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:مهر  کنترل

مقدمه. 1ماده 

نامه ساماندهی و تشکیالت مصوب سومین نشست آیین13- 1ارد، به استناد بند اي تقاضامحور پژوهشگاه استاندهاي پژوهشی منطقهگروه
و نیز مصوبۀ هفدهم از دوازدهمین نشست عادي از دورة دوم هیات امناي 19/4/1391عادي از دورة دوم هیات امناي پژوهشگاه مورخ 

. شوندحوزه استانداردسازي تاسیس میدر هااستانعلمی و پژوهشیکمک به رفع نیازهاي ، با هدف 17/09/1397پژوهشگاه مورخ 
هاي پژوهشی و ایجاد و انسجام فعالیتبه منظور توسعه پژوهشگاه استاندارد، به عنوان بازوي علمی و تحقیقاتی سازمان ملی استاندارد ایران، 

ی در کشور و نیز در راستاي تحقق هاي تولیدي و خدماتجانبه و موثر با سازمان ملی استاندارد و بخشبستر مناسب جهت تعامل همه
هاي موجودو استفاده بهینه از ظرفیتدر قانون سازمان ملی استاندارد آوري فنو پژوهشی،فنی،علمیهايوظایف مصرح خود در حوزه

سطح کشور، بارویکرد در راستاي اشاعه فرهنگ استانداردسازي در اي اي، کاربردي، مشاورهتوسعه،هاي پژوهشی، مطالعاتیاجراي طرحبراي
- در استاناي تقاضا محور هاي پژوهشی منطقهگروهاندازي هاي فنی و تخصصی ادارات کل استاندارد، نسبت به ایجاد و راهافزایی تواناییهم

. نمایدهاي منتخب اقدام می

.شودخوانده می"گروه پژوهشی"تقاضامحور، اي پژوهشی منطقهگروهو "پژوهشگاه"نامه به اختصار، پژوهشگاه استاندارد، در این شیوه
ها ها و پژوهشگاههاي پژوهشی در دانشگاهآیین نامه نحوة تشکیل و فعالیت گروه3از مادة 2-3هاي پژوهشی پژوهشگاه، بر اساس بند گروه

و مقررات نامه ن شیوهشوراي گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، تشکیل و مطابق مفاد ای07/03/1390مصوب 
.کنندفعالیت میهااستانادارات کل استانداردنامه بین پژوهشگاه باپژوهشی پژوهشگاه، به صورت مشارکتی از طریق انعقاد تفاهم

جایگاه حقوقی و محل استقرار. 2ماده 

صورت هاي پژوهشی بهگروه.خواهد بودکشور هاي منتخب استقرار آن در مراکز استانمحل گروه پژوهشی، وابسته به پژوهشگاه بوده و 
. کنندو بدون ایجاد بار مالی و پرسنلی براي پژوهشگاه فعالیت می» خودگردان«، »تقاضا محور«

ماموریت. 3ماده 

ستاي پژوهشی ماموریت دارد با توجه به نقش کلیدي خود در تحقق نیازهاي پژوهشی سازمان ملی استاندارد در سطح استان، در راگروه 
سازي کاالها و خدمات، افزایش درآمدهاي اختصاصی از طریق اجراي ردها با محوریت پاسخگویی به نیازهاي استاندابخشی به فعالیتتنوع

ها و تقویت ارتباط پژوهشگاه و استان با صنعت سازي دستاوردهاي پژوهشی در استانطرح هاي پژوهشی و بسترسازي مناسب جهت تجاري
. ت نمایدو جامعه فعالی

اهداف. 4ماده 

: باشداهداف گروه پژوهشی به شرح زیر می
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:هاي استانداردایجاد کلینیک1- 4

