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 ر/ 201/32شماره مدرک 

باشد و کلیه کاربران خارج از موسسه این روش اجرایی از نوع مدرک برون سازمانی قلمداد شده و تحت کنترل نمی
استاندارد الزم است قبل از مراجعه به این مدرک نسبت به روز آمد بودن آن از طریق موسسه استاندارد و تحقیقات 

.دنصنعتی ایران اطمینان حاصل نمای  
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 وضعیت تجدیدنظر صفحات روش اجرایی
 شماره شماره صفحه

 تجدیدنظر
تاریخ 

تجدیدنظر
 شرح  خالصه تغییرات

 اصالح عنوان ، شماره مدرک، تاریخ و شماره تجدیدنظر  1 جلد

1 
 

اصالح سربرگ، درج خالصه اصالحات و تغییرات انجام شده مربوط به جلد و کلیه   1
 صفحات مدرک

 5 ، 1،2،3،4اصالح سربرگ، اصالح بندهای   1 2
 5ح و اضافه کردن زیربندهای اصالح سربرگ، اصال  1 3
 5اصالح سربرگ، اضافه کردن زیربندهای بند   1 4
 1 – 6اصالح سربرگ، اصالح بند   1 5
 2-6و  1-6 هایاصالح سربرگ، اصالح بند  1 6
 4-6 و 3-6  و2-6 اصالح سربرگ، اصالح بندهای  1 7
 4-6 اصالح سربرگ، اصالح بندهای  1 8
 4-6 الح بندهایاصالح سربرگ، اص  1 9
 4-6 اصالح سربرگ، اصالح بندهای  1 10
 5-6 و 4-6 اصالح سربرگ، اصالح بندهای  1 11
 10، 9 ، 8، 7 ، 5-6 اصالح سربرگ، اصالح بندهای  1 12
، اضافه کردن جمله مربوط 11 و اضافه کردن بند 10 اصالح سربرگ، اصالح بند  1 13

 به تصویب مدرک در شورای معاونین 
 14اضافه کردن ص   1 14

 اصالح سربرگ و اصالح مفاد  1 1پیوست شماره 
 اصالح سربرگ  1 2پیوست شماره 
  و اصالح مفاداصالح سربرگ  1 3پیوست شمار ه
  و اصالح مفاداصالح سربرگ  1 4پیوست شماره 
  و اصالح مفاداصالح سربرگ  1 5پیوست شماره  
  اصالح مفاد واصالح سربرگ  1 6پیوست شماره 
  و اصالح مفاداصالح سربرگ  1 7پیوست شماره 
  و اصالح مفاداصالح سربرگ  1 8پیوست شماره 
  و اصالح مفاداصالح سربرگ  1 9پیوست شماره 
  و اصالح مفاداصالح سربرگ  1  10پیوست شماره 
 اصالح سربرگ  1 11پیوست شماره 
 اصالح سربرگ  1 12پیوست شماره 

  و اصالح مفاداصالح سربرگ  1  13ماره پیوست ش
14اضافه کردن پیوست   1  14پیوست شماره   
 اصالح سربرگ و اصالح مفاد  1 15پیوست شماره 
 اصالح سربرگ و اصالح مفاد  1  16پیوست شماره 
 اصالح سربرگ و اصالح مفاد  1  17پیوست شماره 
 اصالح سربرگ و اصالح مفاد  1 18پیوست شماره 
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  هدف- 1
 .هدف از تدوین این روش اجرایی، تشریح نحوه اجرای فرآیند تدوین استانداردهای ملی ایران است

 
  دامنه کاربرد- 2

این روش اجرایی در رابطه با تدوین انواع استانداردهای ملی ایران و در محدوده کلیه واحدهای ستادی و ادارات کل 
 : یکی از روش های زیر کاربرد دارداستانی و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط با

 )تفاهم نامه تدوین(تدوین استانداردهای ملی ایران از طریق واگذاری به اشخاص حقوقی 2-1
 تدوین استانداردهای ملی ایران در چارچوب عقد قرارداد 2-2
 تدوین استانداردهای ملی ایران به صورت موظف 2-3
 

  مسئولیت اجرا-3
، معاونت توسعه مدیریت و امور  تدوین استاندارد مورد بر عهده دفتر امورحسب“  روش اجرایی”مسئولیت اجرای این 

 .باشد واحدهای ستادی و ادارات کل استانی موسسه و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می پشتیبانی،
 .ریزی و تدوین استاندارد است  نظارت بر حسن اجرای این روش اجرایی بر عهده معاونت برنامه

 
  مقررات ذیربط قوانین و-4

های بعدی   قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اصالحیه3 ماده 4-1
 1376 و خرداد ماه 1371مصوب بهمن ماه 

 های ملی استاندارد  نامه وظایف و نحوه انتخاب اعضای کمیته  تصویب4-2
 تصویبنامه 18موضوع ماده (تانداردهای به اشخاص حقوقی نویس اس نامه واگذاری مراحل تهیه پیش  آیین4-3

 )های ملی کمیته
 

  اصطالحات و تعاریف- 5
 :باشد تعاریف مربوط به اصطالحات به کاربرده شده در این روش اجرایی به شرح زیر می

 
    موسسه5-1

 .باشد منظور، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می
 
   استاندارد5-2

 .باشد  استاندارد ملی ایران میمنظور،
 نوع استاندارد 5-2-1
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 و سیستم کار آیین ،نامهآزمون، واژه ها و روش آزمون، ویژگی ها، روش مقررات، ویژگی”استانداردها از نظر نوع به 
 .شود تقسیم می“مدیریتی 

 
   وضعیت استاندارد 5-2-2

تمدید اعتبارشده و ابطال شده ، دار ستاندارد اصالحیها،  تجدیدنظر،استانداردها از نظر وضعیت به پنج صورت جدید 
 .شود تقسیم می

 
های مربوطه به صورت   فرآیندهای تمدید اعتبار و ابطال استانداردهای ملی در دستورالعمل-1یادآوری 
 .ای توضیح داده خواهد شد جداگانه

 
 .ه خواهد شدای توضیح داد در دستورالعمل جداگانه  فرآیند تهیه اصالحیه-2یادآوری 

 
   دفتر تدوین5-3

 . تدوین استاندارد است منظور، دفتر امور
 
   واحدهای ستادی و استانی5-4

و منظور از واحدهای  پژوهشگاه و زیر مجموعه های آن ،ها   معاونت،منظور از واحدهای ستادی، حوزه ریاست 
 .های آنها است مجموعهو زیر ها های کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استاناستانی، اداره

 
   اشخاص حقوقی5-5

ها و های فنی، مهندسی و خدماتی، انجمنهای اجرایی، شرکتها، دستگاهمنظور از اشخاص حقوقی، وزارتخانه
های های صنعتی، پارکها، مراکز تحقیقاتی و شهرکهای مصرف کننده، دانشگاههای صنعتی و علمی، سازمانتشکل

 . استای، دولتی و غیردولتیهای حرفهان سازم وعلمی و فناوری
 
   اشخاص حقیقی5-6

 مراکز تحقیقاتی و کلیه کارشناسان دارای پروانه  وهامنظور از اشخاص حقیقی، اعضای هیات علمی دانشگاه
 .باشد کارشناسی استاندارد و سایر افراد مورد تأیید دفتر تدوین می

 
   دبیر تدوین5-7

های مربوطه را طبق الزامات این روش  تهیه پیش نویس استاندارد و سایر فعالیتکارشناسی است که مسئولیت 
 .اجرایی برعهده دارد
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  تدوین موظف5-8
ریزی، دبیر باید به صورت یک وظیفه اداری نسبت به  نوعی روش از تدوین که پس از تصویب موضوع در کمیته برنامه

