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 و بنیان دانش مؤسساتو  ها شرکتقانون حمایت از 
 8/5/1389مصوب  ها و اختراعات نوآوري سازي تجاري

 مجلس شوراي اسالمی

شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است  بنیان دانشو مؤسسات  ها شرکت -1ماده 
تحقـق اهـداف علمـی و    ، توسعه اقتصاد دانش محـور ، علم و ثروت افزایی هم منظور بهکه 

نتـایج تحقیـق و    سـازي  تجـاري و ) شامل گسترش و کاربرد اختراع و نـوآوري ( اقتصادي
ي برتـر و بـا ارزش   هـا  فنـاوري در حـوزه  ) خـدمات شامل طراحی و تولید کـاال و  ( توسعه

  .شود میهاي مربوط تشکیل افزار نرمدر تولید  ویژه بهافزوده فراوان 
و  ها شرکتمؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی و نیز ، ي دولتیها شرکت -تبصره

ي دولتـی و  ها شرکتمتعلق به آنها  از مالکیت) %50( مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد
  .ي این قانون نیستندها حمایتمشمول ، مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی باشد

 ریزي برنامه، يگذار سیاستمسؤولیت  فناوريتحقیقات و ، علوم عالی شوراي -2ماده 
شـورا   اختصـار  بهعهده دارد که از این پس در این قانون  این قانون را به ياجرا گیري پیو 

اجـراي مصـوبات شـورا از طریـق      گیـري  پـی دبیرخانـه شـورا مسـؤول    . شـود  مـی نامیده 
  .خواهدبود ربط ذيي ها دستگاه

 بنیـان  دانـش و مؤسسـات   هـا  شـرکت و تسهیالت قابل اعطاي به  ها حمایت -3ماده 
  :موضوع این قانون عبارتند از

سـود بازرگـانی و عـوارض    ، حقوق گمرکـی ، عوارض، معافیت از پرداخت مالیات )الف
  ؛صادراتی به مدت پانزده سال

بـا   فنـاوري ي نـوآوري و  کـارگیر  بهعرضه یا ، تمام یا بخشی از هزینه تولید تأمین )ب
  ؛بر طبق عقود شرعی مدت کوتاهبهره یا بدون بهره بلندمدت یا  اعطاي تسهیالت کم

و  هـا  شـرکت و مهندسـی و تولیـدي    فنـاوري ، اولویت استقرار واحدهاي پژوهشی )ج
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، مراکـز رشـد  ، فنـاوري هاي علم و  موضوع این قانون در محل پارك بنیان دانشمؤسسات 
  ؛فناوريمناطق ویژه اقتصادي و یا مناطق ویژه علم و 

اولویت واگذاري تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشـی دولتـی قابـل     )د
، اقتصـادي واگذاري براساس ضوابط قانون اصالح موادي از قـانون برنامـه چهـارم توسـعه     

ي کلـی اصـل چهـل و    هـا  سیاسـت اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و اجراي 
  ؛موضوع این قانون بنیان دانشو مؤسسات  ها شرکتبه  قانون اساسی) 44( چهارم
ي دسـتآوردها مناسب براي کاهش خطرپـذیري محصـوالت    اي بیمه ایجاد پوشش )ه
  ؛يکارگیر بهعرضه و ، در تمام مراحل تولید فناورينوآوري و ، دانش
و تمهید امکـان مشـارکت   ) 1( تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده )و

  .موضوع این قانون بنیان دانشو مؤسسات  ها شرکت
وزارت امـور اقتصـادي و دارایـی موظـف اسـت در راسـتاي قـانون اجـراي          -4ماده 

 1386مـاه   مصـوب بهمـن   قـانون اساسـی  ) 44( ي کلی اصـل چهـل و چهـارم   ها سیاست
، ي دولتـی هـا  دسـتگاه با همکاري کلیه ، شمسی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون

شـورا  . فهرست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را تهیه و بـه شـورا ارایـه نمایـد    
مراکـز و مؤسسـات پژوهشـی    ، موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافـت ایـن فهرسـت   

واگذاري به بخش خصوصی و تعـاونی را احصـاء نمـوده و وزارت امـور      غیرحاکمیتی قابل
  .را فراهم نمایدآنها  اقتصادي و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاري

  .پس از واگذاري نباید تغییر کند ها شرکتماهیت این  -1تبصره 
اجـرا و احـراز   وظیفه نظـارت بـر حسـن     فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم -2تبصره 

  .صالحیت خریداران را در این ماده برعهده دارد
هـا و اختراعـات و شکوفاسـازي و     نـوآوري  سـازي  تجـاري کمک به  منظور به -5ماده 

الحسـنه و تسـهیالت    کاربردي نمودن دانش فنی از طریق ارایه کمک و تسـهیالت قـرض  
بدون اخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشـارکت  

صندوقی تحت عنوان صـندوق نـوآوري و شـکوفایی    ، بنیان دانشو مؤسسات  ها شرکتبه 
. شـود  می تأسیسو زیر نظر رییس شورا  فناوريتحقیقات و ، علوم عالی شورايسته به واب

هرگونـه  ، در بودجـه سـاالنه   مندرج اعتبارات، ي دولتها کمکمنابع مالی صندوق شامل 
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، ي دولتـی وابسـته و تـابع   هـا  شـرکت ي اشخاص حقیقی و حقوقی و گذار سرمایهکمک و 
  .باشد میي وابسته و تابع ها شرکتو  ها شهردارينهادهاي عمومی غیردولتی و 

 تـأمین بخشی از منابع تسـهیالت موضـوع صـندوق یادشـده را      ندتوان مینیز  ها بانک
دولت موظف است از سال سـوم بـه بعـد در    ، منابع مالی صندوق تأمین منظور به. نمایند

 از منابع بودجه عمومی خود را جهـت کمـک بـه   ) 5/0%( درصد حداقل نیم، الیحه بودجه
  .این صندوق در نظر بگیرد

از سرمایه این صندوق جهت اعطاي تسهیالت بـه  ) %5( حداقل پنج درصد -1تبصره 
قانون برنامه چهارم توسـعه  ) 45( موضوع ماده فناوريي غیردولتی پژوهشی و ها صندوق

تحقیقـات  ، وزارت علوم تأییداجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مورد ، اقتصادي
  .یافت تخصیص خواهد فناوريو 

 هـزار میلیـارد   سرمایه اولیه صندوق نـوآوري و شـکوفایی بـه میـزان سـی      -2تبصره 
تدریج حـداکثر ظـرف سـه سـال از محـل صـندوق        ریال به) 30٫000٫000٫000٫000(

  .گردد می تأمینیا حساب ذخیره ارزي ملّی  توسعه
، نحـوه فعالیـت  ، اختیـارات ، وظـایف ، این صندوق شامل ارکـان  اساسنامه -3تبصره 

تحقیقات و ، علوم عالی شورايمدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون توسط 
وزیـران   هیـأت  تصویب بهحداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و  فناوري

  .رسد می
ي دولتـی مجازنـد بخشـی از مبلـغ قراردادهـاي      ها شرکتو  ها دستگاهکلیه -6ماده 

خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق مبدأ خرید کاال یا خدمات با 
و مؤسسـات   هـا  شـرکت ضمن عقد قرارداد بـا   فناوريي تحقیق و توسعه ها فعالیتانجام 
  .به انجام رسانند بنیان دانش

ي مجري این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به ها دستگاهکلیه  -7ماده 
کنند و  در این قانون رسیدگی مندرج ي متقاضیان جهت استفاده از حمایتها درخواست

چنانچه نظر مبنی بر رد درخواسـت باشـد بایـد    ، نتیجه نهایی را به متقاضی اعالم نمایند
نـزد   دتوانـ  مـی کننـده   درخواسـت . کننـده برسـانند   مستدل به آگـاهی درخواسـت   طور به

  .دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند
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مجازند مرکز فعالیت خود را در محـدوده   بنیان دانشو مؤسسات  ها شرکت -8ماده 
  .شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند

و تقویـت   بنیـان  دانـش و مؤسسـات   هـا  شـرکت ایجـاد و توسـعه    منظـور  بـه  -9ماده 
و مهندسـی   فنـاوري واحـدهاي پژوهشـی و    شـود  میی اجازه داده الملل بیني ها همکاري

ي محوله از مزایاي قـانونی  ها مأموریتدر جهت انجام  فناوريهاي علم و  مستقر در پارك
ي خارجی و گذار سرمایهي مالیاتی و عوارض ها معافیت، مناطق آزاد درخصوص روابط کار

  .ی برخوردار گردندالملل بینمبادالت مالی 
شـده در ایـن قـانون     امتیازات و تسـهیالت عنـوان  ، هرگونه استفاده از مزایا -10ماده 

در ایـن قـانون    اهـداف منـدرج  پس از انطبـاق بـا    بنیان دانشو مؤسسات  ها شرکتبراي 
علـوم تحقیقـات و    عـالی  شورايجهت تصویب به  فناوريتحقیقات و ، توسط وزارت علوم

  .گردد میارایه  فناوري
ي ایـن قـانون برخـوردار    ها حمایتکه از ) حقیقی یا حقوقی( کلیه اشخاص -11ماده 

و تسهیالت اعطاشـده بـر طبـق ایـن قـانون را بـراي مقاصـد         ها حمایتچنانچه  ،اند شده
ي ایـن قـانون   هـا  حمایـت ضـمن محرومیـت از اسـتفاده مجـدد از      ،دیگري مصرف کنند

  .شود میاعمال آنها  ي زیر در موردها مجازات
به جریمه نقدي برابـر  ، در صورت برخورداري از تسهیالت مالی عالوه بر رد مال )الف

  ؛شوند میبا تسهیالت دریافتی محکوم 
قصه به مدت سـه سـال   در صورت برخورداري از شرایط تسهیالت در ورود به منا )ب

  ؛شوند میها منع  از شرکت در کلیه مناقصه
بـه  آنهـا   ي مالیاتی یا عوارض عالوه بر پرداختها معافیتدر صورت برخورداري از  )ج

  ؛شوند میجریمه نقدي برابر میزان معافیت اعطاي شده محکوم 
 بـه پرداخـت جریمـه معـادل پوشـش     ، اي بیمـه  در صورت برخـورداري از پوشـش   )د
  .شوند میدریافتی محکوم  اي بیمه

توسـط دبیرخانـه شـورا     بار یک گزارش نحوه اجراي این قانون هر شش ماه -12ماده 
  .گردد میتهیه و به مجلس شوراي اسالمی ارایه 

ي اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسـط  ها نامه آیین -13ماده 
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تهیـه و   فنـاوري علـوم و تحقیقـات و    عـالی  شـوراي و  فنـاوري تحقیقـات و  ، وزارت علوم
  .رسید وزیران خواهد هیأت تصویب به

قانون فوق مشتمل بر سیزده مـاده و شـش تبصـره در جلسـه علنـی روز چهارشـنبه       
و سیصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسالمی تصویب و در  هزار یکمورخ پنجم آبان ماه 

  .شوراي نگهبان رسید تأییدبه  19/8/1389تاریخ 
  

علی الریجانی -رییس مجلس شوراي اسالمی  



 ريومقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنامجموعه قوانین و /   208

 

و مؤسسات  ها شرکتاجرایی قانون حمایت از  نامه آیین
 مصوب ها و اختراعات نوآوري سازي تجاريو  بنیان دانش

  اصالحیه و وزیران هیأت 21/8/1391جلسه مورخ 
 29/9/1391مورخ 

تحقیقـات و  ، بنا به پیشـنهاد وزارت علـوم   21/8/1391وزیران در جلسه مورخ  هیأت
قـانون حمایـت از   ) 13( و به استناد ماده فناوريتحقیقات و ، علوم عالی شورايو  فناوري
 -1389مصـوب   -ها و اختراعـات  نوآوري سازي تجاريو  بنیان دانشو مؤسسات  ها شرکت

 :زیر تصویب نمود شرح بهاجرایی قانون یاد شده را  نامه آیین

 تعاریف -اولفصل 

 :روند اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می، نامه آییندر این  -1ماده 
ها  نوآوري سازي تجاريو  بنیان دانشومؤسسات  ها شرکتقانون حمایت از: قانون )الف

 ؛1389مصوب  -واختراعات
 ؛قانون) 5( صندوق نوآوري و شکوفایی موضوع ماده: صندوق )ب
 ؛فناوريتحقیقات و ، علوم عالی شوراي: شورا )ج
ي مرتبط با عرضه محصول یا خـدمت جدیـد مبتنـی بـر     ها فعالیت: تجاري سازي )د
، ي جدید که شامل تمامی فرایندهاي مـرتبط از جملـه ثبـت اختـراع    ها فناوريها یا  ایده

 نیـاز ي مـورد  ها فناوريانتقال و انتشار و کسب سایر ، اعطاي امتیاز، فناوري گذاري ارزش
طراحـی   ،سـازي  نمونه( جذب سرمایه و منابع، هاي مرتبطاالمتیاز حقو پرداخت ) مکمل(

تولیـد  ، هـاي الزم  یـه تأییدو دریافـت   هـا  آزمـون انجـام  ، صنعتی فرایند یا محصول جدید
 سـازي  تجـاري و همچنین خدمات پشتیبانی تخصصـی  ) بازاریابی و رفع اشکال، آزمایشی
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خـدمات  ، طراحـی محصـول و فراینـد   ، فنـاوري دیریت مـ ، ي مشـاوره هـا  فعالیـت شامل (
 ؛شود می) اندازه سنجی و خدمات آزمایشگاهی، استانداردسازي

ي جوان و نوپا که مبتنی بـر  ها شرکتي در گذار سرمایه :پذیر ي ریسکگذار سرمایه )ه
و  باشـند  مـی ي بـاال و غیرمتعـارف   هـا  ریسکو نوآوري شکل گرفته و در معرض  فناوري

 ؛رشد فراوان در آینده خواهند بود هاي کارشناسی داراي براساس ارزیابی
ي ها صندوقو سایر  فناوريي پژوهش و ها صندوق، ي عاملها بانک: عامل صندوق )و

 ؛ونی طرف قرارداد صندوقمالی داراي مجوز قان
قـانون مـدیریت خـدمات    ) 5( ي اجرایـی موضـوع مـاده   ها دستگاه: دستگاه اجرایی )ز

 .کشوري
» گسترش و کاربرد اختراع و نوآوري«که در زمینه » و مؤسساتی ها شرکت« -2ماده 

در حـوزه  ) طراحی و تولید کاال و خـدمات ( نتایج تحقیق و توسعه شامل سازي تجاري«و 
 بنیـان  دانششرکت یا مؤسسه ، نمایند میفعالیت » ي برتر و با ارزش افزوده باالها فناوري

 شوند میمحسوب 
خـدمات  ، هـاي علمـی   یی نظیر برگـزاري و شـرکت در همـایش   ها فعالیت -1تبصره 
ــداري ــارآموزي، کتاب ــرمي عــادي و روزمــره هــا فعالیــت، آمــوزش و ک ي و ســایر افــزار ن

از ، نیسـت آنهـا   طراحی محصوالت یا خدمات یا بهبود کیفیتآنها  یی که هدفها فعالیت
 .روند به شمار نمی بنیان دانشي ها فعالیت

ي واردکننـده محصـوالت   هـا  شـرکت ي خـارجی و  هـا  شـرکت نماینـدگی   -2تبصره 
 .خارج هستند نامه آییناز شمول این ، پردازند میکه به امر تجارت  بنیان دانش

و  هـا  شرکتمؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی و ، ي دولتیها شرکت -3تبصره 
مؤسسات ، ي دولتیها شرکت متعلق بهآنها  مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد از مالکیت

 .ي قانون نیستندها حمایتمشمول ، و نهادهاي عمومی غیردولتی باشد
ي هـا  فعالیـت هـاي   تـدوین حـوزه   منظور بهقانون و ) 2( در اجراي مفاد ماده -3ماده 

و نظارت بـر  ، بنیان دانشو مؤسسات  ها شرکتو معیارهاي تشخیص مصادیق  بنیان دانش
 :شود میکارگروهی زیر نظر رییس شورا متشکل از اعضاي زیر تشکیل ، اجراي این ماده

  ؛)رییس( نماینده رییس شورا )الف
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 ؛فناوريتحقیقات و ، نماینده وزارت علوم )ب
 ؛رییس جمهور فناورينماینده معاونت علمی و  )ج
 ؛درمان و آموزش پزشکی، نماینده وزارت بهداشت )د
 ؛تجارتمعدن و ، نماینده وزارت صنعت )ه
 ؛نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح )و
 .مدیرعامل صندوق )ز

و تسـهیالت و   ها کمکاز  بنیان دانشو مؤسسات  ها شرکتاستفاده  منظور به -4ماده 
صـندوق موظـف اسـت نسـبت بـه بررسـی       ، شده در قـانون  بینی پیشي ها حمایتسایر 

 .و مؤسسات یاد شده اقدام نماید ها شرکتوضعیت اقتصادي و مالی 

 اعطاي کمک -فصل دوم

 نیـروي انسـانی  داراي بیش از پنجـاه نفـر    بنیان دانشو مؤسسات  ها شرکت -5ماده 
، در صورت تشـکیل کنسرسـیوم   ندتوان می، متخصص و با سابقه فعالیت بیش از پنج سال

» و هـا  پژوهشـگاه «و  هـا  دانشـگاه بـا مشـارکت    نامـه  آیـین ي موضوع این ها فعالیتجهت 
و مؤسسـات   هـا  شرکتي داخلی و خارجی مشروط به تعلق اکثریت سهام آن به ها شرکت
تحقیـق و  » نتایج سازي تجاري«ي ها فعالیتتا بیست درصد از هزینه ، داخلی بنیان دانش

کمـک دریافـت   ، خود را در ازاي ارایه اسـناد اثبـات کننـده   » ي مربوطها طرحو «توسعه 
 .کنند

ي هـا  فعالیـت جهـت انجـام    بنیـان  دانشو مؤسسات  ها شرکت که صورتیدر  -6ماده 
 دتوانـ  مـی صـندوق  ، از نظام بانکی تسهیالت اخذ نماینـد  سازي تجاريتحقیق و توسعه و 

 .بخشی از سود تسهیالت یاد شده را در قالب قرارداد با بانک عامل اعطا نماید
تـا پنجـاه درصـد    ، قـانون ) 5( صندوق مجـاز اسـت در اجـراي مـاده     -مکرر 6ماده 

و  هـا  شـرکت » ویـژه «و » مهـم «نتایج تحقیق و توسعه  سازي تجاريي ها طرحي ها هزینه
کمـک بالعـوض   ، ي صندوقهیأت امنا تأییدفاقد توانایی مالی را با  بنیان دانشمؤسسات 

  .نماید
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 تسهیالت -فصل سوم

کسـب  ، اختـراع ي ثبـت  هـا  فعالیـت جهت  بنیان دانشو مؤسسات  ها شرکت -7ماده 
صـندوق   الحسـنه  قرضاز تسهیالت  ندتوان می سازي نمونهو ) دریافت حق امتیاز( فناوري

با دوره بازپرداخت حـداکثر  » توسط صندوق یا عامل صندوق«پس از بررسی طرح تجاري
 .سه ساله استفاده نمایند

نیـز   سـازي  تجـاري کننـده خـدمات پشـتیبانی تخصصـی      ي ارایـه ها شرکت -8ماده 
 .صندوق استفاده کنند الحسنه قرضاز تسهیالت ، براي انجام خدمات یاد شده ندتوان می

ي تا قبل از تولید صـنعتی  ها فعالیتجهت  بنیان دانشو مؤسسات  ها شرکت -9ماده 
انجام آزمون ، طراحی صنعتی، خط تولیدسازي  از قبیل هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده

از محـل منـابع صـندوق از تسـهیالت      ندتوان میتولید آزمایشی و بازاریابی ، و رفع اشکال
از نـرخ   تـر  پـایین تـا سـقف پـنج درصـد     ( با نرخ ترجیحی) ساله پنجحداکثر ( میان مدت

مـورد  تشـخیص نـوع تضـمین    . استفاده نماینـد ) مصوب شوراي پول و اعتبار در هر سال
 .صندوق خواهد بود» برعهده«، نیاز

تولید صـنعتی بـا مشـارکت حـداکثر پنجـاه       منظور بهصندوق موظف است  -10ماده 
» مـرتبط از طریـق  «ي مـالی  هـا  صندوقمؤسسات مالی و اعتباري یا ، ها بانکدرصدي با 

و مؤسسـات یـاد شـده امکـان دریافـت       هـا  بانـک گشایش خطوط اعتباري مشترك نـزد  
» هفـت درصـد  «ف تـا سـق  ( بـا نـرخ ترجیحـی   ) حداکثر هفت ساله( تسهیالت بلندمدت

قسـمتی از   تـأمین را بـراي  ) از نرخ مصوب شـوراي پـول و اعتبـار در هـر سـال      تر پایین
و  هـا  شـرکت ي تهیه مکان و خرید و نصب ماشین آالت و تجهیـزات مـورد نیـاز    ها هزینه

 .فراهم نماید، بنیان دانشمؤسسات 
صـندوق  ، بنیـان  دانشو مؤسسات  ها شرکتسرمایه در گردش  تأمینجهت  -11ماده 

ي هـا  صـندوق و سایر مؤسسـات و   ها بانکمجاز است با مشارکت حداکثر سی درصدي با 
بـا  ) سـاله  یـک حداکثر ( مدت کوتاهمالی و از طریق این مؤسسات اقدام به ارایه تسهیالت 

» از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبـار  تر پایینتا سقف حداکثر هفت درصد « نرخ ترجیهی
 .نماید

صـندوق  ، بنیـان  دانشحمایت از توسعه بازار محصوالت و خدمات  منظور به -12ماده 
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لیزینگ و سایر موارد با نـرخ  ، مجاز است نسبت به اعطاي تسهیالت براي فروش اقساطی
 .از طریق عامل صندوق اقدام نماید بنیان دانشو مؤسسات  ها شرکتترجیحی به 

، بنیـان  دانشو مؤسسات  ها شرکتصندوق موظف است جهت خرید سهام  -13ماده 
ي فعـال اقتصـادي و صـنعتی موجـود     ها بنگاهتسهیالت خرید با نرخ ترجیحی به افراد یا 

تسهیالت یاد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی که سهام مـذکور را ترجیحـاً   . ارایه نماید
، یا از طریـق بـازار فرابـورس خریـداري نماینـد     پذیر  ي ریسکگذار سرمایهي ها صندوقاز 

 .شود میاعطا 
ی کـه داراي  بنیان دانشو مؤسسات  ها شرکتصندوق مجاز است به  -مکرر 13ماده 

مشـارکت   تـأمین اما فاقد توانایی کافی براي ، حائز اهمیت هستند سازي تجاريي ها طرح
عامل براساس  هیأت تأییدرا پس از ) 11( و) 10( تسهیالت موضوع مواد، هستند ها بانک

 .اعطا نماید) %100( صد درصد طور بهدستورالعمل ابالغی 

 و بیمه نامه ضمانت - فصل چهارم

و مؤسسـات   هـا  شـرکت پوشش کسر وثیقـه تسـهیالت دریـافتی     منظور به -14ماده 
صـندوق نسـبت بـه ارایـه خـدمات      ، و مؤسسات مـالی و اعتبـاري   ها بانکاز  بنیان دانش

 .نماید میاقدام ) تا سقف هفتاد درصد وثایق( اعتباري نامه ضمانت
پوشش ریسک قراردادها و تسهیل شرایط حضور در مناقصه براي  منظور به -15ماده 

صندوق نسـبت بـه پرداخـت بخشـی از هزینـه صـدور       ، بنیان دانشو مؤسسات  ها شرکت
 هـا  بانکو تسهیل روند دریافت آن با عقد قراردادهاي همکاري و کارگزاري با  نامه ضمانت

، شـرکت در مناقصـه   نامـه  ضمانتاین خدمات شامل . نماید میاقدام  ربط ذيو مؤسسات 
 .باشد میحسن انجام کار و سایر موارد مرتبط ، پرداخت پیش

ي داخلی عرضه شده توسـط  ها فناوري يکارگیر بهپوشش ریسک  منظور به -16ماده 
 منظور بهاي  نامه ضمانتصندوق نسبت به ارایه خدمات ، بنیان دانشو مؤسسات  ها شرکت

نوع حمایت . نماید میاقدام  ربط ذيپوشش ریسک دانش فنی از طریق مؤسسات تخصصی 
و تسهیل روند دریافت آن بـا   نامه ضمانتاین ماده شامل پرداخت بخشی از هزینه صدور 

 .گردد می نامه ضمانتعقد قراردادهاي همکاري و کارگزاري با ارایه دهندگان 
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صـندوق  ، مؤسسـات تخصصـی موجـود    يکـارگیر  بـه در صورت عدم امکان  -تبصره
پس از طی مراحل قانونی نسـبت بـه حمایـت از ایجـاد مؤسسـات تخصصـی بـا         دتوان می

 .اقدام نماید ربط ذيمشارکت سایر نهادهاي 
کــاهش خطرپــذیري  منظــور بــهقــانون و ) 3( مــاده )ه( در اجــراي بنــد -17مــاده 

مرکزي ایـران مکلـف اسـت    بیمه ، بنیان دانشو مؤسسات  ها شرکتمحصوالت و خدمات 
ایـن نـوع    يکـارگیر  بـه عرضـه و  ، تولیـد ، مناسـب را در مراحـل طراحـی    اي بیمه پوشش

 .محصوالت و خدمات طراحی و ایجاد نماید

 مشارکت -فصل پنجم

و  تأسـیس صـندوق بـراي   ، ي ریسـک پـذیر  گـذار  سـرمایه توسعه  منظور به -18ماده 
تـا سـقف چهـل و نـه درصـد      پـذیر   ي ریسکگذار سرمایهي ها صندوقو  ها شرکتتوسعه 

 .مشارکت نماید و حداکثر پس از پنج سال سهام خود را واگذار نماید، سهام
نسـبت   هیأت امنـا صندوق مجاز است براساس دستورالعمل مصوب  -مکرر 18ماده 

  .اقدام نماید بنیان دانشو مؤسسات  ها شرکت سازي تجاريي ها طرحبه مشارکت در 

 مالیاتی و گمرکیي ها معافیت -فصل ششم

 هـا  شرکتي خطرپذیر و امکان استفاده گذار سرمایهتکمیل چرخه  منظور به -19ماده 
سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف اسـت نسـبت   ، از بازار سرمایه بنیان دانشو مؤسسات 

، در بـازار فرابـورس   بنیـان  دانـش ي هـا  شرکتبه تعیین و تسهیل ساز و کار عرضه سهام 
 .ي اجرایی الزم را تهیه و ابالغ نمایدها دستورالعمل

ناشـی از   بنیـان  دانـش و مؤسسـات   هـا  شـرکت درآمدهاي مشمول مالیات  -20ماده 
و تولیـد محصـوالت و خـدمات     سـازي  تجـاري ، ي تحقیق و توسـعه ها فعالیتقراردادها و 

قانون مالیاتهـاي مسـتقیم   ) 105( به مدت پانزده سال از مالیات موضوع ماده بنیان دانش
 .معاف هستند

ي عـوارض و حقـوق   هـا  هزینهاز پرداخت  بنیان دانشو مؤسسات  ها شرکت -21ماده 
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 .گمرکی و سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند
قانون وزارت امور اقتصادي و دارایی با همکـاري وزارت  ) 3( در اجراي ماده -22ماده 

موظف است دستورالعمل اجرایی این فصـل را ظـرف سـه مـاه      فناوريتحقیقات و ، علوم
تهیه و به سازمان امـور مالیـاتی کشـور و گمـرك ایـران ابـالغ        نامه آیینپس از ابالغ این 

 .نماید

  بنیان دانشو مؤسسات  ها شرکتدهی به  اولویت -فصل هفتم
 ها حمایتو سایر 

و منـاطق   فناوريژه علم و مناطق وی، مراکز رشد، فناوريهاي علم و  پارك -23ماده 
و مؤسســات  هـا  شـرکت ویـژه اقتصـادي موظفنـد نسـبت بـه اولویــت دهـی در اسـتقرار        

 .اقدام نمایند بنیان دانش
ي خـود  هـا  گذاري سرمایهتسهیالت و ، ها کمکصندوق حداقل سی درصد  -24ماده 

هـاي علـم و    پـارك ، فنـاوري مستقر در مراکـز رشـد علـم و     بنیان دانشي ها شرکترا به 
 .و مناطق ویژه اقتصادي تخصیص دهد فناوريمناطق ویژه علم و ، فناوري

، در مناقصـات قراردادهـاي پژوهشـی    بنیـان  دانـش و مؤسسـات   ها شرکت -25ماده 
ي اجرایـی  هـا  دسـتگاه ساخت داخل  بنیان دانشو عرضه کاالهاي  سازي تجاريو  فناوري

 .باشند میحائز اولویت 
و مؤسسـات   هـا  شـرکت یه صـالحیت  تأییددستگاه اجرایی پس از دریافت  -1تبصره 

محاسـبه  ) درصـد  120( 2/1را بـا ضـریب   آنهـا   امتیاز ارزیابی کیفی و فنـی ، بنیان دانش
و منـاطق ویـژه علـم و     فنـاوري هـاي علـم و    ي مستقر در پاركها شرکتبراي . نماید می

 .قابل افزایش است) پنجاه درصد صد و( 5/1و مناطق ویژه اقتصادي تا ضریب  فناوري
براي ارایه و فروش محصوالت و خدمات  بنیان دانشو مؤسسات  ها شرکت -2تبصره 

خود در مناقصات دولتی مشمول تخفیـف پنجـاه درصـدي در مبلـغ سـپرده       بنیان دانش
 .گردند میشرکت در مناقصه 

حـداقل یـک درصـد مبلـغ خریـد کـاال یـا         ندتوان میي اجرایی ها دستگاه -26ماده 
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و سـاخت   سـازي  تجـاري ، طراحی، خارجی را در راستاي تحقیق و توسعهمبدأ خدمات با 
 .هزینه نمایند بنیان دانشو مؤسسات  ها شرکتداخل کاال یا خدمات مذکور از طریق 

ي هـا  دسـتگاه موظف اسـت بـا همکـاري     فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم -27ماده 
قـانون حـداکثر اسـتفاده از تـوان فنـی و      ) 1( مـاده ) 2( در اجراي تبصره ربط ذياجرایی 

 منظور بهو ایجاد تسهیالت  ها پروژهمهندسی تولیدي و صنعتی و اجرایی کشور در اجراي 
تجهیزات و مـواد اولیـه مـورد    ، فهرست نیازهاي فناورانه -1375مصوب  - صدور خدمات

 بنیـان  دانـش و مؤسسات  ها شرکتانون مذکور را به ي اجرایی مندرج در قها دستگاهنیاز 
 .نیز اعالم نماید

و مؤسسـات   ها شرکتایجاد و توسعه  منظور بهقانون و ) 9( در اجراي ماده -28ماده 
، واحـدهاي پژوهشـی   شـود  مـی اجازه داده ، یالملل بیني ها همکاريو تقویت  بنیان دانش

ي هـا  مأموریـت در جهـت انجـام    فنـاوري هاي علم و  و مهندسی مستقر در پارك فناوري
ي مالیاتی و عـوارض  ها معافیت، محوله از مزایاي قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار

 .ی برخوردار گردندالملل بیني خارجی و مبادالت مالی گذار سرمایه
اجتمـاعی  ، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي) 47( اجرایی ماده نامه آیین -تبصره

 -ه32863ت/28609و فرهنگی جمهوري اسـالمی ایـران موضـوع تصـویب نامـه شـماره       
  .گردد میقانون تنفیذ ) 9( مقررات اجرایی ماده عنوان به 10/5/1384مورخ 

مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده  بنیان دانشو مؤسسات  ها شرکت -29ماده 
 .یست محیطی مستقر نمایندشهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات ز

 ي قانونیها مجازاترسیدگی به اعتراضات و ، دهی نظارت و گزارش - فصل نهم

اعتـراض خـود را نسـبت     نـد توان مـی  بنیـان  دانـش و مؤسسـات   هـا  شرکت -30ماده 
. ي مجري قانون با ارایه مستندات به دبیرخانه شـورا ارسـال نماینـد   ها دستگاهکرد عمل به

است ظرف یک ماه نسبت به رسیدگی بـه اعتراضـات واصـل شـده     دبیرخانه شورا موظف 
 .اقدام نماید

سـازي   ي برابـر و شـفاف  هـا  فرصتدبیرخانه شورا موظف است جهت ایجاد  -31ماده 
و  هــا نامــه آیــیننســبت بــه انتشـار   نامـه  آیــینو تســهیالت منـدرج در ایــن   هــا حمایـت 
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 هـا  شـرکت ط و بانک اطالعاتی ي اجرایی مرتبها دستگاهاسامی ، ربط ذيي ها دستورالعمل
از طریــق پایگــاه جــامع  ،برخــوردار شــده از ایــن تســهیالت  بنیــان دانــشو مؤسســات 

 .اقدام نماید رسانی اطالع
ي قـانون برخـوردار   هـا  حمایـت کـه از   بنیـان  دانـش و مؤسسات  ها شرکت -32ماده 

یـا مـوردي    اي دوره یا نظـارت  ربط ذيچنانچه براساس گزارش دستگاه اجرایی ، شوند می
 هـا  حمایـت دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطالعات یا ارایه اطالعات ناصحیح از ایـن  

و تسهیالت اعطا شده بر طبق قـانون را بـراي مقاصـد     ها حمایتبرخوردار شده باشند یا 
ضـمن محرومیـت از   ، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صـندوق ، دیگري مصرف نموده باشند

مشـمول  ، صـالح  ذيبـا ارجـاع بـه مراجـع قـانونی      ، ي قـانون ها مایتحاستفاده مجدد از 
 .قانون خواهند گردید) 11( ي موضوع مادهها مجازات

دارد و  عهـده  بـه را  نامه آییناجراي این  گیري پیدبیرخانه شورا مسؤولیت  -33ماده 
مکلف است گزارش عملکرد و نحوه اجراي قانون را هـر شـش مـاه یـک بـار بـه شـورا و        

  .مجلس شوراي اسالمی ارایه نماید
  

محمدرضا رحیمی -معاون اول رییس جمهور  
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صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران  اساسنامهاصالح 
  28/10/1389مورخ  217مصوب جلسه  کشور

  انقالب فرهنگی عالی شوراي
کـه در  » صندوق حمایـت از پژوهشـگران و فنـاوران کشـور     اساسنامهاصالح «مصوبه 

انقـالب فرهنگـی و بنـا بـه      عـالی  شـوراي شوراي معین  28/10/1389مورخ  217جلسه 
رسـیده   تصـویب  بـه انقـالب فرهنگـی    عالی شوراي 16/9/1389مورخ  677تفویض جلسه 

  :شود میذیل براي اجرا ابالغ  شرح به، است
  کلیات

ي هـا  سـرمایه حفظ و نگهـداري  ، توسعه پایدار و پیشرفت هر کشوري مرهون پرورش
، تعـالی ، وران موجبات ترقـی اپژوهشگران و فن. پژوهشی و فناورانه آن کشور است، علمی

را بـراي کشـور فـراهم     جانبـه  همـه و در نهایـت توسـعه پایـدار     فنـاوري توسعه علمـی و  
ارتبـاط و حمایـت از ایـن قشـر توانمنـد جامعـه       برقـراري  ، از این رو شناسایی، سازند می
ي گونـاگون در  هـا  زمینـه ي علمـی آنـان در   هـا  همکـاري استفاده از مشارکت و  منظور به

براي نیل بـه ایـن   . برخوردار است اي ویژهو توسعه از اولویت  فناوريراستاي تولید علم و 
مصـوبه   16د و بـه اسـتناد بنـ    قـانون اساسـی  اصل سـوم   4در راستاي تحقق بند ، هدف

صندوق حمایت از پژوهشـگران و  «، انقالب فرهنگی عالی شوراياهداف و وظایف ، جایگاه
و  فنـاوري دهـی مناسـب بـراي تولیـد علـم و       رفاه محققـان و سـامان   منظور به» فناوران

دادن منـافع   در جهت سـوق آنها  بستر اجراییسازي  تولید و ثروت و آماده، علم افزایی هم
 اساسـنامه ایـن   شـرح  بـه ، به مردم و در نهایت توسـعه پایـدار کشـور    فناوريتحقیقاتی و 

  .گردد می تأسیس
  نام -1ماده 

کـه از  » صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشـور «نام صندوق عبارت است از 
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  .شود مینامیده » صندوق« اختصار به اساسنامهاین پس در این 
صندوق داراي شخصیت حقوقی مستقل بوده و محل آن در معاونت علمـی   -تبصره

  .ریاست جمهوري خواهد بود فناوريو 
  هدف -2ماده 

و  فنـاوري ، شکوفایی امور تحقیقاتی در راستاي تولید علـم ، صندوق تأسیسهدف از 
و خـدمات   هـا  کمـک  ارایـه از طریـق   ،آنهـا  شدن مـردم از نتـایج   مند بهرهو  سازي تجاري

حمایتی و مادي و معنوي به پژوهشگران و فناوران حـوزوي و دانشـگاهی ایرانـی اعـم از     
  .باشد میحقیقی و حقوقی 

اعتبار و تسهیل مراحل و سـاز و کـار    تأمینحمایت مادي عبارت است از  -1تبصره 
شـده و    ارایـه ي هـا  برنامـه و  هـا  طـرح تخصیص بودجه به محققان و فناوران درخصـوص  

  .صندوق مصوب
علمـی   تأییـد معرفـی و  ، حمایت معنوي عبـارت اسـت از حمایـت اداري    -2تبصره 

  .مشاوره به پژوهشگران و فناوران ارایهتکریم و قدرشناسی و ، شده ارایهي ها طرح
، کـه داراي دانـش   شود میپژوهشگر به اشخاص حقیقی و حقوقی اطالق  -3تبصره 

ي پژوهشی و یا فناورانه بوده و صالحیت علمی وي به دستآوردهاتجربه و مدارج علمی و 
  .علمی کشور رسیده باشد صالح ذيکمیته تخصصی صندوق براساس ضوابط مراجع  تأیید

کـه توانـایی علمـی و     گـردد  میفناور به شخص حقیقی یا حقوقی اطالق  -4تبصره 
فنی الزم براي تبدیل ایده و دانش جدید را به نمونه سخت افزار یـا روش اجرایـی قابـل    

  .باشد میدارا ، کشور صالح ذياستفاده براساس ضوابط مراجع 
  آن تأمینسرمایه و منابع  -3ماده 

ي دولـت  هـا  کمـک سرمایه اولیه صندوق مبلغ پانصد میلیارد ریال است که از محـل  
  .و در ردیف بودجه سنواتی منظور خواهد شد مینتأ

کمـک  ، شـده  ي سـالیانه دولـت و وجـوه اداره    ها کمک: منابع صندوق عبارت است از
، درآمـدهاي اختصاصـی  ، موقوفـات ، ي مردمـی هـا  کمک، ي دولتی و غیردولتیها دستگاه

ي وجوه مازاد صـندوق کـه در   گذار سرمایهدرآمدهاي حاصل از ، تسهیالت سیستم بانکی
  .شود میچارچوب قوانین و مقررات کشور تحصیل 
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 هیـأت امنـا  سـرمایه صـندوق توسـط    ، در صورت کسب منابع مالی جدیـد  -تبصره
  .افزایش خواهد یافت

  ارکان صندوق -4ماده 
  :باشد میصندوق داراي ارکان زیر 

  ؛هیأت امنا )الف
  ؛رییس صندوق )ب
  .کمیته تخصصی )ج

  هیأت امناترکیب  -5ماده 
  :صندوق متشکل از اشخاص حقیقی و حقوقی زیر خواهد بود هیأت امنا

  ؛)هیأت امنارییس ( جمهوري رییس فناوريمعاون علمی و  -1
  ؛جمهور و نظارت راهبردي رییس ریزي برنامهمعاون  -2
  ؛انقالب فرهنگی عالی شورايدبیر  -3
  ؛فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم -4
  ؛درمان و آموزش پزشکی، وزیر بهداشت -5
  ؛وزیر جهاد کشاورزي -6
  ؛وزیر صنایع و معادن -7
  ؛وزیر نفت -8
  ؛وزیر نیرو -9

  ؛رییس جهاد دانشگاهی -10
  ؛ي و مناظرهپرداز نظریهي ها کرسیحمایت از  هیأترییس  -11
پژوهشگران و فناوران برجسته حوزوي و دانشگاهی کشور بـه  ، پنج نفر از اساتید -12

  ؛هیأت امناپیشنهاد رییس صندوق و حکم رییس 
  .)هیأت امنادبیر ( رییس صندوق -13

  هیأت امناجلسات  -6ماده 
و جلسـات عـادي    گـردد  مـی تشـکیل   العاده فوقعادي و  صورت به هیأت امناجلسات 

