
دستورالعمل

)Grant(ویژهاعتبارکردههزینوصیتخصمحاسبه،نحوه

6:تعداد صفحه 01/02RT-I: مدركي شناسه

:مهر کنترل 05/07/1390:اولیهتصویبتاریخ

22/07/1396:تجدید نظرتاریخ

دستورالعمل

)Grant(ویژهاعتبارکردههزینوصیتخصمحاسبه،نحوه

6:تعداد صفحه 01/02RT-I: مدركي شناسه

:مهر کنترل 05/07/1390:اولیهتصویبتاریخ

22/07/1396:تجدید نظرتاریخ

دستورالعمل

)Grant(ویژهاعتبارکردههزینوصیتخصمحاسبه،نحوه

6:تعداد صفحه 01/02RT-I: مدركي شناسه

:مهر کنترل 05/07/1390:اولیهتصویبتاریخ

22/07/1396:تجدید نظرتاریخ



صفحه

5از 1

2: ویرایش 22/07/96: تاریخ 01/02RT-I:شناسه مدرك

)گرنت(اعتبار ویژه کرددستورالعمل نحوه محاسبه، تخصیص و هزینه

:کنترلمهر

هدف-1
تشویقوترغیبمنظوربه)Grant(ویژهاعتبارهزینهومحاسبهتخصیص،هنحوتعییندستورالعملاینتدوینازهدف

پژوهشیهايطرحتوسعه، پژوهشیيهاتیفعالبهترانجامبرايسالمرقابتيهانهیزمیجادا،وريبهرهمیزانافزایش،پژوهشگران
پژوهشگرانپژوهشیعملکردمدیریتوریزيبرنامهی، پژوهشيهاتیاولوتوجه بهبامحورپژوهشياستانداردهانیتدوو

.باشدی، میپژوهشمالیمنابعازنهیبهاستفادهو ویژهاعتباربراساس

ي کاربرددامنه-2
.در پژوهشگاه استاندارد کاربرد دارددستورالعملاین 

مسئولیت اجرا-3
بهآناجرايحسنبرنظارتمسئولیتوفناوريوکاربرديهايپژوهشاموردفترهعهدبهدستورالعملایناجرايتیمسئول
.باشدمیاستانداردپژوهشگاهپژوهشیمعاونتيهعهد

تعاریف-4
پژوهشگر 4-1

.بپردازدیپژوهشتیفعالبهتواندیمفیوظاشرحطبقکهوابستهعلمیهیاتعضویاوپژوهشگاهکارشناس/ یعلمأتیهعضو
اعتبار پژوهشی ساالنه4-2

برايوتعیینسهیرئأتیهبیتصووپژوهشگاهیپژوهشيشوراشنهادیپباساالنهکهاستپژوهشگاهکلاعتباراتازي درصد
.گیردمیقراراستفادهموردپژوهشگر بهتخصیص

ضریب ریالی ساالنه4-3
أتیهبیتصوویپژوهشيشوراشنهادیپبا است کهساالنهپژوهشیاعتباربامتناسبامتیازهربهیافتهتخصیصریالیاعتبار

. گرددمیتعیینپژوهشگاهسهیرئ
اعتبار ویژه پایه4-4

افرادبهاولسالدربارک یبرايوتعیینپژوهشگاهسهیرئأتیهبیتصوویپژوهشيشوراشنهادیپبااعتباري است که
. شودیمدادهاختصاصجدیداالستخدام

تخصیص و محاسبه اعتبار ویژهنحوه-5
تخصیصنحوه
محاسبهشده،کسبامتیازمجموعو1شمارهجدولدرمندرجپژوهشیهايشاخصبراساسپژوهشگرهرویژهاعتبار

.گرددمی
بوده و ) Standard Research Institue(پژوهشگاه استاندارد آدرس صحیح باید دارايهاي پژوهشیکلیه فعالیت-1تبصره 

پژوهشگاه استانداردبعد از نام هادیگر، درج نام آندانشگاه ها، موسسات یا پژوهشگاه هايدرصورت مشارکت و حمایت مالی 

صفحه

5از 1

2: ویرایش 22/07/96: تاریخ 01/02RT-I:شناسه مدرك

)گرنت(اعتبار ویژه کرددستورالعمل نحوه محاسبه، تخصیص و هزینه

:کنترلمهر

هدف-1
تشویقوترغیبمنظوربه)Grant(ویژهاعتبارهزینهومحاسبهتخصیص،هنحوتعییندستورالعملاینتدوینازهدف