 .تدوین موضوع واگذار شده اقدام کند
 
 اس دفتر تدوین  کارشن5-9

های تخصصی بر عهده  را در هر یک از رشتهریزی و هماهنگی کلیه امور تدوین کارشناسی است  که مسئولیت برنامه
 .دارد

 
   رابط تدوین5-10

طبق آخرین نگارش   (کارشناسی است که به عنوان رابط از طرف اشخاص حقوقی یا واحدهای ستادی و استانی 
 .شودبه دفتر تدوین معرفی می) آ/32/149ابط تدوین به شناسه نامه نحوه فعالیت ر آیین

 
   ویراستار 5-11

نویس استانداردهای ملی ایران توسط دفتر تدوین تایید شده  کارشناسی است که صالحیت وی برای ویراستاری پیش
 .است

 
   کمیته برنامه ریزی5-12

 که در آن پیشنهادها و منابع تدوین دریافت شده،  1-2-6مجمع علمی و فنی است متشکل از افراد ذکر شده در بند 
 . تعیین و تائید دبیر تدوین استاندارد نیز برعهده این کمیته است.شودطرح، بررسی و در صورت لزوم، تصویب می

 
   پیش نویس استاندارد5-13

ان شامل نظر  و صاحبنفعذیذیربط و های پیش نویس استاندارد متنی است که توسط دبیر تدوین با مشارکت طرف
ای و ن از مجامع علمی و حرفها و متخصصورانتولیدکنندگان، کاربران، بازرگانان و همچنین دانش ،کنندگان مصرف
-میطبق این روش اجرایی تدوین ایندی منظم  های دولتی مرتبط و با استفاده از اطالعات تخصصی در فرسازمان

 .شود
 
   کمیسیون اولیه5-14

 اجرایی تشکیل و وظیفه آن بررسی اطالعات   این روش4-4-6ت که با حضور افراد ذکر شده در بند کمیسیونی اس
و تعیین اعضای کمیسیون ریزی مصوب کمیته برنامه) های( تایید و یا تغییر مدارک و منبع،گردآوری شده، اسناد

 .باشدمیفنی 
 
   کمیسیون فنی5-15

نویس تهیه کمیسیون اولیه و سایر متخصصان و کارشناسان ذیربط پیشکمیسیونی است که در آن افراد منتخب از 
 .کندبررسی میو سایر مقتضیات  فنی ،شده توسط دبیر را از لحاظ علمی
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   کمیسیون نهایی5-16
نویس تهیه شده   این روش اجرایی تشکیل و در آن پیش4-4-6کمیسیونی است که با حضور افراد ذکر شده در بند 

 .گیردمیقرار و سایر مقتضیات مورد بررسی نهایی علمی و فنی از لحاظ ای فنی، هدر کمیسیون
 
   کمیته ملی5-17

 تشکیل و در آن   6-4-6نامه مربوطه و با حضور افراد ذکر شده در بند  مجمع علمی و فنی است که طبق آیین
 درصورت تائید، به تصویب یرد وگ می  کمیسیون نهایی مورد بررسی قرارتوسطتایید شده  استاندارد نویسپیش
 .رسد می
 

  شرح اقدامات- 6
   پیشنهاد تدوین استاندارد6-1
و ) 5-5طبق بند (و اشخاص حقوقی ) 4-5طبق بند (پیشنهادهای تدوین از طرف واحدهای ستادی و استانی  6-1-1

 ملی ایران به شماره       پیشنهاد استانداردهایاطالعات مندرج در فرم همراه با تکمیل ) 6-5طبق بند (حقیقی 
 .شودبه دفتر تدوین ارسال می)  1پیوست شماره ( ف  /201/32

 
های ملی بر اساس کمیتههای پیشنهاد تدوین دریافتی توسط دفتر تدوین بررسی و سپس پیشنهادها  فرم 6-1-2

 .شودبندی می های تخصصی طبقهو رشتهمرتبط 
 

 .شود عات مندرج در آنها ناقص است، برای تکمیل اعاده میهای پیشنهادی که اطال  فرم-1یادآوری 
 

 آن قبال تدوین شده و یا در دست تدوین است در استاندارد ملی مربوط بهیشنهادی که  پ-2یادآوری 
ریزی باید به   برنامه  و دلیل عدم طرح آن موضوع در کمیتهشودریزی طرح نمیکمیته برنامه

 .دهنده اطالع داده شود پیشنهاد
 
تدوین استانداردهای های پیشنهاد دفتر تدوین باید صحت اطالعات مندرج در بندهای مختلف فرمکارشناس  6-1-3

  و پس از تنظیم فرمبررسی، 4-1-6پیشنهادی را طبق بند تدوین دبیر بودن صالحیت واجد و همچنین ملی 
) 2پیوست شماره (  ف/201/32 -2 شماره ریزی تدوین استاندارد به فهرست پیشنهادات جهت طرح در کمیته برنامه

 .ریزی مرتبط اقدام کندهای برنامه در کمیتههانسبت به طرح پیشنهاد
 

صورت   نشده باشد در اینتدوین پیشنهاد، دبیر  تدوینهای پیشنهاد چنانچه در فرم-یادآوری 
و استانی موسسه و کارشناس دفتر تدوین از طریق اعالم فراخوان و یا با هماهنگی واحدهای ستادی 

تدوین  دبیر ، و تخصص الزم استانداردتواند بر اساس سوابق تدوین میهای کل استانیحسب مورد اداره
 .را به کمیته برنامه ریزی پیشنهاد کند
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 های دبیر تدوین   ویژگی6-1-4
 : زیر را دارا باشددبیر تدوین استاندارد باید شرایط

  
 هدر رشته تخصصی مربوط ترجیحاحداقل مدرک کارشناسی  6-1-4-1
  کمیته ملییاهای فنی، نهایی   استاندارد با عضویت در کمیسیون3مشارکت در تدوین حداقل  6-1-4-2
 
حداقل چهار سال سابقه کار با مدرک کارشناسی، سه سال سابقه کار با مدرک کارشناسی ارشد و دو سال  6-1-4-3

  مربوطسابقه کار با مدرک دکترا در رشته تخصصی
 

 اند با کسر یک داشتهمشارکت استاندارد  سابقه کار برای دبیرانی که حداقل در تدوین چهار -یادآوری 
 .شودسال، محاسبه می

 
مقررات ای و المللی، کارخانههای آموزشی برای آشنایی با تدوین استانداردهای ملی، بینگذراندن دوره 6-1-4-4

 )5استاندارد شماره (تانداردهای ملی ایران نگارش اسمربوط به ساختار و شیوه 
 
 ج در علوم و فنونهای خارجی راییا یکی از زبان/ تسلط به زبان انگلیسی در حد نیاز و   6-1-4-5
 
 ریزیکمیته برنامه  6-2
 .باشند  اعضای کمیته برنامه ریزی به شرح زیر می6-2-1
  اعضای اصلی6-2-1-1

 دریزی و تدوین استاندارمعاون برنامه -
 های کیفیتمعاون نظارت بر اجرای استاندارد و سیستم -
 )پژوهشکده یا گروه پژوهشی(رئیس پژوهشگاه استاندارد -
 تدوین استاندارد امور مدیر کل دفتر  -
  وری اطالعاتاریزی و فنمدیر کل دفتر برنامه -
  ، دبیرخانه شورای عالی استانداردها مدیر کل امور استان -
 ن بخش آزمایشگاهی مربوطرئیس گروه پژوهشی به عنوا -
 ریزی تدوین استاندارد دفتر امور تدوین معاون برنامه -
 کارشناس دفتر تدوین -
 

