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 مقدمه   
ي يصورتجلسه گردهما» استاندارد استاني و ستادي تحقيق و پژوهش و تعامل با ادارات كل«مصوبه كارگروه  7براساس بند 

شد و در  در بندرعباس برگزار 15/12/1391مشترك مديران ستادي و استاني سازمان ملي استاندارد ايران كه در تاريخ 
 119كارگيري عضو وابسته در پژوهشگاه موضوع ماده هدستورالعمل ب«پيوست شماره شش  3از ماده  5راستاي اجراي تبصره 

به كارگيري از  درخصوص ،پژوهشگاه 19/4/91مصوب هيات امناء مورخ » آئين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي پژوهشگاه
پژوهشگاه، » وابسته عضوكارشناس«عنوان   بهالمللي خبرگان و محققان غيرهيات علمي در تدوين استاندارد هاي ملي و بين

  :گردداين دستورالعمل تدوين مي

  هدف -1 ماده
وابسته در پژوهشگاه  كارشناسبه عنوان عضو  ،محققان غيرهيات علمي و خبرگان به كارگيريهدف از تدوين اين دستوالعمل  

  .باشداستاندارد مي

  دامنه كاربرد -2 ماده
   .كاربرد دارد اين دستورالعمل در پژوهشگاه استاندارد

  مسئوليت نظارت و اجرا -3 ماده
و مسئوليت نظارت بر حسن اجراي آن به عهدة  آموزش و تحصيالت تكميليمسئوليت اجراي اين دستورالعمل به عهدة دفتر 

  .باشد معاونت پژوهشي پژوهشگاه استاندارد مي

  تعاريف  -4 ماده
  عضو كارشناس وابسته 4-1
موافقت ادارات كل ستادي يا استاني، تصويب  باشد كه با فرد برجستة علميِ از ميان كارشناسان سازمان ملي استاندارد مي 

منظور انجام وظايف آموزشي و پژوهشي معادل   شوراي پژوهشي پژوهشكده مربوطه و ابالغ معاون پژوهشي پژوهشگاه، به
  .شود كار گرفته مي  انتخاب و به» عضو كارشناس وابسته«يك روز كاري در هفته، براي مدت دو سال، به عنوان 
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   شرايط عمومي -5 ماده
  :باشد عضو كارشناس وابسته بايد داراي شرايط عمومي زير 

  سال سابقه كارِ تخصصي؛ 5كارشناسي با حداقل  حداقل داشتن مدرك تحصيلي 5-1
  .ارتباط تخصصي فرد با گروه هاي پژوهشي پژوهشگاه 5-2

  .باشد مي» عضو كارشناس وابسته«به عهده  ،كنوني اخذ موافقت از محل خدمت :1تبصره

كارشناسان داراي رتبه عالي در سازمان ملي استاندارد؛ با تاييد پژوهشكده مرتبط و تصويب هيات رئيسه  :2تبصره
پذيرفته پژوهشگاه در » عضو كارشناس وابسته«توانند به عنوان اين دستورالعمل مي 6پژوهشگاه، بدون رعايت الزامات ماده 

  . شوند
  

  شرايط اختصاصي -6 ماده
سال آخر از زمان  5اين دستورالعمل، بايد طي  5متقاضي عضويت كارشناس وابسته، عالوه بر شرايط عمومي موضوع ماده 

  :امتياز از شرايط اختصاصي جدول زير را كسب نمايد 70درخواست، حداقل 

   مختلفو آموزشي  هاي پژوهشيشاخصيافته به  امتياز اختصاص -1جدول 
   حداقل  واحد امتيازحداكثر  و آموزشي پژوهشي هاي شاخص  رديف

  در موضوع
حداكثر در 
  موضوع

  ISI/JCR  10 مجله هاي معتبر نمايه شده در پايگاههاي اطالعاتي  شده در چاپمقاله   1

10  30  

  ISI  7هاي معتبر نمايه شده در  پايگاههاي اطالعاتي غير از مجله شده در چاپمقاله   2

  ISC 6 المللي و يا پژوهشي داراي ايندكس بين-هاي علميمجله شده در چاپمقاله   3

پژوهشي داخلي معتبر وزارت علوم، تحقيقات -هاي علميمجله شده در چاپمقاله   4
  5  وفناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  3  ترويجي-مقاله چاپ شده در مجله هاي علمي  5

  10    2  الملليهاي بينهمايش CDها يا مقاله كامل چاپ شده در مجموعه مقاله  6

  5    1  داخليهاي همايش CDها يا چاپ شده در مجموعه مقاله كامل مقاله  7

    6  6   مجري يا همكار اصلي طرح پژوهشي خاتمه يافته  8

  40  12  4  )دبير(استاندارد ملي تدوين   9

      15  تدوين استاندارد بين المللي  10

      15  هاي تاليفي چاپ شده توسط مراكز معتبر علمي دانشگاهيكتاب  11

      5  )هاي معتبر تأييديه از سازمان(اختراع ثبت شده در داخل كشور   12
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      10  المللي بين اختراع ثبت شده در خارج از كشور داراي گواهي از مراجع معتبر  13

اختراع يا اكتشاف منجر به توليد و تجاري سازي محصول يا / توليد دانش فني  14
      15  فرآيند

  5  5  1  )به ازاي هر سال( سابقه كارِتخصصي  15

  10  5  2  )به ازاي هر سال(سابقه كارِمديريتي   16

17  

فعاليت هاي آموزشي شامل تدريس 
و برگزاري دوره ها و كارگاه هاي 

با تاييد پژوهشگاه و يا ( آموزشي
  )دفتر آموزش و ترويج سازمان

    1   درسي هر واحد -دوره هاي كارشناسي

10  

ــري    ــا دكت ــد ي ــي ارش ــاي كارشناس دوره ه
ــه ــري تخصصــي حرف ــر واحــد(اي و دكت  ه
   )درسي