در  العـاده  فـوق جلسـات  . شود میحداقل سالی دوبار بنا به دعوت رییس صندوق تشکیل 
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. تشکیل خواهد شـد  هیأت امنارییس  تأییدصورت لزوم بنا به پیشنهاد رییس صندوق و 
رسـمیت یافتـه و    يبـا حضـور دو سـوم اعضـا    ) العـاده  فـوق عـادي و  ( هیأتجلسات این 

  .باشد میافق اکثریت اعضاي حاضر در جلسه معتبر مورأي  تصمیمات متخذه با
  هیأت امناوظایف  -7ماده 

  ؛ي کلی مربوط به فعالیت صندوقها مشی خطي اصولی و ها سیاستتعیین  -1
ي مربوط به فعالیت صندوق در ها برنامهو تصویب  ها مشی خطو  ها سیاستتعیین  -2

  ؛نقشه جامع علمی کشور ویژه به فناوريچارچوب اسناد باالدستی علم و 
انقالب فرهنگـی بـراي    عالی شورايآن به  ارایهو  اساسنامهاصالح و تغییر در مواد  -3

  ؛تصویب
بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهاي رییس صـندوق و یـا پیشـنهادهاي     -4
  ؛هیأت امناشده توسط حداقل نیمی از اعضاي  ارایه

  ؛تصویب نمودار تشکیالتی صندوق -5
  ؛تشکیل کمیسیون دائمی و تعیین وظایف و انتخاب اعضاي آن -6

بخشی از وظایف خود را بـه کمیسـیون مـذکور در بنـد      دتوان می هیأت امنا -تبصره
  .تفویض نماید، فوق

  ؛ي صندوق به پژوهشگران و فناورانها کمک ارایهنحوه  نامه آیینتصویب  -7
تصویب ضوابط نحوه حمایت از تحقیقات مشترك پژوهشگران و فناوران با مراکـز   -8

  ؛علمی و تحقیقاتی داخل و خارج کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور
  .ي صندوقها فعالیتنظارت بر حسن اجراي وظایف و ارزیابی  -9

  رییس صندوق -8ماده 
رییس صندوق باالترین مقام اجرایی صندوق اسـت کـه بـا پیشـنهاد و حکـم ریـیس       

 انتصـاب مجـدد وي  . شـود  میسال منصوب  4براي مدت  هیأت امناو تصویب  هیأت امنا
  .باشد میبراي یک دوره متوالی دیگر بالمانع صرفاً 

  .است هیأت امنابرکناري رییس صندوق با رییس  -تبصره
  ندوقوظایف رییس ص -9ماده 

  ؛هیأت امنااجراي مصوبات  -1
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و ضـوابط و مقـررات    اساسـنامه اداره و هدایت امور اجرایی صندوق در چـارچوب   -2
  ؛هیأت امنامصوب 

تعیـین حقـوق و دسـتمزد آنـان در     ، و برکنـاري نیروهـاي صـندوق    يکـارگیر  به -3
  ؛ي مربوطها نامه آیینچارچوب قوانین و مقررات و 

بـه   ارایـه و  تأییـد براي  هیأت امنابه  اساسنامهپیشنهاد اصالح و یا تغییر در مواد  -4
  ؛انقالب فرهنگی براي تصویب عالی شوراي
  ؛براي تصویب هیأت امناپیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق به  -5
ي خـود کمـک   هـا  هـدف ایجاد و انتشار نشریاتی کـه صـندوق را در رسـیدن بـه      -6

  ؛کند می
  ؛ي منقول و غیرمنقول صندوقها داراییحفظ و حراست اموال و  -7
نمایندگی صندوق در برابر کلیه مراجع اداري و قضایی و اشـخاص ثالـث بـا حـق      -8

  ؛براي استیفاي حقوق صندوق در حد مقررات غیر توکیل به
براي بررسی  هیأت امناآن به  ارایهتهیه برنامه و گزارش عملکرد ساالنه صندوق و  -9

  .و تصویب
کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار با امضاي رییس صـندوق یـا مقـام تفـویض      -تبصره

  .گیرنده و مدیر امور مالی معتبر است
  ترکیب کمیته تخصصی صندوق -10ماده 

اعضاي کمیته تخصصی صندوق از بین پژوهشـگران و فنـاوران برجسـته کشـور کـه      
در  فنـاوري داراي سوابق درخشان علمی و اجرایی از قبیـل برخـورداري از آثـار علمـی و     

ثبت اختـراع و  ، یالملل بینداخلی و  مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر، یالملل بینمعیار 
، آشـنا بـا نیازهـاي علمـی    ، وم و فنـون روز جهـان  آشنا بـا علـ  ، اکتشاف در مراجع معتبر

توســط ریـیس صــندوق معرفــی و پــس از تصــویب  ، کشــور باشــند فنــاوريژوهشـی و   پ
بـه مـدت چهـار سـال منصـوب       هیـأت امنـا  با حکم ریـیس   هیأت امناکمیسیون دائمی 

  .گردند می
نفـر عضـو    7، تعداد اعضاي کمیته تخصصی با احتسـاب ریـیس صـندوق    -1تبصره 

  .باشد میالبدل  نفر عضو علی 2اصلی و 



 ريومقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنامجموعه قوانین و /   222

 

فقط براي دو دوره متوالی بالمانع ، انتخاب مجدد اعضاي کمیته تخصصی -2تبصره 
  .است

  .باشد میریاست کمیته تخصصی بر عهده رییس صندوق  -3تبصره 
  وظایف کمیته تخصصی صندوق -11ماده 

و ضوابط علمی الزم بـراي   ها نامه ینآی، ها دستورالعمل، ي جدیدها اولویتپیشنهاد  -1
بـه   ارایـه ي علمی و شیوه نظـارت پژوهشـی بـراي    ها گزارشتحقق اهداف و نحوه تدوین 

  ؛هیأت امنا
ي هـا  حمایـت شـدن از   مند بهرهصالحیت علمی پژوهشگران و فناوران براي  تأیید -2

  ؛صندوق
نقشـه جـامع علمـی     در چـارچوب  ي پژوهشی و فناورانهها طرحتصویب و ارزیابی  -3

  ؛هیأت امناشده توسط  مشی تعیین و خط ها سیاست، ها اولویتکشور و در راستاي 
  ؛ي پیشنهادي و مصوبها طرحي تخصصی براي ارزیابی ها گروهتعیین کار -4
پیشنهاد ضوابط مورد نیاز براي حمایت از ثبت اختراعات و اکتشافات در داخـل و   -5

  .خارج کشور
  ي مالی صندوقها فعالیت -12ماده 

مـالی و   نامـه  آیـین زیرنظـر ریـیس صـندوق و براسـاس     ، ي مـالی صـندوق  ها فعالیت
و صندوق از نظـر مقـررات    شود میخواهد رسید انجام  هیأت امنا تصویب بهمعامالتی که 

و مؤسسـات   ها دانشگاهمالی و معامالتی تابع مفاد قانون نحوه انجام امورمالی و معامالتی 
و کلیـه   باشد می) مجلس شوراي اسالمی 18/10/1369مصوب ( و تحقیقاتی عالی آموزش

به صندوق کمک تلقی و مانده آن قابـل انتقـال بـه     ها دستگاهي دولت و سایر ها پرداخت
  .سال بعد خواهد بود

صندوق از اول فروردین هر سال لغایت آخر اسـفند مـاه همـان     مالی سال -1تبصره 
  .سال است

 ،شـود  مـی افتتـاح   ها بانکوجوه صندوق در حساب خاصی که در یکی از  -2تبصره 
با صدور چـک از حسـاب یادشـده صـورت      ها پرداختو همچنین کلیه  شود مینگهداري 

  .گیرد می
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  اساسنامهتغییر یا اصالح  -13ماده 
 پـذیر  امکانمطابق یکی از دو راهکار ذیل ، اساسنامهاعمال هرگونه تغییر یا اصالح در 

  :باشد می
عـالی انقـالب    و بـا تصـویب شـوراي    هیأت امنا تأییدبه پیشنهاد رییس صندوق و  -1

  ؛فرهنگی
  .انقالب فرهنگی عالی شورايبنا به پیشنهاد و تصویب  -2

مــورخ  217تبصـره در جلسـه    14مـاده و   14ایـن مصـوبه مشـتمل بـر      -14مـاده  
 677 انقالب فرهنگی و بنـا بـه تفـویض جلسـه     عالی شورايشوراي معین  28/10/1389

  .رسید تصویب بهانقالب فرهنگی  عالی شوراي 16/9/1389مورخ 
  

نژاد محمود احمدي -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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مورخ صندوق نوآوري و شکوفایی مصوب  اساسنامه
  وزیران هیأت 20/6/1390

  کلیات -فصل اول
تکمیـل زنجیـره ایـده    ، بنیان دانشکمک به تحقق و توسعه اقتصاد  منظور به -1ماده 
دستاورهاي پژوهشـی و اختراعـات و کـاربردي نمـودن     ، ها نوآوري سازي تجاريتا بازار و 

و مؤسسـات   هـا  شـرکت و خـدمات مـالی و پشـتیبانی بـه      هـا  کمکدانش از طریق ارایه 
تشکیل و  ،شود میوق نامیده صندوق نوآوري و شکوفایی که از این پس صند، بنیان دانش

  .نماید میفعالیت  اساسنامهطبق مفاد این 
صندوق با شخصیت حقوقی و داراي استقالل استخدامی و اداري و مـالی و   -2ماده 

ریـیس  ( و زیرنظـر ریـیس جمهـور    هیـأت امنـا  معامالتی براساس تمهیـدات و مصـوبات   
و با رعایت ایـن   شود میبه مدت نامحدود تشکیل ) فناوريتحقیقات و ، علوم عالی شوراي

  .شود میاداره  اساسنامه
  :شود میزیر تعیین  شرح بهموضوع فعالیت صندوق  -3ماده 

ي هـا  بودجـه ، آن از طریـق منـابع دولتـی    تـأمین برآورد منابع مالی مـورد نیـاز و    -1
درآمــد حاصــل از ، ي و کــارمزد تســهیالتگــذار ســرمایهســود ، اخــذ کمــک، ســنواتی
گذاري وجـوه مـازاد صـندوق و سـایر منـابع در راسـتاي اهـداف         ي و سپردهگذار سرمایه

  صندوق؛
هـا و مؤسسـات    دریافت هرگونه تسهیالت و جلب مشارکت حسب مـورد از بانـک   -2

  مالی و اعتباري؛
 منظـور  بـه  بنیـان  دانـش ي ها مؤسسهو  ها شرکتبررسی وضعیت مالی و اقتصادي  -3

  اعطاي تسهیالت؛
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 بنیـان  دانشي ها فعالیتو مؤسسات و  ها شرکتارایه خدمات مالی و تسهیالتی به  -4
صورت اعطاي کمک بالعـوض و یارانـه و تسـهیالت کوتـاه مـدت و بلندمـدت و ارایـه         به

  مستقیم؛غیر صورت مستقیم و اي به نامه ضمانتخدمات 
و  هــا طــرح ســازي جــاريتدر مراحــل پــذیر  ي ریســکگــذار ســرمایهمشــارکت و  -5

مستقیم و نیز کمـک مـالی بالعـوض در    غیر صورت مستقیم و به بنیان دانشي ها فعالیت
  این مورد؛

شناســایی و انتخــاب شــبکه کــارگزاري در ارایــه خــدمات مــالی و تســهیالتی و   -6
  پشتیبانی صندوق؛

و فراهم  فناورينوآوري و  سازي تجاريکمک مالی و حمایت از نهادهاي پشتیبان  -7
  ؛بنیان دانشو مؤسسات  ها شرکتکردن خدمات توانمندسازي 

و مقـررات مـرتبط بـا اهـداف      هـا  اولویـت و تعیـین   ها سیاستمشارکت در تدوین  -8
  ي موجود در کشور؛ها حمایت افزایی همصندوق در کشور و کمک به ساماندهی و 

ي هـا  فعالیـت و و مؤسسات  ها شرکتنظارت بر مراحل تخصیص منابع صندوق به  -9
  ؛بنیان دانش

  همکاري با مؤسسات و نهادها و مجامع تخصصی داخلی و خارجی؛ -10
  صندوق؛  حفظ ارزش سرمایه منظور بهمدیریت بهینه منابع در اختیار  -11
  انجام هرگونه فعالیت در راستاي اهداف صندوق؛ -12
  .هیأت امناي مالی براساس مصوبه ها کمکو  ها حمایتسایر  -13

  سرمایه و منابع صندوق -فصل دوم
) 000/000/000/000/30( هـزار میلیـارد   مبلـغ سـی  ، سرمایه اولیه صندوق -4ماده 

یـا سـایر منـابع در    ملّـی   ریال است که از طریق حساب ذخیره ارزي یا صـندوق توسـعه  
  .و پرداخت خواهد شد تأمین، حداکثر سه سال

  :باشد میزیر  شرح بهمنابع مالی صندوق  -5ماده 
  در بودجه ساالنه کل کشور؛ مندرج ي دولتها کمک -1
ي دولتـی وابسـته و   هـا  شرکتي اشخاص حقیقی و حقوقی و گذار سرمایهکمک و  -2
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  ي وابسته و تابع؛ها شرکتو  ها شهردارينهادهاي عمومی غیردولتی و ، تابع
  سود و کارمزد تسهیالت؛ -3
و سـایر منـابع در راسـتاي     ي وجـوه مـازاد صـندوق   گـذار  سرمایهدرآمد حاصل از  -4

  اهداف صندوق؛
و طی مراحل قانونی به حسـاب   هیأت امناسود خالص صندوق که پس از تصویب  -5

  ؛گردد میسرمایه صندوق منظور 
  .ي مالیها کمکسایر  -6

بخشـی از منـابع    نـد توان مـی نیـز   هـا  صندوقها و مؤسسات اعتباري و  بانک -تبصره
  .نمایند تأمینتسهیالت موضوع صندوق یاد شده را 

ارایـه  ، یارانـه ، ي مـالی صـندوق شـامل انـواع کمـک بالعـوض      هـا  حمایـت  -6ماده 
انـواع خـدمات   ، پرداخت تمام یا بخشـی از سـود تسـهیالت و جـرایم متعلقـه     ، تسهیالت

بـا اسـتفاده از    وريفنـا ي نـوآوري و  هـا  طـرح ي در گذار سرمایهو مشارکت و  نامه ضمانت
در راسـتاي   ها صندوقها و مؤسسات اعتباري و  جذب و هدایت منابع بانک، گذاري سپرده

صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم     اهداف و وظایف و اختیارات صندوق خواهد بـود کـه بـه   
  .ارایه نماید هیأت امنابراساس مصوبات 

وظایف خود را مسـتقیما یـا از طریـق کـارگزاران انجـام       دتوان میصندوق  -1تبصره 
  .دهد

در  دتوانـ  مـی  اساسـنامه و در چارچوب ایـن   هیأت امناصندوق با تصویب  -2تبصره 
  .زیر مجموعه خود واحدها و شعب تخصصی ایجاد نماید

  ارکان صندوق -فصل سوم
  :باشد میصندوق اداري ارکان ذیل  -7ماده 

  ؛هیأت امنا -1
  عامل؛ هیأت -2
  ؛)رییس صندوق( عامل هیأترییس  -3
  .بازرس -4
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  :باشد میذیل  شرح بهي صندوق هیأت امنااعضاي  -8ماده 
  ؛)هیأت امنارییس ( رییس جمهور -1
  رییس جمهور؛ فناوريمعاون علمی و  -2
  و نظارت راهبردي رییس جمهور؛ ریزي برنامهمعاون  -3
  ؛فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم -4
  درمان و آموزش پزشکی؛، بهداشتوزیر  -5
  وزیر امور اقتصادي و دارایی؛ -6
  رییس کل بانک مرکزي؛ -7
  نخبگان؛ملّی  رییس بنیاد -8
  .سه نفر با انتخاب رییس جمهور -9

. شـود  مـی انتخـاب   هیأت امنـا با حکم رییس  هیأت امنانایب رییس و دبیر  -تبصره
  .شود میتعیین  هیأت امناتوسط دبیر  هیأت امناتاریخ و محل جلسات ، دستور جلسه

  :شود میزیر تعیین  شرح به هیأت امناوظایف و اختیارات  -9ماده 
  ؛ها اولویتو  ها مشی خط، ها سیاستتعیین  )الف
  ي مالی؛ها صورتعامل و بازرس و تصویب  هیأتبررسی گزارش عملکرد ساالنه  )ب
هیـأت  عامـل بـه    هیأتي راهبردي و بودجه ساالنه که از طریق ها برنامهتصویب  )پ

  ؛گردد میارایه  امنا
اداري و معـامالتی  ، اسـتخدامی ، ي مـالی ها نامه آیین، تصویب ساختار و تشکیالت )ت

  عامل؛ هیأتصندوق به پیشنهاد 
اداري و معـامالتی  ، اسـتخدامی ، ي مـالی ها نامه آیین، تصویب ساختار و تشکیالت )ث

  عامل و بازرس؛ هیأتصندوق به پیشنهاد 
 1با رعایت قوانینعامل  هیأتحقوق و مزایاي رییس ، حسابرس الزحمه حقتعیین  )ج

  و تعیین حسابرس قانونی؛
  اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات معوق صندوق؛ )چ

                                                                                                                                               
 یأت وزیرانه 1/11/1391 صالحیه مورخا -1
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انحـالل   درخصـوص  صـندوق و اتخـاذ تصـمیم    اساسنامه  پیشنهاد تغییر و اصالح )خ
  وزیران؛ هیأتصندوق و ارایه آن به 

  اتخاذ تصمیم در مورد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق؛ )د
قـانون  ) 139( صلح و سازش و ارجاع به داوري و استرداد دعـوي بـا رعایـت اصـل     )ذ

  جمهوري اسالمی ایران؛ اساسی
اف صـندوق  در جهت اهـد  که موارديآمده و نیز  اساسنامهدر این  که موارديسایر  )ر

  قرار دارد؛
عامل یا رییس آن تفـویض   هیأتوظایف و اختیارات خود را به  دتوان می هیأت امنا )ز
  .باشد میعامل یا رییس آن  هیأتعهده  در این صورت مسؤولیت حسب مورد به. نماید

و با حضور  شود میي صندوق حداقل سالی دوبار تشکیل هیأت امناجلسات  -تبصره
حداقل دو سوم اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با حداکثر آراي حاضر در جلسه معتبـر  

  .خواهد بود
هیـأت  عامل صندوق مرکب از پنج نفر است که به پیشـنهاد ریـیس    هیأت -10ماده 

  .گردند میمنصوب  هیأت امنابا حکم رییس  هیأت امناو تصویب  امنا
  :باشد میعامل داراي وظایف و اختیارات زیر  هیأت -11ماده 

  ؛هیأت امنااجراي مصوبات  )الف
  ؛هیأت امناعمومی صندوق و پیشنهاد به  مشی خطي کلی و ها سیاستتهیه و تنظیم  )ب
ي مالی صندوق و ارایه گزارش عملیـات  ها صورتتهیه و گزارش عملکرد ساالنه و  )پ

  ؛هیأت امناصندوق 
  ؛هیأت امناتنظیم بودجه ساالنه صندوق و ارایه آن به  )ت
  عامل؛ هیأتداخلی مورد نیاز براساس پیشنهاد رییس  نامه آیینتصویب  )ث
  ي اجرایی مربوط؛ها دستورالعملتهیه و تصویب  )ج
و نیـز کـاهش یـا افـزایش      اساسـنامه هاي مربوط به تغییر و اصـالح   ارایه پیشنهاد )چ

  ؛امنا هیأتسرمایه صندوق به 
آنهـا   هاي داخلی و خارجی و اسـتفاده از  ي ارزي و ریالی در بانکها حسابافتتاح  )ح

ي یاد شده حسب مـورد بـا رعایـت قـوانین و مقـرارت      ها حساببه نام صندوق و انسداد 
  مربوط؛
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هیـأت  و پیشنهاد بـه   اساسنامهو ضوابط مزبور براساس مفاد این  ها نامه آیینتهیه  )خ
  ؛امنا

  ؛هیأت امنااختار و تشکیالت صندوق و ارایه آن به تهیه س )د
قبـول ضـمانت یـا ظهـر نویسـی      ، فـروش و اجـاره  ، اتخاذ تصمیم در مـورد خریـد   )ذ

مشـارکت و پیمانکـاري در   ، يگـذار  سـرمایه ، منقـول غیر توثیق یا رهن امـوال ، تضمینات
  ؛هیأت امناي مصوب ها نامه آیینچارچوب 

  ؛هیأت امناسازش و ارجاع امر به داوري به ، پیشنهاد صلح )ر
و  هـا  مسـؤولیت هـاي عامـل و تعیـین     تعیین چارچوب قراردادهاي عاملیت با بانک )ز

  اختیارات عامل در چارچوب این قرارداد؛
  هاي مناسب؛ برقراري نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل )ژ

عامـل   هیـأت ندوق برعهـده  یـا اهـداف صـ    اساسنامهسایر وظایفی که طبق این  )س
  .باشد می

از بین اعضـاي  ، عامل که باالترین مقام اجرایی صندوق است هیأترییس  -12ماده 
انتخاب و بـا   هیأت امناو تصویب  هیأت امناعامل یا خارج از آن با پیشنهاد رییس  هیأت

  .گردد میمنصوب  هیأت امناحکم رییس 
  :زیر است شرح بهعامل  هیأتوظایف و اختیارات رییس  -13ماده 

انجام امور اداري و استخدامی و مالی و معامالتی و عملیـات موضـوع صـندوق و     )الف
  ؛هیأت امناعامل و مصوبات  هیأتاجراي تصمیمات 

نمایندگی صندوق در مقابل مراجع قضایی و اداري و نیز در مقابل سایر اشـخاص   )ب
  با حق تعیین وکیل و نمایندگی و نیابت؛

عامـل   هیأتتهیه بودجه ساالنه و تنظیم و گزارش عملکرد صندوق براي ارایه به  )پ
  ؛هیأت امناو 

  عامل؛ هیأتارایه پیشنهاد اصالح سرمایه صندوق و سایر پیشنهادهاي مالی به  )ت
  عامل؛ هیأتاقدام در مورد وصول مطالبات صندوق و گزارش مشکالت به  )ث
عامـل   هیـأت عامـل بـه ریـیس     هیأتیا  ت امناهیأایفاي وظایف و اختیاراتی که  )ج

  ؛نماید میتفویض 
یا اهداف صندوق بر عهده رییس  اساسنامهسایر وظایف و اختیاراتی که طبق این  )چ
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  .باشد میعامل  هیأت
آور و قراردادهاي صندوق بایـد بـه امضـاي     اسناد و اوراق مالی و اسناد تعهد -تبصره

عامل و مهر صندوق برسد و سایر مکاتبـات بـا    هیأتعامل و یکی از اعضاي  هیأترییس 
  .عامل خواهد بود هیأتامضاي رییس 

گزارش ساالنه بازرس قانونی باید حـداقل ده روز قبـل از تشـکیل جلسـه      -14ماده 
  .ارایه گردد هیأت امنا

استخدامی و مالی و معامالتی صـندوق  ، بازرس حق مداخله در امور اداري -1تبصره 
عامـل   هیأتعامل یا  هیأتصورت کتبی به رییس  نظرات خود را به دتوان میرا ندارد ولی 

  .اطالع دهد
و  هیأت امنـا  تأییدو  هیأت امناانحالل و تسویه صندوق با پیشنهاد رییس  -15ماده 
و اموال آن متعلق به دولت جمهوري اسـالمی ایـران    شود میوزیران انجام  هیأتتصویب 

  .خواهد بود
 ي مزبورها نامه آیین، اساسنامهعامل ظرف شش ماه پس از ابالغ این  هیأت -16ماده 

تسـلیم   هیأت امنـا را تهیه و براي تصویب به ) مالی و معامالتی، اداري، نظیر استخدامی(
  .نماید می

شـوراي   27/2/1391مـورخ   46752/30/91بـه موجـب نامـه شـماره      اساسـنامه این 
  .شوراي یاد شده رسیده است تأییدنگهبان به 

  
محمدرضا رحیمی -معاون اول رییس جمهور  
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قانون برنامه سوم توسعه ) 100(ماده  یینامه اجرا نییآ
 رانیا یاسالم يجمهور ی و فرهنگ ی، اجتماعياقتصاد

  انروزی هیأت 25/12/1381مصوب جلسه مورخ 
و  یردولتـ یبخـش غ  يگـذار  هیمشـارکت و سـرما   يهـا  زمینهجاد یا منظور به -1ماده 

دولت مجـاز   فناوريو  اي توسعه -يکاربرد یپژوهش يها فعالیت  از یفیو ک یکم تیحما
نامـه   نیـی ن آیـ کـه در ا  -فنـاوري   پـژوهش و  یردولتـ یغ يهـا  صـندوق  تأسیس است در

  .دیمشارکت نما -شود  یده مینام ها صندوق اختصار به
هسـتند و بـا    یو استقالل مال یردولتیغ یت حقوقیشخص يدارا ها صندوق  -2ماده 

  .نمایند میت یو فعال شوند میل ینامه تشک نیین آیمربوط و ا ن و مقرراتیقوان تیرعا
و  یعلمـ  یپژوهشـ  يهـا  فعالیـت از  یتخصصـ  صورت به، مجازند ها صندوق -3ماده  

آنهـا   تیـ ات فعالییـ ت کنند و جزیشود حما یانجام م یردولتیغ  توسط بخش که فناوري
  .شود ین مییتعی عموم توسط مجمع

 دولت در هر صندوق حداکثر معادل چهل و نه درصـد  يگذار هیزان سرمایم -4ماده  
ه یـ ه اولیسهم مشارکت دولـت در سـرما  . صندوق خواهد بود  ه آنیه اولیسرما کل%) 49(

   .شود یم ینیب شیپ یخاص فیقانون بودجه ساالنه کشور ضمن رد در ها صندوق
  :عبارت است از ها صندوقه یسرما تأمینمنابع   -5ماده 

ا مشـارکت  ین بودجه ساالنه کشور که تحت عنوان کمک یمقرر در قوان يها ردیف -1
  ؛شود یمی نیب شیپ

  ؛یدولت يها شرکتو  یو مؤسسات مال ها بانک يگذار هیسرما -2
و  یصـنف  يهـا  تشـکل ق و توسـعه،  یتحق ي، واحدهایمراکز پژوهش يگذار هیسرما -3

  ؛منفرد پژوهشگران
  ؛یر منابع مجاز قانونیو سا یو حقوق یقیاشخاص حق يها کمک -4



 ريومقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنامجموعه قوانین و /   232

 

  ؛نامه نیین آیا) 7(مندرج در ماده  ها صندوقت یات موضوع فعالیسود حاصل از عمل - 5
  .یو مؤسسات دولت ها شرکت، ها زمانسا، ها وزارتخانهاعتبار مصوب  -6

 ا وجـوه یـ  یالت بانکیخود از تسه يها فعالیتانجام  يمجازند برا ها صندوق  -6ماده 
  .کنند استفاده یاداره شده دولت

  :عبارت است از ها صندوقت یموضوع فعال -7ماده  
  :الت بهیوام و تسه ياعطا -1
 يهـا  پـژوهش  یپژوهشـ  يهـا  طـرح  ياجـرا  يبـرا  یو حقـوق  یقـ یاشخاص حق )الف 

  ؛فناوري  و يهنر ،ی، فرهنگيکاربرد
بـه   يهـا  طـرح  یمه صنعتید نیمرحله تول ياجرا يبرا یو حقوق یقیاشخاص حق )ب

  ؛فناوري  و یپژوهش دهیجه رسینت
قـات و انتقـال   یحاصـل از تحق  ین دانش فنیتدو يبرا یو حقوق یقیاشخاص حق )پ

  .دیتول  قات به مرحلهیتحق جینتا
  ؛فناوريو  یپژوهش يها طرحدر  يگذار هیر و مشارکت و سرمایپذ سکیه ریسرما تأمین - 2
در مقاطع  فناوريو  یپژوهش يها طرحتعهدات و اقساط موقع  بهن پرداخت یتضم -3

از کـل رقـم قـرارداد و وصـول      یافت درصـد مشخصـ  یدر يازا  شده در قرارداد در نییتع
از وقفـه   يریجلوگ منظور بهرکرد، ید  از یاز کارفرما به انضمام خسارت ناش مطالبات طرح

  ؛ها طرحي در اجرا
بـه   یردولتـ یغ فنـاوري و  یاز مؤسسـات پژوهشـ  یـ مـورد ن  يها نامه ضمانتصدور  -4
 يهـا  ضـمانت در قبـال اخـذ    فنـاوري و  یپژوهش يها طرح  ياجرا يمربوط برا انیمتقاض

  .الزم از محقق
آن موجـب   ياسـت کـه اجـرا    یطرحـ  یردولتـ یغ فنـاوري و  یطرح پژوهش -تبصره

 يبـرا  یو فنـ  یعلمـ  يها از اندوختها موجب استفاده ی یفن  و یعلم يها اندوخته شیافزا
  .ن شودینو يو کاربردها ها روشابداع  ای یطراح

 هـا  صندوقکشور مکلف است امکان استفاده  ریزي برنامهت و یریسازمان مد -8ماده 
، يقـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـاد      ياجرا يها سال یط یمال التیارانه سود تسهی از

  .را فراهم آورد 1379 ران مصوبیا یاسالم يجمهور یو فرهنگی اجتماع
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 یهمـاهنگ  کارگروهها  صندوق در دولت تیبرفعال نظارت و  تیهدا منظور به  -9ماده 
  :شود یل میر تشکیزي اعضا از

  ؛)سییر ( فناوريقات و یر علوم، تحقیوز -1
  ؛او االختیار تامنده یا نمای یر بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوز -2
  ؛او االختیار تامنده یا نمایکشور  ریزي برنامهت و یریس سازمان مدییر -3
  ؛او االختیار تامنده یا نمایع و معادن یر صنایوز -4
  ؛او االختیار تامنده یا نمای ير جهادکشاورزیوز -5
  ؛او االختیار تامنده یا نمای ربط ذير دستگاه یوز -6
  ؛به انتخاب خودشان یعلم يها تشکلندگان یچهارنفر از نما -7
 يهـا  پـژوهش س سـازمان  یـی و ر فنـاوري قات و یوزارت علوم، تحق فناوريمعاون  -8

  .)ریدب (ران یا یصنعت و یعلم
  .مستقر است فناوريقات و ین کارگروه در وزارت علوم، تحقیرخانه ایدب  -تبصره
  :راستیز شرح بهنامه  نیین آیا) 9(موضوع ماده  یف کارگروه هماهنگیوظا -10ماده 

  ؛از اعتبار بودجه ساالنه کشور ها صندوقک از ین سهم مشارکت دولت در هر ییتع - 1
  ؛التیارانه سود تسهیاز  ها صندوقک از ین سهم هر ییتع -2
  ؛هر صندوق ینده دولت در مجمع عمومین نماییتع -3
  .ها صندوقسهم مشارکت دولت در صورت انحالل  درخصوص میاتخاذ تصم -4

 از محل اعتبار بودجـه سـاالنه کشـور پـس از مبادلـه      سهم مشارکت دولت  -11ماده 
 کشـور در  ریـزي  برنامهت و یریبا سازمان مد فناوريقات و یتحق  وزارت علوم، نامه موافقت

  .گیرد میقرار  ها صندوقار یاخت
 تیـ که با موضـوع فعال  یدولت يها دستگاهو  ها شرکتر یامکانات و منابع سا  -تبصره

 و فناوريقات و یر علوم، تحقین وزیب نامه موافقتاز مبادله   مرتبط هستند پس ها صندوق
  .گیرد میقرار  ها صندوقار یدر اخت ربط ذير یوز

آنهـا   اساسـنامه کـه   کنـد  مـی مشـارکت   ییهـا  صـندوق  تأسیسدولت در  -12ماده 
  .م شده باشدیتنظ یردولتیغ فناوريپژوهش و  يها صندوق نمونه اساسنامه براساس

  
 معاون اول رییس جمهور-  محمدرضا عارف
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دولتی غیر فناوريي پژوهش و ها صندوقنمونه  اساسنامه
  وزیران هیأت 25/12/1381مصوب جلسه مورخ 

  کلیات -فصل اول
صـندوق نامیـده    اختصار به اساسنامهکه در این  -فناوريصندوق پژوهش و  -1ماده 

اسـتقالل مـالی اسـت و بـا رعایـت ایـن        دولتـی و غیر داراي شخصیت حقـوقی  -شود می
  .کند میفعالیت  اساسنامه
ریـال  .....  درصد آن بـه میـزان  .......  ریال است که......  سرمایه اولیه صندوق -2ماده 

  .شده است تأمین.......  توسط دولت و بقیه توسط
 کـه توسـط بخـش    فنـاوري علمـی و  ، ي پژوهشـی هـا  فعالیـت صـندوق از   -3ماده 

  .کند میحمایت  ،شود میدولتی اجرا غیر
  :منابع مالی صندوق عبارت است از -4ماده 

  ؛کمک بالعوض یا مشارکت دولت -1
 ؛و وام و تسهیالت مؤسسات مالی واعتباري ها بانکي گذار سرمایه -2
ي صـنفی و  هـا  تشـکل ، واحدهاي تحقیق و توسـعه ، ي مراکز پژوهشیگذار سرمایه -3

 ؛پژوهشگران منفرد
 ؛و اعانات اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر منابع مجاز قانونی ها کمک -4
ایـن  ) 5( منـدرج در مـاده   هـا  صـندوق سود حاصل از عملیـات موضـوع فعالیـت     -5

 ؛اساسنامه
  .و مؤسسات دولتی ها شرکت، ها زمانسا، ها وزارتخانهاعتبار مصوب  -6
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  موضوع فعالیت و ارکان صندوق -فصل دوم
  :موضوع فعالیت صندوق عبارت است از -5ماده 

 :اعطاي وام و تسهیالت به -1
ي کاربردي ها پژوهشي پژوهشی ها طرحاشخاص حقیقی و حقوقی براي اجراي  )الف

  ؛فناوريهنري و ، فرهنگی
ي بـه  هـا  طـرح اشخاص حقیقی و حقوقی براي اجراي مرحله تولید نیمه صنعتی  )ب

  ؛فناورينتیجه رسیده پژوهشی و 
اشخاص حقیقی و حقوقی براي تدوین دانش فنی حاصـل از تحقیقـات و انتقـال     )پ

  .نتایج تحقیقات به مرحله تولید
ي پژوهشـی و  هـا  طـرح ي در گـذار  سرمایهو مشارکت و پذیر  سرمایه ریسک تأمین -2

 ؛فناوري
در مقاطع  فناوريي پژوهشی و ها طرحتعهدات و اقساط موقع  بهتضمین پرداخت  -3

در ازاي درصد مشخصی از کل رقـم قـرارداد و وصـول مطالبـات     ، تعیین شده در قرارداد
جلـوگیري از وقفـه در    منظـور  بـه ، طرح از کارفرما به انضمام خسارت ناشی از دیـر کـرد  

 ؛ها طرحاجراي 
دولتی بـه  غیر بخش فناوريي مورد نیاز مؤسسات پژوهشی و ها نامه ضمانتصدور  -4

ي هـا  ضـمانت در قبـال اخـذ    فنـاوري ي پژوهشی و ها طرحربوط براي اجراي متقاضیان م
 .الزم از محقق

دولتـی طرحـی اسـت کـه اجـراي آن موجـب       غیر فنـاوري طرح پژوهشی و  -تبصره
هاي علمی و فنـی بـراي   هاي علمی و فنی و یا موجب استفاده از اندوختهافزایش اندخته

  .و کاربردهاي نوین گردد ها روشطراحی یا ابداع 
  :زیر است شرح بهارکان صندوق  -6ماده 

  مجمع عمومی؛ -1
 مدیره؛ هیأت -2
 مدیر عامل؛ -3
 .بازرسان -4
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تشـکیل  آنها  مجمع عمومی صندوق از اجتماع صاحبان سهام یا نمایندگان -7ماده 
  .شود می

  :وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از -8ماده 
  ؛ي کلی صندوقها سیاستو  مشی خطتعیین  -1
رسیدگی و اظهارنظر درباره گزارش عملیات ساالنه و تصـویب ترازنامـه و حسـاب     -2

 ؛سود و زیان
 ؛شود میمدیره پیشنهاد  هیأتبررسی و تصویب بودجه ساالنه کل از طرف  -3
 ؛اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه صندوق -4
 ؛مدیره هیأتانتخاب و عزل رییس و اعضاي  -5
 ؛انتخاب سالیانه بازرسان با رعایت قوانین و مقررات مربوط -6
مـدیره و   هیـأت تعیین میزان حقوق و مزایاي مدیر عامل و حق حضـور و پـاداش    -7
 ؛مدیره هیأتبازرسان با رعایت مقررات مربوط به پیشنهاد  الزحمه حق

استخدامی و تشکیالتی صندوق بـه  ، اداري، معامالتی، الیي مها نامه آیینتصویب  -8
 ؛مدیره هیأتپیشنهاد 

ي مربـوط بـه فعالیـت صـندوق شـامل میـزان تسـهیالت        ها دستورالعملتصویب  -9
 ،آنهـا  نحوه پرداخت وام و تسهیالت و مـدت ، میزان کارمزد، ي مختلفها طرحاعطایی به 

نحـوه  ، ها طرحي در گذار سرمایهنحوه مشارکت و ، ها طرحنحوه ارزشیابی و تعیین اولویت 
 ؛ي صادر شدهها نامه ضمانتو شکل و نوع  فناوريتضمین قراردادهاي پژوهشی و 

 ؛الوصول صندوق اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات الوصول یا مشکوك -10
 ؛مدیره هیأتبررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات  -11
 .نحالل و تصفیه صندوقتصویب تغییر واصالح یا ا -12

یکی در چهارماهه اول هر سـال  ، مجمع عمومی صندوق حداقل سالی دوبار -9ماده 
ي مـالی و بـار دوم در چهـار ماهـه پایـان سـال جهـت        ها صورتجهت بررسی و تصویب 
، مدیره یا مـدیر عامـل و بـا ذکـر تـاریخ      هیأتبه دعوت رییس ، تصویب بودجه سال بعد
  .شود میتشکیل ، انضمام اسناد و مدارك مربوطمحل و دستور جلسه به 

 صـورت  بـه مدیره یا بازرسان  هیأتدر صورت لزوم مجمع عمومی به دعوت  -تبصره
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  .شود میتشکیل  العاده فوق
مجمع عمـومی عـادي در مرحلـه نخسـت بـا حضـور صـاحبان سـهام یـا           -10ماده 
مرحلـه دوم کـه بـین     که مالک حداقل نصف بعالوه یک سهام باشند و درآنها  نمایندگان

بــا حضــور هــر تعــداد از ، روز پــس از مرحلــه اول خواهــد بــود) 40( تــا چهــل) 10( ده
  .یابد میان رسمیت دار سهام

تعداد آراي هر یـک از اعضـاي مجمـع عمـومی بـه نسـبت سـهام اسـت و          -11ماده 
، ان حاضـر در جلسـه  دار سـهام مصوبات مجمع با اکثریت نصف به عالوه یک آراي موافـق  

  .تبر خواهد بودمع
مدیره صندوق داراي سه تا پنج عضو است که از بین اعضاي مجمع  هیأت -12ماده 

  .شوند میعمومی توسط مجمع عمومی براي مدت دو سال انتخاب 
درصـد  ) 20( در صورت مشارکت دولت در صندوق با سهام بیشتر از بیست -تبصره

  .مدیره خواهد بود هیأتنماینده دولت در مجمع عمومی عضو ثابت 
مـدیره یـا مـدیر عامـل      هیـأت مدیره بنا به دعوت ریـیس   هیأتجلسات  -13ماده 

و  یابـد  مـی بـا حضـور حـداقل سـه نفـر رسـمیت       ، شود میحداقل ماهی یک بار تشکیل 
  .تصمیمات آن با اکثریت آراي حاضران معتبر است

  :زیر است شرح بهمدیره  هیأتوظایف و اختیارات  -14ماده 
  ؛صندوق و مصوبات مجمع عمومی اساسنامهاجراي  -1
 ؛ي صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومیها طرحو  ها برنامهتهیه  -2
اسـتخدامی و تشـکیالتی   ، اداري، معـامالتی ، ي مـالی هـا  نامـه  آیینتهیه و تنظیم  -3

 ؛صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی براي تصویب
فعالیت صندوق و پیشـنهاد بـه مجمـع عمـومی     ي مربوط به ها دستورالعملتهیه  -4

 ؛براي تصویب
ي صـندوق در قالـب مصـوبات مجمـع     هـا  دسـتورالعمل تصویب مقررات داخلی و  -5

 ؛عمومی
ي مدیرعامل و بازرسـان و تهیـه گـزارش    ها گزارشرسیدگی و اظهارنظر نسبت به  -6

 ؛یحسابرسی و حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق براي طرح در مجمع عموم
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خریـد و فـروش   ، بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انعقاد یا فسخ و اقاله قراردادها -7
ي صـندوق در حـدود مصـوبات و اختیـارات تفویضـی از سـوي مجمـع        ها داراییاموال و 
 ؛عمومی