 
  اعضای مدعو6-2-1-2

ریزی  های برنامه دفتر تدوین استاندارد می تواند از افراد زیر بر حسب مورد و به عنوان مدعو برای شرکت در کمیته
 : دعوت به عمل آورد
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 های ملی مربوط ست موسسه در کمیته     نماینده ریا-
 معاون نظارت بر تدوین استانداردهای ملی ایران دفتر امور تدوین -
 های پژوهشی کارشناسان گروه -
 )حسب مورد( یا رابطان تدوین استانی هامدیران کل استان -
 )وینحسب مورد به تشخیص دفتر تد(های دولتی یا غیردولتی ها یا انجمننماینده یا رابطان سازمان -
 )حسب مورد به تشخیص دفتر تدوین (متخصصان و خبرگان و افراد دانشگاهی  -
 رابطان تدوین ستادی -
 

ریزی  فهرست پیشنهادات جهت طرح در کمیته برنامهتنظیم شده در فرم های ریزی پیشنهادکمیته برنامه  6-2-2
 و دبیر تدوین را نیز  نموده، تصویبرا پس از بررسی)  2شماره پیوست (ف /201/32-2تدوین استاندارد به شماره 

 .کند می و تائیدتعیین
 
ها را بر اساس فرم  در کمیته برنامه ریزی، مصوبهها کارشناس دفتر تدوین باید پس از تصویب موضوع  6-2-3

 ف/201/32 -3های پیشنهاد شده برای تدوین استاندارد به شماره   ریزی درخصوص موضوع  برنامه های کمیته مصوبه
 .تنظیم و به امضاء مسئولین مربوطه برساند) 3پیوست شماره ( 
 
 ریزی    ابالغ مصوبات کمیته برنامه6-3

ریزی توسط دفتر تدوین به پیشنهاد دهندگان و دبیران تدوین تائید شده ابالغ  های برنامه نتایج مصوبات کمیته
 .شود می

 
    مراحل تدوین استاندارد6-4
   کمیسیون اولیه6-4-1
کمیسیون اولیه را تشکیل داده و اطالعات ) 4-4-6طبق بند (نامه از افراد  دبیر تدوین با ارسال دعوت  6-4-1-1

دعوتنامه . کند گیری ارائه می گردآوری شده و منابع پیشنهادی کمیته برنامه ریزی  به کمیسیون جهت تصمیم
تنظیم )4 شماره پیوست( ف/201/32 – 4 شماره به نیدعوتنامه جلسه کمیسیون اولیه و ف کمیسیون اولیه باید طبق فرم

 . ارسال شودو
 

بع جدید اریزی در کمیسیون اولیه، منیادآوری ـ در صورت عدم تایید منابع پیشنهادی کمیته برنامه
 .باید به تایید دفتر تدوین برسد و سپس سایر مراحل تدوین استاندارد انجام شودپیشنهادی 

 
یون اولیه برای هر موضوع باید طبق فرم صورتجلسه کمیسیون اولیه به شماره          صورتجلسه کمیس  6-4-1-2
در صورت . به منظور بررسی، تایید و اقدام الزم برای دفتر تدوین ارسال شود) 5پیوست شماره ( ف /201/32 -5

 .شودعدم تایید، صورتجلسه به منظور انجام اقدامات اصالحی الزم اعاده می
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های واگذار شده به اشخاص حقوقی پس از امضاء دبیر و  صورتجلسه کمیسیون اولیه موضوع–1یادآوری 
  .بر حسب مورد تایید رابط تدوین باید به دفتر تدوین ارسال شود

 
یا به صورت های واگذار شده در چارچوب قرار داد  صورتجلسه کمیسیون اولیه موضوع-2یادآوری 

رابط تدوین و تایید حسب مورد  استانی باید پس از امضاء دبیر و به دبیران واحدهای ستادی وموظف 
 .دفتر تدوین ارسال شودبه  ذیربط از طریق مسئولین واحدهای ستادی و استانیمدیریت 

 
های واگذار شده در چارچوب قرارداد به اشخاص ی کمیسیون اولیه موضوع صورتجلسه-3یادآوری 

  .ر تدوین ارسال شودحقیقی باید پس از امضاء دبیر به دفت
 
   کمیسیون فنی6-4-2
ف /201/32 –4نامه کمیسیون فنی باید طبق فرم دعوتنامه جلسه کمیسیون اولیه و فنی به شماره دعوت 6-4-2-1
 به شماره بر اساس استاندارد ملی ایرانبه زبان فارسی تهیه شده استاندارد نویس پیش.ارسال شود) 4پیوست شماره (
در یک یا چند جلسه فنی که با » مربوط به ساختار و شیوه نگارش استانداردهای ملی ایرانمقررات « با عنوان  5

ها سازماننمایندگان  کیفیت واحدهای تولیدی و اننظر علمی، فنی، تحقیقاتی، آزمایشگاهی، مدیرحضور افراد صاحب
 . شودبررسی میمقتضیات و سایر گردد، از لحاظ علمی و فنی ربط تشکیل می های ذیو وزارت خانه

 
صورتجلسه کمیسیون فنی باید برای هر موضوع طبق فرم صورتجلسه کمیسیون فنی به شماره             6-4-2-2
 .به منظور اقدام الزم به دفتر تدوین ارسال شود)  6پیوست شماره (ف /201/32 -6
 
   کمیسیون نهایی6-4-3
 ارائه شده در مدل طبق(های فنی، پس از تایپ ات کمیسیوناصالحبر اساس  نویس تهیه شدهپیش 6-4-3-1

 طبق فرم دعوتنامه کمیسیون کمیسیون نهاییشرکت در جلسه نامه همراه با دعوت) 5  شمارهاستاندارد ملی ایران
 .شودارسال می) 4-4-6 طبق بند(برای اعضای کمیسیون نهایی ) 7پیوست شماره (ف /201/32 -7نهایی به شماره 

 
صورتجلسه کمیسیون نهایی به شماره        جلسه کمیسیون نهایی باید برای هر موضوع طبق فرم صورت 6-4-3-2
صورت عدم در .  تایید و اقدام الزم به دفتر تدوین ارسال شود، به منظور بررسی)8پیوست شماره (ف /201/32 - 8

 .دشواعاده مینجام اقدامات الزم اصالحی جلسه به منظور اتایید، صورت
 

ی ارسال ه به دفتر تدوین مطابق با نحونهاییهای جلسه کمیسیون نحوه ارسال صورتـ1یادآوری 
 . است2-1-4-6های بند یادآوریو با توجه به  کمیسیون اولیه صورتجلسه
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ها به دفتر  ها باید بالفاصله بعد از برگزاری جلسه ـ در کلیه مراحل تدوین، اصل صورتجلسه2یادآوری 
 . ارسال شودتدوین

 
مورد استفاده برای تدوین را ) های( درکلیه مراحل تدوین، دبیر موظف است مدارک منبع-3یادآوری 

 .بررسی  و براساس آخرین نسخه منتشر شده نسبت به تدوین اقدام کند
 
   اعضای کمیسیون اولیه و نهایی6-4-4

 دبیر تدوین -
 نماینده دفتر تدوین -
 جرای استانداردنماینده اداره کل نظارت بر ا -
 ربط و یا مدیریت ذی پژوهشکده گاننمایند -
 نماینده تولیدکنندگان و صاحبان صنایع مربوط -
 کنندههای مصرفنماینده سازمان -
 مربوطهای تخصصی  و تشکلهای صنفی نماینده توزیع کنندگان و اتحادیه -
 ربطهای ذیها یا سازماننماینده وزارت خانه -
 ربطراکز علمی و تحقیقاتی ذیها و منمایندگان دانشگاه -
 ر تدوینبیاشخاص صاحب نظر به انتخاب د -
 کنندگان و تولید کنندگان حمایت ازمصرفنماینده سازمان -

 
های کمیسیون اولیه و نهایی با حضور اکثریت نسبی اعضاء دعوت شده رسمیت خواهد   جلسه-یادآوری

