حق ی
اقذا مات الزم جهت اتديي اشخاص قی متقاضی تهيه شيپ نويس استانذا رداهي ملی اريان
شرايط اوتخاب اشخاص حقیقی ياجذ شرايط براي دبیري تذييه

 .1حذاقل هذسک کاسشٌاسي دس سشتِ تخصصي هشبَط
 .2گزساًذى دٍسُّاي آهَصش « آشٌايي با تذٍيي استاًذاسدّاي هلي ،بييالوللي،کاسخاًِاي» ٍ «آييي ًگاسش استاًذاسدّاي
هلي ايشاى  :شواسُ »5
 .3تسلظ بِ صباى اًگليسي ٍ  /يا يکي اص صباًْاي خاسجي سايج دس علَم ٍ فٌَى.
شرايط اوتخاب اشخاص حقیقی ياجذ شرايط دريافت پرياوٍ مارشىاسی استاوذارد

 .1هتذيي بِ ديي اسالم يا يکي اص اقليتّاي ديٌي شٌاختِ شذُ دس قاًَى اساسي جوَْسي اسالهي ايشاى.
 .2داشتي تابعيت ايشاًي ٍ عذم سَء پيشيٌِ کيفشي.
 .3داسا بَدى ششايظ دبيشي تذٍيي
 .4هشاسکت دس تذٍيي حذاقل  3استاًذاسد با عضَيت دس کويتِّاي فٌيًْ ،ايي يا کويتِ هلي.
 .5داسابَدى هذسک علوي دکتشي ٍ سِسال سابقِ کاس ٍ تجشبِ يا کاسشٌاسي اسشذ ٍ پٌجسال سابقِ کاس ٍ تجشبِ ٍ يا
کاسشٌاسي ٍ ّشتسال سابقِ کاس ٍ تجشبِ دس سشتِ هشبَط ٍ هَسد تقاضا.
يادآٍسي  :سابقِ کاس بشاي دبيشاًي کِ حذاقل دس تذٍيي  4استاًذاسد هشاسکت داشتِاًذ با کسش يکسال  ،هحاسبِ هيشَد.
 .6قبَلي دس آصهَى کتبي.
تبصشُ -هتقاضياى داساي يکي اص ششايظ صيش  ،دسصَست داسابَدى ششايظ هٌذسج دس بٌذّاي1تا  5هيتَاًٌذ با تاييذ کويسيَى
ٍ تصَيب سئيس ساصهاى بذٍى ششکت دس آصهَى کتبي پشٍاًِ کاسشٌاسي دسيافت ًوايٌذ:
 اعضاي ّيأت علوي داًشگاُّا ٍ هَسسات آهَصش عالي ٍ پژٍّشي داساي حکن تاييذشذُ اص سَي ٍصاستخاًِّاي
علَم ،تحقيقات ٍ فٌاٍسي يا بْذاشت ،دسهاى ٍ آهَصش پضشکي با حذاقل ستبِ داًشياسي.

ً خبگاى با اسائِ تاييذ اص هشاجع ريصالح دس سشتِ هشتبظ.

 هذيشاى کٌتشل کيفيت با داشتي حذاقل چْاسسال سابقِ کاس هشتبظ بِ عٌَاى هذيش کٌتشل کيفيت.
اقذامات الزم جُت اشخاص حقیقی متقاضی تُیٍ پیش وًيس استاوذاردَاي ملی ايران

 .1دسخَاست کتبي
 .2اسائِ تصَيش هذسک تحصيلي
 .3اسائِ هذاسک هبٌي بش ّوکاسي دس صهيٌِ فعاليت تذٍيي هطابق با عٌاٍيي  31گاًِ کويتِ هلي
 .4ثبت ًام دس ساهاًِ تذٍيي استاًذاسد هلي ()http://ison.isiri.gov.ir
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اقذا مات الزم جهت اتديي اشخاص حقوقی متقاضی تهيه شيپ نويس استانذا رداهي ملی اريان

اشخاص حقوقی متقاضی تهيه شيپ نويس استانذا رداهي ملی اريان بايذ

الف -فرم اطالعات اشخاص حقًقی را تنمیل ي بٍ َمراٌ ساير مذارك ي مستىذات زير بٍ دفتر تذييه ارسال
ومايىذ
()1

درخًاست متبي با امضاي افراد مجاز

()2

تػًير اساسىامٍ ي آخريه تغييرات يا پرياوٍ رسمي تاسيس از مراجغ ري غالح ي قاوًوي در مطًر ي يا
َرگًوٍ مجًزَاي قاوًوي مًجًد ،مًضًع فؼاليت مىذرج در اساسىامٍ بايستي مرتبظ با فؼاليتُاي
تحقيقاتي،عراحي ،فىي مُىذسي ،تُيٍ پيص وًيس استاوذارد ي يا َمناري با سازمان استاوذارد باضذ.