ارجـاع بـه داوري و   ، بررسی و اتخاذ تصمیم نسـبت بـه پیشـنهاد صـلح و سـازش      -8
 ؛ویضی و مطابق مقرراتاسترداد دعوا در حدود اختیارات تف

 ؛الزم براي وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن گیري پیاتخاذ تصمیم و  -9
مـدیره تفـویض    هیـأت سایر اختیارات و وظایفی که از سوي مجمع عمومی بـه   -10

 ؛شود
 ؛بررسی و تصویب پیشنهادات مدیر عامل -11
 ؛پیشنهاد بودجه ساالنه صندوق به مجمع عمومی -12
مـدیره و   هیأتپیشنهاد میزان حقوق و مزایاي مدیرعامل و حق حضور و پاداش  -13

 .بازرسان به مجمع عمومی الزحمه حق
یـک نفـر را    ،آنهـا  مـدیره یـا خـارج از    هیـأت  يمدیره از بین اعضا هیأت -15ماده 

  .و انتخاب مجدد وي بالمانع است کند میمدیرعامل براي مدت دو سال انتخاب  عنوان به
  :زیر است شرح بهوظایف و اختیارات مدیرعامل  -16ماده 

صـندوق   نیروي انسانینقل و انتقاالت و مدیریت ، ترفیعات، انجام امور استخدامی -1
 ؛مدیره هیأتي استخدامی و مصوبات ها نامه آیین، طبق مقررات

مـدیره و انجـام تمـام امـور      هیـأت اجراي مصوبات و تصمیمات مجمع عمـومی و   -2
مـدیره تعیـین و بـه وي     هیـأت مالی و امور موضوع صندوق که از سـوي  ، اداري، اجرایی

 ؛شود میتفویض 
 ؛امضاي مکاتبات رایج اداري در حدود اختیارات -3
یکـی امضـاي ثابـت مـدیرعامل و     ، ها و اسناد و اوراق مالی بـا دو امضـا   کلیه چک -4

مـدیره کـه از سـوي     هیـأت مدیره با یکـی از اعضـاي    یأتهدیگري امضاي متغیر رییس 
 ؛معتبر خواهد بود ،شود میمدیره تعیین  هیأت
ي هـا  زمانسـا ، انجام امور نمایندگی صندوق در برابر اشخاص حقیقـی و حقـوقی   -5

دولتی و مراجع قانونی و اقامه دعاوي حقوقی و کیفري براي دفـاع از منـابع صـندوق بـا     
 ؛یلحق تعیین وکیل در توک
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ي مـالی و سـایر   هـا  گـزارش ، حسـاب سـود و زیـان   ، ترازنامـه ، تهیه بودجه ساالنه -6
 .مدیره و مجمع عمومی هیأتبراي ارایه به  ها گزارش

البدل خواهـد بـود کـه     صندوق داراي یک بازرس اصلی و یک بازرس علی -17ماده 
همزمـان   نـد توان مینبازرسان ، شوند میانتخاب سال  یک توسط مجمع عمومی براي مدت

  .مدیره یا مدیریت عامل صندوق را هم داشته باشند هیأتعضویت در 
وظایف و اختیارات بازرسان همان است که در قـانون تجـارت بیـان شـده      -18ماده 

 .است

  سایر مقررات -فصل سوم
صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه  مالی سال -19ماده 

کـه از تـاریخ تشـکیل تـا پایـان       تأسیسبه استثناي سال اول  یابد میهمان سال خاتمه 
  .اسفندماه خواهد بود

پس از طی مراحـل قـانونی براسـاس     مالی سالسود خالص صندوق در هر  -20ماده 
بـه حسـاب سـرمایه صـندوق یـا      ، جمع عمومیمدیره و پس از تصویب م هیأتپیشنهاد 
  .شود میان منظور گذار سرمایهحساب 

 هیـأت یا انحالل و تصفیه به پیشـنهاد   اساسنامههرگونه تغییر و اصالح در  -21ماده 
  .مدیره و تصویب مجمع عمومی خواهد بود

نشده تـابع قـانون    بینی پیش اساسنامهدر این  که موارديصندوق در سایر  -22ماده 
  .تجارت و اصالحات آن و سایر قوانین و مقررات مرتبط است

  
محمدرضا عارف -معاون اول رییس جمهور  
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 مورخ 562 نخبگان کشور مصوب جلسهملّی  بنیاد اساسنامه
 فرهنگی انقالب عالی شوراي 10/3/1384

  مقدمه
 علمـی  يهـا  ظرفیت از مناسب و صحیح استفاده در رهبري معظم مقام تاکید به نظر
 مشـکالت  و موانـع  رفـع  مسیر در انقالبی حرکت لزوم و کشور توسعه راستاي در نخبگان

 ایشـان  بـا  کشور علمی نخبگان از برخی دیدار جلسه در يافزار نرم جنبش و دانش تولید
  :گردد می تشکیل ذیل شرح به اي اساسنامه با کشور نخبگانملّی  بنیاد، 1383 ماه مهر در

  کلیات -اول فصل
 این در پس این از که کشور نخبگانملّی  بنیاد از است عبارت بنیاد نام :نام -1ماده 
  .شود می نامیده »بنیاد« اختصار به اساسنامه
 يگـذار  سیاست و ریزي برنامه از است عبارت، بنیاد تأسیس از هدف :هدف -2ماده 

 و يکـارگیر  بـه  و حفـظ ، جـذب ، نخبگان معنوي و مادي حمایت، هدایت، شناسایی براي
 و کشـور  متوازن و علمی توسعه و فناوري، علم تولید ارتقاي راستاي در آنان از پشتیبانی

 کشـور  انـداز  چشـم  سـند  براساس منطقه در اقتصادي و فناوري، علمی برتر جایگاه احراز
  .1404 درافق

  وظایف -3ماده 
  :براي ریزي برنامه و يگذار سیاست -1

  ؛کشور نخبگان از معنوي و مادي پشتیبانی )الف
  ؛کشور در علم تولید ارتقاي منظور به نخبگان حمایت و هدایت، شناسایی )ب
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  ؛علمی الشرایط جامع يها شخصیت از حمایت و استعدادها پرورش و جذب، کشف )ج
  .کارآفرینی و تحقیقاتیي ها فعالیت انجام براي نخبگان از حمایت )د
 بـر  نظـارت  و نخبگـان  بـا  مـرتبط  نهادهـاي  و هـا  زمانسـا  میـان  هماهنگی ایجاد -2

  ؛مصوب يها برنامه و ها سیاست اجراي جهت در آنان به مربوط يها فعالیت
 و محققـان  دسترسـی  بـراي  الزم امکانـات  و تسـهیالت  نمـودن  فـراهم  بـه  کمک -3

 تحقـق  راسـتاي  در کشـور  بـه  جدیـد  يهـا  فناوري انتقال و جهانی تحقیقات به نخبگان
  ؛کشور متوازن و علمی توسعه اهداف
 در نخبگــان حضــور بــراي الزم امکانــات و تســهیالت نمــودن فــراهم بــه کمــک -4

  ؛کشور خارج و داخل در علمی هاي همایش
  .کشور از خارج و داخل در ایرانی نخبگان ویژه جهانی شبکه تشکیل -5

  نخبگی احراز و نخبه تعریف -4ماده 
 هنـر ، علم تولید در وي گذاري اثر که شود می اطالق کارآمدي و برجسته فرد به: نخبه

 در وي فکـري  نبـوغ  و کـارآفرینی ، خالقیـت ، هـوش  و باشـد  محسـوس  کشور فناوري و
 متـوازن  و علمـی  توسعه و رشد به بخشیدن سرعت موجب نوآوري و دانش تولید راستاي

 تصـویب  و هیـأت امنـا   پیشـنهادي  نامـه  آیـین  براسـاس  افراد نخبگی احراز. گردد کشور
  .بود خواهد فرهنگی انقالب عالی شوراي

  حقوقی شکل -5ماده 
منحصـراً   و دولتـی  مؤسسـه  صـورت  بـه  است و مستقل حقوقی شخصیت داراي بنیاد

رییس بنیاد معـاون  . شود میاداره  نظر رییس جمهور تحت اساسنامهبراساس مقررات این 
  1.رییس جمهور است

  ارکان -دوم فصل
  ارکان -6ماده 
  :باشد می زیر ارکان داراي بنیاد

                                                                                                                                               
 عالی انقالب فرهنگی شوراي 23/8/1385مورخ  593اصالحی مصوب جلسه  -1
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  ؛هیأت امنا -1
  ؛بنیاد رییس -2
  .نخبگان شوراي -3

  هیأت امنا -7ماده 
 داراي و يگیـر  تصـمیم  و يگـذار  سیاسـت  زمینه در بنیاد مرجع ترین عالی هیأت امنا

 ریاسـت . باشـد  مـی  آن امور اداره و بنیاد وظایف و اهداف حدود در قانونی اختیارات کلیه
  .باشد می ایران اسالمی جمهوري رییس با هیأت امنا
  هیأت امنا ترکیب -8ماده 

  :حقوقی اعضاي )الف
  ؛)هیأت امنا رییس( جمهور رییس -1
  ؛)بنیاد رییس( جمهور رییس اول معاون -2
  1؛رییس بنیاد معاون رییس جمهور و-3
  ؛فرهنگی انقالب عالی شوراي دبیر -4
  ؛فناوري و تحقیقات، علوم وزیر -5
  ؛پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزیر -6
  ؛اسالمی ارشاد و فرهنگ وزیر -7
  ؛پرورش و آموزش وزیر -8
  ؛کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان رییس -9

  ؛اسالمی شوراي مجلس تحقیقات و آموزش کمیسیون رییس -10
  ؛ها دانشگاه در رهبري معظم مقام نمایندگی نهاد رییس -11
  ؛دانشگاهی جهاد رییس -12
  .اسالمی آزاد دانشگاه رییس -13

 تصـویب  ضـوابط  طبـق  بنیاد رییس مقام قایم، بنیاد اهداف پیشبرد براي -1تبصره 
  .شود می منصوب اساسنامه 10ماده  در مندرج شرایط رعایت با و هیأت امنا توسط شده

                                                                                                                                               
 همان -1
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  .شد خواهد صادر هیأت امنا رییس توسط الذکر فوق اعضاي احکام -2تبصره 
  :حقیقی اعضاي )ب
 نفـر  دو کـه  حقیقی اعضاي عنوان به کشور علمی نخبه و خبره يها شخصیت از نفر نه

 دو و قـم  علمیـه  حـوزه  عالی شوراي انتخاب به علمیه هاي حوزه برجسته علماي ازآنها  از
  1.»باشند می کشور علمی نخبه بانوان از نفر

هیـأت   ریـیس  حکم با و بنیاد رییس پیشنهاد به الذکر فوق اعضاي احکام -3تبصره 
  .شد خواهد صادر امنا

  هیأت امنا وظایف -9ماده 
  ؛بنیاد يها فعالیت مشی خط و ها برنامه و ها سیاست تعیین -1
 ریـیس  توسـط  کـه  نخبگـان  بـا  ارتبـاط  در الزم يهـا  برنامه و ها سیاست تصویب -2

  ؛شود می ابالغ جمهور
ي هـا  نامـه  آیین تصویب و نخبگان درخصوص کالن يگیر تصمیم و يگذار سیاست -3

  ؛بنیاد اجرایی و داخلی
 از که پیشنهادهایی یا و بنیاد رییس پیشنهادهاي مورد در تصمیم اتخاذ و بررسی -4
  ؛باشد شده ارایه هیأت امنا اعضاء از سوم یک حداقل جانب
  ؛بنیاد نیاز مورد هاي پست و سازمانی نمودار تصویب -5
  ؛بنیاد سالیانه ترازنامه و بودجه تصویب -6
  ؛نخبگان به بنیاد معنوي و مادي يها کمک ارایه نحوه يها نامه آیین تصویب -7
 نخبگـان  امـور  متـولی  کـه  نهادهـایی  و مراکـز ، هـا  دسـتگاه  بین هماهنگی ایجاد -8

  ؛باشند می
 بـا  رابطه در که اجرایی يها دستگاه سازمانی واحدهاي و مؤسسات ادغام پیشنهاد -9
  ؛تصویب جهت ربط ذي قانونی مراجع به نمایند می  فعالیت نخبگان امور

 دانشمندان و علمی نخبگان با ارتباط در حمایتی يها صندوق اساسنامه تصویب -10
  ؛پژوهشگران و

                                                                                                                                               
ملّـی   بنیـاد  اساسـنامه  8 ماده »ب« بند 20/4/85 مورخ 587 جلسه در فرهنگی انقالب عالی شوراي -1

  .نمود شرح فوق اصالح به را کشور نخبگان
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 ارایـه  نحـوه  و کشـور  علمـی  نخبگـان  يکـارگیر  بـه  و جـذب  نامـه  آیین تصویب -11
  ؛آنان به معنوي و مادي يها کمک

  ؛بنیاد نیاز مورد مقررات و ها نامه آیین تصویب -12
 بنیـاد  ریـیس  یـا  هیأت امنا رییس سوي از که اموري در تصمیم اتخاذ و بررسی -13

 بنیـاد  وظـایف  انجـام  و اهداف تحقق راستاي در و گیرد می قرار هیأت امنا کار دستور در
  ؛است

  ؛فرهنگی انقالب عالی شوراي به اساسنامه تغییر یا و اصالح پیشنهاد -14
  .نخبگان شوراي سوي از پیشنهادي ضوابط کلیه تصویب و بررسی -15

 تشـکیل  بنیـاد  ریـیس  پیشـنهاد  بـه  دوبار سالی هیأت امنا عادي جلسات -1تبصره 
 و یابـد  مـی  رسـمیت  هیـأت امنـا   اعضـا  از سـوم  دو حـداقل  حضـور  با جلسه هر. شود می

  .باشد می معتبر جلسه در حاضر اعضاي اکثریت موافقرأي  با تصمیمات
 و بنیـاد  رییس پیشنهاد با ضرورت برحسب هیأت امنا العاده فوق جلسات -2تبصره 

  .شود می تشکیل هیأت امنا رییس یا
 تصـویب  بـه  بنیـاد  تأییـد  بـا  نخبگـان  بـا  ارتباط در مؤسسه هرگونه ایجاد -3تبصره 

  .رسد می ربط ذي قانونی مراجع
 مقـام  بـاالترین ) جمهـور  ریـیس  اول معـاون ( بنیـاد  ریـیس  :بنیاد رییس -10ماده 

 زیر شرایط واجد و علمی هیأت ياعضا میان از بنیاد رییس مقام قایم. است بنیاد اجرایی
  :شود می انتخاب

  .باشد نخبگان به مربوط امور در اجرایی و پژوهشی، علمی توانمندي داراي -1
 نیازهـاي  و نخبگـان  جامعـه  با آشنا و بوده درخشان اجرایی و علمی سوابق داراي -2
  .باشد آنان علمی
  .باشد جهان پرور نخبه بنیادهاي سازوکارهاي و یالملل بین استاندارد معیارهاي به آشنا - 3
 کشـور  مـدیریت  و ریزي برنامه و اقتصادي، مالی، اداري، علمی هاي نظام به نسبت -4

  .باشد داشته اشراف
 پژوهشـی  و آموزشـی  سـمت  عنـوان  بـه  ایشـان  مقـام  قـایم  و بنیـاد  ریاست -تبصره

  .شود می محسوب
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  بنیاد رییس وظایف -الف -11ماده 
  ؛هیأت امنا مصوبات کلیه اجراي -1
 چـارچوب  در آن يهـا  فعالیـت  اجراي حسن بر نظارت و بنیاد امور هدایت و اداره -2

  ؛هیأت امنا مصوب مقررات و ضوابط، اساسنامه
  ؛نخبگان شوراي اداره -3
  ؛نخبگان هاي ایده کردن عملیاتی جهت الزم کار و ساز تأمین -4
) غیردولتـی  و دولتی( خدماتی، تولیدي، اجرایی، علمی مراکز هدایت و هماهنگی -5
  ؛کشور نخبگان يکارگیر به و جذب براي
هیـأت   تأییـد  از پـس  و هیأت امنا به اساسنامه مواد در تغییر یا و اصالح پیشنهاد -6

  ؛فرهنگی انقالب عالی شوراي در تصویب جهت امنا
 در نخبگـان ملّـی   و اخالقـی ، دینـی  هـاي  انگیزه و روحیه تقویت براي ریزي برنامه -7
  ؛کشور به خدمت جهت
  ؛فرهنگی انقالب عالی شوراي به بنیاد يها فعالیت از ساالنه گزارش ارایه - 8
  ؛بنیاد يها فعالیت مورد در عمومی افکار به سالیانه و مناسب رسانی اطالع - 9

 و مقررات طبق آنان دستمزد و حقوق تعیین ،بنیاد کارکنان عزل و نصب -10
  ؛رسد می هیأت امنا تصویب به که بنیاد استخدامی نامه آیین

  ؛بنیاد غیرمنقول و منقول يها دارایی و اموال حراست و حفظ -11
  ؛بررسی براي هیأت امنا به آن ارایه و بنیاد ساالنه عملکرد گزارش تهیه -12
 براي غیر به توکیل حق با قضایی و اداري مراجع کلیه در بنیاد نمایندگی -13

  ؛مقررات حدود در بنیاد حقوق استیفاي
  .تصویب براي هیأت امنا ساالنه ترکیبی مصارف و منابع صورت و ترازنامه ارایه -14

  نخبگان شوراي -12ماده 
 ریـیس  از متشـکل  آن اعضـاي  ترکیـب  کـه  است بنیاد علمی شوراي نخبگان شوراي

 میـان  از کـه  باشـد  می اصلی عضو نفر 7 و بنیاد معاونان و مقام قایم ،)شورا رییس( بنیاد
 5 مـدت  بـه  بنیاد رییس حکم و هیأت امنا رییس تأیید و هیأت امنا پیشنهاد با نخبگان

 توسـط  آن وظـایف  و نخبگـان  شـوراي  اعضـاي  ویژگی و شرایط. گردند می منصوب سال
  .گردد می تعیین هیأت امنا
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  اداري و مالی امور -سوم فصل
 بودجـه  يهـا  ردیـف  در شـده  بینـی  پـیش  يها کمک محل از بنیاد بودجه -13ماده 

 و دولتـی  از اعـم  حقـوقی  و حقیقـی  اشـخاص  هـدایاي  و هـا  کمـک  و کشـور  کل سالیانه
  .شود می تأمین غیردولتی

 گرفتـه  نظـر  در موقوفـات  تمـامی  از حاصـل  منافع محل از دتوان می بنیاد -1تبصره 
  .نماید استفاده خود هدایتی و حمایتیي ها برنامه براي نخبگان امور براي شده

 قسمتی عمل مورد قانونی مقررات قالب در ندتوان می اجرایی يها دستگاه -2تبصره 
  .دهند اختصاص بنیاد به کمک جهت را خود سالیانه اعتبارات از

 و اسـتخدامی ، مـالی ، اداري مقـررات  و هـا  نامه آیین براساس نخبگان بنیاد -14ماده 
 بـه  الزام بدون، رسد می هیأت امنا رییس تأیید به که هیأت امنا مصوب خاص تشکیالتی

 و قـوانین  سـایر  و 1مـدیریت خـدمات کشـوري    قـانون ، عمـومی  محاسـبات  قانون رعایت
  .شد خواهد اداره استخدامی و مالی، اداري، عمومی مقررات

  متفرقه مقررات - چهارم فصل
 هیـأت امنـا   تصـویب  بـا  آن بـر  عـالوه  و اسـت  تهران در بنیاد اصلی محل -15ماده 

  .باشد داشته کشور از خارج یا و داخل در ییها نمایندگی دتوان می
 دولـت  بـه  متعلـق  بنیاد امکانات سایر و حقوق و غیرمنقول و منقول اموال -16ماده 

  .شد خواهد تحویل جمهوري ریاست نهاد به بنیاد انحالل صورت در که است
 562 جلسـه  تبصـره در  9 مـاده و  16، فصل 4، مقدمه یک بر مشتمل فوق اساسنامه

  .رسید تصویب به فرهنگی انقالب عالی شوراي 10/3/84 مورخ
  

سید محمد خاتمی -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   

                                                                                                                                               
 عالی انقالب فرهنگی شوراي 17/8/90مورخ  700اصالحیه مصوبه شماره  -1
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 نخبگی مصوب جلسه و برتر استعدادهاي احراز نامه آیین
  فرهنگی انقالب عالی شوراي 14/6/1385 مورخ 589

  مقدمه
 مناسـب  و صحیح استفاده« در رهبري معظم مقام تاکید به بخشیدن تحقق منظور به

 4مـاده   اجـراي  در و »کشـور  جانبه همه توسعه راستاي در نخبگان علمی يها ظرفیت از
 نخبگـی  و برتـر  اسـتعدادهاي  احـراز  و نخبه تعریف« درباره نخبگانملّی  بنیاد اساسنامه

  .شود می تصویب نخبگی و برتر استعدادهاي احراز نامه آیین »افراد
، علوم » وزارتخانه دو و »بنیاد« اختصار به »کشور نخبگانملّی  بنیاد« نامه آیین این در

 و علـوم  وزارتـین « اختصـار  به پزشکی آموزش و درمان، بهداشت« و »فناوري و تحقیقات
  .شود می نامیده »بهداشت

  هدف -1ماده 
 فراینـدهاي  و معیارهـا  استانداردسـازي ، علمـی  يهـا  شاخص تعریف و کردن منطقی

  .بخش هر برتر استعدادهاي و نخبگان معرفی و شناسایی
  برتر استعداد و نخبه تعریف -2ماده 

 اطـالق  کارآمـدي  و برجسـته  فرد به بنیاد اساسنامه 4ماده  استناد به »نخبه« -2-1
 وسـازي   فرهنـگ  و فنـاوري  و هنـر  و علـم  گسترش و تولید در وي اثرگذاري که شود می

 راستاي در وي فکري نبوغ و کارآفرینی، خالقیت، هوش و باشد محسوس کشور مدیریت
 و علمـی  توسـعه  و رشـد  بـه  بخشـیدن  سـرعت  موجب نوآوري و دانش گسترش و تولید

  .گردد کشور انسانی جامعه اعتالي
 ولـی  بـوده  نخبـه  بـالقوه  صورت به که شود می اطالق فردي به »برتر استعداد« -2-2
 نشـده  فـراهم  او ویـژه  اسـتعدادهاي  بـروز  یا و کامل شناسایی براي الزم يها زمینه هنوز
  .است
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 قبیل از مختلف يها بخش نخبگان و برتر استعدادهاي شامل فوق تعاریف -1تبصره 
  .باشد می مدیریتی و هنري، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، فناوري و علمی

 بنیـاد  توسـط  نوابـغ  از حمایـت  نحـوه  و نـابغگی  احـراز  شـرایط  و تعریف -2تبصره 
  .رسد می فرهنگی انقالب عالی شوراي تصویب به هیأت امنا تصویب از پس و پیشنهاد

 شـرایط  تـداوم  بایسـت  می و است پویا فرآیند یک نخبگی و برتر استعداد -3تبصره 
  .گیرد قرار معیار نخبگی احراز در مشخص زمانی يها دوره در

  مختلف هاي حوزه در نخبگی و برتر استعداد احراز فرایند -3ماده 
 توسط شده تجربه و تعریف فرآیندهاي، نخبگی شرایط احراز و تعیین در -1- 3

 عقالیی و علمی گیري جهت با و شده پذیرفته بخش هر نخبگان  برگزیننده نهادهاي
 اصالح یا و تقویت عنداللزوم شده وضع معیارهاي و هماهنگ موجود يها سیاست

  .گردد می
 رویکـرد  بـا  مختلـف  يهـا  بخش در ها بهترین تعیین براي موجودي ها نامه آیین -3-2

  .گرفت خواهد قرار بنیاد تصویب و اصالح مورد تقویتی
  نخبگی و برتر استعدادهاي احراز شرایط -4ماده 

 شـناخته  نخبـه  یـا  برتـر  اسـتعداد ، باشـند  زیـر  يهـا  ویژگی از یکی داراي که افرادي
  .شوند می

  جهانی و داخلی معتبر علمی المپیادهاي برگزیدگان -4-1
 تأییـد  بـا  آمـوزي  دانش یالملل بین و جهانی معتبر المپیادهاي سوم تا اول نفرات) الف
  ؛نخبه عنوان به پرورش و آموزش وزارت
 بـا  آمـوزي  دانـش  یالمللـ  بـین  جهانی معتبر المپیادهاي نهایی مرحله یافتگان راه) ب
  ؛برتر استعداد عنوان به پرورش و آموزش وزارت تأیید
 علـوم  وزارتـین  تأیید با دانشجویی یالملل بین معتبر المپیادهاي سوم تا اول نفرات) ج

  ؛نخبه عنوان به بهداشت و
 وزارتـین  معرفـی  بـا  کشـور  دانشجویی علمی معتبر المپیادهاي سوم تا اول نفرات) د
  ؛برتر استعداد عنوان به بهداشت و علوم
 وزارت معرفـی  بـا  کشـور  آمـوزي  دانش علمی معتبر المپیادهاي سوم تا اول نفرات) ه



  249  / پژوهشی :هفتمبخش 

 

  .برتر استعداد عنوان به پرورش و آموزش
  سراسري يها آزمون میان از برگزیدگان -4-2

 میان از کارشناسی مقطع سراسري يها آزمون برتر هاي رتبه میان از برگزیدگان) الف
، تجربـی  علوم يها رشته براي اول نفر 50، فیزیک و ریاضی يها رشته براي اول نفر 100
 عنـوان  بـه  هنـر  يهـا  رشـته  بـراي  اول نفر 20 و علوم انسانی يها رشته براي اول نفر 50

  .برتر استعداد
  مکتشفان و مخترعان -4-3

 قبیـل  از خـارجی  و داخلـی  معتبـر  علمـی  يها جشنواره و مسابقات برگزیدگان) الف
 بـا  رازي پزشکی علوم جشنواره و خوارزمی جوان جشنواره، خوارزمی یالملل بین جشنواره

  ؛برتر استعداد عنوان به بنیاد تأیید و بهداشت و علوم وزارتین معرفی
 در آنـان  اکتشـاف  و اختـراع  کـه  ایرانی مکتشفان و مخترعان میان از برگزیدگان) ب
 بنیـاد ( برتـر  اسـتعداد  عنوان به باشد رسیده ثبت به خارجی یا و داخلی صالح ذي مراجع
  ).است صالح ذي مراجع کننده تعیین

 مـوارد  در و بهداشـت  و علـوم  وزارتین تأیید با علمی مسابقات و ها جشنواره -تبصره
  .شود می شناخته معتبر بنیاد تأیید با خاص
  گانآموخت دانش -4-4

 و کارشناسی( دانشگاهی يها رشته هآموخت دانش اول نفرات میان از برگزیدگان
 و علوم وزارتین« معرفی با) باالتر و یک سطح( علمیه هاي حوزه و کشور داخل) باالتر

  .برتر استعداد عنوان به »خراسان و قم علمیه حوزه مدیریت« و »بهداشت
  قرآنی علوم مسابقات هاي برترین -4-5

 تأییـد  بـا  یالمللـ  بـین  و داخلـی  قرآنـی  معتبر مسابقات سوم تا اول نفرات برگزیدگان
  .برتر استعداد عنوان به اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت

  .است بنیاد با مسابقه اعتبار تشخیص -تبصره
  کشور فرهنگی و اجتماعی، اقتصادي، علمی برجسته يها شخصیت -4-6

 معتبـر  مؤسسـات  معیارهـاي  براسـاس  کـه  ایرانـی  محققـان  میان از برگزیدگان) الف
 سـایر  یـا  وآنهـا   مقـاالت  بـه  ارجاعات تعداد لحاظ به داخلی و یالملل بین علمی اطالعات
 بـا ، انـد  قرارگرفته یالملل بین وملّی  دانشمندان و پژوهشگران عنوان به مرتبط يها شاخص
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  ؛نخبه عنوان به بهداشت و علوم وزارتین معرفی
 و اجتماعی، اقتصاديملّی  مشکالت حل براي که افرادي میان از برگزیدگان) ب

 نتایج و شده تجربه راهکارها این و اند کرده ارایه مناسبی راهکارهاي کشور فرهنگی
  ؛برتر استعداد عنوان به بنیاد انتخاب با، باشد رسیده ربط ذي مراجع تأیید به آن از حاصل
 از اعم علمی يها گروه و ها رشته از یک هر در که افرادي میان از برگزیدگان) ج

، هنر و کشاورزي، پزشکی، مهندسی فنی، پایه علوم، اسالمی معارف و علوم انسانی
، مربوطه یالملل بین وملّی  معتبر مراجع سوي از و کرده ارایه جدیدتئوري  یا نظریه
 بنیاد با معتبر مراجع تشخیص( برتر استعداد عنوان به باشد شده شناخته گذارتأثیر
  ؛)است
 و واعظان، مقاالت نویسندگان، کتب مترجمان و انمؤلف میان از برگزیدگان) د

 و دانش مرزهاي توسعه در ویژه تأثیر و مهم نقش داراي ایشان فاخر آثار که شاعران
 تشخیص( برتر استعداد عنوان به، است بوده مربوط حوزه در اخالقی و تربیتی یا فناوري
  .)است بنیاد با معتبر مراجع
  هنري و ادبی ارزنده و بدیع آثار آفرینندگان -4-7

، موسـیقی  هـاي  حـوزه  در هنـري  ارزنـده  و بـدیع  آثار آفرینندگان میان از برگزیدگان
 و معتبـر  مراجـع  معرفـی  بـا  غیره و معماري، نمایشی هنرهاي، تجسمی هنرهاي، نقاشی
  .)است بنیاد با معتبر مراجع تشخیص( برتر استعداد عنوان به بنیاد انتخاب

  فناوري و پژوهشی مؤسسات و ها دانشگاه علمی هیأت اعضاي -4-8
 و ممتـاز  کـار  دانشـگاهی  مراتـب  در که علمی هیأت اعضاي میان از برگزیدگان) الف

  ؛برتر استعداد عنوان به اند داده انجام را شاخصی
 وزارتین ضوابط براساس کشور سطح در ممتاز و نمونه اساتید میان از برگزیدگان) ب
  ؛برتر استعداد عنوان به بهداشت و علوم

 و علـوم  وزارتـین  ضـوابط  براسـاس  کشوري نمونه پژوهشگران میان از برگزیدگان) ج
  .برتر استعداد عنوان به بهداشت

  حوزوي علوم محققین و مدرسین -4-9
، نماینـد  مـی  تـدریس  کـه  کشـور  علمیه هاي حوزه مدرسین میان از برگزیدگان) الف
  ؛برتر استعداد عنوان به قم علمیه حوزه عالی شوراي ضوابط براساس
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 قـم  علمیـه  حوزه عالی شوراي معرفی با حوزوي برتر محققین میان از برگزیدگان) ب
  .برتر استعداد عنوان به

 گـزینش  مرجـع ، است نشده ذکر مرجع »برگزیدگان« براي که مواردي در -1تبصره 
  .است بنیاد

 را افـرادي » برتر استعدادهاي« عنوان به برگزیدگان میان از دتوان می بنیاد -2تبصره 
  .نماید معرفی »نخبه« عنوان به

 و شـرایط  واجـد  افراد سوي از هم دتوان می نخبگی و برتر استعداد پیشنهاد -5ماده 
 هـا  زمانسـا  و نهادها سوي از هم و شده شناخته برتر استعدادهاي و نخبگان سوي از هم
  .گیرد صورت بنیاد به

 براســاس مــوارد ســایر و نخبگــان و برتــر اســتعدادهاي از حمایــت نحــوه -6مــاده 
هیـأت   توسط بنیاد اساسنامه 9ماده  11 بند مطابق که بود خواهد ضوابطی و ها نامه آیین
  .رسد می تصویب به و پیشنهاد نخبگانملّی  بنیاد امنا

 شـرایط  در ابهـام  داراي یـا  نشـده  بینی پیش موارد همچنین و خاص موارد -7ماده 
 بنیـاد  يهیأت امنـا  تصویب به بنا کننده تأیید مراجع و نخبگی و برتر استعدادهاي احراز
  .بود خواهد نخبگانملّی 

 14/6/85 مــورخ 589 جلســه تبصــره در 7 مــاده و 8 در نامــه آیــین ایــن -8مــاده 
 بـه  منـوط  آن مفـاد  در تغییـر  هرگونـه  و رسـید  فرهنگـی  انقـالب  عالی شوراي تصویب به

 فرهنگـی  انقـالب  عـالی  شـوراي  تصویب و کشور نخبگانملّی  بنیاد يهیأت امنا پیشنهاد
  .بود خواهد

  
نژاد احمديمحمود  -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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مصوب  ها و راهکارهاي کاهش مهاجرت نخبگان سیاست
  انقالب فرهنگی عالی شوراي 27/3/1382مورخ  519جلسه 
ــالی شــوراي ــورخ  519انقــالب فرهنگــی در جلســۀ  ع هــا و  سیاســت 27/3/1382م

  :مهاجرت نخبگان را به این شرح تصویب کرد راهکارهاي کاهش
  هاي کاهش روند مهاجرت نخبگان و متخصصان از کشور سیاست -1
  .کشور عالی آموزشبگیرها در نظام  هاي جذب و استخدام هزینه ساماندهی شیوه -1-1
  .امکانات ویژه به نخبگان ارایه -1-2
هـاي علمـی و    هـا و توانمنـدي   اطالعات بیشتر به نخبگان دربارة ظرفیـت  ارایه -1-3

  .کشور پژوهشی
هـاي کارشناسـی ارشـد و     هـا و دوره  توسعه ظرفیت و افـزایش سـطح آمـوزش    -1-4

  .دکتري برمبناي نیازهاي توسعه کشور
  .یتحکیم مناسبات و عالیق اجتماعی و عاطفی نخبگان با عالیق دینی و ملّ -1-5
تالش در جهت پاسداشت منزلت اجتمـاعی نخبگـان و متخصصـان و نهادینـه      -1-6

  .شدن تولید فکرو اندیشه به ارزش عمومی در جامعه
  .ها و باورهاي دینی در میان نخبگان و متخصصان تعمیق اندیشه -1-7
هاي  مالت و ارتباطات بین دانشمندان و پژوهشگران و تقویت انجمنتقویت تعا -1-8
  .علمی
  .تدوین مقررات تسهیل کننده در امر کارآفرینی براي صاحبان تخصص -1-9
  هاي بازگشت نخبگان و متخصصان به کشور سیاست -2
رسـانی بـه آنـان از     عنایت به منزلت اجتماعی نخبگـان و متخصصـان و اطـالع    -2-1

  .امکانات علمی کشور و دعوت از ایشان براي بازگشت به کشور نیازها و
  .آوري آمار کمی و کیفی متخصصان ایرانی مقیم خارج جمع -2-2
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هـاي اسـتخدامی    هاي پژوهشی و نیازهاي تخصصی و ظرفیت آوري برنامه جمع -2-3
  .و صنعتی بخش دولتی و خصوصی مراکز علمی

ن دانشـمندان و مسـؤولین بـراي    اي بـی  هـاي علمـی منطقـه    برگزاري نشسـت  -2-4
  .هاي واقعی در جهت بازگشت نخبگان به کشور روش به دستیابی

 هاي خود اعطاي اعتبارات و تسهیالت به مراکزي که بتوانند با امکانات و برنامه -2-5
  .زمینه جذب نخبگان و متخصصان خارج از کشور را فراهم نمایند

نخبگـان و متخصصـان خـارج از    هاي استفاده از توان تخصصی  سیاست -3
  کشور
آنهـا   آوري آمار و ارقـام مسـتند از تعـداد نخبگـان و متخصصـان و تـوان       جمع -3-1

  .ي مختلف علومها زمینهدر
  .دانشگاهی و صنعتی کشور، شناسایی نیازهاي اساسی و حیاتی مراکز علمی -3-2
انـدازي   راه، هـاي آموزشـی   انعقاد قرارداد با نخبگان و متخصصـان بـراي هـدف    -3-3
  .هاي پژوهشی و پشتیبانی علمی از طرح ها طرح
 نـوین  فنـاوري با اسـتفاده از  ) از راه دور( هاي نخبگان مهاجر استفاده از توانایی -3-4

ي هـا  دانشـگاه مکمـل   عنـوان  بـه اي  مندي از محیط الکترونیکی و رایانـه  اطالعاتی و بهره
  .کشور
  ها دستورالعملربط و تهیه  هاي اجرایی ذي دستگاه -4
درمـان و آمـوزش پزشـکی    ، و وزارت بهداشت فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم -4-1

ــد موظــف ــن مصــوبه   ان ــالغ ای ــاه پــس از اب ــدت شــش م ــین، در ظــرف م ــه آی ــا و  نام ه
  .ها و راهکارهاي فوق را تهیه و ابالغ کنند هاي اجرایی سیاست دستورالعمل

مــوارد تعیــین شــده بــا  درخصــوص انــد هــاي زیــر موظــف نهادهــا و دســتگاه -4-2
  .هاي فوق همکاري نمایند وزارتخانه

  .1-2و  6-1بندهاي  درخصوص وزارت آموزش و پرورش -4-2-1
 درخصــوص وزارت امــور خارجــه و ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی  -4-2-2

  .1-3و 2-2بندهاي 
  .5-2و  6-1، 2-2، 1-1بندهاي  درخصوص ریزي سازمان مدیریت و برنامه -4-2-3
  .6-1و  3-1بندهاي  درخصوص سازمان صدا و سیما -4-2-4
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و  5-1بنـدهاي   درخصوص ها نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه -4-2-5
1-7.  