 .یافت
 

   ویرایش6-4-5
انجام داده و متن را شده در کمیسیون نهایی مطرح نویس ت الزم بر روی پیش اصالحا بایددبیر تدوین 6-4-5-1

ف /201/32-9کارنامه مراحل تدوین استاندارد ملی به شماره فرم طبق نویس را با کارنامه مراحل تدوین  پیش
 .کند  دفتر تدوین ارسالبرای ویراستار مورد تایید )9پیوست شماره (
 
 .شود و ضوابط مربوط ویراستاری 5بر اساس استاندارد شماره باید د نویس استاندارپیش 6-4-5-2
 
 مدعوینکلی را همراه کارنامه مربوط و فهرست تائید شده توسط ویراستار نویس پیشباید دبیر تدوین  6-4-5-3

     به شماره ) پیشنهاد دبیر تدوین ( کمیته ملی طبق فرم اسامی مدعوین جهت شرکت در اجالسیه کمیته ملی 
ارسال پیش نویس استاندارد برای طرح در کمیته فرم ای طبق  همراه با نامه) 11پیوست شماره ( ف / 201/32 -11

 .کند دفتر تدوین ارسال به )  10پیوست شماره ( ف / 201/32 – 10شماره ملی به دفتر امور تدوین استاندارد به 
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     کمیته ملی6-4-6
  های ملیعناوین کمیته 6-4-6-1
 مهندسی برق والکترونیک -
 مهندسی ساختمان ومصالح وفرآورده های ساختمانی  -
 خوراک وفرآورده های کشاورزی  -
 پوشاک وفرآورده های نساجی والیاف -
 صنایع شیمیائی وپلیمر -
 چوب وفرآورده های چوبی ، سلولزی وکاغذ -
 مواد معدنی -
 خودرو ونیروی محرکه -
 اوزان و مقیاسات -
 مهندسی پزشکی -
 ژیمیکروبیولو -
 اسناد وتجهیزات اداری وآموزشی -
 چرم وپوست وپایپوش -
 مدیریت کیفیت -
 رایانه وفرآوری داده ها -
 بسته بندی  -
 مخابرات  -
 ایمنی وسایل سرگرمی وکمک آموزشی کودکان -
 مکانیک وفلزشناسی -
 
  اعضای کمیته ملی 6-4-6-2

پیشنهاد دبیر (ه کمیته ملی دبیر موظف است مشخصات اعضاء را طبق فرم اسامی مدعوین جهت شرکت در اجالسی
برای دعوت به اجالسیه کمیته ملی به دفتر تدوین ارسال ) 11پیوست شماره (ف / 201/32 – 11به شماره ) تدوین 

 . کند
پیوست     (ف / 32/ 201 – 12کارشناس دفتر تدوین طبق فرم اسامی مدعوین اجالسیه کمیته ملی به شماره 

ان، متخصصین و یهکنندگان، دانشگا موسسه استاندارد، واحدهای تولیدی، مصرف:فهرستی از نمایندگان) 12شماره 
 .کندرا برای شرکت در اجالسیه کمیته ملی تهیه می) 4-6-4-6با توجه به بند  (های کاربردستگاه

 
 اعضای ثابت کمیته های ملی  6-4-6-3
 رئیس مؤسسه یا نماینده وی -
 های کیفیت یا نماینده ویتممعاون نظارت بر اجرای استاندارد و سیس -
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 مدیرکل دفتر امور تدوین استاندارد یا نماینده وی  -
 رئیس پژوهشگاه استاندارد یا نماینده وی -
 رئیس پژوهشکده مربوط یا نماینده وی -
 مدیر کل مربوط یا نماینده وی  -
 دبیرتدوین  -
 نماینده سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنندگان -
 ی تدوین استاندارد مربوطرئیس کمیسیون فن -
 
 اعضاء متغیر کمیته های ملی 6-4-6-4
 نمایندگان تولیدکنندگان وصاحبان صنایع -
 نماینده سازمان های مصرف کننده -
 های تخصصی مربوط نماینده توزیع کنندگان واتحادیه های صنفی و تشکل -
 کارشناسان آزمایشگاه فنی وتحقیقاتی -
 دن ایراننماینده اتاق بازرگانی وصنایع ومعا -
 نماینده وزارتخانه ها وادارات دولتی ذیربط -
 کارشناس دانشگاهها ومراکزآموزش عالی وتحقیقاتی  -
 نماینده سازمان توسعه تجارت ایران -
 هاهای حرفه ای وسایر مؤسسهنماینده سازمان -
 
 رئیس کمیته ملی 6-4-6-5

باشد با ظ علمی و فنی شناخته شده مینظران و متخصصان که از لحادراجالسیه کمیته ملی ،یک نفر از صاحب
نماینده دفتر . شود به عنوان رئیس کمیته ملی انتخاب می،پیشنهاد نماینده ریاست و تائید اعضای حاضر در اجالسیه
 .کند تدوین به عنوان دبیر در اجالسیه کمیته ملی شرکت می

 
 وظایف وی به نماینده دفتر  در صورت عدم حضور نماینده ریاست در اجالسیه کمیته ملی،-یادآوری

 . شود تدوین محول می
 
  مراحل تشکیل اجالسیه کمیته ملی  6-4-6-6
پیوست (ف / 201/32 – 13شماره دعوتنامه اجالسیه کمیته ملی به نامه کمیته ملی طبق فرم دعوت  6-4-6-6-1

 .شودبرای هر یک از مدعوین کمیته ملی ارسال می)  13شماره 
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های کمیته های ملی با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و با ه جلس6-4-6-6-2
3

ها به  آراء افراد، موضوع2
های های ملی با رعایت حد نصابای اعضای کمیتهای و یا رایانهبندی نظرها و آرای مکاتبهجمع.تصویب خواهد رسید

 .شود تلقی میهای ملیهای کمیتهذکر شده نیز به عنوان مصوبه
 

ای را کافی برای اظهارنظر  یادآوری ـ در صورتی که رئیس موسسه یا نماینده وی اعضاء حاضر در جلسه
 .نظران موردنظر تمدید کند تواند برگزاری جلسه را با دعوت از کارشناسان و صاحب نداند، می

 
یل فرم صورتجلسه اجالسیه        دبیر اجالسیه کمیته ملی پس از تشکیل اجالسیه نسبت به تکم 6-4-6-6-3

و فهرست اعضاء شرکت کننده در اجالسیه طبق فرم ) 15پیوست شماره (ف / 201/32 – 15کمیته ملی به شماره 
) 16پیوست شماره (ف / 201/32 –16فهرست اعضاء شرکت کننده در اجالسیه کمیته ملی استاندارد به شماره 

 .کنداقدام می
 
 لی     اعطای شماره م6-5
دبیرتدوین پس از تصویب پیش نویس استاندارد درکمیته ملی، باید اصالحات الزم را بر روی پیش نویس  6-5-1

، کارنامه مربوط و یک عدد دیسکت یا لوح فشرده، حداکثر ظرف جلدرا همراه با رویاعمال کرده و متن استاندارد 
 .کندیک ماه برای دفتر تدوین ارسال 

 
ه استاندارد تصویب شده یک شماره ملی مطابق دستورالعمل اختصاص شماره به دفتر تدوین ب 6-5-2

استانداردهای ملی ایران اختصاص داده و سپس استاندارد مربوط را طبق فرم نامه به مدیریت روابط عمومی جهت 
ریت روابط به منظور چاپ و انتشار به مدی ) 17پیوست شماره (ف / 201/32 – 17مراحل چاپ و انتشار به شماره 

عمومی ارسال و نسخه الکترونیکی استاندارد را بروی سایت موسسه قرار داده و لوح فشرده را برای اداره کل امور 
 .نماید آموزش و ترویج ارسال می