پژوهشیهايطرحتوسعه، پژوهشیيهاتیفعالبهترانجامبرايسالمرقابتيهانهیزمیجادا،وريبهرهمیزانافزایش،پژوهشگران
پژوهشگرانپژوهشیعملکردمدیریتوریزيبرنامهی، پژوهشيهاتیاولوتوجه بهبامحورپژوهشياستانداردهانیتدوو

.باشدی، میپژوهشمالیمنابعازنهیبهاستفادهو ویژهاعتباربراساس

ي کاربرددامنه-2
.در پژوهشگاه استاندارد کاربرد دارددستورالعملاین 

مسئولیت اجرا-3
بهآناجرايحسنبرنظارتمسئولیتوفناوريوکاربرديهايپژوهشاموردفترهعهدبهدستورالعملایناجرايتیمسئول
.باشدمیاستانداردپژوهشگاهپژوهشیمعاونتيهعهد

تعاریف-4
پژوهشگر 4-1

.بپردازدیپژوهشتیفعالبهتواندیمفیوظاشرحطبقکهوابستهعلمیهیاتعضویاوپژوهشگاهکارشناس/ یعلمأتیهعضو
اعتبار پژوهشی ساالنه4-2

برايوتعیینسهیرئأتیهبیتصووپژوهشگاهیپژوهشيشوراشنهادیپباساالنهکهاستپژوهشگاهکلاعتباراتازي درصد
.گیردمیقراراستفادهموردپژوهشگر بهتخصیص

ضریب ریالی ساالنه4-3
أتیهبیتصوویپژوهشيشوراشنهادیپبا است کهساالنهپژوهشیاعتباربامتناسبامتیازهربهیافتهتخصیصریالیاعتبار

. گرددمیتعیینپژوهشگاهسهیرئ
اعتبار ویژه پایه4-4

افرادبهاولسالدربارک یبرايوتعیینپژوهشگاهسهیرئأتیهبیتصوویپژوهشيشوراشنهادیپبااعتباري است که
. شودیمدادهاختصاصجدیداالستخدام

تخصیص و محاسبه اعتبار ویژهنحوه-5
تخصیصنحوه
محاسبهشده،کسبامتیازمجموعو1شمارهجدولدرمندرجپژوهشیهايشاخصبراساسپژوهشگرهرویژهاعتبار

.گرددمی
بوده و ) Standard Research Institue(پژوهشگاه استاندارد آدرس صحیح باید دارايهاي پژوهشیکلیه فعالیت-1تبصره 

پژوهشگاه استانداردبعد از نام هادیگر، درج نام آندانشگاه ها، موسسات یا پژوهشگاه هايدرصورت مشارکت و حمایت مالی 

صفحه

5از 1

2: ویرایش 22/07/96: تاریخ 01/02RT-I:شناسه مدرك

)گرنت(اعتبار ویژه کرددستورالعمل نحوه محاسبه، تخصیص و هزینه

:کنترلمهر

هدف-1
تشویقوترغیبمنظوربه)Grant(ویژهاعتبارهزینهومحاسبهتخصیص،هنحوتعییندستورالعملاینتدوینازهدف

پژوهشیهايطرحتوسعه، پژوهشیيهاتیفعالبهترانجامبرايسالمرقابتيهانهیزمیجادا،وريبهرهمیزانافزایش،پژوهشگران
پژوهشگرانپژوهشیعملکردمدیریتوریزيبرنامهی، پژوهشيهاتیاولوتوجه بهبامحورپژوهشياستانداردهانیتدوو

.باشدی، میپژوهشمالیمنابعازنهیبهاستفادهو ویژهاعتباربراساس

ي کاربرددامنه-2
.در پژوهشگاه استاندارد کاربرد دارددستورالعملاین 

مسئولیت اجرا-3
بهآناجرايحسنبرنظارتمسئولیتوفناوريوکاربرديهايپژوهشاموردفترهعهدبهدستورالعملایناجرايتیمسئول
.باشدمیاستانداردپژوهشگاهپژوهشیمعاونتيهعهد

تعاریف-4
پژوهشگر 4-1

.بپردازدیپژوهشتیفعالبهتواندیمفیوظاشرحطبقکهوابستهعلمیهیاتعضویاوپژوهشگاهکارشناس/ یعلمأتیهعضو
اعتبار پژوهشی ساالنه4-2

