
 

نحوهانتخابکارشناساناستانداردنامهآیین  

98124/ 981921شماره   

                                                                                   91/6/9121    

و معادن عیوزارت صنا  

 

 

 قاتیمؤسسه استاندارد و تحق 1/1/9122مورخ  99749شماره  شنهادیبنا به پ ستیز طیمحصنعت و  ،ییربنایامور ز ونیسیعضو کم رانیوز

 تیـ و با رعا9179ـ مصوب  رانیا یصنعت قاتیو مقررات مؤسسه استاندارد و تحق نی( قانون اصالح قوان94و به استناد ماده ) رانیا یصنعت

 :نمودند بیتصو ریرا به شرح ز« نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد نامه آیین» 92/92/9126هـ مورخ 171ت /969228شماره  نامه بیتصو

 

 :روند یمشروح مربوط به کار م یدر معان ریاصطالحات ز نامه آیین نیـ در ا9ماده 

 .رانیا یصنعت قاتیالف ـ مؤسسه: مؤسسه استاندارد و تحق

و پروانه  شود یم دییتوسط مؤسسه تأ نامه آیین نیطبق ضوابط ا ها آن تیکه صالح یحقوق ای یقیب ـ کارشناس استاندارد: اشخاص حق

 .ندینما یم افتیدر یکارشناس

 )2انتخاب کارشناسان استاندارد موضوع ماده ) ونیسی: کمونیسیج ـ کم

 :شود یم نییتع ریبه شرح ز یقیانتخاب اشخاص حق طیـ شرا8ماده 

 .رانیا یاسالم یجمهور یدر قانون اساس شده شناخته ینید یها تیاز اقل یکی ایاسالم و  نیمب نیبه د نیمتد -9

 .یرانیا تیداشتن تابع - 8

 عدم محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی. -1

 .به مواد مخدر ادیعدم اعت -9

و هشت  یکارشناس ایارشد و پنج سال سابقه کار و تجربه  یکارشناس ایو سه سال سابقه کار و تجربه  یدکتر یدارا بودن مدرک علم -4

 .کار و تجربه در رشته مربوط و موردتقاضاسال سابقه 

 .یدر آزمون کتب یقبول -6

از  شتریتجربه حداقل دو سال ب یدارا یمتقاض کنیمنطبق نباشد ل موردتقاضا تیبا رشته فعال یلیکه رشته تحص یـ در موارد9تبصره 

 .دینما افتیدر یارشناسپروانه ک ونیسیکم دییبا تأ تواند یم ی( باشد، متقاض4سوابق موضوع بند )

پروانه  یمؤسسه بدون شرکت در آزمون کتب سیرئ بیو تصو ونیسیکم دییبا تأ توانند یم ر،یز طیاز شرا یکی یدارا انیـ متقاض8تبصره 

 :ندینما افتیدر یکارشناس

 .معتبر کشور یها از دانشگاه یکیدر  یاستاد یرتبه علم یمرتبط و دارا یتخصص یها از رشته یکیدکترا در  یلیـ دارا بودن مدرک تحص9



 .داشتن حداقل ده سال سابقه کار مرتبط در مؤسسه -8

 صد کیحداقل  ای( سیرئ ای ریدب عنوان به) یحداقل سه استاندارد مل نیداشتن حداقل پنج سال سابقه کار در مؤسسه و مشارکت در تدو-1

 .مرتبط یقاتیارائه حداقل دو طرح تحق ای استاندارد نهی( در زمسیساعت آموزش )تدر

 .مؤسسه یتیریمد یها داشتن پنج سال سابقه کار در پست -9

ضوابط مندرج در  تیبا رعا توانند یم یبا مؤسسه و در دوران بازنشستگ یـ کارکنان مؤسسه فقط در صورت قطع ارتباط استخدام1تبصره 

 .ندیاستاندارد اقدام نما یپروانه کارشناس افتیجهت در نامه آیین نیا

به عهده  نامه آیین نیدر ا شده نییو مدارک تع طیبا شرا نام ثبتدر هنگام  انیتوسط متقاض شده ارائهـ انطباق مستندات و مدارک 9تبصره 

 .باشد یم ونیسیکم رخانهیدب

 .برگزار گردد بار کی یرشناسان استاندارد حداقل سالکا یکه آزمون کتب دیاتخاذ نما یبیـ مؤسسه موظف است ترت1ماده 

مستندات و نحوه احراز  یبررس یها و شاخص یتخصص یها مقررات رشته ،یآزمون، نصاب نمره قبول یتبصره ـ دستورالعمل نحوه برگزار 