کمک به گسترش فرهنگ استاندارد و استانداردسازي در راستاي ارتقاء و بهبود اقتصاد ملی؛.1
بوطه؛مشاوره جهت اخذ پروانه استاندارد کاال و خدمات براي متقاضیان با رعایت ضوابط مر.2
هاي مدیریتی در راستاي بهبود کیفیت کاال و خدمات در صنایع؛ مشاوره در استقرار الزامات سیستم.3
به منظور تقویت و ترویج تحقیق و توسعه؛ همکاري با واحدهاي مختلف .4
ــدي .5 ــامین نیازمنـ ــاء و تـ ــوزه احصـ ــنعت در حـ ــاي صـ ــاوره هـ ــی و مشـ ــاي پژوهشـ ــارات  هـ ــایف و اختیـ ــارچوب وظـ اي در چـ

.شگاهپژوه

:هاي تخصصیانجام آزمون2- 4

هاي آزمون در استان؛ هاي استان با توجه به نقاط قوت و پتانسیلآمایش آزمایشگاه.1
اي با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه؛ هاي مرجع استانی و منطقهاندازي آزمایشگاهراه.2
و مهارت؛هاي تخصصیمونارائه آموزش تخصصی به همکاران استان، جهت همکاري در برگزاري آز.3
هــاي منتخــب و  هــاي تعریــف شــده در آزمایشــگاه   افــزاري تخصصــی در حــوزه آزمــون   هــاي نــرم ســازي سیســتم پیــاده.4

ها؛ اجراي طرح و ثبت نتایج آزمون
.پایش و ارزیابی مستمر حوزة تخصصی آزمون در سطح استان بر اساس مقررات و ضوابط مربوطه.5

: هاي همکار سازمانشگاهارزیابی و پایش آزمای3- 4

هـــاي همکـــار بـــر اســـاس مقـــررات و مشـــارکت و همکـــاري بـــا ادارات کـــل بـــراي ارزیـــابی و پـــایش مســـتمر آزمایشـــگاه .1
ضوابط مربوطه؛ 

هـــاي اســـتان همکـــاري بـــا ادارات کـــل در حصـــول اطمینـــان از رعایـــت الزامـــات فنـــی و مـــدیریتی در ســـطح آزمایشـــگاه .2
بر اساس مقررات و ضوابط مربوطه؛

ســازي و اجــراي فرآینــد مقایســات بــین آزمایشــگاهی در ســطح اســتان بــا رویکــرد ملــی بــر اســاس مقــررات و              پیــاده.3
ضوابط مربوطه؛

. تهیه بانک اطالعاتی از نیروهاي متخصص استان.4
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هاي کاربردي جام پژوهشان4- 4

مراکـــز علمــــی و  (ن ایجـــاد ســـازوکار و بســــتر الزم جهـــت افــــزایش تعـــامالت پژوهشـــی بــــین پژوهشـــگاه و اســــتا      .1
هاي استان و منطقه؛با توجه به مزیت)ها و صنایع در سطح استانتحقیقاتی، دانشگاه

و هـــاي مختلـــف تولیـــدي و خـــدماتی اســـتانهـــاي اجرایـــی و بخـــشهـــا، دســـتگاهتبـــادل اطالعـــات علمـــی بـــا ســـازمان.2
؛ منطقه

.سطح استان و منطقهایجاد امکانات تحقیق و پژوهش جهت افزایش توان علمی متخصصان در .3

ارکان . 5ماده 

.شوراي راهبري استانی، رئیس گروه و شوراي پژوهشی است: ارکان گروه پژوهشی شامل

شوراي راهبري استانی. 6ماده 

- یتهاي استانی است که مطابق با برنامه راهبردي پژوهشگاه و در چارچوب مامورراهبري استانی حد واسط پژوهشگاه و گروهشوراي1- 6

:باشدو متشکل از افراد زیر میکند ها، اهداف و قوانین و مقررات مورد عمل پژوهشگاه نیازهاي استانی را احصاء و برآورده می