  .4-1بند  درخصوص هاي علمی کشور شوراي پژوهش -4-2-6
  .9-1بند  درخصوص شوراي اشتغال -4-2-7
 ها و ري و نظارت بر اجراي این سیاستگی نظارت و بازرسی موظف به پی هیأت -4-3

  .باشد انقالب فرهنگی می عالی شورايگزارش به  ارایهراهکارها و 
  

سید محمد خاتمی -عالی انقالب فرهنگی رییس جمهور و رییس شوراي  
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 استعدادهاي برتر راهکارهاي بهبود وضعیت نخبگان و
  11/11/1390مورخ  706جلسه  مصوب

  انقالب فرهنگی عالی شوراي
، براساس ضوابط و معیارهـاي مصـوب وزارتـین علـوم     دتوان مینخبگان ملّی  بنیاد -1

ــات و  ــاوريتحقیق ــت فن ــدادي از    ، و بهداش ــاله تع ــر س ــکی ه ــوزش پزش ــان و آم درم
صورت مازاد بـر سـهمیه دانشـگاه و بـدون آزمـون       گان کارشناسی ارشد را بهآموخت دانش

 .معرفی و بورس نماید ها دانشگاهورودي متمرکز به 
، نخبگـان ملّـی   مستقر در بنیـاد ) جذب عالی هیأتذیل ( دبیرخانه جذب نخبگان -2

ي جـذب  هـا  هیأتمسؤولیت بررسی فرآیند جایابی و جذب و معرفی نخبگان را داشته و 
صــالحیت عمــومی  تأییــدموظفنــد بعــد از ، هــا پژوهشــگاهو  هــا دانشــگاهعلمــی  هیــأت
ظرف مـدت حـداکثر دو مـاه نتیجـه بررسـی      ، مرکزي جذب هیأتشدگان توسط  معرفی

شده را همراه با اقامـه دلیـل بـه دبیرخانـه      تقاضاي جایابی بورس و استخدام افراد معرفی
 .جذب نخبگان اعالم نمایند

نخبگـان مکلـف اسـت جهـت تسـهیل جـذب و کارآمـدي نخبگـان و         ملّی  بنیاد -3
مربوطه و بازنگري و اصالح بعضـی از بنـدهاي    نامه آییناستعدادهاي برتر نسبت به تهیه 

ظرف مـدت حـداکثر سـه    ، ...و قوانین و مقررات از قبیل قانون مدیریت خدمات کشوري 
 .جهت بررسی و تصویب در مراجع مربوطه اقدام نماید، ماه

گـان  آموخت دانـش براي جـذب و فـراهم شـدن بسـترهاي اشـتغال و کـارآفرینی        -4
هـاي حمـایتی    بسـته ، بنیـان  دانـش ي هـا  شرکتوصی و تحصیالت تکمیلی در بخش خص

 .خواهد شد ارایهانقالب فرهنگی  عالی شورايتدوین و جهت تصویب به 
ترجیحـاً  ( پـذیر  ي نخبهها دانشگاهبودجۀ الزم جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی  -5

 بینـی  پیش 1391در قالب بودجه سال ، میلیارد ریال 2000به میزان ) از تولیدات داخلی
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شـده از   ارایـه نخبگان و براسـاس برنامـۀ   ملّی  طبق نظارت بنیاد، شده تا پس از تصویب
 .بنیاد نسبت به خرید تجهیزات مزبور اقدام گردد تأییدسوي دانشگاه و 

درمان و آموزش پزشـکی موظفنـد   ، و بهداشت فناوريتحقیقات و ، وزارتین علوم -6
هی و زیرسـاختی آموزشـی و پژوهشـی    و اسـتانداردهاي رفـا   بنـدي  رتبهنسبت به تعیین 

انقالب فرهنگـی   عالی شورايي کشور ظرف مدت شش ماه اقدام و نتیجه را به ها دانشگاه
  .نمایند ارایهجهت بررسی و تصویب 

ي هـا  دورهپس از این تـاریخ هرگونـه افـزایش کمـی و تعیـین ظرفیـت در        -تبصره
 .باشد میپذیر منوط به رعایت این استاندارد  ي نخبهها دانشگاهتحصیالت تکمیلی براي 

و مدیریت امور نخبگان و  يگذار سیاستمتولی اصلی  عنوان بهنخبگان ملّی  بنیاد -7
و سـایر نهادهـاي    شـود  میمؤسسۀ پژوهشی محسوب  عنوان بهاستعدادهاي برتر و ماهیتاً 

و  ریـزي  برنامـه و مقـررات و همچنـین    هـا  سیاسـت موظف به همکاري در اجراي  ربط ذي
 .باشند میریزي درخصوص مصوبات آن  بودجه 

، شـود  مینخبگان که توسط رییس جمهور ابالغ ملّی  ي بنیادهیأت امنامصوبات  -8
 .خواهد بود االجرا الزم ربط ذيبراي نهادهاي 

 عـالی  شـوراي  11/11/1390مـورخ   706بند و یک تبصره در جلسه  8این مصوبه در 
  .رسید تصویب بهانقالب فرهنگی 

  
نژاد احمديمحمود  -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   



  257  / پژوهشی :هفتمبخش 

 

 719 جلسه نخبگان مصوب امور در کشور راهبردي سند
 فرهنگی انقالب عالی شوراي 11/7/91 مورخ

 انقـالب  عالی شوراي تفویض به بنا که »نخبگان امور در کشور راهبردي سند« مصوبه
 فرهنگـی  انقـالب  عـالی  شـوراي  معـین  شـوراي  11/7/91 مـورخ  248 جلسه در فرهنگی

  :شود می ابالغ اجرا براي ذیل شرح به، است رسیده تصویب به

  نخبگی با مرتبط اهیمفم تعاریف -1 فصل
، علـم  گسـترش  و خلـق  در کـه  شود می اطالق کارآمد و برجسته فردي به: نخبه -1

 اثرگـذاري  اسـالمی  يهـا  ارزش چارچوب در کشور مدیریت و فرهنگ، ادب، هنر، فناوري
 و انگیــزه، خالقیــت، هــوش پایــۀ بــر وي يهــا فعالیــت همچنــین و باشــد داشــته بــارز

 سـوي  از اکتسـابی  يهـا  توانمنـدي  و تخصـص ، خبرگی و سو  یک از ذاتی يها توانمندي
  .شود کشور اعتالي و پیشرفت به بخشیدن سرعت موجب، دیگر
 ذاتـی  يهـا  ویژگـی  توجـه  با که شود می اطالق فردي به :برتر استعداد صاحب -2
 شناسایی براي الزم يها زمینه هنوز ولی داراست را نخبگی مرحله به رسیدن امکان خود

  .است نشده فراهم او ویژة استعدادهاي بروز و کامل
 گـذاري  اثـر  بـا  نوآورانـه  و خالقانـه ، آگاهانـه  اسـت  فعـالیتی : نخبگانی فعالیت -3

، ادب، هنـر ، فنـاورانی ، علـم : قبیـل  از مختلـف  هاي حوزه در کشور پیشرفت بر محسوس
  .کشور مشکالت و مسایل شناخت برتأکید  با مدیریت و فرهنگ

 سـایر  بـا  مقایسـه  در کـه  نهادهـایی  و هـا  زمانسا، ها گروه از یک هر :نخبه گروه -4
  .هستند دارا را نخبگانی يها فعالیت انجام توانمندي، مشابه هاي هویت
 اسـتعداد  کـه  نهادهـایی  یـا  هـا  زمانسـا ، ها گروه از یک هر :برتر استعداد گروه -5
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 و هـا  حمایت باید، نخبه گروه بهآنها  تبدیل براي ولی دارد را اي ویژه يها توانمندي کسب
  .پذیرد صورت الزم هاي ریزي برنامه
ملّـی   بنیـاد  تشـخیص  بـه  کـه  است ییها گروه یا افراد شامل: نخبگانی اجتماع -6

هسـتند؛   دارا را نخبگـانی  يهـا  فعالیـت  انجـام  بالفعـل  یـا  بالقوه يها توانمندي، نخبگان
  .است استعداد برتر صاحب و نخبه يها گروه و افراد همه شامل بنابراین

 نقـش  بـر  مشـتمل  کشـور  مختلـف  يهـا  بخـش  مجموعه شامل: نخبگانی نظام -7
 و »نخبگـانی  يهـا  فعالیـت « بـر  که است روندهایی و سازوکارها، قوانین، نهادها، آفرینان

  .اثرگذارند مستقیم صورت به »نخبگانی اجتماع«

  کالن اهداف و انداز چشم -2 فصل
  انداز چشم
 در نخبگـانی  اجتماعـات  آن در کـه  پویـا  اسـت  اي جامعـه ، مطلـوب  نخبگـانی  جامعه
، ایـران  اسـالمی  جمهوري نظام اقتضائات بر مبتنی و ایرانی -اسالمی يها ارزش چارچوب

 بـه  خـود  يهـا  توانمنـدي  و اسـتعدادها  تنوع پایه بر را حداکثري شکوفایی و رشد فرصت
  .گیرد می دست را آن تحول امور تدبیر، جامعه مسایل حل ضمن و آورد دست

  کالن اهداف
  :از عبارتند سند این مدنظر کالن يها هدف، گفته پیش انداز چشم به توجه با
 و فـردي  اسـتعدادهاي  حـداکثري  شـکوفایی  و رشـد ، شناسـایی  يها زمینه ایجاد -1

  ؛آنها دینی و معنوي ابعاد ارتقاي و گروهی
 بـراي  تـالش  و اسـالمی  يهـا  آموزه بر مبتنی »نخبگی اخالق« جامع نظام تحقق -2
  ؛آنان سازي مصون و نخبگانی اجتماع معرفتی و اخالقی رشد منظور به، آن ترویج
 سـازي  فرصت و نخبگانی اجتماع ظرفیت افزایش، نخبگانی يها فعالیت موانع رفع -3

  ؛انصاف و عدالت اصول براساس مناسب
 نخبگـانی  اجتماع توان از حداکثري گیري بهره و نخبگی دایرة به بخشیدن وسعت -4

  ؛یالملل بین وملّی  سطح در کشور تحوالت مدیریت در
 خـدمت  چرخۀ از نخبگان خروج از پیشگیري و نخبگان گردش هدفمند مدیریت -5
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  ؛جامعه به
 افـزایش  و جامعـه  و نخبگانی اجتماع متقابل حقوق و ها مسؤولیت تنظیم و تبیین -6
  ؛اسالمی نظام گفتمان چارچوب در آنانملّی  دلبستگی حس
 جهـان  سراسـر  در مسـلمان  نخبگـان  متقابـل  همکـاري  و شـناخت  يسـاز  زمینـه  -7

  ؛اسالمی نوین تمدن برپایی و اسالمی الملل بین تحقق منظور به
  .جهانی سطح در نخبگان جذب -8

  ي ملّیها اقدام و کالن راهبردهاي -3 فصل
ــراي ــق ب ــداف تحق ــالن اه ــام، ک ــانی نظ ــه نخبگ ــایی« وظیف ــدایت و شناس ، »ه

 و يگذار سیاست« نیز و نخبگانی اجتماع »اثرگذاري براي يساز زمینه«، »توانمندسازي«
  .دارد عهده بر را »الزم يها ساخت زیر توسعۀ« و »مدیریت

  نخبگانی اجتماعات هدایت و شناسایی نظام استقرار -1راهبرد کالن 
 نخبگـانی  يهـا  فعالیـت  هـاي  حـوزه ، سـطوح  تعریف در بخشی تنوع -1ملّی  راهبرد

  آنها شناسایی يها روشو
  ي ملّیها اقدام

 و جـذب ، شناسـایی  فراینـدهاي  بـه  مربوط مقررات و ضوابط بازتعریف و بازنگري -1
  ؛نخبگانی فعالیت رصد بر تأکید با مسؤول يها دستگاه در نخبگانی اجتماع از پشتیبانی

 نهادهـاي « ارتقـاي  و بنـدي  رتبـه ، اعتبارسـنجی ، اعتبـاردهی  سازوکارهاي توسعۀ -2
 تأییـد  مـورد  عمومی استانداردهاي و مقررات، ضوابط براساس کشور »اي حرفه -تخصصی

  ؛نخبگانملّی  بنیاد
 مشـارکت  براي مقررات و ضوابط، ها نامه نظام، استانداردها تنظیم و شرایط تمهید -3
 نهادهاي و تخصصی آموزشی مراکز، مدارس فعالیت و تأسیس در غیردولتی بخش بیشتر
  ؛متنوع درسی محتواي و ها روش با و مختلف هاي حوزه در پرور نخبه
 بـا  مختلـف  سـطوح  و هـا  زمینـه  در ها رقابت و ها جشنواره به بخشی تنوع و توسعه -4

  .دانشگاهی و حوزوي نهادهاي ویژه به اي حرفه -تخصصی نهادهاي مشارکت
 يهـا  توانمنـدي  از اسـتفاده  بـا  برتـر  اسـتعدادهاي  صاحبان هدایت -2ملّی  راهبرد
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  غیردولتی و دولتی يها بخش
  ي ملّیها اقدام

، محـور  مربـی  يهـا  روش بـا  برتـر  اسـتعدادهاي  هـدایت  و شناسایی نظام استقرار -1
  ؛پژوهشی و تربیتی، آموزشی وجه سه بر همزمانتأکید  با، نامحسوس و اي مرحله
 يهـا  دوره همـۀ  در( اي مدرسـه  يها آموزش کیفی سطح ارتقاي براي ریزي برنامه -2

 در زنـدگی  يهـا  مهـارت  و آداب، مسأله حل مهارت، خالقیت پرورش منظور به) تحصیلی
  ؛آموزان دانش
، آموزشـی  مراکـز  گسـترش  طریـق  از »اي مدرسه برون« خاص يها آموزش توسعۀ -3

  ؛آموزان دانش عالقۀ مورد متنوع هاي حوزه در پژوهشی و تربیتی
 و مـدارس  مربیـان  و معلمـان  مهـارت  و دانـش  سـطح  ارتقـاي  بـراي  ریزي برنامه -4

 يهـا  برنامه طریق از برتر استعداد صاحبان هدفمند هدایت براي دانشگاه و حوزه استادان
  ؛ترویجی و مدت کوتاه آموزشی

 يهـا  رشـته  بـا  افـراد  آشـنایی  افـزایش  و تحصیلی يها مشاوره گسترش و تقویت -5
 و آگاهانـه  انتخـاب  منظـور  بـه  علمیـه  هاي حوزه و دانشگاه، متوسطه آموزش در تحصیلی
  ؛.علوم انسانی يها رشته بر ویژهتأکید  با تحصیلی يها رشته هدفمند

 و نخبـه  يهـا  گـروه  و افـراد  بـه  مشاوره نهادهاي گیري شکل براي تسهیالت ارایه -6
ــتعدادهاي صــاحبان ــر اس ــه از( برت ــاوره جمل ــا مش ــد يه ــوقی معتم ــارآفرینی، حق  و ک

  ؛)تأیید مورد یشناس روان
 يهـا  دوره احیـاي  و آموزشـی  يهـا  دوره و بازدیـدها ، جهـادي  اردوهاي گسترش -7

 و نیازهـا  از نخبگـانی  اجتمـاع  شـناخت  ارتقـاي  منظـور  به اختیاري کارآموزي و کارورزي
  ؛جامعه واقعی شرایط
 اسـتمرار  براسـاس  نخبگـانی  اجتماع فرهنگی و دینی پرورش يها برنامه گسترش -8

 وجـوه  بـه  توجـه  و اعتقادي مطالعاتی سیرهاي، محور مربی يها آموزش، فرهنگی کار در
 مراکـز  و مسـاجد ، علمیـه  هـاي  حـوزه ، هـا  دانشـگاه  يهـا  ظرفیت از استفاده با دین جامع

  ؛کشور فرهنگی
 تـرویج  و گسترش و ازدواج مشاورة و تشویقی، آموزشی يها برنامه اجراي و تدوین -9

  ؛نخبگانی اجتماع در خانواده بنیاد تقویت منظور به مناسب ازدواج تسهیل و
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 صـاحبان  يهـا  خـانواده  بـراي  مشـاوره  و آموزشـی  يهـا  برنامـه  اجراي و تدوین -10
 بـا  تعامـل  و هـدایت ، تربیـت  بـراي  آنـان  مهـارت  و آگاهی افزایش منظور به برتر استعداد
  ؛خود فرزندان
 تولید، طراحی فرایند ساماندهی و تقویت و آموزشی هاي پارك گسترش و ایجاد -11

 کودکـان  در مسـأله  حل مهارت و خالقیت پرورش منظور به کودکان بازي وسایل توزیع و
  .ایمنی و سالمت استانداردهاي رعایت و ایرانی -اسالمی فرهنگ بر تکیه با

 -اسـالمی  گفتمـان  چارچوب در نخبگانی اجتماعات توانمندسازي -2 کالن راهبرد
  ایرانی

 يهـا  فعالیـت  انجـام  براسـاس  متنـوع  و مشروط، تدریجی  پشتیبانی -1ملّی  راهبرد
  نخبگی مسیر در رشد میزان و نخبگانی

  ي ملّیها اقدام
 مختلف مناطق در نخبگان و برتر استعدادهاي صاحبان براي فعالیت فرصت ایجاد -1

 از حمایـت  نیز و مهارتی و پژوهشی، آموزشی يها زمینه در حمایتی سازوکارهاي ایجاد با
  ؛آنها بر نظارت و اجتماعی و فرهنگی، علمی خیریۀ بنیادهاي فعالیت توسعۀ
 پـذیرش  افـزایش  بـراي  حـوزوي  علمی مراکز و ها پژوهشگاه، ها دانشگاه از حمایت -2

 مسـتمر  نظـارت  رفـاهی؛ و  و پژوهشی، آموزشی استانداردهاي رعایت با برتر استعدادهاي
  ؛کشور در تکمیلی تحصیالت کیفیت ارتقاي و حفظ منظور به

 اجتمـاع  بـه  مـادي  مسـتقیم غیر و مسـتقیم  هاي پشتیبانی گسترش و ساماندهی -3
 بخش، دولتی يها زمانسا سوي از پژوهانه و مقطعی هاي جایزه، بورس قالب در نخبگانی
 و اي مرحلـه  پیشـرفت  پـایش  بـا  منطبـق ) خیریـه  و وقـف ( عمومی نهادهاي و خصوصی
  ؛آنان اثرگذاري

 گروهـی  و فـردي  يها فعالیت انجام براي نیاز مورد خدمات ارایه براي ریزي برنامه -4
 فـراهم ، اطالعـاتی  و علمـی  منابع تأمین مانند( نخبگی مسیر در حرکت تسهیل منظور به

 ارایـه  و انتشـار ، ثبـت ، تولیـد  بـه  مربـوط  آموزشـی  و پژوهشـی  نیاز مورد امکانات کردن
  ؛)محصوالت

 انتشـارات  حوزة در فکري مالکیت نظام اجرایی و قانونی خألهاي رفع براي تالش -5
 يهـا  فعالیـت  توسـعۀ  بـراي  الزم کارهـاي  و سـاز  ایجـاد  و فنی و فرهنگی، هنري، علمی
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 و اجتمـاعی ، فرهنگـی ، هنـري ، ادبـی ، حـوزوي ، فنّاورانـه ، علمـی  يها زمینه در نخبگانی
  .مدیریتی

 نخبـه  يهـا  گروه يگیر شکل و نخبه افراد پرورش برايي ساز زمینه -2ملّی  راهبرد
  جامعه در

  ي ملّیها اقدام
 ارتقـاي  و رشـد  بـه  اهتمام و نخبگان براي فلسفی و معرفتی نظام تدوین و تبیین -1

  ؛آنان معرفتی
 هدفمنـد  پشتیبانی و دائمی رصد ، دانشجویی فعال هاي هسته توسعۀ و ساماندهی -2

  ؛نخبه يها گروه به ها هسته این تبدیل هدف باآنها  از اي مرحله و
 مختلـف  هـاي  حـوزه  در فعـال  آموزان دانش و دانشجویان شدن متشکل از حمایت -3
 و دانشـجویی  يها پژوهشکده قالب در هنري و قرآنی، فرهنگی، فنّاورانه، اجتماعی، علمی

 يهـا  تشکل، هنري -فرهنگی يها کانون، علمی يها انجمن، آموزي دانش سراهاي پژوهش
 سـهولت  بـر تأکیـد   بـا  و کشـور  جـاري  مقـررات  و ضـوابط  رعایت با آن مانند و نخبگانی
 پشـتیبانی  و، مسـتمر  پـایش  و نظـارت ، يپـذیر  مسـؤولیت  و مندي ضابطه، گروه تأسیس
  ؛آنها از تدریجی و اي مرحله
 در نخبگـانی  اجتمـاع  حضـور  جـذابیت  افـزایش  و جـذب  موانـع  رفع براي تالش -4
  ؛پایه علوم و اسالمی معارف، علوم انسانی هاي حوزه
 نخبــه يهــا گــروه و افــراد توانمندســازي بــراي بلندمــدت و کوتــاه ریــزي برنامــه -5
ــدي داراي ــد توانمنـ ــوالت تولیـ ــدمات و محصـ ــابتی خـ ــی و رقـ  در داخلـــی کیفـ
  ؛شود می تأمین خارجی محصوالت از کشور نیاز که هایی حوزه
 ایجـاد  و نخبه يها گروه محصوالت ارایه براي تخصصی بازارهاي فن توسعه و ایجاد -6

 بـا  بازارها این غیرتجاري و تجاري فرایندهاي تسهیل براي حمایتی و قانونی سازوکارهاي
  ؛آنها مدیریت و توسعه، تأسیس در غیردولتی بخش مشارکت بر تأکید
 و افـراد  هـاي  ایـده  سـازي  تجـاري  بـراي  خطرپـذیر  يها صندوق توسعۀ از حمایت -7
 و بازاریـابی ، مـالی ، حقـوقی  يها مشاوره ارایۀ با سازي تجاري موانع رفع و نخبه يها گروه
  ؛آنها رتبۀ با متناسب خدمات ارایۀ از حمایت و بنیان دانش يها شرکت بندي رتبه

 يهـا  گـروه  مالیـاتی  يهـا  هزینـه  از بخشی یا تمامی معافیت براي مقررات تدوین -8
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  ؛ها فعالیت کیفیت با متناسب و آنان يها فعالیت توسعۀ منظور به نخبه
 يهـا  فعالیـت  حـول  و تخصصـی  هاي حوزه در نخبه يها گروه و افراد سازي شبکه -9

، اطالعـات  و دانـش  اشـتراك ، همکـاري  تقویـت ، همگرایی و افزایی هم منظور به نخبگانی
  ؛مشترك کارهاي انجام

 دولتـی  يهـا  دستگاه يها پرداخت دیرکرد جبران براي تضمین صندوق تأسیس -10
 بـه  نیـاز  مـورد  هـاي  پشـتیبانی  ارایـۀ  نیز و نخبگانی يها فعالیت به مربوط يها پروژه در

  ؛ها فعالیت این به مربوط هاي مناقصه در شرکت براي نخبه يها گروه
 نیـاز  رفـع  براي نخبگانی اجتماعات مورد نیاز اطالعاتی شبکه استقرار و طراحی -11

  .نخبگانی يها فعالیت هدایت وسازي  شبکه، مشابه خارجی خدمات از استفاده به آنان
  جامعه در نخبه يها گروه و افراد اثرگذاري برايي ساز زمینه -3 راهبرد کالن

 بـر تأکیـد   بـا  جامعه در نخبگانی اجتماع اثرگذاري براي ریزي برنامه -1ملّی  راهبرد
  »غیرمتمرکز« و »نهادمحوري« دیدگاه

  ي ملّیها اقدام
 منظـور  بـه  نخبگـانی  تفکـر  يها کانون با حاکمیتی مختلف سطوح تعامل گسترش-1

 فرایند در نخبگان فعال حضور و اجرایی يها دستگاه شناسی مسأله امور درآنها  مشارکت
 این تحقق دستورالعمل و نامه آیین. ها دستگاه در ریزي برنامه و سازي تصمیم، نگاري آینده

 دائمـی  کمیسـیون  تصـویب  بـه  و تهیه ماه شش مدت ظرف نخبگانملّی  بنیاد توسط بند
  ؛رسید خواهد نخبگانملّی  بنیاد يهیأت امنا

 از وسیعتر و بیشتر استفاده براي انگیزشی و قانونی کارهاي و ساز ایجاد و طراحی -2
 و هـا  پژوهشـگاه ، هـا  دانشـگاه  مدیریتی و فرهنگی، آموزشی، علمی فرایندهاي در نخبگان

  ؛کشور نهادهاي سایر
 نخبگـانی  مناظره و نقد و يپرداز نظریه هاي کرسی يها فعالیت گسترش و ارزیابی -3

 و نخبگـان  تـر  گسـترده  فکـري  تعـامالت  و حضور محل بهآنها  تبدیل براي ریزي برنامه و
  ؛اندیشمندان

 همـۀ  در نخبگـانی  اجتمـاع  فعالیـت  تسهیل منظور به تشویقی سازوکارهاي ایجاد -4
  ؛برخوردار کم مناطق ویژه به کشور مناطق
 »وظیفـه  نظـام  خـدمت « فرصـت  از بهینـه  اسـتفاده  براي متنوع فرایندهاي ایجاد -5
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 يهـا  دسـتگاه  اصـلی  مسایل حل بر تمرکز منظور به نخبگان و برتر استعدادهاي صاحبان
  .مسلح نیروهاي کل ستاد همکاري با مختلف

  جامعه در نخبگانی يها فعالیت تسهیل براي دولتی مقررات تنظیم -2ملّی  راهبرد
  ي ملّیها اقدام

ــالح -1 ــل و اص ــوابط تکمی ــررات و ض ــدهاي مق ــی خری ــی و دولت ــه و غیردولت  ارای
 از حاصـل  داخلـیِ  خـدمات  و محصوالت خرید تسهیل براي ضمانتی و مالی سازوکارهاي

  ؛کشور علمی جامع نقشه اجرایی يها سیاست چارچوب در نخبگانی يها فعالیت
 وملّـی   کـالن  يهـا  پـروژه  انجـام  براي خارجی شریک داشتن در اجبار قید حذف -2

 گونـه  ایـن  اجـراي  در نخبگـانی  اجتماعـات  تـوان  از حداکثري استفاده و کشور پیشبرنده
  ؛موقع به و مناسب، عمومی رسانی اطالع با همراه، ها پروژه
 از ناشـی  فرهنگی و بنیان دانش محصوالت رقابتی حضور از حمایت وي ساز زمینه -3

 کشور سهم افزایش و صنعتی و فناوري، علمی یالملل بین مجامع در نخبگانی يها فعالیت
  .کشور علمی جامع نقشه اجرایی يها سیاست چارچوب در جهانی بازارهاي در

 اجتماعـات  میـان  از کشور کارگزاران اصلح گزینش نظام ساماندهی -3ملّی  راهبرد
  نخبگانی

  ي ملّیها اقدام
 حـاکمیتیِ  يها مدیریت احراز شرایط در نخبگانی يها فعالیت سوابق کردن لحاظ -1

  ؛اي مرحله ارتقاي نظام براساس آن اجراي و مرتبط
 منـابع انسـانی   کـارگزاري « يهـا  شـرکت  توسـعۀ  و يگیـر  شکل براي يساز زمینه -2

 و دولتـی  مختلـف  نهادهـاي  نیـاز  مـورد  متخصـص  نیـروي  تـأمین  منظـور  به »متخصص
  .نخبگان میان از خصوصی

  نخبگان امور مدیریت و يگذار سیاست نظام ارتقاي -4 کالن راهبرد
 کـالن  مـدیریت  و ریـزي  برنامـه ، يگذار سیاست نقش تثبیت  و ارتقا -1ملّی  راهبرد

  نخبگانی نظام در حاکمیتی نهادهاي
  ي ملّیها اقدام

 توسـط آنهـا   بین هماهنگی و نخبگان امور حوزة در دولتی يها دستگاه بر نظارت -1
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 يهـا  بخـش  درآنهـا   از گیـري  بهـره  جهت استعدادها مدیریت هدف با نخبگانملّی  بنیاد
  ؛کشور مختلف

 ریـزي  برنامـه  جهـت  پرورش و آموزش وزارت در ستادي واحد مدیریت یک ایجاد -2
 بنیاد کالن يها سیاست با هماهنگ و برتر استعدادهاي آموزش و هدایت، شناسایی نظام
  ؛نخبگانملّی 
، علـوم  وزارتـین  در وزیـر  نظر زیر دانشجویی برگزیدگان توانمندسازي مرکز ایجاد -3

 يهـا  فعالیـت  توسـعه  منظـور  بـه  پزشکی آموزش و درمان، بهداشت و فناوري و تحقیقات
 کـالن  يهـا  سیاست براساس ،مختلف يها زمینه در برتر استعدادهاي صاحب دانشجویان

  ؛نخبگانملّی  بنیاد
 هـا  فرهنگسـتان  و نخبگـان ملّی  بنیاد تعامل افزایش جهت مناسب سازوکار ایجاد -4

  ؛ها فرهنگستان مؤثرتر نقش ایفاي و حوزه هر نخبگان شناسایی تسهیل منظور به
 -تخصصی نهادهاي با نخبگانملّی  بنیاد تعامل افزایش جهت الزم سازوکار ایجاد -5
 و هـدایت ، شناسـایی  منظـور  بـه  حـوزوي  و اي حرفـه ، علمـی  يها انجمن ویژه به اي حرفه

  .نخبگانی اجتماع توانمندسازي
  نخبگانی نظام بر نظارت ضوابط و ارزیابی يها شاخص طراحی -2ملّی  راهبرد

  ي ملّیها اقدام
 در نخبگانی نظام براي الزم مقررات و ضوابط، استانداردها، ها شاخص تصویب - 1

ملّی  بنیاد توسط آن اجراي حسن بر مستمر نظارت و مختلف هاي حوزه و سطوح
  ؛نخبگان

 بنـدي  رتبـه  و اعتبارسـنجی ، اعتباردهی براي الزم معیارهاي و ها شاخص طراحی -2
 و هـا  وزارتخانـه  همکـاري  با و نخبگانملّی  بنیاد توسط نخبگانی يها رقابت و ها جشنواره
  ؛مسؤول نهادهاي

 سـالیانه  و اي دوره يها گزارش ارایه و کشور نخبگانی نظام مستمر پایش و ارزیابی -3
  ؛فرهنگی انقالب عالی شوراي به

 تولیـد  منظور به کشور نخبگانی اجتماع موجود اطالعاتی يها پایگاه سازي یکپارچه -4
  .نخبگانملّی  بنیاد تولیت با، يگذار سیاست براي معتبر شواهد و اطالعات

 بـا  مـرتبط  رسانی اطالع و پژوهشی، فرهنگی يها ساختزیر توسعه -5 راهبرد کالن
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  نخبگانی نظام
 اسـالمی  انقالب گفتمان چارچوب در نخبگانملّی  دلبستگی ارتقاي -1ملّی  راهبرد

  جامعه در کار فرهنگ و اسالمی يها ارزش ترویج و
  ي ملّیها اقدام

 يهـا  ارزش و اصـول  و )السـالم  علیهم( عترت معارف، قرآن با انس فرهنگ ترویج -1
 تعمیــق و دینـی  بیـنش  ارتقـاي  منظـور  بـه  نخبگـانی  اجتمـاع  بـین  در اسـالمی  انقـالب 
  ؛جامعه به خدمت در معنوي هاي انگیزه
 و امیـد  ایجـاد  هـدف  بـا  نخبگانی يها فعالیت يدستآوردها جذاب و مناسب ارایه -2
  ؛کشور در مؤثر و کالن يها فعالیت انجام امکان و  فرصت دادن نشان و انگیزه
 اجتمـاعی  و فرهنگی، زیارتی، طبیعی هاي جاذبه با نخبگانی اجتماع ساختن آشنا -3
 افـزایش  همچنـین  و مـیهن  بـه  دلبستگی حس وملّی  خودآگاهی ارتقاي منظور به کشور
 دهـی  شـکل  در اسـالم  بدیل بی جایگاه برتأکید  با ایران و اسالم متقابل خدمات از آگاهی

  ؛ایرانی تمدن ارتقاي و ایرانی هویت به
 ترویج طریق از برتر استعدادهاي صاحبان براي آنان از الگوسازي و نخبگان تکریم -4
 بـا ، آنان سوي از نخبگانی يها فعالیت و ها گروه هدایت براي يساز زمینه و موفقیت رموز

  ؛موجود امکانات با ها فعالیت انجام يپذیر امکان برتأکید 
 بـراي  اي چندرسـانه  و نوشـتاري ، شـنیداري  -دیـداري  مختلـف  يهـا  برنامه تولید -5

 تعهـد  و جامعـه  بـه  احتـرام ، کـار  ارزشـمندي  يها زمینه در عمومی بینش سطح ارتقاي
  ؛نخبگانی اجتماعات در جامعه و فرهنگ به نسبت
 بـین  در ویـژه  بـه  اجتمـاع  مختلـف  سـطوح  در کشـور  علمـی  جـامع  نقشـه  ترویج -6

 نخبه يها گروه و اي حرفه -تخصصی نهادهاي ارتباط تقویت طریق از نخبگانی اجتماعات
  ؛غیره و سیما و صدا يها برنامه، عمومی يها آموزش با

 اخـالق  يهـا  ارزش کـردن  نهادینـه  بـراي  آموزشـی  و تربیتی يها برنامه گسترش -7
  ؛نخبگانی اجتماع میان در اي حرفه انضباط و اسالمی

 دولتـی هـاي   نشـان  اعطـاي  کمیسیون« با نخبگانملّی  بنیاد همکاري و مشارکت -8
  .کشور نخبگان پاسداشت منظور به »جمهوري ریاست

  نخبگان رسانی اطالع و پژوهشی يها ساختزیر ساماندهی و ایجاد -2ملّی  راهبرد
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  ي ملّیها اقدام
 پژوهشـی  و مطالعـاتی  يهـا  ساختزیر به نخبگانی اجتماع آحاد دسترسی تسهیل -1
 هاي شبکه و ها آزمایشگاه، تخصصی يها کتابخانه، رسانی اطالع هاي سامانه جمله از کشور

  ؛نخبگانملّی  بنیاد محوریت با آزمایشگاهی
 سـامانۀ  بـا  کشـور ) سـمات ( تحقیقاتی اطالعات مدیریت هاي سامانه ارتباط ایجاد -2
  ؛نخبگانملّی  بنیاد محوریت با نخبگانی اطالعات جامع
 نخبگـانی  يهـا  فعالیت و اجتماعات در مناسب رسانی اطالع يها ساختزیر توسعه -3

  .نخبگانملّی  بنیاد محوریت با ها فعالیت این در هدفمند سازي شبکه منظور به
 و ظرفیـت  ارتقـاي  منظور به نخبگان یالملل بین يها همکاري توسعۀ -3ملّی  راهبرد

  کشور علمی مرجعیت به دستیابی براي آنان گذاريتأثیر سطح
  ي ملّیها اقدام

 کـه  برتري استعدادهاي صاحبان تحصیل ادامه فرایند کردن هدفمند و ساماندهی -1
 و علـم  يهـا  اولویـت  به توجه منظور به اند کرده انتخاب را کشور از خارج در تحصیل ادامه

 و بازگشـت  بـراي  انگیـزه  افزایش، کشور درون با آنان مستمر ارتباط حفظ، کشور فناوري
  ؛خروج يها آسیب دربارة مشاوره ارایه

 اسـتعداهاي  صاحبان براي کشور از خارج مطالعاتی يها فرصت هدفمند گسترش -2
 از میزبـانی  شـرایط  کـردن  فـراهم  وملّـی   يهـا  اولویـت  و نیازهـا  براساس نخبگان و برتر

  ؛کشور در) اسالم جهان نخبگان ویژه به( کشورها سایر برجستۀ محققان
 و افـراد  اجتمـاعی  و فرهنگـی ، فنّاورانـه ، علمـی  هـاي  همکاري مند نظام گسترش -3
  ؛یالملل بین مشترك يها طرح اجراي در خارجی همتایان با نخبه يها گروه
 نخبـۀ  يهـا  گـروه  و افـراد  يهـا  همکـاري  براي مالی و حقوقی سازوکارهاي ایجاد -4
  ؛یالملل بین يها فعالیت در کشور
 در خـود  همتایان با کشور از خارج ایرانیِ نخبۀ يها گروه و افراد بین ارتباط ایجاد -5
 منظـور  بـه  کشـور  از خـارج  ایرانـیِ  نخبگـان  اطالعـاتی  بانـک  اسـتقرار  و طراحی و داخل
  ؛کشور نیازهاي رفع درجهت آنان يها توانمندي از گیري بهره

 بـومی  علـوم  ترویج و تولید در کشور خارج و داخل نخبگان کارگیري به و حمایت -6
  ؛علمی مرجعیت به نیل جهت در اسالمی اندیشه و حکمت بر مبتنی
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 علمـی  هـاي  نشریه و ها انجمن، نهادها براي هدایتی و حمایتی هاي سازوکار ایجاد -7
 يهـا  کنفـرانس  برگـزاري ، بـورس  اعطاي قبیل از( یالملل بین يها فعالیت توسعۀ هدف با

 جهـان  نخبگـان  ویژه به غیرایرانی نخبگان جذب و) یالملل بین نشریات انتشار، یالملل بین
  ؛اسالم
 يهـا  مسـابقه  و هـا  جشـنواره  توسـعۀ  نیـز  و یالملل بین ارزشمند هاي جایزه تعریف -8
 در مشـارکت  و حضـور  بـراي  خـارجی  نخبگـان  و دانشـمندان  جذب منظور به یالملل بین

  ؛کشور نخبگانی يها فعالیت
: یـت مأمور با نخبه يها گروه و افراد از صیانت مدیریت در هماهنگی و ریزي برنامه -9

 يهـا  فعالیـت  در مشـارکت  و همکـاري  تسـهیل ، یالمللـ  بـین  امـور  در هـدایت  و مشاوره
 حفـظ  و فنـاوري  یالمللـ  بـین  بازارهاي اطالعات ارایه و رصد، کشور از خارج در نخبگانی

  .کشور فناوري امنیت

  کشور نخبگانی نظام در اجرایی الزامات و نهادي چارچوب -4 فصل
  راهبردي نظارت و يگذار سیاست )الف

 انقـالب  عـالی  شـوراي  عهدة بر سندسازي  روزآمد و راهبردي نظارت و يگذار سیاست
  .است فرهنگی

  سند اهداف تحقق ارزیابی و نظارت، هماهنگی، ریزي برنامه )ب
 اهداف تحقق سازوکار طراحی، اجرایی يها سیاست تدوین مسؤول نخبگانملّی  بنیاد

ــه و ســند ــا در آن رســاندن تصــویب ب ــأت امن ــاد يهی ــالغ و بنی ــا  اب ــاهنگی وآنه  و هم
 اجـراي  حسـن  بـر  نظارت و سند اجراي در کشور اجرایی يها دستگاه بین بخشی انسجام

 فرهنگـی  انقـالب  عالی شوراي به سالیانه صورت به را کار پیشرفت است موظف و است آن
  .کند گزارش
  اجرا و سازي فرهنگ )ج

 ؛ وزارتفنـاوري  و تحقیقـات ، علـوم  جمهوري؛ وزارت ریاست فناوري و علمی معاونت
ــه؛ وزارت هــاي پزشــکی؛ حــوزه آمــوزش و درمــان، بهداشــت ــرورش؛  و آمــوزش علمی پ

 ها وزارتخانه سایر و، کشور وزارت، دفاعی و صنعتی يها وزارتخانه، کشور هاي فرهنگستان
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 و اسـالمی  ارشاد و فرهنگ وزارت، سیما صداو نیز و کشور اجرایی يها دستگاه و نهادها و
 بـا  سـند  سـازي  فرهنـگ  و کردن اجرایی فرایند در، کشور فرهنگی و تبلیغی يها دستگاه

  .کنند می همکاري نخبگانملّی  بنیاد
  اجرایی الزامات )د
  :شود می انجام زیر يها اقدام سند ارزیابی و نظارت، اجرا منظور به
 هـاي  يگیـر  تصمیم انجام ضمن، مشخص سازوکارهاي ایجاد با نخبگانملّی  بنیاد -1
 بـر  را کـار  پیشـرفت  ارزیـابی  و سند اهداف تحقق بر نظارت وظیفۀ، مصوبات ابالغ و الزم

  ؛دارد عهده
، سـند  تصـویب  از پـس  مـاه  نـه  ظـرف  حـداکثر  اسـت  موظف نخبگانملّی  بنیاد -2
 همکاري با را سند قبال در اجرایی دستگاه هر وظایف شرح شامل، سند اجرایی هنام آیین

  ؛برساند ربط ذي مراجع تصویب به نیاز صورت در و تدوین ربط ذي دستگاه
 معیارهـاي  و هـا  شـاخص ، اجرایـی  يهـا  سیاسـت  است موظف نخبگانملّی  بنیاد -3

  ؛کند ابالغ ربط ذي اجرایی يها دستگاه به و تهیه را سند يها اقدام و راهبردها اجراي
 يهـا  برنامـه  و هـا  طرح، سند این چارچوب در موظفند اجرایی يها دستگاه تمامی -4
  ؛کنند تسلیم نخبگانملّی  بنیاد به تصویب وسازي  یکپارچه، بررسی براي را خود

 سـند  بـا  را اجرایی يها دستگاه يها برنامه تمامی است موظف نخبگانملّی  بنیاد -5
 اقـدام ، فرهنگـی  انقـالب  عالی شوراي دبیرخانۀ همکاري با لزوم صورت در و داده تطبیق
  ؛دهد انجامآنها  اصالح براي را مقتضی

 توسـط  شـده  اجـرا  يهـا  برنامـه  ارزیـابی  و نظـارت  مسـؤولیت  نخبگانملّی  بنیاد -6
 يهـا  دوره در موظفنـد  ها دستگاه و دارد برعهده سند این حوزة در را اجرایی يها دستگاه

  ؛کنند گزارش بنیاد به را ها برنامه اجراي از حاصل نتایج، زمانی منظم
، شـده  ابـالغ  يهـا  شـاخص  و معیارهـا  بـه  توجه با است موظف نخبگانملّی  بنیاد -7
 يهـا  اقـدام  گـزارش  و اجرایی يها دستگاه يها برنامه و ها طرح عملکرد و پیشرفت میزان
 ارایـه  فرهنگی انقالب عالی شوراي به هسال یک فواصل در موجود وضع ارتقاي براي را خود
  ؛کند

 شـوراي  مجلـس  و دولـت  بـا  الزم يهـا  هماهنگی است موظف نخبگانملّی  بنیاد -8
 در را سـند  يهـا  اقـدام  و راهبردهـا  اجـراي  در نیاز مورد مالی منابع تأمین براي اسالمی
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  ؛دهد انجام سنواتی يها بودجه
، سـند  تصـویب  از پـس  مـاه  شـش  مـدت  ظـرف  اسـت  موظف نخبگانملّی  بنیاد -9
  .کند تکمیل و بازنگري سند این مبناي بر را خود فعالیت فرایندهاي و ها نامه آیین

 عـالی  شـوراي  تفـویض  به بنا، آن پیوست و فصل 3 و مقدمه یک بر مشتمل سند این
 انقـالب  عـالی  شـوراي  معـین  شـوراي  11/7/91 مـورخ  248 جلسـه  در فرهنگـی  انقالب

 مصـوبات  کلیه و است الزامی تصویب تاریخ از آن اجراي و رسید نهایی تصویب به فرهنگی
  .بود خواهد اثر بال و لغو، قبلی مغایر يها سیاست و
  

نژاد احمديمحمود  -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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مصوب جلسات  علمی و تحقیقاتیي ها شهرك اساسنامه
 19/3/77و  26/1/76، 25/2/75مورخ  421و  394، 374

  انقالب فرهنگی عالی شوراي
 مقدمه

ایجـاد شــرایط مناســب بــراي ارتبــاط تنگاتنـگ مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی بــا   
ي هـا  برنامـه علمـی در   هـاي  نـوآوري زمینه ساز تولید دانش فنـی و  ، اجراییي ها دستگاه
تحقیقـاتی از یـک سـو پیونـد      -ي علمـی هـا  شـهرك ایجـاد  . کشور خواهد بود اي توسعه

ي هـا  تواناییپشتوانه علمی داشته و از سوي دیگر از  عنوان بهمحکمی با مراکز دانشگاهی 
برخوردار خواهـد بـود کـه راهبـرد     ، اعم از بخش دولتی یا خصوصی، ي اجراییها دستگاه