 .شود یابالغ مو  نیضمن خدمت کارشناسان استاندارد توسط مؤسسه تدو یآموزش یها دوره یو برگزار یسوابق تجرب

و مقررات  نیکه در چارچوب قوان ها آنو مانند  یهمکار، مؤسسات آموزش یها شگاهیآزما ،یبازرس یها شرکت رینظ یـ اشخاص حقوق9ماده 

نفر  کیحداقل  دارا بودن شرط به شوند، یم تیصالح دییصالح درون مؤسسه تأ یها بخش ای رانیا تیصالح دییمربوط و توسط نظام تأ

خدمات  هی. کلندینما افتیدر یپروانه کارشناس توانند ینموده است، م افتیدر یپروانه کارشناس نامه آیین نیا موجب بهکارشناس استاندارد که 

 .برسد ادشدهی یقیکارشناس حق دییبه تأ دیبا یاشخاص حقوق یکارشناس

 کیظرف  اند موظفاند  شده تیصالح دییمقررات موجود تأ بر اساسکه  یبازرس یها شرکتهمکار و  یها شگاهیـ آن دسته از آزما9تبصره 

 تیآنان را در اولو ،یآزمون اختصاص یموظف است ضمن برگزار زی. مؤسسه نندیاقدام نما نامه آیین نیا طینسبت به انطباق خود با شرا سال

کارشناس استاندارد ارائه  عنوان بههمکار مذکور  شگاهیکه توسط شرکت و آزما یخدمات صورت نیا ریغقرار دهد. در  یشناسصدور پروانه کار

 .باشد یفاقد اعتبار م گردد یم

 .دینما ینظارت م یشرکت متقاض ایاستاندارد در مؤسسه  یقیـ مؤسسه بر اشتغال کارشناس حق8تبصره 

ضمن حضور در جلسه  دیپروانه با افتیدر یبرا ،نامه آیین نیمربوط در ا یها ( و تبصره8مندرج در ماده ) طیـ داوطلبان واجد شرا 4ماده 

سوگند  یپس از ادا گردد یم لیتشک یو ندهینما ای( ونیسیکم سییاستاندارد مؤسسه )ر نیو تدو یزیر که با حضور معاون برنامه ونیسیکم

استاندارد را با  یاست و امضاء سوگندنامه، پروانه کارشناس دشدهییتأ «رانیوز ئتیه نامه بیتصو وستیپ»که به مهر  وستیپ تنبه شرح م

 .خواهند نمود افتیدر یو یمقام مجاز از سو ایمؤسسه  سیرئ یامضا

سوگند و امضاء سوگندنامه توسط  یپس از ادا زی( نها شرکت)اعم از مؤسسات و  یاستاندارد اشخاص حقوق یتبصره ـ پروانه کارشناس

 .شود یاعطا م شانیشرکت مربوط به ا ایمقام مؤسسه  نیرباالت ای رعاملیمد

 .استاندارد سه سال از زمان صدور خواهد بود یـ مدت اعتبار پروانه کارشناس 6ماده 



ساعت در  ستیمربوطه )حداقل ب یآموزش یها منوط به گذراندن دوره یقیاستاندارد اشخاص حق یپروانه کارشناس دیتجد ای دیتبصره ـ تمد

استاندارد مؤسسه  نیو تدو یزیر معاونت برنامه دییو اخذ تأ تیمرتبط، ارائه گزارش فعال یها و دستورالعمل فیوظا قیدق یسال( و اجرا

 .باشد یم

 :خواهد شدلغو  یپروانه کارشناس ریـ در موارد ز7ماده 

 .ونیسیکم صیبه تشخ تیصالح دییتأ طیاز دست دادن شرا -9

 .توسط مراجع صالح یاز حقوق اجتماع تیبه محروم یصدور حکم قطع -8

فرد  یریکارگ بهشده و عدم  تیصالح دییپروانه استاندارد از شرکت و مؤسسه تأ یدارا یقیکارشناس حق ازخدمت انفصال ایاخراج  -1

 .نیگزیجا

 :شوند یم نییتع ریبه شرح ز ونیسیکم یـ اعضا 2ماده 

 (.سیاستاندارد مؤسسه )رئ نیو تدو یزیر معاون برنامه -9

 .یاز و یندگیکل مؤسسه به نما رانیاز مد یکی ای تیفیک یها ستمیاستاندارد و س یمعاون نظارت بر اجرا -8

