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مطابق روش اجرايي تدوين استانداردهاي ملي ايران به شماره مدرك /33/202ر ،تمامي پیشنويسهاي
استانداردهاي ملي ايران بايد توسط ويراستاران مجاز ،ويراستاري شوند .دبیر تدوين بايد اصالحات الزم بر روي
پیشنويس بررسيشده در كمیسیون نهايي را انجام داده و متن پیشنويس را براي ويراستار ارسال كند .ويراستار
بايد پس از بررسي انطباق پیشنويس استاندارد ملي با استاندارد ملی ایران شماره  ،5نظرات اصالحي
ويراستاري را براي اعمال در متن پیشنويس به دبیر ارسال كند .ويراستار موظف است پس از حصول اطمینان از
اعمال اصالحات ويراستاري توسط دبیر در متن پیشنويس ،نسبت به امضاي بخش مورد نظر در كارنامه اقدام
نمايد.
2

درخواست ویراستاری

متقاضي درخواست ويراستاري بايد واجد شرايط زير باشد:
 -2حداقل داراي مدرك تحصیلي كارشناسي؛
 -2تناسب مدرك تحصیلي دانشگاهي متقاضي با رشته(هاي) كمیته ملي مورد نظر براي ويراستاري؛
 -3داشتن گواهي دوره آموزشي آخرين ويرايش استاندارد ملي ايران شماره « 5استانداردهاي ملي ايران-
ساختار و شیوه نگارش» (با تاريخ صدور حداكثر سه سال قبل از تاريخ درخواست)؛
 -4داشتن پروانه كارشناسي تدوين استانداردهاي ملي براي كارشناسان برون سازماني (به غیر از متقاضیان
دستگاههاي اجرايي)؛
 -5دبیر تدوينِ حداقل  5استاندارد ملي ايران كه حداقل  3استاندارد آن در بازه زماني سه سال قبل از
درخواست ويراستاري مصوب شده باشد .در خصوص دستگاههاي اجرايي كه مسئولیت دبیري و تهیه
پیشنويس استانداردهاي ملي را دارند ،تعداد استاندارد به حداقل يک استاندارد در بازه زماني سه سال
قبل كاهش مييابد .الزم به ذكر است كه اين افراد در صورت تايید طبق اين گردش كار ،فقط مجاز به
ويراستاري پیشنويسهاي دستگاه اجرايي خود ميباشند.
3

نحوه درخواست ویراستاری

متقاضیان ويراستاري استانداردهاي ملي ايران بايد فرم درخواست ويراستاري استانداردهاي ملي ايران (فرم
شماره  )2را تكمیل كرده و همراه با مدارك مرتبط به رابط تدوين واحدهاي ستادي/اداره كل استاني تحويل
2

دهند .مدارك بايد پس از تايید ادارات كل ستادي/استاني/دفتر تدوين پژوهشگاه ،به پیوست نامه به دفتر تدوين
استانداردهاي ملي ارسال شود.
تمامي مدارك زير بايد هنگام درخواست ارسال شود:
 نامه تايیدشده اداره كل ستادي/استاني/دفتر تدوين پژوهشگاه ؛ تصوير تمامي مدارك تحصیلي دانشگاهي؛ تصوير گواهي آموزشي استاندارد ملي ايران شماره ( 5با تاريخ صدور حداكثر سه سال قبل از تاريخدرخواست)؛
 تصوير پروانه كارشناسي تدوين استاندارد ملي (براي متقاضیان برون سازماني ،به غیر از دستگاههاياجرايي)؛
 فرم شماره  2تكمیلشده (به انضمام جدول .)2جدول  :2سابقه دبیري متقاضي ويراستاري
رديف

*

4

شماره استاندارد ملي

رشته كمیته ملي

*

شماره اجالسیه كمیته ملي

*

تاريخ تصويب

*

مطابق پیشگفتار استاندارد ملي

فرایند بررسی درخواست ویراستاری

فرمهاي درخواست ويراستاري دريافتشده توسط دفتر تدوين استانداردهاي ملي ،در جلسهاي با حضور مديركل،
معاونین و كارشناسان دفتر مورد بررسي قرار ميگیرد .در اين جلسه براساس سابقه و عملكرد متقاضي به بررسي
موارد زير پرداخته ميشود:
 رشته تحصیلي مندرج در مدرك تحصیلي؛ گواهي دوره آموزشي آخرين ويرايش استاندارد ملي ايران شماره « 5استانداردهاي ملي ايران -ساختار وشیوه نگارش» (با تاريخ صدور حداكثر سه سال قبل از تاريخ درخواست)؛
 سوابق پیشنويس استانداردهايي كه متقاضي ويراستاري دبیري آنها را بر عهده داشته است و به دلیلعدم رعايت استاندارد ملي ايران شماره  5و روان و سلیس نبودن قبل از برگزاري كمیته ملي عودت داده
شده است؛
3

