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نحوه انجام کار :
فعالیت با توجه به روش اجرایی:
 - 1دبیرخانه ستاد دارای وظایف به شرح زیرمی باشد:
 هماهنگی در خصوص برگزاری کلیه جلسات مربوط به انتخاب واحد های نمونه.
 نگهداری و به روز آوری مستندات اجرایی و سوابق مربوط.
 تهیه گزارش نهایی انتخاب واحدهای نمونه و ارائه آن به کمیته راهبری جهت تائید و اعالم در مراسم روز
جهانی استاندارد.
 تهیه و تدوین گزارش عملکرد هر دوره در ادارات کل استانی و ستادی مرتبط و تحلیل ارزیابی فرآیند انتخاب
واحد نمونه و ارائه آن به کمیته راهبری جهت سیاستگذاری های آتی .
 - 2اعضای کمیته راهبری انتخاب واحد نمونه در سطح ملی به شرح زیر می باشد:
 معاون نظارت بر اجرای استاندارد کاال و خدمات (رئیس(
 معاون برنامه ریزی و تدوین استاندارد یا نماینده وی،
 رئیس پژوهشگاه استاندارد یا نماینده وی،
 رئیس مرکز ملی تائید صالحیت ایران یا نماینده وی،
 مدیر کل دفتر حقوقی ،مجلس و هماهنگی امور استانها،
 مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی و انرژی (دبیر برحسب مورد(
 مدیر کل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی و بهداشتی (دبیر بر حسب مورد(
 مدیر کل دفتر مرکزی حراست.
 نمایندگان اعضاء کمیته راهبری باید ثابت بوده و به منظور حضور در جلسات ،کتباً به دبیرخانه ستاد معرفی گردند. تصمیمات جلسه با رأی مثبت  4نفر از اعضاء حاضر در جلسه مصوب می گردد. در صورت نیاز به رای گیری در کمیته راهبری انتخاب واحد نمونه در سطح ملی ،هرکدام از مدیران اداره کل نظارتبر اجرایاستانداردصنایع فلزی و انرژی و اداره کل نظارت بر اجرای استانداردصنایع غیر فلزی و بهداشتی صرفاً
درحوزه مرتبط حق رای داشته باشند.
 - 3کمیته راهبری دارای وظایف به شرح زیر می باشد:
 سیاستگذاری و تصمیم گیری در خصوص انتخاب واحد نمونه.
 بررسی و انتخاب واحدهای نمونه کشور از بین واحدهای معرفی شده ادارات کل استانی و تائید شده توسط
اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی و انرژی و اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر
فلزی و بهداشتی .
 سیاستگذاری در خصوص بهبود ،تسهیل و تسریع روش اجرایی.
 ارزیابی شاخصها و سیاستها در دستیابی به اهداف تعیین شده در انتخاب واحد نمونه .

 - 4اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی و انرژی و اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی و
بهداشتی دارای وظایف به شرح زیر می باشند:
 ارزیابی ،بررسی ،صحه گذاری اسناد و مدارک و ارائه گزارش کامل از واحدهای معرفی شده به دبیر خانه ستاد .
 همکاری در خصوص پاسخ به شکایات با دبیر خانه ستاد.
 پیگیری موارد نقص مدارک از طریق دبیرخانه استان .
 نگهداری اسناد و مدارک ارسال شده از شرکتهای متقاضی پس از برگزاری مراسم روز جهانی استاندارد موقتاً به
مدت  2ماه و ارسال مدارک به ادارات کل استانها جهت بایگانی برای مدت  2سال.
 ارزیابی و بررسی موانع و مشکالت اجرای فرآیند و ارائه پیشنهاد به دبیرخانه ستاد جهت بررسی در کمیته
راهبری.
 پاسخگویی به کلیه موارد پیگیری شده از سوی کمیته راهبری.
 - 5دبیر خانه استان دارای وظایف به شرح زیر می باشد:
 هماهنگی با دبیر خانه ستاد جهت انجام امور انتخاب واحد نمونه .
 اطالع رسانی به کلیه واحدهای تحت پوشش بر اساس روش اجرایی .
 بررسی و ارزیابی مستندات واحدهای تحت پوشش متقاضی و معرفی واحدهای نمونه و ارائه گزارش به همراه
ارسال سوابق (به روز) و گزارشات وضعیت این واحدها به کمیته راهبری استان.
 ارسال لیست واحدهای پیشنهادی کمیته راهبری استان جهت انتخاب در سطح ملی با تائید نهایی مدیر کل
استان به تفکیک صنایع فلزی و غیر فلزی به همراه ارسال سوابق (به روز) و گزارشات وضعیت به دبیر خانه
ستاد.
 ارزیابی و بررسی موانع و مشکالت اجرای فرآیند و ارائه پیشنهاد به کمیته راهبری استان جهت بررسی در
پایان هر دوره.
 - 6اعضای کمیته راهبری استان به شرح زیر باشد:
 مدیر کل استان(رئیس(
 معاون فنی اداره کل،
 معاون اداری مالی اداره کل،
 رئیس امور آزمایشگاه ها،
 رئیس اداره اجرای استاندارد(دبیر(
 مسئول حراست اداره کل استان.
تصمیمات جلسه با رأی مثبت  4نفر از اعضاء حاضر در جلسه مصوب می گردد.
 - 7کمیته راهبری انتخاب واحد نمونه استان دارای وظایف به شرح زیر می باشد:
برنامه ریزی ،هدایت و نظارت بر حسن اجرای فرآیند انتخاب واحد نمونه .

بررسی و انتخاب واحدهای نمونه در سطح استانی و پیشنهاد واحدهای منتخب ملی و اعالم به دبیرخانه استان جهت
انجام فرآیندهای بعدی.
ارزیابی و بررسی موانع و مشکالت اجرای فرآیند و ارائه پیشنهاد به دبیرخانه ستاد جهت بررسی در کمیته راهبری بعد از
پایان هر دوره .
فهرست نهائی واحدهای منتخب تهیه شده توسط کمیته راهبری از سوی رئیس کمیته راهبری جهت تنفیذ به ریاست
موسسه ارائه خواهد شد .

