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 آغازین   سخن

و در   ی و نوآور  ی فناور   بوم ست ی توسعه ز ، تحقیقات و فناوری با هدف در وزارت علوم  ی و نوآوری معاونت فناور 

  ی مل   ی د ی کل   گران ی باز   وند ی و پ   ی ساز بکه ش   . شد   تأسیس نیازمحور    ی ها ی و توسعه فناور   ها پژوهش   ت ی هدا   راستای 

بوده است    ، نجانب ی ا   دار ت ی مهم و اولو   ی ها از برنامه   ی ک ی   ی، الملل ن ی ب   ی پلماس ی د   ت ی تقو بر  با تمرکز    ی الملل ن ی و ب 

با یاری خداوند متعال این امر با حمایت ریاست محترم جمهور در دولت سیزدهم و پیگیری  های وزارت  که 

محقق شد و معاونت فناوری و نوآوری در ساختار جدید ایجاد گردید. با این تغییر   1400/ 09/ 06عتف در تاریخ   

فعالیت  بر  تمرکز  ضمن  دانشگاه ساختار،  نوآوری  و  فناوری  حوزه  پارک پژوهشگاه ها،  های  و  و  ها  علم  های 

لم، مرجعیت و  تولید ع   گیرد. تری صورت می با شتاب افزون   بنیان دانش فناوری، حرکت در مسیر توسعه اقتصاد  

 کند، مسیر مصرف علم و ایجاد رفاه توسعه فناوری است. می   مصرف علم رفاه ایجاد 

می  سال  رود،  انتظار  دانش "در  اشتغال تولید،  و  رهبری    "آفرین بنیان  معظم  مقام  توسط  که 

فناوری   در حوزه   و البته وزارت عتف   کلیه نهادهای ذیربط  سته ی شا   ت ی با هدا   معاونت این   ؛ نامگذاری شده است 

ی  ها را از طریق حمایت از هسته   بنیان دانش   ی ها شرکت واحدهای فناور و    ش ی و زا   رویش   و نوآوری، موجبات 

با توجه به نقش پررنگ    . سازی محصول، فراهم آورد فناور و نوآور و باهدف تبدیل ایده به نمونه اولیه و تجاری 

ی هر نهادی، معاونت فناوری و نوآوری نیز به عنوان  ها و برنامه   ها قوانین و مقررات در اجرایی نمودن سیاست 

ابزارهای عملیاتی  از  راهبردها، سیاست یکی  برنامه   ها کردن؛  و    ها و  تهیه  به  اقدام  نوآوری  و  فناوری  در حوزه 

ها و ضوابط مرتبط با این حوزه نموده است. در این راستا مجموعه  نامه ها، شیوه ، دستورالعمل ها نامه تدوین آیین 

با عنوان  حا  آ "ضر  اجرا   و   ها دستورالعمل   ها، نامه ن یی قوانین،  نوآور   ی حوزه فناور   یی ضوابط  و چراغ    راهنما "ی و 

 مند شوند. فناوری و نوآوری فراخور نیاز خود از آن بهره   بوم زیست است تا بازیگران    راهی 

ترم فناوری و نوآوری،  شائبه جناب آقای دکتر علی خیرالدین معاون مح در پایان از زحمات خالصانه و بی 

  "ریزی و توسعه فناوری و نوآوری گذاری، برنامه سیاست "کلیه معاونان و مدیران وزارت عتف، مدیران کل دفاتر  

مشاوران و کلیه همکاران معاونت    ، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور   ، "ی و نوآور   ی امور فناور   ی بان ی پشت "و  

کشه که در گردآوری مطالب  ترکمن و جناب آقای علی اکبر اسدی بویژه سرکارخانم سولماز    فناوری و نوآوری، 

 یم. نما ی م   ی تشکر و قدردان این کتاب نقش مهمی را ایفا نمودند،  

 محمدعلی زلفی گل 

 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 





 

 

 مقدمه 

محصول   ساز علم تاچرخه ثروت  تکمیلریزی برای  مند کشور به حوزه فناوری و نوآوری، برنامه ورود نظام

های پیشین در توسعه علمی و فناوری، به دو دهه اخیر باز  های این حوزه به مأموریتمأموریت   افزودنو  

گردد. در این حرکت جدید نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بسیار مهم و پر رنگ بوده و توانسته  می

ات مهمی را انجام دهد. از جمله  افزاری اقدامافزاری و هم به لحاظ نرم در این مدت هم به لحاظ سخت 

های علم و فناوری در سراسر کشور  توان به توسعه مراکز رشد و پارکهای بارز در این حوزه میتالش 

ارزنده نقش  که  کرد  دانشاشاره  و  خالق  اقتصاد  اکوسیستم  توسعه  و  توانمندسازی  در  را  ایفا ای  محور 

 اند.کرده

بنیان و فناور  های دانش های آن و رشد و توسعه شرکتاختموضوع توجه به فناوری و توسعه زیرس

و با    1383شروع شد. این روند در سال    1379  با ایجاد اولین مرکز رشد و پارک علم و فناوری در سال

تری به خود گرفت  تغییر وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مفهوم جدی

های معاونت فناوری در ساختار وزارت عتف، شکلی رسمی یافت. در طی سالبا ایجاد    1384و در سال  

ای در این زمینه انجام شد ولی به دلیل مشکالت موجود در ساختار  های گستردهفعالیت  1388تا    1384

 معاونت فناوری در معاونت پژوهشی ادغام گردید. 1388وزارت عتف، مجدداً در سال 

 و   اوری به عنوان متولی قانونی توسعه علم، تحقیقات و فناوری در کشوروزارت علوم، تحقیقات و فن

نیز به عنوان یک سازمان پیشرو همواره در توسعه و بلوغ نظامات سه گانه علم، پژوهش و فناوری نقش  

داشته این حوزه    و  محوری  از وظایف  وزارت عتف بسیاری  و تشکیالت  اهداف، وظایف  قانون    براساس 

ریزی کالن و نظارت  سیاستگذاری، برنامههرگونه    است. بنابراین   شدهوزارت واگذار    ینا  به  (1383)سال  

و توسعه  بر زیست آیینبوم  مرتبط،  مقررات  و  قوانین  باید در چارچوب  فناوری  و  و نامه در محور علم  ها 

 ی این وزارت باشد. هادستورالعمل

بلوغ الزم رسی به  پژوهش  و  آموزش  نظام  نیازمند یک جهش جدی و حال که کشور در  است،  ده 

ورود به گام سوم توسعه یعنی نظام نوآوری و فناوری بود که با توجه به گستردگی این نظام و تاثیرگذاری  

سازی و بوم و همچنین در راستای چابکزیستهای مختلف جامعه و افزایش بازیگران این  آن در بخش 

وزارت  ساختار  بازنگری در  ساختاری  تغییر  یک  سیاستگذاری،  ،  که  شد؛  احساس  پیش  از  بیش  عتف 
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ریزی و نظارت بر این حوزه را به صورت مستقل و با برخورداری از نیروهای متخصص و زبده انجام  برنامه 

دهد و این امر مهم با تفکیک حوزه فناوری از معاونت پژوهش و فناوری و تشکیل یک معاونت مستقل با 

 رقم خورد.  06/09/1400ر تاریخ عنوان معاونت فناوری و نوآوری د

آ قوانین، مقررات،  است  ، دستورالعملهانامه ینیکتاب حاضر مجموعه  و اصول و ضوابط مصوبی  ها 

ای که تکلیف یا مسئولیتی را برعهده معاونت فناوری و نوآوری قرار داده است. این کتاب بصورت دوره

 شود.می  بروزرسانی 



 

 

 در یک نگاه  عتف معاونت فناوری و نوآوری وزارت 

نو  و  فناوری  معاونت  عتف  آ ماموریت  وزارت  تسهیل ظرفیت وری  زیست سازی،  ساختارهای  بهبود  و  بوم  گری 

دانشگاه  محوریت  با  کارآفرینی  و  نوآوری  پارک   ها پژوهشگاه ها،  فناوری،  فناور   ی ها و  و  طر   ی علم    ق ی از 

انجام این ماموریت،    ی ی است. در راستا لل الم بین و    ی مل   ی د ی کل   نفعان ی و تعامل با ذ   ی ساز شبکه   ، ی ساز گفتمان 

و    ی »راهبر های متنوعی را تهیه و تدوین کرده است. اهداف معاونت شامل  معاونت اهداف، راهبردها و برنامه 

با    ی ن ی و کارآفر   ی بوم نوآور و مراکز رشد«، »توسعه زیست   ی علم و فناور   ی ها متمرکز و منسجم پارک   ت ی ر ی مد 

پارک وهشگاه پژ ها،  دانشگاه   ت ی محور  و  فناور   ی ها ها  و  فناور   «، ی علم  نوآور   ی »توسعه  رو   ی و    ی کرد ی با 

مسأله   انه ی گرا تحول  »زم و  برا نه ی محور«،  مرزها   ی سازی  در  کشور  نوآور   ی فناور   ی حرکت  »توسعه    «، ی و 

نوآور   ی فناور   ی پلماس ی د  ا   « ی و  به  »کمک  دانش   جاد ی و  اهداف،    « بنیان اشتغال  به  دستیابی  منظور  به  است. 

برنامه فعالیت   ونت معا  و  راهبردهای  ها  ذیل  متنوعی  تکم   -1های  تقو   ل ی توسعه،  و    ی فناور   بوم ست ی ز   ت ی و 

ترو   -2؛  کشور   ی نوآور  و    ی فناور   ی ساز ی تجار   -3  در کشور؛   ی ان ی بن و فرهنگ دانش   ی ن ی کارآفر   ج ی آموزش و 

و حل مسائل    ازها ی هت رفع ن فناورانه در ج   ی ها ت ی ظرف   ت ی و هدا   یی گرا ت ی مأمور   -4  ان؛ ی بن دانش   ی ن ی آفر اشتغال 

 تعیین کرده است.    کشور   ی نوآور   ی نظام مل   ش ی و پا   ن ی تدو   ، ی طراح   -5  کالن کشور؛ 

  بوم زیست نهادهای مرتبط توسعه و رشد    جاد ی ا   ل ی و تسه   ق تشوی   های مربوط به راهبرد اول شامل برنامه 

آیین  تهیه  از جمله  نوآوری  و  نوآوری،  فناوری  و  کارآفرینی  ارتقا    طرح نامه مراکز  و    ی نوآور   بوم زیست توسعه 

  )دانا(   سازان نده ی با نخبگان و آ   یی درگاه آشنا ی، ایجاد  و نوآور   ی فناور   ی ها قطب   جاد ی و ا   ی طراح   ، ها )تانا( استان 

های مربوط به راهبرد  ؛ برنامه ی و نوآور  ی فناور   ی پلماس ی د   ت ی و تقو  ی و نوآور  ی فناور  ت ی مرجع  در راستای برنامه 

و    ن ی از واقف   ت ی طرح حما   ، شرفت ی پ   ان ی و راه   ی طرح تور فناور ملی ترویج کارآفرینی،    دوم شامل تدوین طرح 

  های مرتبط با راهبرد سوم شامل ی؛ برنامه و نوآور   ی طرح مهر دانش، فناور ی و  و نوآور   ی پژوهش، فناور  ن ی ر ی خ 

و    ی گان فناور طرح خبر   ی، فناور   ار ی طرح دست   )گرنت طرح جوانه، شکوفایی و رشد(،   گرنت فناوری   ی برنامه مل 

  های مربوط به راهبرد چهارم شامل ی؛ برنامه و نوآور   ی فناور   مه ی طرح ب   ی و فکر   ت ی طرح گرنت مالک و    صنعت 

فناورانه پرچمدار   ی ها طرح )نان( و  ازها ی ها و ن ده ی سامانه نظام ا   ی انداز راه و   ی طراح ه،  گان  16فکر  ی ها اتاق  جاد ی ا 

  پنفاد() طرح    ی طراح   ی و نوآور   ی سند نظام مل   ن ی تدو ششم شامل    های مرتبط با راهبرد ز و برنامه سا ان ی و جر 

 شود. می   بنیان دانش و اشتغال    ی فناور   ، ی نوآور   ش ی پا 
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 معاونت فناوری و نوآوری   آشنایی با 

 

 ریزی و توسعه فناوری و نوآوری گذاری، برنامهدفترسیاست

 ؛پژوهی ریزی و آیندهگذاری، برنامهگروه سیاست  •

 ؛ ری و نوآوریگروه ایجاد، توسعه و راهبری فناو •

  .هاها و عملکردگروه پایش داده •

 دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری 

 ؛ سازی، تامین مالی و جذب مشارکتگروه تجاری •

 ؛ و هدایت نوآوری  گروه مالکیت فکری •

  ؛ المللی سازی و تعامالت ملی و بینگروه فرهنگ •

  ؛ بنیاندانشگروه توانمندسازی، کارآفرینی و اشتغال   •

 . های فکرو نیازها )نان( و اتاق   ها نظام ایدهگروه   •
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 ماموریت معاونت فناوری و نوآوری 

تسهیلظرفیت زیستسازی،  ساختارهای  بهبود  و  محوریت  گری  با  کارآفرینی  و  نوآوری  فناوری،  بوم 

پارکپژوهشگاهها،  دانشگاه و  گفتمان ها  طریق  از  فناوری  و  علم  شبکه های  با  سازی،  تعامل  و  سازی 

 .المللیان کلیدی ملی و بینذینفع

 اهداف معاونت فناوری و نوآوری

 ؛های علم و فناوری و مراکز رشدراهبری و مدیریت متمرکز و منسجم پارک -1

های علم ها و پارکپژوهشگاهها، بوم نوآوری و کارآفرینی با محوریت دانشگاه توسعه زیست  -2

 ؛و فناوری

 ؛محوریانه و مسأله گراتوسعه فناوری و نوآوری با رویکردی تحول -3

 ؛سازی برای حرکت کشور در مرزهای فناوری و نوآوریزمینه -4

 ؛ توسعه دیپلماسی فناوری و نوآوری -5

 .بنیانکمک به ایجاد اشتغال دانش  -6

 راهبردهای معاونت فناوری و نوآوری 

  ؛بوم فناوری و نوآوری کشورتوسعه، تکمیل و تقویت زیست -1

 ؛بنیانی در کشورنش آموزش و ترویج کارآفرینی و فرهنگ دا -2

 ؛بنیانآفرینی دانش سازی فناوری و اشتغالتجاری -3

 ؛ های فناورانه در جهت رفع نیازها و حل مسائل کالن کشور گرایی و هدایت ظرفیت مأموریت  -4

 . طراحی، تدوین و پایش نظام ملی نوآوری کشور -5

 های معاونت فناوری و نوآوری برنامه

 ناوری و نوآوری کشور ف بومزیستتوسعه، تکمیل و تقویت  -1

های فناوری و  تشویق و تسهیل ایجاد مراکز کارآفرینی و نوآوری، مراکز رشد، پردیس •

پارک و  دانشگاهنوآوری  در  فناوری  و  علم  دستگاههای  بخش ها،  و  دولتی  های 

  ؛ خصوصی 

 ها )طرح تانا(؛ کمک به توسعه اکوسیستم نوآوری استان •

  ها؛ پژوهشگاهنوآوری در  های فناوری و حمایت از ایجاد قطب •

 تشویق حرکت به سمت مرجعیت فناوری و نوآوری و تقویت دیپلماسی فناوری و نوآوری.  •
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 بنیانی در کشور آموزش و ترویج کارآفرینی و فرهنگ دانش -2

 ؛هاتدوین طرح ملی ترویج کارآفرینی در دانشگاه •

 ؛های علم و فناوریحمایت از اجرای طرح تور فناوری در پارک •

 ؛ شویق و تسهیل امور وقف و خیریه فناوری و نوآوریت  •

 . آموزانحمایت از اجرای طرح مهر فناوری برای دانش •

 بنیان آفرینی دانشسازی فناوری و اشتغالتجاری -3

 ؛هااجرای طرح گرنت فناوری در دانشگاه •

 ؛ های علم و فناوریاجرای طرح دستیار فناوری در پارک •

 ؛های علم و فناوریصنعت در پارکتدوین طرح خبرگان فناوری و   •

 ؛هاتدوین طرح گرنت مالکیت فکری در دانشگاه •

 .تدوین طرح بیمه فناوری و نوآوری •

 های فناورانه در جهت رفع نیازها و حل مسائل کالن کشور گرایی و هدایت ظرفیتمأموریت -4

 ؛ گانه  16های فکر  ایجاد اتاق  •

 ؛نیازها )نان(  ها واندازی سامانه نظام ایدهطراحی و راه •

 .سازهای فناورانه پرچمدار و جریانطرح •

 طراحی، تدوین و پایش نظام ملی نوآوری کشور  -5

 ؛ اجرای پروژه تدوین سند نظام ملی نوآوری •

 .بنیان(طراحی طرح پنفاد )پایش نوآوری، فناوری و اشتغال دانش •

 شرح وظایف معاونت فناوری و نوآوری 

 ؛تیبانی و حمایت از نظام فناوری و نوآوری کشورریزی، پش گذاری، برنامهسیاست  •

مزیت • قابلیتشناسایی  نسبی،  مبنای های  بر  کشور  فناوری  نیازهای  و  استعدادها  ها، 

 ؛نگری و آینده پژوهی و معرفی آن به مراکز فناوری کشورآینده

اولویت • نوآوری  فناوری  راهبردیهای  بررسی  پیشنهاد    و  یا  همکاری    هایدستگاهبا 

 ؛و پیشنهاد به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری  ربط ذی  یاجرائ

 ؛ های غیردولتی مناسب برای کمک به توسعه فناوری دربخش  راهکارهایاتخاذ   •



 ی و نوآور  ی با معاونت فناور ییآشنا 16

 

و جایگاه مراکز نوآوری، مراکز رشد   ها، ظرفیت ها، تقویت و ارتقای زیرساختدهی شکل  •

 ؛ی علم و فناوری در کشورهاو پارک

 ؛ها و مراکز علمی و فناوری کشوردر دانشگاه  بنیاندانشاد اقتص  بومزیست  دهی شکل  •

 بوم زیستتوسعه تعامالت فیمابین مراکز علمی و فناوری کشور و سایر اجزای موثر در   •

  ؛ بنیاناقتصاد دانش

ها و مراکز ، توسعه و تقویت مراکز نوآوری و فناوری در دانشگاهگیریشکلکمک به   •

 ؛ پژوهشی و فناوری

  ؛ بنیانی دانشگاهی دانشهاشرکت  تأسیسگیری و  لحمایت از شک •

های صنعتی، ات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با بخشمؤسس تقویت ارتباط میان   •

  ؛ اقتصادی و اجتماعی

فرآیند تحقیق و توسعه در صنعت  سازی  ، کاهش ریسک و توانمندگیریکمک به شکل •

  ؛ از طریق مراکز علمی و فناوری

و کمک به رفع آن از طریق المللی  های فناورانه در سطح ملی و بینرصد نیازها و تقاضا •

 ؛نظام نوآوری و فناوری کشور

بین • تعامالت  صادرات المللی  ارتقای  و  نوآوری  و  فناوری  دیپلماسی  محوریت  با 

 ؛محورمحصوالت نوآورانه و دانش

  ؛ ترویج گفتمان و ارتقای فرهنگ فناوری و نوآوری در جامعه •

و نوآوری در مراکز علمی، پژوهشی، فناوری و نوآوری    ازرگانی فناوریارتقای دانش ب •

به   منظوربه کشور  دانشمندان  و  نخبگان  دستاوردهای  هدایت  و  علم  از  ثروت  ایجاد 

 ؛ی المللسمت رفع نیازهای ملی و بین

در داخل و و نوآوری  فناوری    برمبتنی محصوالت    ی مناسب برای عرضه هاایجاد زمینه •

و کشور  صدور    خارج  از  ایجاد   شدهتولید  محصوالتحمایت  به  کمک  و  کشور  در 

 ؛ی غیردولتی علمی، تحقیقاتی و فناوریهاشرکتو    هاانجمن

جامع  ا • فناوریرزیابی  نظام  نوآوری  عملکرد  پیشرفت   و  و  هاشامل  موانع  شناخت   ،

 ؛ هنت و تدوین و ارائه گزارش ساال مشکال 

 ؛ایف واحدهای تحت نظرهدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای وظ •

 . محوله از طرف مقام مافوق   انجام سایر امور •
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 شرح وظایف دفاتر 

 و توسعه فناوری و نوآوری   ریزی، برنامهگذاریدفترسیاست  -1

ی کالن و اسناد باالدستی  هاتحقق اهداف برنامه  منظوربهریزی  گذاری و برنامهسیاست  •

 ؛ در حوزه فناوری و نوآوری

مناسب • راهکارهای  فناوری    اتخاذ  توسعه  به  کمک  نوآوری  برای  بخشو  های در 

 ؛ غیردولتی 

تعامل  برنامه • و  ارتقای سطح همکاری  توسعه  مناسب جهت  راهکارهای  اتخاذ  و  ریزی 

فناوری و نوآوری  بومزیستدر راستای تقویت پژوهشی و فناوری فیمابین مراکز علمی، 

 ؛ کشور

فناوری  • و  نوآوری  نظام  پژوهی  آینده  و  نگری  مزیتو    آینده  نسبی، هاشناسائی  ی 

  ؛ کشور  و نوآوری  ، استعدادها و نیازهای فناوریهاقابلیت 

انگیزش   • ایجاد  و  مقررات  و  قوانین  تنظیم  و  و   هانامهپایان  دهیجهت  منظور بهتهیه 

  ؛ المللی به سمت رفع نیازهای نوآورانه و فناورانه در سطح ملی و بین  هارساله 

بانک  • تکمیل  و  اطال تهیه  یکپارچه  های  و  مرتبط  و   منظور بهعاتی  آمار  به  دسترسی 

 ؛ نظام مدیریت دانش فناوری و نوآوری در کشور  گیریاطالعات دقیق و شکل

کشور    ریزینامهبر • فناوری  توسعه  مالی  منابع  تدارک  اولویت و  برای  های پیشنهاد 

 ؛ کشور  ریزیتخصیص منابع در حوزه فناوری به سازمان مدیریت و برنامه

روز  تهیه،  • به  و  دستورالعملهانامهآیینرسانی  تدوین  با   ها،  مرتبط  مقررات  و  قوانین  و 

  ؛ برای تصویب  صالح ذیو مراکز رشد و پیشنهاد آن به مراجع    هاپارک

سیاستگذاری    ریزیبرنامه • از   منظوربهو  کاغذ  حذف  و  الکترونیکی  خدمات  توسعه 

 ؛ مرتبط با نظام فناوری و نوآوری  فرآیندهای

پیشنهادهای  اتخا • تهیه  و  تدابیر  و   الزمذ  فنی  دانش  و  فناوری  انتقال  درخصوص 

یافته به داخل کشور و ارائه آنها به های انتقال فناوری  کردنبومی   منظوربه  ریزیبرنامه

 ؛ شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

با ن توسعه فناوری در کشور و مقایسه آن  ال های ک شاخص و تحلیل  نظارت  آوری،  جمع •

 ؛یالمللهای بینشاخص 

   ؛ ی نظارت و ارزیابی مراکز فناوری و نوآوریهاتدوین، بروزرسانی و تحلیل شاخص  •
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  ؛ یافته به کشورهای انتقال فناوری  کردنبومی   منظوربه ریزی  برنامه •

الزم   • پیشنهادهای  ارایه  و  تدابیر  سیاست  منظوربهاتخاذ  تجاریهاتعیین  و ی  سازی 