؛)رئیس شورا(معاون پژوهشی پژوهشگاه .1
؛ )نایب رئیس شورا(مدیر کل استاندارد استان .2
؛)دبیر شورا(رئیس گروه پژوهشی .3
به انتخاب رییس پژوهشگاه؛ ) از داخل پژوهشگاه(موضوع فعالیت گروه یک نفر عضو هیات علمی خبره در.4
هـــاي کـــاربردي بـــه پیشـــنهاد رئـــیس گـــروه و تاییـــد رئـــیس  یـــک نفـــر خبـــره مـــرتبط بـــا موضـــوع فعالیـــت پـــژوهش .5

.  پژوهشگاه

.شودسال صادر می2اعضاي شوراي راهبري استانی، توسط رئیس پژوهشگاه براي مدت احکام:1تبصره

:و اختیارات شوراي راهبري استانی به شرح زیر استوظایف2- 6

؛ هاتعیین و احصاء نیازهاي پژوهشی استان و اولویت بندي آن.1
ــا، موسســـات، دانشـــگاه،هـــاي پژوهشـــیهـــا و گـــروهگیـــري درخصـــوص نحـــوة همکـــاري بـــا ســـایر دانشـــگاه تصـــمیم.2 هـ

ژوهشگاه؛ هاي پسیاستاستان در چارچوبهاي اجرایی ها و دستگاهسازمان
اتخـــاذ تصـــمیم در مـــورد نحـــوة تـــامین و جـــذب منـــابع مـــالی مـــورد نیـــاز بـــر اســـاس مقـــررات و ضـــوابط مـــورد عمـــل .3

پژوهشگاه؛
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؛...)اعضاي هیات علمی، پژوهشگران و (هاي موجود در استان شناسایی پتانسیل.4
بررسی و تصویب اعتبار پژوهشی سالیانه گروه، براي ارائه به رئیس پژوهشگاه؛.5
ها؛هاي گروه و ارائه راهکارهاي اجرایی جهت رشد و اعتالي فعالیتارزیابی عملکرد سالیانۀ فعالیت.6
.اتخاذ تصمیم دربارة سایر موضوعات حسب مورد.7

.را استباشد و پس از تایید رئیس پژوهشگاه قابل اجکلیه مصوبات شوراي راهبري استانی باید در چارچوب ضوابط و مقررات پژوهشگاه : 2تبصره 

رئیس گروه پژوهشی. 7ماده 

ترجیحاً از (رئیس گروه پژوهشی، باالترین مقام اجرایی گروه است که به پیشنهاد مدیرکل استاندارد استان از میان اعضاي هیات علمی 1- 7
. شودانتخاب و منصوب میساله 3معرفی و با حکم رئیس پژوهشگاه براي یک دوره کارۀسال سابق5حداقل با ) استان یا از پژوهشگاه

.تمدید مسئولیت براي یک دوره دیگر بالمانع است

:رئیس گروه به شرح زیر استوظایف2- 7

؛راهبري استانیهیات امناي پژوهشگاه، هیات رییسه پژوهشگاه و مصوبات شوراي : اجراي مصوبات.1
شــوراي راهبــري اســتانی و نظــارت    هــاي مصــوب مشــیهــا، راهبردهــا و خــط  ادارة گــروه در چــارچوب ســاختار، برنامــه   .2

ها؛بر حسن اجراي آن
هاي پژوهشی و خدمات استانداردسازي در سطح استان و منطقه؛سازي براي توسعۀ فعالیتظرفیت.3
تالش در جهت ارتقاي سطح کمی و کیفی ارائۀ خدمات در استان و منطقه؛ .4
ــ مـــدیریت و برنامـــه.5 ــانی و مـــدیریت هزینـــهریـــزي بـــراي خـــودگردانی از نظـــر منـــابع مـــالی و نیـ کردهـــا بـــدون روي انسـ

ایجاد بار مالی و پرسنلی براي پژوهشگاه؛ 
ــري     .6 ــوراي راهبـ ــویب در شـ ــی و تصـ ــراي بررسـ ــروه بـ ــی گـ ــوراي پژوهشـ ــه شـ ــنهاد آن بـ ــی و پیشـ ــار پژوهشـ ــیم اعتبـ تنظـ

