
97ضوابط و تعهدات ابالغیه حق التحقیق و قراردادهاي واگذاري تهیه پیش نویس استانداردهاي ملی در سال 

دبیر تدوین تعهد می نماید موضوع واگذار شده را براساس روش اجرایی مربوطـه بـا رعایـت اصـول علمـی و فنـی و بـا        -
مهارت و دقت به انجام برساند .استفاده از آخرین دستاوردهاي جهانی و با به کارگیري حداکثر 

دبیر تدوین موظف به اعالم منبع یا عنوان واگذار شده در کمیسیون اولیه بوده و مسئولیت بررسی به منظور عدم وجود -
استاندارد ملی مشابه با استاندارد واگذار شده بر عهده دبیر تدوین استاندارد می باشد و چنانچه در هر مرحله اي از فرآیند 

ین ، وجود استاندارد ملی مشابه محقق شود ، موضوع از دستور کار دبیر خارج خواهد شد.تدو
دبیر تدوین تعهد می نماید در تهیه و تنظیم نقشه ها و مدارك مربوط از سیستم متریک استفاده نموده و آخرین نسخه -

را رعایت نماید .5استاندارد ملی شماره 
یک منبع بین المللی یا منطقـه اي  صرفا پذیرش دوین استاندارد ملی براساس دبیر تدوین مکلف است در صورت ت-

ا تغییریافتـه در پـیش   یـ و ضمن هماهنگی با کمیسیون فنی ، نسبت به تعیین وضـعیت همسـان   یا ملی سایر کشورها 
کشـور ضـروري اسـت    گفتار استاندارد اقدام نماید . همچنین در صورت لزوم به تغییر در متن استاندارد بنا به مقتضـیات  

ه تعیین تغییرات مربوط در آخرین پیوست استاندارد اقدام نماید .بنسبت 
رین ویرایش منبـع مـورد   دبیر تدوین متعهد است پیش نویس استانداردهاي ملی ایران را به زبان فارسی و مطایق با آخ-

ی تهیه و ارائه نماید .ه همراه کلید واژه در مهلت زمانی مقرر براي طرح در کمیته ملاستفاده و ب
ارائه نسـخه انگلیسـی   به دبیر تدوین استانداردهاي ملی مکلف است همراه با پیش نویس استانداردهاي ملی نسبت-

طبق فرمت اعالم شده اقدام نماید . بدیهی است در صـورت هـر گونـه    استاندارد ملی(scope)هدف و دامنه کاربرد 
استاندارد را نیز مطـابق مـتن   scopeتغییر در متن پیش نویس استاندارد در کمیته ملی دبیر مکلف است متن انگلیسی 

.لی ارائه نمایدتدوین استانداردهاي ماستاندارد ملی اصالح و براي استقرار در بخش انگلیسی پورتال سازمان به دفتر 
ی استاندارد می باشـد و  کلیه حقوق مادي و معنوي حاصل از انجام موضوع واگذار شده و نتایج آن متعلق به سازمان مل-

تفاده اختصاصی بدون مجوز سازمان را ندارد.دبیر حق اس
نماید.دبیر تدوین متعهد می باشد که از واگذاري موضوع به سایر افراد با هر عنوانی خودداري-
بـر عهـده دبیـر تـدوین مـی باشـد .       طبق ضـوابط مشـخص شـده    پذیرایی زینه ویراستاري ، تایپ ، تکثیر و پرداخت ه-

پرداخت حق الزحمه اعضاي کمیسیون اولیه ، فنی و نهایی براساس تعرفـه ابالغـی و ارائـه    دبیر تدوین مکلف بههمچنین 
اسناد و مدارك مثبته بر اساس فرمت تعیین شده به دفتر تدوین استانداردهاي ملی می باشـد . بـدیهی اسـت در صـورت     

نخواهد شد.  کار انجام به منظور اعالم خاتمهعدم ارائه اسناد مذکور تاییدیه نهایی از سوي دفتر تدوین 


