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                                                         بسمه تعالی                                                                        
  

 داوطلبدر موسسات علمي سازی  استاندارد کرسي ايجاد نامه آيين

 (ی راهبردیهنگي دانش و صنعت وستادهای فناوراهای هم ،کانونها دانشگاه) 
 

 

تدوین  و با توجه به اهميت روز افزون داردان ملی استانسازمو اندارد راهبردي پژوهشگاه استدر راستاي تحقق اهداف 

هاي  کانون ها، دانشگاهنظير  داوطلبموسسات علمی در سازي  استانداردکرسی  ایجادآیين نامه  ،محورپژوهش استانداردهاي 

 :تدوین می گردد زیربه شرح  علمی ناميده می شوند( موسسه)که در این آیين نامه   اي فناوري راهبرديستاده هنگی دانش و صنعت واهم

 

 اهداف : ۱ماده 

 درهاي پژوهشی  طرحاساتيد برجسته براي اجراي خصوص براي ه هاي جدید تحقيقاتی ب ایجاد ظرفيت بهکمک  1-1

 استاندارد پژوهشگاهاهداف راستاي 

 و بين المللی ملیکارخانه اي، استانداردهاي  متنبه و فناوري  پژوهش نتایج نی و عملیکمک به ورود عي 1-2

 نخبه حور پژوهشگران جوان و دانشجویان م استانداردهاي یده ا حمایت از 1-3

ارتقاء  با هدفي کارشناسی ارشد و دکتردر مقاطع مختلف کارشناسی، تربيت نيروهاي ماهر و متخصص شناسایی و  1-4

  استاندارد هاي ملی  تکيفي

 پژوهش محورانداردهاي تاسگسترش توليد و در  علمی موسسهافزایش مشارکت  1-5

 و بين المللی ملی هاياستانداردکيفيت  ءبراي ارتقاهاي مورد نياز  انجام پژوهش 1-6

 ع کشورمنظور ارتقاء کيفيت توليدات داخلی و باالبردن کارآیی صنایه کاربردي بهاي  انجام پژوهش 1-7

  کشور حرکت هاي دانش بنياندر راستاي  هاي ملی استاندارد ایفاي نقش موثر در توسعه علمی 1-8

 
 : تعاريف و مفاهيم ۲ماده 

 مدارج علمی و دستاوردهاي پژوهشی ،اطالق می گردد که داراي دانش، تجربه اي صاحب کرسی به  استاد برجسته 2-1

 شوراي پژوهشی پژوهشگاه رسيده باشد. دبه تأیي وي بوده و صالحيت علمی ممتاز

 سازي    استاندارداحراز کرسی  نامزدیا  ن نامه داوطلب ویيکه براساس موارد مندرج در این آ يپژوهشگرو د تااس 2-2

 تکميل نماید. راهاي مرتبط  فرم دبای ،دشو می

 
 احراز کرسي استاندارد سازی : شرايط۳ماده 

 استاندارد محور سوابق علمی معتبر، ایده و ابتکار نو و برنامه پژوهشی داراي کهایرانی برجسته  پژوهشگران اساتيد و به

کرسی  زیرداشته باشند، با شرایط استاندارد  ملی سازمان تخصصیهاي باشند و شناخت کافی از نيازهاي جامعه در زمينه 

 د:دگر میاعطا سازي  استاندارد
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 دانشگاهی و یا تجربی مدارج علمی معتبر داشتن 3-1

 نياز هاي مورد و مقاالت معتبر و مرتبط با تخصص داشتن تاليفات 3-2

  .رسيده باشد که به مرحله نيمه صنعتی استاندارد محور هاي داشتن طرح 3-3

  .ی که به مرحله توليد رسيده باشدیها داشتن طرح 3-4

        و  کيفی استانداردهاي ملیي جهت ارتقا در نگرینده ایده نو، مبتکرانه، وآ پژوهشی، داشتن برنامه راهبردي 3-5

 المللی بين

 ی صنایعیکارآ افزایش درجهت ارتقاء کيفيت توليدات داخلی و  انجام پژوهشهاي کاربردي 3-6

 و بين المللی براي تدوین استانداردهاي ملیتوانایی در هدایت و تربيت نيروهاي ماهر و متخصص  3-7

 
  علمي موسساتاستاندارد سازی به کرسي اعطای ارزيابي و  مراحل:  4ماده  

 به شرح زیر می باشد: استاندارد سازيکرسی اعطاي پيگيري انجام و پيشرفت امور مربوط به اداري مربوط به  فرآیند

 از طریق اجماع یا فراخوان محدود  استاندارد سازيبراي اعطاء کرسی نامزد  انتخاب 4-1

 )پرسشنامه پيوست( وسيله نامزد ه بسازي  استاندارد کرسیتکميل پرسشنامه  4-2

در معاونت  کاندیداها از طریق بررسی پرسشنامه هاي واصله بر اساس آیين نامه تدوین شدهاوليه انتخاب  و بررسی 4-3

  شوراي پژوهشی پژوهشگاه در تصویب سپس و پژوهشگاه و پيشنهاد به شوراي پژوهشیپژوهشی 

 د پژوهشگاه با صاحب کرسی براي انجام تعهدات مورد انتظار انعقاد قراردا 4-4

 یک دوره پنج ساله براي هر سال، در ریالتا یک ميليارد  به ميزان استاندارد سازياعطاء کرسی ميزان اعتبار جهت  4-5

 ی رسد.می باشد؛ که اعتبار مورد نياز ساالنه در بودجه تفصيلی پژوهشگاه پيش بينی و به تصویب هيات امناء م

کرسی و طی مراحل اجرایی  هربراي اقدامات الزم جهت تخصيص اعتبار  ،سازي استاندارد پس از اعطاي کرسی :۱تبصره 

 انجام خواهد شد.ي پژوهشگاه رقوانين و مقررات جاو بر اساس  پژوهشی نتمعاوتوسط  

 خواهد بود.شوراي پژوهشی نظارت بر حسن اجراي مصوبات این آیين نامه بر عهده  :۲تبصره 

 توسط آن دیيو بررسی و تاسال قبل ش عملکرد قابل قبول دریافت گزار منوط بهسال هر  اعتبار در پرداخت: ۳تبصره 

 می باشد. معاونت پژوهشی  

امکان   تمدید دوره ،شوراي پژوهشیيد یه عملکرد ویژه توسط صاحب کرسی و با تایارا ، درصورتدر شرایط خاص :4تبصره 

 شد.پذیر می با 

 می باشد.قابل افزایش  شوراي پژوهشی پژوهشگاه يدیميزان اعتبار ساالنه با تا :۵تبصره 

 

هيأت امناء پژوهشگاه رسيد و از تاریخ تصویب قابل  به تصویب 13/9/91 تبصره در تاریخ پنجماده و  چهاراین آیين نامه در 

 اجرا می باشد.