 
مدیریت روابط عمومی، طبق فرم اعالم وصول مدیریت روابط عمومی به دفتر امور تدوین استاندارد به  6-5-3

مدیریت روابط عمومی باید یک . کندمی دریافت استاندارد را اعالم) 18پیوست شماره (ف / 201/32 – 18شماره 
 .ارسال کند ) 4-5-6(نسخه از استاندارد  چاپ شده را برای اعضای مندرج در فهرست بند 

 
    دریافت کنندگان استاندارد6-5-4
 اعضای شورایعالی استاندارد -
 اعضای کمیسیون فنی استاندارد -
  کمیته ملی استاندارداعضای -
 واحدهای تولیدی یا خدماتی مرتبط -
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 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 

 تدوین استانداردهای ملی ایران: عنوان

 هاهای کل استاندارد وتحقیقات صنعتی استاناداره -
 کتابخانه مؤسسه -
 کتابخانه ملی ایران -
 کتابخانه دانشگاه تهران -
 ها و مجالت تخصصی مرتبطروزنامه -
 ربط  های ذی  خانه وزارت -
 گمرک ایران -
 مجامع صنفی وتخصصی -
 

 ط مدارک مرتب-7
 آ / 32/149نامه نحوه فعالیت رابطین تدوین به شماره    آئین-7-1
 د/ 000/32 دستورالعمل اختصاص شماره به استانداردهای ملی ایران  -7-2
 5 مقررات مربوط به ساختار و شیوه نگارش استانداردهای ملی ایران به شماره -7-3
 

  بایگانی سوابق-8
 .شود اجرایی در دفتر تدوین نگهداری میکلیه مدارک وسوابق مربوط به این روش

 
  گیرندگان نسخ-9

 دفتر امور تدوین استاندارد، واحدهای ستادی و استانی، کلیه ،ها، پژوهشگاه استانداردریاست موسسه ، کلیه معاونت
 ، اعضاء کمیته تخصصی) دبیران تدوین (اشخاص حقیقی وحقوقی داخل وخارج موسسه 
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 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 

 تدوین استانداردهای ملی ایران: عنوان

 هات پیوس-10
 ف/ 201/32 – 1 فرم پیشنهاد تدوین استاندارد های ملی ایران به شماره - 1 پیوست 10-1
 ف/ 201/32 – 2 تدوین استاندارد به شماره ریزی فرم فهرست پیشنهادها جهت طرح  در کمیته برنامه-2 پیوست 10-2
 ف/ 201/32 –3شنهاد شده برای تدوین استاندارد به شماره  پیهای کمیته برنامه ریزی در خصوص موضوعهای  فرم مصوبه- 3 پیوست 10-3
 ف/ 201/32 – 4 فرم دعوتنامه جلسۀ کمیسیون اولیه و فنی به شماره –4 پیوست 10-4
 ف/ 201/32– 5 فرم صورتجلسه کمیسیون اولیه به شماره – 5  پیوست 10-5
 ف/ 201/32 – 6 فرم صورتجلسه کمیسیون فنی به شماره –6  پیوست 10-6
 ف/ 201/32 – 7نامه کمیسیون نهایی به شماره  فرم دعوت-7 پیوست 10-7
 ف/ 201/32 – 8 فرم صورتجلسۀ کمیسیون نهایی به شماره -8 پیوست 10-8
 ف/ 201/32 – 9 فرم کارنامه تدوین استاندارد به شماره -9  پیوست 10-9
 ف/ 201/32 –10ته ملی به دفتر امور تدوین استاندارد به شماره   فرم ارسال پیش نویس استاندارد برای طرح در کمی-10 پیوست 10-10
 ف/ 201/32 – 11 فهرست پیشنهادی مدعوین جهت شرکت در اجالسیه کمیته ملی به شماره – 11  پیوست 10-11
 ف/ 201/32 – 12  فرم اسامی مدعوین اجالسیه کمیته ملی به شماره – 12  پیوست 10-12
 ف/ 201/32 –13نامه اجالسیه کمیته ملی به شماره ت  فرم دعو-13  پیوست 10-13
 ف/ 201/32 – 14 فرم نظرخواهی کمیته ملی به شماره -14 پیوست 10-14
 ف / 201/32 – 15  فرم صورتجلسه اجالسیه کمیته ملی به شماره -15  پیوست 10-15
 ف/ 201/32 – 16ارد به شماره   فرم فهرست اعضای شرکت کننده در اجالسیه کمیته ملی استاند-16  پیوست10-16
 ف/ 201/32 – 17 فرم نامه به مدیریت روابط عمومی جهت مراحل چاپ و انتشار به شماره – 17 پیوست 10-17
 ف/ 201/32–18  فرم اعالم وصول مدیریت روابط عمومی به دفتر امور تدوین استاندارد به شماره - 18 پیوست 10-18
 
 
 

  مدارک منسوخ و باطل شده-11
  23/4/1382آ مورخ  / 32/148به شماره »  تدوین استانداردهای ملی ایران « نامه  با تصویب این مدرک، آئین

ای استانداردهای ملی ایران به شماره           تدوین ، تجدیدنظر ، الحاقیه و بازنگری دوره« منسوخ و روش اجرایی 
 .گردد ر باطل و  این مدرک جایگزین آنها می/32/117

 
 

 .به تصویب رسید 3/4/86 جلسه شورای معاونین مورخ چهارصدو بیست و پنجمین این روش اجرایی در 
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 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 

 تدوین استانداردهای ملی ایران: عنوان

 

 تصویب کننده بررسی و تایید کننده تهیه کننده 

 نام
 و

نام خانوادگی

  عبدالرحمن پورحبیبی-1
 زاده  حمیرا نوروزی -2
  سودابه یحیی زاده-3
  سهیال طوماریان -4
 البنین فتحی رشتی   ام-5
  ملیحه نازی-6
  شهال اطلسی-7
  منیژه شریعتی-8
  خاطره ایزدی-9

  نگین نوری-10
  زهرا پیراوی ونک-11
  الهام قاسمی-12
  محدثه گلنواز -13

  عبدالرحمن پورحبیبی-1
 زهره سوفالی-2
  سیروس شاه غیبی-3
  عباس صحرایی-4
  منیژه طهماسبی افشار-5
 پورعظی محمدرضا وا-6
  هوسپ هوسپ سرکیسیان-7
 درستکار...  ماشاءا-8
  سیدمحمدحسین کالنترمعتمدی-9
 

محمد ناظمی اردکانی

 سمت

  مدیر کل دفتر امور تدوین استاندارد-1
معاون نظارت بر تدوین استانداردهای ملی دفتر -2

 امور تدوین استاندارد
 ارد ریزی تدوین دفتر امور تدوین استاندمعاون برنامه -3
  کارشناس مسئول دفترامورتدوین-4
 کارشناس مسئول دفترامورتدوین-5
  کارشناس دفتر امور تدوین-6
  کارشناس مسئول دفتر امور تدوین-7
  کارشناس مسئول دفتر امور تدوین-8
  کارشناس مسئول دفتر امور تدوین-9

  کارشناس مسئول دفتر امور تدوین-10
  کارشناس دفتر  امور تدوین-11
  کارشناس دفتر امور تدوین-12
  کارشناس دفتر امور تدوین-13

  مدیر کل دفتر امور تدوین استاندارد -1
های کیفیت و  مدیر کل نظارت بر اجرای سیستم-2

 نماینده معاونت نظارت بر اجرای استاندارد و 
 های کیفیتسیستم

 دبیر خانه   مشاور رئیس موسسه و مدیر امور استانها، -3
 الی استانداردشورای ع

  مدیر کل حقوقی و امور مجلس-4
 کارشناس حوزه ریاست و کارشناس تخصصی کمیته-5
های کیفیت و نماینده رئیس گروه پژوهشی سیستم-6

 پژوهشگاه استاندارد
ریزی و تدوین استاندارد و نماینده مشاور معاونت برنامه -7

 ریزی و تدوین استاندارد در کمیتهمعاونت برنامه
  دبیر کمیته تخصصی-8
  رئیس کمیته تخصصی-9

 ریاست موسسه

 
 
 
 
 
 
 
 امضا
 
 

 

1-  
 
2- 
 
3- 
 
4- 
 
5- 
 
6- 
 
7- 
 
8- 
 
9- 
 

10- 
 

11- 
 

12- 
 

13- 

1- 
 
 
2- 
 
 
3- 
 
 
4- 
 
 
5- 
 
6- 
 
7- 
 
8- 
 
9- 

 



 
  

  1    از1  صفحه          فرم  ف/32/ 201 -1شماره مدرک  
  3/4/1386:   تاریخ تجدیدنظر      1: شماره تجدیدنظر

  

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 

  مشخصات پیشنهاد-1
 : عنوان پیشنهاد1-1

..........................................................................................................................................................................        به زبان فارسی
   .......................................................................................................................................................................................................