 .فراهم خواهد آورد کشور اي توسعهي براي اجراي تحقیقات مؤثر
در  عـالی  آمـوزش تحقیقاتی وابسـته بـه وزارت فرهنـگ و     –ي علمیها شهرك، بر همین اساس

 1.اداره خواهد شد اساسنامهو امور آن طبق مفاد این  تأسیسمناطق مختلف کشور 
 اهداف -1ماده 

  گسترش و تقویت روح پژوهش و تفکر علمی در جامعه؛ - 1
  رویارویی با نیازهاي حال و آینده؛ منظور بهتالشی منظم و مستمر  - 2
 .از فرآیند تحقیق و توسعه تکنولوژيملّی  افزایش اقتدار - 3

 وظایف -2ماده 
ي هـا  مهـارت سازماندهی امکانات تحقیق و توسعه براي ایجاد پیوند بین منـابع و   - 1

                                                                                                                                               
ایـن  ": مقـرر شـد  عـالی انقـالب فرهنگـی     شـوراي 26/1/1376مـورخ   394به موجب مصوبه جلسـه   -1

تحقیقـاتی   -علمـی ي هـا  از نظر مالی و اداري، به صورت دولتی اداره شوند و اساسنامه شهرك ها شهرك
  ".ها باشد عنوان اساسنامه الگو براي تمام شهرك به) عالی شوراي 25/2/75مورخ  374مصوب جلسه (
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  و مراکز تحقیقاتی و صنعتی؛ ها دانشگاه
  ي مورد نیاز؛ها رشتهجهت دادن مؤثر جامعه علمی کشور به سوي تحقیق در  - 2
کـاربردي و تجـاري کـردن نتـایج      منظـور  بـه و ایجاد زمینـه مناسـب    ریزي برنامه - 3

  .تحقیقات
ایجاد فضاي مناسب علمی و پژوهشی براي جذب دانشمندان و متخصصان داخل  - 4

  و خارج از کشور؛
هـا در زمینـه    هـا و نـوآوري   دانش فنـی متخصصـین بـراي بـروز خالقیـت      ارتقاي - 5

  تکنولوژي؛
کسـب و ایجـاد    منظـور  بـه به آخرین اطالعات و دانش فنی مـورد نیـاز    دستیابی - 6

  تکنولوژي برتر در صحنه رقابت جهانی؛
ي جمعی تحقیقاتی و اسـتفاده از امکانـات   ها فعالیتاشاعه فرهنگ و سازماندهی  - 7

  شهرك؛
 پیشنهاد راهبردهاي مناسب براي جذب و انتقال دانش فنی؛ - 8

 ارکان شهرك -3ماده 
  ؛امناهیأت  - 1
  ؛اجرایی هیأت - 2
  ؛رییس شهرك - 3
 .شوراي علمی - 4

 هیأت امناترکیب  -4ماده 
  ؛)هیأت امنارییس ( عالی آموزشوزیر فرهنگ و  - 1
هـاي   تحقیقـاتی شـهرك و مزیـت    -علمـی ي ها فعالیتمتناسب با ( تن از وزراء 2 - 2

  ؛)نسبی منطقه
  رییس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده وي؛ - 3
با نظـر و تعیـین وزیـر     عالی آموزشمعاون پژوهشی یا تکنولوژي وزارت فرهنگ و  - 4

  ؛عالی آموزشفرهنگ و 
  استاندار محل استقرار شهرك تحقیقاتی؛ - 5
  ؛)دبیر( تحقیقاتی –رییس شهرك علمی - 6
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بـا  آنهـا   تخصصـی ي هـا  فعالیـت و مراکز تحقیقاتی که  ها دانشگاهتن از رؤساي  2 - 7
  ؛)عالی آموزشبه انتخاب وزیر فرهنگ و ( اهداف شهرك مرتبط باشد

ي هـا  فعالیـت تن از محققان و استادان مبرز که رشته تخصصی آنان متناسب با  2 - 8
، و وزیر بهداشـت  عالی آموزشبه پیشنهاد وزیر فرهنگ و ( تحقیقاتی شهرك باشد –علمی

  ؛)درمان و آموزش پزشکی حسب مورد
پیشـنهاد وزیـر یـا بـاالترین مقـام      تن از مدیران صنایع یا ادارات کل استان به  2 - 9

  رییس هئیت امناء؛ تأییدو  ربط ذي
ریـیس   تأییدمعاون پژوهشی جهاد دانشگاهی منطقه به پیشنهاد رییس جهاد و  -10

 .هیأت امنا
 8و  5، 4، 2دبیر و نحوه انتخاب و مدت عضویت اعضاي بنـدهاي  ، رییس -1تبصره 

 عـالی  شـوراي  23/12/67و  9مـورخ   183و  181برابـر بـا مصـوبات جلسـات      هیأت امنا
 .باشد میانقالب فرهنگی 

 .کنند میدر جلسات شرکت رأي  بدون حق 10و  9، 7، 6افراد بندهاي  -2تبصره 
 هیأت امناوظایف و اختیارات  -5ماده 

  علمی و پژوهشی شهرك؛ي ها سیاستتصویب  - 1
  شهرك؛ي ها فعالیتي پیشنهادي راجع به ها برنامهتصویب  - 2
  تصویب بودجه ساالنه شهرك؛ - 3
  نظارت بر حسن اجراي وظایف شهرك؛ - 4
  اداري و انتظامی؛، ي مالیها نامه آیینتصویب  - 5
  ي توسعه و گسترش شهرك؛ها طرحتصویب  - 6
  تصویب ایجاد یا انحالل شهرك؛ - 7
  علمی و مراکز تحقیقاتی شهرك؛ هیأتاعضاي  ارتقايي ها نامه آیینتصویب  - 8
  بررسی گزارش عملکرد ساالنه شهرك؛ - 9

  شهرك؛ اساسنامهپیشنهاد تغییر اصالح  -10
  ي کلی شهرك؛ها سیاستو  مشی خطتصویب  -11
 .مراکز تحقیقاتی شهرك تأسیسو ضوابط  نامه آیینتصویب  -12
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 .یابد میبا حضور دو سوم اعضا رسمیت  هیأت امناجلسات  -1تبصره 
با اکثریت نصف بـه عـالوه یـک اعضـاي حاضـر در       هیأت امناتصمیمات  -2تبصره 

 .جلسه نافذ خواهد بود
 اجرایی شهرك هیأتترکیب  -6ماده 

  ؛)اجرایی هیأترییس ( استاندار - 1
  ؛)اجرایی هیأتدبیر ( رییس شهرك - 2
هاي سرشناس اجرایی و علمـی اسـتان بـه پیشـنهاد اسـتاندار و       پنج نفر از چهره - 3

 .هیأت امنااعضاء 
 اجرایی هیأتوظایف و اختیارات  -7ماده 

هیـأت  آن بـه   ارایـه برنامه و بودجه ساالنه شـهرك و   تأییداظهار نظر و ، رسیدگی - 1
  براي تصویب؛ امنا

  ؛هیأت امناانتظامی شهرك و پیشنهاد آن به ، اداري، مالی نامه آیینتهیه  - 2
تحقیقـاتی در  ي هـا  شـرکت مربوط به شرایط الزم براي تصویب  نامه آیینتصویب  - 3

  ؛هیأت امناشهرك و پیشنهاد آن به 
مراکـز   تأسـیس هاي مربوط بـه صـدور مجـوز بـراي      اتخاذ تصمیم در مورد تعرفه - 4

  تحقیقاتی و اجاره بهاي زمین؛
  شهرك با توجه به مقررات قانونی؛ي ها داراییتعیین میزان ذخیره استهالك  - 5
و مؤسسـات   هـا  نزد بانکاعتباري و غیره ، سپرده امانی، ي جاريها حسابافتتاح  - 6

مالی و اعتباري داخلی و خارجی و سـایر مؤسسـات تجـاري و انتقـال و مسـدود کـردن       
  ؛آنها ي مذکور و همچنین دریافت و پرداخت بهها حساب
 اي سـرمایه ي ها هزینهي و گذار سرمایهو سیاست کلی و حدود  مشی خطپیشنهاد  - 7

  ؛هیأت امنااتی هر ساله به تأسیسو 
و مؤسسـات   هـا  شـرکت ، هـا  زمانسـا ، هـا  استقراض از بانـک ، اعتبارتحصیل وام یا  - 8

به مدت و میزان معین و با شرایطی که مقتضی باشد و نیز ، دولتی و غیردولتی و اخذ آن
  تکرار؛ صورت بهبه ودیعه گذاشتن اموال شهرك آن اعم از منقول یا غیرمنقول و فک آن 

  ي شهرك؛هیأت امنااجراي مصوبات  - 9
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و تسـلیم آن بـه    بـار  یکهاي شهرك هر سال  و بدهی ها داراییتنظیم خالصه  -10
  ؛هیأت امنا

  اسناد و اوراق مالی به اتفاق رییس شهرك؛ يمعرفی نماینده براي امضا -11
بودجـه و تقویـت بنیـه مـالی و جـذب       تـأمین و اتخاذ تدابیر بـراي   ریزي برنامه -12
 .شهرك امکانات

بخشـی از اختیـارات خـود را بـه ریـیس شـهرك        دتوانـ  میاجرایی  هیأت -1تبصره 
 .تفویض کند
 هیـأت را از بـین اعضـاي    هیأتدبیر ، اجرایی در اولین جلسه خود هیأت -2تبصره 

 .کند میانتخاب 
اجرایی با حضـور حـداقل سـه نفـر از پـنج نفـر رسـمیت         هیأتجلسات  -3تبصره 

 .یابد می
 .اجرایی با موافقت سه نفر خواهد بود هیأتتصمیمات  -4تبصره 
اجرایـی   هیـأت کلیه اسناد و اوراق مالی با امضاي رییس شهرك و دبیـر   -5تبصره 
 .معتبر است
 .شوند میدولتی اداره  صورت به، از نظر مالی و اداري ها شهرك -6تبصره 

 ترکیب شوراي علمی شهرك -8ماده 
نفـره مسـتقل اسـت کـه بـر       7شهرك علمی و تحقیقاتی داراي یک شـوراي علمـی   

 .علمی تحقیقاتی شهرك نظارت داردي ها فعالیت
 .خواهد رسید هیأت امنا تصویب بهنحوه انتخاب اعضاي شوراي علمی  نامه آیین

 وظایف شوراي علمی -9ماده 
ي تحقیقـاتی  ها زمینهبندي  ي علمی و پژوهشی شهرك و اولویتها سیاستتدوین  - 1

  اجرایی؛ هیأتآن  ارایهدر چارچوب اهداف کلی و 
  پژوهشی و انتشاراتی شهرك؛، یی درباره امور علمیها نامه آیینتدوین  - 2
علمی و پژوهشی مراکز تحقیقاتی و بخش خـدمات  ي ها فعالیتنظارت بر تطبیق  - 3

  و ضوابط شهرك؛  ها برنامه ، ها سیاستعلمی و پژوهشی با 
  ایجاد مراکز تحقیقاتی جدید و مراکز خدمات علمی و پژوهشی شهرك؛پیشنهاد طرح  - 4
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  علمی؛ هیأتبررسی صالحیت علمی و تخصصی متقاضیان استخدام  - 5
بررسی احراز یا عـدم احـراز شـرایط علمـی الزم بـراي متقاضـیان ایجـاد مراکـز          - 6

  تحقیقاتی؛
علمـی و مراکـز    هیـأت اعضـاي   ارتقايهاي  پرونده درخصوص ارزیابی و اظهارنظر - 7

  ه آن به رییس شهرك براي صدور حکم؛یتحقیقاتی شهرك و ارا
  عملکرد مراکز تحقیقاتی؛ي ها گزارشارزیابی  - 8
ي بـردار  بهـره همکـاري و  ي هـا  روشایجاد هماهنگی بین مراکز تحقیقاتی و تهیه  - 9
 .ك از امکانات و تجهیزات این شهركمشتر

 .یابد میعضا رسمیت جلسات شوراي علمی با حضور دو سوم ا -1تبصره 
تصمیمات شوراي علمی با تصویب نصف به عالوه یک اعضـا حاضـر نافـذ     -2تبصره 
 .خواهد بود

شوراي علمی در اولین جلسه خود دبیر شوراي علمـی را از بـین اعضـاي     -3تبصره 
 .کند میشورا انتخاب 

 وظایف رییس شهرك -10ماده 
  اجرایی؛ هیأتو  هیأت امنات مصوبا، اساسنامهیه امور شهرك بر طبق کل اداره - 1
  راجع به احداث و توسعه شهرك؛، عملیات طراحی و اجرایی گیري پی - 2
  تهیه و تنظیم بودجه ساالنه؛ - 3
 هـا  فعالیتمراکز تحقیقاتی براي حصول اطمینان از انطباق ي ها فعالیتنظارت بر  - 4

  با مفاد قرارداد بین مراکز با شهرك؛
سـطح علمـی و تخصصـی پژوهشـگران مراکـز       ارتقايي الزم براي ها زمینهایجاد  - 5

  تحقیقاتی؛
بودجـه و تقویـت بنیـه مـالی و جـذب       تـأمین و اتخاذ تدابیر الزم در  ریزي برنامه - 6

 .امکانات براي شهرك
 394و  25/2/75مورخ  374تبصره در جلسات  13ماده و  10فوق در  اساسنامه

  .رسید تصویب به انقالب فرهنگی عالی شوراي 19/3/77مورخ  421و 26/1/76مورخ 
  

سید محمد خاتمی -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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 فناوريو توسعه مناطق ویژه علم و  تأسیسنحوه  نامه آیین
  وزیران هیأت 15/1/1389کشور مصوب 

ي هـا  وزارتخانـه بنـا بـه پیشـنهاد مشـترك      15/1/1389وزیران درجلسه مورخ  هیأت
قـانون   138اطالعـات و بـه اسـتناد اصـل      فناوريارتباطات و ، فناوريتحقیقات و ، علوم

 فنـاوري و توسـعه منـاطق ویـژه علـم و      تأسیس نامه آیینجمهوري اسالمی ایران  اساسی
  .زیر تصویب نمود شرح بهکشور را 
  کشور فناوريو توسعه مناطق ویژه علم و  تأسیسنحوه  نامه آیین

ي ها برنامهیکی از اهداف اصلی  عنوان بهتحقق اقتصاد دانایی محور  منظور به -1ماده 
انداز و راهبردهـا   سند چشم به اهداف ترسیم شده در دستیابیتوسعه کشور و در راستاي 

عناصـر مـؤثر در ایجـاد     افزایی همي براي تجمیع و ساز زمینهو ضوابط آمایش سرزمین و 
پیوندي  از طریق همي الزم ها گذاري سرمایهدر  وري بهره ارتقاي، یک جامعه دانایی محور

ارتقاي جایگاه عناصر فعال در حـوزه  ، عناصر موجود براي توسعه اقتصاد مبتنی بر دانایی
ی از طریـق ایجـاد   المللـ  بـین با عرصـه اقتصـاد   آنها  و تقویت پیوندملّی  دانایی در اقتصاد

ي انسـانی خـالق و شایسـته و ایجـاد     ها سرمایهجذب و حفظ ، و رقابتی افزایی همشرایط 
ي و خـدماتی  گذار سرمایهارتباطی و ، اجرایی، افزا و ایجاد تسهیالت حقوقی شتغال ارزشا

 فنـاوري مناطق ویژه علـم و  ، برتر فناوريي صنعتی خدماتی با ها خوشهي گیر شکلبراي 
  .شود می تأسیسي حائز شرایط و مستعد کشور ها استاندر 

، تولیـدي ، صـنعتی ، از امکانات علمی اي منظومه فناوريمنطقه ویژه علم و  -2ماده 
افـراد و  ، نهادها و مؤسسـات ، ي ارتباطیها محیطو  ها ساختزیر، تحقیقاتی، آزمایشگاهی

 هـا در یـک گسـتره جغرافیـایی و     هـا و نـوآوري   اطالعات هستند که با تکیه بـر خالقیـت  
یک نظام مدون و هم پیوند با اهداف و راهکارهـاي معـین هماهنـگ شـده و بـا       براساس
ی و المللـ  بـین و  اي منطقـه ، ملـی ، انسانی، اقتصادي، ي علمیها سرمایهو  ها فرصتجذب 

مراکـز و مؤسسـات   ، هـا  زمانسـا بـین   افزایـی  همو  نفع ذيهاي  اشتراك منافع همه طرف
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و ایجـاد  ملّی  رفاه، ثروت، و در نتیجه توسعه تولید فناوريسبب ارتقاي ، حاضر در منطقه
  .شوند میجامعه دانایی محور 

، فنـاوري و توسعه مناطق ویـژه علـم و    تأسیسراهبري و مدیریت  منظور به -3ماده 
  :عهده خواهد داشت ي کالن زیر را بهها مسؤولیت فناوريتحقیقات و ، علوم عالی شوراي
  ؛نامه آییناین  7موضوع ماده ، مصوبي اجرایی مناطق ها طرحتصویب  -1
 ؛فناوريضوابط و مقررات عمومی ناظر بر مناطق ویژه علم و ، اساسنامهتصویب  -2
 ؛ربط ذيي اجرایی ها دستگاهو  ها وزارتخانهي اجرایی ها مسؤولیتتعیین  -3
و ابـالغ   ربـط  ذيي الزم به مراجع قـانونی  ها معافیتپیشنهاد اعطاي تسهیالت و  -4

 ؛ي عامل استقرار و توسعه مناطق مصوبها زمانسامصوبات الزم براي تشکیل 
 .پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز توسعه مناطق مصوب -5

ي اجرایـی حسـب   هـا  دسـتگاه استانداران و ، ها وزارتخانهاز نمایندگان سایر  -تبصره
  .خواهد آمد عمل به ي شورا دعوتها جلسهبراي شرکت در رأي  مورد با حق

و توسعه مناطق ویژه علـم و   تأسیسنظارت و مدیریت ، هماهنگی منظور به -4ماده 
  :اجرایی استان با ترکیب زیر تشکیل شود هیأت، در سطح استان فناوري

 ؛)رییس( استاندار -1
  ؛)دبیر( فناوريمدیر سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و  -2
 استاندار؛ ریزي برنامهمعاون  -3
 معاون عمرانی استاندار؛ -4
ي دولتـی اسـتان بـا انتخـاب     هـا  شـرکت و  هـا  زمانسادو نفر از مدیران و رؤساي  -5

 استاندار؛
، بـا انتخـاب وزیـر علـوم     فنـاوري و مراکز پژوهشی یـا   ها دانشگاهدو نفر از رؤساي  -6

 ؛فناوريتحقیقات و 
تحقیقـات  ، استان با انتخاب وزیر علوم فناوريهاي علم و  یک نفر از مدیران پارك -7

 ؛فناوريو 
 اطالعات؛ فناورينماینده وزارت ارتباطات و  -8
 نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح؛ -9

 در اقتصاد توسعه با انتخاب استاندار؛ اننظر صاحباز  نفر یک -10
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  .انتخاب استاندارسه نفر از مدیران بخش تولید و خدمات از بخش غیردولتی با  -11
  :زیر است شرح بهاجرایی استانی  هیأتوظایف  -5ماده 

در بین  فناوريي عملیاتی منطقه ویژه علم و ها طرحاجراي  گیري پیهماهنگی و  -1
  ؛ربط ذيي اجرایی ها زمانسا

 تـأمین و توسـعه اسـتان جهـت     ریـزي  برنامـه پیشنهاد راهکارهاي الزم به شوراي  -2
 ؛بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل منابع استانی

ي اراضـی داخـل محـدوده منطقـه جهـت تصـویب در       هـا  کاربريپیشنهاد تغییر  -3
ها مصوب  شده در قانون اصالح قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ کمیسیون مشخص

 ؛1385
 ؛نظارت بر عملکرد سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه -4
 .فناوريتحقیقات و ، علوم عالی شورايآن به  ارایهي نظارتی و ها گزارشیه ته -5

وظیفـه مطالعـه    فنـاوري سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علـم و   -6ماده 
نحوه تشکیل و شرح . را بر عهده خواهد داشت ربط ذيمدیریت و توسعه منطقه ، تأسیس

و ، ان حاضر در نظام اجرایی منطقـه گذار سرمایهچگونگی مشارکت ، وظایف سازمان عامل
 بینی پیش ربط ذيمنطقه ویژه  اساسنامهاجرایی استانی در  هیأتارتباط سازمان عامل با 

سازمان مذکور از لحـاظ  . رسد می فناوريتحقیقات و ، علوم عالی شوراي تصویب بهشده و 
  .حقوقی غیردولتی است

، اجرایی استانی مکلف است اقـدامات الزم را بـراي تعیـین محـدوده     هیأت -7ماده 
، بـرآورد اعتبـارات مـورد نیـاز    ، و بسترسـازي قـانونی   يگذار سیاست، بسترسازي فیزیکی

تعیین ، کسب منابع مالی مورد نیاز، بنیان دانشپشتیبانی از مؤسسات و کسب و کارهاي 
چگـونگی  ، ه و فعـال در منطقـه  دهنـد  و وظـایف هـر یـک از عناصـر تشـکیل      ها مأموریت

مشـخص و در قالـب طرحـی    ، ي و اداره سازمان عامل استقرار و توسعه منطقـه گیر شکل
  .نماید ارایه فناوريتحقیقات و ، علوم عالی شورايمدون جهت تصویب به 

در کشـور و   فنـاوري از منـاطق ویـژه علـم و     اي نمونهسازي  پیاده منظور به -8ماده 
 تأسـیس در شـهر اصـفهان    فنـاوري منطقه ویـژه علـم و   ، کسب و تدوین تجربیات بومی

در نقاط مستعد دیگـر پـس از انجـام     فناوريسایر مناطق ویژه علم و  اندازي راه. شود می
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 فناوريتحقیقات و ، علوم عالی شورايی توسط الملل بینو مطالعات ملّی  مطالعات آمایشی
  .شود می ارایهوزیران  هیأتجهت تصویب به 

و  فنـاوري توسعه و راهبري مناطق ویـژه علـم و   ، اعتبارات الزم جهت ایجاد -9ماده 
 ي مورد نیاز و تقویت کسب و کارهاي دانـایی محـور در ایـن منـاطق    ها ساختزیر ارتقاي

از محـل   فنـاوري تحقیقات و ، علوم عالی شورايي مصوب در ها برنامهمطالعات و  براساس
پیشـنهاد معـاون    ي حاصـل از منـابع اسـتانی بـه    هـا  کمـک منابع مصوب مربوط از جمله 

ي از گـذار  سـرمایه ، و توسعه اسـتان  ریزي برنامهاستاندار و تصویب در شوراي  ریزي برنامه
و درآمدهاي اختصاصی منطقه ویـژه   ها کمک، ي دولتیها شرکتمحل یک درصد درآمد 

تسـهیالت و منـابع   ، ي بخـش خصوصـی داخلـی و خـارجی    گـذار  سرمایه، فناوريعلم و 
  .گردد می تأمینمنابع بودجه کل کشور ، اعتباري

موظف اسـت   فناوريسازمان عامل استقرار و توسعه هر منطقه ویژه علم و  -10ماده 
 بـار  یـک  مـاه  حداقل هر سه، گزارش عملکرد خود را در راستاي تحقق وظایف تعیین شده

  .نماید ارایهاجرایی استان  هیأتبه 
آنهـا   ي دریـافتی را بررسـی و بـر مبنـاي    ها گزارشاجرایی استان موظف است  هیأت

ي نظارتی خود را در زمینه چگونگی پیشرفت کار اجرایی و همچنـین ارزیـابی   ها گزارش
، علـوم  عـالی  شـوراي بـه   بار یک ماه تهیه نموده و حداقل هر شش ربط ذيعملکرد منطقه 

  .نماید ارایه فناوريتحقیقات و 
مـورخ  ، ه 33183ت/ 26372هاي شماره  جایگزین تصویب، نامه این تصمیم -11ماده 

ــورخ ، ه 36630ت/ 146765، 2/5/1384 ، ك38722ت/212822و  11/11/1385مـــــ
  .گردد می 27/12/1386مورخ 

  
محمدرضا رحیمی -معاون اول رییس جمهور  
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 فناوريهاي علم و  پارك اندازي راهو  تأسیس نامه آیین
  عالی آموزششوراي گسترش  17/12/1381مصوب 

  مقدمه
در امـر توسـعه    مـؤثر یکـی از نهادهـاي اجتمـاعی     عنوان به 1فناوريهاي علم و  پارك

زایـی تخصصـی مـورد توجـه      مـدار و اشـتغال   توسعه اقتصـاد دانـش  ، و به تبع آن فناوري
یی هـا  محـیط ، فنـاوري هـاي علـم و    پـارك . بسیاري از کشورهاي جهان واقع شده اسـت 

واحـدهاي  ، کوچک و متوسـط  فناوريي ها شرکتاي  مناسب براي استقرار و حضور حرفه
تحقیق و توسعه صنایع و مؤسسات پژوهشی است که در تعامل سـازنده بـا یکـدیگر و بـا     

ایجـاد  ، ي ایـن همنشـینی  هـا  هـدف . اشـتغال دارنـد   فنـاوري ي هـا  فعالیتبه  ها دانشگاه
کـه تمـامی و    نحوي بهارتقا و انتشار آن است ، یند جذبو تسهیل فرآ فناوريهاي  چشمه

هـا   در ایـن پـارك   فنـاوري ي منتهـی بـه محصـوالت    هـا  فعالیتاي از  ي عمدهها بخشیا 
، يپـرداز  ایـده ، شـامل بازارسـنجی   ها فعالیتم این اه. اي قابل انجام باشد حرفه صورت به

تـدوین  ، استانداردسـازي ، طراحی صنعتی، سازي نمونه، طراحی مهندسی، پژوهش علمی
فـروش و عملیـات مستشـاري بعـدي بـراي تحقـق       ، ثبـت مالکیـت فکـري   ، دانش فنـی 
در عرصه تولید صنعتی و همچنـین عرضـه سـایر خـدمات تخصصـی       فناوريمحصوالت 

 مـؤثر ی براي استفاده از تجارب جهانی و همچنین حضور الملل بینهاي  همکاري. باشد می
  .است فناوريهاي علم و  جهان از اهداف راهبردي پارك فناوريدر بازارهاي 

  تعاریف -1ماده 
اي  متخصصـین حرفـه   وسـیله  بـه سـازمانی اسـت کـه    : فنـاوري پارك علم و  -1-1

فرهنـگ   ارتقـاي و هدف اصلی آن افـزایش ثـروت در جامعـه از طریـق      شود میمدیریت 

                                                                                                                                               
 .شود فناوري به اختصار پارك نامیده می دراین اساسنامه پارك علم و -1
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ي متّکی بـر علـم و   ها مؤسسهي حاضر در پارك و ها شرکتنوآوري و رقابت سازنده میان 
را در میـان   فناوريجریان دانش و  پارك علمی، به این هدف دستیابیبراي . دانش است

ي خصوصی و بازار به حرکت انداختـه  ها شرکت، ي تحقیق و توسعهها مؤسسه، ها دانشگاه
نـوآوري را از طریـق مراکـز رشـد و      ي متّکـی بـر  هـا  شـرکت و رشـد   کنـد  میو مدیریت 
ها همچنین خدمات مناسب دیگـري بـه همـراه     پارك. کند میزایشی تسهیل  فرآیندهاي

  1.نمایند میفضاهاي کاري وتسهیالت باکیفیت باالفراهم 
پارك بـوده   تأسیسسازمانی است که متقاضی  ):متقاضی( مؤسسسازمان  -1-2

  .گیرد می عهده بهاعتبارات آن از مجاري دولتی و غیردولتی را  تأمینو 
داراي هویت حقـوقی مسـتقل    پارك مستقر درواحدهاي : فناوري  هاي واحد -1-3

یـا سـایر اسـناد قـانونی در زمینـه       و اساسـنامه با توجه بـه  این واحدها . هستند پاركاز 
، فنـاوري انتقـال  ، مهندسـی معکـوس  ، طراحی مهندسـی ، اي توسعهتحقیقات کاربردي و 

ایـن  . نماینـد  میدر جهت تجاري کردن نتایج تحقیقات فعالیت  و خدمات تخصصی ارایه
 یـا  توسـعه صـنایع و   واحـدهاي تحقیـق و  ، ي خصوصـی ها شرکتجمله شامل واحدها از 

این تعریف با رعایت . هستند ي اجراییها دستگاهیا  ها دانشگاه وابسته به  تحقیقاتیمراکز 
 .گردد میي خارجی نیز ها شرکتشامل ، مقررات مربوط

یی کـه از نظـر گـردش    هـا  شـرکت  2:فناوريي کوچک و متوسط ها شرکت -1-4
متعلّـق بـه   آنهـا   ي بزرگ کشور نبوده و اکثریت سهامها شرکتدرصد اول  20 مالی جزء

  .ي بزرگ مذکور نباشدها شرکت
 اهداف -2ماده 

  ؛کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور -2-1
تولیـدي و  ، ي تحقیقـاتی ها بخشنتایج تحقیقات و تحقق ارتباط  سازي تجاري -2-2

 ؛خدماتی جامعه
 ؛دانش ي متّکی برها شرکتافزایش قدرت رقابت و رشد  -2-3

                                                                                                                                               
و  هاي تحقیقاتی ، پاركهاي فنّاوري قطبهاي فنّاوري،  پاركها از قبیل  این تعریف انواع مختلف پارك -1

  .شود هاي فنّاوري را شامل می هاي علمی و شهرك شهرك
2- Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) 
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 ؛یالملل بیني داخلی و ها سرمایهکمک به جذب دانش فنی و  -2-4
 ؛یالملل بینداخلی در سطح  اوري فنّها شرکتافزایش حضور و مشارکت تخصصی  - 5- 2
و حمایـت از   فنـاوري ي کوچـک و متوسـط   ها شرکتحمایت از ایجاد و توسعه  -2-6

 .و کارآفرینی فناوريي تحقیقاتی و مهندسی نوآور با هدف توسعه ها شرکتو  ها مؤسسه
 وظایف -3ماده 

  ؛رقابت در عرصه جهانی منظور به فناوريدانش فنی واحدهاي  ارتقايکمک به  -3-1
 منظـور  بـه  فناوريواحدهاي  و مورد نیاز به مؤثرخدمات  ارایهسازماندهی براي  -3-2

 ؛آنهاکمک به رشد 
و امکانات موجود درمنطقه براي ایجاد پیونـد بـین امکانـات و     ها تواناییسازماندهی  - 3- 3
 ؛فناوريي واحدهاي ها تواناییو صنعتی منطقه و  فناوريمراکز علمی و ، ها دانشگاهمنابع 
ي ها رشتهمراکز علمی مرتبط با پارك به سوي تحقیق در  دهی جهتکمک در  -3-4

 ؛فناوريمورد نیاز واحدهاي 
ایجاد فضاي مناسـب فعالیـت علمـی و مهندسـی بـراي جـذب دانشـمندان و         -3-5

 ؛متخصصان داخل و خارج از کشور
 ایجاد بستر مناسب براي فعالیت واحدهاي تحقیق و توسعه دولتی و غیردولتی -3-6

 ؛در پارك
خارجی در پارك بـراي   فناوري واحدهايایجاد بستر مناسب حضور و همکاري  -3-7

 ؛ي بومیها شرکت فناوريتوسعه 
 ؛داخلی و خارجی فناوريایجاد بستر الزم براي فعالیت مشترك واحدهاي  -3-8
 ؛توسعه محصوالت و فرایندها  پژوهش با هدف تشویق -3-9
 ؛ فناوريبه  دستیابی  پژوهش با هدف تشویق -3-10
از طریـق مراکـز رشـد     ي اقتصادي جدیـد ها بنگاهو  ها شرکتکمک به ایجاد  -3-11

 .)انکوباتورها( فناوريواحدهاي 
 ي پاركها ویژگی -4ماده 

  ؛و مناطق اقتصادي ها دانشگاه، نزدیکی به مراکز شهري مهم -4-1
  ؛داراي حوزه ستادي کوچک و مدیریت با تجربه -4-2
  ؛داراي توان تدارك امکانات و خدمات با ارزش افزوده باال -4-3
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  ؛اتی و شهري مناسبتأسیسي ها ساختداراي زیر  -4-4
  ؛راه آهن، فرودگاه، داراي دسترسی مناسب از قبیل اتوبان -4-5
  .داراي معماري نوین ساختمانی و محیط آرام و دلپذیر -4-6

  ي مختلف پاركها بخش -5ماده 
  ؛)ضروري( ستاد مدیریتی پارك -5-1
  ؛)ضروري( فناوريواحدهاي  -5-2
  ؛)ضروري( کننده خدمات عمومی و تخصصی ارایهي ها بخش -5-3
  .فناوريمراکز رشد واحدهاي  -5-4

  ها اعتبارات دولتی براي پارك -6ماده 
  :ها شامل موارد زیر است پارك تأسیسي دولت براي مرحله ها کمکحداکثر 

بالعوض  صورت بهاتی پارك تأسیسو شبکه سازي  ي عملیات آمادهها هزینهدرصد  80 - 1- 6
  ؛کشور ریزي برنامهسازمان مدیریت و  اي سرمایهو  ها داراییي تملک ها طرحو براساس ضوابط 

هاي مدیریتی و ستادي پـارك   ي مطالعه و تکمیل ساختمانها هزینهدرصد  70 -6-2
سازمان مدیریت  اي سرمایهو  ها داراییي تملک ها طرحبالعوض براساس ضوابط  صورت به
  ؛کشور ریزي برنامهو 

هاي بخش مدیریتی و ستادي پـارك   ي دولت براي ایجاد ساختمانها کمک -تبصره
  .درصد مساحت پارك خواهد بود 4حداکثر براي زیربنایی به میزان 

و تکمیل واحـدهاي   اندازي راهي بخش خصوصی پارك براي ها شرکتکمک به  -6-3
  ؛وام با سود و کارمزد مناسب صورت بهتحقیقاتی و مهندسی 

بـه اسـتثناي اعضـاي    ، نفر 20ي پرسنلی پارك حداکثر براي ها هزینهپرداخت  -6-4
  ؛در سازمان پارك ممنوع استآنها  علمی که استخدام هیأت
  .ي جاري مطابق ضوابط مربوطها هزینهسایر  -6-5

  پارك تأسیسمجوز براي نحوه اعطاي  -7ماده 
بـا  ، پارك در دو مرحله اعطاي موافقت اصولی و موافقت قطعـی  تأسیساعطاي مجوز 

  :مراحل صدور موافقت اصولی عبارتند از. گیرد میتصویب کمیته تخصصی انجام 
انجام مطالعات اولیه و امکان سنجی توسط سـازمان مؤسـس و تهیـه گـزارش      -7-1
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  ؛8مطابق ماده ، توجیهی و تکمیل کاربرگ مطالعات مرحله اول
تحقیقـات و  ، وزارت علـوم  فنـاوري ي واصـله در معاونـت   هـا  درخواستبررسی  -7-2

  ؛1-9و اعالم نتیجه اولیه به سازمان متقاضی مطابق معیارهاي بند  فناوري
در صورت مثبت بودن نتیجه بررسی اولیه انجام اقدامات بعدي توسط سـازمان   -7-3

  ؛گزارش و مستندات الزم و تکمیل کاربرگ مرحله دوم ارایهمؤسس و 
و دســتورالعمل  2-9براســاس معیارهــاي بنــد ، ارزیــابی تقاضــاي مرحلــه دوم -7-4

 فنـاوري ارزیابی مستقر در معاونت  هیأتتوسط ، فناوريارزیابی مصوب کمیته تخصصی 
  ؛فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم

 تأسـیس صدور مجـوز   تأییداعالم نتیجه نهایی به سازمان مؤسس و در صورت  -7-5
  .فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم فناورياز طرف معاونت ) موافقت اصولی(

مدت اعتبار موافقت اصولی صادره حداکثر سه سال خواهد بود و متقاضیان  -تبصره
الزم است بالفاصله پس از اخذ موافقت اصولی نسبت به احراز تدریجی شرایط الزم بـراي  

بدیهی اسـت کـه در صـورت عـدم     . اقدام نماید) 10مندرج در ماده ( اخذ موافقت قطعی
  .رر موافقت اصولی لغو خواهد گردیداحراز شرایط صدور موافقت قطعی در زمان مق

  طرح توجیهی مرحله اول -8ماده 
الزم است سازمان متقاضی طـرح تـوجیهی اولیـه شـامل      1-7درخصوص اجراي بند 

ایـن طـرح بـا توجـه بـه      ( موارد زیر را به همراه کاربرگ مطالعات مرحله اول ارایه نمایـد 
  :)مورد ارزیابی قرار گرفت 1-9معیارهاي مندرج در بند 

  ؛یت سازمان مؤسسمأمورعلت درخواست ایجاد پارك با توجه به  -8-1
 ؛توجیه فنی و اقتصادي ایجاد پارك در منطقه -8-2
، ي کوچـک و متوسـط  هـا  شـرکت توسـعه  ( شده براي پـارك  بینی پیشاهداف  -8-3

 ؛)...و توسعه تجارت ، ي خاصها فناوريتوسعه 
 ؛در پارك فناوريي ها فعالیتشده براي  بینی پیشتبیین الگوي  -8-4
ات موجود که براي ایجاد پارك درنظر گرفته تأسیسمحل و مشخصات زمین و  -8-5

  ؛شده است
، ها دانشگاه، ي مرتبط دولتی از قبیل استانداريها دستگاهاعالم همکاري برخی  -8-6
 ؛پارك تأسیسکل استان و واحدهاي تولیدي بزرگ استان در  هاي اداره
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فعـال در منطقـه بـراي مشـارکت در      فناوريشرکت  10اعالم آمادگی حداقل  -8-7
 ؛پارك و یا حضور در آن تأسیس

 .ي پاركها فعالیتشده براي ادامه  بینی پیش) دولتی و غیردولتی( منابع مالی مستمر - 8- 8
 )مراحل اول و دوم( ها درخواستمعیارهاي ارزیابی  -9ماده 

  )مرحله اول( مطالعاتیمعیارهاي ارزیابی طرح  -9-1
    دانشـجو   10000وجود حداقل دو دانشگاه دولتی و غیردولتی توانمنـد و حـداقل

  ؛ي مرتبط با فعالیت پارك در منطقهها زمینهو  ها رشتهدر 
 ؛وجود حداقل یک شهرك صنعتی توانمند در منطقه  
  شـرکت تحقیقـاتی و خـدمات     50شرکت تولیدي و صنعتی و  150وجود حداقل

  ؛ي مرتبط با فعالیت پارك در منطقهها زمینهصوصی فعال در مهندسی خ
  پـارك و یـا    تأسـیس بـراي مشـارکت در    فنـاوري واحد  10اعالم آمادگی حداقل

  ؛حضور در آن
  ؛اتی مناسب در منطقهتأسیسوجود امکانات شهري و  
  هـا  دانشـگاه ، ي مرتبط دولتی از قبیل اسـتانداري ها دستگاهاعالم همکاري برخی ،
  .کل استان و واحدهاي تولیدي بزرگ استان هاي اداره

  معیارهاي ارزیابی مرحله دوم -9-2
  ؛وجود زمین مناسب با مالکیت سازمان متقاضی) الف
 30هکتـار و حـداکثر    5مساحت الزم براي ایجاد پارك در شروع حـداقل  : وسعت 

  باشد؛ میهکتار 
مسـاحت آن قابـل   ، پاركدرصد پیشرفت فیزیکی و عملیاتی  60در صورت  -تبصره

 .افزایش خواهد بود
 5کمیسیون ماده ، از قبیل شهرداري ربط ذيیه مراجع تأییدوجود : کاربري زمین 

  ؛شهرسازي در مورد مالکیت و کاربري زمین مورد نظر عالی شورايیا 
 دانشگاهی و ، دسترسی مناسب به مناطق شهري هاي راهوجود : دسترسی مناسب

 ؛صنعتی مجاور
 بـرق و تلفـن حـداقل تـا یـک      ، ات پایـه شـامل آب  تأسیسـ وجود : پایه اتتأسیس
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 ؛کیلومتري زمین مورد نظر براي احداث پارك
 ؛ستاد مدیریتی پارك) ب

  :الزم است ستاد مدیریتی پارك شرایط زیر را داشته باشد
 ؛ها آشنایی با مبانی نظري پارك  
 ؛)دولتی و غیردولتیي ها بخشدر ( آشنایی با ساختارهاي فنی و اقتصادي جامعه 
  اي؛ توسعهآشنایی کافی در امر تحقیقات 
  ؛ي خصوصیها شرکتتوانایی در جذب و ارزیابی 
 دسترسی به مشاورین تخصصی و مدیریتی. 