 ؛ پژوهشی، انتقال و اشاعه فناوریکاربست دستاوردهای  

برنامه • تدابیر الزم  مطالعه،  ی مردمی و بخش هاجذب مشارکت  منظوربهریزی و اتخاذ 

 ؛ خصوصی در راستای توسعه مراکز فناوری و نوآوری

فناوری و   تأسیس در حوزه  المللی  مطالعه و بررسی مستمر تجربیات ملی و بین • مراکز 

 ؛پژوهی آینده  ارتقای دانش و  منظوربهنوآوری  

و رفع موانع توسعه آن از طریق حذف   بنیاندانشپایش قوانین و مقررات حوزه اقتصاد   •

 ؛قوانین زاید و پیشنهاد تصویب قوانین جدید مرتبط

و فناوری، مراکز  علم  هایپارک توسعه مراکز فناوری و نوآوری نظیر حمایت از ایجاد و •

 ؛ ن مشابهرشد واحدهای فناور، مراکز نوآوری و عناوی

تدوین ضوابط، معیارها و استانداردهای ایجاد و گسترش مراکز فناوری و نوآوری نظیر   •

 ؛ ... های علم و فناوری، مراکز رشد واحدهای فناور، مراکز نوآوری وپارک

ی علم و فناوری، مراکز رشد هاصدور مجوز فعالیت مراکز فناوری و نوآوری شامل پارک •

ی هاوری و عناوین مشابه پس از تامین مقدمات و زیرساخت واحدهای فناور، مراکز نوآ

 ؛الزم و طی فرآیندهای قانونی

های علم و فناوری جهت تصویب در شورای گسترش و  پارک  بررسی و تأیید اساسنامه  •

 ؛ ریزی آموزش عالی برنامه

   ؛ و یا جلوگیری از ادامه فعالیت آنها  تمدید و یا تبدیل مجوز مراکز فناوری و نوآوری •

)پارکتدوین   • فناوری  مراکز  عملکرد  از  تحلیلی  رشد(  گزارشات  مراکز  و    منظوربهها 

 ؛مقایسه روند توسعه کمی و کیفی این مراکز در کشور جهت بهبود کیفیت عملکرد

 ؛های مراکز فناوری و نوآوری موفق و فعال در دنیاانواع مدل   سازیبومی  •

 ؛ ی مراکز فناوری و نوآوریاندازد و راههای همکاری مشترک در ایجاتدوین و ارائه مدل  •

الزم   • تدابیر  اتخاذ  و  پیشنهادات  زیرساخت  منظور بهارائه  تقویت  و  مراکز توسعه  های 

 ؛ فناوری و نوآوری کشور
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های الزم در تهیه ی امنا و پیگیری و انجام هماهنگی هاهیئتهمکاری موثر با مرکز   •

های علم و امنا پارک  هیئتمی و  دستورات، برگزاری جلسات و مصوبات کمیسیون دائ

   ؛ فناوری

  هیئت های علم و فناوری کشور جهت تصویب در  بررسی و تایید برنامه راهبردی پارک •

 ؛ امنا

تایید های اجرایی پارکهاهیئتعضویت موثر در   • بررسی و  فناوری کشور و  ی علم و 

 ؛های اجرایی هیئتمصوبات  

عمرانی   • جامع  به طرحهای  مربوط  امور  و همکاری هاپارکپیگیری  فناوری  و  علم  ی 

  ؛ های جامع عمرانی الزم در این زمینه با دفتر طرح 

برنامه • مقایسه  در  تحلیلی  گزارشات  پارکتهیه  عملکرد  و  راهبردی  و هاهای  علم  ی 

واقعیت راستای  در  الزم  راهکارهای  ارائه  و  کشور  برنامهفناوری  تدوین  های  گرایی 

 ؛راهبردی

انواع م • به  فناوری در پاسخگویی  ایجاد مراکز  تقاضاهای واصله در خصوص  و  طالبات 

 ؛ کشور

تهیه و بروزرسانی بانک اطالعاتی جامع از مشخصات مراکز فناوری کشور و ارائه آمار و   •

 ؛ربط اطالعات در این خصوص به مراجع ذی

 ؛ نتایج ارزیابی براساس  ساالنه مراکز فناوری و نوآوری    بندیارزیابی و رتبه •

ارائه گزارش و مستندات این حوزه جهت تصمیم های دورهرتانجام نظا • گیری و  ای و 

راهگذاریسیاست  و  آتی  ارزیابی های  و  نظارت  الکترونیکی  جامع  نظام  مراکز   اندازی 

 ؛ فناوری و نوآوری

 پشتیبانی امور فناوری و نوآوری    دفتر  -2

معنو  ی ماد  تیو حما  ی بانیپشت • فرآ  ی و  افزا  به محصول   دهیا  لیتبد  ندیاز  سهم   شیو 

ناخالص   دیدر تول   یداخل  یو فناور  شرفتهیدانش پ  برمبتنی محصوالت و خدمات    دیتول 

 ؛ی داخل

 ی نقش فعال و مشارکت بخش خصوص شیافزا منظوربهالزم  ریو اتخاذ تداب یزیربرنامه •

 ؛یو انتقال فناور  یسازیمرتبط با تجار  یهافعالیت در  

 ؛ضا محور مطابق با قانونتقا  ی هاپژوهشاز    یمال   تیو حما  جذب •
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بروزرسان  نییتع • نوآور  یسازیتجار  یهافعالیت  ی ابیارز  ی هاشاخص   ی و  و   یمراکز 

 ؛ یفناور

تداب  یزیربرنامه • اتخاذ  واحدها  شیافزا  منظوربهالزم    ریو  شرا  یتعداد  حائز    طیفناور 

  ؛ بنیاندانشات  مؤسس و    هاشرکتاز    تیقانون حما  یایاستفاده از مزا

الزم  ریزبرنامه • تدابیر  اتخاذ  و  و   منظوربهی  مالی  تامین  مبادی  و  تنوع  افزایش 

 ؛ ی در حوزه فناوری و نوآوریگذارسرمایه 

اندازی و توسعه ها و صنایع از طریق راهتقویت تعامالت و ارتباطات بین دانشگاه و پارک •

  ؛ (TTO) دفاتر انتقال فناوری

 ؛یفکر  تیمالک  از  تیحما  منظوربه  یگذاراستیمقررات و س  م یتنظ •

ب  یدر راستاای  حرفهسازی  شبکه  • ارتباطات    ت یفعال در حوزه مالک  گرانیباز  نیتوسعه 

 ؛ یفکر

 ؛ یفکر  تیمرتبط با مالک  یهاو طرح   هاپژوهشاز    تیحما •

 ؛یفکر  یهایی دارا  شتریخلق ب   منظوربه  تیو هدا  ریزیبرنامه •

های بررسی ابعاد و روشپایش نظام جامع مالکیت فکری در مراکز فناوری و نوآوری و   •

 ؛ گذاری دارایی فکری واحدهای فناور و نوآورارزش

شیوه • زمینه  در  بررسی  و  ارزشهامطالعه  ارزیابی،  ارائه   یفناور  یگذاری  و  کشور  در 

 ؛ راهکارهای مناسب در این زمینه

و    یگذارارزیابی، ارزش  نهیکشورها در زم  ریسا  ی گردآوری و طبقه بندی منابع اطالعات  •

 ؛ سازی فناورییتجار

 ؛ مرتبط با مالکیت فکریی آموزشی  هابرگزاری دوره •

 ؛ یفکر  تیو توسعه فرهنگ مالک  ج یترو  و اتخاذ تدابیر الزم جهت   ریزیبرنامه •

فناور  ی هاپارکالمللی  نیب  یارتباطات علم  یو هماهنگ  ریزیبرنامه • و  و مراکز   یعلم 

 فناور مرتبط؛  ینهادها  ریرشد وزارت عتف و سا

رسانی  و اطالع المللی  ن یو ب  ی مل  ط یدر مح  یو فناور  ی تحوالت علم  شیدر پا  یهمکار •

شناسا تع  هات یمز  یی آن،  همکار   یهات یاولو  نییو  جهت  و   ی مل  یهایمربوطه 

 ؛المللی نیب
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و    یعلم و فناور  یهاتعامالت پارک  م یدر تنظ  نینو  یها و الگوهاروش  کرد، یرو  شیپا •

 ؛ی المللنیو ب  یعتف در سطح مل  مرتبط با وزارت  فناور  ینهادها  ریسا

  ی نهادها ریو سا یعلم و فناور یهاپارک ی المللنیب  ی علم یهافعالیت  ی ابیو ارز نظارت •

 فناور مرتبط با وزارت عتف؛

با    یعلم و فناور  یهاپارک  فناورانه  –  ی علم  یهاتهیو کم  هاکارگروه  یری گیو پ  لیتشک •

و   یپژوهش   ، ی آموزش  یهانامهو تفاهم   هامهدر قالب موافقتنا  ی الملل نیو ب  ی مل  انیهمتا

 ؛ یفناور

ته  مشارکت • اشتراک  نیتدو  ه،یدر  به  پارک  ی گذارو  به  مربوط  و   یهااطالعات  علم 

 ؛ی المللنیب  انیفناور مرتبط با وزارت عتف و همتا  ینهادها  ریسا  ، یفناور

ا  عیتسر • به  کمک  جد  جاد یو  همکار  یفناور  -یعلم  دیمراکز   یعلم  ینهادها  یبا 

از کشور در قالب پارک  ی المللنیب و مراکز فناور   ی علم و فناور  یهادر داخل و خارج 

 مشترک؛

بررس  مطالعه • سازمان  ی و  فناورانه  شناخت   یالمللنیب  ی تخصص   یهاامکانات  هدف  با 

 ی برا  ی و مال   ی شگاهیآزما  ، یزات یتجه  ، ی فن  ، ی علم  یهاکمک   افتیجذب و در  یهاراه

با پارک  یا منطقه  ای  ی مل  یهاپروژه فناور    ینهادها  ریو سا  یعلم و فناور  یهامرتبط 

 مرتبط با وزارت عتف؛

ومعرف  یهافعالیتو    ی الملل نیب  ی علم   یتخصص  یهاسازمان  شیپا • به   ی آنان  آن 

وگسترش ارتباط و   جادی ا  منظوربهکشور    ربطذی  مراجع  ریو سا  یعلم و فناور  یهاپارک

 ها؛یهمکار

کم  مشارکت • جلسات مخ  ی هاونیس یدر  و  ب  یتلف  روابط  با  ارتباط  در   ی المللنیکه 

خارج    ایفناور مرتبط با وزارت عتف در داخل    ینهادها  ریو سا  یعلم و فناور  یهاپارک

 شود؛ی برگزارم  ربطیذ  یهااز وزارتخانه و سازمان

ب  ی بررس • روند  مشکالت  و  فناور  یهاپارکسازی  ی المللنی موانع  و  سا  یعلم    ریو 

 ی مناسب برا  یرتبط با وزارت عتف در خارج از کشور و ارائه راهکارها فناور م  ینهادها

  منظور؛   نیا

همکار  نیتدو • جامع  فناور  یهاپارک  یالمللنیب  ی علم  یهایسند  و  سا  یعلم    ر یو 

 فناور مرتبط با وزارت عتف؛  ینهادها



 ی و نوآور  ی با معاونت فناور ییآشنا 22

 

راستا  ی هماهنگ • نما  دادهایرو  ی برگزار  یدر  ب  ی مل   یهاشگاهیو  با   ی المللنیو  مرتبط 

 فناور مرتبط با وزارت عتف؛  ینهادها  ریو سا  یالمللنیو ب  یعلم  یهاپارک

رو  ی آموزش  ی هادوره  یبرگزار • قوان  دادها،یدر خصوص  بر   ن یروندها،  حاکم  مقررات  و 

علم فناور  یها پارک  ی الملل نیب  ی تعامالت  و  سا  یعلم  با    ینهادها  ریو  مرتبط  فناور 

ا جهت  عتف  موانع،    ل، یتسه  جادی وزارت  مطلوب  ییتوانا  ش یافزارفع  در   تیو 

 ؛ یالمللنیو ب  یمل  یعلم  یهایهمکار

ب  یمل  ی محتوا  دیتول  • نشر  ی الملل نیو  قالب  در  آن  انتشار  همکار  هیو  با   ی هایمرتبط 

فناور مرتبط با وزارت عتف   ی نهادها  ریو سا  یعلم و فناور  یهاپارک  ی الملل نیب  ی علم

 ؛ امور مرتبط و محوله  ریسا  و  ی المللنیو ب  ی بومسازی  فرهنگ  یدر راستا

تشک  یزیربرنامه • اطالعات   لیجهت  مشاور  یبانک  مرب   ن، یاز  و  ی هاحوزه  انیراهبران 

 ؛هاپژوهشگاهها، مراکز رشد و  آنها در پارکرسانی  مختلف و به روز

نشست  یی هاتهیکم  جادیا • برگزاری  تخصصجهت  جلسات  و  تجربه،   ،ی ها  انتقال 

 ؛ و صنعت  یو نوآور  یورفنا  ی مراکز علم   با  افزایی هم 

ا  یزیربرنامه • توانمندساز  ریتداب  جادیو  جهت  و  فناور    یهاشرکتها،  هسته  یالزم 

 –  سخنوری  –ای  حرفه  رفتارهای  –فنون مذاکره    -یم یکار ت )  نهیدر زمها  آپاستارت 

 ؛(ی ستمیو تفکر س  مالی   هوش  –  ارتباطات

مدرسه  ی نیکارآفر   هینشر  انتشار • و  نوآورانه  و  گزارش  فناورانه  ارائه  جهت  و  اشتغال  ها 

 ؛ها و مراکز رشددر پارک  یو نوآور  یفناور  برمبتنی اشتغال    یآمارها

دانشجو  یزیررنامهیو    یی شناسا • جذب  التحص  انیجهت  فارغ  و   الن یو  نخبه  فناور 

منتورها  دیاسات   نیهمچن بهره  م یمق   ی ران یا  یو  جهت  در  کشور  از  از   یبردارخارج 

 ؛رانیآن در ا  یسازادهیپ  و  ایروز دن  یهای فناور

 ،هابه سازمان  ی ها و مراکز رشد جهت معرفاز فناوران نخبه پارک  ی بانک اطالعات   جادیا •

 ؛ ها و صنعتارگان

پارکبرنامه • برای  دستورالعمل  تدوین  و  رشدریزی  مراکز  فناوری،  و  علم  مرکز    های  و 

عال آ ا  ی موزش  راه  جاد یکشور جهت  هدا  ی اندازو   بر مبتنی   ی ابیکارو    یشغل  ت یمراکز 

 ؛یی ایجغراف  یو پراکندگ  یبراساس توانمند  ی تخصص  فناوری و نوآوری

هماهنگ  شیپا • افزا  یو  جهت  گسترش    یی کارا  شیمستمر  کارآفرینی هافعالیتو  ی 

 ؛ فناوری و نوآوری در مراکز فناوری و نوآوری  برمبتنی 
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در جهت    یو همکار  تیحما  یبرا  یی اجرا  یهاها، نهادها و دستگاهبا سازمان  ی هماهنگ •

 ؛های فوقاجرای برنامه

 ؛ ی مرتبط با نظام فناوری و نوآوریهاایجاد و تقویت نظام حقوقی در بخش •

بررسی و رسیدگی به امور حقوقی و شکایات واصله به دفتر در حوزه مراکز فناوری و   •

 ؛کاهش آن  منظوربهی پیشنهادی  هاحلنوآوری و ارائه راه

تدا  ریزیبرنامه • فناوری و    منظوربهبیر الزم  و اتخاذ  ترویج و توسعه گفتمان و فرهنگ 

 ؛ نوآوری در کشور

 ؛ حمایت از نشر مجالت، کتب و محتوی مجازی در حوزه فناوری و نوآوری •

 ها  ها، نمایشگاهحمایت از برگزاری رویدادهای حوزه فناوری و نوآوری از قبیل جشنواره  •

 ؛ ...  و

ناوری کشور و پیگیری و معرفی مدیران برتر همکاری در برگزاری هفته پژوهش و ف •

 ؛های علم و فناوری، مراکز رشد و فناوران برترحوزه فناوری، پارک

 ؛ اجرای برنامه ملی گرنت فناوری در کشور •

زمینه • تجاریایجاد  و  برای عرضه  و  سازی  های مناسب  فناوری در داخل  دستاوردهای 

 ؛ در کشور )فن بازار(  شدههای تولیدخارج کشور و حمایت از صدور فناوری

شبکه • و شناسایی،  نوآوری  توسعه  اکوسیستم  اعضای  بین  موثر  تعامل  ایجاد  و  سازی 

سازی محصوالت تسریع در فرآیند تجاری  منظوربهالمللی  فناوری در سطح ملی و بین

 ؛محورخالقانه و دانش

محصوال  • تولید  برای  ساخت  و  طراحی  دانش  کسب  و  فناوری  انتقال  بر  در اهتمام  ت 

 ؛داخل کشور

 ؛ سازیحمایت از تولید محتوی و نشر مرتبط با حوزه تجاری  منظوربه ریزی  برنامه •

بین • تعامالت  صادرات  المللارتقای  و  نوآوری  و  فناوری  دیپلماسی  محوریت  با  ی 

 ؛محوردستاوردها و محصوالت نوآورانه و دانش

تجاری • فرآیندهای  با  مرتبط  رویدادهای  برگزاری  از  جمله ازی  سحمایت  از  فناوری 

 ؛ی المللهای عرضه محصوالت و سکوهای تامین مالی در سطح ملی و بیننمایشگاه

کمک به افزایش و تقویت منابع و توان مالی مراکز فناوری و نوآوری از طریق تامین از  •

 .منابع ملی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و خیرین
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 مقدمه 

آرمان  به  همه دستیابی  تالش  مستلزم  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  بلند  ابعاد  های  تمام  در  جانبه 

های زمانی  های پیشرفت در بازه دوین و اجرای برنامه فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی است. از این رو ت 

ها از لوازم ضروری احراز جایگاهی در شأن ایران  معین و اختصاص منابع الزم برای تحقق اهداف این برنامه 

از مهم  فناوری  و  مقولة علم  از سوی دیگر  است.  زیرساخت اسالمی  ابزار جدی  ترین  و  پیشرفت کشور  های 

های متعالی انقالب اسالمی ایران نظیر احیای  های مختلف است. به این ترتیب تحقق آرمان رقابت در عرصه 

ها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و  تمدن عظیم اسالمی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملت 

لت، معنویت و  جانبه در علم است؛ علمی که دارای سه شاخصة عدا معنویت در جهان در گرو پیشرفتی همه 

 عقالنیت است. 

تحقق این هدف نیازمند ترسیم نقشة راهی است که در آن نحوة طی مسیر، منابع و امکانات الزم، تقسیم  

ازاین  باشد.  و دقیق مشخص شده  به طور شفاف  مسیر  این  الزامات طی  و  است  کار در سطح ملی  رو الزم 

برنامه عملیاتی   انداز و راهبردهای علم و فناوری در سطوح کالن و چشم  سالة توسعة کشور،  های پنج تر نظیر 

الهام  با  تا  نقشه کوشش شده،  این  ترسیم  بهره تدوین شود. در  و  باالدستی  اسناد  از  ارزشهای  گیری  از  گیری 

  1404انداز علم و فناوری در افق  بنیادین آنها و توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری اسالمی ایران، چشم 
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این چشم هجری شمسی ت  با  بیین شود. در  الهی و  با اتکال به قدرت الیزال  انداز، »جمهوری اسالمی ایران 

نوین اسالمی  برپایی تمدن  الهام   -احیای فرهنگ و  برای پیشرفت ملی، گسترش عدالت و  بخشی در  ایرانی 

انسان  از  برخوردار  تربیت جهان، کشوری  و  سالم  فرهیخته،  اسال های صالح،  مکتب  در  با  یافته  و  انقالب  و  م 

برترین  تراز  در  کارگیری  دانشمندانی  به  و  نوآوری  و  فناوری  و  علم  توسعة  و  تولید  در  توانا  جهان؛  های 

 دستاوردهای آن و پیشتاز در مرزهای دانش و فناوری با مرجعیت علمی در جهان« خواهد بود. 

ی این نقش خطیر و نیز با اشراف  رهبر معظم انقالب اسالمی با درکی هوشمندانه از ظرفیت کشور در ایفا 

هدف  خواستار  کشور،  در  موجود  عظیم  استعدادهای  و  امکانات  و  بر  فناوری  و  علم  زمینة  در  دقیق  گذاری 

اند. ایشان بارها بر لزوم  بندی شده و یکپارچه در سطوح مختلف این عرصه شده های عملیاتی، زمان ریزی برنامه 

از مجموعة  بهره  بهینه  به جایگاه علمی  برداری  از وضعیت موجود  پیوسته  و  برای حرکتی منظم  منابع کشور 

داشته  تأکید  کشور  علمی  جامع  نقشة  قالب  در  گذشتة  آرمانی،  سالهای  رهنمودهای  کنار  در  تأکیدات  این  اند. 

در    افزاری و نهضت تولید علم و نیز انتظار جدی ایشان برای اهتمام و جدیت له با مضامین جنبش نرم معظم 

مسیر پیشرفت علمی کشور موجب گردید که تدوین نقشة جامع علمی کشور به طور ویژه در دستور کار شورای  

 عالی انقالب فرهنگی قرار گیرد. 