 امتیازهاي كسبشده از استانداردهايي كه در بازه زماني سه سال قبل توسط متقاضي ويراستاري ،تدوينشده است .حداقل امتیاز قابلقبول  20/5ميباشد (پیشنويسي كه در كمیته ملي به دلیل مشكالت فني
و اجرايي به كمیسیون فني عودت داده شده باشد ،در ارزيابي لحاظ نخواهد شد)؛
 امتیاز كسبشده بابت رعايت استاندارد ملي ايران شماره  5در فرم ارزيابي دبیران در كمیته ملي (شمارهمدرك /242/242ف) براي استانداردهايي كه توسط متقاضي ويراستاري در بازه زماني سه سال قبل
تدوين شده است.
نتیجه درخواست ويراستاري به متقاضي اطالعرساني شده و فهرست اسامي ويراستاران مجاز همراه با شماره
تماس ،محل اشتغال ،رشته(هاي) ويراستاري مصوب و تاريخ پايان اعتبار ويراستاري ،جهت اطالع و بهرهبرداري
دبیران تدوين استانداردهاي ملي ايران در سايت سازمان به روزرساني ميشود.
ويراستار فقط مجاز به ويراستاري در رشتهاي/رشتههايي است كه براي ويراستاري در آن(ها) تايید شده است.
متقاضي ويراستاري در صورت تايید يا عدم تايید در جلسه مذكور ،تا يک سال از تاريخ برگزاري جلسه ،مجاز به
ارائه درخواست جديد نخواهد بود.
5

نحوه درخواست تمدید ویراستاری

ويراستار مجاز بايد يک ماه قبل از پايان تاريخ اعتبار ويراستاري به منظور تمديد ،فرم درخواست تمديد
ويراستاري (فرم شماره  )2را تكمیل و همراه با مدارك مرتبط به ادارات كل ستادي/استاني /دفتر تدوين
پژوهشگاه تحويل دهد .مدارك بايد پس از تايید ادارات كل ستادي/استاني /دفتر تدوين پژوهشگاه ،به پیوست
نامه به دفتر تدوين استانداردهاي ملي ارسال شود.
تمامي مدارك زير بايد هنگام درخواست ارسال شود:
 نامه تايیدشده ادارات كل ستادي/استاني/دفتر تدوين پژوهشگاه؛ تصوير تمامي مدارك تحصیلي دانشگاهي؛ تصوير گواهي آموزشي استاندارد ملي ايران شماره ( 5با تاريخ صدور حداكثر سه سال قبل از تاريخدرخواست)؛
 تصوير پروانه كارشناسي تدوين استاندارد ملي (براي متقاضیان برون سازماني ،به غیر از دستگاههاياجرايي)؛
 فرم شماره  2تكمیلشده (به انضمام جدول  2و جدول .)24

جدول  :2سابقه ويراستاري متقاضي تمديد ويراستاري
*

رديف شماره استاندارد ملي نام دبیر

*

**

رشته كمیته ملي

**

شماره اجالسیه كمیته ملي

تاريخ تصويب

مطابق صفحه كمیسیون فني تدوين استاندارد

**

مطابق پیشگفتار استاندارد ملي
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فرایند بررسی تمدید ویراستاری

