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 10031455100   شناسه خدمت: تدوين استانداردهاي ملي  :عنوان خدمت

 (G2Gخدمت به دیگردستگاه های دولتی) ■       ( G2Bخدمت به کسب و کار) ■         (G2Cخدمت به شهروندان )■              نوع خدمت:

  شرح خدمت:

جاز در سامانه جامع تدوین، تدوین استانداردهای ملی شامل تدوین استانداردهای جدید، تجدیدنظر و اصالحیه )از ثبت پیشنهاد تدوین استانداردهای ملی توسط کاربران م
باشد.  یته ملی تا چاپ استاندارد ملی( میهای تخصصی مربوطه، طرح موضوع در کم ریزی سازمان ملی استاندارد، بررسی موضوع در کمیسیون تصویب در کمیته برنامه

 باشد. اطالعات تکمیلی در صفحه اول سامانه قابل دسترس می
 المللی معتبر و مورد تایید سازمان ملی استاندارد و یا تحقیق و پژوهش در سامانه تدوین ثبت گردد. پیشنهاد تدوین استاندارد باید بر اساس منابع و مراجع بین

ریزی، مرحله تایید قرارداد و نتیجه  برنامه  شود و پیگیری تایید یا عدم تایید پیشنهاد در کمیته انجام می ison.isiri.gov.ir طریق سامانه تدوین به آدرسثبت پیشنهاد از 
 پذیر است. کمیته ملی از طریق این سامانه برای دبیر امکان

های تخصصی ادامه پیدا می کند.  در سامانه و عقد قرارداد با دبیر، تدوین استاندارد با تشکیل کمیسیون ریزی، ثبت نتیجه پس از تایید پیشنهاد تدوین در کمیته برنامه
های اولیه، فنی و نهایی باید مطابق با  تواند به دو صورت الکترونیکی و حضوری صورت پذیرد. اعضاء کمیسیون های فنی تدوین استاندارد می تشکیل جلسات و کمیسیون

 /ر باشد.201/33روش اجرایی فرآیند تدوین استانداردهای ملی ایران شماره  4-4-6زیربند 
نویس استاندارد که به تایید ویراستار مجاز سازمان ملی استاندارد رسیده است به کمیته ملی ارجاع و پس از تایید در کمیته ملی  پس از تایید در کمیسیون نهایی، پیش
/ر باشد(، تاییدیه چاپ استاندارد صادر و شماره ملی به استاندارد اختصاص داده شده و در 201/33روش اجرایی شماره  2-7-4-6ند )اعضاء کمیته ملی باید مطابق با زیرب

 شود. پورتال سازمان بارگذاری می

 مدارک مورد نیاز:

 پیشنهاد ثبت شده در سامانه-1
 اصل صورتجلسات کمیسیون اولیه، فنی و نهایی -2

 توسط ویراستار و دبیر امضاء شده استاصل کارنامه که  -3

 متن پیش نویس استاندارد که توسط ویراستار اصالح و تایید شده است -4
 متن پیش نویس استاندارد نهایی اصالح شده -5
 ارایه نسخه انگلیسی هدف و دامنه کاربرد -6
 "اجالسیه کمیته ملیفهرست مدعوین پیشنهادی دبیر جهت شرکت در "اسامی مدعوین پیشنهادی طبق فرم  -7

8- CD حاوی فایل پیش نویس استاندارد ملی، منبع و نسخه انگلیسی هدف و دامنه کاربرد 
 ریزی اعالم شده است پیشنهادات شرکتها، ادارات یا افراد خاصی که توسط کمیته برنامه -9

 ابالغی تعرفه براساس ینهای و فنی ، اولیه کمیسیون اعضای الزحمه حق مربوط به پرداخت مدارك و اسناد -10

جزییات 

 خدمت

 روز 10پس از ارائه درخواست در صورت تکمیل بودن مدارك حدود  خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

 ساعات اداری ساعات ارائه خدمت:

 0 مراجعه حضوریدفعات  تعداد

هزینه ارایه خدمت)ریال( به 

 خدمت گیرندگان

 شماره حساب )های( بانکی مبلغ)مبالغ(

هزینه طبق مصوبه شورای عالی 
 استاندارد پرداخت می شود.

 

 
 
 
 



 

 جزئیات شناسنامه خدمت /زير خدمت

نحوه 

دسترسی 

 به خدمت

 ison.isiri.gov.ir                                                   : اینترنتی ■

isirmazandaran@isiri.gov.ir                               :پست الکترونیک  ■

 241 داخلی 1517                تلفن گویا یا مرکز تماس: ■    

 تلفن همراه:      □

 پیام کوتاه:     □ 

  دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات:□   

سامانه رسیدگي به شكايات سازمان ملي استاندارد          نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

 مراحل انجام کار(دريافت خدمت/زير خدمت ) شرح گردش و  مراحل لینک 

 

 لینک خدمت در سامانه ملي خدمات دولت
 

 

http://isfahan.isiri.gov.ir/portal/file/?809499/
http://isom.isiri.gov.ir/
http://isiri.gov.ir/portal/home/?101020/
https://sari.isiri.gov.ir/portal/home/?849880/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA
https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10031455100
http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10031455100