 .......................................................... ............................................. ....................................... .........  :به زبان انگلیسی          
 ................................. شماره استاندارد ملی ایران ○                     تجدیدنظر ○  جدید  : وضعیت تدوین استاندارد1-2

 ................یه ، شماره اصالح....................................   شماره استاندارد ملی ایران ○           اصالحیه                    
  ...........○    سایر○   واژه نامه ○  آئین کار ○  ویژگی و روش آزمون ○    روش آزمون ○ویژگی :     نوع استاندارد 1-3
 ):کمیته های ملی(  رشته تخصصی 1-4
 :...........سال انتشار....................................... :........شماره استاندارد: ..............................  استاندارد ○:    منبع و مأخذ 1-5

 :...........سال...................................................................................................  :عنوان : تحقیقات○                               
 : .............. ........................................................................................................تجربیات آزمایشگاهی            ○                 

       :ICS....................................: ......................               ............تعداد صفحه فارسی ..............           : تعداد صفحه انگلیسی 
  .....................................................................................................................................:        منبع و مأخذ معادل 

 .د منبع اصلی پیوست شودتصویر مربوط به صفحه هدف و دامنه کاربر: یادآوری 
  گزارش توجیهی ضرورت تدوین استاندارد-2

 .............................................................................................................................................................................................
 .در صورت نیاز ، اطالعات فنی بیشتر در صفحه جداگانه ای پیوست شود: ورییادآ

  مشخصات پیشنهاد دهنده -3
ى○ انوادگى:  کارشناسان موسسه، اشخاص حقيق ام خ ام و ن تاندارد: ................ ن ه کارشناسى اس :....... شماره پروان

 .............................................. : ....................عنوان شغل 
 : ...............................................        محل دقیق کار........................:  ..............رشته و مدرک تحصيلى 

        عضو کمیسیون                          رئیس کمیسیون            دبیر              : سال            تعداد  تدوین:                    سابقه کار
 :Email:.............................................................................................. ........................................                      تلفن 

                           :امضا و تاریخ   ................................................................................................................... :       نشانی                
 : ...............شماره ثبت شرکت:................................................ تشکل/ انجمن /موسسه/ نام سازمان:   اشخاص حقوقی○

                 :Email:........................................ ....................................................                 تلفن 
 .................................... ........................................................................... :       نشانی          

 : .......................................یرشته و مدرک تحصیل: ................................................                  نام دبیر پیشنهادی 
 : .................................................................................................................................                محل کار دقیق دبیر پیشنهادی 

دبیر                       عضو کمیسیون                           رئیس کمیسیون             :      تعداد  تدوینسال    :                    سابقه کار
                                                                    ....................................................رئیس /        نام و نام خانوادگی مدیر عامل

 :امضا و تاریخ
:خانوادگی رابط تدوین نام و نام  

:............... امضا و تاریخ  
 

 ................................ : شماره پیشنهاد:                      نظر کارشناس دفتر امور تدوین 
 :   امضا و تاریخ        ...........................................................................

 ١ .   فرم هایی که به صورت کامل تهیه نشده باشد، اعاده خواهد شد- 1یادآوری 
 ٢      ه استفاده شودح، از پشت صف   در صورت نیاز- 2یادآور ی
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 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 

 
 

:نام کمیته برنامه ریزی   
:تاریخ       

شماره  ردیف
 پیشنهاد

تاریخ 
 پیشنهاد

منبع  پیشنهاددهنده عنوان پیشنهاد
شماره /

 سال/

تعدادصفحه 
/ انگلیسی
 فارسی

وضعیت 
 استاندارد

نوع 
 استاندارد

نظرکارشناسی دفتر 
 امور تدوین استاندارد

مصوبه 
 کمیته 

 دبیرمصوب 

            

 
 
 

 
 

 

          

 
 
 

 
 

 

          

  
 
 

          

 
 
 
 
 

 
 

 فهرست پیشنهادات جهت طرح در کمیته برنامه ریزی تدوین استاندارد
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 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 

 
:نام کمیته برنامه ریزی     

:تاریخ   

 ردیف

شماره 
 پیشنهاد

تاریخ 
 پیشنهاد

تعدادصفحه  سال/شماره /منبع  پیشنهاددهنده عنوان پیشنهاد
 انگلیسی

وضعیت 
 استاندارد

نوع 
 استاندارد

کمیته ملی 
/ حضوری

 غیرحضوری

محل اشتغال  دبیرمصوب
 دبیر

 تلفن

             

 
 
 

 
 

 

           

 
 
 

 
 

 

           

  تدوین  استانداردمعاون برنامه ریزی و نام و نام خانوادگی    تدوین  استاندارد  مدیرکل دفتر امورم خانوادگی نام و نام خانوادگی کارشناس تدوین  استاندارد               نام و نام خانوادگی معاون برنامه ریزی دفترامور تدوین  استاندارد               نام و نا     
 تاریخ وامضاء                   تاریخ وامضاء                          تاریخ وامضاء    تاریخ وامضاء      
 

میته برنامه ریزی تدوین استاندارد ک صوباتم  



 

 

 موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران
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 نامه جلسه کمیسیون اولیه و فنی دعوت: عنوان 

 
 
 
 
 

 

 :به          
 دعوت به جلسه: موضوع 

 
 

 احتراماً، 
فنی تدوین استاندارد موضوع  /شود تا درکمیسیون اولیه دعوت می........... .......................................................................از 

 در................. مورخ ......................... روز ........................... که در ساعت ............................................................................................
 .شود، حضور بهم رسانیدتشکیل می............................... 

