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مقدمه
ی یصورتجلسه گردهما» استاندارد استانی و ستاديتحقیق و پژوهش و تعامل با ادارات کل«مصوبه کارگروه 7براساس بند 

شد و در در بندرعباس برگزار15/12/1391مشترك مدیران ستادي و استانی سازمان ملی استاندارد ایران که در تاریخ 
119کارگیري عضو وابسته در پژوهشگاه موضوع ماده هدستورالعمل ب«پیوست شماره شش 3از ماده 5راستاي اجراي تبصره 

به کارگیري از درخصوص،پژوهشگاه19/4/91مصوب هیات امناء مورخ » آئین نامه استخدامی اعضاي هیأت علمی پژوهشگاه
پژوهشگاه، » وابستهعضوکارشناس«عنوان بهالمللی خبرگان و محققان غیرهیات علمی در تدوین استاندارد هاي ملی و بین

:گردداین دستورالعمل تدوین می

هدف- 1ماده
وابسته در پژوهشگاه کارشناسبه عنوان عضو ،محققان غیرهیات علمیخبرگان وبه کارگیريهدف از تدوین این دستوالعمل 

.باشداستاندارد می

دامنه کاربرد- 2ماده
.کاربرد دارداین دستورالعمل در پژوهشگاه استاندارد

مسئولیت نظارت و اجرا- 3ماده
و مسئولیت نظارت بر حسن اجراي آن به عهدة آموزش و تحصیالت تکمیلیمسئولیت اجراي این دستورالعمل به عهدة دفتر 

.باشدمعاونت پژوهشی پژوهشگاه استاندارد می
تعاریف - 4ماده

عضو کارشناس وابسته1- 4
موافقت ادارات کل ستادي یا استانی، تصویب باشد که بافرد برجستۀ علمیِ از میان کارشناسان سازمان ملی استاندارد می

منظور انجام وظایف آموزشی و پژوهشی معادل شوراي پژوهشی پژوهشکده مربوطه و ابالغ معاون پژوهشی پژوهشگاه، به
.شودکار گرفته میانتخاب و به» عضو کارشناس وابسته«یک روز کاري در هفته، براي مدت دو سال، به عنوان 
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شرایط عمومی- 5ماده
:باشدعضو کارشناس وابسته باید داراي شرایط عمومی زیر 

سال سابقه کارِ تخصصی؛5کارشناسی با حداقل حداقلداشتن مدرك تحصیلی5-1
.ارتباط تخصصی فرد با گروه هاي پژوهشی پژوهشگاه5-2

.باشدمی» عضو کارشناس وابسته«به عهده ،کنونیاخذ موافقت از محل خدمت:1تبصره

کارشناسان داراي رتبه عالی در سازمان ملی استاندارد؛ با تایید پژوهشکده مرتبط و تصویب هیات رئیسه :2تبصره
پذیرفته در پژوهشگاه » عضو کارشناس وابسته«توانند به عنوان این دستورالعمل می6پژوهشگاه، بدون رعایت الزامات ماده 

. شوند

شرایط اختصاصی- 6ماده
سال آخر از زمان 5این دستورالعمل، باید طی 5متقاضی عضویت کارشناس وابسته، عالوه بر شرایط عمومی موضوع ماده 

:امتیاز از شرایط اختصاصی جدول زیر را کسب نماید70درخواست، حداقل 

مختلفو آموزشی هاي پژوهشیشاخصیافته به امتیاز اختصاص-1جدول 
حداقلواحدامتیازحداکثرو آموزشیپژوهشیهايشاخصردیف

در موضوع
حداکثر در 

موضوع

ISI/JCR10مجله هاي معتبر نمایه شده در پایگاههاي اطالعاتی شده درچاپمقاله 1

1030

ISI7هاي معتبر نمایه شده در  پایگاههاي اطالعاتی غیر از مجلهشده درچاپمقاله 2

ISC6المللی و یا پژوهشی داراي ایندکس بین- هاي علمیمجلهشده درچاپمقاله 3

پژوهشی داخلی معتبر وزارت علوم، تحقیقات -هاي علمیمجلهشده درچاپمقاله 4
5وفناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3ترویجی-مقاله چاپ شده در مجله هاي علمی5

210المللیهاي بینهمایشCDها یا کامل چاپ شده در مجموعه مقالهمقاله 6

15هاي داخلیهمایشCDها یا مقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاله7

66مجري یا همکار اصلی طرح پژوهشی خاتمه یافته8

41240)دبیر(تدوین استاندارد ملی 9

15تدوین استاندارد بین المللی10

15هاي تالیفی چاپ شده توسط مراکز معتبر علمی دانشگاهیکتاب11

5)هاي معتبرتأییدیه از سازمان(اختراع ثبت شده در داخل کشور 12
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10المللیاختراع ثبت شده در خارج از کشور داراي گواهی از مراجع معتبر بین13