برايوتعیینسهیرئأتیهبیتصووپژوهشگاهیپژوهشيشوراشنهادیپباساالنهکهاستپژوهشگاهکلاعتباراتازي درصد
.گیردمیقراراستفادهموردپژوهشگر بهتخصیص

ضریب ریالی ساالنه4-3
أتیهبیتصوویپژوهشيشوراشنهادیپبا است کهساالنهپژوهشیاعتباربامتناسبامتیازهربهیافتهتخصیصریالیاعتبار

. گرددمیتعیینپژوهشگاهسهیرئ
اعتبار ویژه پایه4-4

افرادبهاولسالدربارک یبرايوتعیینپژوهشگاهسهیرئأتیهبیتصوویپژوهشيشوراشنهادیپبااعتباري است که
. شودیمدادهاختصاصجدیداالستخدام

تخصیص و محاسبه اعتبار ویژهنحوه-5
تخصیصنحوه
محاسبهشده،کسبامتیازمجموعو1شمارهجدولدرمندرجپژوهشیهايشاخصبراساسپژوهشگرهرویژهاعتبار

.گرددمی
بوده و ) Standard Research Institue(پژوهشگاه استاندارد آدرس صحیح باید دارايهاي پژوهشیکلیه فعالیت-1تبصره 

پژوهشگاه استانداردبعد از نام هادیگر، درج نام آندانشگاه ها، موسسات یا پژوهشگاه هايدرصورت مشارکت و حمایت مالی 



صفحه

5از 2

2: ویرایش 22/07/96: تاریخ 01/02RT-I:شناسه مدرك

)گرنت(اعتبار ویژه کرددستورالعمل نحوه محاسبه، تخصیص و هزینه

:کنترلمهر

پژوهشگاه domainدرج شده مربوط به Emailباید صاحب اثر درج گردیده، میEmailنیز در مواردي که بال مانع است و
.باشداستاندارد 

ها سازمان ملی استاندارد باشد، مشروط بر اینکه آدرس اول مربوط به دانشگاه/در صورتی که آدرس دوم فرد، پژوهشگاه-2تبصره 
.گیردامتیاز تعلق می% 40یا موسسات معتبر خارجی باشد

.شودمیمحاسبه1شمارهجدولبراساس،پژوهشگرانمشتركی پژوهشيهاتیفعالازیامت

هاي پژوهشی مشتركضرایب امتیاز براي کلیه فعالیت–1جدول شماره 

سهم هر نفر برحسب درصدتعداد نویسندگان
سایر نفراتنفر اول

1100--
29060
38050
47040
56035

5030نفر و بیشتر6
%)250در مجموع حداکثر (

چنانچه مقاله اي مستخرج از پایان نامه یا رساله دانشجوي تحت راهنمایی متقاضی بوده و نام دانشجو نفر اول باشد، -1تبصره 
.استاد راهنما، صرف نظر از ترتیب قرار گرفتن اسامی، از امتیاز نفر اول برخوردار می شود

چنانچه مقاله اي مستخرج از طرح هاي پژوهش و فناوري باشد، مجري مشروط به این که نویسنده مسئول آن مقاله -2تبصره 
. باشد، صرف نظر از ترتیب قرار گرفتن اسامی، از امتیاز نفر اول برخوردار می شود

ده داشته باشند، صرفا استاد راهنمایی از چنانچه هدایت پایان نامه یا رساله دانشجو را بیش از یک استاد راهنما بر عه-3تبصره 
.سهم امتیاز تعیین شده براي نفر اول در مقاله مستخرج از آن برخوردار می شود که نویسنده مسئول مقاله باشد

محاسبهنحوه
:گرددیممحاسبهریزفرمولمطابقپژوهشگرهرویژهاعتبار

ویژهاعتبار= اعتبار ویژه پایه ) + مجموع امتیاز کسب شده× ساالنهریالیضریب(
موارد استفاده از اعتبار ویژه-6

مورخپژوهشگاه،امناءاتیهمصوبیمعامالتویمالنامهنییآبهتوجهباومقرراتونیقوانچارچوبدرتواندمیپژوهشگرهر
:نمایدهزینهزیرموارددرراخودویژهاعتبار19/4/91