 
 

 
 

 
 ربط نام و نام خانوادگی مسئول ذی        

 :امضا و تاریخ                  



 

 

 موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران
       ف /32 / 201 -5شماره مدرک 

1: شماره تجدیدنظر 3/4/1386:      تاریخ تجدیدنظر                 
  

 ه کمیسیون اولیه جلس صورت: عنوان 
 

 :شماره و تاریخ قرارداد*
 :ریزیشماره پیشنهاد مصوب کمیته برنامه

 :ریزیتاریخ  کمیته برنامه
 :تاریخ جلسه

 

 جلسه کمیسیون اولیه صورت

 
بر اساس            ....................................   ............................................................جلسه کمیسیون اولیه مربوط به تدوین استاندارد موضوع 

  : بندی زیر به تأیید رسید با حضور اعضا زیر تشکیل و تدوین کلیات آن با عنایت به جمع..............................................   منبع 
 

 رشته و مدرک  نام ونام خانوادگیردیف
 تحصیلی

لفن ت/تلفن  سمت سازمان
 Email/دورنگار /همراه

 امضا

1  
 

     

2  
 

     

3  
 

     

4  
 

     

5  
 

     

 
 :جمع بندی جلسه

 
 
 

 .باشد درج شماره و تاريخ قرارداد در مورد دبيران داراى قرارداد مى *
 

 ربط نام ونام خانوادگی مسئول ذی                نام ونام خانوادگی رابط تدوین       نام ونام خانوادگی دبیرتدوین           
  :امضا وتاریخ                            :      امضا وتاریخ                       :امضا وتاریخ 



 

 

 موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران
  1 از   1صفحه      فرم    ف /32 / 201 -6مدرک شماره 

 3/4/1386: تاریخ تجدیدنظر              1: شماره تجدیدنظر
 : میسیون فنی                                                                        شماره جلسهجلسه ک صورت: عنوان 

 
 :شماره و تاریخ قرارداد*

 :ریزیشماره پیشنهاد مصوب کمیته برنامه
 :ریزیتاریخ  کمیته برنامه

 :تاریخ جلسه
 

 جلسه کمیسیون فنی صورت

 
بر اساس منبع .......................................................................................... تاندارد موضوع جلسه کمیسیون فنی مربوط به تدوین اس

 :با حضور اعضای زیر تشکیل شد........................... 
 

 
 رشته و مدرک  نام ونام خانوادگیردیف

 تحصیلی
تلفن /تلفن  سمت سازمان

دورنگار /همراه
/Email 

           امضا

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

 
 :جمع بندی جلسه

 
 
 

 
 .باشد  درج شماره و تاريخ قرارداد در مورد دبيران داراى قرارداد مى*

 ربط وین                       نام و نام خانوادگی مسئول ذینام ونام خانوادگی دبیرتدوین              نام ونام خانوادگی رابط تد
 :امضا وتاریخ     :امضا و تاریخ    : امضاو تاریخ



 

 

 موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران
  1 از   1    صفحه        فرم   ف /32/ 201 -7شماره مدرک
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 :به         
 دعوت به جلسه: موضوع 
 با سالم،

 
 احتراماً، 

شود تا درکمیسیون نهائی استاندارد                        دعوت می.............................................................................................   از 
مورخ ............................ روز ............................ که در ساعت .............................................................................................. ...........موضوع 

 .رسانید، حضور بهم شودتشکیل می...................................... در ................. 
خواهشمند است نظرهای اصالحی خود را درمورد جزوه پیوست به صورت کتبی یک هفته قبل از تاریخ تشکیل جلسه ارسال 

 .دارند
 
 

           
 ربط  خانوادگی مسئول ذی نام و نام       
 : امضا و تاریخ          

 هائی   نامه کمیسیون ندعوت: عنوان 



 

 

 موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران
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 جلسه کمیسیون نهائی   صورت: عنوان 
 

 :شماره و تاریخ قرارداد*
 :ریزیشماره پیشنهاد مصوب کمیته برنامه

 :ریزیتاریخ  کمیته برنامه
 :تاریخ جلسه

 
 

 جلسه کمیسیون نهائی صورت

 
بر اساس منبع ............................................................................................ ط به تدوین استاندارد موضوع جلسه کمیسیون نهایی مربو

 :با حضور اعضا، زیر تشکیل و موارد به شرح زیر به تأیید رسید.........................  
 

 
رشته و مدرک  نام ونام خانوادگیردیف

 حصیلیت
دورنگار /تلفن همراه/تلفن  سمت سازمان

/Email 
 امضا

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

 
 :جمع بندی جلسه

 
 
 

 .باشد درج شماره و تاريخ قرارداد در مورد دبيران داراى قرارداد مى *
 ربط          نام ونام خانوادگی مسئول ذی   نام ونام خانوادگی رابط تدوین                     نام ونام خانوادگی دبیرتدوین   

  :         امضا و تاریخ       :    امضا و تاریخ                      :امضا و تاریخ
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 کارنامه تدوین استاندارد: عنوان 

 »کـارنـامـه مراحـل تدویـن استـاندارد ملـی«
 :تعداد صفحه :عنوان استاندارد

          جديد                       
 تجديد نظر              
 اصالحيه                 

 :دل انگليسيمعا

١-
رد
ندا

ستا
ت ا

صا
شخ

 م
 :منابع و مـآخذ 

 :درجه و رشته تحصيلي :نام ونام خانوادگي

 :رشته صنعتي تدوين هاتعداد استاندارد تدوين شده                 مورد       سال ............. ....... مدت تجربه در تدوين استاندارد 

 نوع تدوين

 نامه    تفاهم
       موظف  

 قرارداد       
شماره و تاريخ 

 ...........قردارد      
 

 :تاريخ كميته برنامه ريزي
 

 :واحد سازماني 

٢-
ين
دو
ر ت

دبي
ت 

صا
شخ

 م
 

 :تلفن :     نشاني 

يته
كم

 

 ييد ويراستارأتـ نهايي فني اوليه
 بازبيني دبير و ارسال

  براي كميته ملي
-٣ تائيد رابط تدوين

س
وي
ش ن

 پي
هيه

ل ت
راح

م
 

يخ
تار

 

   

نام و نام  :ءتاريخ وامضا :ءتاريخ وامضا
 :خانوادگي

 
 

 :تاريخ و امضاء

فترامورتدوين ييد كارشناس دأتـ
 استاندارد؛

 
 
 
 

 :ءتاريخ وامضا

 اجـالسيه
باز بيني دبير و تاريخ 

 تحويل براي چاپ

 تاريخ تصويب
شماره 
 اجالسيه

مصوبات 
 ملحوظ شده

٤-
س

وي
ش ن

 پي
يب

صو
 ت

 

ي 
 مل

يته
كم

.....
.....

.....
.....

 

   

 :ءتاريخ وامضا

 :نداردتاييد كارشناس مسئول  دفتر امور تدوين استا
 
 
 
 
 
 
 

 :تاريخ و امضاء 

 دريافت شماره ملي

 شماره ملي

٥-
حل 

مرا
 

يي
نها

 

ICS: 

 :تاييد معاون نظارت بر تدوين استاندارد ملي دفتر امور تدوين استاندارد
 

 :تاريخ و امضاء 

  چاپ  دستور چاپ درخواست چاپ

-٦   انجام ارسال
شار

انت
 و 

اپ
 چ

 

 
 :تاييد مدير كل دفتر امور تدوين استاندارد

 
 

 :تاريخ و امضاء

 تاييد مدير كل روابط عمومي
 
 
 

   :تاريخ و امضاء 
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 ارسال پیش نویس استاندارد برای طرح در کمیته ملی به دفتر امور تدوین استاندارد:عنوان 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مدیرکل دفتر امور تدوین استاندارد
 
 

 باسالم ، 
انجام شده .................... که ویرایش آن توسط ............................. .....................................به پیوست پیش نویس استاندارد 

تهیه ................................................ .آقای  / دبیران، خانم / است همراه با یک نسخه متن منبع و کارنامه تدوین که توسط  دبیر
در کمیسیون نهائی  به تصویب رسیده به انضمام روگرفت صورتجلسه کمیسیون نهایی ...... .....................شده است و در تاریخ 

 .شودو فهرست  مدعوین  کمیته های ملی، جهت طرح در کمیته ملی ارسال می
 
 
 
 

 ربط خانوادگی مسئول ذی نام و نام    
 :                         امضا و تاریخ   
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 )پیشنهاد دبیر تدوین(اسامی مدعوین  جهت شرکت در اجالسیه کمیته ملی  : عنوان 

