاي مراحل ارزیابی و :  4ماده  

:به شرح زیر می باشداستاندارد سازيکرسی اعطاي پیگیري انجام و پیشرفت امور مربوط به اداري مربوط به فرآیند
از طریق اجماع یا فراخوان محدوداستاندارد سازيبراي اعطاء کرسی نامزد انتخاب1- 4
) پرسشنامه پیوست(وسیله نامزد ه بسازي استانداردتکمیل پرسشنامه کرسی2- 4
در معاونت کاندیداها از طریق بررسی پرسشنامه هاي واصله بر اساس آیین نامه تدوین شدهاولیه انتخاب وبررسی3- 4

اهشوراي پژوهشی پژوهشگدرتصویبسپسوپژوهشگاهو پیشنهاد به شوراي پژوهشیپژوهشی 
انعقاد قرارداد پژوهشگاه با صاحب کرسی براي انجام تعهدات مورد انتظار 4- 4
یک دوره پنج سالهبراي هر سال، درریالتا یک میلیارد به میزاناستاندارد سازياعطاء کرسی میزان اعتبار جهت 5- 4

.به تصویب هیات امناء می رسدمی باشد؛ که اعتبار مورد نیاز ساالنه در بودجه تفصیلی پژوهشگاه پیش بینی و 
کرسی و طی مراحل اجرایی هربراي اقدامات الزم جهت تخصیص اعتبار ،سازياستانداردپس از اعطاي کرسی:1تبصره 

.انجام خواهد شدي پژوهشگاه رقوانین و مقررات جاو بر اساس پژوهشینتمعاوتوسط 
.خواهد بودشوراي پژوهشی بر عهده نظارت بر حسن اجراي مصوبات این آیین نامه :2تبصره 
توسطآندییو بررسی و تاسال قبل ش عملکرد قابل قبول دریافت گزارمنوط بهسال هر اعتبار درپرداخت: 3تبصره 

.می باشدمعاونت پژوهشی
امکان رهتمدید دو،شوراي پژوهشیید یه عملکرد ویژه توسط صاحب کرسی و با تایارا، درصورتدر شرایط خاص:4تبصره 

.پذیر می باشد
.می باشدقابل افزایش شوراي پژوهشی پژوهشگاهیدیمیزان اعتبار ساالنه با تا:5تبصره 

هیأت امناء پژوهشگاه رسید و از تاریخ تصویب قابل به تصویب13/9/91تبصره در تاریخپنجماده و چهاراین آیین نامه در 
.اجرا می باشد


