
 

  

دفاتر استانداردسازي مستقر در دانشگاه جهت تعامل با اداره کل 

  هاي تدوین استاندارد مورد نیاز سازمان ملی استاندارد از اداره کل استاندارد استان

هاي با حضور اعضاي هیأت علمی با تخصص

  استانداردموضوع  و هاي تخصصیمند به مشارکت در تدوین به تفکیک رشته

طرح براي متخصص  عضاي هیأت علمیو هماهنگی با ا

هاي دانشجویان ارشد و دکترا در زمینه تدوین استانداردهاي 

 هاينامهپایان به ویژه با رویکرد انجامشناسایی مشکالت فنی و کیفی واحدهاي تولیدي استان و عقد قرارداد پژوهشی 

) TC( هاي فنیکمیته المللی با همکاري اداره کل و تشکیل

  دانشگاه به شوراي پژوهشیالمللی 

هاي آموزشی مدیران برگزاري دوره باشند براي

  ریزي منظم ساالنهبرنامه

  استانو دانشجویان با همکاري اداره کل استاندارد 

  بسمه تعالی                                           

 دفتر استانداردسازيفعالیت نامه شیوه                

 

دفاتر استانداردسازي مستقر در دانشگاه جهت تعامل با اداره کل  نقشه راهنامه تهیه شرح وظایف و 

  :در پنج حوزه مشخص به شرح ذیل می باشد

هاي تدوین استاندارد مورد نیاز سازمان ملی استاندارد از اداره کل استاندارد استان

با حضور اعضاي هیأت علمی با تخصصین هاي فنی تدوبرگزاري جلسات کمیسیونبراي همکاري با دبیران تدوین 

  دانشگاه 

مند به مشارکت در تدوین به تفکیک رشتهعالقه ،دانشگاه ستادان

و هماهنگی با ا )اعم از استاندارد و فاقد استاندارد( شناسایی محصوالت بومی استان

  پژوهش محور هاي

هاي دانشجویان ارشد و دکترا در زمینه تدوین استانداردهاي نامهپذیرش پایان براي اعضاي هیأت علمی

شناسایی مشکالت فنی و کیفی واحدهاي تولیدي استان و عقد قرارداد پژوهشی 

المللی با همکاري اداره کل و تشکیلشناسایی و دریافت ظرفیت مشارکت در تدوین استانداردهاي بین

المللی تدوین استانداردهاي ملی و بین هاي مرتبط بابراي فعالیت

باشند برايمی ترجیحاً داراي پروانه کارشناسی که مشارکت اعضا هیأت علمی دانشگاه

  ن با همکاري اداره کل استاندارد استان

برنامه وفقو معرفی کارآموز از اداره کل  یاندریافت ظرفیت پذیرش کارآموزي دانشجو

و دانشجویان با همکاري اداره کل استاندارد  آموزشی تخصصی ویژه اعضاي هیأت علمی
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نامه تهیه شرح وظایف و هدف از تدوین شیوه

  .باشداستان می استاندارد
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هاي تدوین استاندارد مورد نیاز سازمان ملی استاندارد از اداره کل استاندارد استاناولویتمستمر دریافت  -1

همکاري با دبیران تدوین  -2
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  پژوهش محور
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   محور پژوهش
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  حوزه آموزش و ترویج: ب

مشارکت اعضا هیأت علمی دانشگاه -1

ن با همکاري اداره کل استاندارد استانکنترل کیفیت استا

دریافت ظرفیت پذیرش کارآموزي دانشجو -2

آموزشی تخصصی ویژه اعضاي هیأت علمیهاي برگزاري دوره -3
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پژوهشی  هايهاي فنی دانشگاه از طریق معاونتارائه دو واحد درسی مباحث ویژه براي رشته پیشنهادبراي پیگیري  -4

  اداره کل استاندارد استان کارشناساناستاندارد با همکاري آشنایی با قوانین و مقررات  برايآموزشی دانشگاه و

  

  حوزه کارشناسی استاندارد: ج 
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  استانداردسازي دانشگاه کمیتهتشکیل : و
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که تمامی اعضاي کمیته حق  دارندقه تدوین و بازنگري استاندارد ساب یا بوده وترجیحاً داراي پروانه کارشناسی استاندارد بود که 

   .رأي خواهند داشت

هاي تدوین، آموزش و ترویج، کارشناسی گذاري و اجراي مصوبات الزم در حوزهستاسی ،کمیته استانداردسازيوظیفه  - 2
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