فرمهاي درخواست تمديد ويراستاري دريافتشده توسط دفتر تدوين استانداردهاي ملي ،در جلسهاي با حضور
مديركل ،معاونین و كارشناسان دفتر مورد بررسي قرار ميگیرد .در اين جلسه براساس سابقه و عملكرد متقاضي
به بررسي موارد زير پرداخته ميشود:
 رشته تحصیلي مندرج در مدرك تحصیلي؛ گواهي دوره آموزشي آخرين ويرايش استاندارد ملي ايران شماره « 5استانداردهاي ملي ايران -ساختار وشیوه نگارش» (با تاريخ صدور حداكثر سه سال قبل از تاريخ درخواست)؛
 سوابق پیشنويس استانداردهايي كه متقاضي تمديد ويراستاري دبیري آنها را بر عهده داشته است و بهدلیل عدم رعايت استاندارد ملي ايران شماره  5و روان و سلیس نبودن قبل از برگزاري كمیته ملي
عودت داده شده است؛
 امتیازهاي كسبشده از استانداردهايي كه در بازه زماني سه سال قبل توسط متقاضي تمديد ويراستاري،تدوين شده است .حداقل امتیاز قابل قبول  20/5ميباشد (پیشنويسي كه در كمیته ملي به دلیل
مشكالت فني و اجرايي به كمیسیون فني عودت داده شده باشد ،در ارزيابي لحاظ نخواهد شد)؛
 امتیازهاي كسبشده بابت رعايت استاندارد ملي ايران شماره  5در فرم ارزيابي دبیران در كمیتهملي(شماره مدرك /242/242ف) براي استانداردهايي كه توسط متقاضي تمديد ويراستاري در بازه
زماني سه سال قبل ،ويراستاري شده است؛
 امتیاز كسبشده بابت رعايت استاندارد ملي ايران شماره  5در فرم ارزيابي دبیران در كمیته ملي براياستانداردهايي كه توسط متقاضي تمديد ويراستاري در بازه زماني سه سال قبل تدوين شده است.

5

**

نتیجه درخواست تمديد ويراستاري به متقاضي اطالعرساني شده و فهرست اسامي ويراستاران مجاز همراه با
شماره تماس ،محل اشتغال ،رشته(هاي) ويراستاري مصوب و تاريخ پايان اعتبار ويراستاري ،جهت اطالع و
بهرهبرداري دبیران تدوين استانداردهاي ملي ايران در سايت سازمان به روزرساني ميشود.
ويراستاري كه در بازه زماني سه سال قبل از تقاضاي تمديد ،فعالیت ويراستاري نداشته باشد به عنوان متقاضي
جديد محسوب ميشود.
7

مدت اعتبار ویراستاری

مدت اعتبار ويراستاري ،از زمان تايید به مدت سه سال است.
8

حق الزحمه ویراستاری

حقالزحمه ويراستاري پیشنويس استانداردهاي ملي ،هر سال به ادارات كل ستادي/استاني /دفتر تدوين
پژوهشگاه ابالغ ميشود.
1

وظایف ویراستار

ويراستار بايد پس از دريافت پیشنويس استاندارد ملي ايران و منبع ذكر شده در پیشگفتار پیشنويس مذكور
(در صورت وجود) ،نسبت به بررسي مطابقت پیشنويس با آخرين ويرايش استاندارد ملي ايران شماره  5صرفا در
موارد زير اقدام نمايد:
 بررسي رعايت قواعد دستور زبان فارسي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي در متن پیشنويس ،ازجمله امالء صحیح فارسي ،نمادها ،يكاها ،نشانههاي سجاوندي و غیره؛
 بررسي انسجام و پیوستگي مطالب نوشتهشده ،گويايي و مفهومبودن جمالت ،روان و سلیسبودنجمالت نوشتهشده در متن؛
 صحت كلمات نوشتهشده به زبان انگلیسي در متن و پانوشتها؛ انطباق كامل فهرست مندرجات با بندها/زيربندها/پیوستها و غیره؛ صحت ارجاعات درون متن و نیز ارجاع به ساير متون و استانداردها؛ رعايت قواعد نگارش مراجع الزامي/كتابنامه و ارجاع درست به اين منابع در متن پیشنويس استاندارد؛ پیشنهاد استفاده از واژههاي فارسي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي به جاي واژههاي بیگانه؛ بررسي انطباق كامل اجزاي موجود در متن منبع با اجزاي موجود در متن پیشنويس با هدف اعمالعبارتهاي «معادل يكسان»« ،ترجمه تغییريافته» يا «تنفیذ» براي پیشنويسهايي كه داراي يک منبع
واحد ميباشند و درستي پیوست مرتبط با تغییرات اعمالشده در روش «ترجمه تغییريافته».
6

ويراستار بايد پس از اطمینان از انجام اصالحات الزم توسط دبیر ،ضمن درج نام ،نامخانوادگي و تاريخ انجام
ويراستاري در بخش مرتبط در فرم كارنامه تدوين ،آن را امضا نمايد.
ويراستاران ،مجاز به ويراستاري استانداردهايي كه دبیر يا رئیس كمیسیون فني آن بودهاند ،نميباشند.
امضا كارنامه به معني پذيرش مطابقت متن پیشنويس استاندارد با موارد ذكرشده ميباشد و در صورتي كه پس
از ارسال مدارك پیشنويس براي برگزاري كمیته ملي ،مغايرت با موارد ذكرشده مسجل شود ،ويراستار حق
هیچگونه اعتراضي نخواهد داشت .لذا تاكید ميشود در مواردي كه تمامي موارد ويراستاري اعالمشده به دبیر در
متن نهايي اعمال نشده باشد ،نسبت به امضاي كارنامه اقدام نكند.
91