 
مدعوین  جهت شرکت در کمیته ملی پیشنهادی فهرست 

 
 آدرس متس نمایندگان مؤسسه استاندارد 1ردیف 

1-1    

1-2    

1-3    

  سمت نمایندگان تولیدکنندگان  2ردیف 

2-1    
2-2    
2-3    

  سمت نمایندگان مصرف کنندگان 3ردیف 
3-1    
3-2    
3-3    

  سمت های کاربرنمایندگان دستگاه 4ردیف 
4-1    
4-2    
4-3    

  سمت خبرگان و متخصصان 5ردیف 
5-1    
5-2    

  سمت استادان دانشگاه 6ردیف 
6-1    
6-2    

 رابط تدوین:          امضا   دبیر تدوین                                        : امضا  
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 اسامی مدعوین  اجالسیه کمیته ملی : عنوان 

 
................اجالسیه کمیته ملی ........... اسامی مدعوین  

 
 سمت نمایندگان مؤسسه استاندارد 1ردیف 

1-1   

1-2   

1-3   

 سمت نمایندگان تولیدکنندگان  2ردیف 

2-1   
2-2   
2-3   

 سمت نمایندگان مصرف کنندگان 3ردیف 
3-1   
3-2   
3-3   

 سمت های کاربرنمایندگان دستگاه 4ردیف 
4-1   
4-2   
4-3   

 سمت  خبرگان و متخصصان 5ردیف 
5-1   
5-2   
5-3   

 سمت استادان دانشگاه 6ردیف 
6-1   
6-2   
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 نامه اجالسیه کمیته ملی دعوت: عنوان 

 
 نامه اجالسیه کمیته ملیدعوت

 
 
 

 شرکت در اجـالسیه کمیته ملی استاندارددعوت برای :    موضوع 
 

 با سالم و درود،

اجالسـيه كميتـه ملـي اسـتاندارد        .... .............شود تا در      دعوت مي عالي    جناب/ از سركار عالي       احتراماً،     

 در موسســه اســتاندارد و تحقيقــات.................  مــورخ ........... روز ........... كــه در ســاعت ..............................

   اجالسـيه كميتـه ملـي    هـاي    سـالن  ،تهران، ميدان ونك، ساختمان مركزي، طبقه ششم      صنعتي ايران واقع در     

 . حضور به هم رسانيد،ودش تشكيل مي

 .شـود   مطالعه و بررسي به پيوست ايفاد مـي       براي  هاي استاندارد مورد بررسي در اين جلسه          نويس  مجموعه پيش 

از مستند و كتبـي يـك هفتـه پـيش از تشـكيل جلسـه                صورت  خواهشمند است نظرهاي اصالحي خود را به        

ارسـال  )  ميـدان ونـك    -تهـران    (يا بـه نشـاني    و   تدوين استاندارد    دفتر امور به   ٨٨٦٥٤٠٣٦دورنگار  طريق  

 . ها مقدور شود  تا امكان بررسي علمي و فني در مورد آن،دنفرماي

 بـه منظـور     - يك هفته قبـل از تشـكيل جلسـه         -پيشاپيش از حضور به موقع و ارسال نظرهاي اصالحي          

 .شود تسريع در تصويب مفاد مندرج در متن استاندارد، تشكر و قدرداني مي

 
 

 ر كل دفتر امور تدوين استانداردمدي
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 نظرخواهی کمیته ملی : عنوان 

 

 ................................سازمان................................سمت و مدرك تحصيلي ........................... نام و نام خانوادگي 

 .........................................................رشته.............................................. اجالسيه كميته ملي به شماره 

 خير    بلي :  حضور در جلسه

                                          )   :موضوع: (١ويس استاندارد  ن اظهار نظر در خصوص پيش

           با اصالحات زير مورد تاييد است    به داليل زير مورد تاييد نيست   مورد تاييد است 

 ممتنع 

 ١نويس استاندارد  مالحظات و نظرات اصالحى در خصوص پيش •
 
 
 
 
 
 

                                          )   : موضوع: (٢يس استاندارد  نو اظهار نظر در خصوص پيش

  با اصالحات زير مورد تاييد است به داليل زير مورد تاييد نيست    مورد تاييد است   

     ممتنع 

 ٢نويس استاندارد  مالحظات و نظرات اصالحى در خصوص پيش •
 
 
 
 

 امضاء
           

 :تاريخ

..........................................................................................................................................................   

..........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................   

...........................................................................................................................................................  
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 جلسه اجالس کمیته ملی  صورت: عنوان 
 

    
 

 :شماره کمیته ملی
 :      تاریخ برگزاری:                      محل برگزاری :           ساعت خاتمه:                        ساعت شروع

 
 16طبق فرم شماره : اعضا و نمایندگان شرکت کننده

 :استانداردهایی که به تصویب رسید/ استاندارد: الف
 : موضوع-1
 

 :محل اشتغال :نام و نام خانوادگی دبیر تدوین
  تجدید نظر   جدید  :تعداد صفحه

 :ICS     :منبع
 

 : موضوع-2
 

 :محل اشتغال : دبیر تدویننام و نام خانوادگی
  تجدید نظر   جدید  :تعداد صفحه

 :ICS     :منبع
 

 : موضوع-3
 

 :محل اشتغال :نام و نام خانوادگی دبیر تدوین
  تجدید نظر   جدید  :تعداد صفحه

 :ICS     :منبع
 

 :ناتمام ماند/ مطرح نشد / استانداردهایی که به تصویب نرسید / استاندارد: ب
 : موضوع-1
 

 :محل اشتغال :نام و نام خانوادگی دبیر تدوین
  تجدید نظر   جدید  :تعداد صفحه

 :ICS     :منبع
 

 : موضوع-2
 

 :محل اشتغال :نام و نام خانوادگی دبیر تدوین
  تجدید نظر   جدید  :تعداد صفحه

 :ICS     :منبع
 
 

 :مالحظات: ج
 نماینده ریاست موسسه رئیس کمیته ملی دبیر کمیته ملی    مشخصات       سمت 

 
:نام و نام خانوادگی  
:امضا و تاریخ  

   

...................................................................جلسه اجالسیه کمیته ملی  صورت  
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 نداردفهرست اعضای شرکت کننده در اجالسیه کمیته ملی استا: عنوان 
 

 
 

 ...............مورخ.................. اجالسیه کمیته ملی استاندارد....................... فهرست اعضای شرکت کننده در  
 

رشته و مدرک  نام ونام خانوادگی ردیف
 تحصیلی

 امضا Email/تلفن   سازمان–سمت 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

 
 : اند فهرست اعضایی که به صورت کتبی یا الکترونیکی اظهارنظر کرده

 الحظاتم خانوادگی شخص حقیقی نام و نام نام سازمان ارسال کننده ردیف
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 نامه به مدیریت روابط عمومی جهت مراحل چاپ و انتشار : عنوان 
 

 
 مدیریت محترم روابط عمومی 

 باسالم و درود، 
 

به شرح زير براي چاپ و نشر ............................ فقره استاندارد مصوب كميته ملي ...... پيوست تعداد      به   
 .را اعالم فرمائيدها آن/ ارسال مي شود، خواهشمند است وصول آن

 
 

ردیف
 عنوان استاندارد 

شماره و تاریخ 
جلسه کمیته 

 ملی

تعداد 
 صفحه

 نام دبیر
شماره 
ارد استاند
 ملی

ICS 

       

       

       

       

 
 
 
 

       مدیر کل دفتر امور تدوین استاندارد
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 ر تدوین استاندارداعالم وصول  مدیریت روابط عمومی به دفتر امو: عنوان 
 

 :شماره 
 : تاریخ

 
 
 

 مدیرکل محترم دفتر امور تدوین استاندارد
 باسالم ،

 
 تدوین و در .………………آقای  / که توسط خانم.…………………… یک جلد استاندارد با عنوان

  ……………رسیده است، با شماره ..………………کمیته ملی ……………به تصویب   .……………تاریخ 
 .فت شدجهت چاپ و انتشار دریا

 
 
 
 

 
 
 
 مدیرکل روابط عمومی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