تولید و تجاري سازي محصول یا اختراع یا اکتشاف منجر به / تولید دانش فنی14
15فرآیند

155)به ازاي هر سال(سابقه کارِتخصصی15

2510)به ازاي هر سال(سابقه کارِمدیریتی 16

17

فعالیت هاي آموزشی شامل تدریس 
و برگزاري دوره ها و کارگاه هاي 

با تایید پژوهشگاه و یا (آموزشی
)دفتر آموزش و ترویج سازمان

1درسیهر واحد-دوره هاي کارشناسی

10

ــري    ــا دکت ــد ی ــی ارش ــاي کارشناس دوره ه
ــه ــري تخصصــی حرف ــر واحــد(اي و دکت ه
)درسی

25/1

انتقال دانش یا فناوري در قالب کارگاه و 
دوره هاي آموزشی کوتاه مدت آموزشی و 

ساعته8پژوهشی براي هر دوره 
5/0

استانداردسازي در راستاي ارتقاي کارآیی صنایع با تایید معاونت فعالیت هاي خاص 18
14پژوهشی پژوهشگاه

اظهار نظر هاي کمیته هاي متناظر، گزارشات : مانند(گزارشات و پیشنهادات فنی 19
5/02) فنی و کارشناسی حوزه صنعت

25/02برگزارکنندهشرکت در دوره هاي تخصصی با ارائه مستندات مربوط و تایید مراکز 20

درخواست عضویت- 7ماده
آمده است را تکمیل ) 1(پژوهشگاه استاندارد که در پیوست » عضو کارشناس وابسته«متقاضی باید بخش اول فرم درخواست 

: دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی تحویل نماید/ نموده و به همراه مدارك و مستندات زیر به معاونت پژوهشی
و نامنامهنپایاعنوانالتحصیلی،فارغسالمعدل،تحصیلی،رشتهدانشگاه،نام(تحصیلیسوابق:شاملکاملرزومه7-1

هاي پژوهشی، طرحکنفرانس،مقاالتژورنال،مقاالتفهرست(پژوهشیسوابق،).....و ممتازيرتبهراهنما،استاد
عالقه براي همکاري هاي موردکاري و زمینهسوابق،.....)المللی وبینوملیهايجایزهثبت اختراع،کتاب،تألیف

با پژوهشگاه؛ 
؛)استان/ ستاد اداره کل استاندارد (نامه موافقت محل کار متقاضی 7-2
هاي کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري؛تصویر مدرك دوره7-3
در سازمان ملی ) این دستوالعمل6شرایط عمومی مندرج در ماده (ي سابقه کارِتخصصی مدرك نشان دهنده7-4

استاندارد؛
گفتار که و پیشکمیسیون فنیجلد، صفحه اسامی : شده شاملصفحه از هرکدام از استانداردهاي ملی تدوین3تصویر 7-5

؛)تایید مدیر کل مربوطهبه (در آن تاریخ تصویب کمیته ملی آمده است
؛مستندات تایید کنندههمراه شده بهالمللی تدوینتصویر کامل استانداردهاي بین7-6
همراه ایندکس مربوطه؛یک نسخه از مقاالت چاپ شده به7-7
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و نامۀ اختتام آن؛همراه ابالغ انجام طرحبه،شدههاي انجامی طرحییک نسخه از گزارش نها7-8
.مدارك و مستندات موضوع جدول یک این دستورالعملسایر 7-9

حوزه فعالیت-8ماده
:باشدمیزیربه شرح » عضو کارشناس وابسته«حوزه هاي فعالیت 

المللی؛همکاري در تدوین استانداردهاي ملی و بین8-1
به نام پژوهشگاه؛... و ISIپژوهشی در نشریات معتبر داراي نمایه بین المللی از جمله -انتشار مقاله علمی8-2
انجام فعالیت هاي تحقیقاتی و پژوهشی؛8-3
هاي آموزشی؛ها و کارگاهبرگزاري دوره8-4
ارائه مشاوره علمی و راهبردي مورد درخواست گروه پژوهشی؛8-5
.هاي تخصصی مورد نیازسایر فعالیت8-6

مزایاي عضویت- 9ماده
:شوداز مزایاي زیر برخوردار تواند میعضو کارشناس وابسته 

استفاده از اعتبار ویژه پژوهشی بر اساس ضوابط و مقررات؛9-1
المللی بر اساس ضوابط و مقررات؛استفاده از پاداش چاپ مقاالت بین9-2
. التحقیقالتدریس و حقدریافت حق9-3

.اعتبار مورد نظر از محل سرجمع اعتبارات پژوهشی پژوهشگاه تامین خواهد شد:تبصره

التحقیقالتدریس و حقنرخ حق- 10ماده
:شودالتحقیق به عضو کارشناس وابسته به صورت زیر تعیین میالتدریس و حقنرخ پرداخت حق

؛1معادل مربی پایه : عضو داراي مدرك کارشناسی و کارشناسی ارشد10-1
. 1معادل استادیار پایه : عضو داراي مدرك دکتري10-2

تعیین شده بر اساس قانون التحقیقحقبه عضو، نباید از نرخ التحقیق التدریس و حقحقدر هر صورت، نرخ پرداخت :تبصره
. مدیریت خدمات کشوري کمتر باشد