پژوهشی؛يهاطرحانجام
مصرفی؛موادخریدویدانیممطالعاتآزمایشگاهی،خدماتهايهزینهپرداخت

صفحه

5از 2

2: ویرایش 22/07/96: تاریخ 01/02RT-I:شناسه مدرك

)گرنت(اعتبار ویژه کرددستورالعمل نحوه محاسبه، تخصیص و هزینه

:کنترلمهر

پژوهشگاه domainدرج شده مربوط به Emailباید صاحب اثر درج گردیده، میEmailنیز در مواردي که بال مانع است و
.باشداستاندارد 

ها سازمان ملی استاندارد باشد، مشروط بر اینکه آدرس اول مربوط به دانشگاه/در صورتی که آدرس دوم فرد، پژوهشگاه-2تبصره 
.گیردامتیاز تعلق می% 40یا موسسات معتبر خارجی باشد

.شودمیمحاسبه1شمارهجدولبراساس،پژوهشگرانمشتركی پژوهشيهاتیفعالازیامت

هاي پژوهشی مشتركضرایب امتیاز براي کلیه فعالیت–1جدول شماره 

سهم هر نفر برحسب درصدتعداد نویسندگان
سایر نفراتنفر اول

1100--
29060
38050
47040
56035

5030نفر و بیشتر6
%)250در مجموع حداکثر (

چنانچه مقاله اي مستخرج از پایان نامه یا رساله دانشجوي تحت راهنمایی متقاضی بوده و نام دانشجو نفر اول باشد، -1تبصره 
.استاد راهنما، صرف نظر از ترتیب قرار گرفتن اسامی، از امتیاز نفر اول برخوردار می شود

چنانچه مقاله اي مستخرج از طرح هاي پژوهش و فناوري باشد، مجري مشروط به این که نویسنده مسئول آن مقاله -2تبصره 
. باشد، صرف نظر از ترتیب قرار گرفتن اسامی، از امتیاز نفر اول برخوردار می شود

ده داشته باشند، صرفا استاد راهنمایی از چنانچه هدایت پایان نامه یا رساله دانشجو را بیش از یک استاد راهنما بر عه-3تبصره 
.سهم امتیاز تعیین شده براي نفر اول در مقاله مستخرج از آن برخوردار می شود که نویسنده مسئول مقاله باشد

محاسبهنحوه
:گرددیممحاسبهریزفرمولمطابقپژوهشگرهرویژهاعتبار

ویژهاعتبار= اعتبار ویژه پایه ) + مجموع امتیاز کسب شده× ساالنهریالیضریب(
موارد استفاده از اعتبار ویژه-6

مورخپژوهشگاه،امناءاتیهمصوبیمعامالتویمالنامهنییآبهتوجهباومقرراتونیقوانچارچوبدرتواندمیپژوهشگرهر
:نمایدهزینهزیرموارددرراخودویژهاعتبار19/4/91

پژوهشی؛يهاطرحانجام
مصرفی؛موادخریدویدانیممطالعاتآزمایشگاهی،خدماتهايهزینهپرداخت

صفحه

5از 2

2: ویرایش 22/07/96: تاریخ 01/02RT-I:شناسه مدرك

)گرنت(اعتبار ویژه کرددستورالعمل نحوه محاسبه، تخصیص و هزینه

:کنترلمهر

پژوهشگاه domainدرج شده مربوط به Emailباید صاحب اثر درج گردیده، میEmailنیز در مواردي که بال مانع است و
.باشداستاندارد 

ها سازمان ملی استاندارد باشد، مشروط بر اینکه آدرس اول مربوط به دانشگاه/در صورتی که آدرس دوم فرد، پژوهشگاه-2تبصره 
.گیردامتیاز تعلق می% 40یا موسسات معتبر خارجی باشد

.شودمیمحاسبه1شمارهجدولبراساس،پژوهشگرانمشتركی پژوهشيهاتیفعالازیامت

هاي پژوهشی مشتركضرایب امتیاز براي کلیه فعالیت–1جدول شماره 

سهم هر نفر برحسب درصدتعداد نویسندگان
سایر نفراتنفر اول

1100--
29060
38050
47040
56035

5030نفر و بیشتر6
%)250در مجموع حداکثر (

چنانچه مقاله اي مستخرج از پایان نامه یا رساله دانشجوي تحت راهنمایی متقاضی بوده و نام دانشجو نفر اول باشد، -1تبصره 
.استاد راهنما، صرف نظر از ترتیب قرار گرفتن اسامی، از امتیاز نفر اول برخوردار می شود