 وظایف سازمان مؤسس پس از اخذ موافقت اصولی -10ماده 
دارندگان موافقت اصولی الزم است بالفاصله پس از دریافت موافقت اصولی نسبت بـه  

  :انجام موارد زیر اقدام نماید
تحقیقـات و  ، وزارت علوم فناوريپارك به معاونت  اساسنامهتنظم و پیشنهاد  -10-1
  ؛ماه 3ظرف مدت  فناوري
تحقیقـات و  ، وزارت علـوم  فنـاوري پـارك بـه معاونـت     سـاله  پنجبرنامه  ارایه -10-2
  ؛اهبراي بررسی حداکثر پس از سه م، ي اجراییها برنامهشامل  فناوري
 توسـعه  ، خاص فناوريتوسعه ، ي کوچک و متوسطها شرکتتوسعه ( اهداف پارك

  ؛)....و تجارت 
 ؛توجیه فنی و اقتصادي ایجاد پارك در منطقه 
  ؛شده و تقسیم فضاهاي پارك از نظر نوع کاربردي بینی پیشمیزان زیربناي 
 ؛توزیع جمعیتی و سطح تحصیالت افراد مستقر در پارك 
 ؛مدیریتیي ها سیاست 
 ؛و درصد توزیع آنها فناوريواحدهاي  بندي دسته 
 ؛به اهداف پارك دستیابیشده براي  بینی پیشي اجرایی ها روش 
 ي حمایتی و نحوه ارایه خـدمات  ها ساختزیر سازي فراهمي اجرایی در ها سیاست

 ؛به واحدها
 ؛فناوريي اجرایی در برقراري تعامل مالی و واگذاري فضا به واحدهاي ها سیاست 
 پارك اي توسعهي عمرانی و ها سیاست. 
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 ؛ي پاركها فعالیتبراي ادامه ) دولتی و غیردولتی( منابع مالی مستمر بینی پیش - 3- 10
ي سـتادي و خـدماتی مطـابق    هـا  مجموعه اندازي راهانجام عملیات عمرانی و  -10-4

 ؛برنامه مصوب پارك
ستادي و خدماتی پارك بایـد  ي ها مجموعه، براي درخواست موافقت قطعی -تبصره

 .ماه کارکرد عملی داشته باشند 24حداقل 
  ؛مطابق برنامه مصوب فناوريپذیرش و استقرار واحدهاي  -10-5

مسـتقر در   فنـاوري الزم اسـت واحـدهاي   ، براي درخواست موافقت قطعـی  -تبصره
 .ماه فعالیت داشته باشند 12پارك حداقل 

 سـاله  یـک ي هـا  دورهاحدهاي مستقر در آن در گزارش عملکرد پارك و و ارایه -10-6
ي هـا  کـاربرگ براي ارزیابی در قالـب   فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم فناوريبه معاونت 

  .شده بینی پیش
 مراحل صدور موافقت قطعی -11ماده 

تقاضاي تبدیل موافقت اصولی به موافقت قطعی از سوي بـاالترین مقـام    ارایه -11-1
بـه همـراه    فنـاوري تحقیقـات و  ، وزارت علـوم  فناورياجرایی سازمان مؤسس به معاونت 

  ؛شده بینی پیشي ها کاربرگکلیه مدارك الزم در قالب 
ــاس      -11-2 ــی براس ــت قطع ــه موافق ــولی ب ــت اص ــدیل موافق ــاي تب ــابی تقاض ارزی

، وزارت علــوم فنــاوريارزیــابی مســتقر درمعاونــت  هیــأتمل مربــوط توســط دســتورالع
  .ماهه 4در محدود زمانی حداکثر  فناوريتحقیقات و 
تحقیقـات و  ، وزارت علـوم  فنـاوري ها توسط معاونت  ضوابط ارزیابی پارك -1تبصره 

  .خواهد رسید فناوريکمیته تخصصی  تصویب بهتهیه و  فناوري
 فنـاوري توسـط معاونـت   ، پس از دریافـت موافقـت قطعـی   ها  کلیه پارك -2تبصره 
نتـایج ایـن ارزیـابی    ، گیرند میقرار  اي دوره مورد ارزیابی فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم

  .منجر به لغو موافقت قطعی آن گردد دتوان میدر صورت مثبت نبودن عملکرد پارك 
 تصـویب  بـه  17/12/81تبصـره در تـاریخ    7مـاده و   12در  نامـه  آیـین این  -12ماده 

  .رسید عالی آموزششوراي گسترش 
  

مصطفی معین -فناوريوزیر علوم، تحقیقات و   



  289  / پژوهشی :هفتمبخش 

 

مورخ مصوب  فناوريهاي علم و  پارك اساسنامه
  عالی شوراي گسترش آموزش 17/12/1381

  مقدمه
امـر توسـعه    در مـؤثر یکـی از نهادهـاي اجتمـاعی     عنوان به 1فناوريهاي علم و  پارك

زایـی تخصصـی مـورد توجـه      اشـتغال  مـدار و  توسعه اقتصـاد دانـش  ، و به تبع آن فناوري
یی هـا  محـیط ، فنـاوري هـاي علـم و    پـارك . بسیاري از کشورهاي جهان واقع شده اسـت 

واحـدهاي  ، کوچک و متوسـط  فناوريي ها شرکتاي  حرفه حضور و مناسب براي استقرار
تحقیق و توسعه صنایع و مؤسسات پژوهشی است که در تعامل سـازنده بـا یکـدیگر و بـا     

هـاي   ایجاد چشمه، یی همنشینیها هدف. اشتغال دارند فناوريي ها فعالیتبه  ها دانشگاه
ي ها بخشکه تمامی و یا  نحوي بهانتشار آن است  و ارتقا، و تسهیل فرآیند جذب فناوري

اي  حرفـه  صـورت  بـه هـا   دراین پارك فناوريي منتهی به محصوالت ها فعالیتاي از  عمده
، پـژوهش علمـی  ، يپـرداز  ایـده ، شـامل بازارسـنجی   هـا  فعالیتم این اه. قابل انجام باشد

ثبـت  ، تدوین دانش فنی، استانداردسازي، طراحی صنعتی، سازي نمونه، طراحی مهندسی
در  فنـاوري بـراي تحقـق محصـوالت    فروش و عملیات مستشاري بعـدي  ، مالکیت فکري

هـاي   همکـاري . باشـد  مـی عرصه تولید صنعتی و همچنین عرضه سایر خدمات تخصصی 
 فنـاوري در بازارهـاي   مـؤثر ی براي استفاده از تجارب جهانی و همچنین حضـور  الملل بین

  .است فناوريهاي علم و  جهان از اهداف راهبردي پارك
  تعاریف -1ماده 

اي  متخصصـین حرفـه   وسـیله  بـه سـازمانی اسـت کـه     :فنـاوري پارك علم و  -1-1
فرهنـگ   يو هدف اصلی آن افـزایش ثـروت در جامعـه از طریـق ارتقـا      شود میمدیریت 

                                                                                                                                               
  .شود در این اساسنامه، پارك علم و فناوري به اختصار پارك نامیده می -1
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ي متّکی بـر علـم و   ها مؤسسهي حاضر در پارك و ها شرکتنوآوري و رقابت سازنده میان 
را در میـان   فناوريجریان دانش و  پارك علمی، به این هدف دستیابیبراي . دانش است

ي خصوصی و بازار به حرکت انداختـه  ها شرکت، ي تحقیق و توسعهها مؤسسه، ها دانشگاه
ي متّکــی برنــوآوري را از طریـق مراکــز رشــد و  هـا  شــرکتو رشــد  کنـد  مــیو مـدیریت  

ها همچنین خدمات مناسب دیگـري بـه همـراه     پارك. کند میفرآیندهاي زایشی تسهیل 
  1.نمایند میفراهم  باکیفیت باالفضاهاي کاري وتسهیالت 

 تأمینپارك بوده و  تأسیسسازمانی است که متقاضی  ):متقاضی( سازمان مؤسس
  .گیرد می عهده بهاعتبارات آن از مجاري دولتی و غیردولتی را 

داراي هویت حقوقی مستقل از  مستقر در پاركواحدهاي : فناوري  هاي واحد -1-2
یـا سـایر اسـناد قـانونی در زمینـه       و اساسـنامه بـا توجـه بـه    این واحدها . هستند پارك

، فنـاوري انتقـال  ، مهندسـی معکـوس  ، طراحی مهندسـی ، اي توسعهتحقیقات کاربردي و 
ایـن  . نماینـد  مـی ودر جهت تجاري کردن نتایج تحقیقات فعالیت  خدمات تخصصی ارایه

مراکـز   یع ویـا واحدهاي تحقیق وتوسعه صنا، ي خصوصیها شرکتجمله شامل واحدها از 
ایـن تعریـف بـا رعایـت     . هسـتند  ي اجرایـی ها دستگاهیا  ها دانشگاه وابسته به  تحقیقاتی

 .گردد میي خارجی نیز ها شرکتشامل ، مقررات مربوط
یی کـه از نظـر گـردش    هـا  شرکت 2:فناوريي کوچک و متوسط ها شرکت -1-3

متعلّـق بـه   آنهـا   سهامي بزرگ کشور نبوده و اکثریت ها شرکتدرصد اول  20 مالی جزء
 .ي بزرگ مذکور نباشدها شرکت

 اهداف -2ماده 
  ؛کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور -2-1
تولیـدي و  ، ي تحقیقـاتی ها بخشنتایج تحقیقات و تحقق ارتباط  سازي تجاري -2-2

 ؛خدماتی جامعه
 ؛دانش بري متّکی ها شرکتافزایش قدرت رقابت و رشد  -2-3

                                                                                                                                               
و  هاي تحقیقاتی ، پاركهاي فنّاوري قطبهاي فنّاوري،  پاركها از قبیل  این تعریف انواع مختلف پارك -1

  .شود هاي فنّاوري را شامل می و شهرك هاي علمی شهرك
2- Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) 
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 ؛یالملل بیني داخلی و ها سرمایهکمک به جذب دانش فنی و  -2-4
اور داخلــی در ســطح ي فنّــهــا شــرکتافــزایش حضــور و مشــارکت تخصصــی  -2-5
 ؛یالملل بین

وحمایـت از   فنـاوري متوسـط   ي کوچـک و هـا  شرکتحمایت از ایجاد وتوسعه  -2-6
 .و کارآفرینی فناوريي تحقیقاتی و مهندسی نوآور با هدف توسعه ها شرکت و ها مؤسسه

 وظایف -3ماده 
  ؛رقابت در عرصه جهانی منظور به فناوريدانش فنی واحدهاي  ارتقايکمک به  -3-1
 منظـور  بـه  فناوريواحدهاي  و مورد نیاز به مؤثرخدمات  ارایهسازماندهی براي  -3-2

 ؛آنهاکمک به رشد 
و امکانات موجود درمنطقه براي ایجاد پیونـد بـین امکانـات و     ها تواناییسازماندهی  - 3- 3
 ؛فناوريي واحدهاي ها تواناییو صنعتی منطقه و  فناوريمراکز علمی و ، ها دانشگاهمنابع 
ي ها رشتهمراکز علمی مرتبط با پارك به سوي تحقیق در  دهی جهتکمک در  -3-4

  ؛فناوريمورد نیاز واحدهاي 
ایجاد فضاي مناسـب فعالیـت علمـی و مهندسـی بـراي جـذب دانشـمندان و         -3-5

 ؛متخصصان داخل و خارج از کشور
ایجاد بستر مناسب براي فعالیت واحدهاي تحقیق و توسعه دولتی و غیردولتی  -3-6

 ؛در پارك
خارجی در پارك بـراي   فناوري واحدهايایجاد بستر مناسب حضور و همکاري  -3-7

 ؛ي بومیها کتشر فناوريتوسعه 
 ؛داخلی و خارجی فناوريایجاد بستر الزم براي فعالیت مشترك واحدهاي  -3-8
 ؛توسعه محصوالت و فرایندها  پژوهش با هدف تشویق -3-9
 ؛ فناوريبه  دستیابی  پژوهش با هدف تشویق -3-10
از طریـق مراکـز رشـد     ي اقتصادي جدیـد ها بنگاهو  ها شرکتکمک به ایجاد  -3-11

 .)انکوباتورها( فناوريواحدهاي 
 ارکان پارك -4ماده 

  ؛هیأت امنا -4-1
  رییس پارك؛ -4-2
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  .شوراي پارك -4-3
  هیأت امناترکیب  نحوه تشکیل و -5ماده 

  :گردد میي امنا و با ترکیب زیر تشکیل ها هیأتمطابق با قانون تشکیل  هیأت امنا
  ؛)رییس( وزیر وزارتخانه مربوط -5-1
  ؛)نایب رییس( استاندار -5-2
  ؛رییس سازمان مؤسس -5-3
  ؛)دبیر( رییس پارك -5-4
  ؛استان ریزي برنامهرییس سازمان مدیریت و  -5-5
  ؛ي استانها دانشگاهیک نفر از رؤساي  -5-6
  ؛در امور توسعه اقتصادي نظر صاحبي ها شخصیتیک نفر از  -5-7
  ؛ها در امور پارك نظر صاحبي ها شخصیتیک نفر از  -5-8
  .فناوريیک نفر از مدیران صنایع منطقه یا واحدهاي  -5-9

  هیأت امناوظایف و اختیارات  -6ماده 
  ؛پارك فناوري وعلمی ، اجرایی، ي مالیها سیاستو  مشی خطتصویب  -6-1
 ؛ي پاركها فعالیتي پیشنهادي مربوط به ها برنامهتصویب  -6-2
 ؛تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان پاركتصویب بودجه ساالنه و  -6-3
 ؛نظارت بر حسن اجراي وظایف پارك -6-4
 ؛ي مالی و اداري پاركها نامه آیینتصویب  -6-5
 ؛ها و مؤسسات اعتباري تصویب ضوابط تحصیل اعتبار از بانک -6-6
 ؛ي توسعه و گسترش پاركها طرحتصویب  -6-7
 ؛فناوريپیشنهاد انحالل پارك به کمیته تخصصی  -6-8
 ؛بررسی گزارش عملکرد ساالنه پارك -6-9
 ؛پارك اساسنامهپیشنهاد تغییر یا اصالح  -6-10
 ؛در پارك فناوريي علمی و ها مؤسسهمراکز و  تأسیسو ضوابط  ها نامه آیینتصویب  - 11- 6
 .هیأت امناي داخلی ها نامه آیینتصویب  -6-12

 نحوه انتخاب و ترکیب شوراي پارك -7ماده 
  :و عبارتند از شوند میاین شورا با حکم رییس سازمان مؤسس منصوب اعضاي 
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  ؛)رییس شورا( رییس پارك -7-1
 ؛)دبیر شورا( فناوريامور ) مدیر( معاون -7-2
 ؛امور پشتیبانی) مدیر( معاون -7-3
 ؛ي استانها دانشگاهیک نفر از معاونین پژوهشی  -7-4
 ؛فناوري از سوي واحدهاينماینده یک  -7-5
 ؛ي اجرایی یا صنایع منطقهها دستگاهیک نفر از مدیران  -7-6
 .ها در امور پارك نظر صاحبیک نفر  -7-7

 وظایف شوراي پارك -8ماده 
در چـارچوب  پـارك  ي فعالیـت  هـا  زمینـه بنـدي   لویـت وو ا هـا  سیاسـت تدوین  -8-1

  ؛هیأت امناراهبردهاي مصوب 
 ؛در پارك فناوريي پذیرش جهت استقرار واحدهاي ها درخواستتصویب  -8-2
 و مراکـز خـدمات علمـی و    فنـاوري  واحـدهاي تصویب طرح ایجاد مراکز رشد  -8-3

 .به سازمان مؤسس ارایهمورد نیازجهت  دیگر مراکزو  فناوري
ي شوراي پارك بـا حضـور دو سـوم اعضـا در بـار اول و اکثریـت       ها جلسه -1تبصره 

 .یابد مینسبی در بار دوم رسمیت 
ي شوراي پارك با تصویب نصف به عالوه یک اعضا حاضـر نافـذ   ها تصمیم -2تبصره 
  .خواهد بود

ي کـاري تخصصـی   هـا  گروهدر اجراي وظایف خود  دتوان میشوراي پارك  -3تبصره 
  .الزم را تشکیل دهد

  نحوه انتخاب و وظایف رییس پارك -9 ماده
به پیشنهاد ریـیس سـازمان مؤسـس و حکـم وزیـر مربـوط منصـوب و        پارك  رییس

  :گیرد میوظایف زیر را بر عهده 
  ؛و شوراي پارك هیأت امناي ها مصوبهو  اساسنامهامور پارك بر طبق  یهکل اداره -9-1
 ؛عملیات طراحی و اجرایی و عمرانی احداث و توسعه پارك گیري پی -9-2
 ؛فناوريواحدهاي و توسعه  ارتقايي الزم براي ها زمینهایجاد  -9-3
 ؛هیأت امنابه  ارایهبراي  انهیتهیه و تنظیم بودجه سال -9-4
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بـراي حصـول اطمینـان از انطبـاق      فنـاوري  واحـدهاي ي هـا  فعالیتنظارت بر  -9-5
 ؛پارك و فناوريواحدهاي با مفاد قرارداد بین  ها فعالیت

بودجه و تقویـت بنیـه مـالی و جـذب      تأمینو اتخاذ تدابیر الزم در  ریزي برنامه -9-6
 ؛امکانات براي پارك

 ؛هیأت امنابه  ارایه برايي عملکرد مالی و کاري ها گزارشتنظیم  -9-7
ي ها مؤسسهو  ها بانکنزد  ...و اعتباري ، سپرده امانی، ي جاريها حسابافتتاح  -9-8

ي تجـاري و انتقـال و مسـدود کـردن     ها مؤسسهمالی و اعتباري داخلی و خارجی و سایر 
ي تعیـین  هـا  سیاسـت براسـاس  آنها  ي مذکور و همچنین دریافت و پرداخت بهها حساب

 ؛هیأت امناشده از سوي 
ي هـا  مؤسسه و ها شرکت ، ها زمانسا، ها استقراض از بانک، تحصیل وام یا اعتبار -9-9

 .هیأت امنامطابق ضوابط مصوب دولتی وغیردولتی 
 مقررات مالی -10ماده 

  .باشد می ها دانشگاهمالی و معامالتی  نامه آیینپارك از نظر مقررات مالی مشمول 
  منابع مالی پارك -11ماده 

  :منابع مالی پارك عبارتند از
  ؛گردد می تأمینبودجه ساالنه پارك که از محل اعتبارات عمومی کشور  -11-1
 ؛پاركو خدمات  ها فعالیتدرآمد حاصل از  -11-2
 ؛اجراییي ها دستگاهسایر  منعقده باقراردادهاي  -11-3
 .اشخاص حقیقی و حقوقی و هدایاي ها کمک -11-4

  اساسنامهتغییر و اصالح  -12ماده 
کمیتـه   تأییـد بـا   هیـأت امنـا  پیشـنهاد  بـه   اساسـنامه هرگونه تغییر و اصالح در این 

  .صورت خواهد گرفت عالی آموزشو با تصویب شوراي گسترش  فناوريتخصصی 
  13ماده 
شوراي گسترش  تصویب به 17/12/81تبصره در تاریخ  3ماده و  13در  اساسنامهاین 
  .رسید عالی آموزش

  
مصطفی معین -فناوريوزیر علوم، تحقیقات و   
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 مورخ 615جلسه  مصوب فناوري زیست راهبردهاي
 فرهنگی انقالب عالی شوراي 6/9/1386

 »فناوري زیست راهبردهاي« 6/9/86 مرخ 615 جلسه در فرهنگی انقالب عالی شوراي
  :کرد تصویب ذیل شرح به را

 وجـوه  سـازي  شـفاف  ضـمن  فنـاوري  زیسـت ملّـی   سـند  اجـراي  براي دولت -1ماده 
 معـین  اعتبـاري  ردیـف  یـک  ذیـل  را الزم يهـا  بودجـه  ساله هر، حوزه این به تخصیصی

  .نماید می بینی پیش فناوري و پژوهش، آموزش عالی شوراي پیشنهاد براساس
 حـوزه  در يگـذار  سـرمایه  تشـویق  و تسهیل براي را الزم يها حمایت دولت -2ماده 

 و رشـد  مراکز در مستقر يها شرکت اولویت با يگذار سرمایه يها شرکت از فناوري زیست
 فـراهم  بـانکی  تسـهیالت  اخـذ  بـراي  تعـاونی  و خصوصی بخش فناوري علمی هاي پارك

  .آورد می
 بـا  مرتبط وجوه از بخشی  تخصیص اولویت جهت در را الزم ترتیبات دولت -3ماده 

. دهـد  مـی  صورت زیست فناوري توسعه براي توسعه چهارم برنامه قانون 1ماده  »د« بند
 و تهیـه  فنـاوري  و پـژوهش ، آمـوزش  عـالی  شـوراي  توسـط  بند این اجرایی دستورالعمل

  .شود می تصویب
 مصـوب  يهـا  اولویـت  هسـتند  موظـف  ربـط  ذي يهـا  زمانسا و ها وزارتخانه -4ماده 

 تولیـدي  و پژوهشـی ، آموزشـی  يهـا  برنامـه  در را فناوري و پژوهش، آموزش عالی شوراي
  .نمایند منظور خود اجرایی يها دستگاه و تحقیقاتی، عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه

 موضـوع  در بـازنگري  بـه  نسـبت  دولت، فناوري زیست مقتضیات به توجه با -5ماده 
 اقـدام  بـزرگ  شهرهاي کیلومتري 120 شعاع در فناوري زیست حوزهي ها شرکت استقرار

  .نماید می
 نیـاز  مورد تحقیقاتی اولیه مواد واردات براي ویژه امکانات و تسهیالت دولت -6ماده 
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 سـوي  ازآنهـا   مشخصـات  و فهرسـت  کـه  ییهـا  شرکت و پژوهشی مؤسسات و ها دانشگاه
 دسـتورالعمل . نمایـد  مـی  فـراهم ، شـود  مـی  اعالم فناوري و پژوهش، آموزش عالی شوراي
 و پـژوهش ، آمـوزش  عـالی  شـوراي  توسـط  مـاه  سـه  مهلت ظرف حداکثر بند این اجرایی
  .شود می تصویب و تهیه ربط ذي يها وزارتخانه همکاري با فناوري

 موظـف  ربـط  ذي يهـا  دسـتگاه  و فنـاوري  و پـژوهش ، آموزش عالی شوراي -7ماده 
، آمـادگی  کسـب  جهـت  در هـا  فرصـت  از سـریع  اسـتفاده  بـراي  ينگـر  آینـده  بـا  هستند

 داخـل  شـده  تولید فناوري زیست محصوالت ورود براي را الزم هاي یهتأیید و استانداردها
  .نمایند فراهم یالملل بین و اي منطقه، ملی بازارهاي به کشور

 تصـویب  بـا  فنـاوري  زیست زمینه در متوسط و کوچک خصوصی يها بنگاه -8ماده 
  .شوند می محسوب اثرپذیر صنایع جمله از فناوري و پژوهش، آموزش عالی شوراي

 تنـوع  حفـظ  در ایـران  مرکـزي  بانک زیست ایجاد ضرورت و اهمیت به نظر -9ماده 
 کـارگروه  تشـکیل  بـا  فنـاوري  و پژوهش، آموزش عالی شوراي دبیرخانه ژنتیکی و زیستی

 ژنـی  يها بانک یا مجموعه درتشکیل نحوي به که اجرایی يها دستگاه همه از مرکب ویژه
 بانـک  زیسـت  ایجـاد  بـراي  را الزم سـازوکارهاي  دارنـد  و داشـته  فعالیت خاص سلولی و

 کشـور  ژنـی  يها بانک شبکه تشکیل طریق از را موضوع این و آورده فراهمملّی  اي ذخیره
  .نماید مدیریت

 دبیرخانـه  همکـاري  با فرهنگی انقالب عالی شوراي بازرسی و نظارت هیأت -10ماده 
 ایـن  در را آن مصـوبات  اجـراي  حسـن  بـر  نظارت فناوري و پژوهش، آموزش عالی شوراي
 آن بـه  وابسـته  يها فعالیت وملّی  سند اجراي گزارش است موظف و دارد عهده بر زمینه

  .نماید ارایه فرهنگی انقالب عالی شوراي به بار یک سالیانه را
، کشـور  از خـارج  تحقیقـاتی  مراکـز  بـا  مؤثر و سازنده، پویا تعامل منظور به -11ماده 

 نامـه  آیـین  فنـاوري  و پـژوهش ، آمـوزش  عـالی  شـوراي ، یالمللـ  بـین  نهادهـاي  و ها دولت
  .رساند می تصویب به و تهیه را یالملل بین يها همکاري
 فرهنگـی  انقـالب  عـالی  شـوراي  6/9/86 مورخ 615 جلسه ماده در 11 در مصوبه این

  .رسید تصویب به
  

نژاد محمود احمدي -فرهنگی انقالب عالی رییس جمهور و رییس شوراي  
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مورخ  705مصوب جلسه   فناوري تشکیل ستاد توسعه زیست
  انقالب فرهنگی عالی شوراي 27/10/1390

   مقدمه 
و  فنـاوري  با توجه به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبري بر توجه ویژه به توسعه زیست

در نقشـه جـامع    فنـاوري ملّـی   يهـا  اولویـت یکی از  عنوان به فناوري نظر به اعالم زیست 
 سـاله  پـنج ي توسـعه  هـا  برنامـه در  فنـاوري  کشور و با عنایت به تأکیـد بـر زیسـت    علمی 

کـه در ایـن مصـوبه    » فنـاوري  ستاد توسعه زیست«، اجتماعی و فرهنگی کشور ، اقتصادي
در حـوزه  ملّـی   ایجـاد همـاهنگی در سـطح    منظـور  به، شود مینامیده » ستاد«   اختصار به

   . شود میتشکیل  ، فناوري زیست
   : عبارتند از» ستاد«اعضاي  -1ماده 

  رییس جمهور؛ فناوريمعاون علمی و  -1 
  ؛فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم -2 
  درمان و آموزش پزشکی؛، وزیر بهداشت -3 
  وزیر جهاد کشاورزي؛ -4 
  معدن و تجارت؛، وزیر صنعت -5 
  وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح؛ -6 
  یس سازمان حفاظت محیط زیست؛ری -7 
  ؛و نظارت راهبردي رییس جمهور ریزي برنامهمعاون  -8 
  وزیر نفت و یا نماینده وي؛ -9 
  و نوآوري ریاست جمهوري؛ فناوريي ها همکاريرییس مرکز  -10 
تن از خبرگان و متخصصان مرتبط که به پیشنهاد دبیـر سـتاد و    5دبیر ستاد و  -11 

   . منصوب خواهند شدبا حکم رییس ستاد  
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   . باشد میرییس ستاد ، رییس جمهور فناوريمعاون علمی و  -1تبصره 
؛ تمدیـد  شـود  میسال منصوب  4دبیر ستاد با حکم رییس ستاد به مدت  -2تبصره 

  .حکم دبیر بالمانع است 
، فنـاوري  ساختار تشکیالتی و شرح وظایف دبیرخانه ستاد توسـعه زیسـت   -3تبصره 

   . قانونی خواهد رسید صالح ذيمراجع  تصویب بهو  در ستاد تهیه 
، راهبـري اجرایـی  ، ریـزي  برنامـه ، يگـذار  سیاسـت مرجـع اصـلی   » سـتاد « -2ماده 

ي اجرایـی در  هـا  برنامـه اسـت کـه بـه تـدوین      فنـاوري  و رصد در حوزه زیست هماهنگی 
انقـالب فرهنگـی و اسـناد     عالی شورايي ها سیاستنقشه جامع علمی کشور و  چارچوب 
   . پردازد کشور می باالدستی 
جهـت امـور اجرایـی و    » سـتاد «دولت موظـف اسـت بودجـه الزم را بـراي      -3ماده 

نمایـد و در اختیـار ایـن     بینی پیشیک ردیف مجزا در بودجه سنواتی  صورت بهحمایتی  
   . ستاد قرار دهد 

درصد سهم  3ي و کسب گذار یهسرمادولت موظف است منابع الزم را براي  -4ماده 
. نمایـد  تـأمین ) مصرح در اهداف نقشـه جـامع علمـی کشـور    ( فناوري بازار جهانی زیست 
و نظـارت راهبـردي ریاسـت     ریـزي  برنامـه موظـف اسـت بـا همکـاري معاونـت      » ستاد«  

و اعـالم  سـازي   را شـفاف  فنـاوري  کل منابع تخصیصی کشور به حـوزه زیسـت   ، جمهوري
   . نماید

ی ایـن حـوزه و   المللـ  بینموظف است متناسب با تحوالت داخلی و » ستاد« -5ماده 
اقدامات الزم را بـراي اصـالح و بـه    ، به اهداف نقشه جامع علمی کشور دستیابی منظور به 
انقـالب   عـالی  شورايانجام دهد و براي تصویب به » فناوري زیستملّی  سند«روز رسانی  
   . نماید ارایهفرهنگی  

هدایت و هماهنگی مؤسسات دولتـی و غیردولتـی   ، وظیفه حمایت» ستاد« -6ماده 
ي اجرایـی  هـا  دسـتگاه کلیه . را بر عهده دارد کنند میفعالیت  فناوري در زمینه زیست که 

هـاي خـود    ریـزي  برنامـه را در » سـتاد «مصوب  فناوري ي زیستها اولویتموظفند  مرتبط 
 ارایـه » سـتاد «ي خود را به ها فعالیتو گزارش  نمایند تأمینمالی الزم را  منظور و منابع 

و پژوهشـی کشـور موظفنـد ایـن      عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   ها دانشگاه  همچنین .دهند
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   . آموزشی و پژوهشی خود مورد توجه قرار دهند ي ها برنامهرا در  ها اولویت
 پژوهشی و صنعتی، افراد و مراکز علمیسازي  ي تشویقی براي فعالها روش -7ماده 

ي هـا  فعالیـت بایسـتی در اولویـت   آنهـا   بـه  دهی جهتي دولتی و خصوصی و ها شرکت و 
   . قرار گیرد » ستاد«

از طریـق تشـکیل صـندوق حمایـت از      شـود  مـی اجـازه داده  » سـتاد «بـه   -8ماده 
ي اجرایـی  هـا  دسـتگاه ي مشترك با ها گذاري سرمایهامکان ، فناوري ي زیستگذار سرمایه 
 نـد توان مـی  ربـط  ذيي اجرایی ها دستگاه. را فراهم نماید دار اولویتهاي  در حوزه ربط ذي 

 .ي نماینـد گـذار  سـرمایه  فناوري مالی خود را از طریق این صندوق در زمینه زیست منابع 
بـراي توسـعه ایـن     فناوري ي خصوصی فعال در زمینه زیستها بنگاهحمایت از   همچنین

   . ي خطرپذیر انجام گیردگذار سرمایهی از طریق الملل بینکسب بازارهاي  و  فناوري
ي بـراي اسـتفاده   نگر آیندهموظف هستند با  ربط ذيي ها دستگاهو » ستاد« -9ماده 

هـاي الزم را بـراي ورود    یهتأییداستانداردها و ، در جهت کسب آمادگی ها فرصتسریع از  
ی الملل بینو  اي منطقه، تولید شده داخل کشور به بازارهاي ملی فناوري محصوالت زیست 
   . فراهم نمایند 

ي اجرایـی بـراي تعامـل پویـا بـا کشـورهاي       ها دستگاهبا همکاري » ستاد« -10ماده 
   . دهد میاقدامات الزم را انجام ، یالملل بینو نهادهاي  جهان 

ملّـی   در سـطح  فناوري قوانین و مقرراتی را که براي توسعه زیست» ستاد« -11ماده 
   . دهد میپیشنهاد  ربط ذيتصویب به مراجع  منظور به، ستمورد نیاز ا 

نظر به اهمیت و ضرورت ایجاد زیست بانک مرکزي ایران در حفـظ تنـوع    -12ماده 
ي اجرایی که ها دستگاهبا تشکیل کارگروه ویژه مرکب از همه » ستاد«، و ژنتیکی زیستی 

ساز ، فعالیت داشته و دارندي ژنی و سلولی خاص ها بانکدر تشکیل مجموعه یا   نحوي به
فراهم آورده و ایـن موضـوع را از   ملّی  اي الزم را براي ایجاد زیست بانک ذخیره و کارهاي 

   . ي ژنی کشور مدیریت نمایدها بانکتشکیل شبکه  طریق 
دولت تسـهیالت و امکانـات ویـژه بـراي واردات مـواد اولیـه تحقیقـاتی و         -13ماده 

یی که فهرست و مشخصات ها شرکتو مؤسسات پژوهشی و  ها دانشگاهتولیدي مورد نیاز  
دسـتورالعمل اجرایـی ایـن بنـد     . نمایـد  مـی فـراهم  ، شود میاعالم » ستاد«ها از سوي  آن 
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تهیـه و   ربـط  ذيي هـا  وزارتخانـه با همکـاري  » ستاد«ظرف مدت سه ماه توسط  حداکثر 
   . رسد میوزیران  هیأت  تصویب به

انقـالب   عـالی  شـوراي وظیفه نظارت بـر حسـن اجـراي مصـوبات     » ستاد« -14ماده 
   . را در این زمینه بر عهده دارد فرهنگی 
ي هـا  برنامهماه یک بار گزارش پیشرفت  6موظف است هر » ستاد«رییس  -15ماده 

پیشنهادهاي این ستاد را جهـت رفـع موانـع توسـعه     ، در صورت نیاز همچنین و» ستاد«  
   . انقالب فرهنگی ارسال نماید عالی شورايبراي تصویب به ، فناوري زیست 

 705تبصـره در جلسـه    3مـاده و   16، این مصوبه مشتمل بر یـک مقدمـه   -16ماده 
   . رسید تصویب بهانقالب فرهنگی  عالی شوراي 27/10/1390مورخ  

  
نژاد احمديمحمود  -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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 148مصوب جلسه  تحقیقاتی مراکز تأسیستعاریف و ضوابط 
 2و  1ي ها کمیسیونشوراي مشترك  21/1/1369مورخ 

  فرهنگی انقالب عالی شوراي
حسب اختیـارات  ، فرهنگی انقالب عالی شوراي 2و  1ي ها کمیسیون شوراي مشترك(

  )به شوراي مذکور عالی شوراي8/12/1368تفویضی جلسه مورخ
روح تعالیم مکتب اسالمی در زمینه گسترش مرزهاي دانـش و آگـاهی از   با توجه به   

سـطح زنـدگی و    ارتقـاي  منظور بههاي خدادادي در پهنه طبیعت و جهان  و نعمت مواهب
 درخصـوص  ،جمهوري اسالمی قانون اساسیطیبه و نیز با عنایت به تأکید  نیل به حیات

فرهنگـی و اسـالمی از   ، فنی، ي علمیها زمینه و تتبع و ابتکار در تمام تقویت روح بررسی
ي تحقیقـاتی  هـا  فعالیـت و توسعه مراکـز و   تأسیسضرورت ، مراکز تحقیق تأسیسطریق 

  .باشد میمحرز ، براساس الگویی سنجیده و مورد قبول منسجم و صورت به
 تأسـیس بـا  ، و تشـکیالتی  یافتـه  سـازمان  صـورت  بـه ي تحقیقاتی در کشور ها فعالیت 

توسعه مراکـز   تحقیقاتی وي ها فعالیتافزایش . آغاز گردید 1299پاستور در سال  انستیتو
ي صـنعتی و  هـا  وزارتخانهیا  ها دانشگاهمستقل و اکثراً وابسته به  صورت بهبعضاً  جدید که

  .واحدي تبعیت ننموده است از الگوي مشخص و، انجام گرفت ...و  پزشکی
طرح حاضـر  ، ي پژوهشیها فعالیتجهت هماهنگ ساختن توسعه مراکز و  "از این رو 

اعـم از دولتـی   ، تحقیقاتی مراکز و واحدهاي تأسیسبیان تعاریف و تعیین ضوابط منظور به
  .تنظیم شده است، و یا غیردولتی

 هیـأت عضـو   "کـه   شـود  مـی به کسی اطالق ، در مرکز تحقیقاتی "محقق "محقق  -1
و وظـایف و   کنـد  می در یک گروه پژوهشی یا آموزشی فعالیت پژوهشی "وهشیپژ، علمی

و مؤسسـات پژوهشـی خواهـد     هـا  دانشگاهعلمی پژوهشی  هیأتتابع مقررات ، نحوه ارتقا
  .بود
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فعالیــت پژوهشـی در یـک دانشـکده یـا مؤسســه      کـه  صـورتی در  گـروه پژوهشـی   -2
شـده باشـد و بـه تعـداد کـافی      تعریف  "هدف خاص "با  و "مستمر صورت به "تحقیقاتی 

 تأسـیس ، گـروه پژوهشـی بـا ضـوابط زیـر     ، باشد علمی پژوهشی وجود داشته هیأت عضو
  :گردد می
هدف و عنوان گروه پژوهشـی منطبـق بـر نیازهـاي اساسـی کشـور در یکـی از         )الف 

  ؛باشد اي رشته میانکاربردي و یا ، علمی يها زمینه
نفر از آنان در گـروه پژوهشـی    3علمی پژوهشی که  هیأتعضو  5داشتن حداقل  )ب
  ؛باشند وقت تمام

  ؛داشتن امکانات و تجهیزات الزم در دانشکده یا دانشگاه و یا مؤسسه تحقیقاتی )ج
 شده و یا سه دوره متوالی ارایهداشتن دانشجوي دوره دکتري در زمینه تحقیقاتی  )د 

  .دانشجوي کارشناسی ارشد
 گروه با نـام ، ایل دانشکده به استقالل مالی در گروه پژوهشیدر صورت تم -1تبصره  

 داراي اسـتقالل مـالی   و زیر نظر دانشکده اداره خواهد گردید که در ایـن صـورت   "مرکز"
  .باشد می "گروه "بوده ولی سایر ضوابط آن تابع ضوابط 

از شـرط منـدرج در بنـد    ، هـا  دانشـگاه وابسته به غیر مؤسسات تحقیقاتی -2تبصره  
  .معاف خواهند بود"د "

ي پژوهشـی دانشـگاه از سـطح یـک     هـا  فعالیـت حـدود   کـه  صورتیدر  پژوهشکده -3
، مستقل ضـرورت یابـد   صورت بهدر دانشگاه یا  "اي مؤسسه "فراتر باشد وایجاد ، دانشکده

  :گردد می تأسیسزیر  با شرایط "پژوهشکده "
 اي توسـعه کاربردي و یا ، بنیاديي ها زمینهتحقیقاتی پژوهشکده در ي ها فعالیت )الف 

رشـته مشـخص و یـا     ومنطبق بر نیازهاي اساسی کشور خواهد بود و پژوهشکده در یـک 
  ؛ي فوق تشکیل گرددها زمینهدر هر یک از  دتوان می اي رشته میان صورت به

  ؛"2"گروه پژوهشی با شرایط مندرج در بند  3داشتن حداقل  )ب
  .داشتن امکانات و تجهیزات مستقل براي امور تحقیقاتی )ج

مشـابه یـک دانشـکده    ، مسـتقل و از نظـر اداري  ، از نظر مالی، پژوهشکده -1تبصره  
  .خواهدبود
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  :معادل پژوهشکده خواهد بود، عناوین زیر -2تبصره 
  ؛مرکز تحقیقاتی )الف 

  .)پژوهشی ( مؤسسه تحقیقاتی )ب
فعالیـت تحقیقـاتی در مؤسسـات و مراکـزي کـه عنـوان       سـطح  ، هرگـاه  -3تبصره  

نظیـر   ( ،پژوهشـکده  تأسـیس نسبت به  ندتوان می، معادل پژوهشکده باشد، ندارند دانشگاه
دوره  ارایـه نسبت به  ندتوان میمؤسسات  گونه این . اقدام نمایند) تحقیقاتیو مؤسسه  مرکز

ضوابط آموزشـی مصـوب    داشتن شرایط و دکتراي پژوهشی در صورت کارشناسی ارشد و
  1.اقدام کنند

  پژوهشگاه
واحد پژوهشی ، مورد نظر باشد، در سطح گسترده، ي پژوهشیها فعالیت که درصورتی

  :گردد میبا شرایط زیر ایجاد ) پژوهشگاه( مستقل
  ؛3با شرایط مندرج در بند ) پژوهشکده ( دارا بودن سه مؤسسه پژوهشی )الف 

  .داشتن امکانات و تجهیزات مستقل براي امور تحقیقاتی )ب
 دوره کارشناسـی ارشـد و دکتـراي    ارایـه نسـبت بـه    ندتوان می ها پژوهشگاه -تبصره 

  2.اقدام کنند "3"از بند  -3تبصره بر طبق شرایط ، پژوهشی
  روش ایجاد واحدهاي تحقیقاتی -5
و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه علمـی پژوهشـی در   هیأتعضو  عنوان بهاستخدام کادر  )الف 

آموزشـی بـوده و تبـدیل     علمـی  هیـأت عضـو   عنـوان  بهنظیر استخدام کادر ، عالی آموزش
و  هـا  دانشـگاه بـه پیشـنهاد   ، علمـی پژوهشـی   هیـأت علمی آموزشی به  هیأت وضعیت از