نگر، شامل مبانی،  ای است جامع و هماهنگ و پویا و آینده نقشة جامع علمی کشور بنا به تعریف، مجموعه 

های اسالمی  و الزامات تحول راهبردی علم و فناوری مبتنی بر ارزش   اهداف، سیاستها و راهبردها، ساختارها 

ساله کشور در این سند تالش شده بر مبانی ارزشی و بومی کشور،  انداز بیست برای دستیابی به اهداف چشم 

های علمی و تجارب عملی تکیه شود. در این خصوص توجه به نکات زیر  ها و نمونه تجربیات گذشته و نظریه 

 است:   ضروری 

رهبر   • رهنمودهای  چارچوب  در  کشور  علمی  جامع  و نقشة  اسالمی)ره(  انقالب  کبیر 

پیش با  و  است  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  و  رهبری  معظم  بینی  مقام 

اسالمی الگوی  علمی  ساحت  تبیین  توانایی  رسانی،  بروز  ایرانی   -سازوکارهای الزم 

 باشد. پیشرفت را دارا می 

حاصل • نقشه  کارگروهبرنامه  این  تالش  و  فعالیت  و  در  ریزی  کارشناسی  متعدد  های 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت  

از  گرفتن  بهره  گوناگون؛  پژوهشهای  انجام  پزشکی؛  آموزش  و  درمان  بهداشت، 

ان عرصة علم نظران و اندیشمندپژوهشهای موجود و مشارکت جمع زیادی از صاحب

دست از  اعم  کشور  فناوری  علمی و  نظام  کالن  مدیریت  و  سیاستگذاری  اندرکاران 

ها و انجمنهای  ا، قطبپژوهشگاهها و  کشور، مدیران، استادان و پژوهشگران دانشگاه
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و  مدیران  و  قم  علمیه  حوزة  صاحبنظران  پرورش،  و  آموزش  کارشناسان  علمی، 

های اجرایی کشور است که از همة آنان ا و بخشهمسؤوالن علم و فناوری از دستگاه 

 شود. قدردانی و تشکر می 

نقشه  • این  پژوهشی  و  علمی  پشتوانة  که  صاحبنظران  آرای  و  پژوهشها  مجموعة 

می  جامع محسوب  نقشه  پشتیبان  اسناد  عنوان  تحت  متعدد  مجلدات  قالب  در  شوند 

انه شورای عالی انقالب برداری به تدریج توسط دبیرخعلمی کشور تنظیم و برای بهره

 گیرد.فرهنگی در دسترس عموم قرار می 

نهایت تالش خود برای اجرای   با ابالغ نقشة جامع علمی کشور الزم است کلیه دستگاهها اجرایی و نهادها 

  کار گیرند. امید است که با اجرای این نقشه زمینه و بستر الزم برای ها و انجام اقدامات الزم را به کامل برنامه 

حق مقام معظم رهبری از جامعة علمی  تحقق کامل اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و انتظارات به 

 شاءاهلل. فراهم شود، ان 

 

 کشور  علمی جامع  نقشة بنیادین و الگوی نظری هایارزش -اول فصل

 کشور  علمی جامع نقشة  بنیادین  هایمبانی و ارزش -1-1

  علمی   جامع   نقشة   پشتیبان   اسناد   مجموعة   در   که   نظری   مبانی   پایة   بر   کشور   فناوری   و   علم   نظام   ارزشی   مبانی 

نظام   گیریهای جهت  کنندة  مشخص   کشور،   علمی  حرکت  بر  حاکم   روح   مثابة   به  و  است  استوار  شده،  ارائه  کشور 

  ارزشها   این   مهمترین .  است   فناوری   و   پژوهش   پرورش،   آموزش،   های عرصه   در   نبایدها   و   باید   و   ها اولویت   و 

 : از   بارتند ع 

 فناوری؛ و علم ابعاد کلیة در  اسالم توحیدی بینیجهان حاکمیت -1

 فناوری؛ و علم گرایانةآخرت هدفمندی و هدایتگر علم -2

  علم  حوزة   در  مستضعفان  خصوص  به   همگان   دستیابی  و   استعدادها  پرورش   محوری،عدالت -3

 علم؛  در پذیریخطر و  نوآوری  خالقیت، تقویت  و فناوری، و

 وی؛ آزادگی و طلبعلم  عقلگرا، جو،حقیقت فطرت بر  تکیه با انسان کرامت -4

 ؛ (احسن جدال) افکار تضارب و آراء تبادل و آزاداندیشی -5

  حقوقی   احترام   ضرورت  و   علم  ذاتی   ارزشمندی  عالم،  و   علم  تکریم  عقالنیت،   اصل  به   توجه -6

  آنها   از  گیریبهره  و  بشری  علمی  ودستاوردهای  علمی؛  -فکری  هایآفرینش   به  اخالقی  و

 اسالم؛   ارزشی نظام چارچوب در
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 سالمت  و  زیست  محیط  با  هماهنگ  و  آفرینثروت  توانمندساز،  آفرین،  کمال  فناوری  و  علم -7

 جامعه؛  آحاد اجتماعی  و روانی جسمی و معنوی و

  چارچوب   در  انسانی  علوم   طراحی   و   بازبینی  در  بخصوص  علمی  بنیادین  تحول  ایجاد -8

 اسالمی؛  بینیجهان

 جهان؛ در فناوری و علم توسعة فرآیندهای و جهانی محیط با بخشالهام و فعال تعامل -9

  و   تعاون  روحیة  تقویت   گروهی،  و  فردی  منافع  بر  عمومی  مصالح  تقدم  محوری،اخالق  -10

 . آن  با مرتبط نهادهای و علمی جامعة آحاد پذیریمسئولیت و مشارکت

 ی نوآور  و فناوری و علم  نظام الگوی یاصل یهایژگی و -1-2

  ن ی نو  تمدن  جاد ی ا  و  فرهنگ  احیای  دنبال  به  که  ایرانی  جامعه  ویژة  ی نوآور  و  فناوری  و  علم  نظام  مناسب   وی الگ 

 : باشد   داشته   را   زیر   ی اصل   های ویژگی   باید   است   ایرانی   ـ   اسالمی 

  ی کاف  و  نظام  بلندمدت  اولویتهای   و  آرمانها   و  اهداف  به  توجه  با : تقاضامحوری  و  محوری عرضه   ترکیب  -1

  حمایت مورد    باید   دار اولویت   ی ها حوزه   برخی   مذکور،   موارد   از   صنعتی   و   اقتصادی   بخشهای   های اضا تق   نبودن 

  ی آرمانها   و   اهداف   ی مبنا   بر   دانش   عرضة   و   د ی تول   به   معطوف   فناوری   و   علم   نظام   از   وجه   این ویژه قرار گیرند.  

  در  و  فراملی   و  ملی  قتصادی ا  و  صنعتی  ، ی اس ی س  ، ی فرهنگ   نظامهای  تقاضای  افزایش  گر ی د   ی سو  از . است  جامعه 

  الگوی   بنابراین، .  دارد  کشور  دار ی پا   و  جانبه   همه   شرفت ی پ  در   ای ویژه  اهمیت   فناوری،   و   دانش   کردن تجاری   جه ی نت 

  ی محور تقاضا   و   ی محور عرضه   ی الگوها   از   ترکیبی   نه ی زم   ن ی ا   در   ایرانی   جامعة   فناوری   و   علم   نظام   برای   مناسب 

 . است 

  نیازها  به  توجه  نظر  از  ایرانی  جامعة  فناوری  و  علم  نظام  : مداری درون   و   داری م برون   کرد ی رو   دو   اجتماع  -2

  فرصتهای   به   توجه   با   گر ی د   ی سو   از .  است   مدار درون   کشور،   نسبی   مزیتهای   و   بومی   ظرفیتهای   و   قابلیتها   و 

عال  مشارکت ف   کشورها   ر ی سا  و  اسالم  جهان  با در عرصة علم و فناوری  ، ی اسالم  ی کشورها   و  جهان  در  رو پیش 

 . است   مدار برون   نه ی زم   ن ی ا   در   بنابراین   و   دارد 

  جانبه همه  شرفت ی پ   عامل  توأمان،  عمل  و  علم  که   آنجا  از : مهارت  و  پژوهش  و   ت ی ترب  با   آموزش  ق ی تلف   -3

  تلفیقی  الگویی  جهت   در   سرعت  به  فناوری  و   علم   ی فعل   نظام  بر  حاکم  تفکیکی  الگوی  باید  است،  کشور  دار ی پا  و 

  در   و   ابد ی   ادامه   آموزشی   های دوره   تمام   در   و   آغاز   ابتدایی   آموزش   از   باید   ق ی تلف   ن ی ا   ور منظ   بدین .  یابد   تحول 

  انسانها  ت ی ترب  همراه  به  دانش  یادگیری  بر  مبتنی   الگوی   به  را   خود  جای   ی فعل  مدار حافظه  آموزشی   الگوی  نتیجه 

 . شد   خواهد   ویت تق   ی محور پژوهش   کرد ی رو   نیز   عالی   آموزش   نظام   در .  بدهد   و پژوهش   مهارتها   پرورش   و 
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 فناوری و  علم مطلوب وضع  -دوم فصل

  و   فرصتها   ضعف و   قوت و   نقاط   تحلیل   و   فناوری   و   علم   موجود   وضع   مبنای   بر   فناوری   و   علم   مطلوب   وضع 

 .است   گردیده   تدوین   آمده   علمی   جامع   نقشة   پشتیبان   اسناد   مجموعه   در   که    تهدیدها 

 شمسی  هجری1404 افق در انایر اسالمی جمهوری  فناوری و علم اندازچشم -2-1

الهی و با    الیزال   قدرت   به   اتکال   با   فناوری،   و   علم   در   شمسی   هجری   1404  افق   در   ایران   اسالمی   جمهوری 

  در   بخشی   الهام   و   عدالت   گسترش   ملی،   پیشرفت   برای   ایرانی   -اسالمی   نوین   تمدن   برپایی   و   احیای فرهنگ 

 کشوری خواهد بود:   جهان، 

 با   و  انقالب  و  اسالم  مکتب  در  شده  تربیت  و  سالم   فرهیخته،   ، صالح   انسانهای  از  برخوردار •

 جهان؛   برترینهای  طراز  در  دانشمندانی

 آن؛   دستاوردهای  کارگیریبه  و  نوآوری  و  فناوری  علم و  توسعة و  تولید  در  توانا •

 جهان.   در علمی   مرجعیت  با   فناوری  و  دانش  مرزهای  در  پیشتاز •

 ور کش فناوری و علم نظام کالن اهداف -2-2 

  و   علمی  برجستة  جایگاه  احراز   و   اسالم  جهان  در  فناوری  و   علم  اول  جایگاه  به  دستیابی -1

 جهان؛  در بخشیالهام

  نخبه  و  فرهیخته  شایسته و  انسانهای  از  برخوردار  و  محورعدالت   بنیان،دانش   جامعة  استقرار -2

 جهان؛ در علمی  مرجعیت احراز برای

 و   آزاداندیشی  اخالق و  تقویت  با  راههم  تخصصی  و  عمومی   آموزشهای  گسترش  و  تعمیق -3

 جوان؛  نسل ویژهبه  جامعه، آحاد در خالقیت روحیة

  مزیتهای   و  نیازها  اولویتها و  با  متناسب   نافع،  و  نوین  فناوریهای   و  علوم  توسعة  به   دستیابی -4

 خدماتی؛  و صنعتی آموزشی و مختلف نهادهای در آنها کارگیریبه  و انتشار و کشور؛ نسبی

  50  از   بیش  به   داخلی  فناوری  و  دانش   بر  مبتنی  خدمات  و  محصوالت   تولید  سهم  افزایش -5

 کشور؛  داخلی ناخالص تولید درصد

 علمی؛ المللیبین زبانهای بین  در فارسی زبان جایگاه ارتقای -6

 ایران  تاریخی  و  محوری   موقعیت  احیای  و  اسالم  جهان  در  فناوری  و  علم  ارتقای  به  کمک -7

 اسالمی؛   تمدن و فرهنگ در

 .للیالمبین علمی معتبر مراکز با فناوری و های علومهمکاری در حوزه شگستر -8
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 کشور   نوآوری و فناوری علم،  نظام بخشی اهداف -2-3

 سوادی؛ و از بین رفتن بی دانش عمومی    مناسب سطح    به   دستیابی آحاد جامعه  -1

 ی؛ عموم   آموزش پوشش کامل دورة   -2

 : جهت در   آموزان هدایت دانش برای    مناسب   ی نظام آموزش   ایجاد  -3

 کسب فضایل، شناخت مسئولیتها و وظایف در برابر خدا، خود، جامعه و خلقت؛   -3-1

 ی؛ قدرت تفکر و خردورز   یت تقو   -3-2

 کسب آمادگی برای ورود به زندگی مستقل و تشکیل خانواده؛   -3-3

 حضور مسئوالنه و مؤثر در نظام اجتماعی؛   -3-4

 ندة شغلی برای برآوردن نیازهای جامعه؛ آی پدید آوردن  شغلی و    های استعداد پرورش    -3-5

 ؛ استعدادهای علمی برای ورود به دورة تخصصی پرورش    -3-6

پاسخگویی    جهت جهانی و در    معیار سطح دانش و مهارت نیروی کار کشور متناسب با    به   دستیابی  -4

 المللی؛ به نیازهای جامعه و بازار کار داخلی و بین 

رتبه  -5 در  نخست  رتبة  دانشگاهه کسب  بین  بندی  در  شاخص  جایگاه  احراز  و  اسالم  جهان  ای 

 های دنیا؛ دانشگاه 

با    به   دستیابی  -6 متناسب  دانشجویان  کل  به  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  تعداد  مطلوب  نسبت 

 بندی دانشگاهها و نیازهای کشور؛ سطح 

 اسالمی و نیازهای بومی؛   ی سطح مطلوب تولید علم در علوم انسانی بر اساس مبان   ارتقاء  -7

 جایگاه کشور در:   ت تثبی  -8

  در  محوری  نقش  به  دستیابی   منظور  به  گاز  و  نفت  حوزة  هایفناوری   و  علوم •

 منطقه؛

  جهان   در  فناوری  در حوزة علم و  اول   جایگاه  کسب  منظور  به  اطالعات  فناوری •

 اسالم؛

 مربوطه؛  جهانی  بازار  از  درصد  3  کسب  منظوربه  زیستی   فناوری •

 مربوطه؛  جهانی   بازار  از   درصد  2  بکس   منظوربه  میکرو  و  نانو  فناوریهای •

گداخت و دستیابی به    ی به دانش انرژ   یابی ای، دست کسب دانش طراحی و ساخت نیروگاههای هسته  -9

  آهنگ   زمین   مدار ساخت و پرتاب ماهواره به    و   دانش طراحی کسب  فناوری اعزام انسان به فضا و  

 (GEO  ،) المللی. مشارکت جهان اسالم و همکاریهای بین   با 
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 2ی کالن علم و فناوری کشور هاشاخص 1های مطلوب اهمکمیت -4-22

 

1 

 

سرمایة 

 3انسانی 

 1404مطلوب در سال  شاخص

درصد پوشش 

تحصیلی  

 کشور 

 درصد  100نزدیک به  میزان واقعی دورة آموزش عمومی)ابتدایی و راهنمایی( 

 درصد 95 میزان واقعی دورة متوسطه 

سال  24تا  18عالی )از جمعیت   مقدار ناخالص ثبت نام در آموزش

 کشور( 
 درصد 60

 درصد 30 از کل دانشجویان  سهم دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 در صد  5/3 سهم دانشجویانِ دکتری از کل دانشجویان

 نفر 1.200.000 تعداد فارغ التّحصیالن دانشگاهی )سالیانه( 

 ـ وقت تعداد پژوهشگر تمام

درصد 

پژوهشگران 

 م وقتتما

 درصد 10 دولت

 درصد 50 های علمیه و حوزه و پژوهشی آموزش عالیسات سمؤ

و نهادهای  یصنعت -تجاری  -بنگاههای اقتصادی

 عمومی و غیر انتفاعی 
 درصد 40

 نفر  2.000 تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت در یک میلیون نفر جمعیت 

 - خصصان کشور نسبت متخصصان ایرانی مقیم خارج به کل مت

 

2 
 

 

 اخالق

 و

 ایمان

 

 ـ محیطهای علمی  میزان نفوذ فرهنگ و ارزشهای اسالمی در

 - میزان پایبندی به اعتقادات و باورهای اسالمی

 - های علمی میزان التزام افراد به احکام اسالمی در محیط

 ـ ای میزان رعایت اخالق حرفه

 ـ کشور   ةسعمیزان اعتماد به توان خودی در تو

 ـ میزان پایبندی به قانون

نظام جمهوری اسالمی و قانون  و میزان پایبندی به انقالب اسالمی

 اساسی 
 

 
 کشور موجود است. اسناد پشتیبان نقشة جامع علمیشاخصهای تفصیلی علم و فناوری در مجموعه   -1

مشخص نشده است به فصل   1404هایی که کمیت مطلوب آنها در افق در ارتباط با شاخصهای کیفی و یا شاخص  -2

 مراجعه شود. 3بند   2-5خش ب 5

حوزه   -3 در  انسانی  سرمایه  با  مرتبط  کمیتهای  راهبری  توزیع  ستاد  توسط  کشور  واقعی  نیاز  به  باتوجه  مختلف  های 

اجرای نقشة جامع تصویب خواهد شد. البته در حوزه علوم انسانی کمیتهای مطلوب توسط شورای تخصصی تحول  

 علوم انسانی پیشنهاد خواهد شد. 
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 انتشارات علمی  3

 800 ( PPPتعداد مقاالت در هر میلیون نفر از جمعیت )

 15 ( CPP)  میزان استنادات در واحد انتشارات

سازی ی به مقاالت نمایهوحوزالتّحصیالن دانشگاهی و  نسبتِ فارغ

 المللی های بینشده در نمایه
10 

  تعداد اعضای المللی بهسازی شده در سطح بیننسبتِ مقاالت نمایه

 هیئت علمی 
40/0 

تعداد مقاالت منتشرشده در مجموعه مقاالت کامل همایشهای معتبر  

 علمی داخلی و خارجی به تفکیک 
- 

شده در ه زبان فارسی در مجالت نمایهتعداد مقاالت منتشر شده ب

 للی معتبر المبینپایگاههای 
- 

شده و انتشاریافته توسط دانشگاهها،  تعداد کتب علمی تخصصی تألیف

 مراکز تحقیقاتی و ناشران معتبر علمی 
- 

 المللی معتبر شمار نشریات با نمایة بین 
نشریه با فاکتور تأثیر   160

 3باالتر از 

4 

 فناوری

 و

 نوآوری

تعداد  

و  اختراعات 

اکتشافات  

رسیده ثبت به

تفکیک   به 

و  ملی 

 المللی بین

1ملیمعتبر 
 50.000 

 10.000 المللی معتبر بین

فارغ دانشگاهینسبتِ  در    به  الّتحصیالن  شده  ثبت  معتبر اختراعات  پایگاههای 

   المللیبین
1500 

در   شده  ثبت  اختراعات  بین نسبتِ  معتبر  اعضای  به    المللیپایگاههای  هیئت تعداد 

 علمی 
15/0 

 -   شاخص نوآوری 

 -    شاخص دستیابی فناوری

 - و باالتر( 20تعداد فناوریهای پیشرفتة کشور با رتبة جهانی باال)

 - بنیانتعداد شرکتهای دانش 

 
( نهاد متولی اعتبار سنجی اختراعات و  1-5د راهبری اجرای نقشة جامع علمی کشور  بر اساس بند )ب( بخش )ستا -1

 اکتشافات را معرفی خواهد نمود. 
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 کار گروهی  5

 - با بیش از یک نویسنده معتبر تعداد مقاالت علمی 

 - اعات با بیش از یک نام تعداد ثبت اختر

 - تعداد طرحهای تحقیقاتی با بیش از یک مجری

6 
 گذاریسرمایه 

 و تامین مالی 

و  هزینه  سهم آموزش  های 

ناخالص   تولید  از  تحقیقات 

 داخلی 

 درصد  7 آموزش 

 درصد  4 تحقیقات

 درصد  50 های تحقیقات سهم بخش غیردولتی در تأمین هزینه 

 - عتبارات تحقیقاتی در اولویتهای علم و فناوری به کل اعتبارات تحقیقاتی کشور کرد انسبت هزینه

 - حجم قراردادهای مشاوره و پژوهشی صنعت با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی

 - های بخش صنعتکرد تحقیق و توسعة از کل هزینهسهم هزینه

های لی و پژوهشی از کل هزینهو توسعة صنعت در مؤسسات آموزش عا  تحقیقکرد سهم هزینه

 بخش صنعت
- 

 

7 
 

 مشارکت

 المللی بین

 - به ویژه کشورهای اسالمی تعداد مقاالت مشترک با کشورهای دیگر

 - المللی مشارکتیهای بینتعداد پژوهش 

 - کشور برای نخستین بار در دنیا  تأسیسهای علمی جدیدالتعداد حوزه 

 - المللی مؤثر در مدیریت مجامع بین تعداد دانشمندان برجسته و 

 - المللی های علمی و راهبری همایشهای معتبر بین تعداد سخنرانان مدعو و اعضای کمیته

 2250 تعداد مقاالت بسیار پر استناد

 درصد بهترین مراکز هستند 10بندی جهانی جزء تعداد دانشگاهها و مراکز پژوهشی که در رتبه 
  5حداقل 

 دانشگاه 

 - دیگر کشورها  و متخصصانمیزان جذب دانشجویان 

 آمایش آموزشی  8

 - ها و تناسب آن با نیازهای مناطق مختلف کشور توزیع رشته

 - هاامکان ورود استعدادهای مناطق مختلف به دانشگاه 

 های مناطق مختلف امکان دسترسی به تحصیالت تکمیلی برای استعداد
 

- 
 

 اثربخشی 9

 درصد 4 شد سالیانة سرانة تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوری درصد ر

 - درصد کاهش میزان بیکاری به دلیل توسعة علم وفناوری

 - میزان رشد شاخص توسعة انسانی 

 تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلی از تولید ناخالص داخلی کشور  سهم
 50بیش از 

 درصد 

 ـ  از کلّ صادرات غیرنفتی کشور به درصد  های باالفناوریمبتنی بر  صادراتِ  سهم

 - صدور خدمات فنی و مهندسی 

 درصد  50 ة تولیدی کشور کل ارزش افزود از سهم ارزش افزودة تولیدی صنایع با فناوری باال و متوسط

  وط به علم و فناوری گیری امور مربمیزان مشارکت دانشمندان و محققان کشور در تصمیم
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 کشور  ی علم و فناور   ی ها اولویت    -سوم   فصل 

 اولویتها  از پشتیبانی  رویکرد و بندیاولویت اهداف -3-1

 نیازمحور،  محور، مزیت   رویکردهای   ترکیب   حاصل   حاضر   سند   در   کشور   فناوری   و   علم   اولویتهای   استخراج 

  وضع  به   بسته   آنها   از   پشتیبانی   نوع   ولویتها، ا   تحقق   منظور به   و   اساس   این   بر .  است   نگر آینده   و   مرزشکن 

  از  وسیعی   طیف   در   نظر   مورد   کیفی   ارتقای   و   تحول   و   کمی   توسعة   نوع   و   مرتبط   فناوریهای   و   علوم   موجود 

فکری، مالی، قانونی، منابع انسانی و مدیریتی متغیر خواهد بود. برخی رویکردهای پشتیبانی از   های پشتیبانی 

 عبارتند از: اولویتهای علم و فناوری  

 و   ردیفها  و  سالیانه  هایبودجه   و  سالهپنج   هایبرنامه  طریق   از  هاگذاریسرمایه  هدایت •

 متمرکز؛  مالی   تسهیالت

  در   نیاز  مورد  متخصص  و  نخبه  نیروهای  جذب  و   تأمین  برای  آموزش  نظام  هدایت •

 دار؛ اولویت  هایحوزه

  ضوابط  و  سیاستها  صویبت   و  تدوین  و  تنظیم   ، فرایندها  و   ساختارها  جادیا  و  اصالح  •

 دار؛اولویت  هایحوزه  در)میانبُر(    سریع  رشد  برای   خاص   تشویقی 

 کشور  فناوری و علم اولویتهای -3-2

هدایت و پشتیبانی در    و   حصول اطمینان از رشد و شکوفایی در برخی از اولویتها نیازمند توجه از آنجا که  

  تخصیص   و   میانی   های مدیریت   ی بان ی پشت توسعه با    سطوح کالن مدیریتی کشور است و در برخی دیگر رشد و 

اولویت شد   خواهد   حاصل   منابع   غیرمتمرکز  به ،  شده ها  تنظیم  ج  و  ب  و  الف  سطح  سه  در  این  ترتیب  اند. 