استانی؛
پژوهشـــی، -مـــیعلهـــا، مراکـــزگیـــري از تـــوان علمـــی و پتانســـیل دانشـــگاهبهـــرهو برقـــراري ارتبـــاطتـــالش در جهـــت .7

هــاي هــا و پــروژه جــذب طــرح بــراي دهنــده خــدمات،  هــاي ارائــه صــنایع و ســایر دســتگاه هــاي اجرایــی و ســازمان     
پژوهشی؛

انعقاد قراردادهاي پژوهشی مصوب پس از تایید شوراي راهبري استانی؛.8
هاي گروه به شوراي راهبري استانی جهت ارائه به پژوهشگاه؛ارائه گزارش ساالنۀ فعالیت.9

.شودسایر وظایفی که حسب مورد از سوي شوراي راهبري استانی و یا پژوهشگاه به گروه محول می.10
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ــره ــی   :تبص ــی م ــروه پژوهش ــیس گ ــگاه        رئ ــتۀ دانش ــتادان برجس ــان و اس ــده از متخصص ــین ش ــاربردي تعی ــداف ک ــتاي اه ــد در راس هــا توان
ــ  گاه و بـــا رعایـــت ضـــوابط و مقـــررات مـــورد عمـــل  و مراکـــز پژوهشـــی در امـــر پـــژوهش بـــدون ایجـــاد تعهـــد اســـتخدامی بـــراي پژوهشـ

ــا               ــاتی ب ــز تحقیق ــا و مراک ــگاه ه ــایر دانش ــی س ــات علم ــاء هی ــگاهی، اعض ــی، دانش ــز علم ــا مراک ــد و ب ــاري نمای ــه همک ــوت ب ــگاه دع پژوهش
. رعایت قوانین باالدستی ارتباط علمی برقرار نماید

شوراي پژوهشی . 8ماده 

–استانداردســــازي و آمــــوزش (اونــــان ادارات کــــل اســــتاندارد اســــتان شــــوراي پژوهشــــی، متشــــکل از رئــــیس گــــروه، مع
:و دو نفر عضو هیأت علمی به انتخاب شوراي راهبري پژوهشی با وظایف و اختیارات زیر است) ارزیابی و انطباق

ها؛بررسی نیازهاي تجهیزاتی، علمی و پژوهشی گروه و ارایۀ راهکارهاي الزم براي تامین آن.1
هاي پژوهشی؛ رحبررسی و تصویب ط.1
هاي مصوب، در دست اقدام و خاتمه یافته به شوراي پژوهشی پژوهشگاه؛ارائه گزارش طرح.2
بررسی آثار علمی و پژوهشی؛ .3
ها مورد نیاز به شوراي راهبري استانی؛نامههاي پژوهشی و آیینتهیه پیشنهاد درخصوص برنامه.4
هاي علمی و پژوهشی؛تصویب برنامه.5
.ارة سایر موضوعات حسب مورداتخاذ تصمیم درب.6

.شودسال صادر می2احکام اعضاي حقیقی و حقوقی شوراي پژوهشی، توسط رئیس پژوهشگاه براي مدت : 1تبصره 

.شوندمیانتخاب،و تأیید شوراي راهبري پژوهشیاعضاي حقیقی شوراي پژوهشی به پیشنهاد رئیس گروه : 2تبصره 

مقررات مالی و اداري. 9ماده 

ــ.1 ــروه        گـ ــی گـ ــدهاي اختصاصـ ــل درآمـ ــالی آن از محـ ــابع مـ ــوده و منـ ــگاه بـ ــه پژوهشـ ــدهاي  تابعـ ــی از واحـ روه پژوهشـ
یـــا اداره کـــل اســـتاندارد تـــامین و بـــه / هـــاي ســـازمان ملـــی اســـتاندارد و هـــاي پژوهشـــی و کمـــکپژوهشـــی، فعالیـــت

