
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبت پيشنهاد  آغاز
 تدوين در سامانه 

تاييد رابط 
 تدوين

عودت به پيشنهاد 
دهنده جهت اصالح 

 پيشنهاد

وارد شده  اصالح پيشنهاد
         توسط پيشنهاد دهنده

بررسي توسط كارشناس دفتر 
 تدوين

بررسي توسط رابط 
 تدوين

 
 

  

طرح در كميته 
 ريزيبرنامه

در كميته  تصويب
 ريزيبرنامه

ثبت عدم تصويب پيشنهاد در 
 پيشنهاددهندهاطالع سامانه جهت 

ريزي به اداره كل كميته برنامه اعالم مصوبات
جهت  توسعه منابع انساني و امور پشتيباني

 اداره كل استان /يستاداداره كل ه ابالغ ب
به منظور عقد قرارداد/تنظيم  /پژوهشگاه

 * التحقيقحق

   
    

   
 

 توسط دبير ارسال پيش نويس
به ويراستار تاييد صالحيت 

 و اعمال اصالحات شده
 توسط دبير ويراستاري

مدارك (نسخه چاپي      ارسال
نويس استاندارد + كارنامه پيش

تكميل شده + نامه ارسال به 
 حاوي فايل CDكميته ملي + 

word منبع) فايل نويس و پيش
پس از  براي طرح در كميته ملي

 تدوين بررسي و تاييد رابط

 انجام اصالحات مصوب
 دركميته ملي و 

كارنامه ارسال مدارك (
تكميل شده + نامه ارسال به 

 حاوي فايل CD+  چاپ
word استاندارد ملي و 

پس از  چاپ منبع) برايفايل 
 تدوين بررسي و تاييد رابط

اخذ شماره ملي و استقرار 
روي پورتال  ملي استاندارد

 ملي استاندارد ايران سازمان
 پايان

تشكيل كميسيون فني توسط 
 الزممدارك دبير و ارسال مجدد 

صورت جلسه به انضمام 
طرح براي  كميسيون فني جديد

پس از  كميته مليمجدد در
 تدوين بررسي و تاييد رابط

تصميم كميته 
ملي مبني بر 
 تشكيل مجدد
 كميسيون فني

  برگزاري
 كميته ملي

تصويب در 
 كميته ملي

 برگزاري مجدد
  كميته ملي

تصويب در 
 كميته ملي

حذف يا 
 عودت

 تاييد مدارك
كارشناس  توسط

 دفتر تدوين

عودت مدارك 
 جهت اصالح

    راهنما: 

 دهنده/دبير     پيشنهاد  :                
   

 دفتر تدوين  /تدوين  : رابط                  

ثبت نام در سامانه جامع 
 تدوين استاندارد ملي    

ثبت تصويب پيشنهاد در سامانه 
 دبيرجهت اطالع 

تاييد 
كارشناس 
 دفتر تدوين

 اري كميسيون اوليهزبرگ
صورت  ارسالو  توسط دبير

از  پس جلسه به دفتر تدوين
 تدوين رابط بررسي و تاييد

بررسي و كنترل 
صورت جلسه و تاييد 

 كارشناس دفترتوسط 
 تدوين

فني اري كميسيون زبرگ
صورت  ارسالو  توسط دبير

از  پس جلسه به دفتر تدوين
 تدوين رابط بررسي و تاييد

بررسي و كنترل 
صورت جلسه و تاييد 

 كارشناس دفترتوسط 
 تدوين

نهايي اري كميسيون زبرگ
صورت  ارسالو  توسط دبير

از  پس جلسه به دفتر تدوين
 تدوين رابط بررسي و تاييد

بررسي و كنترل 
صورت جلسه و تاييد 

 كارشناس دفترتوسط 
 تدوين

 تاييد مدارك
توسط كارشناس 

 دفتر تدوين

عودت مدارك 
 جهت اصالح

 تاييد مدارك
توسط كارشناس 

 دفتر تدوين

عودت 
مدارك 
جهت 
 اصالح

 شود.ابالغ ميپژوهشگاه  /اداره كل استان و اداره كل ستادي/ پيشنهادات مصوب به صورت موظف، به طور مستقيم توسط دفتر تدوين به دبير* 
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 خير

 خير

 خير عودت

 

 

 
شنهاد

پي
 

تدوين استاندارد
 

و كميته برنامه
ريزي

 
سيون

كمي
ها و
 

ش
تهيه پي

س استاندارد
نوي

 
 

شار استاندارد ملي
ي و انت

كميته مل
 

 »ايران فرآيند تدوين استانداردهاي ملي«        