 بندی ناظر بر نحوه و میزان تخصیص منابع، اعم از مالی و انسانی و توجه مدیران و مسئوالن است.  دسته 

 اولویتهای الف 

و    نانو   ی های فناور  –  2یا هسته   ی فناور  -و ارتباطات    اطالعات   ی فناور  - هوافضا  ی فناور   : 1یدر فناور   

3یط ی مح   ست ی ز   ی های فناور  –  ی ستی ز   ی فناور  -  گاز   و   نفت   ی های فناور  –میکرو  
 و  نرم   ی ها ی فناور    –

 ؛ی فرهنگ 

 
 گیرند. علوم مورد نیاز هر دسته از فناوریها در همان سطح ار اولویتها قرار می -1

 شکافت و گداخت.  از جمله  -2

  -بیابان زدایی      -مدیریت پسماند    -کاهش آلودگی آب، خاک و هوا    -آب، خاک و هوا مدیریت و فناوری    از جمله  -3

 مبارزه با خشکسالی و شوری.
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بازیافت و  -وییگیاهان دار  -های بنیادی و پزشکی مولکولیسلول   -مادة چگال : کاربردی   و   پایه  علوم در

 علوم شناختی و رفتاری؛  -رمزنگاری و کدگذاری  -های نو و تجدیدپذیر انرژی   -تبدیل انرژی

اقتصاد،   -فقه تخصصی     -ی کالم اسالم  -مطالعات قرآن و حدیث    : اسالمی   معارف   و   انسانی   علوم   در     

  -ی اسالم   ی مبان   بر   یمبتن   ت یری مد و    تربیتی   علوم   ، ی شناس روان حقوق،    ، ی اس یس علوم   ، ی شناس جامعه 

  ی اسالم  ی احرفه  و  ی کاربرد اخالق  -  امامت  و  ت ی وال  فلسفه  - اسالمی  حکمت  بر  متکی  مضاف   های فلسفه 

 علم؛  زبان   در مقام   ی فارس   زبان   –  فرهنگ   و   ی فناور  علم،   ت ی ری مد  و   ی استگذار ی س   -

 یهای ماریب   بر   د ی تأک   با   سالمت   ی ارتقا   و   ی ر ی شگ ی پ   دانش   -و اقتصاد سالمت    ی استگذار ی س   : سالمت  در    

از   -  ی اسالم   ی هاآموزه   با   منطبق   سالم   ی زندگ   وة ی ش   ی الگوها   -  ی بوم   معضالت   و   باال   بار  ی دارا  استفاده 

  ؛ ی بوم   ه ی تغذ   ی الگوها 

  مقدس  دفاع  و  اسالمی  انقالب  با  مرتبط  هنرهای  - ایرانی   اسالمی  هنرهای  - هنر  فلسفه  و  حکمت : هنر در    

  و  معماری   -  ای رایانه   ی ها ی باز   و   پویانمایی   بر   د ی ک أ ت   با   ی مجاز   ی ها رسانه   -  نما ی س   و   لم ی ف   -  هنر   اقتصاد     -

 طراحی  -  ی س ینو   داستان   و   شعر   و   اتی ادب   –  ران ی ا   ی بوم   و   ی سنت   ی قی موس   -  ایرانی   -اسالمی  ی شهرساز 

 و لباس و فرش ایرانی.   اسالمی   ایرانی   ی هنر 

 ب  اولویتهای 

و    خودکارسازی   -  ک ی مکاترون   -  یی ا ی م ی ش   ی سگرها ح   -حسگرها    ست ی ز   -  ک ی فوتون   -  زر ی ل   : یفناور   در 

نوترک   -  ی ساز ی کشت   -  رساناها م ی ن   -  ک ی روبات  اح   حفظ   -بسپارها)پلیمرها(   –  ب ی مواد    -ی ژن   ر ی ذخا   ی ا ی و 

 رعامل؛ ی پدافند غ   -  ل ی و س   زلزله و مقابله با    ی ن ی ب ش ی پ   -  ی معدن   مواد   استخراج   و   اکتشاف 

های باال و  فیزیک انرژی   -اپتیک   -بیو انفورماتیک   -یستی ایمنی ز   -ژئوفیزیک :  کاربردی   و   پایه   علوم   در 

  -فیزیک اتمی و شتابگرها   -شناسی نجوم و کیهان   -محاسبات و پردازش اطالعات کوانتومی   -ذرات بنیادی 

 توپولوژی؛   -های فازی محاسبات نرم و سیستم   -علوم شناختی و رفتاری   -علوم ژنی 

  - ی اسالم  عرفان  - الهیأت   -آن   ی ا رشته ن ی و مطالعات ب  ی م اخالق اسال   : ی اسالم   معارف   و   انسانی   علوم  در 

مهارت   ی ن ی کارآفر   -  ی انتقاد   ی شناس   غرب   -  فلسفه     -ی اسالم   انقالب   و   ران ی ا   و   اسالم   خ ی تار   -  ی افزائ و 

 جغرافیای  -(  ران ی اسالم و ا   خ ی تار   کرد ی رو )با    علم   خ ی تار   -  ی اسالم   ی مبان   بر   ی مبتن   خانواده   و   زنان   مطالعات 

   ؛ سیاسی 

  زات ی تجه   -  ی سنت   طب   -  سالمت   دانش   و   اطالعات   مدیریت   -  ب ی نوترک   و   د ی جد   ی داروها   : سالمت   در   

 ؛ ه ی تغذ   ی فناور   -  زیستی   ی ها فرآورده   -  ی درمان   ژن   -  ی مولکول   و   ی سلول    -  ی پزشک 

  -  ی دست   ع ی صنا   و  ی سنت   ی هنرها   -هنر های  مطالعات تطبیقی حوزه   -انتقادی هنر مدرن    مطالعات هنر:    در   

 . ی بر نگاه اسالم   د ی علوم با تاک   ی ها هنر و شاخه   ی ا رشته   ان ی مباحث م   -  ی ش ی نما   ی هنرها   -  ی س ی خوشنو 
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 ج  اولویتهای

  –  مغناطیسی   مواد   -  فلزی   آلیاژهای   -  پزشکی   مهندسی   -  کاتالیستها   -  اپتوالکترونیک   : فناوری  در

  سبک  ساختمانی  صالح م  - شهرسازی   و  ترافیک   - نقل   و  حمل  ایمنی  -  ریلی   نقل   و  حمل   - دریایی  های سازه 

 بومی؛   های فناوری   -  برداری از آنها جنگلها و بهره   و   احیای مراتع   –  مقاوم   و 

غیرخطی   : کاربردی   و   پایه   علوم   در  ریاضیات  و  ترکیبیاتی  -جبر  و  گسسته  و    -ریاضیات  تابعی  آنالیز 

احتمال سیستم   -همساز و  دینامیکی  بهینه   -های  و  ریاضی  -سازی کنترل   -وفیزیکبی   -پالسما   -زیست 

 -شناسی مهندسیتکتونیک و زمین   -مواد سیلیکونی  -شیمی سبز   -بیوشیمی  -های پیچیدهفیزیک سیستم 

معدنی و  آلی  مواد  تلخیص  و  استحصال  و  محیطی  -فرآوری  زیست  اقلیمی  -مخاطرات   -تغییرات 

دریاییاقیانوس  علوم  و  غیرزیستیتنش   -شناسی  و  زیستی  گونه   -های  و  ارقام  مناس تولید  با های  ب 

 شناسی زیستی؛جامعه   -ایسازی الگوی کشت منطقه بهینه   -برداری از تنوع زیستی بهره 

  -  غذایی   ایمنی   -  اعتیاد   انواع   با   مقابله   -  بالینی   علوم   با   پایه   علوم   بین   ای رشته میان   علوم   :  سالمت   در 

 غذایی؛   امنیت 

 

 ر کشور راهبردها و اقدامات ملی برای توسعة علم و فناوری د     -چهارم   فصل 

 راهبردهای کالن توسعة علم و فناوری در کشور  -4-1

  نظام   سازی انسجام بخشیدن به آنها و هماهنگ   و   فناوری   و   علم   نهادهای   و   ساختارها   اصالح     -1  کالن   راهبرد 

 ن کال   ریزی برنامه   و   سیاستگذاری   مراحل   در   تربیت،   و   تعلیم 

بـرای    مسـاعد،   فضای   ایجاد  و  جامعه  اصلی  های گفتمان  از  یکی  به  آن  تبدیل  و  علم  به  توجه   -2 کالن  برد راه 

  و  تعمیـق   و   توسـعه   طریـق   از   اسـالمی   های آموزه   مبنای   بر   فناوری   و   شکوفایی و تولید علم 

   یاسی س   و   اجتماعی   فرهنگی،   های مؤلفه   کارگیری به 

   اقتصاد   به ایفای نقشی مؤثرتر در   نوآوری   و   فناوری   علم و   چرخة   جهت دادن     -3  کالن   راهبرد 

  ی الگوها  اساس  بر  دانش  و  اخالق  بر  جامعه   مدیریت   ابتنای   و   دانش   مدیریت   کردن   نهادینه     -4  کالن   راهبرد 

 امنیتی   -دفاعی   و   فرهنگی   ، اجتماعی   ، سیاسی   اقتصادی،   علمی،   نهادهای   در   اسالمی   -ایرانی 

  نهادهـای   شـدن   اسـالمی   فراینـدهای   در   تسـریع   و   علـم   به   اسالمی   نگرش   کردن  نهادینه   -5 کالن  راهبرد 

 پژوهشی   و   آموزشی 

  با   انطباق   منظور به   عالی   آموزش   و   پرورش   و   آموزش   از   اعم   تربیت   و    یم تعل   نظام    تحول و نوسازی      -6  کالن   راهبرد 

 نقشه   کالن   اهداف   تحقق   و   اسالمی   تربیت   و   تعلیم   مبانی 
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  ی واقع   نیازهای   رفع   و   مشکالت   حل   سمت   به   نوآوری   و   فناوری   ، پژوهش   آموزش،   دهی جهت     -7  کالن   راهبرد 

  تحقـق  بـرای  دانـش  مرزهـای  در  نـوآوری  و  سـرزمین   آمایش   به   توجه   با   کشور   اقتضائات   و 

 علمی   مرجعیت 

اور و   کارآفرین و   متقی و    انسانهای   پرورش   بر   تأکید   با   انسانی   سرمایة   توانمندسازی   و   تربیت    -8 کالن  راهبرد    خودـب

 جامعه   نیازهای   و   اسالمی   ارزشهای   با   متناسب    نوآوری   و   فناوری   علم و   تولید   در   توانا   خالق، نوآور و 

   اسالم   جهان    و   منطقه   کشورهای   ویژه به   دیگر   کشورهای   با   فناوری   در حوزة علم و   اثرگذار   و   فعال   تعامل      -9  کالن   راهبرد 

   اسالمی   معارف   بر   مبتنی   هنر   و   انسانی   لوم ع   کیفی   و   کّمی   ارتقای   سازی و متحول     -10  کالن   راهبرد 

  علـوم   حـوزة  در  نوآوری برای ایفای نقـش مـؤثرتر  و  فناوری  علم و  چرخة  دهی به جهت    -11  کالن   راهبرد 

 سالمت   و   پزشکی 

  و   فنـی   حـوزة   بـرای ایفـای نقـش مـؤثرتر   نـوآوری   و   علم و فناوری   چرخة  دهی به جهت   -12 کالن  راهبرد 

   مهندسی 

 پایه   علوم   حوزة   در   پژوهش   و   آموزش   تقویت   و   تعمیق   و   توسعه    -13  کالن   راهبرد 

 کشور  در فناوری و  علم توسعة کالن هایراهبردها و اقدامات ملی متناسب با راهبرد 4-2

 1 کالن  راهبرد

  و تعلیم نظام  سازیهماهنگ فناوری و انسجام بخشیدن به آنها و و علم  نهادهای و اساختاره اصالح 

 ن کال ریزیبرنامه و سیاستگذاری مراحل در  تربیت،

 ملی  راهبردهای

 کردن  اجرایی   برای   کشور   مختلف   بخشهای   در   افزایی هم   و   هماهنگی   ی ارتقا   و   سیاستگذاری  -1

 فناوری؛  و   علم   جامع   نقشة 

  با   ، توسعه   له سا پنج   های برنامه   ویژه به   کشور،   اقتصادی   و   صنعتی   توسعة   سیاستهای   همسوکردن     -2

   کشور؛   در   فناوری   و   علم   توسعة   کالن   سیاستهای 

 ؛  فناوری   و   علم   حوزة   با   مرتبط   نهادهای   مالکیت   و   مدیریت   حدود   تعیین  -3

 فناوری؛ و   علم   های حوزه   در  فکری   مالکیت   نظام   ساماندهی  -4

 فناوری  و   علم   نظام   مقررات  و   قوانین  کردن  روزآمد   و   سازی ساده   سازی، یکپارچه   اصالح،   بازنگری،  -5

 کشور؛

  بومی   های استاندارد   تعیین   و   ملی   نوآوری   و   فناوری   علم،   ارزیابی   و   نظارت   ساختارهای   و   فرآیندها   اصالح  -6

 کشور؛   اجتماعی   و   اقتصادی   نیازهای   چارچوب   در   فناوری   و   علم   حوزه   در 
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  فناوری؛   و   علم  توسعة   مالی   تأمین   نظام   ساماندهی  -7

 ـ  اقتصادی   ای واحده   ادارة   برای   فنی   و   علمی   دانش   بر   مبتنی   ای حرفه   نظامهای   سازماندهی  -8

 علم و   نظام   در   کارآفرینی   و   محوری پژوهش   گرایی و مهارت   فرهنگ   کردن   نهادینه   و   اجتماعی 

   ؛ نوآوری   و   فناوری 

 آموزش   عمومی،   رسمی   آموزش   دورة   بین   در  ریزی برنامه   و   سیاستگذاری   در   هماهنگی   ایجاد  -9

   ؛ تربیت   و   تعلیم   های فعالیت   فرایند   تداوم   منظور   به   عالی   آموزش  و   ای حرفه   و   مهارتی 

عالی   مشترک  ریزیبرنامه   و   سیاستگذاری  -10 عالی   و   علمیه   های حوزه   شورای   انقالب  شورای 

  پرتو   در   علم   توسعة   و   تولید   در   دانشگاه   و   حوزه   تعامل   ارتقای  و   ساماندهی   ظور بمن   فرهنگی 

 اسالمی؛   های آموزه 

کشور و کاهش فاصله مرزهای   در  رسمی  غیر  و  رسمی  تربیت  و  تعلیم  نظام  میان  هماهنگی  ایجاد  -11

 میان آنها.

   ملی اقدامات

 و  تصویب   علمی،   جامع   نقشة   کردن   اجرایی   ایی، اجر   سیاستگذاری   برای   الزم   سازوکار   طراحی  -1

 1(1) مربوطه؛   های ارزیابی   و   نظارت   و   ملی   های برنامه   ابالغ 

 با  مرتبط   نهادهای   تکمیل  و   فناوری   و   علم   در   ذیربط   نهادهای   بین   انسجام   و  ایجاد هماهنگی  -2

 (1) فناوری؛ و   علم   چرخة 

 با  همزمان   دولت   گری ی تصد   کاهش   و   فناوری   و   علم   نظام   در   غیردولتی   بخش   توانمندسازی  -3

 (3) آن؛  نظارتی   ابعاد   تقویت 

 (3) فناوری؛   و   علم  نهادهای   و   مؤسسات   از   پشتیبانی   و  توسعه   در   خیریه   و   وقف   سهم   افزایش  -4

 (4)مجریه؛   ةقو   در  فناوری   و   علم   ةحوز  در  فکری   مالکیت   سنجی   اعتبار   و   ثبت  -5

 ة قو   در   ها دادخواهی   و   شکایات  به   رسیدگی  برای  فناوری   و  علم   تخصصی  دادرسی   نهاد   ایجاد -6

 (4و 3) قضائیه؛

 (4) دار؛اولویت   های حوزه   در (  اثباتی)   امتحانی   اختراع   ثبت   نظام   ایجاد  -7

 و  تنظیم   خصوصی   دفاتر   جمله   از   اکتشاف   و   اختراع   ثبت   پشتیبان   نظام   تکمیل   و   ترمیم   اصالح و  -8

  اطالع  ز و مراک   اکتشاف؛   و   اختراع   تحلیل   خصوصی   اکتشاف، دفاتر   و   اختراع   ثبت   حقوقی   پیگیری 

 ( 4) فناوری؛   رسانی 

 
 شماره انتهای هر اقدام ملی مشخص کننده شماره راهبرد ملی مربوطه است. -1
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  و   علمی   کتب   علمی و   مقاالت   عرصة   در   فکری   مالکیت   مقررات   و   قوانین   ساماندهی   و   تقویت  -9

 (4) تخصصی  و   فنی   افزارهای نرم   و   اختراعات   ثبت   ها و نامه پایان 

 ارایة  و   دولت   برای   نظارت   و   ریزی برنامه   وظایف   حفظ   با   فناوری   و   علم   استاندارد   نظام   ساماندهی  -10

 تدوین  و   استانداردها   کردن بومی   و   دولتی غیر   بخش   مشارکت   با   آزمایشگاهی   ت خدما 

 (6)؛ بنیان دانش   و   مدنی   علمی و   نهادهای   مشارکت   با   جدید   استانداردهای 

 یتکیف   تضمین   و   ی بندرتبه   جامع   های نظام   استقرار   و   ارزیابی   و   نظارت   برای   کارآمد   نظام   طراحی  -11

  بازار   رونق   و   سازی شفاف   و   متقاضیان   حقوق   حفظ   بر   تأکید   با   نوآوری   و   فناوری   علمی و   نهادهای 

 (6) تقاضا؛  و   عرضه 

و  -12   حفظ   با   پژوهشی   و   عالی   آموزش   مؤسسات   مالی   تأمین   نظام  تسهیل   و   پویاسازی   ساماندهی 

 (7)   مربوطه؛  استانداردهای   رعایت   و   ارزشها 

 برداریبهره   بر   تاکید   با   بنیادین   و   راهبردی   پژوهشهای   از   حمایت  در   دولت   سهم   و   نقش   افزایش  -13

 (7) آنها؛  نتایج   از 

 هایپژوهش   منظورتوسعة   به   مالی   سازوکارهای   تسهیل   و   پژوهشی   اعتبارات   کردن   هدفمند  -14

 (7) تقاضامحور؛ 

  معافیتهای  ، وام   ، کمک   مالیاتی،   معافیت   جمله   از   متنوع   مالی   مشوقهای   و   سازوکارها   از   استفاده  -15

 و  علم   حوزه   در   نوآور   بنگاههای   و   خصوصی   بخش   نقش   تقویت   برای   ای تعرفه   و   ی گمرک 

 (7)فناوری؛ 

 پژوهشها  نیاز   مورد   منابع   تامین  به   آنها   الزام   و  دولتی   شرکتهای   و   دستگاهها   بودجة   اندهی سام  -16

 (7) جامع؛  نقشة   های شاخص   و   اهداف   تحقق   درجهت 

 از  نوآوری،   و   فناوری   علم و   نظام   مالی   نهادهای   منابع   بهنگام   تامین   و   توسعة   ایجاد و   از   حمایت  -17

 سرمایه  تامین   شرکتهای   فناوری،   توسعة   های صندوق   پذیر، خطر   گذاری سرمایه   صندوقهای   جمله 

 ( 7)  نوآوری؛   و   فناوری   توسعة   های بانک   و 

 (7) بورس؛   بازار   به   آنها   ورود   از   حمایت   و   بنیان دانش   شرکتهای   مؤسسات و   فرابورس   بازار   ایجاد  -18

 (7)فناوری؛   و   علم   مالی   تامین   نهادهای   بین   مالی   فعالیتهای   همکاری   و   هماهنگی   شبکة   ایجاد  -19

 ارتقای  و   توسعه   و   تحقیق   در   غیردولتی   بخش   گذاری سرمایه   افزایش   برای   قانونی   هیالت تس   ایجاد  -20

 (7) داخلی؛  ناخالص   تولید   از   غیردولتی   بخش   پژوهشی   اعتبارات   سهم 

 بر  موثر   کز مرا   و   نهادها   و   هارسانه   برای  تربیتی   متمرکز   و  مشترک   ریزی برنامه   و  سیاستگذاری  -21

 (11) ؛ پرورش   و   آموزش   رسمی   نظام   با   همسویی   منظور به   تربیت 
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 2 کالن  راهبرد

  و   علككم   مساعد، شككکوفا و مولككد   فضای   ایجاد   و  جامعه  اصلی  های گفتمان  از  یکی  به  آن  تبدیل  و  علم  به  توجه 

  و   اجتمككاعی   فرهنگككی،   های مؤلفه   کارگیری به   و    تعمیق   و   توسعه   طریق   از   اسالمی   های آموزه  مبنای  بر  فناوری 

   سیاسی 

 ملی  راهبردهای

 ترویج  و   گسترش   و   آن   قلمدادکردن   فریضه   و   آموزی علم   و   علم   لةمقو   به   دینی   نگاه   تقویت  -1

 تعلم؛  و   تعلیم   آداب   و   علمی   تربیت   در (  السالمعلیهم ) معصومین  و   کریم  قرآن   های آموزه 

 یادگیری  و   جوئی   حقیقت   پرسشگری و   روحیة   تقویت   تحقیق؛   تتبع و   و   مطالعه   فرهنگ   توسعة  -2

 به   روزمره   زندگی   در   علمی   و   تحقیقاتی   های یافته   از   استفاده  و   عموم   سطح   در   العمر مادام 

 زندگی؛  بهبود  و   اجتماعی   توسعة   ای بر   عاملی   صورت 

 ارتقای  و   جامعه   در  علم   بومی   تولید   و   ی افزار نرم   جنبش   تقویت   برای   عمومی   سازی فرهنگ  -3

 اقتصادی؛  و   سی سیا   فرهنگی و   مختلف   ابعاد   در  عمومی   علمی   آگاهیهای 

  پژوهشگران  استادان،   معلمان،   اجتماعی  و   علمی  مرجعیت   و   ایحرفه   الحیت ص  و   ارتقای منزلت -4

 فناوران؛  و 

وپرداز نظریه   و  آزاداندیشی   کرسیهای   از   حمایت   با   فکر   و   علم   تولید   فضای   گسترش  -5  ی 

   عالمانه؛   نقدپذیری   و   احسن   جدال   بر   مبتنی   علمی   مناظرات   و   تفکر   کانونهای 

 رسالتهای  ایفای   در  فناوری   و   علم   آفرینان در عرصة نقش   و   دانشمندان   مشارکت   سطح   ارتقای  -6

 و  ای حرفه   اخالق   و   ایرانی   و   اسالمی   اصیل  های ارزش   به  احترام   و   ترویج   تعمیق و   اجتماعی و 

 فرهنگی؛  غنی   ذخایر   از   برداری   بهره 

 کشور؛ در   فناوری   و   علم   نظام   اهداف   پیشبرد  برای   ها رسانه   ظرفیت   از   استفاده  -7

 ملی  اقدامات

 در  علم   انتشار  و   ترویج   در   فرهنگی   و   علمی   پایگاههای   عنوان   به   مساجد  ترفعال   نقش   ایفای  -1

 (1) مردم؛   عموم   سطح 

 کردن   نهادینه  منظور   به   الزم   مناسب   انواژگ   تولید   و   مردم   عموم  برای  علم   زبان   سازی ساده  -2

 (2) زندگی؛   در   علمی  دستاوردهای   و   علم   از   استفاده   فرهنگ 

 مناطق در  مجازی  و  عمومی  های کتابخانه  گسترش  طریق  از  علمی  منابع  به  دسترسی  افزایش  -3

 (2) کشور؛ نوآوری   و   فناوری  و   علم   نظام   با   همسو   منابع  این   انتشار   و   تولید   از   حمایت   و   مختلف 
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 درسی  متون   تدوین   و   تربیت   و   تعلیم   های روش   در   خالقانه   و   علمی   فنون   ارگیری ک به  -4
 (2) سنین؛  ترین   پایین   از   علمی   خالق   تفکر   ترویج   منظور   به   پرورش   و   آموزش   در   بخصوص 

و   معنوی   های انگیزه   تقویت  -5 اعتباری  تشویق   سمت  به   جامعه   نخبگان   جلب  برای  مادی   و 
 (4)فناوری؛   و   پژوهشی   دی، استا  معلمی،   های حرفه 

 الزم  بستر   آوردن   فراهم   منظور   به   پژوهشگران   و   معلمان   معیشتی   و   اجتماعی   مشکالت   حل  -6
 (4) علمی؛   فعالیتهای   برای 

 معیارها  و   ای حرفه   اخالق   بر   نظارت   و   ترویج   تدوین،   متولی   تعیین   و   اجرایی   کار   و   ساز   طراحی  -7
 (6)   پژوهشی؛   و  علمی   های محیط   در   رفتاری   ضوابط   و 

 و  عدالت   گسترش   برای   تالش   روحیه   و   مداری قانون   و   اجتماعی   انضباط   و   تعهد   سازی نهادینه  -8
 (6)  استادان؛   و   معلمان   مشارکت   با   آموختگان دانش   در  جامعه   سالمت   و   رفاه 

فناوری با زبان ساده و   و   علمی  موضوعات  به   ملی   رسانة  های برنامه   از  مهمی   بخش   اختصاص -9
 (7) فهم؛عامه 

 و   در حوزة علم  تخصصی   موضوعات  با   عمومی  هایرسانه   در  علمی  مناظرات  اجرای   و   طراحی  -10
 ( 7) مناظره؛   و   نقد   و   پردازی نظریه   اندیشی و   آزاد   های کرسی  از   حمایت   و   فناوری 

 جوایز  تخصیص   و   وری فنا   و   علم   به   توجه   میزان   مبنای   بر   عمومی   های رسانه   برترین   انتخاب  -11
 (7) آن؛  مبنای   بر   دولتی   حمایت  و   ها جشنواره 