. شودخودگردان و مستقل اداره میصورت 
. شودي اختصاصی پژوهشگاه واریز میدرآمدهاي گروه پژوهشی به حساب درآمدها.2
ــی    .3 ــروه پژوهش ــدهاي گ ــدي از درآم ــري  (درص ــوان باالس ــه عن ــی   ) ب ــه م ــر گرفت ــگاه در نظ ــراي پژوهش ــودب ــد  . ش ــن درص ای

رئیســه پژوهشــگاه، در ابتــداي هــر ســال مــالی      بــراي هــر گــروه پژوهشــی بــا توجــه بــه عملکــرد آن توســط هیــات         
. شودتعیین و اعالم می

-ریـــزي منـــابع تـــابع قـــوانین و مقـــررات مـــالی و معـــامالتی پژوهشـــگاه مـــیعـــامالت مـــالی و برنامـــهگـــروه پژوهشـــی در ت.4

.باشد
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اي تقاضامحور پژوهشگاه استانداردهاي پژوهشی منطقهگروهاجرایینامهشیوه

:مهر  کنترل

ســـازمان ملـــی اســـتاندارد ارائـــه داده و از / گـــروه پژوهشـــی خـــدمات تخصصـــی خـــود را بـــا تعرفـــه مصـــوب پژوهشـــگاه   .5
ي مردمـــی و محـــل دریافـــت هزینـــه خـــدمات تخصصـــی، پژوهشـــی و ســـایر درآمـــدها و همچنـــین هـــدایا و کمـــک هـــا 

هــاي خــود را بــا اطــالع و رعایــت ضــوابط و مقــررات پژوهشــگاه        ســایر منــابع ماننــد کمــک هــاي بالعــوض، هزینــه      
. تامین نماید

توانـــد وجـــوه، امـــوال منقـــول و غیرمنقـــولی را کـــه از طـــرف اشـــخاص حقیقـــی و حقـــوقی اهـــداء   گـــروه پژوهشـــی مـــی.6
ــی ــذیرد    م ــگاه بپ ــررات پژوهش ــوابط و مق ــت ض ــا رعای ــود ب ــگاه      ا.  ش ــام پژوهش ــه ن ــل ب ــات کام ــر مشخص ــا ذک ــدایا ب ــن ه ی

ــت            ــد گرف ــرار خواه ــتفاده ق ــورد اس ــگاه م ــیس پژوهش ــت رئ ــروه و موافق ــیس گ ــنهاد رئ ــا پیش ــده و ب ــت گردی ــوة . (ثب نح
اســـتفاده از ایـــن هـــدایا بایـــد برابـــر ضـــوابط و مقـــررات منـــدرج در آیـــین نامـــه مـــالی و معـــامالتی پژوهشـــگاه انجـــام   

).پذیرد

رتغیی. 10ماده 

ــه   ــر گون ــر در ه ــیوه تغیی ــن ش ــهای ــینام ــوطاجرای ــد       من ــگاه خواه ــاي پژوهش ــات امن ــه هی ــوع در جلس ــویب موض ــرح و تص ــه ط ب
.بود

انحالل . 11ماده 

ــیس              ــخیص رئ ــا تش ــودگردانی ب ــرایط خ ــراز ش ــدم اح ــه و ع ــیوه نام ــن ش ــدرج در ای ــرایط من ــلب ش ــورت س ــروه در ص ــالل گ انح
ه امـــوال منقـــول و غیرمنقـــول گـــروه پژوهشـــی بـــه پژوهشـــگاه اختصـــاص  پـــس از انحـــالل کلیـــ. شـــودپژوهشـــگاه انجـــام مـــی

.یابدمی

سیزدهمین به تصویب ، 22/04/1398مورخپژوهشگاهیدائمونیسیکمدر پس از تصویب وتنظیم تبصره 5و ماده 11در شیوه نامهاین 
.االجرا استاریخ تصویب الزمو از ترسید15/05/1398مورخ هیأت امناي پژوهشگاه استانداردنشست از دوره دوم 