()3

تػًير آگُي تأسيس ضرمت ي آخريه تغييرات

()4

تػًير پرياوٍ مارضىاسي حقًقي(درغًرت يجًد  -تمام غفحات)

()5

رزيمٍ ماري(ليست استاوذاردَاي تذييه ضذٌ)

()6

فُرست اسامي اضخاظ حقيقي ياجذ ضرايظ براي دبيري جُت عرح در مميتٍ تاييذ بٍ َمراٌ تػًير
مذرك تحػيلي آوان

()7

تػًير گًاَي تأييذ تُيٍ پيص وًيس استاوذاردَاي ملي حذاقل يني از دبيران مؼرفي ضذٌ ؛

يادآيري  -1حذاقل يني از دبيران مؼرفي ضذٌ مي بايست داراي پرياوٍ مارضىاسي تذييه استاوذارد بًدٌ مٍ وظارت
بر چگًوگي اوجام امًر تذييه يتائيذ آن َا را بر ػُذٌ دارد
يادآيري  -2مذت اػتبار تاييذيٍ ضخع حقًقي مىًط بٍ مؼتبر بًدن پرياوٍ مارضىاس استاوذارد مؼرفي ضذٌ ميباضذ.
()8

ارائٍ مذارك مبىي بر َمناري دبيران مؼرفي ضذٌ
 )1مذارك مطخػٍ فردي (مارت ملي ،ضىاسىامٍ)
 )2مذرك تحػيلي
) /33/217د (دستَسالعول تأييذ اشخاص حقيقي ٍ حقَقي هتقاضي پيشٌَيس استاًذاسد91-1-26 -
(پيَست شواسُ /33/217-1ف).
(.صفحِ دٍم پيَست شواسُ /33/217-1ف)
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 )3رزيمٍ ماري
 )4تؼييه رضتٍ تخػػي (زميىٍ فؼاليت) تذييه دبيران مغابق با ػىاييه  31گاوٍ مميتٍ ملي
 )5قرارداد َمناري ي يا ليست بيمٍ پرداختي بٍريز.
 )6تػًير گًاَي آمًزضي « :استاوذارد ملي ايران ضمارٌ  5با ػىًان استاوذاردَاي ملي ايران -ساختار ي
ضيًٌ وگارش» ي « ريش اجرايي فرايىذ تذييه استاوذارد ملي ايران»
 )7ثبت  3ضمارٌ استاوذارد ملي مٍ دبير مؼرفيضذٌ در تذييه آوُا مطارمت داضتٍ يا دبيري آورا بؼُذٌ
داضتٍ است.
ب -بررسی صحت يتايیذ يا رد مذارك تًسط دفتر تذييه ظرف يل َفتٍ
ج -ارسال مذارك تايیذشذٌ دفتر تذييه بٍ ممیتٍ تايیذ جُت بررسی
ج )1-عذم تائیذ با اعالم متبی ظرف دي َفتٍ تًسط دفتر تذييه
ج )2 -صذير گًاَی تائیذ با اعتبار سٍ سال تًسط دفتر تذييه

يادآيري  -حذاقل دي ماٌ قبل از اتمام ،بايذ تقاضاي تمذيذ اضخاظ حقًقي بٍ َمراٌ مذارك يگسارش ػملنرد بٍ
دفتر تذييه ارسال ضًد پس از بررسي ي عرح در مميتٍ تاييذ درغًرت تػًيب ،مجذداً براي سٍ سال ديگر
تمذيذ مي ضًد.
د -معرفی رابط تذييه تًسط اشخاص حقًقی ظرف مذت دي َفتٍ پس از صذير گًاَی .

يادآيري َ -1ر يل از دبيران حائس ضرايظ تىُا مي تًاوىذ از عريق يل ضخػيت حقًقي مؼرفي گردوذ.
يادآيري -2اضخاظ حقًقي تائيذ ضذٌ مًظف َستىذ تىُا از اضخاظ حقيقي مؼرفي ي تائيذ ضذٌ بٍ ػىًان
دبير استفادٌ ومايىذ.

يَست بِ شواسُ هذسک /33/217-2ف)
(پ
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