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دمحل تول نام پدر ادگينام خانو نام

 تاريخ تولد شماره شناسنامه محل صدور

 ملي شناسائيشماره كارت

 رشته تحصيلي آخرين مدرك تحصيلي

كد( تلفن آدرس محل اقامت  صندوق پستي/كد)با ذكر

كد( تلفن رس محل كاردآ  صندوق پستي/كد:)با ذكر

ت الكترونيكيپس

 تلفن همراه

: موضوع فعاليت مورد درخواست-2

 تدوين استانداردهاي ملي-�1

و ترويج استاندارد-�2  آموزش

 نظارت بر اجراي استاندارد-�3
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و فرآورده هاي ساختماني-�1 و مصالح  مخابرات-�15 مهندسي ساختمان
و فرآوري داد-�16 مواد معدني-�2 هارايانه ه
و فرآورده هاي كشاورزي-�3  مهندسي پزشكي-�17 خوراك
و بيولو-�4 ها-�18ژيميكروبيولوژي و مقياس ، اوزان  اندازه شناسي
و الياف-�5 و فرآورده هاي نساجي  مديريت كيفيت-�19 پوشاك
و پايپوش-�6 و پوست  فرآورده هاي نفتي-�20 چرم
و كاغذ-�7 ، سلولزي و فرآورده هاي چوبي  انرژي-�21 چوب
و سموم-�22 بسته بندي-�8  كودها
و پليمر-�9 و آموزشي-�23 صنايع شيميائي و تجهيزات اداري  اسناد
 فناوري نانو-�24 خودرو نيرو محركه-�10
و فلزش-�11  محيط زيست-�25 ناسيمكانيك
و كمك آموزشي كودكان-�12 و اطالعات مكاني-�26 ايمني وسائل سرگرمي  نقشه
 گردشگري-�27 خدمات-�13
و الكترونيك-�14 و نقل-�28 برق  حمل

: مورد3حداكثر("نظارت بر اجراي استاندارد" گرايش رشته تخصصي مورد درخواست براي موضوع فعاليت-4 (

و براي انتخاب"نظارت بر اجراي استاندارد"انتخاب گرايش براي رشته تخصصي موضوع فعاليت:1تبصره•  الزامي مي باشد

ر ي به/ شته گرايش ها حدول مقررات رشته هاي تخصصي مندرج در پايگاه اطالع رساني سازمان به آدرس رشته هاي تخصصي

ORG.ISIRI.WWWو ترويج بخش مربوط به كارشناسان استاندارد مراجعه فرمائيد . پورتال آموزش
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و ترويج استاندارد"و"تدوين استانداردهاي ملي"ت براي موضوعات فعالي:2تبصره•  نيازي به انتخاب گرايش"آموزش

. نمي باشد

درب" نظارت بر اجراي استاندارد"پروانه كارشناسي استاندارد در موضوع فعاليت:3تبصره• راي رشته هاي تخصصي مندرج

ن2جدول صفحه28 الي23هاي بند . مي شود صادر

و ترويج استاندارد"پروانه كارشناسي استاندارد در موضوع فعاليت:4تبصره• در" آموزش  براي رشته هاي تخصصي مندرج

. صادر نمي شود2جدول صفحه28 الي25بندهاي

 امضاء:تاريخ تكميل فرم