 .استاندارد یعال یشورا رخانهیو دب ها استانامور  رکلیمد -1

 .مؤسسه سیرئ دییاستاندارد مؤسسه و تأ نیو تدو یزیر معاون برنامه هادشنیخبره به پ یدو نفر کارشناس فن -9

 .مؤسسه سییر دییجامعه کارشناسان استاندارد با تأ ندهینما -4

 (.رخانهیدب سییو ر ریمؤسسه )دب جیامور آموزش و ترو ریمد -6

االجرا  چهار عضو حاضر در جلسه الزم یبا رأ ماتیو تصم ابدی یم تیبا حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسم ونیسیتبصره ـ جلسات کم

 .باشد یم

ـ و 9179ـ مصوب  رانیا یصنعت قاتیو مقررات موسسه استاندارد و تحق نیقانون اصالح قوان موجب بهکه  یفیـ مجموعه وظا1ماده 

 .خواهد بودکارشناس استاندارد  فیجزء وظا باشد، یآن به عهده موسسه م یاصالحات بعد

به استفاده از خدمات  ازیکه ن یدر موارد اند موظفـ 9126ـ مصوب  یخدمات کشور تیری( قانون مد4موضوع ماده ) یها ـ دستگاه92ماده 

استاندارد  یپروانه کارشناس یدارا یو حقوق یقیفعال در حوزه استاندارد دارند، از کارشناسان حق یقیو اشخاص حق ها شرکتمؤسسات، 

 .ندیاستفاده نما

و  یقیعقد قرارداد با اشخاص حق قیخود را از طر ازیموردن یو خدمات کارشناس فیدر موارد لزوم انجام وظا تواند یـ مؤسسه م9تبصره 

ـ و 9121مناقصات ـ مصوب  ی( قانون برگزار81ماده )« هـ»بند  بر اساس ده،یکه شرح خدمات موردنظر در آن درج گرد یبیبه ترت یحقوق

 .دی، به کارشناس واگذار نما96/7/9124هـ مورخ 19968ت /29972شماره  نامه بیآن موضوع تصو نامه آیینمفاد فصل سوم 

 دهد یارائه م یردولتیو غ یدولت یها بخشمؤسسه به  فیرا در رابطه با موضوع وظا یکه کارشناس استاندارد خدمات یـ در موارد8تبصره 

 .دینما میتسل ونیسیکم رخانهیخواهد نمود، به دب نییمؤسسه تع که ینحو بهخود را  ینسخه از گزارش عملکرد و کارشناس کیف است مکل



 ونیسیتوسط کم ایاست  یضرور هینظر نییتب یکه برا یحاتینکات و توض هیو شامل کل حیمستدل، صر دیـ اظهارنظر کارشناس با99ماده 

و در مهلت مقرر به مراجع  یکتب طور بهرا  یخود نظر کارشناس تیباشد. کارشناس استاندارد موظف است در حدود صالح شود یمشخص م

 .دینما ینگهدار میتسل خیاز آن را تا مدت پنج سال بعد از تار یا و نسخه میتسل ربط یذ

اعالم و از مبادرت به  یکتب طور بهرد، موضوع را  در صورت وجود جهات یـ کارشناس استاندارد موظف است در امور ارجاع98ماده 

. جهات رد کارشناس همان جهات رد شود یمقرر محکوم م یها مجازاتمتخلف محسوب و به  صورت  نیا ریدر غ د،یامتناع نما یکارشناس

 .باشد یـ م9172ـ مصوب  یفریو انقالب در امور ک یعموم یها هدادگا یدادرس نییآ نون( قا96دادرس مندرج در ماده )

 نییتع ریبه شرح ز گردد یکه به آنان ارجاع م یفیانجام وظا یاستاندارد برا یپروانه کارشناس یدارا یقیالزحمه اشخاص حق ـ حق91ماده 

 :شود یم

 .هیپا متی( درصد ق942) یهر ساعت کار کارشناس یازابه  یالف ـ دارندگان درجه دکتر

 .هیپا متی( درصد ق982) یهر ساعت کار کارشناس یازاارشد به  یب ـ دارندگان درجه کارشناس

 .هیپا متی( درصد ق922) یهر ساعت کار کارشناس یازابه  یج ـ دارندگان درجه کارشناس

 .شود یمؤسسه اعالم م سیرئ دییو پس از تأ نییتع ونیسیتوسط کم هرسال هیپا متیـ ق9تبصره 

الزحمه رده  ساعت حق کیهر دو ساعت حداکثر معادل  ازایو ذهاب کارشناسان استاندارد به  ابیت اباب تواند یـ مؤسسه م8تبصره 