 3 کالن  راهبرد

 اقتصاد  به ایفای نقش مؤثرتر در نوآوری و فناوری علم و  جهت دادن چرخة

 ملی  راهبردهای

 و فناوری   علمی و  توانایی  ارتقای  و  کارآفرینی  هنگ فر  و ن بنیا دانش   ر وکا کسب  فرهنگ  ترویج  -1
    شغلی؛   های مسؤولیت   پذیرش   جهت   آمادگی   ایجاد   و   جامعه   نیازهای   بر   تأکید   با   افراد   مهارتی 

  و   صنعتی   های بخش   در   وری بهره   ارتقای   و   توانمندسازی   در   فناوری   و   علم   نقش   افزایش    -2
 ؛  عمومی   و   تخصصی   و خدمات   تولیدی 

کارآمدسا   تسهیل  -3   توسعة  و   فناوری   و   علم   انتشار   و   انتقال   و   تقاضا   و   عرضه  فرایند   ی ز و 
 مربوطه؛  محصوالت   و   خدمات   و   فناوری  تولیدات   پذیری در رقابت   زیرساختهای 

 ملی  اقدامات

  و  متقن   وکار کسب   بودن   فریضه   و   قداست   خصوص   در  دینی   های آموزه   ترویج   و   تبیین  -1

 (  1) بنیان؛ دانش 
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 پژوهشی  مؤسسات   و   بنیان دانش   شرکتهای   و   علمی   های انجمن   مؤثرتر   بندی رتبه   و   ساماندهی  -2

 (1) آنها؛   به   کار  ارجاع   از   حمایت   و   غیردولتی 

 سهم  افزایش   منظور   به   خصوصی،   بخش   مشارکت   با  پیشرفته   مهارتهای   آموزش   توسعة   از   حمایت  -3

 (1) ی؛الملل بین   بازارهای   ز ا   کشور 

 (2)فناوری؛  و   علم   سازی تجاری   و   تولید   در   اقتصادی   های بنگاه   گذاری سرمایه   از   حمایت  -4

 از  مناسب   گیری بهره   و   دهی سامان   و   شناسایی   برای   اجرایی  سازمانهای   و   دستگاهها   الزام  -5

 (2) ؛ کشور  فناوری   و   علمی   دستاوردهای 

  و  محصوالت   به   دهی اولویت   طریق   از   ویژه   به   نوآورانه   محصوالت  برای   بازارسازی   از   حمایت  -6

  استقرار از  حمایت  و آنها   آینده  نیازهای  رسانی درمورد اطالع  دولتی،  خریدهای  در  داخلی   خدمات 

 (2) صادرات؛  توسعة   منظور   به   آزاد   مناطق   در  داخلی  نوآور   علمی   شرکتهای 

 و  واردات   امور   مجوز،   و   پروانه  أخذ  از   اعم   ن بنیا دانش   شرکتهای   فعالیت   و   اندازی راه   مراحل  تسهیل  -7

 (3) شهرها؛   در  آنها   استقرار   موانع   رفع   و   بیمه   ، صادرات 

 (3) کشور؛  دار اولویت   های حوزه   در   تخصصی   بازارهای فن   ایجاد  و   عمومی   بازارهای فن   ساماندهی  -8

 فنی  مالی،   حقوقی،   واسط   نهادهای   و   "بازار  تا   ایده "  پشتیبان   خدمات   ارائه   مراکز   ایجاد   از   حمایت  -9

 (3) فناوری؛   و  علم   دار اولویت   موضوعات   در   اداری   و 

و   به   کمک -10  شرکتهای  فناورانه   حصوالت م   فروش   از   پس   خدمات   و   صادرات   بازاریابی 

 ایجاد  از   حمایت   و   صادراتی   مشوقهای   و   جوایز   هدایت   و   ساماندهی   طریق   از   بنیان دانش 

 (3) پشتیبانی؛   و   بازرگانی   واسط   شرکتهای   توسعة   و   سازوکارهای تبلیغاتی برای بازاریابی 

 و  دستاوردها   فروش   برای   ها پژوهشگاه  و   دانشگاهها  تشویقی   و   حقوقی   های سازوکار   تدوین  -11

 شرکتهای   ایجاد   از  حمایت  نظیر   محققان   و   ها پژوهشگاه   دانشگاهها،   برای   انتفاع   ایجاد 

 (3) پژوهشی؛  و   عالی   آموزش   مؤسسات   سهامی   مشارکت   با   بنیان دانش 

 (3) خصوصی؛  بخش   مشارکت   بر   تأکید   با   فناوری   و   علم   پارکهای  و   رشد   مراکز   سعةتو   از   حمایت  -12

  و  تحقیق   نهاد   گیری شکل   از   حمایت   طریق   از  صنعتی   و   تحقیقاتی   بخشهای  تعامل   از   پشتیبانی  -13

 و  خدمات   دریافت   و   فناوری   سازی تجاری   و   انتقال   مراکز   گسترش   و   ایجاد   ملی،   فناوری 

 (3) داخل؛ معتبر  مؤسسات (  لیسانس )   مجوز   تحت   فناوری  محصوالت 

 و  فناوری   و یادگیری   انتقال   به   کشور   بزرگ   ای توسعه   طرحهای   اعتبارات   از  بخشی   اختصاص -14

 با  انتقالی   فناوریهای   مستندسازی   و   فناوری   پیوست   تدوین  به   طرحها   این   مدیریت   لزام ا 

 (3) فناوریها؛   این   اطالعات   بانک   ایجاد   و   توسعه   و   تحقیق   واحدهای   محوریت 
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 4 کالن  راهبرد

  -ایرانی  الگوهای ساسا بر  دانش  و اخالق  بر جامعه مدیریت ابتنای و  دانش  مدیریت کردن نهادینه 

 امنیتی  -دفاعی   و فرهنگی ،اجتماعی  ،سیاسی اقتصادی،  علمی، نهادهای در اسالمی

 ملی  راهبردهای

 مختلف؛   های دستگاه   و   نهادها   در   اطالعات   و   دانش  مدیریت   سازی فرایند پیاده  -1

  تقویت   و   دانش   توسعة   و   کاربرد   و   انتشار   و   تولید   یان جر   سه   بین   در   افزا هم   و   مستمر   ارتباط  -2

 محصول؛  به   ایده   تبدیل   فرایند 

 سازینهادینه   و   کشور   کالن   گیری تصمیم   نظام   در   دانشمندان   مشارکت   تسهیل   و   ساماندهی  -3

 گیری؛تصمیم   مختلف   سطوح   در  نظارت   و   ارزیابی   و   پژوهش   فرهنگ 

 و  علمی  مرجعیت   نقش   ایفای  منظور   به   علمی   های جمعیت   و  ها انجمن   تقویت   و  ساماندهی  -4

 فناوری؛ و   علم   انتشار   و   ترویج   و   توسعه  ها و سازی   تصمیم   در   مشارکت   ارتقای 

 رویکرد  با   داخلی   معتبر   علمی   مجامع   و   ها نشست   علمی و   های همایش   کمی   و   کیفی   ارتقای  -5

 علمی؛  مرجعیت   تحقق   به   یابی دست 

 .بازار   نیازهای   و   نوآوری   و   فناوری   علم و   نگاری آینده   و   پایش   رصد و  -6

  ملی  اقدامات

  و   صریح   دانش   به  ضمنی   دانش   تبدیل   سازوکارهای   تقویت  و   دانش   مدیریت   نظام   استقرار  -1

 (1)  ارتباطات؛   و   اطالعات   فناوری   زیرساختهای   تقویت   با   ویژه   به   آنها   از   استفاده   و   انتشار 

 تسهیل و تعامالت  افزایش  منظور  به  فناوری  و  تحقیقاتی  های شبکه  سعةتو  و  ایجاد از  حمایت  -2

 (2) دانش؛   انتشار   و   انتقال 

 استانداردسازی  مأموریت   با   کشور   فناوری   و   علمی   اطالعات   نظام   به   بخشی   انسجام   و   تقویت  -3

 برای یکپارچه  اطالعاتی  های بانک  سنجش و ایجاد  و  داوری  ثبت،  تولید،  فرآیندهای  اصالح  و 

و   کتب   و   مجالت   مقاالت،   فناوری،   و   پژوهشی   های طرح   ها، نامه پایان   ها، رساله    علمی 

 (2)   ؛ پژوهشگران   اکتشافات   و   اختراعات 

 (2) ؛ (ISC)اسالم   جهان   علوم   استنادی   پایگاه   تقویت   و  علمی   انتشارات   ساماندهی   و   بندی رتبه  -4

 گیریهایتصمیم   و   ریزیها برنامه   ها و مند ساختن سیاستگذاری هره برای ب  الزم   وکار ساز   طراحی  -5

 و  فرهنگستانها   جمله  از   علمی   معتبر   مراجع   در   شده تأیید   های پژوهش   از   کشور   کالن 

 (3)  مرتبط؛   علمی   های انجمن   و   تفکر   های کانون  مؤسسات و 
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 اولویت   ای راست   در   ملی   فناوری   و  تحقیقاتی   مطالعاتی و  های طرح   واگذاری   مقررات   اصالح  -6

 (3)داخلی؛  فناوری   و   پژوهشی   مؤسسات   به   دادن 

 و  علم   توسعة   در   بخشی   اثر   میزان   ملی،   های ریزی برنامه   در   مشارکت   میزان   به   دهی اولویت  -7

 شاخصهای  در  فناوری   و  علم  حوزه  در   ترویجی  های برنامه  کیفیت  و و افزایش کمیت  فناوری، 

 (4) می؛مرد   های جمعیت   و   ها انجمن   بندی رتبه   و   ارزیابی 

 در  ویژه   به   علمی   های جمعیت   و   ها انجمن   توسط   تخصصی   های همایش   برگزاری   از   حمایت  -8

 (4) آنها؛  به   تخصصی   و   علمی   نشریات   واگذاری  تسهیل   و   دار اولویت   های حوزه 

داخلی همایش   در   دانشمندان   مشارکت  و   حضور   تشویق   و   تسهیل  -9  در  المللی بین   و   های 

 (5) دار؛ اولویت   های حوزه 

 علمی و  های انجمن   مشارکت   با   دار اولویت   های حوزه   در  فناوری  و  علم   رصد   هادهای ن  ایجاد  -10

 (6) غیردولتی؛   مؤسسات   و   دانشگاهی   مراکز 

  5 کالن  راهبرد 

 و   آموزشككی  نهادهككای  شككدن  اسككالمی  فراینككدهای  در  تسككریع  و  علم  به  اسالمی  نگرش  کردن  نهادینه 

 پژوهشی

 ملی  راهبردهای

 آموزشی؛  متون   و   ها برنامه   در   اسالمی   نگرش   سازی نهادینه  -1

   علوم؛   سایر   و   دینی   علوم   دانشمندان  فکری   تعامل   فضای   توسعة    -2

  به  اسالمی  نگرش  تقویت  منظور  به  دانشگاهی  و  حوزوی  علمی  نهادهای  سازندة  و  مؤثر  تعامل  -3

 ؛ اسالمی   نوین   تمدن   بازسازی   و   علم 

 و  فناوری   و   علم   عرصة   ی نهادها   و   فعاالن   در   اسالمی   رفتار   و   اعتقاد   آگاهی و   سطح   ارتقای  -4

 پژوهشی؛  و   آموزشی   مؤسسات   در   نمادها   شدن   اسالمی 

 ملی  اقدامات

 (1)   اسالمی؛   نگرش   و   ارزشی   نظری و   مبانی   اساس   بر   آموزشی   محتواهای   و   ها برنامه   بازنگری  -1

 طبیعی  علوم   ارتباط   تبیین   برای   آموزشی   های برنامه   تدوین   و   محتوا   تولید   پژوهش و   از   حمایت  -2

 (1)  توحیدی؛   نگرش   و   دینی   های آموزه   با   جدید   علوم   و 

 و  اومانیستی   قبیل   از  غیراسالمی   نگرشهای  شناسایی  برای  مطالعات   و  ها پژوهش   از   حمایت  -3

 ( 1)   اسالمی؛   های آموزه   اساس   بر   آنها   اصالح   و   آموزشی   متون   در  سکوالریستی 
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  آثار   و   سلمان م   دانشمندان   معرفی   و   اسالمی   تمدن   دورة   در   ریاضی   و   طبیعی   علوم   تاریخ   تدوین  -4

 (1)   مربوطه؛   های رشته   در   آنان 

و   ی هاحوزه   مند نظام   همکاری   ارتقای  -5  فرایند  در   پرورش   و   آموزش   و   دانشگاهها   علمیه 

 (1)   ؛   تربیتی   ابعاد   تقویت   و   دینی   تعالیم   تعمیق   منظور   به   درسی   کتب  تالیف   و   آموزشی  ریزی برنامه 

  انسانی و علوم علوم  دانشمندان  یان م  مشترک  های اندیشی  هم  و  ها نشست  برگزاری  از  حمایت  -6

 (2)   دین؛   و   علم   حوزة   چالشهای   بررسی   برای   دینی   علوم   دانشمندان   با   طبیعی   و   پایه 

  دانش  مختلف   های حوزه   در  دینی   تحقیقاتی   مؤسسات   و   دانشمندان   سازی   شبکه   از   حمایت  -7

 (2)   ؛ انسانی   علوم   خصوصًا

 حضور با  علم  و  دین  های حوزه  در  گرا ماموریت  ای رشته  ینب  های پژوهشکده  تأسیس  از  حمایت  -8

 (3)  ؛ دانشگاه   و   حوزه   محققان 

 از  استفاده  منظور   به   بالعکس،   و   دانشگاه   در   حوزه   مدرسین   مند نظام   و   مؤثر   حضور  از   حمایت  -9

 (3)   فکری؛   تعامالت   تقویت   و   یکدیگر   تجربیات 

 و  سیاسی   دینی و   معرفت   و   دانش   سطح   ارتقای   منظور   به   د هدفمن   ترویجی   های برنامه   طراحی  -10

  انقالب   های ارزش   با   مطابق   فناوری   و   علم   عرصة   فعاالن  در   عفاف   فرهنگ   و   اجتماعی 

 (4)   آنان؛   تجارب   و   تخصصی و عالیق   رشتة   با   متناسب   و   اسالمی 

  نقش  با   علمی  هیأت   اعضای   پژوهشی   و   آموزشی   فعالیتهای   ساختن  برای توأم   سازوکار  ایجاد -11

 (4)  پژوهشی؛   و   عالی   آموزش مراکز   در   آنان   اخالقی   و   تربیتی 

 و  دانشجویان   فرهنگی   و   سیاسی   فعالیتهای   برای   مناسب   ضوابط   تدوین   و   مندکردن نظام  -12

 (4)   دینی؛   اندیشة   و   معرفت   ارتقای   منظور   به   علمی   هیأت   اعضای 

 مؤسسات  و   نهادها   کالبدی   فضاهای   طراحی   در   ملی   و   اسالمی   ی معمار  های ویژگی   رعایت  -13

 (4)  پژوهشی؛   و   آموزشی 

 6کالن  راهبرد

 مبانی  با  انطباق  منظوربه  عالی  آموزش  و  پرورش  و  آموزش  از  اعم  تربیت  و   تعلیم  نظام   تحول و نوسازی

 نقشه کالن اهداف تحقق و  اسالمی  تربیت و  تعلیم

 ملی  ایراهبرده

 راستای  در   عالی   آموزش   در   دولت   کرد هزینه   و  گذاری سرمایه   مالی و  حمایت  سازی هدفمند  -1

 اساسی؛   قانون   ام سی   اصل   رعایت   با   پاسخگویی  و   کارآمدی   افزایش 
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و   در   یکپارچگی   تقویت   و   بخشی   انسجام  -2  نظام   در   سنجی   اعتبار   و   نظارت   سیاستگذاری 

 کشور؛  عالی   آموزش 

 فناوری،  و   علم  دار اولویت   های حوزه   با  متناسب   کشور   عالی  آموزش   گسترش   الگوی   حی طرا  -3

  جامع  نقشة بر  مبتنی  التحصیالن فارغ  اشتغال  و  جامعه  نیازهای  و  اقلیمی  اوضاع  مؤسسات،  نوع 

 کشور؛  علمی 

 اسالمی؛   تربیت   و   تعلیم   نظام   چارچوب   در   پژوهشی   و   عالی   آموزشی   مؤسسات   وری بهره   ارتقای  -4

 ؛   آموزش   به   همگانی   دسترسی   افزایش  -5

 پرورش؛   و   آموزش   نظام   مالی   بنیه   تقویت   و   وری   بهره   ارتقای  -6

و نگرش   در   تحول  -7   تربیت   و   تعلیم   و   بینی جهان   اساس   بر   آموزشی   محتواهای   و   ها روش   ها 

  آموزان دانش  در  جستجوگر   و  خالق  منطقی و  تفکر  تقویت  و   ها توانایی  ارتقای   منظور   به  اسالمی 

 ؛ اجتماعی   و   خانوادگی   فردی و   های زمینه   در   اسالمی   های آموزه   با   منطبق   دانشجویان   و 

 اجتماعی  منزلت   ای و حرفه   و   علمی   صالحیت   ارتقای   و   انسانی   منابع   مدیریت   توان   بردن   باال    -8

 ؛معلمان   معیشتی   سطح   و 

 آنها؛  کارآمدی   ارتقای   منظور   به   مدارس  مدیریت   سازوکار   تقویت   و   اصالح    -9

 ؛ تربیت   و   تعلیم   در   خانواده   جایگاه   و   نقش   ارتقای  -10

 ملی  اقدامات

  شفاف   منظور   به   عالی   آموزش   در   دولت   گذاری سرمایه   هدفمند   ساماندهی   جامع   طرح   تدوین  -1

 (1)  آنها؛   کارآمدی  ارتقای   و   عالی   آموزش  مؤسسات   در   تحصیلی   شده   مام ت   های هزینه   سازی 

  مالی،  منابع   اداری،   امور   مدیریت   در   پژوهشی   و   عالی   آموزش   مؤسسات   استقالل   افزایش  -2

 ( 1)   آنان؛   امنای   های هیأت   پذیری مسئولیت   و   اختیارات   افزایش   طریق   از   ها هزینه   و   آمدها در 

 عالی  آموزش   نظام   ارتقای   منظور   به   مستعد   دانشجویان   تحصیلی   راتبه )بورس(   نظام   تقویت  -3

 (1)  ؛ کشور 

 (1)  ملی؛   های مأموریت   و   نیازها   سوی   به   پژوهشی   و   آموزشی   های بودجه   و   منابع   هدایت  -4

  به   وجه ت   با   اسالمی   مبانی   اساس   بر   پژوهشی   و   آموزشی   ریزی برنامه   نظام   تدوین   و   اصالح  -5

 (2) ؛کشور   در   متقاضی   نهادهای   و   جامعه   واقعی    نیازهای 

  و   هماهنگی   منظور   به   کشور   عالی   آموزش   در   دانشجو   پذیرش   و   سنجش   نظام   استقرار  -6

 (2)   اجرا؛   و   نظارت   سیاستگذاری و    سطوح   در  بخشی انسجام 
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 وقف   فرهنگ   گسترش   همچنین   و   غیردولتی   و   عمومی   نهادهای   مردم و   مشارکت   از   حمایت  -7

 (2)  دولت؛   نظارتی   و   سیاستگذاری   کارکردهای   حفظ   با   عالی   آموزش  حوزة   در 

 و  نهادها   با   فعال   تعامل   برقراری   و   عالی   آموزش   در   ی آفرینکار   و   پژوهش   فرهنگ   توسعة  -8

 (2)  ؛ آموزشی  های ریزی برنامه   در  اجتماعی   و   اقتصادی   ههای بنگا 

و   مدیریت   ملی   نهاد   ایجاد  -9  عالی  آموزش   نظام   در   کیفیت   تضمین   و   اعتبارسنجی   ارزشیابی 

 (2) فرهنگی؛   انقالب   عالی   شورای   نظر   تحت 

  خصوصاً   دانشگاهها،   در   کشور   پژوهشی   و   آموزشی   سیاستهای  اعمال   و   نظارت   تقویت  -10

 (2) غیردولتی؛  دانشگاههای 

 منظور  به   دانشگاه،   و   حوزه   بین   مشترک   های قطب   جمله   از   علمی   قطبهای   توسعة   و   ساماندهی  -11

 (2)  دار؛ اولویت   های حوزه   در   گرا مأموریت   و   ویژه   علمی   فعالیتهای   انجام 

 هایدوره   قویت ت   و  ممتاز  تحقیقاتی  و   دانشگاهی  مراکز   از   برخی  به   ویژه   مأموریت   اعطای  -12

 (2) ؛ جهانی   ی بند رتبه   در   ممتاز   های رتبه   احراز   و   دانش   مرزهای  گسترش   منظور   به   پسادکتری 

 (3) ؛تکمیلی   تحصیالت   های دوره   در  بیشتر   اهتمام   به   کشور   برتر   دانشگاههای   دهی جهت  -13

  و   مقاطع   در   ها دانشگاه   ظرفیت   تنظیم   و   اجتماعی   اقتضائات   و   محیطی   های ظرفیت   دائمی   رصد  -14

  و   اصول   اساس   بر   آینده   و   حال   نیازهای   و   آنها   علمی   تبةر   با   متناسب   علمی   مختلف   های حوزه 

 (3)   ؛ سرزمین   آمایش   مالحظات 

  هدایت   و   جذب  سازوکار   اصالح   با   اسالمی   جامعة   و   خانواده   در  مرد   و   زن   مناسب   نقش   ارتقای  -15

 (3)   دانشجویان؛  تحصیلی 

  و   زدایی تمرکز   اصول   نمودن   لحاظ   با   پژوهشی   و   آموزشی   مؤسسات   به   منابع   تخصیص  -16

 (3) کشور؛  منطقه   هر   نیاز  مورد  موضوعات   در   گرایی مأموریت 

  نقشة   ارزشهای   و   اهداف   بر   مبتنی   غیردولتی   آموزشی   مؤسسات   توسعة   و   گیری شکل   از   حمایت  -17

 (3)  کشور؛   علمی   جامع 

  و  عالی   آموزش   مؤسسات   های فعالیت   در   سالم   رقابت   توسعة   برای   انگیزشی   سازوکارهای   ایجاد  -18

 (4)   پژوهشی؛ 

 (4)   پژوهش؛   کردن   محور مسئله   و   آموزش   کردن  محور پژوهش   ترویج  -19

 ( 4)  عالی؛   آموزش   در   آموزشی   جدید   روشهای   و   فناوریها   گیری کار   به   از   حمایت  -20

  و   اهداف   و   کیفی   ضوابط   اساس   بر   پژوهشگران   و   علمی   هیأت   ای اعض   ارتقای   نظام   بازتعریف  -21

 (4)   کشور؛  علمی   جامع   نقشة   ارزشهای 
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 و  متعهد   علمی   هیأت   اعضای   جذب   برای   مناسب   انگیزشی   سازوکارهای   از   استفاده   و   طراحی  -22

 (4)   نخبه؛ 

 ارتقای  و  بندی رتبه   نظام   ایجاد  و   دولتی   غیر   پژوهشی   مؤسسات  فعالیت   و   مجوز  اخذ  تسهیل  -23

 (4) آنها؛  پژوهشگران   علمی 

  افزایش   و   دانشگاهها   در   علمی  هیأت   اعضای   وقت تمام   حضور   برای   مناسب   سازوکار  ایجاد -24

 ( 4)  پروری؛ شاگرد   بر   تاکید   با   کالس   از   خارج   در   دانشجو  و   استاد   علمی   تعامالت 

 آموزش  حوزه   در   رتباطات ا   و   اطالعات   فناوری   زیرساختهای   و   الکترونیک   آموزش   نظام   توسعة  -25

 (5) پرورش؛  و   آموزش   و   عالی 

 (6)   آن؛   کردن   عملیاتی   و   دولت   بودجة   از   عمومی   دورة  آموزش  سهم   افزایش  -26