  ؛گیرد میصورت ، ممیزه يها هیأتتصویب 
بـه  ، بـر حسـب مـورد   ، یا پژوهشگاهپژوهشکده و ، گروه یا مرکز پژوهشی تأسیس )ب

تحقیقـاتی   مراکـز  و درخصـوص  ربـط  ذيدانشـگاه یـا سـازمان و یـا وزارتخانـه       پیشنهاد
فراد حقیقـی و یـا حقـوقی بنـا بـه مـورد در معاونـت پژوهشـی وزارت         ا غیردولتی توسط

                                                                                                                                               
 3038عـالی مصـوب جلسـه     شوراي 2و  1هاي  شوراي مشترك کمیسیون 20/1/69اصالحیه مورخ  -1

  17/1/72مورخ 
  عالی انقالب فرهنگی شوراي 20/1/69اصالحیه مورخ  -2
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، درمـان و آمـوزش پزشـکی   ، وزارت بهداشت یا معاونت پژوهشی و عالی آموزشفرهنگ و 
بـه شـوراي گسـترش    ، اساسـنامه نهـایی و تصـویب    و جهـت رسـیدگی   شـود  میبررسی 
  ؛ارجاع خواهد گردید ، مربوط عالی آموزش

علمـی   هیـأت باید از میـان اعضـاي برجسـته    ، رؤساي مراکز واحدهاي تحقیقاتی )ج
وزارتـین مربـوط     تأییـد در جهت اهداف مؤسسه بر حسب مورد به ، شان باشند وصالحیت

  .برسد
 هیـأت عضویت در ، دولتیغیر رؤساي واحدهاي تحقیقاتی بخش درخصوص -تبصره 

  .نیست شرط، علمی
از امتیـازات   نـد توان می، شوند می تأسیس، این ضوابط براساس مراکز تحقیقاتی که -6

و  عـالی  آمـوزش   آن بـه پیشـنهاد مشـترك وزارتـین فرهنـگ و      نامه آیینتسهیالتی که  و
  .استفاده کنند، دولت خواهد رسید تصویب بهدرمان و آموزش پزشکی ، بهداشت

 را از دسـت  نامـه  آیـین شرایط مندرج در ایـن  ، مراکز تحقیقاتی که پس از تشکیل -7
وزارتـین   عـالی  آمـوزش   بر حسب مورد توسط شوراي گسترشآنها  تأسیسمجوز ، بدهند

  .لغو خواهد گردید، ربط ذي
بنـا بـه مـورد توسـط معـاونین آموزشـی و       ، ي اجرایـی ایـن طـرح   ها دستورالعمل -8

پزشـکی تنظـیم و    درمـان آمـوزش  ، و بهداشـت  عـالی  آموزشپژوهشی وزارتین فرهنگ و 
  .خواهد رسید ربط ذي وزراي تصویب به
  

اکبر هاشمی رفسنجانی -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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نانو در  فناوريو توسعه  ارتقاو راهبردهاي  ها سیاست
مورخ  582جمهوري اسالمی ایران مصوب جلسه 

 انقالب فرهنگی عالی شوراي 12/2/1385

 مقدمه
نـانو   فنـاوري ي نـوین و اعـالم   ها فناوريکشور بر  ساله بیست انداز چشمنظر به تأکید 

کشور در برنامه چهارم توسـعه و همچنـین تأکیـد و     فناوريي ها اولویتیکی از  عنوان به
 فنـاوري م معظم رهبري به کسب جایگاه مناسب جهـانی در زمینـه ایـن    توجه خاص مقا

) نـانو بـا معظـم لـه     فنـاوري دبیرخانه ستاد ویـژه توسـعه    1384بهمن  25 دیدار مورخ(
 عنـوان  بـه » سند راهبرد آینده«انقالب فرهنگی ضمن تأکید بر اجراي دقیق  عالی شوراي
 ارتقـاي و راهبردهاي ذیل را براي توسعه و  ها سیاست، نانو فناوريساله توسعه  10برنامه 

 :نماید میدر کشورتصویب  فناورياین 
جهـانی   ي و کسـب یـک تـا دو درصـد سـهم بـازار      گـذار  سرمایهمنابع الزم براي  -1

 تصـویب  بـه بـه ایـن منظـور     دسـتیابی تمهیدات الزم براي . گردد تأمیني نانو ها فناوري
 .رسد میي پیشرفته ها فناوري عالی شوراي
 ،تعیـین شـده اسـت   آنها  ي مرتبط که در سند راهبرد آینده نقشها دستگاهکلیه  -2

ي هـا  فنـاوري  عـالی  شـوراي  تأییـد نانو مصوب ستاد را که به  فناوريي ها اولویت موظفند
خـود   ریزي برنامهي وابسته به خود در ها زمانساو  ها بخشپیشرفته رسیده است در کلیه 

 .نمایند تأمینمنظورنموده و منابع مالی الزم را که در سند مذکور مشخص شده 
 فناوريي ها اولویتو پژوهشی کشور موظفند  عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه -3

ي آموزشـی و پژوهشـی خـود    ها برنامهي پیشرفته را در ها فناوري عالی شورايمصوب  نانو
 .توجه قرار دهند مورد
پژوهشـی و صـنعتی و   ، افـراد و مراکـز علمـی   سازي  تشویقی براي فعال يها روش -4
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ي سـتاد ویـژه   هـا  فعالیـت در اولویـت  آنها  به دهی جهتي دولتی و خصوصی و ها شرکت
 .نانو قرار گیرد فناوريتوسعه 

از طریـق تشـکیل    شـود  مینانو اجازه داده  فناوريبه دبیرخانه ستاد ویژه توسعه  -5
 ي مشـترك بـا  هـا  گـذاري  سـرمایه امکـان  ، نـانو  فناوريي گذار سرمایهصندوق حمایت از 

ي اجرایی ها دستگاه. هاي اولویت دار را فراهم نماید در حوزه ربط ذيي اجرایی ها دستگاه
نـانو   فنـاوري منـابع مـالی خـود را از طریـق ایـن صـندوق در زمینـه         ندتوان می ربط ذي

انقـالب فرهنگـی    عـالی  شـوراي  تصـویب  بـه این صندوق  اساسنامه. ي نمایندگذار سرمایه
 .رسد می

نـانو بـراي توسـعه ایـن      فنـاوري ي خصوصی فعـال در زمینـۀ   ها بنگاهحمایت از  -6
ي گـذار  سـرمایه ی از طریـق  المللـ  بـین کسـب بازارهـاي    فنـاوري براي توسـعه   و فناوري

 .خطرپذیر انجام گیرد
اسـتانداردها  ، کسب آمادگیي و نگر آیندهموظفند با  ربط ذيي اجرایی ها دستگاه -7

نانو ساخت داخل به بـازار بـا سـرعت     فناوريهاي الزم را جهت ورود محصوالت  یهتأییدو
 .نمایند ارایهنانو  فناوريمطلوب تدوین و جهت تصویب به ستاد ویژه توسعه 

ي ها همکاري هنام آیین، یالملل بینبراي تعامل پویا با کشورهاي جهان و نهادهاي  -8
ي هـا  فنـاوري  عـالی  شوراي تصویب بهنانو  فناوريی به پیشنهاد ستاد ویژه توسعه الملل بین

 .رسد میپیشرفته 
 ي اجرایی که در سندها دستگاهنانو براي کلیه  فناوريمصوبات ستاد ویژه توسعه  -9

 .خواهد بود االجرا الزم، تعیین شده استآنها  نقش، آینده يراهبرد
) ریـیس جمهـور   فنـاوري و  معـاون علمـی  ( نانو فناوريرییس ستاد ویژه توسعه  -10

ي سند راهبـرد ده سـالۀ توسـعه    ها برنامهیک بار گزارش پیشرفت  ماه 6موظف است هر 
پیشنهادهاي ایـن سـتاد را جهـت    ، و همچنین در صورت نیاز) آینده راهبرد( نانو فناوري

 .انقالب فرهنگی ارسال نماید عالی شوراينانو براي تصویب به  فناوريرفع موانع توسعه 
بـراي مـدت    حکم رییس ستاد باالترین مقام اجرایی ستاد است که با، دبیر ستاد -11
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  1.و انتخاب مجدد وي بالمانع است شود میسال منصوب 4
ریاسـت   فنـاوري ي هـا  همکـاري دفتـر  ( نـانو  فناوريدبیرخانه ستاد ویژه توسعه  -12

انقالب فرهنگی را در ایـن   عالی شورايوظیفه نظارت بر حسن اجراي مصوبات ) جمهوري
 .زمینه برعهده دارد

نانو در جمهوري اسالمی  فناوريو توسعه  ارتقاو راهبردهاي  ها سیاست«مصوبه  -13
 تصـویب  بهانقالب فرهنگی  عالی شوراي 12/2/85مورخ  582بند در جلسه  12در » ایران
  .رسید

  
نژاد محمود احمدي -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   

                                                                                                                                               
 657عالی انقالب فرهنگی بنا به تفـویض جلسـه    شوراي معین شوراي 24/1/1389اصالحیه مصوب  -1

 عالی انقالب فرهنگی شوراي
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و  ها دانشگاهعلمی  هیأتاعضاي ) Grant( پژوهانه نامه آیین
  26/6/1390مصوب  عالی آموزشمؤسسات 

  فناوريتحقیقات و ، علوم ارتوز
  مقدمه

هیأت اعضاي ) Grant( پژوهانه نامه آیین" 4/6/88مورخ  103051/3573/3 پیرو ابالغیه
 منظور به، فناوريتحقیقات و ، مصوب وزارت علوم "عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه علمی

هدفمند نمودن و استفاده بهینه از اعتبارات پژوهشی در مسیر بهبود کیفیت تولید علم و در 
غ زیـر اصـالح و ابـال    شـرح  بـه مـذکور   نامه آیین، ها دانشگاهي ها برنامهجهت تحقق اهداف و 

  .شود می
تحقیقـات و  ، وابسـته بـه وزارت علـوم    عـالی  آموزشو مؤسسات  ها پژوهشگاه، ها دانشگاه

  .شود مینامیده  "دانشگاه" اختصار به نامه آییندر این  فناوري
  اهداف -1ماده 

 ؛کردن آن با سایر اعتبارات جهت هم هدفمند نمودن اعتبار پژوهشی و - 1- 1
ي هـا  فعالیـت دانشگاه به انجام هر چه بهتر  هیأت علمیترغیب و تشویق اعضاي  - 2- 1

 ؛ي دانشگاهها برنامهپژوهشی و فراهم آوردن شرایط مناسب براي تحقق اهداف و 
پشتیبانی و تشویق مناسب  منظور بهي سالم ها رقابتعلمی و ایجاد  گذاري ارزش - 3- 1

 ؛ي پژوهشیها فعالیتدانشگاه در  هیأت علمیاعضاي 
و اسـتفاده بهینـه از منـابع مـالی      هیـأت علمـی  اعضاي  وري بهرهافزایش میزان  - 4- 1

 ؛ي پژوهشی دانشگاهها فعالیت ارتقايپژوهشی در جهت 
و حفظ  هیأت علمیي پژوهشی هدفمند اعضاي ها فعالیتکمک به پایدار ماندن  - 5- 1

 ؛ها دانشگاهو تقویت تفکر پژوهشی در 
-و دانشـجویان تحـت   هیـأت علمـی   ي جاري پژوهشی اعضايها فعالیتتسهیل  - 6- 1

 ؛مشاوره
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 ؛کمک به پژوهش محور شدن دانشگاه - 7- 1
 ؛کمک به رفع مشکالت پژوهشی کشور - 8- 1
 ؛ي خارج از دانشگاهها زمانسابا مراکز و  هیأت علمیتسهیل همکاري اعضاي  - 9- 1
  .ها دانشگاه اتخاذ سیاست حمایتی هماهنگ براي تمامی -10- 1

  )Grant( نحوه اجراي پژوهانه -2ماده 
ضـمن درج و  ، درصد اعتبارات پژوهشـی خـود را   25دانشگاه موظف است حداقل  -2-1

  ؛خود اختصاص دهد هیأت علمیبه پژوهانه اعضاي ، تصویب در بودجه تفصیلی
ي مندرج در مـاده  ها شاخصعلمی با توجه به  هیأت يتعیین امتیازات اعضا روش -2-2

این  دهی به و با اعمال ضرایب مصوب شوراي پژوهشی دانشگاه براي وزن ارتقاي نامه آیین 2
تعیین ، و طبق دستورالعمل اجرایی استفاده از اعتبار پژوهشی مصوب در دانشگاه ها شاخص

  ؛گردد می
بـودن پـروژه در چـارچوب طـرح جـامع       مصـوب ، شرط الزم براي پرداخت اعتبار -2-3

  .پژوهشی دانشگاه است
، فردعالوه بر امتیاز ، ي مصوبها پروژهی و توجه جدي به کارگروه براي تقویت -تبصره

  .شود میامتیاز گروه همکار و امتیاز پروژه هم با ترکیب موزون لحاظ 
  )Grant( موارد استفاده از پژوهانه -3ماده 

ي پژوهشـی کـاربردي   ها اولویتدانشگاه موظف است ضمن رعایت مقررات و در راستاي 
 هیأت علمـی پژوهانه دانشگاه را در موارد زیر براي اعضاي ، صالح ذيابالغی از سوي مراجع 

  :هزینه نماید
ایـن   4ي پژوهشی طبق دستورالعمل اجرایی مورد اشـاره در مـاده   ها طرحانجام  - 1- 3
  ؛نامه آیین
 ؛شود میي پایه و کاربردي که منجر به تولید مقاله ها پژوهشکمک به انجام  - 2- 3
انعقـاد  ، ي تقاضا محور که منجر به تدوین دانـش فنـی  ها پژوهشکمک به انجام  - 3- 3

 ؛شود میقرارداد و یا تولید نمونه 
ي خـدمات  هـا  هزینـه پرداخـت  ، تحقیقـاتی  خرید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی - 4- 3

 ؛ي پژوهشیها فعالیتآزمایشگاهی و میدانی و خرید مواد مصرفی جهت انجام 
هزینه ثبت اختراع و هزینـه شـرکت در   ، پرداخت حق عضویت در مجامع علمی - 5- 3

 ي تخصصی داخلی و خارجی و سایر سـفرهاي ها نمایشگاهآموزشی و  يها کارگاه، ها همایش
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 مدت؛ کوتاهعلمی 
ي هـا  پایگـاه هزینه عضـویت در  ، هاافزار نرم، نشریات، پرداخت هزینه خرید کتب - 6- 3

 ؛اطالعاتی و هزینه چاپ مقاالت در مجموعه مقاالت و نشریات علمی معتبر
 هیـأت علمـی  پرداخت حق التحقیق به دانشجویانی که از همان دانشگاه با عضو  - 7- 3

هـاي داخلـی و    در همـایش آنهـا   ي مربوط به شرکتها هزینهاند و  همکاري پژوهشی داشته
 ؛خارجی

 کنـد  مـی تنظـیم   نامه آییناین  4ضوابطی که در ماده  براساس دتوان میدانشگاه  - 8- 3
ی عالوه بـر پرداخـت پژوهانـه فـردي بخشـی از اعتبـار پژوهشـی        کارگروه تقویت منظور به

همکـار در   هیأت علمیپژوهانه گروهی صرف پرداخت پژوهانه به اعضاء  عنوان بهدانشگاه را 
 ؛شود میانجام ) ي کاري پژوهشیها گروه( مشترك صورت بهي پژوهشی نماید که ها فعالیت
ي علمـی آن  هـا  قطـب بخشـی از پژوهانـه را بـراي حمایـت از      دتوان میدانشگاه  - 9- 3

  .هزینه کند) در قالب تعریف طرح مشترك هدفمند( دانشگاه
  مقررات اجرایی -4ماده 

مشمول استفاده  هیأت علمی يمتشکل از اعضا( دستورالعمل اجرایی استفاده از پژوهانه
متناسب با آن دانشـگاه بـا   ) ...و کرد  هزینهچگونگی پرداخت و نحوه نظارت بر ، از این اعتبار

بوده و یک  االجرا الزمپس از تصویب در شوراي پژوهشی دانشگاه ، نامه آیینرعایت مفاد این 
ارسال  فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم فناورينسخه از آن براي اطالع به معاونت پژوهش و 

  .شود
  نظارت بر اجرا -5ماده 

تحقیقـات و  ، بر عهده معاونت پژوهشی وزارت علوم نامه آییناین نظارت بر حسن اجراي 
  .است فناوري

  تصویب -6ماده 
 عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه  هیأت علمـی اعضاي ) Grant( پژوهانه نامه آیین

تحقیقـات و  ، وزیـر علـوم   تأییدبه  27/6/1390 مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در تاریخ
  .ستاالجرا الزمرسیده است و از تاریخ ابالغ  فناوري

  .گردد میلغو و بالاثر ، ي مغایرها دستورالعملو  ها نامه آیینکلیه ، نامه آیینبا ابالغ این 
  

کامران دانشجو -و فناوري وزیر علوم تحقیقات  
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 (ISC) اسالم جهان علوم استنادي پایگاه ضوابط و ها سیاست
  10/2/1387 مورخ جلسه 623 مصوب

  فرهنگی انقالب عالی شوراي
  مقدمه

 بـه  نظر و اسالم جهان در علم گسترش و تولید در ایران نقش يارتقا لزوم به توجه با
 و اسـالم  جهـان  علـوم  استنادي پایگاه ایجاد بر مبنی رهبري معظم مقام حکیمانه بیانات

 تقویـت  بـراي ) آیسسـکو ( اسـالمی  هـاي  کشـور  وزراي عمومی مجمع نهمین مصوبه پیرو
 انقـالب  عـالی  شـوراي  تصـویب  بـه  زیـر  يهـا  سیاسـت ، اسالم جهان علوم استنادي پایگاه

  :رسد می فرهنگی
  :باشد می زیر شرح به اسالم جهان علوم استنادي پایگاه کلی اهداف و مبانی -1ماده 

 مرکـز  و اسـالم  جهـان  دانشـمندان  خـاص  و مسـتقل  استنادي پایگاه بینانگذاري -1
  ؛آنها با سازنده و مؤثر تعامل و جهان علمی استنادي يها پایگاه سایر با مرتبط و اسالمی

 و بـومی  يهـا  اولویت جهت در علوم انسانی در نوآوري روح تقویت و فرصت ایجاد -2
  ؛اسالم جهان به یبخش الهام راستاي در اسالمی يها ارزش و معیارها با

 هـاي  کشـور  در سنجی علم توسعه و علم گسترش براي مناسب بستر سازي فراهم -3
  ؛اسالمی

  ؛علم نشر و تولید در اسالمی حقوقی و اخالقی ضوابط به توجه -4
 مراکـز  و مسـلمان  دانشـمندان  میان بهینه تعامالت براي مناسب يها زمینه ایجاد -5

  ؛اسالمی
 هـاي  کشـور  نیازهـاي  بـه  علمـی  ییگـو  پاسـخ  و ارتقـا  براي مناسب هاي ابزار ارایه -6

  .اسالمی
 زیـر  شـرح  بـه  اسـالم  جهـان  علوم استنادي پایگاه وظایف و ها مأموریت اهم -2ماده 
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  :باشد می
  ؛علمی انتشارات وضعیت بر نظارت و مناسب راهبري -1
 يهـا  ارزش و مبـانی  براسـاس  علـوم انسـانی   يها پژوهش به دهی جهت و تشویق -2

  ؛اسالم جهان اجتماعی معضالت حل جهت در و اسالمی
  ؛علمی انتشارات استنادي ارزیابی براي ریزي برنامه -3
 در ثبـت  و علمـی  تولیـدات  سایر و مجالت بندي رتبه و کیفی، کمی گذاري ارزش -4

  ؛اسالمی يها شاخص بر تاکید با ارزیابی علمی مراحل طی از پس ISC فهرست
 و دانشــمندان علمــی انتشــارات ســاختن پـذیر  دســترس منظــور بــه ســازي نمایـه  -5

  ؛اسالم جهان پژوهشگران
  ؛مختلف موضوعی يها رشته در علمی آثار ترین بخش اثر تعیین -6
 حقـوق  حفـظ  بـراي  بـالینی  مطالعات ثبت نیز و اختراعات ثبت امکان بینی پیش -7

  ؛مسلمان دانشمندان
  .جهان سطح در ISC انتشارات دامنه توسعه و معرفی براي سازي بستر -8
  .اسالم جهان در علمی مقامات و انمؤلف ترین پراستناد و ترین تألیفپر معرفی -9

 مدیریت و »علوم استنادي پایگاه« ایجاد با فناوري و تحقیقات، علوم وزارت -3ماده 
، نشـریات ، علمیـه  هـاي  حـوزه ، فنـاوري  و پژوهشـی  مراکز، ها دانشگاه علمی وضعیت، آن

 بـر  را اسالمی هاي کشور سایر و ایران علمی نشریات در مقاالت نویسندگان و دانشمندان
  .نماید می ارزیابی ها استناد پایه

  :از عبارتند علوم استنادي پایگاه راهبري شوراي ياعضا -4ماده 
  ؛)شورا رییس( فناوري و تحقیقات، علوم وزیر -1
  ؛)شورا رییس نایب( فناوري و تحقیقات، علوم وزارت پژوهشی معاونت -2
  ؛پزشکی آموزش و درمان، بهداشت وزارت پژوهشی معاونت -3
  ؛اسالمی ارتباط و فرهنگ سازمان ربط ذي معاونت -4
  ؛خارجه امور وزارت ربط ذي معاونت -5
  ؛اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت ربط ذي معاونت -6
  ؛پرورش و آموزش وزارت ربط ذي معاونت -7
  ؛قم علمیه حوزه مدیریت ربط ذي معاونت -8
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  ؛دانشگاهی جهاد معاونت -9
  ؛اسالمی آزاد دانشگاه معاونت -10
  ؛فرهنگی انقالب عالی شوراي انتخاب به نفر دو -11
  ؛اسالمی کنفرانس سازمان نماینده -12
  ؛تهران در آیسسکو اي منطقه دفتر رییس -13
 نشـریات  کمیسـیون  انتخـاب  بـه  پژوهشـی  -علمی نشریات سردبیران از نفر دو -14
 پژوهشـی  -علمـی  نشریات سردبیران از نفر یک و فناوري و تحقیقات ،علوم وزارت علمی

  ؛پزشکی آموزش و درمان، بهداشت وزارت علمی نشریات کمیسیون انتخاب به
  .)شورا دبیر( علوم استنادي پایگاه مجري مؤسسه رییس -15

 حکم با و فرهنگی انقالب عالی شوراي تأیید با حقیقی نمایندگان عضویت -1تبصره 
  .گرفت خواهد صورت فناوري و تحقیقات، علوم وزیر

 منصـوب  فنـاوري  و تحقیقـات ، علـوم  وزیـر  حکـم  با راهبري شوراي دبیر -2تبصره 
  .گردد می

 سـایر  و علـوم  اسـتنادي  پایگـاه  نظارت و راهبري به مربوط يها نامه آیین -3تبصره 
  .رسید راهبري شوراي تصویب به استنادي يها پایگاه

 و دولتــی، فنــاوري و پژوهشــی مؤسســات، هــا دانشــگاه، هــا  فرهنگســتان -5مــاده 
 ســایر و اسـالمی  ارشـاد ، خارجـه  امـور  يهـا  وزارتخانـه  و علمیـه  هـاي  حـوزه ، غیردولتـی 

 بـه  موظـف ، علـوم  استنادي پایگاه راهبري شوراي با همکاري ضمن ربط ذي يها دستگاه
 خواهنـد  استنادي پایگاه با روابط زمینه در شورا آن مصوب يها نامه آیین و ضوابط اجراي

  .بود
، هـا  دانشـگاه  ممیـزه  يها هیأت اختیار در علوم استنادي پایگاه يها گزارش -6ماده 
 ایـن  از تـا  گیـرد  مـی  قـرار  علمیه هاي حوزه و ها فرهنگستان فناوري و پژوهشی مؤسسات

 و علمـی  هیـأت  اعضـاي  ارتقـاي  بـراي  سازي نمایه معتبر يها پایگاه دیگر همچون پایگاه
  .شود استفاده نشریات و مقاالت ارزیابی

 برقراري در موظفند اسالمی ارتباطات فرهنگ سازمان و خارجه امور وزارت -7ماده 
 نشـریات  تهیـه  و اسـالمی  کشـورهاي  در علوم استنادي پایگاه ترویج براي الزم ارتباطات
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  .نمایند همکاري آن راهبري شوراي و علوم استنادي پایگاه با اسالمی کشورهاي علمی
 مجموعـه  از جـامعی  هـاي  تحلیـل  و گـزارش  ساله هر علوم استنادي پایگاه -8ماده 

 منتشـر  کشـور  علمـی  جامعـه  اسـتفاده  بـراي  و تهیـه  علـوم  استنادي پایگاه هاي فراورده
  .نماید می

، هـا  سیاسـت  ایـن  تصـویب  از پـس  مـاه  2 مـدت  ظـرف  است موظف دولت -9ماده 
 راآنهـا   بـه  مربوط اعتبارات بودجه و تصویب را علوم استنادي پایگاه براي الزم تشکیالت

  .نماید بینی پیش سالیانه بودجه لوایح در
 پایگـاه  راهبـري  شـوراي  همکاري با فرهنگی انقالب عالی شوراي دبیرخانه -10ماده 
. داشـت  خواهـد  برعهـده  را مصـوبات  ایـن  اجـراي  حسن بر نظارت وظیفه علوم استنادي

 بـه  سالیانه صورت به را کار پیشرفت گزارش است موظف فناوري و تحقیقات، علوم وزارت
  .دهد ارایه فرهنگی انقالب عالی شوراي

 راهبري شوراي تصویب به ها سیاست این چارچوب در اجراییي ها نامه آیین -11ماده 
  .رسد می

 مـورخ  623 جلسـه  تبصـره در  3 مـاده و  12 بـر  مشـتمل  هـا  سیاست این -12ماده 
  .رسید تصویب به فرهنگی انقالب عالی شوراي 10/2/87

  
نژاد احمديمحمود  -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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سازي استنادي نشریات معتبر علمی در  نمایه نامه آیین
 20/11/87مصوبه ) ISC( پایگاه استنادي علوم جهان اسالم

  )ISC( شوراي راهبري پایگاه استنادي علوم جهان اسالم
  مقدمه

حکیمانـه حضـرت    با توجه به لزوم گسترش علم در جهان اسـالم و نظـر بـه بیانـات    
اي مقام معظم رهبري جمهـوري اسـالمی ایـران مبنـی بـر ایجـاد پایگـاه         اهللا خامنه آیت

و پیـرو مصـوبه نهمـین مجمـع عمـومی وزراي آمـوزش و        1استنادي علوم جهـان اسـالم  
در ربـاط پایتخـت مـراکش و    ) میالدي 2007( 1386پرورش کشورهاي اسالمی در سال 

کشـورهاي اسـالمی در سـال     عـالی  آمـوزش نیز عطف به مصوبه چهارمین نشست وزارت 
سـازي   نمایـه  نامـه  آیـین  2در باکو پایتخت جمهـوري آذربایجـان  ) میالدي 2008( 1387

  .گردد میزیر ابالغ  شرح به ISCاستنادي نشریات معتبر علمی در 
  هدف -1ماده 
سازي استنادي نشریات معتبر علمی در پایگاه اسـتنادي   نمایه منظور به نامه آییناین 

به ارزیابی اسـتنادي   توان می، براین اساس. تدوین گردیده است) ISC( علوم جهان اسالم
هـر   تـأثیر ي موضوعی مختلف بـا توجـه بـه ضـریب     ها رشتهدر آنها  بندي رتبهنشریات و 

، مقـاالت داغ ، مقـاالت و دانشـمندان پراسـتناد   ایـن پایگـاه   ، همچنین. نشریه اقدام نمود
و  فنـاوري و مؤسسات پژوهشی و  عالی آموزشمراکز ، ها دانشگاهنشریات برتر و در نتیجه 

  .نماید میکشورهاي برتر را از این حیث مشخص 
  

                                                                                                                                               
1- Islamic world science citation center (ISC) 

نیــز بــه تصــویب  10/2/1387مــورخ  623در جلســه ) ISC(پایگــاه اســتنادي علــوم جهــان اســالم  -2
 .عالی انقالب فرهنگی جمهوري اسالمی ایران رسیده است شوراي
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  ISCسازي استنادي نشریات معتبر علمی در  شرایط نمایه -2ماده 
با رعایت شرایط و ضوابط زیر در پایگاه استنادي علوم جهان  ندتوان مینشریات علمی 

  :سازي استنادي شوند نمایه) ISC( اسالم
 شـوراي راهبـري   تأییـد داشتن اعتبار علمی از مراجع قانونی کشور مربوطـه بـا    )الف

)ISC(؛  
) ISC( شـوراي راهبـري  ، در مورد نشریاتی که مراجع قانونی مشخص ندارند -تبصره

  .نماید میي گیر تصمیم
  ؛نشریهموقع  بهانتشار  )ب 

ه منتهی به ارزیابی احراز شرایط باید قبل از شروع هـر فصـل بـراي    سال یکنشریه در 
هـا و   هـا و قبـل از شـروع هـر مـاه و هـر هفتـه بـراي ماهنامـه          نامه فصلها و دو  نامه فصل
  .منتشر شده باشد، ها نامه هفته

  ؛رعایت تسلسل انتشار نشریه )ج
ي متعـدد در  هـا  شمارهادغام . جداگانه و در زمان مقرر منتشر شود طور بهنشریه باید 

  .باشد مییک نشریه جایز ن
جهـت اتخـاذ تصـمیم بـه      ،شـوند  مـی فهرست نشریاتی که با تأخیر منتشر  -تبصره

  .گردد میارجاع ) ISC( شوراي راهبري
  ؛داشتن وبگاه نشریه )د

مخصوص به خود بوده و از طریق شبکه جهانی وب هر نشریه معتبر باید داراي وبگاه 
  .قابل دسترس باشد

  ؛نسخه الکترونیکی نشریه ارایه )ه
ارسال منظم نسخه الکترونیکی نشریه از طریق سامانه دریافت الکترونیکـی نشـریات   

ISC.  
براي نویسندگان  ایجاد امکان دسترسی بر خط به نشریه توسط سردبیران نشریات )و

  ت؛و داوران مقاال
  ؛و شماره به زبان انگلیسی) دوره( سال، درج کامل نام نشریه )ز

کدپسـتی نشـریه و   ، نمـابر ، شـماره تلفـن  ، پست الکترونیکـی ، درج آدرس پستی )ح
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  ؛)ISSN( ی نشریهالملل بینشماره استاندارد 
سازي  دست یک منظور بهي معتبر ها نامه شیوهدرج معیارهاي نگارش با استفاده از  )ط

  ؛ISCخذ مورد استفاده در مقاالت جهت سهولت پردازش اطالعات در پایگاه آمنابع و م
بـراي سـه سـال اخیـر طبـق نظـر شـوراي         تـأثیر داشتن حداقل متوسط ضریب  )ي

  ؛)ISC( راهبري
  .الگوي مقاالت )ك
فهرسـت منـابع مقـاالت و وابسـتگی     ، کلمات کلیـدي ، چکیده، عنوان کامل مقاله -1

  ده یا نویسندگان به زبان انگلیسی؛سازمانی نویسن
  ؛نشانی الکترونیکی و وابستگی سازمانی نویسندگان، نام -2
  ؛ذکر منبع در صورت استفاده نویسنده از حمایت یا منابع مالی خاص -3
مندرج در نشریه بـراي نوشـتن مقالـه و     نامه شیوهالزام نویسندگان در استقاده از  -4

  .ذکر منابع
 تصـویب  بـه  20/11/87دو ماده و دو تبصـره و در تـاریخ   ، در یک مقدمه نامه آییناین 

  .رسید) ISC( شوراي راهبري پایگاه استنادي علوم جهان اسالم
  

محمد مهدي زاهدي -فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم  



 ريومقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنامجموعه قوانین و /   318

 

  17/11/1381مصوب  ی کشورعلم يها قطب هنام آیین
 فناوريعلوم، تحقیقات و  تراوز

 مقدمه
، برنامـۀ سـوم توسـعه اقتصـادي     قـانون  13راهکارهاي اجرایی فصـل  6بند به استناد 

و مؤسســات  هــا دانشــگاهتعــدادي از ": اجتمــاعی و فرهنگــی جمهــوري اســالمی ایــران
مختلـف   يها رشتهپایگاه اصلی قطب و  عنوان بهمراکز و مؤسسات پژوهشی ، عالی آموزش

آنهـا   و راهکارهاي حمایتی اداري و مالی و فنی و قانونی با هدف تبـدیل  بینی پیشعلوم 
و  "تنظـیم خواهـد شـد    هاي مختلف علوم در بلندمدت علمی در حوزه ۀکز پیشرفتابه مر

ــاده   ــد ج م ــ 49بن ــادي   ۀبرنام ــعه اقتص ــارم توس ــور  ، چه ــی کش ــاعی و فرهنگ : اجتم
هـاي   مزیـت  براسـاس  علمـی  يها قطبي در علوم منتخب و تکیه بر ایجاد گذار سرمایه"

، قـانون برنامـۀ پـنجم توسـعۀ اقتصـادي      1و بند دال مـاده   "نسبی و نیازهاي آتی کشور
ایجـاد و توسـعۀ   ": هـاي اجرایـی برنامـۀ پـنجم     بسـته  36اجتماعی و فرهنگـی و ردیـف   

 منظـور  بـه  اي رشـته  میـان هـاي   ي تخصصی و حوزهها رشتهدر  فناوريي علمی و ها قطب
هاي نسـبی   ها و مزیت از پتانسیل گیري بهرهدر کشور با  فناوريپیشبرد مرزهاي دانش و 

  .شود می تدوین نامه آییناین  ،"اي منطقه
و  هـا  دانشـگاه ، "وزارت" اختصـار  به فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم، نامه آییندر این 

ي علمـی  هـا  قطـب و شـوراي   "مؤسسه" وزارت تأییدمورد مؤسسات آموزشی و پژوهشی 
  .شود مینامیده  "شورا"

  تعریف قطب علمی -1ماده 
بـا تـوان علمـی بـاال      مؤسسـه علمی در یـک   هیأت يقطب علمی به گروهی از اعضا

تخصصی در علوم بنیادي یا کاربردي از  -که با برتري در یک زمینۀ علمی شود میاطالق 
 اي برنامـه  براسـاس  ،زمینـه ي خـود در آن  هـا  فعالیـت دن به بخشی انسجامطریق تمرکز و 
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و  اي منطقـه ، بـه کیفیـت برتـر علمـی در سـطح ملـی       دستیابیمشخص براي نوآوري و 
 .کوشد مییی به نیازهاي اساسی کشور گو پاسخی و الملل بین

  قطب علمی اهداف -2ماده 
  :از است اهداف قطب علمی عبارت

  کشور؛ یگسترش مرزهاي دانش و اعتالي موقعیت علممشارکت در  -2-1
  لد علم؛ایجاد محیط علمی پویا و مو -2-2
  ؛گروهی و فناورانۀ ي علمیها فعالیتتقویت  -2-3
  اساسی کشور؛یی به نیازهاي گو پاسخبراي  کاربرديدانش  هدفمند تولید -2-4
  ؛خاص ۀي نوین در زمینها فناوريي علمی و ها یافتهبه آخرین  دستیابی -2-5
  ؛راز اولط انشمنداندپژوهشگران و  تربیت ۀفراهم ساختن زمین -2-6
  ؛در زمینۀ تخصصی خاص فناوريو کسب مرجعیت علمی  -2-7
 ؛علمی و اجرایی ریزي برنامهدر سازي  مشاوره و تصمیم -2-8
  ؛مربوط ي و تدوین راهبرد علمی در زمینۀ تخصصینگر آینده -2-9
ی در مسـیر تولیـد   المللـ  بـین فراهم آوردن زمینه براي مشارکت مراکز علمی  -2-10

  .در داخل کشور فناوري توسعهعلم و 
  شرایط ایجاد قطب علمی -3ماده 

گـروه  ، تخصصـی بـا شـرایط زیـر     -ي علمـی هـا  زمینـه در هر یک از  دتوان میمؤسسه 
  :را به دبیرخانه معرفی کندقطب علمی  تشکیل دهندةمتقاضی 

 تخصصی -علمی ۀعلمی فعال در یک زمین هیأتنفر عضو  7بودن حداقل  دارا -3-1
 1کـه حـداقل    قطب علمی ۀهست عنوان به) اي رشتهو چند  اي رشتهمیان ، اي رشتهتک (

  ؛باشد مؤسسهعلمی خارج از  هیأتعضو آنها  نفر از
قطـب از امتیـاز   ، مؤسسـه در صـورت عضـویت افـراد بیشـتري خـارج از       -1تبصره 

 مؤسسـه علمـی   هیـأت هسته باید عضـو   يولی اکثریت اعضا گردد میبیشتري برخوردار 
  .متقاضی باشند

بـه کسـی اطـالق    ، اعـم از شـاغل یـا بازنشسـته    ، فعال علمی هیأتعضو  -2تبصره 
 منتهـی بـه شـروع دوره    سال 5که جمع امتیازات حاصل از عملکرد علمی او در  شود می
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ــت  1/1/1384( ــا  29/12/1388لغایـ ــت  21/3/2005یـ ــاس ،)20/3/2010لغایـ  براسـ
 ؛کمتر نباشد، شود میاز حد نصابی که تعیین  نامه آیینپیوست این  يها جدول
ــزات ب -3-2 ــورداري از تجهی ــاتی و  رخ ــگاهتحقیق ــه و امکانــ ، یآزمایش ات کتابخان

  ؛براي تحقق اهداف قطبالزم  رسانی اطالع ي وافزار نرم
تجهیـزات  ، سـابقه فعالیـت قطـب   ، هسـته  يکسب حد نصاب امتیـازات اعضـا   -3-3

  ؛ي پیوستها جدولتحقیقاتی و آزمایشگاهی طبق 
پیشـنهادي بـا تکیـه بـر نیازهـاي       ۀزمینـ یـک  هدفمند در  اي برنامهدارا بودن  -3-4

کشور با حداقل امتیـاز   فناوريي سند راهبردي علم و ها اولویت براساس و اساسی کشور
  ؛ي پیوستها جدولمندرج در 

یـک قطـب علمـی     ۀعضو هسـت  دتوان میعلمی فعال فقط  هیأتهر عضو  -1تبصره 
 باشد؛

نـد افـراد   توان مـی  اولیـه  ۀاعضاي هسـت ، پس از شروع فعالیت قطب علمی -2تبصره 
 توسـط  عضـو هسـته   عنـوان  بـه همین ماده  1با احراز شرایط مندرج در تبصرة دیگري را 

براي افرادي را یا  نهایی معرفی تأییدي علمی براي بررسی و ها قطب به دبیرخانه مؤسسه
  ي قطب علمی به همکاري دعوت کنند؛ها برنامهاجراي 

  ي قطب علمیها فعالیتقلمرو  -4ماده 
  :ي زیر فعالیت کندها زمینهدر  دتوان میقطب علمی در اجراي برنامه مصوب خود 

بررسی و پایش تحـوالت علمـی   ، فناوريو  ي علمیها یافتهبه آخرین  دستیابی -4-1
  :از طریق مربوط ۀهاي تخصصی در زمینافزار نرمي تحقیق و توسعه ها روشبسط  و

  ؛آنها ي علمی در مرزهاي دانش و انتشارها مقالهتولید ) لفا
  ؛علمی هاي نوآوريثبت اختراع و ) ب
  ؛انتشار نشریات تخصصی) ج
  ؛پژوهشی -کتب علمی تألیفتصنیف و ) د
  ؛ي علمیها نظریه ارایۀ) ه
  ؛ي علمیها گزارشتهیه ) و
  ؛ي نو و بدیعها فناوريتوسعه یا انتقال ) ز
  ي پژوهشی براي تولید دانش فنی و حل معضالت اساسی کشور؛ها طرحاجراي ) ح
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ي هـا  قطـب براي ی الملل بینو ملّی  يها مقیاسدر بدیع و ارزنده هنري تولید آثار ) ط
  .گروه هنر

 اجتماعی و فرهنگـی ، اقتصادي سساتؤو م ها زمانساارتباط مؤثر و هدفمند با  -4-2
  :از طریق یالملل بینو ملّی 

ي هـا  فرصـت و  تخصصی يها دورهي آموزشی و ها کارگاه، ها کنفرانسشرکت در ) الف
  ؛مطالعاتی

ي هـا  دورهي آموزشـی و  ها کارگاه، یالملل بینو ملّی  ي معتبرها کنفرانسبرگزاري ) ب
  کشور؛ تخصصی با همکاري استادان و محققان برجسته داخل و خارج از

تحقیقـات پیشـرفته    ریـزي  پیي تحقیقاتی مشترك و ها پروژهمشارکت در اجراي ) ج
  کشور؛ازخارج داخل و با همکاري مراکز علمی 