 .دیمربوط اضافه پرداخت نما یکارشناس

الزحمه کارشناس به  باشد پرداخت حق شده انجاماز مؤسسه  ریغ یحسب درخواست اشخاص یانجام کار کارشناس که درصورتیـ 1تبصره 

 .خواهد بودنده کن عهده درخواست

 :باشد یم ریـ تخلفات کارشناسان استاندارد به شرح ز99ماده 

 .در وقت مقرر بدون عذر موجه یانجام کارشناس یعدم حضور در مراجع صالحه برا -9

 .شدمؤسسه ارجاع شده با قیکه کار از طر یدر مواقع یامتناع از کارشناس ایو  یامر کارشناس موقع بهعدم انجام  -8

 .نباشد رگذاریتأث دار تیمراجع صالح ماتیدر تصم هرچند یدر اظهارنظر کارشناس یانگار مسامحه و سهل -1

آن  افتیکه حق در یبه اشخاص ها آن میامتناع از تسل ایآن را ندارند و  افتیکه قانوناً حق در یاسناد و مدارک به اشخاص میتسل -9

 .را دارند

 .یسوءرفتار و اعمال خالف شئونات شغل -4

 .یو مقررات در اظهارنظر کارشناس نینقض قوان -6

 .کارشناس است تیکه خارج از صالح یو اظهارنظر در امور یانجام کارشناس -7

 .یجهات رد کارشناس باوجودو اظهارنظر  یانجام کارشناس -2

 .اظهارنظر خالف واقع -1

 .شده است یکه اعتبار آن منقض یا و اظهارنظر با پروانه یانجام کارشناس -92

 .افشاء اسرار و اسناد محرمانه و تخلف از سوگند -99

 .مال مازاد بر تعرفه دستمزد ایاخذ وجه  -98



 .یپروانه کارشناس قیو اظهارنظر در زمان تعل یانجام کارشناس -91

 :از اند عبارتدرجه  بیبه ترت هاتیـ تنب94ماده 

 .تذکر بدون درج در پرونده کارشناس -9

 .تذکر با درج در پرونده کارشناس -8

 .مدت اعتبار پروانه انیحداقل به مدت سه ماه و حداکثر تا پا یپروانه کارشناس قیتعل -1

 .بوطهتا سه سال در استان مر سال کیو صدور مجدد پروانه از  دیعدم تمد -9

 .و صدور پروانه در سطح کشور دیعدم تمد -4

 .یو حقوق یقیاشخاص حق تیصالح دییتأ طیاز شرا یکیشدن  لیدر صورت احراز زا یلغو پروانه کارشناس -6

 هیتناسب تخلف و تنب تیبا رعا نامه نیمندرج در آئ هاتیاز تنب یکیبه  تیمحکوم یتخلف و صدور رأ صیمرجع تشخ ونیسیـ کم96ماده 

 .شود یم لی( تشکیاستان )در صورت معرف یدادگستر کل سیرئبه انتخاب  یاز قضات دادگستر یکیکه با دعوت از  باشد یم

باشد  یفریک ای یواجد وصف حقوق یخصوص یوجود شاک لیکارشناس عالوه بر تخلف، به دل یاعمال ارتکاب که یدرصورتـ 9تبصره 

در  شده نییتع یها هیتنب یمانع از اجرا ییمراجع قضا ی. رأدیارسال نما دار تیصالح ییپرونده امر را به مرجع قضا موظف است ونیسیکم

 .نخواهد بود نامه آیین نیا

 .قرارداد ییقضا بیرا تحت تعق ونیسیکم یاعضا توان یم ون،یسیکم ماتیـ در صورت اثبات غرض مجرمانه در رابطه با تصم8تبصره 

 .است دهیرس یجمهور استیمقام محترم ر دییبه تأ 9/6/9121 خیدر تار نامه بیتصو نیا

 

 سوگندنامه

 کتای ندیخدوبه نام 

و  یراست به شود یشرکت/ مؤسسه محول م نیبه من/ به ا یکارشناس یکه برا یامور هیتا در کل کنم یم ادیبه خداوند متعال سوگند »
باشم و خداوند  نیجانب عدالت و انصاف، رازدار و ام تیخود را در آن دخالت ندهم و ضمن رعا یو اغراض شخص میاظهارنظر نما یدرست

 .«بدانم ناظر و شاهد اعمال خود  المتعال را در همه ح

 

 امضاخیتار

 

 

 

یمیـمحمدرضارحجمهورسیرئمعاوناول  

  

  