25/1    

انتقال دانش يا فناوري در قالب كارگاه و 
دوره هاي آموزشي كوتاه مدت آموزشي و 

  ساعته 8پژوهشي براي هر دوره 
5/0    

فعاليت هاي خاص استانداردسازي در راستاي ارتقاي كارآيي صنايع با تاييد معاونت   18
  4    1  پژوهشي پژوهشگاه

اظهار نظر هاي كميته هاي متناظر، گزارشات : مانند(گزارشات و پيشنهادات فني   19
  2    5/0  ) فني و كارشناسي حوزه صنعت

  2    25/0  دوره هاي تخصصي با ارائه مستندات مربوط و تاييد مراكز برگزاركنندهشركت در   20

   درخواست عضويت - 7 ماده
آمده است را تكميل ) 1(پژوهشگاه استاندارد كه در پيوست » عضو كارشناس وابسته«متقاضي بايد بخش اول فرم درخواست 

  : دفتر آموزش و تحصيالت تكميلي تحويل نمايد/ نموده و به همراه مدارك و مستندات زير به معاونت پژوهشي
 و نام نامه ن پايا عنوان التحصيلي، فارغ سال معدل، تحصيلي، رشته دانشگاه، نام( تحصيلي سوابق :شامل كامل رزومه 7-1

هاي پژوهشي،  طرح كنفرانس، مقاالت ژورنال، مقاالت فهرست( پژوهشي سوابق ،).....و  ممتازي رتبه راهنما، استاد
عالقه براي همكاري  هاي مورد كاري و زمينه سوابق ، .....)المللي و  بين و ملي هاي جايزه ثبت اختراع، كتاب، تأليف

  با پژوهشگاه؛ 
   ؛)استان/ ستاد اداره كل استاندارد (نامه موافقت محل كار متقاضي  7-2
  هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري؛ تصوير مدرك دوره 7-3
 در سازمان ملي ) اين دستوالعمل 6شرايط عمومي مندرج در ماده (ي سابقه كارِتخصصي مدرك نشان دهنده 7-4

  استاندارد؛
گفتار كه  و پيش كميسيون فنيجلد، صفحه اسامي : شده شامل صفحه از هركدام از استانداردهاي ملي تدوين 3تصوير  7-5

  ؛)به تاييد مدير كل مربوطه( در آن تاريخ تصويب كميته ملي آمده است  
  ؛كنندهمستندات تاييد همراه   شده به المللي تدوين تصوير كامل استانداردهاي بين 7-6
  همراه ايندكس مربوطه؛ يك نسخه از مقاالت چاپ شده به 7-7
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  و نامة اختتام آن؛  همراه ابالغ انجام طرح به ،شده هاي انجام ي طرحييك نسخه از گزارش نها 7-8
  .ساير مدارك و مستندات موضوع جدول يك اين دستورالعمل 7-9

   حوزه فعاليت -8 ماده
  :باشد مي زيربه شرح » عضو كارشناس وابسته«حوزه هاي فعاليت 

  المللي؛ همكاري در تدوين استانداردهاي ملي و بين 8-1
  به نام پژوهشگاه؛... و  ISIپژوهشي در نشريات معتبر داراي نمايه بين المللي از جمله -انتشار مقاله علمي 8-2
  انجام فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهشي؛ 8-3
  هاي آموزشي؛ ها و كارگاه برگزاري دوره 8-4
  ارائه مشاوره علمي و راهبردي مورد درخواست گروه پژوهشي؛ 8-5
  .هاي تخصصي مورد نياز ساير فعاليت 8-6

   مزاياي عضويت -9 ماده
  :شوداز مزاياي زير برخوردار تواند  ميعضو كارشناس وابسته 

  ضوابط و مقررات؛استفاده از اعتبار ويژه پژوهشي بر اساس  9-1
  المللي بر اساس ضوابط و مقررات؛ استفاده از پاداش چاپ مقاالت بين 9-2
  . التحقيق التدريس و حق دريافت حق 9-3

  .اعتبار مورد نظر از محل سرجمع اعتبارات پژوهشي پژوهشگاه تامين خواهد شد :تبصره

  التحقيق التدريس و حق نرخ حق -10 ماده
  :شود التحقيق به عضو كارشناس وابسته به صورت زير تعيين مي و حقالتدريس  نرخ پرداخت حق

  ؛1معادل مربي پايه : عضو داراي مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد 10-1
  . 1معادل استاديار پايه : عضو داراي مدرك دكتري 10-2

 
تعيين شده بر اساس قانون  التحقيق حقبه عضو، نبايد از نرخ التحقيق  التدريس و حق حقدر هر صورت، نرخ پرداخت  :تبصره

  . مديريت خدمات كشوري كمتر باشد

   بررسي عملكرد -11 ماده
هاي عضو مورد ارزيابي قرار در دوره هاي دو ساله توسط گروه و پژوهشكده مرتبط با فعاليت» عضو كارشناس وابسته«عملكرد 

ارزيابي شود، با پيشنهاد پژوهشكده و حكم معاون پژوهشي مثبت » عضو كارشناس وابسته«كه عملكرد  در صورتي. گيرد مي
  .گردد عضويت وي براي دو سال ديگر تمديد مي ،پژوهشگاه

  تصويب  -12 ماده 
از  پژوهشگاه استاندارد رسيد و امناءهيأت به تصويب  28/11/92خ تبصره در تاري 4 ماده و 12 اين دستورالعمل مشتمل بر
  .باشد تاريخ تصويب الزم االجرا مي
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