بررسی عملکرد- 11ماده
هاي عضو مورد ارزیابی قرار دو ساله توسط گروه و پژوهشکده مرتبط با فعالیتدر دوره هاي » عضو کارشناس وابسته«عملکرد 

مثبت ارزیابی شود، با پیشنهاد پژوهشکده و حکم معاون پژوهشی » عضو کارشناس وابسته«که عملکرد در صورتی. گیردمی
.گرددعضویت وي براي دو سال دیگر تمدید می،پژوهشگاه

تصویب - 12ماده
از پژوهشگاه استاندارد رسید وامناءهیأت به تصویب 28/11/92خ تبصره در تاری4ماده و12دستورالعمل مشتمل براین 

.باشدتاریخ تصویب الزم االجرا می
پیوست شماره یکبسمه تعالی
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پژوهشگاه استاندارد »وابستهکارشناس«فرم درخواست عضویت 
:تاریخ

دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیمدیر کل محترم /  معاون محترم پژوهشی
با سالم،

» عضویت کارشناس وابسته«سازمان ملی استاندارد متقاضی ................................. اداره کل استاندارد / کارشناس ستاد . ...............................................احتراماً اینجانب 
یت وابسته اینجانب، با عضو...................... موافقت اداره کل استاندارد يدر آن پژوهشگاه می باشم، لذا ضمن ارسال مدارك و مستندات مورد نیاز به همراه نامه

.خواهشمند است دستور اقدام الزم را صادر فرمایند
:نام و نام خانوادگی

:امضا

................... رئیس محترم پژوهشکده 
با سالم،

، سازمان ملی .................................اداره کل استاندارد / ..................کارشناس ستاد ................................................ آقايجناب /خانمدرخواست سرکاراحتراماً
خواهشمند است دستور اقدام الزم را . ندات مربوطه ارسال می گردددر آن پژوهشکده به همراه مدارك و مست» عضویت کارشناس وابسته«استاندارد، متقاضی 

.صادر فرمایند
:آموزش و تحصیالت تکمیلیدفترمدیرکل

:امضا

دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیمدیر کل محترم/ معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه
.مخالفت قرارگرفت/ مطرح و مورد         موافقت........................ .......................شوراي پژوهشی پژوهشکده ........................... درخواست مذکور در جلسۀ مورخ باسالم،

:رئیس پژوهشکده
:امضاء

:معاونت پژوهشی پژوهشگاهاقدام نهائی توسط 

................................... و تاریخ .......................... صدور ابالغ به شماره 
متقاضی موافقت با / پژوهشکده / معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی/ستاد/استان/ستادبه اداراه کل استاندارد...................... مورخ ........................ طی نامه شماره □

. عضویت وابسته اعالم گردید
/ پژوهشکده / نیمعاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبا/ ستاد/ به اداراه کل استاندارد استان......................... مورخ ....................... موافقت پژوهشگاه طی نامه شماره عدم □

. متقاضی اعالم گردید
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علمی در تدوین استانداردهاي ملی و بین المللی

مهر کنترل

پژوهشگاه استاندارد »وابستهکارشناس«فرم درخواست عضویت 
:تاریخ

دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیمدیر کل محترم /  معاون محترم پژوهشی
با سالم،

» عضویت کارشناس وابسته«سازمان ملی استاندارد متقاضی ................................. اداره کل استاندارد / کارشناس ستاد . ...............................................احتراماً اینجانب 
یت وابسته اینجانب، با عضو...................... موافقت اداره کل استاندارد يدر آن پژوهشگاه می باشم، لذا ضمن ارسال مدارك و مستندات مورد نیاز به همراه نامه

.خواهشمند است دستور اقدام الزم را صادر فرمایند
:نام و نام خانوادگی

:امضا

................... رئیس محترم پژوهشکده 
با سالم،

، سازمان ملی .................................اداره کل استاندارد / ..................کارشناس ستاد ................................................ آقايجناب /خانمدرخواست سرکاراحتراماً
خواهشمند است دستور اقدام الزم را . ندات مربوطه ارسال می گردددر آن پژوهشکده به همراه مدارك و مست» عضویت کارشناس وابسته«استاندارد، متقاضی 

.صادر فرمایند
:آموزش و تحصیالت تکمیلیدفترمدیرکل

:امضا

دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلیمدیر کل محترم/ معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه
.مخالفت قرارگرفت/ مطرح و مورد         موافقت........................ .......................شوراي پژوهشی پژوهشکده ........................... درخواست مذکور در جلسۀ مورخ باسالم،

:رئیس پژوهشکده
:امضاء

:معاونت پژوهشی پژوهشگاهاقدام نهائی توسط 

................................... و تاریخ .......................... صدور ابالغ به شماره 
متقاضی موافقت با / پژوهشکده / معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی/ستاد/استان/ستادبه اداراه کل استاندارد...................... مورخ ........................ طی نامه شماره □

. عضویت وابسته اعالم گردید
/ پژوهشکده / نیمعاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبا/ ستاد/ به اداراه کل استاندارد استان......................... مورخ ....................... موافقت پژوهشگاه طی نامه شماره عدم □

. متقاضی اعالم گردید