 نظارتی   و   سیاستگذاری   کارکردهای  حفظ   با   پرورش   و   آموزش  در   عمومی  مشارکت  تقویت  -27

  تشویق  آموزشی،   فعالیتهای  ز ا   حمایت   دولتی،   غیر   مدارس   تأسیس   تسهیل   طریق   از   نظام 

 (6)  ؛ موفق   مدارس  گسترش   از   حمایت   و   خیرین   و   واقفین 

 کمک  و   آموزشی   تجهیزات   و   محتوا   از   پشتیبانی   و   تولید   برای   دولتی   غیر   نهادهای   از   حمایت  -28

 (6)   آموزشی؛ 

 عملکرد و  سازی شفاف   منظور   به   پرورش   و   آموزش   مؤسسات   و   مدارس   بندی رتبه   نظام   ایجاد  -29

 (6)   رقابت؛   های انگیزه   تقویت   و   کیفیت   ارتقای 

  کشور؛   عمومی   و   رسمی   تربیت   و   تعلیم   در   کیفیت   تضمین   و   ارزشیابی   سنجش و   نظام   ایجاد  -30

 (6) 

 از مستقل  مدارس،  عملکرد  و  معلمان  آموزان و دانش  های توانمندی  سنجش  سازوکارهای  ایجاد  -31

 (6)   آموزش؛   مجری   مؤسسات 

  به   پرورش   و   آموزش   پویای   و   پیوسته   پاسخگویی   منظور   به   محیطی   شرایط   دائمی   رصد  -32

 (7)   جامعه؛  آیندة   و   حال   نیازهای 

  بدنی،   و   زیستی   اجتماعی،   خانوادگی،   دینی،   شئون   در   آموزان دانش   توانمندسازی   و   تربیت  -33

 از   پرهیز   و   جامعه   و   زندگی   ف مختل   های عرصه   به   ورود   برای  فناوری   و   علمی   ای، حرفه   هنری، 

 (7)  ؛ عالی   آموزش   سمت   به   عمومی   آموزش   دورة   محض   گیری جهت 

  و   اسالمی   تربیت   تعمیق   منظور   به   پرورشی   و   آموزشی   روشهای   و   محتوا   بازتولید   و   بازنگری  -34

 و  دانشجویان   و   آموزانانش د   در   اسالمی   انقالب   ارزشهای   به   التزام   و   اعتقاد   و   دینی  حیات 

 ( 7)   اسالمی؛   تمدن   و   فرهنگ   با   آنان   آشنایی 
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  ارائة   کنار   در   مهارتها   و   ها بینش   اصالح   بر   تمرکز   با   آموزشی   روشهای   و   محتوا   در   بازنگری  -35

 علم،   به   آموزان   دانش   عالقمندسازی   پایة علمی،   مفاهیم   انتقال  منظور   به   دانش   و   اطالعات 

 (7)  ایشان؛   نمندسازی توا   و   خودباوری   روحیه   ایجاد 

  رشد   منظور   به   تربیت   و   تعلیم   نظام   در   دبستانی  ها و آموزش پیش کودک مهد   جایگاه   ارتقای  -36

 (7)   جستجوگری؛   حیة رو   و   الزم   های مهارت  ها و خالقیت 

منطقی    تفکر   تربیت   و   مهارتی   و   هنری   علمی و   خالقیتهای   رشد   برای   الزم   سازوکارهای   ایجاد  -37

 (7)   آموزان؛ دانش   در   ری گ جستجو   روحیه   و   عقالنی   و 

 همراه  به   نظارت   و  سیاستگذاری   در   تمرکز   طریق   از   مهارتی   آموزشهای   از   حمایت   و   تقویت  -38

 ( 7)؛دولتی   غیر   بخشهای   مشارکت   تقویت 

 کمک   و   شی های( آموز نوشتهای )وبالگ ها( و وب ها )سایت وبگاه   نشریات،   کتابها،   دهی جهت  -39

 ( 7)   پرورش؛   و   آموزش   نظام   در   شده تعیین   اهداف   و   اسالمی   تربیت   و   تعلیم   راستای   در   آموزشی 

  و   پرورش   و   آموزش   نظام   در   اسالمی   معارف   و   انسانی   علوم   های رشته   جایگاه   تقویت  -40

 هایشیوه  و  محتوا  کیفی  ارتقای  طریق  از  ها حوزه  این  در   تحصیل  سمت  به  نخبگان  دهی جهت 

 (7)   آموزشی؛ 

 (7)   عربی؛   و  دینی   آموزشی   های روش   اصالح   و   قرآنی   های آموزش  جذابیت   افزایش   و   ارتقا  -41

  بازتولید   و   بازنگری   و   عمومی   آموزش   در   تحصیلی   هدایت   و   مشاوره   استعدادیابی و   نظام   تقویت  -42

 جامعة  در   مرد   و   زن  شایسته   نقش   تحقق   منظور  به   پژوهشی   و  آموزشی   های روش   و   محتوا 

 (7)   ؛ اسالمی 

 (7) محله؛   دینی   درتربیت  آنها   نقش   ارتقای   منظور   به   مدرسه   و   مسجد   تعامل   تقویت  -43

 (8)   ها؛ حرفه   و   مشاغل   بندی طبقه   منظور   به   معلمان   ای حرفه   صالحیت   نظام   استقرار  -44

  در   پاسخگویی   و   پذیری   مسئولیت   سازوکارهایی برای   طراحی   و   ری ساال شایسته   نظام   استقرار  -45

 (8)  پرورش؛  و   آموزش   های مدیریت 

  و  معلمی   حرفة   برای   متخصص   و   متعهد   انسانی   نیروی   جذب   و   گزینش   برای   ریزی برنامه  -46

 (8) آنها؛  دانش  و   مهارت   بینش و   سطح   مستمر   ارتقای 

 (8)   ؛ معلم   تربیت   جامع   نظام   استقرار   و   طراحی  -47

 سازوکار طراحی  و  معلمان  عملی  و  علمی  های توانایی  و  اجتماعی شأن  معیشتی و  سطح  ارتقای  -48

 و  پژوهش   به   معلمان   موظف   ساعات   از   بخشی  اختصاص   و   تدریس   بر  تمرکز   برای  الزم 

 (8)   ؛ مطالعه 

 مستمر  ارزشیابی   و  ها برنامه   چارچوب   در   مدرسه   دیریت م   مسئولیتهای   و   اختیارات   افزایش  -49

 (9)   پرورش؛   و   آموزش 
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 (9)   ها؛ خانواده   آموزش   و   مدرسه   با   آموزان دانش   اولیای   همکاری   افزایش  -50

 (10) آموزشی؛   و   تربیتی   نهادهای   و   خانواده   میان   مشارکت   جامع   برنامة   تدوین  -51

 7 کالن  راهبرد

 اقتضائات  و  واقعی  نیازهای  رفع  و  مشکالت  حل  سمت  به  نوآوری  و  اوریفن  ،پژوهش  آموزش،  دهیجهت 

 علمی  مرجعیت تحقق برای  دانش مرزهای  در  نوآوری  و سرزمین  آمایش به  توجه با  کشور

 ملی  راهبردهای

 کشور؛ در   پژوهش   مدیریت   نظام   ساماندهی  -1

جامعه  نیازهای   تأمین   پایة  بر   فناوری  و   علم   پویا در حوزة   و   مستمر   ریزی برنامه   و   سیاستگذاری  -2

 کشور  علمی   مرجعیت   به   دستیابی   و   جهانی   تحوالت   و 

  سیاستهای  رعایت   با   امنیتی   و   دفاعی   فناوریهای   و   علوم   ةحوز  در   ریزی برنامه   و   سیاستگذاری  -3

 ملی؛  امنیت   شورایعالی   مصوب 

 راهبردهای  و   سیاستها   با   متناسب   ، تجهیزات   و   نات امکا   ، زیرساخت   سازی متوازن   و   توسعه  -4

 ؛نوآوری   و   فناوری   علم و   پیشرفت 

    کشور؛  نوآوری   و   فناوری   علم و   نظام   در   وری بهره   شاخصهای   سطح   ارتقای  -5

 علمی؛  انتشارات   و   مجالت   کیفیت   ارتقای   منظور   به   علمی   داوری   ساماندهی  -6

 ملی  اقدامات

  بین   آنها   مناسب   تشکیالتی   جایگاه   تعیین   و   پژوهشی   مؤسسات   بندی دسته   و   ارزیابی  -1

 (1) آنها؛  ماموریت   سازی   شفاف   اجرایی،   و   صنعتی   علمی،   دستگاههای   ها، وزارتخانه 

 مسائل  حل  بر  تمرکز  رویکرد  با  اجرایی  دستگاههای  به  وابسته  پژوهشی  مراکز  کارآمدی  ارتقای  -2

 مراکز  سایر   در   اجرا   قابل   پژوهشی  فعالیتهای  لیل انجام تق   و   مربوطه   دستگاههای   نیازهای   رفع   و 

 (1) دانشگاهی؛   و   پژوهشی 

 اجرائی  دستگاههای   به   وابسته   پژوهشی   مراکز   محققان   ارتقای   خاص   سازوکارهای   طراحی  -3

 (1) کاربردی؛ و   ای توسعه   تحقیقات   تشویق   برای 

 (2) مربوطه؛   حوزة   در   فناوری   و   علم   راهبردی   تحول   اسناد  تهیه   به   اجرایی   دستگاههای   الزام  -4

  و   منابع   هدایت   و   فناوری   و   علم   دار اولویت   های حوزة   در   فناوری   و   آموزش و پژوهش   تقویت  -5

 (2) آنها؛  عمومی   و   دولتی   اعتبارات 
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 (2) ای؛رشته میان   های فناوری   و   علوم   توسعة   از   حمایت  -6

 دانشگاهی  و   حقیقاتی ت   مراکز   بندی رتبه   شاخصهای   در   جامعه  نیازهای  رفع  میزان   نمودن لحاظ  -7

 (2) فناوران؛   و   پژوهشگران   انگیزشی   نظام   و 

  جامعه  اولیة   رفع نیازهای   و   کشور  استقالل   حفظ   برای   که  فناوری   و   علم   های حوزه   از   حمایت  -8

 (2) ؛   اند ضروری     ازدواج   و   اشتغال   مسکن،   غذا،   ، سالمت   فرهنگ،   شامل 

 (2)علمی؛   مرجعیت  تحقق   راستای   در   ممتاز   تحقیقاتی   و   دانشگاهی  مراکز  از   ویژه   حمایت  -9

 و  مهارت   صاحبان   های قابلیت   و   توانایی   از   جامعه   گیری بهره   سازوکارهای   تقویت   و   توسعه  -10

 (2)مدرک؛   بدون   خبرگان 

 نجریا   تحلیل   در   پژوهشی  و   آموزشی   مؤسسات   و   ها فرهنگستان   رسالت   و   جایگاه   بازتعریف  -11

 (2) پردازی؛  نظریه   و   دانش   مرزهای   توسعة   در   پیشنهادات   ارائة   و   کشور   علمی 

 هایفناوری   و   علوم   حوزة   در  بندی اولویت   و   اجرایی  ریزی برنامه   برای   هماهنگی   نهاد   ایجاد -12

 شورای  مصوب  سیاستهای   رعایت   و )   ذیربط   های نمایندگان دستگاه   حضور   با   امنیتی   و  دفاعی 

 (3) ؛ ( ملی  امنیت   عالی 

 (3) امنیتی؛  و   دفاعی   حوزه   در   فناوری   و  علم   پیشرفت   الگوهای   و   اسناد   ین تدو  -13

 هایحوزه   در   تخصصی   خدمات   مراکز   و   ملی   های آزمایشگاه   توسعة   و   ایجاد   از   حمایت  -14

 (4) دار؛ اولویت 

 طراحی  و   دار اولویت   های حوزه   در   تخصصی   آزمایشگاهی   های شبکه   توسعة   و   ایجاد   از   حمایت  -15

 (4)   ؛   شبکه   در   داوطلبانه   مشارکت   برای   مناسب   شی انگیز   سازوکارهای 

 (5) آنها؛ پایش  و   فناوری   و   علم   نظام   وری بهره   سنجش   های شاخص   تدوین  -16

 (5) نوآوری؛   و   فناوری   علم و   نهادهای   در  عملکرد   ارتقای   و   تعالی   ملی   جوایز   از   حمایت  -17

 داوری  ت کیفی   ارتقای  منظور   به   مادی   و   اعتباری   معنوی،   انگیزشی،   سازوکارهای   تقویت  -18

 (6)؛ علمی 

 (6)علمی؛   داوری   های شیوه   آموزش   و   استانداردسازی   و  داوران   بندی   رتبه   سازوکارهای   ایجاد  -19

 8 کالن  راهبرد

خككالق  خودباور و کارآفرین و متقی و انسانهای پرورش بر تأکید با انسانی سرمایة توانمندسازی  و  تربیت

 جامعه نیازهای و اسالمی  ارزشهای با متناسب  نوآوری و  ریفناو علم و  تولید  در  توانا و نوآور و

 ملی  راهبردهای

 کشور؛  تحصیلی   هدایت   و   استعدادیابی   مشاور و   نظام   ارتقای  -1
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 نهادهای   توسعة   و  رشد   های برنامه   تحقق   منظور   به   نظام   انسانی   نیروی   ترکیب   هرم   بهبود  -2

 پژوهشی؛  و   آموزشی 

 فناوری؛  و   علم   مدیریتی   جایگاههای   در   افراد   انتصاب   ای بر   ساالری شایسته   ارتقای  -3

 دانشجویان اعضای هیئت علمی،  پژوهشگران،   بین  در  تحقیقاتی  و  علمی  های همکاری  ارتقای  -4

 فناوری؛ و   علم   مختلف   های عرصه   در   طالب   و 

علمی   از   اعم   پژوهشی   و   علمی   مؤسسات   انسانی   منابع   وری بهره   ارتقای  -5 هیئت   و  اعضای 

 و  معلم   تعامالت   گسترش   و   جهادی   تالش   روحیة   تقویت   و   تکمیلی   صیالت تح   دانشجویان 

 متعلم؛

علمی،   دانشمندان،   ، نخبگان   تجارب   و   ظرفیت   حداکثر   از   استفاده     -6 هیئت    و   مدیران   اعضای 

   . پژوهش   و   آموزش   در   غیردولتی و خصوصی   و  دولتی  بازنشسته   و   شاغل   متخصصان 

 ملی  اقدامات

 و  آموزان دانش   هدایت   منظور   به   هدایت   و   استعدادیابی   مشاوره و  جامع   نظام   استقرار   و   طراحی  -1
و   اساس   بر   کشور   اولویتهای   با   متناسب   علمی   های رشته   سوی   به   دانشجویان    استعداد 

 (1)  کشور؛  های اولویت   و   آنها  تواناییهای   و   مندی عالقه 

  و   دولتی   علمی   مراکز  در   کشور   متخصص   انسانی   منابع   کارگیری ه ب   و   جذب   ظرفیت   توسعة  -2
 (2)   غیردولتی؛ 

  پژوهشگران  استادان و  پژوهشی،  و  آموزشی  نهادهای  مدیران  ارتقای  و  انتصاب  نظام  بازتعریف  -3
 تحقیقاتی؛   و   آموزشی   نهادهای  در   ساالری شایسته   نظام   تقویت   و  کیفی   مالکهای   اساس   بر 
 (2,3) 

 فعالیت  و   ایشان   رفاهی  های هزینه   تأمین   با   اعضای هیئت علمی   وقت   تمام   فعالیت   از   حمایت  -4
با نظارت   معیشتی   و   تحصیلی   های هزینه   تأمین   با   دورة دکترا   دانشجویان   وقت   تمام  ایشان 

 (5)  استادان راهنما؛ 
 و   ها نامه پایان   از   حمایت   جهت   در   تکمیلی   تحصیالت   دانشجویان   برای   پژوهانه   اختصاص  -5

 (5)  راهنما؛   استادان   نظارت   با   ایشان   پژوهشی   های فعالیت 

علمی   تحقیقاتی   مهارتهای   توسعة  -6 هیئت    به   دسترسی   و   پژوهشگران  و   محققان   و   اعضای 
 (5)   اطالعاتی؛   منابع 

  انقالب   آرمانهای   تحقق   راستای   در   مختلف   سطوح   در   فرهنگی   و   تربیتی   های برنامه   تدارک  -7
 (5)   اسالمی؛   شکوهمند 

همکار   طراحی  -8 وقت    ی سازوکار  دانشمندان،  پاره  علمی، نخبگان،  هیئت   و  مدیران   اعضای 
   ( 6)   ؛ پژوهشی   و   آموزشی   مؤسسات   در   غیردولتی   و  دولتی  بازنشسته   و   شاغل   متخصصان 
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 9 کالن  راهبرد

  اسالم  جهان  و منطقه  کشورهای  ویژهبه  دیگر  کشورهای با  فناوری در حوزة علم و  اثرگذار و فعال تعامل

 ملی  راهبردهای

 جهان؛   سطح   در   علمی   های زبان   از   یکی   عنوان   به   فارسی   زبان   توسعة  -1

  المللی بین   همکاری  و  پژوهشگران  و  دانشمندان  فراملی  و  ملی  مناسبات  های شبکه  تقویت  و  توسعه  -2

 ؛   زبان فارسی   کشورهای   و   اسالمی   کشورهای   اولویت   با 

)بورسهای( راتبه   مشوقها،   تخصیص   و   محققان  ارتقای   ، استخدام   قوانین   و   سازوکارها   اصالح  -3   های 

 ؛   محققان   المللی بین   همکاریهای   افزایش   برای   ها پژوهانه   و   مطالعاتی   فرصتهای   تحصیلی، 

  تمدن   نیاز   مورد   علمی   معرفت   تولید   برای   پیشگامی   نقش   ایفای   و   اسالم   جهان   با   فعال   همکاری  -4

 اسالمی؛   نوین 

 . اسالم   جهان   و   منطقه    در   فناوری   و   علم   اول   رتبة   کسب   منظور   به   ریزی برنامه  -5

 ملی  اقدامات

  علمی   مرجعیت   بسترسازی   و   فارسی   زبان   گسترش   منظور   به   خارجی   دانشجویان   پذیرش   افزایش  -1

 ( 1) ؛ همسایه   و   اسالمی   ی کشورها   اولویت   با   کشور 

بیگانه   های برای واژه   سازی معادل   جریان   تقویت  -2   مقاالت   نگارش   بر   تأکید   و   ها رشته   تمام   در   علمی 

 ( 1)   فارسی؛   روان   زبان   به   تخصصی   -علمی 

 ( 1)   آموزی؛   فارسی   سریع   و   سهل   های روش   ابداع   و   توسعه  -3

 ( 1)   جهان؛   مختلف   دانشگاههای   در   فارسی   زبان   رشتة   تأسیس   از   حمایت  -4

 آموزش   مقاطع   در   انگلیسی   و   عربی   بان ز   ویژه   به   زبان   آموزش   روشهای   در   تحول   و   اصالح  -5

 (2)   عمومی؛ 

  در   ایران   اسالمی   جمهوری   های سفارتخانه   در   فناوری   و   علمی   های نمایندگی   توسعة   و   ایجاد  -6

  صادرات   و   پیشرفته   فناوریهای   در   جهانی   تجارب   و   دستاوردها   انتقال   منظور   به   دار اولویت   های حوزه 

 ( 2)    کشورها؛   سایر   به   ناوری ایران در عرصة ف   اسالمی   جمهوری   دستاوردهای 

  کشور؛   هر   منابع   و   نسبی   مزیتهای   به   توجه   با   اسالم   جهان   کشورهای   اولویت   با   المللی بین   همکاری  -7

 (2 ) 

  با   متناسب   فناوری   و   دانش   تبادل   و   انتشار   برای   کشور   از   خارج   و   داخل   در  پژوهشی  های شبکه   ایجاد  -8

 ( 2)   جهانی؛   فرصتهای   از   گیری ه بهر   و   ملی   اولویتهای 
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  کشورهای   با   ویژه   به   المللی بین   همکاریهای   سعة تو   منظور   به   فراملی   المللی بین   های پژوهشگاه   ایجاد  -9

 ( 2)   اسالم؛   جهان 

  زبانهای   به   اسالمی   -ایرانی   آثار   جمةتر   و   المللی بین   و   ای منطقه   سمینارهای   برگزاری   بر   تأکید  -10

 ( 2)   جهان؛   و   منطقه   مختلف 

  نهادهای   و   علمی   انجمنهای   فعالیتهای   توسعة   مفید در حوزة علم و فناوری و   اطالعات   یان جر   تقویت  -11

 ( 2)    ؛ اسالم   جهان   کشورهای   اولویت   با   المللی بین   سطح   در   کشور   پژوهشی 

  و   دانشمندان   مجامع،   سازمانها،   بین   فناوری   و   المللی در حوزة علم بین   ارتباطات   و   تعامل   ساماندهی  -12

 ( 2)   ؛ مشترک   علمی   های نشست   برگزاری   افزایش   و   ن متخصصا 

  با   همکاریهای   تسهیل   و  مشترک   گذاری سرمایه   با   المللی بین   فناوری   و   پژوهشی   طرحهای   از   حمایت  -13

  با   پیشرفته   فناوری   دارای   کشورهای   با   فناورانه   تعامالت   گسترش   و   خارجی   فناوری   مؤسسات 

 ( 2)   نظام؛   سیاستهای   رعایت   با   ا کنسرسیومه   در   مشارکت   نظیر   روشهایی 

  از   گیری بهره   و   جهان   برتر   مراکز   و   مجامع   در   ایرانی   دانشمندان   مشارکت   بستر   آوردن   فراهم  -14

  با   علمی   نو   های پدیده   معرفی   و   نظریات   و   آرا   تبادل   برای   ایران   در   جهانی   شده شناخته   دانشمندان 

 ( 2)    ؛ اسالم   جهان   کشورهای   اولویت 

  سراسر   به   اسالمی   انقالب   منطق   و   نگرش   گسترش   برای   فرصتی   به   نخبگان   خروج   دیدة پ   تبدیل  -15

 ( 2)   ؛   جهان 

  افزایش  برای  پژوهانه  و  مطالعاتی  فرصتهای  تحصیلی،  بورسهای  اعطای  حمایتی،  های سازوکار  ایجاد  -16

 (  3)    المللی؛ بین   علمی   های شبکه   و   مجامع   در   آنها   حضور   و   دانشگاهها   المللی بین   همکاریهای 

  ویژه به   جهانی،   معتبر   و   بزرگ   دانشگاههای   با   کشور   دانشگاههای   همکاری   مند نظام   توسعة  و   تقویت  -17

  ؛ مشترک  پژوهشهای  انجام  با  و  تکمیلی  تحصیالت  های دوره  اولویت  با  اسالم  جهان  دانشگاههای  با 

 (3 ) 

  و   انتقال   نهادهای   توسعة   و   ایجاد   و   کشور   به   فناوری   انتقال   به   مربوط   مقررات   و   قوانین   اصالح  -18

 ( 3) ؛ بالعکس   و   داخل   به   خارج   از   فناوری   سازی بومی 

توانمندسازی   شناسایی،   برای   الزم   مطالعات   از   حمایت  -19   جهان   پژوهشی   و   علمی   نیازهای   و   نحوة 

 ( 4)   طقه؛ من   کشورهای   و   اسالم 

  علمی   نظرات   و   تولیدات   حاوی   مرجع   فارسی   کتب   ارسال   و   اسالمی   ایرانی   علمی   منابع   ترجمه  -20

 ( 4)   جهان؛   معتبر   های کتابخانه   و   مراکز   به   کشور   دانشمندان 

  و   انسانی   علوم   حوزة   تعالی   و   توسعه   برای   ملی   توانمندیهای   و   جهانی   فرصتهای   از   گیری بهره  -21

