عنوان :فرم درخواست ويراستاري

(فرم شماره )1

استانداردهاي ملي ايران
مشخصات متقاضي ويراستاري:
 -1نام:
 -2نام خانوادگی:
 -3رشته تحصیلی و گرایش
 -1-3کارشناسی:
 -2-3کارشناسی ارشد:
 -3-3دکتری:
 -4سمت و محل اشتغال:
 -5آدرس پستی:
 -6پست الکترونیکی:
 -7تلفن ثابت (با پیش شماره):
 -8تلفن همراه:
سابقه دبیری استانداردهای ملی ایران:
ردیف

شماره استاندارد ملی

رشته کمیته ملی

*

شماره اجالسیه کمیته ملی

*

تاریخ تصویب

* مطابق پیشگفتار استاندارد ملی

اینجانب  ............................................ضمن تایید موارد فوق ،متقاضی ویراستاری در رشته(های) زیر میباشم:
-1
-2
-3
توضیح :عنوان رشته(ها) باید مطابق فهرست کمیتههای ملی و بر اساس اولویت باشد.
اظهارنظر رابط تدوین واحدهای ستادی /ادارات کل استانی:

تاریخ و امضا:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ برگزاری جلسه:

نتیجه جلسه بررسی درخواست ویراسـتاری:

امضا:

نام و نام خانوادگی مسئول ویراستاری:
8

تاریخ و امضا:

*

عنوان :فرم درخواست تمديد ويراستاري
(فرم شماره )2

استانداردهاي ملي ايران
مشخصات متقاضي تمديد ويراستاري:
 -1نام:
 -2نام خانوادگی:
 -3رشته تحصیلی و گرایش
 -1-3کارشناسی:
 -4سمت و محل اشتغال:
 -5آدرس پستی:
 -6پست الکترونیکی:
 -7تلفن ثابت (با پیش شماره):
 -8تلفن همراه:
 -9رشته(های) ویراستاری قبلی:

 -3-3دکتری:

 -2-3کارشناسی ارشد:

سابقه دبیری تمام استانداردهای ملی ایران در سه سال گذشته:
ردیف

رشته کمیته ملی

شماره استاندارد ملی

*

شماره اجالسیه کمیته ملی

*

تاریخ تصویب

*

* مطابق پیشگفتار استاندارد ملی

سابقه ویراستاری تمام استانداردهای ملی ایران در سه سال گذشته:
ردیف

*

شماره استاندارد ملی

نام دبیر

*

رشته کمیته ملی

**

شماره اجالسیه کمیته ملی

**

مطابق صفحه کمیسیون فنی تدوین استاندارد

** مطابق پیشگفتار استاندارد ملی

اینجانب  ............................................ضمن تایید موارد فوق ،متقاضی ویراستاری در رشته(های) زیر میباشم:
-3
-2
-1
تاریخ و امضا:
توضیح :عنوان رشته(ها) باید مطابق فهرست کمیتههای ملی و بر اساس اولویت باشد.
اظهارنظر رابط تدوین واحدهای ستادی /ادارات کل استانی:

تاریخ و امضا:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ برگزاری جلسه:

نتیجه جلسه بررسی درخواست ویراسـتاری:

امضا:

نام و نام خانوادگی مسئول ویراستاری:
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تاریخ تصویب

**