چنانچه مقاله اي مستخرج از طرح هاي پژوهش و فناوري باشد، مجري مشروط به این که نویسنده مسئول آن مقاله -2تبصره 
. باشد، صرف نظر از ترتیب قرار گرفتن اسامی، از امتیاز نفر اول برخوردار می شود
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؛اختراعثبتهزینهویخارج،یداخلعلمیمجامعدرعضویتحقپرداخت
فنی تدوین ىوکمیته هاهاشرکت در همایشدستورالعملبراساسخارجیوداخلیعلمیي هاهمایشدرشرکتنهیهز

؛المللىبیناستاندارد
؛مقالهسندگانینوستیلدرسندهینورتبهبهتوجهباپژوهشی داخل کشورعلمینشریاتدرعلمیمقاالتچاپهزینه
پژوهشیطرحدرهمکاردانشجویانوکارشناسانبهالزحمهحقپرداخت
.استپژوهشگاهپژوهشیشورايازمجوزاخذبهمنوطدستورالعملاینچارچوبازخارجهزینهدرخواستهرگونه-1تبصره 
. باشدیمبعدهايسالدراستفادهبرايرهیذخقابلمصوبویژهاعتبار-2تبصره 

شرح اقدامات-7
) ساعپ(پژوهشگاهعلمیاطالعاتسامانهبهورودباسال،هرفروردین ماهپایانتاحداکثرویژه،اعتبارازاستفادهمتقاضی 7-1
جدولهايشاخصبراساسخودقبلسالپژوهشیهايفعالیتثبتبهنسبتhttp://arzyabi.standard.ac.irآدرسبه

.در سامانه اقدام و مستندات مربوطه را بارگذاري می نماید2شماره
اعتبار هر میزانواقداممتقاضیویژهاعتبارمحاسبۀوامتیازدهیبررسی،بهنسبتفناوريوکاربرديهايپژوهشاموردفتر7-2

.نمایدمیابالغپژوهشگربهتا پایان خرداد ماه هر سال رافرد
آئیناساسبروپژوهشگاهمقرراتونیقوانچارچوبدررا )پیوست دستورالعمل(فرم هزینه کرد از محل گرنت پژوهشگر 7-3

تکمیل نموده و به دفتر امور پژوهش هاي کاربردي و فناوري ارسال می 6براي هزینه هاي بند مربوط،هايدستورالعملوهانامه
.نماید

:برخی از نکات مورد مالحظه در محاسبه امتیازات به شرح زیر می باشد7-4
:شودمیمحاسبهبه صورت زیر نشریات Qرتبه بر اساس2جدول شماره 1در ردیف در نظر گرفته شده امتیاز حداکثر 7-4-1

100 % امتیاز، براي نشریاتQ1
90 % امتیاز، براي نشریاتQ2
80 % امتیاز، براي نشریاتQ3
70 % امتیاز، براي نشریاتQ4

Technical note:از قبیل) Full Paper(هاي مختلف اما غیر از مقاله کامل به مقاالتی که به صورت7-4-2

Case report, Short Communication, Letter ،و یا هر عنوان دیگري که مقاله را از یک مقاله کامل متمایز سازد
.گیرددرصد امتیاز مقاله کامل تعلق می80منتشر شود تا 
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هاي پژوهشییافته به شاخصامتیاز اختصاص-2شمارهجدول

سقف امتیاز در هر سالامتیازشاخص پژوهشیردیف
WOSنشریاتمقاله چاپ شده در 1 (SCIE,SSCI,A&HCI)11–
–7ون رویترزتامسESCIو Scopusنشریات مقاله چاپ شده در 2
فناوري و پژوهشی داخلی معتبر وزارت علوم، تحقیقات و-علمینشریاتمقاله چاپ شده در 4

خارج بین المللینشریاتسایر در و مقاالت چاپ شدهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با ناشر معتبر2و 1از بند 

5–

–3ترویجی-علمینشریاتمقاله چاپ شده در 5
2المللیهاي بینهمایشCDها یا مقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاله6

10 1هاي داخلیهمایشCDها یا مقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاله7
1المللیهاي بینهمایشCDها یا چاپ شده در مجموعه مقالهخالصه مقاله 8
5/0یهاي داخلهمایشCDها یا خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه مقاله9