 ( 4)   ؛ اسالم   ارزشی   و   بینشی   مبانی   اساس   بر   اجتماعی 
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  در   عالی   آموزش   مراکز   ی بند رتبه   و    اعتبارسنجی   نظام   اهداف   و   معیارها   تنظیم   در   فعال   مشارکت  -22

 ( 4)    ؛ اسالم   جهان   و   منطقه 

  برداری بهره   و   اسالم   جهان   کشورهای   دانشگاههای   با   اثرگذار   و   بخش الهام   همکاری   توسعة   و   تقویت  -23

  اجرای  و  دانشجو  و  استاد  تبادل   طریق  از  فناوری  و  علم  در  پیشرو  کشورهای  دانشگاههای  ظرفیت  از 

 ( 4)   دار؛ اولویت   های رشته   در   مشترک   آموزشی   های دوره 

 (5)  کشور؛   از   خارج  مقیم   ایرانی   غیر   و   ایرانی   پژوهشگران   و   متخصصان   مؤثر   مشارکت   جلب  -24

 ( 5)   ؛ اکتشافات   و   اختراعات   ثبت   و   المللی بین   عرصة   در   علمی   معتبر   مقاالت   ارائة   از   حمایت  -25

 10راهبرد کالن 

   مبتنی بر معارف اسالمی وم انسانی و هنرسازی و ارتقای کمّی و کیفی در علمتحول

 راهبردهای ملی 

انسانی     -1 علوم  هدفمند  ساماندهی   توسعة  و  اسالمی  معارف  و  انسانها  الهی  فطرت  پایة  بر 

 های آن؛ها و پژوهش آموزش 

 به منظور تولید علوم انسانی و هنر؛  تقویت تعامل مؤثر حوزه و دانشگاه  -2

های نظریه پردازی در حوزة علوم انسانی و هنر ترویج و تعمیق نقد و مناظره و گسترش کرسی  -3

 و معارف اسالمی؛

های علوم انسانی با سایر  در درون علوم انسانی و بین رشته ای  رشته گسترش گرایشهای میان  -4

 ؛یکرد رفع نیازهای علمی و اجتماعی بر اساس نگرش اسالمی با رو علوم،  

 ؛ و معارف اسالمی   ایجاد ساختارهای خاص حمایت از توسعة کیفی علوم انسانی  -5

های آنها با نیازهای سازی هنر و علوم انسانی کاربردی و متناسب سازی رشته توسعه و بومی  -6

 واقعی کشور؛

 اندهی و تقویت هدفمند آموزش زبانهای خارجی به منظور تحول کیفی در آن؛ سام  -7

 متعهد؛  بسترسازی و تقویت ساختارهای حمایتی برای رشد هنر  -8

 متعهد؛   حمایت از توسعة آموزش و پژوهشهای بنیادی و کاربردی در حوزة هنر  -9

 اقدامات ملی 

 (1گیری اسالمی؛ ) کاربردی کردن علوم انسانی با جهت و   حمایت از تولید  -1

و هنر مبتنی بر مبانی   علوم انسانی های  ایجاد سازوکار روزآمدسازی محتوای  آموزشی در رشته  -2

 (1؛  ) اسالمی و نظارت بر ارتقای کیفی آن 



 كشور  ینقشة جامع علم 58

 

به منظور توجه بیشتر به مطالعات بنیادی و تأکید بر آموختن   اصالح آموزشهای علوم انسانی  -3
 (1؛ ) اصول و مبانی و قواعد اساسی علوم مربوطه مبتنی بر مبانی اسالمی 

انسانی  -4 علوم  حوزة  در  معرفتی  بنیادی  پژوهشهای  اسالمی   توسعة  مبانی  بر  ارائة    مبتنی  و 
 (1تولیدات علمی آنها به جهان؛ ) 

به   ها و قطبهای علمی مشترک بین حوزه و دانشگاه پژوهشگاه ها و  انجمن   تأسیس حمایت از   -5
 (2؛ ) گیری و تکوین دیدگاهها و نظریات اسالمی در حوزة علوم انسانی منظور شکل 

های مطالعاتی و آموزشی مشترک میان حوزه و های پژوهشی، فرصت برنامه   وسعة طراحی و ت  -6
 (2؛ ) دانشگاه و ایجاد مراکز پژوهشی و آموزشی مشترک 

معارف   -7 دروس  مدرسان  و  مربیان  و  معلمان  جذب  و  تربیت  برای  الزم  سازوکارهای  طراحی 
مد  در  انسانی  علوم  و  توانمندی اسالمی  از  استفاده  با  دانشگاهها  و  ظرفیت ارس  و  های ها 

 (2های علمیه؛) حوزه 

پردازی و نقد و مناظره جهت تولید تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز و تقویت کرسیهای نظریه  -8
 ( 3مرجعیت علمی؛ )تحقق  علوم انسانی و  

و معارف اسالمی و انتشار های علوم انسانی  پردازان در حوزه ایجاد سازوکارهای تشویق نظریه  -9
 ( 3دستاوردهای آنان؛ )

سطح   -10 در  فعالیت  برای  پردازی  نظریه  کرسیهای  جایگاه  جهان الم بین ارتقای  بر  تاکید  با  للی 
 (3اسالم؛) 

ترجمه  -11 با متون  تطبیقی  و  انتقادی  مواجهه  تقویت  برای  علوم ایجاد سازوکارهای الزم  ای در 
 (3انسانی؛) 

 (4؛ ) های علوم اسالمی و علوم انسانی و سایر علوم ای بین شاخه رشته های میان ایجاد گرایش  -12

فلسفه  -13 ایجاد  و  مطالعات  از  رشته حمایت  حکمت  های  و  فلسفه  پایة  بر  علوم  مختلف  های 
 (4اسالمی؛) 

و   اصالح جریان استعدادیابی و هدایت تحصیلی برای جذب استعدادهای برتر در علوم انسانی  -14
 (5؛ ) معارف اسالمی 

 (5؛ ) مبتنی بر مبانی اسالمی پرور در حوزة علوم انسانی  و فعالیت مراکز نخبه   تأسیس حمایت از   -15

  مبتنی بر مبانی اسالمی   های علوم انسانی از پژوهش   ایجاد نظام حمایت معنوی و اعتباری و مالی  -16
 ( 5ها، پژوهشها و سمینارهای علمی تخصصی در این زمینه؛ ) و حمایت از تألیفات، رساله 

پایان  -17 از  رساله نامه حمایت  و  رشته ها  در  تحصیلی  نیازهای  های  رفع  برای  هنر  و  انسانی  علوم  های 
 (  6کشور) 

و پارک توسعة    از   حمایت  -18 نیازها  براساس  هنر  و  انسانی  علوم  ویژه  فناوری  و  علم  های 
 (6ای و استانی؛ ) استعدادهای منطقه 
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ای در حوزه پژوهشهای علوم حرفه   -نهاد )سمن( و اجتماعات علمی   تقویت سازمانهای مردم  -19

 (6؛ ) انسانی مبتنی بر مبانی اسالمی 

انسانی ی رشته بازنگری در توسعة کمی و کیف  -20 بر اساس    های علوم  دانشجو  و میزان پذیرش 

 (6نیازهای جامعه و وجود فرصتهای شغلی؛ ) 

اسالمی و  انسانی و هنر منوط به وجود منابع علمی متناسب با نگرش  های علوم  توسعة رشته  -21

 (6؛) مدرسان دارای صالحیت و مسلط بر مبانی اسالمی 

شفاف   -22 طریق  از  آنها  آموزش  سازی  متنوع  و  خارجی  زبانهای  آموزش  مؤسسات  ساماندهی 

 (7للی علم و فناوری؛ )المبین سازی نیازهای کشور برای تعامالت  

های درسی و محتوای آموزشی در زمینه آموزش زبانهای خارجی بومی سازی و تدوین برنامه  -23

 (7با توجه به فرهنگ اسالمی؛ ) 

سازی مفهومی های تخصصی علوم با تأکید بر معادل فاده از زبان فارسی در حوزه تقویت است  -24

برای اصطالحات تخصصی و ترویج آنها در مجامع علمی و تالش برای تبدیل زبان فارسی به  

 (7زبان علم؛ )

 (8حمایت از تولیدات هنری با رویکرد معرفی ارزشهای انقالب اسالمی و دفاع مقدس؛ )  -25

تولید  -26 از  تقویت جلوه حمایت  به منظور  و ملموس هنرات هنری  متعهد در شئون    های عملی 

 (8مختلف زندگی و احیای هنرهای سنتی فراموش شده؛ ) 

 (8تدوین نظام ثبت حقوقی آثار هنری؛) -27

راه  -28 و  حوزه تقویت  میان اندازی  هنر رشته های  بین  رشته   ای  دیگر  اساس  و  بر  علوم  های 

 (9ی اسالمی به ویژه فلسفه و فقه و هنر؛) هاآموزه 

هنر  -29 نظری  مبانی  به  مربوط  دروس  تعمیق  و  گسترش  و  رشته   تدوین  توسعة  و  های متعهد 

 (9ای در چارچوب فرهنگ اسالمی؛) هنرهای محلی و منطقه 

های هنری ه متعهد و نقد و ارزیابی جلو   هدایت آموزش و پژوهشهای هنری برای نیل به هنر  -30

 (9حاکم بر زندگی امروز؛) 

اسالمیزمینه  -31 معارف  هنرمندانة  معرفی  برای  مطالعات  تقویت  و  افزایش   سازی  منظور  به 

 (9اثرگذاری معارف دینی در جامعه؛)

از   -32 مشارکت   تأسیس حمایت  با  اسالمی  هنر  پژوهشی  و  آموزشی  مراکز  فعالیت  گسترش  و 

 (9ه؛ )های علمی حوزه 
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 11 کالن  راهبرد

 سالمت  و پزشکی علوم  حوزة برای ایفای نقش مؤثرتر در نوآوری و فناوری علم و چرخة  دهی بهجهت

 ملی  راهبردهای 

 ؛  کشور   در   سالمت   های فناوری   و   علوم   سازی بومی   و   توسعه  -1

 عوامل  نیز   و   اسالمی   و   سالم   زندگی   های شیوه   ترویج   زمینة   در   پژوهش   و   آموزش   عة توس  -2

 بهداشت؛  و   سالمت   بر   مؤثر  اجتماعی 

 ملی  اقدامات

  حفظ   و   سالم   غذایی   مواد   از   مندی بهره   منظور   به   پیشگیری،   و   تغذیه   حوزة   پژوهشهای   و   آموزشها   توسعة  -1

 ( 1)   جامعه؛   ت سالم 

 (1)   بومی؛   معضالت   و   بیماریها   بر   تأکید   با   دانش   تولید  -2

اسالمی    علوم  پایه و   علوم   با   ایرانی -اسالمی   سنتی   طب  بالینی و   سالمت و   علوم  ارتباط  تقویت  -3

 (1)   ؛ اجتماعی   علوم   و   انسانی   علوم   و 

 و  علم   تولید   از   حمایت   منظور   به   کشور   در   سالمت   تجهیزات   و   محصوالت   بازار   ساماندهی  -4

 (1) ؛  بومی   فناوریهای 

 سالمت   نظام   ایجاد   منظور   به   سالمت   عرصة   در   ارتباطات  و   اطالعات   فناوری   توسعة  -5

 ( 1)  خصوصی؛   حریم   و   اجتماعی   امنیت   اسالمی و   اخالق   رعایت   با   الکترونیک 

 بر  مبتنی   ای حرفه   اخالق   به   متخلق   انسانی   رمایة س   تربیت   رویکرد   با   آموزشی   نظام   تقویت  -6

 (2)   اسالمی؛   تعالیم 

 12 کالن  راهبرد

   مهندسی و فنی حوزة در مؤثرتر آفرینیبرای ایفای نقش نوآوری و فناوری علم و دهی به چرخةجهت

 ملی  راهبردهای

  توان  با  فناوری  جذب  و  تولید  برای  مهندسی  های فناوری  و  علوم  نیازمحور  توسعة  به  ویژه  توجه  -1

  اخالق  رعایت   و   مصرف   صحیح   الگوی   و   زیست  محیط   حفظ   با   آفرینی همراه ثروت   و   بتی رقا 

 ای؛حرفه 

 مهندسی؛  و   فنی   فعالیتهای   تقاضامحور   توسعة   از   حمایت  ساختارهای   تقویت  -2
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 ملی اقدامهای

 (1) پایه؛  و   مفهومی   طراحی   توان   کسب   منظور   به   مهندسی   و   فنی   شرکتهای   تقویت  -1

 ( 1)للی؛ الم بین   های طرح   در   مشارکت   برای   مهندسی   طراحی   شرکتهای   از   حمایت  -2

 ( 1) مهندسی؛  و   فنی  خدمات   و   صادرات   تشویق   و   تحصیل   منظور   به   الزم   سازوکارهای   ایجاد  -3

 ارتقای  منظور   به   داخلی  متخصصان   به   فناوری   و   پژوهش   ملی  کالن   طرحهای   واگذاری  -4

 (1) جهان؛  و   کشور   آتی   نیازهای   درجهت تأمین  و   ملی  توانمندی   و   خودباوری 

 (  1)  آنها؛  رعایت   بر   نظارت   و   ترویج   و   مهندسی   ای حرفه   اخالق   معیارهای   تدوین  -5

 و  خصوصی   بنیان دانش   های شرکت   ایجاد   سمت   به   مهندسی   و   فنی   آموختگان دانش   تشویق  -6

 (2) آنها؛  به   خاص   تسهیالت   ة ارائ   طریق   از   فناوری   و   علم   رشد   مراکز   و   پارکها   در   تعاونی 

 (2) آنها؛  پاسخگویی   و   کارآمدی  افزایش   منظور   به  مهندسی   نظامهای   ساماندهی   و   توسعه  -7

  در   شده   تولید   فنی   دانش   کردن   کاربردی  منظور   به   مهندسی   و  طراحی   شرکتهای  از   حمایت  -8

 (2) دانشگاهها؛  و   ها پژوهشگاه

 13 کالن  راهبرد

 پایه  علوم حوزة در  پژوهش  و آموزش تقویت و تعمیق و توسعه  

 ملی  راهبردهای

 مرزهای  گسترش   منظور   به   پایه   علوم   توسعة   در   آموزشی   و   علمی   مؤسسات   هدایت   و   تشویق  -1

  جامعه؛   نیازهای   به   پاسخگویی   و   علم 

 پایه؛  علوم   ةحوز   در   هازیرساخت   و   نهادها   وری بهره   افزایش  -2

 ملی هایاقدام

 یگذار سرمایه   افزایش   و   دار اولویت   های حوزه   در   آنها   از   حمایت   و   ملی   کالن   طرحهای   تعریف  -1

 (1)   آنها؛   در  بازار   و   صنعت   بخشهای 

  از   بخشی   کرد هزینه   به   ای توسعه   و   کاربردی   تحقیقات   و   مطالعاتی   طرحهای   تشویق   و   الزام  -2

 (1) ؛   مرتبط  پایة   علوم   پژوهشهای  در   خود   اعتبارات 

 (1)   علمی؛   میانبر   و   جدید   مسیرهای   شف ک   برای   پایه   علوم   در  پردازی نظریه   تشویق  -3

 (1)   تحصیلی؛   سطوح   کلیه   در   پایه   علوم   آموزش   محتوای   و   ها روش   ارتقای   و   بازنگری  -4
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 (1)   علوم؛   سایر   با   پایه  علوم   میان   تعامل   تقویت  -5

 و   هماهنگی   افزایش   منظور   به   پایه   علوم   ةحوز   در   پژوهشی   و   آموزشی   مؤسسات   سازی شبکه  -6

 تقسیم  تجهیزات،   و   امکانات   اشتراک   طریق   از   ای رشته ین ب   تحقیقات   تقویت   و   همکاری

 (2) علمی؛   نخبگان   جذب   و   پژوهشی  کارهای 
 

 نوآوری و فناوری علم و نهادی چارچوب  -پنجم فصل

 فناوری   و علم  نظام در ملی کار  تقسیم -5-1

  ارزیابی و نظارت کالن و سیاستگذاری( الف

 کردن   اجرایی  و  سازی  روزآمد  فناوری،  و   علم  نظام  راهبردی  و  کالن  گیریتصمیم  و  سیاستگذاری

برای    کالن  سیاستگذاری  آن،  اجرای  حسن  بر  نظارت  و  ارزیابی  و  کشور  علمی  جامع  نقشة

  عهدة  بر  داراولویت  فناوریهای  ملی  اسناد  تصویب   و  فناوری  و  در عرصة علم  المللیبین  هایهمکاری

 .گیردمی  انجام  شورا ظرن مورد سازوکار  با که است فرهنگی انقالب  عالی شورای

 کشور  علمی جامع  نقشة اجرای بخشیانسجام و  هماهنگی اجرایی و سیاستگذاری( ب

  اصالح   و   نقشه  اهداف  تحقق  سازوکار  طراحی  اجرایی،  سیاستهای  ابالغ  و  تصویب   تهیه و   منظور   به

  بر  نظارت  و  علمی   جامع  نقشة  اجرای   در  بخشی   انسجام  و   هماهنگی  مربوطه،  فرآیندهای  و  ساختارها

  انقالب   عالی  شورای  توسط  "کشور  علمی  جامع  نقشة  اجرای  راهبری  ستاد"  آن،  اجرای  حسن

 :گرددمی ایجاد  زیر ترکیب با فرهنگی

 (رئیس) فرهنگی  انقالب عالی شورای دبیر -1

 شورا  انتخاب  به  حقیقی  اعضای از نفر چهار -2

 له ظممع اجازه با دانشگاهها در رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد رئیس -3

 فناوری و تحقیقات علوم، وزیر -4

 جمهوری ریاست فناوری و علمی معاون -5

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت،  وزیر -6

 پرورش  و آموزش وزیر -7

 اسالمی  شورای مجلس تحقیقات و آموزش کمیسیون رئیس -8

 اسالمی  شورای مجلس درمان و  بهداشت کمیسیون رئیس -9

 علمیه  هایحوزه  عالی شورای انتخاب به حوزوی مدرسین از نفر یک -10
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 و  تولیدی  صنعتی،  فرهنگی،  مختلف  هایعرصه  با  فناوری  و  علم  نظام  ارتباط  تنوع  به  توجه  با  -تبصره

 و  ستاد  جلسات  در  شرکت  جهت  ذیربط  نهادهای  رؤسای  و  وزرا  از  الزم  موارد  در  خدماتی،

 .آمد خواهد  عمل به دعوت مربوط هایکمیسیون

 زیسافرهنگ و اجرا ریزی وبرنامه( ج 

 وزارت   نخبگان،  ملی  بنیاد  و  جمهوری  رئیس  فناوری  و  علمی  معاونت  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت

 دانشگاهی،  جهاد  کشور،  فرهنگستانهای  پرورش،  و  آموزش  وزارت  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،

  و   علمی  مؤسسات  و  نهادها  و  هاوزارتخانه   سایر  جمهوری،  ریاست  نوآوری  و  فناوری  همکاریهای  مرکز

 فرهنگی  و  تبلیغی  دستگاههای  و  نهادها  سایر  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ   وزارت  سیما،  و  صدا  فناوری،

  انقالب  عالی  شورای  مصوب  سیاستهای  چارچوب  در   نقشه  سازیفرهنگ  و   نمودناجرایی   فرآیند  در  کشور،

 . نمایندمی همکاری کشور علمی جامع  نقشة اجرای راهبری ستاد  با فرهنگی

   کشور علمی جامع نقشة رسانی روزبه و ارزیابی نظارت، اجرا، نظام  -5-2

  و   ها فعالیت   گردش   شفاف   و   صحیح   ترسیم   و   فناوری   و   علم   نظام   مختلف   های الیه   در   الزم   تدابیر   اتخاذ 

  و   حفظ   همچنین .  است   زمینه   این   در   کشور  وری بهره   ارتقای   و   نقشه   اجرای   ضامن  نظام،   اجزای   بین   در   تعامالت 

  شده بینی پیش  زمانی  افق  در  نقشه  اجرای  از پیشرفت  مراقبت  و  پایش  مستلزم  علمی  جامع  نقشة  کارکرد  مرار است 

  که   باشد   ای گونه به   باید   مراقبت   و   پایش   این .  است   نقشه   مختلف   اجزای   اعتبار   و   صحت   از   مراقبت   و   آن   برای 

  تغییرات   هرگونه   بروز   صورت   ر د   و   شود   حفظ   آن   اهداف   به   دستیابی   سوی   به   نقشه   اجرایی   نظام   گیری جهت 

   و   شود   تحلیل   آن   آثار   و   شناسایی   زمان   ترین کوتاه   در   تغییرات   این   محیطی،   اوضاع   و   مفروضات   در   اثرگذار 

 : منظور   این   به .  برسانند   تصویب   به   را    نیاز   مورد   اصالحی   اقدامات   مربوط   مراجع 

  نهادهای   از   استفاده   و   الزم   سازوکارهای   ایجاد   با   کشور   علمی   جامع   ة نقش   اجرای   راهبری   ستاد   -1

نقشه و    اهداف   تحقق   بر   نظارت   وظیفة   مصوبات،   ابالغ   و   الزم   گیریهای تصمیم   انجام   ضمن   مختلف، 

 . است   دار عهده   را   ارزیابی پیشرفت کار 

  جامع  نقشة   ابالغ   و   تصویب   از   پس   است   موظف   کشور   علمی   جامع   ة نقش   اجرای   راهبری   ستاد   -2

 ةارائ   کشور،   فناوری  و   علم   اولویتهای   روزرسانی به   و   کمیل ت   به   خاص  زمانی   فواصل  در   علمی 

 .کند  اقدام   زمینه   هر   در   پشتیبانی   نوع   تعیین   و   مربوطه   ملی   اسناد 

 و  مسئول   نهادهای   و   ها دستگاه   همکاری   با   کشور   علمی   جامع  ة نقش   اجرای   راهبری   ستاد   -3

  مربوطه   مطلوب   ی وکمیتها  نیاز  مورد   فناوری  و  علم   شاخصهای   مطالعاتی   -پژوهشی  مؤسسات 

 .رساند می   بروز    و   تکمیل   را 
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با   کشور   علمی   جامع  ة نقش   اجرای   راهبری   ستاد   -4 است    ذیربط   دستگاههای   همکاری   موظف 

  طی   کشور   علمی   جامع   نقشة   شاخصهای   براساس   را   کشور   فناوری   و   علم   موجود   وضع   گزارش 

  هر   را   کشور   فناوری   و   لم ع   موجود   وضع   ارزیابی   گزارش   ستاد   این   آن   بر   عالوه .  کند   تدوین   یکسال 

  نماید. می   تسلیم   فرهنگی   انقالب   عالی   شورای   به   و   کند می   تدوین   شاخصها   آخرین   اساس   بر   ساله 

 در  دانشجو   پذیرش   وضعیت   است با رصد   موظف   کشور   علمی   جامع   نقشة   اجرای   راهبری   ستاد   -5

 کشور نیاز  میزان  گزارش  سالیانه  دولتی  غیر  و  دولتی  دانشگاههای  در  تحصیلی  مقاطع  و  ها رشته 

 کشور  امکانات   و   هافرصت   و   تهدیدها  ملی و   هایاولویت   به   توجه   با  را   مقاطع  و  ها رشته   این   به 

  انقالب   عالی   شورای   به   موجود،   وضع   اصالح   برای   خود   اقدامات   گزارش   همراه   به   و   کند   تهیه 

 .نماید   ارائه   فرهنگی 

 ةنقش   اجرای   راهبری   ستاد   اجرایی   یسیاستها   چارچوب   در   اند موظف   اجرایی  دستگاههای   ة کلی   -6

  و   بررسی   برای   و   تدوین   نقشه   این   اجرای   برای   را   خود   های برنامه   و   طرحها   علمی،   جامع 

  های برنامه   و   طرحها   عملکرد   و   پیشرفت   میزان   است   موظف   ستاد   . نمایند   تسلیم   ستاد   به   تصویب 