اخطار و حذف

در صورتي كه پیشنويس ارسالشده به دفتر تدوين با بند  9اين گردش كار مطابقت نداشته باشد و ويراستاري
انجام شده از نظر دفتر تدوين استانداردهاي ملي/كمیته ملي ضعیف ارزيابي شود ،به ويراستار اخطار كتبي داده
شده و در صورتي كه فاصله زماني بین دو اخطار ويراستاري كمتر از  3سال باشد ،نام ويراستار از فهرست
ويراستاران مجاز حذف خواهد شد و ايشان تا يک سال از زمان حذف ،مجاز به درخواست مجدد ويراستاري
نخواهند بود .پس از طي اين مدت ،اين شخص در صورت تمايل بايد به عنوان متقاضي جديد ويراستاري مطابق
بند  3اقدام كند ،با اين تفاوت كه تاريخ گواهي آموزشي استاندارد شماره  5ارسالي بايد در بازه يكسال قبل از
ارسال درخواست باشد.
شايان ذكر است تمديد ويراستاري اشخاص ،موجب لغو اخطار صادرشده قبلي نميشود.

7

عنوان :فرم درخواست ویراستاری

(فرم شماره )9

استانداردهای ملی ایران
مشخصات متقاضی ویراستاری:
 -2نام:
 -2نام خانوادگي:
 -3رشته تحصیلي و گرايش
 -2-3كارشناسي:
 -2-3كارشناسي ارشد:
 -3-3دكتري:
 -4سمت و محل اشتغال:
 -5آدرس پستي:
 -6پست الكترونیكي:
 -7تلفن ثابت (با پیش شماره):
 -8تلفن همراه:
سابقه دبیري استانداردهاي ملي ايران( :مطابق جدول )2

اينجانب  ............................................ضمن تايید موارد فوق ،متقاضي ويراستاري در رشته(هاي) زير ميباشم:
-2
-2
-3
توضیح :عنوان رشته(ها) بايد مطابق فهرست كمیتههاي ملي و بر اساس اولويت باشد.
اظهارنظر معاون/رئیس اداره استانداردسازي استان/رابط تدوين اداره كل ستادي/دفتر تدوين پژوهشگاه:

تاريخ و امضا:

نام و نام خانوادگي:

تاريخ برگزاري جلسه:

نتیجه جلسه بررسي درخواست ويراسـتاري:

امضا:

نام و نام خانوادگي مسئول ويراستاري:
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تاريخ و امضا:

عنوان :فرم درخواست تمدید ویراستاری
(فرم شماره )2

استانداردهای ملی ایران
مشخصات متقاضی تمدید ویراستاری:
 -2نام:
 -2نام خانوادگي:
 -3رشته تحصیلي و گرايش
 -2-3كارشناسي:
 -2-3كارشناسي ارشد:
 -3-3دكتري:
 -4سمت و محل اشتغال:
 -5آدرس پستي:
 -6پست الكترونیكي:
 -7تلفن ثابت (با پیش شماره):
 -8تلفن همراه:
 -9رشته(هاي) ويراستاري قبلي:
سابقه دبیري تمام استانداردهاي ملي ايران در سه سال گذشته( :مطابق جدول )2

سابقه ويراستاري تمام استانداردهاي ملي ايران در سه سال گذشته( :مطابق جدول )2
اينجانب  ............................................ضمن تايید موارد فوق ،متقاضي ويراستاري در رشته(هاي) زير ميباشم:
-2
-2
-3
تاريخ و امضا:
توضیح :عنوان رشته(ها) بايد مطابق فهرست كمیتههاي ملي و بر اساس اولويت باشد.
اظهارنظر معاون/رئیس اداره استانداردسازي استان/رابط تدوين اداره كل ستادي/دفتر تدوين پژوهشگاه:

تاريخ و امضا:

نام و نام خانوادگي:

تاريخ برگزاري جلسه:

نتیجه جلسه بررسي درخواست ويراسـتاري:

امضا:

نام و نام خانوادگي مسئول ويراستاري:
9

عنوان :فرم صورتجلسه بررسی

(فرم شماره )3

ویراستاری
حاضرین در جلسه:
نام و نامخانوادگی

تاریخ جلسه:
سمت

توضیح:
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امضا