  .ي تحصیلی براي دانشجویان خارجیها دورههمکاري در برگزاري ) د
  کشور؛از داخل و خارج ایرانی غیر وجلب همکاري نخبگان ایرانی  -4-3
  مورد نیاز کشور؛جدید  اي رشتهي میان ها دورهطراحی  -4-4
  ؛ربط ذيي درسی و آموزشی براي پیشنهاد به مراجع ها برنامهبازنگري در  -4-5
دانشـجویان تحصـیالت    هـاي  نامـه  پایـان و  هـا  رسـاله هدفمند ساختن موضـوع   -4-6

  ؛تکمیلی
  ي دکتري و پسادکتري؛ها دورهنخبه در  پژوهان دانشدانشجویان و  تربیت -4-7
  .سسات اجراییمؤي قانونی به ها نامه آیینو لوایح و  ها طرحپیشنهاد  هارای -4-8

  ي علمیها قطبشوراي ترکیب  -5ماده 
  :شود میتشکیل از اعضاي زیر کشور  ي علمیها قطبشوراي 

  ؛)شورا رییس( فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم -5-1
  ؛)نایب رییس( وزارت فناوريو  معاون پژوهشی -5-2
  ؛نقالب فرهنگیا عالی شورايدبیر  -5-3
  وزارت؛ معاون آموزشی -5-4
  ؛وزارت مالی و مدیریت منابع، اداريمعاون  -5-5
جمهـوري   هنر و زبـان و ادب فارسـی  ، علوم هاي پژوهشی فرهنگستان انمعاون -5-6

  ؛اسالمی ایران
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  کشور؛ۀ علمی برجست هیأتنفر از اعضاي  شش -5-7
  ؛مجلسرییس کمیتۀ پژوهش کمیسیون آموزش و تحقیقات  -5-8
  ؛جمهوريریاست  فناوريعلمی پژوهشی معاونت علمی و  معاون -5-9
  .دبیر شورا -5-10

علمـی   هیـأت از بـین اعضـاي    7-5 علمـی موضـوع بنـد    هیـأت اعضـاي   -1تبصره 
و ترجیحـاً  ي تحقیقـاتی  ها فعالیتات و تألیفو صاحب  ۀ استاديکه داراي مرتب اتمؤسس

عـالی   اتمؤسسـ و یا مدیریت  ها قطبداراي تجربه مدیریت یا عضویت در هسته مرکزي 
تحقیقـات و  ، وزیـر علـوم  حکـم  بنا به پیشنهاد دبیر شورا و بـا   باشندآموزشی و پژوهشی 

  .بالمانع استآنها  و انتخاب مجدد شوند میمنصوب سال چهاربه مدت  فناوري
به بیر شورا و د شود میتشکیل  معاونت پژوهشی وزارتشورا در  ۀدبیرخان -2تبصره 

  .گردد میبا حکم وزیر به مدت چهار سال منصوب  فناوريپیشنهاد معاون پژوهشی و 
  کشور ي علمیها قطباختیارات شوراي  -6ماده 

ي هـا  سیاسـت هماهنگ با می ي علها قطب ۀتوسع براي ایجاد و يگذار سیاست -6-1
  ؛کشور باالدستی

  ؛یي علمها قطباز  حمایتارزیابی و ، تعیین ضوابط شناسایی -6-2
با رعایت ضوابط و مقـررات   ي علمیها قطب صالحیت یا انحالل تأییدو  بررسی -6-3

  .مرتبط
 .ستاالجرا الزم رییس شوراتصمیمات شورا پس از تنفیذ  -1تبصره 
تمام یا بخشی از اختیارات خود را بـه نایـب ریـیس     دتوان میرییس شورا  -2تبصره 

  .شورا تنفیذ نماید
حسـب مـورد یـا    ، وزارت اختیـارات در چارچوب مقررات و  دتوان میشورا  -3تبصره 

پـس از تصـویب   ي علمی تعیـین و  ها قطباختیارات دیگري را براي فعالیت ، کلی طور به
  .ابالغ کندوزیر 

ي تخصصـی  هـا  کمیسـیون و  ها کمیته، کارشناسیي ها بررسیشورا براي  -4تبصره 
 هـا  کمیتـه ترکیـب اعضـا و شـرح وظـایف ایـن      ، نحوه تشـکیل . دهد میمشورتی تشکیل 

  .رسد میشورا  تصویب به
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  قطب علمی اعطاي عنوانفرایند  -7ماده 
 ،نامـه  آیـین ایـن   3ي متقاضی واجد شرایط ماده ها گروهقطب علمی به  اعطاي عنوان

، متقاضـی  ۀحاصـل از بررسـی تـوان علمـی مؤسسـ      نصـاب امتیـازات  کسب حد  براساس
 براسـاس  اولیه ۀاعضاي هستبرنامه پیشنهادي و کسب حد نصاب جمع امتیازات  پذیرش
درخواسـت مؤسسـه بـراي ایجـاد     ، براي انجام این کـار . شود میي پیوست اعطا ها جدول

ي هـا  بررسـی تخصصی همراه با نتایج به دست آمده از  -قطب علمی در یک زمینه علمی
، شـورا  تأییـد در شورا مطرح و پس از ، ي تخصصیها کمیسیونانجام شده در دبیرخانه و 

سال بـا حکـم    2مجوز موافقت اصولی ایجاد قطب علمی در مؤسسه متقاضی براي مدت 
سـال متـوالی    2عملکرد قطـب علمـی در   . گردد می صادر فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم

بـراي آن قطـب علمـی    ، شـورا  تأییـد پـس از  ، کسب حد نصاب الزمارزیابی و در صورت 
  .شود میموافقت قطعی صادر 

  ي علمیها قطبارزیابی عملکرد  -8ماده 
 معیارهـاي عملکـردي مبتنـی بـر     براسـاس  ي علمـی هـا  قطبارزیابی عملکرد ساالنه 

. شـود  مـی انجـام  ) نامه آییناین  4 و 2 مواد( ي علمیها قطبي ها فعالیتاهداف و قلمرو 
ي علمـی  هـا  قطـب ي علمی توسط دبیرخانه شـوراي  ها قطبدستورالعمل اجرایی ارزیابی 

  .گردد می تهیه و پس از تصویب شورا اجرا
  شرایط انحالل یا لغو عنوان قطب علمی -9ماده 

سـال متـوالی کمتـر از حـد      2چنانچه ارزیابی عملکرد قطب علمـی در طـول    -9-1
  ؛باشدیت و برنامه مصوب قطب مأمورنصاب در اجراي 

  ؛فناوريتحقیقات و ، یا دستور وزیر علوم مؤسسهدرخواست رییس  -9-2
هسته مرکزي واجد شرایط به زیر حد نصاب تعیین شـده   يکاهش تعداد اعضا -9-3

  .نامه آیین در این
  ي قطب علمی در مؤسسهها فعالیتمدیریت  -10ماده 

بـه  علمـی  قطـب   ۀیکـی از اعضـاي هسـت   ، مؤسسه قطب علمی در براي پیشبرد امور
مـدیریت  . شـود  مـی مـدیر قطـب علمـی تعیـین      عنـوان  بهو حکم رییس مؤسسه انتخاب 
و  بـا همفکـري  هزینه کرد اعتبارات مصوب و  ۀي قطب علمی در چارچوب برنامها فعالیت
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  .شود میاعضاي هسته انجام  همکاري
  علمیي ها قطبمنابع مالی  -11ماده 

 بـه وزارت  یافتـه  اختصـاص اعتبـارات  ، ي علمـی کشـور  هـا  قطببراي حمایت مالی از 
ابـالغ   ات وابسـته بـه وزارت  ي علمـی بـه مؤسسـ   ها قطبارزیابی عملکرد ساالنه  براساس

ي علمـی را  هـا  قطـب به هریـک از   یافته اختصاصمبالغ  ات موظفندمؤسساین و  شود می
هسـتۀ   تأییـد بـا  مصـوب   ۀهند تا در اجراي برنامـ کامل در اختیار آن قطب قرار د طور به

ي مالی مؤسسـه و درآمـدهاي حاصـل از    ها کمک، عالوه بر این. کنندهزینه  قطب علمی
  .شوند میي علمی محسوب ها قطبمنابع مالی  ءجز، و خدمات علمی قطب ها فعالیت

وزیر محترم یـا   تأییدبنا به درخواست شورا و با  نامه آیینهرگونه تغییر در  -12ماده 
 .است پذیر امکانبه دستور ایشان 

 در تـاریخ ، تبصـره  10مـاده و  13، مشـتمل بـر یـک مقدمـه     نامه آییناین  -13ماده 
 هنامــ آیـین رسـید و جــایگزین   فنــاوريتحقیقـات و  ، وزیـر علــوم  تصــویب بـه  17/11/88

  .شد و از تاریخ ابالغ قابل اجراست 11/9/85ب ي علمی مصوها قطب
  

محمد مهدي زاهدي -فناوريوزیر علوم، تحقیقات و   
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نامه نحوه تشکیل و فعالیت واحدهاي پژوهشی در  آیین
  7/3/1390ها مصوب  ها و پژوهشگاه دانشگاه

  عالی شوراي گسترش آموزش
  مقدمه

 14/7/89در اجراي رهنمود رهبر فرزانه انقالب اسالمی در جمع نخبگـان بـه تـاریخ    
) ب(بند ) 11(هاي دانشگاهی و اجراي جزء  مبنی بر ضرورت تشکیل و فعالیت پژوهشگاه

منظـور   و بـه  فنـاوري قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علـوم، تحقیقـات و    2ماده 
ها و ایجاد بسـتر مناسـب    هاي پژوهشی در دانشگاه یتتوسعه و انسجام هر چه بیشتر فعال

هـاي مختلـف    هاي اجرایـی و بخـش   ها و دستگاه جانبه و مؤثر با سازمان جهت تعامل همه
تولیدي و خدماتی کشور و در راستاي تکالیف قـانون برنامـه پـنجم توسـعه و همچنـین      

افـزایش کـارایی و   و  فنـاوري مأموریت و وظایف وزارت مبنی بر انسجام امورتحقیقـات و  
  .گردد نامه ارایه می اثربخشی تحقیقات کشور، این آیین

  تعاریف -1ماده 
  باشد؛ می فناورينامه، وزارت علوم، تحقیقات و  در این آیین "وزارت"منظور از : وزارت - 1- 1
 فنـاوري نامـه، معاونـت پـژوهش و     در ایـن آیـین   "معاونـت "منظور از : معاونت -1-2

  باشد؛ وزارت می
  باشد؛ صالح می سایر مراجع ذي -1-3
، یکـی از اشـکال گـروه پژوهشـی،     "واحد پژوهشـی "منظور از : واحد پژوهشی -1-4

  .باشد مرکز پژوهشی، پژوهشکده، مؤسسه پژوهشی و پژوهشگاه می
  اهداف -2ماده 

گـرا در   هـاي تخصصـی و مأموریـت    ساماندهی ساختارهاي پژوهشـی در زمینـه   -2-1
  ؛"مؤسسه"
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هاي پژوهشـی   دن کیفیت انجام تحقیقات و مدیریت بهینه دانش و یافتهباال بر -2-2
  ؛"مؤسسه"در 

جهـت رفـع    "مؤسسـه "اي در  رشـته  هـاي پژوهشـی کـالن و میـان     انجام طرح -2-3
  نیازهاي کشور؛

  با صنعت و جامعه؛ "مؤسسه"تقویت ارتباط  -2-4
  .سازي دستاوردهاي پژوهشی بسترسازي مناسب جهت تجاري -2-5

  انواع واحدهاي پژوهشی بر اساس مأموریت -3ماده 
  :شوند دسته تقسیم می 2واحدهاي پژوهشی براساس نوع مأموریت به 

واحدهایی هستند که بنا بـر ضـرورتی خـاص بـا مأموریـت ویـژه       : عرضه محور -3-1
  شوند؛ کشور تأسیس می فناوريمتناسب با اولویتهاي توسعه علم و 

  :شوند که به دو منظور تأسیس می واحدهاي پژوهشی: تقاضا محور) 3-2
بـا اعتبـارات    "مؤسسـه "هاي پژوهشی مورد نیاز کشور کـه   منظور انجام طرح به) الف

  نماید؛ خود واحد پژوهشی را تأسیس و آن را از محل درآمدهاي پژوهشی اداره می
هاي اجرایی، نهادهـا و مؤسسـات عمـومی یـا      منظور نیازهاي پژوهشی دستگاه به) ب

نامـه یـا قـرارداد همکـاري      واحد پژوهشی به صورت مشارکتی از طریق تفاهم غیردولتی،
  .شود و متقاضی ایجاد می "مؤسسه"بین 

شـوند در صـورت    صورت مشارکتی تأسیس می در واحدهاي پژوهشی که به -تبصره
  .توانند مشارکت نمایند ها و واحدهاي پژوهشی نیز می نیاز، سایر دانشگاه

  پژوهشی براساس ساختار انواع واحدهاي -4ماده 
شوند کـه طبـق ضـوابط و     واحدهاي پژوهشی براساس ساختار به پنج نوع تقسیم می

  :گردند نامه ایجاد می مقررات جاري و مفاد این آیین
کوچکترین واحد پژوهشی است که در زمینه تخصصی معـین و  : گروه پژوهشی -4-1

  شود؛ مشخص ایجاد می
  گروه پژوهشی مرتبط با مأموریت مرکز است؛ 2 داراي حداقل: مرکز پژوهشی -4-2
گـروه پژوهشـی مـرتبط بـا مأموریـت پژوهشـکده        3داراي حداقل : پژوهشکده -4-3
  است؛
پژوهشـکده مـرتبط بـا     2گروه پژوهشـی یـا    6داراي حداقل : مؤسسه پژوهشی -4-4
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  مأموریت مؤسسه است؛
هـاي   قطعی در حوزهپژوهشکده با مجوز  3داراي حداقل : پژوهشگاه دانشگاهی -4-5

  .مأموریت دانشگاه است
هـا قابـل تأسـیس     مؤسسه پژوهشی و پژوهشگاه دانشگاهی فقط در دانشگاه -تبصره

  .باشد می
  شرایط صدور مجوز فعالیت واحدهاي پژوهشی -5ماده 

  :موافقت اصولی گروه پژوهشی -5-1
رت تأسیس واحد ربط مبتنی بر ضرو ارایه اسناد باال دستی و یا تأیید مراجع ذي) الف

  پژوهشی عرضه محور؛
با دستگاه اجرایی، نهاد و یا سازمان مربـوط مبنـی بـر     "مؤسسه"نامه  ارایه تفاهم) ب

  ایجاد واحد پژوهشی تقاضا محور به صورت مشارکتی؛
  ارایه برنامه پژوهشی قابل توجیه در یک زمینه تخصصی؛) پ
در ) ی و پشـتیبانی پژوهشـی  نیروي انسانی و فضاي فیزیکـ (داشتن امکانات الزم ) ت

  زمینه مورد تقاضا؛
نفـر بـا مـدرك     2نفر با مدرك دکترا و  3حداقل (نفر پژوهشگر  5معرفی حداقل ) ث

براي هر گروه پژوهشـی از ایـن تعـداد بایـد یـک نفـر       ) کارشناسی ارشد در رشته مربوط
  .عنوان پژوهشگر شاخص معرفی شود به

طـرح پژوهشـی پایـان یافتـه و سـه       پژوهشگر شاخص بایـد حـداقل سـه    -1تبصره 
صـالح یـا مقالـه     شامل اختراع یا اکتشاف داراي تأییدیه از مراجع ذي(دستاورد پژوهشی 

  .داشته باشد) پژوهشی چاپ شده در نشریات معتبر -علمی
ارایه یک طـرح پژوهشـی پایـان یافتـه و حـداقل دو دسـتاورد پژوهشـی         -2تبصره 

پژوهشـی   -صـالح یـا مقالـه علمـی     یدیه از مراجغ ذيشامل اختراع یا اکتشاف داراي تأی(
در حوزه فعالیت پژوهشی گـروه، بـراي سـایر پژوهشـگران     ) چاپ شده در نشریات معتبر

  .الزامی است
ها باید با حکم رییس دانشگاه حداقل یک تن از اعضاي هیـأت   دردانشگاه -3تبصره 

ایـد و سـایر پژوهشـگران    در واحد پژوهشی فعالیت نم وقت تمامعلمی دانشگاه به صورت 
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بـراي  ) خدمت موظف پژوهشی% 50حداقل (توانند در شروع فعالیت به صورت مامور  می
  .هر گروه پژوهشی معرفی شوند

سـال اسـت و    2حداکثر زمـان اعتبـار موافقـت اصـولی از تـاریخ صـدور        -4تبصره 
موظف است طی ایـن مـدت شـرایط الزم بـراي اخـذ موافقـت قطعـی واحـد          "مؤسسه"

پس از طی مدت مذکور و در صورت تبدیل نشـدن بـه موافقـت    . هشی را فراهم نمایدپژو
  .قطعی، موافقت اصولی واحد پژوهشی خودبخود از درجه اعتبار ساقط است

  :گروه پژوهشی موافقت قطعی -5-2
طرح پژوهشـی بـراي هـر گـروه پژوهشـی       3ارایه مدارك الزم مبنی بر اتمام حداقل 

ربـط و مـرتبط بـا     هاي یاد شده باید به نام واحد پژوهشی ذي طرحتوسط واحد پژوهشی، 
  .مأموریت واحد پژوهشی باشد و گواهی حسن انجام کار را نیز داشته باشد

باشـد، بـه   ) کالن(ملّی  چناچنه طرح پژوهشی انجام شده، طرح پژوهشی -5تبصره 
  .عنوان دو طرح پژوهشی قابل قبول است به» معاونت«تشخیص 

  :فعالیت سایر واحدهاي پژوهشی مجوز -5-3
بـه غیـر از   ( 4صدور مجوز فعالیت براي سـایر واحـدهاي پژوهشـی منـدرج در مـاده      

هاي الزم مطابق با تعریف هر واحـد پژوهشـی در    منوط به داشتن تعداد گروه) پژوهشگاه
  .باشد می) حسب مورد(ماده مذکور و احراز شرایط صدور موافقت اصولی و یا قطعی 

  مراحل اجرایی صدور مجوز واحدهاي پژوهشی -6ماده 
تبـدیل وضـعیت واحـد پژوهشـی بـا امضـاي ریـیس        / ارایه تقاضـاي تأسـیس    -6-1

  ؛"مؤسسه"
تبـدیل  / مبنـی بـر موافقـت بـا تأسـیس      "مؤسسـه "ارایه مصوب هیأت امنـاي   -6-2

  وضعیت واحد پژوهشی؛
و » عاونـت م«توسـط   5پس از بررسی و تأیید احـراز شـرایط منـدرج در مـاده      -6-3

عـالی، مراتـب جهـت صـدور      تصویب کمیته تخصصی پژوهشی شوراي گسترش آمـوزش 
  .عالی اعالم خواهد شد به دفتر گسترش آموزش) حسب مورد(موافقت اصولی یا قطعی 

امـور مربـوط، بـه     گیـري  پـی اي را جهت  تواند نماینده می "مؤسسه"رییس  -تبصره
  .معرفی نماید» معاونت«
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  الیت پژوهشگاه دانشگاهیتشکیل و فع -7ماده 
  :شرایط تأسیس -7-1

عـالی در   پژوهشکده با مجوز قطعی شوراي گسترش آموزش 3دارا بودن حداقل ) الف
  هاي مأموریت دانشگاه؛ حوزه

  هاي تحصیالت تکمیلی مرتبط با حوزه فعالیت پژوهشگاه در دانشگاه؛ وجود دوره) ب
نا، مبتنی بر نقشه جـامع علمـی   دارا بودن برنامه جامع پژوهشی مصوب هیأت ام) پ

و سـایر   فنـاوري عالی علـوم، تحقیقـات و    هاي مصوب شوراي ها و سیاست کشور و اولویت
  .اسناد باالدستی

تواننـد   هایی که سایر شرایط تأسیس پژوهشگاه را دارا باشـند مـی   دانشگاه -1تبصره 
  .ارایه نمایند 1391برنامه جامع پژوهشی خود را تا مهرماه سال 

هـاي،   دسـتگاه  فناوريمنظور رفع نیازهاي پژوهشی و  تواند به دانشگاه می -2ره تبص
نامه با آنها، نسبت به ایجاد واحد  هاو مؤسسات دولتی و غیردولتی با تنظیم تفاهم سازمان

اقـدام  » معاونـت «پژوهشی مشترك ذیل پژوهشگاه و یا به صورت مستقل بـه تشـخیص   
اي برخـوردار اسـت و در    وجود واحد پژوهشـی مشـترك از اولویـت و امتیـاز ویـژه     . نماید

  .ندي دانشگاه مورد توجه خواهد بودب ارزیابی و رتبه
  :ارکان پژوهشگاه -7-2

  ؛هیأت امناي پژوهشگاه همان هیأت امناي دانشگاه است: هیأت امنا) الف
شـود،   رییس پژوهشگاه با حکم ریـیس دانشـگاه منصـوب مـی    : رییس پژوهشگاه) ب

معـاون  "بـا تصـویب هیـأت امنـا پسـت      » معاونت«ضمن اینکه حسب مورد به تشخیص 
و ریـیس   فنـاوري معـاون پـژوهش و   "توانـد بـا عنـوان     مـی  "دانشگاه فناوريش و پژوه

تغییر نام یافته و مسؤولیت کلیه امور مربوط به مدیریت پژوهشگاه و معاونـت   "پژوهشگاه
  .دانشگاه را عهده دار گردد فناوريپژوهش و 

توانـد جهـت حسـن     در صورت تصویب هیأت امنا، رییس پژوهشگاه مـی  -3تبصره 
  .اي امور داراي قائم مقام باشداجر

  :وظایف و اختیارات رییس پژوهشگاه) پ
هاي پژوهشـگاه در چـارچوب    اداره و هدایت امور و نظارت بر حسن اجراي فعالیت -1
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  اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوط؛
پیشنهاد تشکیالت و ساختار پژوهشگاه از طریق رییس دانشگاه بـه هیـأت امنـاء     -2

  براي تصویب؛
صدور احکام روسا و مدیران واحدهاي تابع پژوهشگاه براساس تشـکیالت مصـوب    -3

  پس از تأیید رییس دانشگاه؛
قراردادها و اسناد مالی و اداري در چارچوب اختیـارات تفویضـی از سـوي     يامضا -4

  رییس دانشگاه؛
  ارایه گزارش عملکرد پژوهشگاه به هیأت امناء از طریق رییس دانشگاه؛ -5
داخـل و خـارج    فنـاوري بستر مناسب جهت همکاري با مراکـز پژوهشـی و    ایجاد -6

  .کشور در چارچوب مقرردات
  فناوريشوراي پژوهش و ) ت
  :عبارت است از فناوريترکیب شوراي پژوهش و  -
  ؛)رییس شورا(رییس دانشگاه  -1
  ؛)نایب رییس شورا(رییس پژوهشگاه  -2
  ؛)دبیر شورا(مدیر کل پژوهشی پژوهشگاه  -3
  هاي علمی و مرکز رشد؛ ها، مؤسسات پژوهشی، قطب رؤساي پژوهشکده -4
دو تن از اعضاء هیأت علمی خارج از دانشگاه به پیشنهاد دانشگاه و تأیید و حکـم   -5

  .»معاونت«
شوند و انتخـاب مجـدد آنـان     سال منصوب می 3به مدت ) 5(اعضاء بند  -4تبصره 
  .بالمانع است

  :فناوريوظایف و اختیارات شوراي پژوهش و ) ث
  نامه داخلی شورا؛ تصویب آیین -1
ساله و همچنـین برنامـه جـامع پـژوهش و      5هاي ساالنه و  تنظیم اهداف و برنامه -2

  دانشگاه و پیشنهاد آن به هیأت امنا جهت تصویب از طریق رییس دانشگاه؛ فناوري
هاي پژوهشی تابعـه پژوهشـگاه براسـاس    و برنامه راهبردي واحد مشی خطتعیین  -3

  اهداف؛
  هاي پژوهشی؛ تصویب و نظارت بر کیفیت و حسن اجراي طرح -4
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هاي مقـاطع تحصـیالت تکمیلـی     مدیریت و نظارت بر محتواي پایان نامه و رساله -5
هـاي   هـاي پسـا دکتـري و طـرح     و دوره) پژوهشـی یـا پـژوهش محـور     -اعم از آموزشی(

  پژوهشی پژوهشگاه؛
ررسی و تصویب نیازهاي تجهیزاتی، انتشاراتی و پژوهشی پژوهشگاه با توجـه بـه   ب -6

  .اسناد باالدستی
ــره  ــژوهش و  -5تبص ــاوريشــوراي پ ــت   مــی فن ــاي کیفی ــد در راســتاي ارتق توان

منظـور تسـهیل و تسـریع     تخصصی اقدام و به) هاي(گیري، نسبت به ایجاد کمیته تصمیم
  .مزبور تفویض نماید) هاي(ه کمیتهدر امور، بخشی از اختیارات خود را ب

  تأمین منابع مالی -8ماده 
توانند طبق مقررات، از درآمـدهاي عمـومی    واحدهاي پژوهشی عرضه محور می -8-1

در صورت تأیید عملکـرد واحـد   . استفاده نمایند "مؤسسه"و اختصاصی واحد پژوهشی و 
ربط اقدام خواهـد   پژوهشی توسط معاونت، در جهت تخصیص ردیف بودجه از مراجع ذي

  شد؛
منابع مالی واحدهاي پژوهشی تقاضا محور از محل درآمدهاي اختصاصی واحد  -8-2

بـه اینگونـه واحـدهاي پژوهشـی     . شود هاي پژوهشی تأمین می پژوهشی و قرارداد فعالیت
  گیرد؛ ردیف بودجه تعلق نمی

برخـوردار   ها تواند طبق ضوابط مربوط از محل هدایا و کمک واحد پژوهشی می -8-3
  شود؛
هـاي   هـا و ردیـف   اعتبارات پژوهشگاه دانشگاهی از طریق بودجه مصوب، تبصره -8-4

  .گردد ها و همچنین درآمدهاي اختصاصی تأمین می خاص، هدایا و کمک
  "مؤسسه"جایگاه واحدهاي پژوهشی در  -9ماده 

و عالی، طبـق ضـوابط    واحد پژوهشی پس از دریافت مجوز از شوراي گسترش آموزش
و تحـت نظـارت    "مؤسسـه "مقررات اداري و مالی مربوط و نمودار سازمانی و تشـکیالت  

  .نماید فعالیت می "مؤسسه" فناوريمعاون پژوهش و 
تواند فقط یک پژوهشگاه داشـته باشـد و پـس از تصـویب      هر دانشگاه می -1تبصره 

 هشـگاه دانشـگاه ذیـل آن پژو   فنـاوري پژوهشگاه دانشگاهی کلیه واحـدهاي پژوهشـی و   
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  .شوند و مدیریت می قرارگرفته
تواننـد از اعضـاي    مصوب در صورت نیاز می فناوريواحدهاي پژوهشی و  -2تبصره 

هیأت علمی بازنشسته یا پژوهشگران و کارشناسان واجـد شـرایط جهـت تـأمین نیـروي      
  .پژوهشگر و کارشناس خود وفق مقررات مربوط استفاده نمایند

نامـه موضـوع    مطابق با تفـاهم (پژوهشی تقاضا محور اساسنامه واحدهاي  -3تبصره 
و همچنین اساسنامه پژوهشگاه دانشـگاهی براسـاس الگـوي    ) 3ماده  "ب"بند  "2"جزء 

جهت تصـویب، بـراي    "مؤسسه"وزارت تنظیم و پس از تأیید هیأت امنا با امضاي رییس 
  .گردد ارسال می» معاونت«

  گزارش عملکرد -10ماده 
است گزارش عملکرد ساالنه خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه واحد پژوهشی موظف 

شـود از طریـق    سال بعد و همچنین در مقاطع زمانی دیگري که توسط وزارت اعالم مـی 
  .ارسال نماید» معاونت«رییس مؤسسه به 

  لغو مجوز فعالیت واحد پژوهشی -11ماده 
تصـویب نهـایی شـوراي    موافقت اصولی یا قطعی واحد پژوهشی، در موارد زیر پس از 

  :شود عالی لغو می گسترش آموزش
در صورت عملکرد ضعیف واحد پژوهشی یـا از دسـت دادن شـرایط ایجـادي بـه       -1

  ؛»معاونت«تشخیص 
  ."مؤسسه"با تصویب هیأت امناي  -2

هـاي آن طبـق روال    در صورت انحالل پژوهشگاه دانشگاهی، زیـر مجموعـه   -تبصره
  .قبل از ایجاد پژوهشگاه براساس ضوابط مرتبط، به فعالیت خود ادامه خواهند داد

  تصویب -12ماده 
بـه تصـویب شـوراي     7/3/1390تبصـره در تـاریخ    17مـاده و   12نامـه در   این آیـین 

  .االجرا است الغ، الزمعالی رسیده و از تاریخ اب گسترش آموزش
  

کامران دانشجو -فناوريوزیر علوم، تحقیقات و   
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نامه صدور مجوز تأسیس و فعالیت واحدهاي پژوهشی  آیین
  مصوب) متشکل از اشخاص حقیقی(غیردولتی 

  عالی شوراي گسترش آموزش 21/12/1389
  مقدمه

زارت علـوم،  قانون اهداف، وظایف و تشـکیالت و  2ماده ) ب(بند ) 11(در اجراي جزء 
جلسـه   148و مصـوبه  ) مجلس شوراي اسـالمی  18/5/1383مصوب ( فناوريتحقیقات و 

منظور صدور مجوز تأسیس و فعالیـت   عالی انقالب فرهنگی، به شوراي 21/1/1369مورخ 
و نظارت بـر فعالیـت آنهـا،    ) متشکل از اشخاص حقیقی(واحدهاي پژوهشی و غیردولتی 

  .شود نامه ارایه می این آیین
  تعاریف -1ماده 

  است؛ فناورينامه وزارت علوم، تحقیقات و  در این آیین» وزارت«منظور از : وزارت - 1
وزارت  فنـاوري نامه معاونـت پـژوهش و    در این آیین» معاونت«منظور از : معاونت -2

  است؛ فناوريعلوم، تحقیقات و 
پژوهشـکده،   منظور از واحد پژوهشی یکی از اشکال گـروه، مرکـز،  : واحد پژوهشی -3

  .مؤسسه پژوهشی و پژوهشگاه است
  اهداف -2ماده 

  افزایش اثر بخشی پژوهش در کشور؛ -1
ســازي جهــت اشــتغال نیروهــاي تحصــیل کــرده در بخــش غیردولتــی و   زمینــه -2

  ؛فناوريتوانمندسازي آنها در تولید علم و 
ت در هاي پژوهشی به اعتبارات دولتی و تصدي گري دول کاهش وابستگی فعالیت -3

ي بخـش غیردولتـی   هـا  ظرفیتامر اجراي پژوهش و کمک به توانمندسازي و استفاده از 
  .براي ارتقاي سطح پژوهش در کشور
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  انواع واحدهاي پژوهشی -3ماده 
کوچکترین واحد پژوهشی است که در زمینـه تخصصـی مشـخص    : گروه پژوهشی -1

  شود؛ ایجاد می» وزارت«طبق ضوابط 
  داقل دو گروه پژوهشی مرتبط با مأموریت مرکز است؛داراي ح: مرکز پژوهش -2
  داراي حداقل سه گروه پژوهشی مرتبط با مأموریت پژوهشکده است؛: پژوهشکده -3
گـروه پژوهشـی یـا دو پژوهشـکده مـرتبط بـا        6داراي حـداقل  : مؤسسه پژوهشی -4

  مأموریت مؤسسه است؛
ه مـرتبط بـا مأموریـت    گروه پژوهشی یا سه پژوهشکد 9داراي حداقل : پژوهشگاه -5

  .پژوهشگاه است
  نحوه اداره -4ماده 

اي خواهـد بـود    نحوه اداره واحد پژوهشی براساس مقررات کشوري و طبق اساسـنامه 
بوده و در اداره ثبت اسناد و امالك محـل فعالیـت واحـد پژوهشـی     » وزارت«که مصوب 

  .به ثبت رسیده باشد) واحد ثبت مؤسسات غیر تجاري(
  کلی تأسیس شرایط -5ماده 

  تن؛ 5تا  3تبصره هیأت مؤسس مرکب از  -1
در ترکیب هیأت مؤسس باید حداقل یک تن با مدرك دکترا و دو تـن بـا    -1تبصره 

  .که داراي تخصص مرتبط باشد لحاظ شود) یا معادل حوزوي(مدرك کارشناسی ارشد 
ط بـه  امور مربو گیري پیعنوان نماینده جهت  هیأت مؤسس یک تن را به -2تبصره 

  .نماید معرفی می» معاونت«
  هاي عمومی و علمی هیأت مؤسس طبق مقررات؛ احراز صالحیت -2
  ).نیروي انسانی و فضاي فیزیکی و پشتیبانی پژوهشی(داشتن امکانات الزم  -3

کلیه موارد مندرج در این ماده به تشخیص و ممیزي معاونت قابل قبـول   -3تبصره 
  .خواهد بود
  مجوز مراحل صدور -6ماده 

  شرایط صدور موافقت اصولی) الف
  ؛5احراز شرایط مندرج در ماده  -1
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  ارایه برنامه پژوهشی قابل توجیه در یک زمینه تخصصی؛ -2
تـن بـا مـدرك     4تن با مدرك دکتـرا و   1حداقل (تن پژوهشگر  5معرفی حداقل  -3

تـن از   3 براي هر گروه پژوهشـی کـه حـداقل   ) کارشناسی ارشد یا باالتر در رشته مربوط
  عنوان پژوهشگر شاخص معرفی شود؛ از این تعداد باید یک تن به. باشند وقت تمامآنان 

پژوهشگر شاخص الزم است که حداقل دو طرح پژوهشی پایان یافته و دو  -4تبصره 
اي که توسط پژوهشگر انجام شده  رساله و پایان نامه. (مقاله علمی چاپ شده داشته باشد

  .)عنوان جایگزین طرح پژوهشی قابل قبول است بت و تأیید شده بهباشد و یا اختراع ث
پژوهشی چاپ شده در نشریات علمی معتبر و یک  -ارایه حداقل یک مقاله علمی -4

و مـرتبط در زمینـه   ) یـا یـک اختـراع ثبـت و تأییـد شـده      (طرح پژوهشی پایـان یافتـه   
  است؛هاي پژوهشی براي سایر پژوهشگران معرفی شده الزامی  فعالیت

هاي پژوهشی واحد پژوهشی نظیـر   ارایه امکانات و تجهیزات مناسب براي فعالیت -5
در صورت نیاز واحد پژوهشی بـه تجهیـزات   . محیط کار، منابع و سایر لوازم ضروري است

  .سنگین و گران قیمت، ارایه مدارك مبنی بر امکان استفاده از آنها کافی است
سال از تاریخ صدور است و هیـأت   2مدت اعتبار موافقت اصولی حداکثر  -5تبصره 

مؤسس واحد پژوهشی موظف است طی ایـن مـدت شـرایط و امکانـات الزم بـراي اخـذ       
  .ارایه نماید» معاونت«موافقت قطعی را به 

  شرایط صدور موافقت قطعی) ب
گـروه پژوهشـی    طرح پژوهشی براي هر 2ارایه مدارك الزم مبنی بر اتمام حداقل  -1

ربـط و مـرتبط بـا     هاي یاد شده باید به نام واحد پژوهشی ذي توسط واحد پژوهشی طرح
  مأموریت واحد پژوهشی باشد و گواهی حسن انجام کار کارفرما را نیز داشته باشد؛

یـک  » معاونـت «باشـد بـه تشـخیص    ) کالن(ملّی  چنانچه طرح پژوهشی -6تبصره 
  .طرح هم قابل بررسی است

تن پژوهشگر براي هر گروه پژوهشـی   5یه مدارك الزم مبنی بر اشتغال حداقل ارا -2
  .6ماده ) الف(قسمت  3با شرایط مذکور در بند 

  شرایط تأسیس سایر واحدهاي پژوهشی -7ماده 
هـاي   منوط به داشتن تعداد گـروه  3تأسیس واحدهاي پژوهشی تعریف شده در ماده 
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در ماده مذکور و احـراز شـرایط منـدرج در بنـد     الزم مطابق با تعریف هر واحد پژوهشی 
  .باشد می) براي موافقت قطعی(آن ماده  "ب"و بند ) براي موافقت اصولی( 6ماده  "الف"

واحدهاي پژوهشی تا سطح مؤسسه، در صورت احراز شـرایط منـدرج در    -7تبصره 
دام توانند از همان ابتـدا نسـبت بـه درخواسـت موافقـت قعطـی اقـ        می 6ماده  "ب"بند 

سال عملکرد مثبت واحدهاي زیـر   2نمایند، ولی براي پژوهشگاه منوط به داشتن حداقل 
  .باشد مجموعه آن می

  اساسنامه -8ماده 
ماه از تاریخ صـدور موافقـت اصـولی یـا      3هیأت مؤسس موظف است ظرف مدت  -1

) وطبـق الگـ  (قطعی و یا در موارد نیاز به اصالح اساسـنامه، اساسـناه واحـد پژوهشـی را     
  تسلیم نماید؛» معاونت«تنظیم و براي بررسی و تأیید به 

ماه از تاریخ دریافـت اساسـنامه نسـبت     2وزارت موظف است حداکثر ظرف مدت  -2
به بررسی، تأیید و ارسال آن جهت ثبت به اداره ثبت اسناد و امالك محل فعالیت واحـد  

  پژوهشی اقدام نماید؛
ساسـنامه مصـوب شـوراي گسـترش     هیأت مؤسس موظف اسـت یـک نسـخه از ا    -3

عالی که به مهر اداره ثبت اسناد و امالك محـل فعالیـت واحـد پژوهشـی ممهـور       آموزش
  .تسلیم نماید» معاونت«شده است را به 

اعتبار اساسنامه اولیه تا زمان اعتبار مجوز موافقت اصولی بـوده و پـس از    -8تبصره 
  .شوداخذ موافقت قطعی باید اساسنامه جدید تصویب 

  »وزارت«ارتباط واحد پژوهشی با  -9ماده 
واحد پژوهشی موظف است هرگونه تغییر وضعیت خود از نظر محل اسـتقرار، شـماره   

گزارش دهـد، در  » معاونت«تلفن تماس و تغییر در کمیت و کیفیت واحد پژوهشی را به 
ه عهـده  غیر این صورت هرگونه عواقب ناشی از عدم دسترسی به واحد پژوهشی مربوط، ب

  .واحد پژوهشی و مسؤوالن آن خواهد بود
  گزارش عملکرد -10ماده 

واحد پژوهشی موظف اس گزارش عملکـرد پژوهشـی خـود را هـر زمـان کـه توسـط        
  .ارسال نماید» معاونت«درخواست شود، به » معاونت«
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  لغو مجوز تأسیس و فعالیت واحد پژوهشی -11ماده 
در اداره ثبـت اسـناد و امـالك محـل      پیش از ثبـت اساسـنامه واحـد پژوهشـی    ) الف

، مجوز واحد پژوهشی در مـوارد  )واحد ثبت مؤسسات غیر تجاري(فعالیت واحد پژوهشی 
  :شود عالی لغو می زیر پس از تصویب شوراي گسترش آموزش

کـه در جلسـه رسـمی    (با درخواست کتبی حداقل دو سوم اعضاي هیأت مؤسس  -1
  ؛)هیأت مؤسس به تصویب رسیده باشد

در صورت تخلف هیأت مؤسس یا واحد پژوهشی از قوانین و مقررات و ضوابط بـه   -2
  ؛»وزارت«تشخیص 

بـا رعایـت   » معاونـت «در صورت داشتن عملکرد ضعیف پژوهشـی بـه تشـخیص     -3
  .مقررات
پس از ثبت اساسنامه واحد پژوهشی در اداره ثبت اسناد و امالك محـل فعالیـت   ) ب

با اجـراي مقـررات مربـوط بـه انحـالل      ) غیر تجاريواحد ثبت مؤسسات (واحد پژوهشی 
  .پذیرد انحالل صورت می) شرح مذکور در اساسنامه واحد پژوهشی به(واحد پژوهشی 

  نظارت -12ماده 
نظارت بر عملکـرد پژوهشـی براسـاس قـوانین و مقـررات وزارت علـوم، تحقیقـات و        

  .باشد می» معاونت«بر عهده  فناوري
  تصویب -13ماده 

شوراي گسـترش   21/12/1389تبصره در جلسه مورخ  8ماده و  13نامه در  این آیین
به تصویب رسید و از تاریخ ابالغ قابل اجـرا   فناوريعالی وزارت علوم، تحقیقات و  آموزش

 24/6/1386و جایگزین شیوه نامه تأسیس واحدهاي پژوهشی خصوصـی مصـوب مـورخ    
شـود و واحـدهاي پژوهشـی خصوصـی کـه داراي       مـی  فنـاوري وزارت علوم، تحقیقات و 

مراحـل بعـدي،   / موافقت اصولی یا آزمایشی یا قطعی هستند موظفند براي طـی مرحلـه  
  .نامه تطبق دهند شرایط خود را با این آیین

  
کامران دانشجو -فناوريوزیر علوم، تحقیقات و   
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