–10چاپ شدهالمللیتدوین استاندارد بین10
–15انتشارات معتبرلیفی چاپ شده توسط أتکتاب11
–7چاپ شده ترجمهکتاب12
5چاپ شدهکتاب گردآوري شده13
المللی و داخل کشور مورد هاي معتبر بینپژوهشی در جشنواره-هاي علمیدریافت جوایز یا نشان14

تأیید وزارت علوم
10–

–5)سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایرانتأییدیه از (اختراع ثبت شده در داخل کشور 15
–10المللیکشور داراي گواهی از مراجع معتبر بیناختراع ثبت شده در خارج از 16
–20سازي محصول یا فرآینداختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاري/تولید دانش فنی17
–2هاثبت ژن و میکروارگانیسم18
هاي پژوهشی مصوب برونعنوان اموال پژوهشگاه از محل طرحشده بهخرید تجهیزات ثبت19

)میلیون ریال10هر (سازمانی
18

میلیون 10هر (و سازمان ملی استانداردهاي برون سازمانیمحل پروژهاختصاصی ازجذب درآمد20
)باالسريریال

240

1)میلیون ریال10هر (پروژه هاي انجام شده براي تدوین استاندارد پژوهش محور 21
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)گرنت(اعتبار ویژه کرددستورالعمل نحوه محاسبه، تخصیص و هزینه

:کنترلمهر

:شودهاي زیر احراز میعلمی پژوهشی و علمی ترویجی از طریق سایت، WOS/ISCبودن مجله از لحاظ علمی معتبر7-4
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هاي علمی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري انتشارات معتبر، انتشارات دانشگاهی و موسسات پژوهشی و انجمن7-5
امتیازي ،شوندکم اعتبار تشخیص دادهفاقد اعتبار یاشوراي پژوهشی که توسط ناشرینسایر هاي منتشره توسط به کتاب. است

.گیردیا مطابق نظر آن کمیته به آن ها امتیاز تعلق میتعلق نگرفته و
.تعلق می گیردهامتیاز مربوطنصفتا حداکثر بر اساس نظر شوراي پژوهشی ،هاي چاپ مجدد با تجدید نظربه کتاب7-6
امتیاز و چنانچه ناشر کتاب 3تا سقف شوراي پژوهشی به فصلی از کتاب در صورتی که ناشر کتاب داخلی باشد با نظر 7-7

.تعلق می گیردامتیاز7معتبر بین المللی باشد تا سقف 
تعلق طرحدرصد باقیمانده به مجموع همکاران 40پژوهشی و درصد امتیاز به مجري طرح60پژوهشی، پروژه هايدر مورد 7-8

. در صورت وجود بیش از یک مجري، امتیاز مجري به نسبت مساوي بین آنها تقسیم می شود.گیردمی
که شوراي پژوهشی پژوهشگاه می باشد نامه به عهده بررسی و امتیاز دهی موارد خاص و مبهم خارج از چارچوپ این آیین7-9

مدیر ستادي به دفتر امور / س پژوهشکدهرئیاي از طریق باید مدارك و مستندات مربوط طی نامهدر این گونه موارد می
.ارسال شودپژوهش هاي کاربردي و فناوري 

مدارك مرتبط-8
19/4/91مورخپژوهشگاه،امناءتأیهمصوبیمعامالتویمالنامهنییآ
 المللىبینفنی تدوین استانداردىو کمیته هاهاشرکت در همایشدستورالعمل

مدارك پیوست-9
فرم تقاضاي هزینه از محل گرنت 

بایگانی سوابق-10
.با توجه به بارگذاري الکترونیکی مستندات در سامانه ارزیابی، نیازي به بایگانی فیزیکی مدارك نمی باشد

کنندگان مداركدریافت-11
حوزه ریاست
 امور پژوهش هاي کاربردي و فناوريدفتر(معاونت پژوهشی و حوزه مرتبط(
 امور مالی(منابع انسانی و پشتیبانی و حوزه مرتبط معاونت توسعه(
دفتر فناوري اطالعات و ارزیابی
هاروساي پژوهشکده
دبیرخانه کمیته تدوین و پیگیري فرآیندها

تجدید نظر-12
از در هیأت رئیسه پژوهشگاه استاندارد تجدید نظر شده و22/07/1396تبصره در تاریخ 7ماده و 13این دستورالعمل مشتمل بر 

.تاریخ فوق الزم االجرا می باشد
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