 . نماید   گزارش   فرهنگی   قالب ان   عالی   شورای   به   یکساله   فواصل   در   را   اجرایی   های دستگاه   شدة ارائه 

  شورای  مجلس   با   قوانین   تصویب   و   اصالح   جهت   نیاز   صورت   در   فرهنگی   انقالب   عالی   شورای   -7

 . داشت  خواهد   اسالمی تعامل 

 اوضاع   پایش  و   رصد  ضمن   است  موظف   کشور  علمی  جامع  ةنقش  اجرای  راهبری  ستاد  -8

 علمی  جامع  نقشة  پژوهی،هآیند  رویکرد  با  فناوری  و  علم  جهانی  تحوالت  رقبا و  محیطی و

  انقالب   عالی  شورای  به  تصویب  برای  و  نمایدمی  روزآمد  ای،دوره  صورت  به  را  کشور

 . دهد ارائه فرهنگی

،  670،  668،  667،  666،  664،  663،  662  جلسات  در  فصل،   5  در  کشور  علمی  جامع  ةنقش

، 89/ 3/ 18،  89/ 3/ 4،  89/ 2/ 21مورخ    679و    678،  677،  676،  675،  674،  673،  672،  671

15 /4 /89  ،29 /4 /89  ،26 /5 /89  ،6 /7/89  ،20/7 /89  ،27/7 /89  ،4/8 /89  ،11 /8 /89  ،18 /8/89  ،

نهایی  به  شورای عالی انقالب فرهنگی   89/ 14/10و    9/89/ 30،  9/89/ 16،  9/89/ 2  تصویب 

از و   و  لغو  مغایر،  قبلی  سیاستهای   و  مصوبات  کلیه  و  االجراستالزم  تصویب  تاریخ  رسید 

 679.6ص/.هد بودخوا اثربال 



 قانون اهداف، وظایف و تشکیالت  

 1وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

  18/05/1383  تاریخ تصویب

 

اصلی انسجام   هدف   باقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و    99در اجرای ماده  

ر، قانون وزارت علوم،  گذاری نظام علمی، تحقیقاتی و فناوری کشوبخشیدن به امور اجرایی و سیاست 

 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.   18/05/1383تحقیقات و فناوری تدوین و در تاریخ  

جمهوری اسالمی   قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی   99به استناد ماده    -1مادة  

 گذاری نظام ت منظور انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاسو به 1379/ 17/01ایران مصوب 

کشور، اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح زیر تعیین    علمی، تحقیقاتی و فناوری

 : شودی م

توسعه علوم، تحقیقات و فناوری و تقویت روحیه تحقیق و تتبع و ترویج فکر اخالق و   -الف

 . یارتقای فرهنگ علم دوست

 علمی و فنی کشور. و    اعتالی موقعیت آموزشی   -ب 

های هنر و های انسانی و اسالمی و اعتالی جلوهمیق و گسترش علوم، معارف، ارزشتع   -ج

 شناسی و میراث علمی تمدن ایرانی و اسالمی؛ی زیبای

 مین نیروی انسانی متخصص و توسعه منابع انسانی در کشور؛أ ت  -د

 ه؛های فنی و توسعه و ترویج فرهنگ تفکر علمی در جامعارتقای سطح دانش و مهارت  -هك

 ها، مراکز علمی و تحقیقاتی؛حفظ و تحکیم آزادی علمی و استقالل دانشگاه  -و

 
مورخ    -1 یکشنبه  روز  علنی  جلسه  در  قانون  تا  18/05/1383این  در  و  تصویب  اسالمی  شورای  ریخ  مجلس 

تاریخ    28/05/1383 در  و  رسید  نگهبان  شورای  تأیید  رییس  1383/ 08/06به  امضای  علوم،  با  وزارت  به  جمهور 

 تحقیقات و فناوری ابالغ شد. 
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 اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح زیر است:  تیمأمور  -2مادة 

 : نظام علمی و امور تحقیقات و فناوری  یگذاراستیانسجام امور اجرایی و س  ةنیزم  در  -الف

ها، استعدادها و نیازهای پژوهش و فناوری کشور بر سبی، قابلیتن  یهاتیشناسایی مز -1

ها دانشگاه  تحقیقاتی،   و معرفی آن به واحدهای تولیدی،   ی پژوهندهیو آ  ینگرنده یمبنای آ

 برداری؛ جهت بهره  و مراکز آموزشی و تحقیقاتی 

ی اجرایی  ها های راهبردی تحقیقات و فناوری با همکاری یا پیشنهاد دستگاه بررسی اولویت  -2

 ربط و پیشنهاد به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری؛ ذی 

پژوهش -3 و  بنیادی  تحقیقات  توسعه  از  فناوریحمایت  با  براساس های مرتبط  نوین  های 

 ها؛اولویت 

ه فناوری کشور و مشارکت در ایجاد، توسعه  عریزی برای تدارک منابع مالی و توسبرنامه -4

 های بومی؛ز توسعه فناوری و تقویت فناوری ملی و حمایت ا

تحقیقات کشور و توسعه تحقیقات   ی افزایش کارایی و اثربخش   منظوراتخاذ تدابیر الزم به -5

 ؛ربط یهای ذ کاربردی با همکاری دستگاه

پیشنهاد -6 تهیه  و  تدابیر  و اتخاذ  فنی  دانش  و  فناوری  انتقال  درخصوص  الزم  های 

به برنامه بومی ریزی  فناوریمنظور  ارا  افتهیانتقال های  کردن  و  آنهائبه داخل کشور  به    ه 

 شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری؛ 

های مناسب برای عرضه فناوری در داخل و خارج کشور و حمایت از صدور ایجاد زمینه -7

تول فناوری  انجمن  دشده یهای  ایجاد  به  کمک  و  کشور  شرکتدر  و  غها   یردولتیهای 

 علمی، تحقیقاتی و فناوری؛

ایجاد هم   یازوکارهاتمهید س -8 برای  فعاالزم  میان  و یتل سویی  تحقیقاتی  آموزشی،  های 

های اقتصادی، اجتماعی و ها و مراکز تحقیقاتی با بخشفناوری، تقویت ارتباط دانشگاه

 فرهنگی کشور؛

بخش -9 در  فناوری  و  پژوهش  توسعه  به  کمک  برای  مناسب  راهکارهای  های اتخاذ 

 دولتی؛ غیر

عملکر -10 جامع  پیشرفتارزیابی  شامل  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  ملی  نظام  شناخت  د  ها، 

 موانع و مشکالت و تدوین و ارائه گزارش ساالنه؛ 

امنیت   نیهای الزم جهت حفظ دانشمندان و محققان و تأماتخاذ تدابیر و ارائه پیشنهاد -11

 های آنها؛ شغلی آنان و استفاده از توانمندی
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و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و ها  اداره امور دانشگاه  ةنیزم  در  -ب 

 :فناوری

 صالح؛پیشنهاد ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذی -1

  مؤسسات ها، ریزی و حمایت از ایجاد و گسترش دانشگاهتعیین راهکارهای الزم و برنامه  -2

فعالیت مراکز  دیگر  و  فناوری  و  تحقیقاتی  مراکز  عالی،  علمیهاآموزش  پژوهشی   -ی 

 های علوم و فنون با استفاده از های ملی، موزههای تحقیقاتی، آزمایشگاههمانند شهرک

 های کشور؛های مردمی متناسب با نیازها و ضرورتدولتی و مشارکتغیر  منابع دولتی و

 ن؛ و تحوالت علمی و فنی در جها   ریزی اجرایی، آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها برنامه  -3

استانداردها -4 و  معیارها  ضوابط،  تحقیقاتی،   یتعیین  و  عالی  آموزش  مؤسسات  علمی 

 ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی؛رشته 

 ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور؛ های دانشگاه نظارت بر فعالیت  -5

سسه تحقیقاتی )اعم از دولتی  ؤعالی و یا م  گونه واحد آموزشارزیابی مستمر فعالیت هر -6

غیر آنها  و  از  یک  هر  انحالل  یا  و  فعالیت  تعلیق  فعالیت،  ادامه  از  جلوگیری  و  دولتی( 

 یهادادن شرایط ادامه فعالیت براساس اساسنامه درصورت تخلف از ضوابط و یا ازدست

 مصوب؛ 

مستمر  انجمن  تأسیس   مجوزصدور   -7 ارزیابی  و  حمایت  و  علمی  آنها های  فعالیت  از 

 صالح؛ براساس ضوابط مصوب مراجع ذی

مجوز    دتأیی -8 صدور  و  تشکلانجمن  تأسیساساسنامه  و  و ها  دانشجویان  های 

و   ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و ارزیابی فعالیت آنهاآموختگان دانشگاهدانش

آنها فعالیت  ادامه  امکان  مورد  در  تصمیم  مقرر  اتخاذ  و  ضوابط  مراجع براساس  ات 

 صالح؛ ذی

اعضای هی  دییتأ  -9 امنا و هیتئهای ممیزه، هیتئصالحیت و صدور احکام    های تئهای 

انتظامی اعضای هیت ئت علمی و هیئهای گزینش اعضای هیتئمؤسس، هی ت  ئهای 

ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، علمی دانشگاه

 وعه؛طبق ضوابط و مقررات موض

تأ   -1  تبصرة و  دانشگاهؤر  د ییانتخاب  مفاد سای  براساس  تحقیقاتی  و  عالی  آموزش  مؤسسات  و  ها 

 مندرج در وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی خواهد بود؛



 ، وظایف و تشکيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوری قانون اهداف 68

 

اعتبارسنجی علمی دانشگاه -10 بهارزیابی و  صورت ها، مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی 

  ها ناتقل علمی، تخصصی و فرهنگستهای مس مستقیم و یا از طریق حمایت از انجمن

  شها و مؤسسات و انتشار نتایج در محافل علمی و ارائه گزاردر ارزیابی علمی دانشگاه

مراجع  سایر  و  اسالمی  شورای  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  به  ساالنه 

 صالح؛ ذی

م  دییتأ  -11 یا  عالی  آموزش  واحد  هرگونه  توسعه  یا  ایجاد  مجوز  صدور  و  سه  سؤاساسنامه 

 ها و مقاطع تحصیلی؛(، رشتهیردولتیتحقیقاتی )اعم از دولتی یا غ

 مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دولتی؛  و  هاساالنه عملکرد مالی دانشگاه  ارزیابی  -12

علوم، تحقیقات و فناوری به   هایحوزهر تخصیص منابع د هایبررسی و پیشنهاد اولویت  -13

 کشور؛   یزیرسازمان مدیریت و برنامه

بهمکاری  توسعه -14 علمی  به  ی المللنیهای  الزم  تدابیر  اتخاذ  نهادینهو  کردن منظور 

ـ   تحقیقاتی داخل کشور با مراکز علمی   ـ  ها و مبادالت علمی بین مراکز علمی همکاری

 صالح؛در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب مراجع ذی  یالمللنیای و بتحقیقاتی منطقه

وزیر    دییت امنا و تأ ئآموزش عالی و پژوهشی مجازند با تصویب هیها و مؤسسات  دانشگاه  -2  تبصرة

سازمانذی و  صنعتی  مراکز  و  مؤسسات  با  فنی  و  علمی  تحقیقاتی،  روابط  مشابه    یهاربط 

برقرا سازمانر  خارجی  و  مؤسسات  عضویت  به  یا  و  درکنند  مذکور  عضویت های  حق  آیند؛ 

 امنا قابل پرداخت خواهد بود.   تئمراکز مذکور در این قبیل مؤسسات با تصویب هی

مجوز -15 غیردانشگاه  تأسیس»  صدور  و  دولتی  تحقیقاتی  مراکز  و  مشارکت ها  با  دولتی 

 . صالح براساس ضوابط مصوب مراجع ذی  «ها و مراکز علمی خارج از کشوردانشگاه

 سایر موارد   -ج

سیاست -1 فرآیند  در  فعال  انسانیمشارکت  نیروی  توسعه  و  آموزش  نظام  ر کشو  گذاری 

 های سطوح مختلف آموزش کشور؛ منظور ایجاد هماهنگی الزم بین برنامهبه

اولویت -2 تعیین  در  نتایج حاصلمشارکت  ارائه  و  انسانی کشور  منابع  توسعه  به های  شده 

 های مذکور؛منظور هدایت منابع در جهت اولویتربط بههای ذیدستگاه

تأ  -3 و  اکتشافات  دییارزیابی  نوآوری   اختراعات،  و ها  و  علمی  مراکز  سایر  همکاری  با 

کردن زمینه حمایت از حقوق مالکیت معنوی و ثبت در  منظور فراهم تحقیقاتی کشور به

 ربط؛ع ذیجمرا
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این  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است ظرف مدت شش  تاریخ تصویب  از  ماه 

 زیران کند.ت ویئنامه اجرایی این جزء را تهیه و جهت تصویب تقدیم هینیقانون، آ

فارغ -4 مدارک  علمی  ارزشیابی  ضوابط  تأ   الن ی التحص تعیین  مدارک    د ییو  علمی  ارزش 

غ دانشگاه  یا  )دولتی  عالی  آموزش  مراکز  و  به ی ردولت ی ها  کشور  داخل  گروه  ی  استثنا ( 

به تشخیص ارزش علمی، گواهینامه  تعیین ضوابط مربوط  آموزش عالی و  پزشکی،  های 

دانشگاه پژوهش  علمی  مذکور  ها  های  مدارک  ارزش  تعیین  و  علمی خارجی  مؤسسات  و 

 گروه پزشکی؛   ی استثنا به 

دانشگاه  -1  تبصرة درخصوص  جزء  این  مفاد  و اجرای  )دولتی  عالی  آموزش  مراکز  و  ها 

 درمان و آموزش پزشکی است.   ، عهده وزارت بهداشت( در گروه پزشکی بهی ردولتیغ

  های درخشان و هدایت آنهااستعداد  ریزی برای شناسایی و حمایت از شکوفایی برنامه -5

علوم، تحقیقات و فناوری در چارچوب   ةنیزم  های راهبردی کشور دربه سمت اولویت

 صالح؛مقررات مصوب مراجع ذی

همکاری برنامه -6 جهت  کشور  از  خارج  و  داخل  ایرانی  متخصصان  جذب  برای  ریزی 

 علمی، تحقیقاتی و فناوری؛

تح وزارتخانه  -2  تبصرة علوم،  پزشکی های  آموزش  و  درمان  بهداشت،  و  فناوری  و  قیقات 

منظور استفاده کشور به ز  ت علمی و محققان غیر ایرانی خارج ائمجازند از اعضای هی

 کار کنند. از خدمات علمی و تحقیقاتی دعوت به

ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی خارج اداره امور دانشجویان ایرانی در دانشگاه -7

های علمی با های علمی و فنی متقابل از طریق اعزام رایزناد زمینهاز کشور و ایج

 هماهنگی وزرات امور خارجه؛

ادبیات  -8 و  زبان  گسترش  و  اسالمی  و  ایرانی  تمدن  علمی  میراث  معرفی  در  اهتمام 

 ها و مراکز تحقیقاتی خارج از کشور؛فارسی در دانشگاه

 در مجامع علمی دانشگاهی وهمکاری در اعتالی فرهنگ، اخالق و معنویت اسالمی   -9

 در جامعه؛

پایگاه  -10 به جامعه و بخش های اطالع ایجاد  ها،  سیاست   ة ن ی زم ر  های مختلف د رسانی 

 و فناوری؛   های آموزش عالی، تحقیقات ها و عملکرد ها و برنامه اولویت 

المللی و برقراری ارتباطات الزم در  های بیننمایندگی دولت در مجامع و سازمان -11

 و اختیارات وزارتخانه؛   هاتیورحوزه مأم

 سیون ملی یونسکو.یانجام امور مربوط به کم -12
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شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری« با ترکیب زیر به ریاست  »از تاریخ تصویب این قانون   -3مادة  

 :شودی تشکیل م  جمهوررییس

 ؛ جمهوررییس •

 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛  •

 شکی؛آموزش پز  وزیر بهداشت، درمان و •

 پرورش؛   و  وزیر آموزش •

 ت دولت؛ئت دولت به انتخاب هیئدو تا چهار نفر از اعضای هی •

 کشور؛  ی زیریس سازمان مدیریت و برنامهیر •

 ها با اجازه ایشان؛یس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهیر •

عنوان دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات به انتخاب مجلس شورای اسالمی به •

 ناظر؛ 

 رئیس بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛ •

 های علوم، علوم پزشکی، هنر و زبان و ادبیات فارسی؛سای فرهنگستان ؤر •

ر • از  نفر  دانشگاهؤسه  دانشگاهسای  از  نفر  )یک  دولتی  انتخاب  های  به  پزشکی(  علوم  های 

 های مربوطه؛ شورای مرکزی دانشگاه

 ؛ی رانتفاعیو غ  ی ردولتیؤسسات آموزش عالی غها و مسای دانشگاهؤیک نفر از ر •

از دانشمندان و صاحب • نفر  انتخاب تشکل  یها و مراکز تحقیقاتنظران دانشگاهسه  ها و به 

 های علمی؛انجمن

 .جمهورهای تولیدی و خدماتی خصوصی با معرفی رییسنظران بخشسه نفر از صاحب •

فنا  -1  تبصرة و  تحقیقات  علوم،  عالی  شورای  پسمصوبات  قانون  این  چارچوب  در  تأ   وری   د یی از 

 االجرا است. های اجرایی الزمو دستگاه  برای کلیه مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی   جمهوررییس

 وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری عبارت است از:   -4مادة 

طرح   یبندت یاولو -1 انتخاب  بلندو  اجرایی  سرمایههای  دمدت  بخشگذاری کالن  های ر 

 اوری؛نآموزشی و پژوهشی و ف

 های علوم، تحقیقات و فناوری.حوزه  در  ازیبررسی و پیشنهاد منابع مالی موردن -2

تف   -1  تبصرة  وزیر علوم، صشرح  پیشنهاد  به  بنا  قانون  این  اختیارات شورا در محدوده  و  یلی وظایف 

 . رسدی ت وزیران مئتحقیقات و فناوری به تصویب هی
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 انه این شورا در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر خواهد بود. دبیرخ  -2 تبصرة

مجوز    دییتأ   -5مادة   صدور  و  ورزش  تأسیساساسنامه  ملی  جمهوری فدراسیون  دانشگاهی  های 

فدراس در  دولت  نمایندگی  و  ایران  قارهونیاسالمی  بینهای  و  دانشگاهی، ای  ورزش  المللی 

 وری است.عهده وزارت علوم، تحقیقات و فنابه

و   ی ردولتیو نهادهای عمومی غمؤسسات  های دولتی،  و شرکت  مؤسساتها،  کلیه وزارتخانه  -6مادة  

عالی، پژوهش  های آموزشمبادرت به انجام فعالیت  ی نوع خصوصی که بهمؤسسات همچنین 

  های موضوع نامهین یها و آهای خود را در چارچوب سیاستکنند، موظفند فعالیتو فناوری می 

 این قانون انجام دهند. 

 تأسیس موجب قانون مصوب مجلس  ها که بهپژوهشی وابسته به سایر وزارتخانه مؤسسات    -1  تبصرة

سیاست  در   اندشده و  آن  بعدی  اصالحات  و  مصوب  قوانین  و  چارچوب  ع جمرا مؤسسات  ها 

 صالح به فعالیت خود ادامه خواهند داد. ذی

فعالیت اشخاص حقوقی    -7مادة   به امور دانشجویی مرتبط   نحوی ازکه بهمؤسسات  و  هرگونه  آنجا 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم،   یهاشود حسب مورد موکول به اجازه وزارتخانهمی 

ذی مراجع  مصوبات  چارچوب  در  فناوری  و  استتحقیقات  شرکت  صالح  ثبت  اداره  و و  ها 

 داری کند. داز ثبت آن خونامه  مالکیت صنعتی موظف است بدون ارائه این اجازه

دانشگاه  -8مادة   فعالیت  زمینه  است  مجاز  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  غوزارت  شعب    ی ردولتیهای  و 

 صالح فراهم کند. را در چارچوب ضوابط مصوب مراجع ذی  های معتبر خارج از کشوردانشگاه

ت امنای ئسسان و هیؤسس یا مؤبه تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری م که ی درصورت  -9مادة 

دولتی برخالف ضوابط و معیارها و اصول مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی غیر  هر یک از

رفتا می ر  مصوب  وزارتخانه  ذکنند،  مراجع  تصویب  به  که  ضوابطی  براساس    صالح یتواند 

 لب مسئولیت و صالحیت کند. ساز آنان    رسدی م

حقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و  عالی و ت   آموزش  مؤسساتها و  دانشگاه  -10مادة  

آ و  ضوابط  به نامه ینیبرابر  که  تشکیالتی  و  استخدامی  اداری،  معامالتی،  مالی  خاص  های 

 شوند. رسد اداره می وزیر می   دییت امنا و تأ ئتصویب هی
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در  وزارت  دانشگاه   اختیارات  و  امور  تعیین  مؤسسات  ها  حدود  و  تحقیقاتی  و  عالی  آموزش 

در چارچوب این قانون و    آنها، ارزیابی، نظارت و حمایت و پشتیبانی آنها   های عمومی اداره سیاست 

 خواهد بود.   صالحی مصوبات مراجع ذ 

آموزش عالی و پژوهشی افزایش  های اجرایی بخشدر فعالیت یی زدا  منظور تحقق تمرکزبه -1  تبصرة

عالی   آموزش  مؤسسات  ها و اهدانشگ  ت امنای شوراهای علمی و مدیریت اجرایی ئاختیارات هی

ها و مؤسسات  های ستادی وزارتخانه در امور دانشگاهو تحقیقاتی، تنظیم حدود اختیارات حوزه

هی اعضای  ترکیب  تقویت  تحقیقاتی،  و  عالی  تعیین  تئآموزش  و  تعریف  امنا،  های 

مؤسسات    و  هاهای امنا و نحوه نظارت بر فعالیت دانشگاهتئهای متقابل دولت و هیمسئولیت 

های الزم توسط وزارت ها و اصالحیهنامه ینیها آنامهتصویب   آموزش عالی و پژوهشی، لوایح، 

صالح ارائه خواهد علوم، تحقیقات و فناوری تنظیم و برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی

 شد.

این   تحقیقات و فناوری موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب  ، وزارت علوم  -11مادة  

در مندرج  موارد  رعایت  با  و   2ماده    قانون  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  سوم  برنامه  قانون 

مصوب    مهوریج   فرهنگی  ایران  وظایف   1379/ 17/01اسالمی  شرح  قانون  این  مفاد  و 

کشور    یزیریلی و تشکیالت وزارتخانه را تهیه و پس از تصویب سازمان مدیریت و برنامهصتف 

 .به مرحله اجرا درآورد

های اجرایی این قانون از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به مراجع نامهینیآ  -12مادة  

دانشگاهذی مورد  در  قانون  این  موضوع  مقررات  اعمال  شد.  خواهد  ارائه  و ربط  نظامی  های 

انتظامی و مؤسسات آموزشی و پژوهشی تحت نظر فرماندهی کل قوا پس از کسب موافقت 

 نجام خواهد شد. ایشان ا

کلیه قوانین، مصوبات و مقررات مغایر لغو و    االجرا است واین قانون از تاریخ تصویب الزم  -13مادة  

 . شودی بالاثر م



 بنیان دانش   د ی قانون جهش تول 

  21/2/1401 تاریخ تصویب

)  یاجرائ  یهادستگاه  هیکل ك  1  مادة  1386/7/8مصوب    یخدمات کشور  تیریقانون مد(  5موضوع ماده 

 :موظفند

راهبرد  الف اقالم  فهرست  ساالنه  ن  یـ  و  داخل  یهایی توانا  زیخود  خألها  یفناورانه  موجود   یو 

  ی راهبر  یبه شورا  هاتیاولو  نییهر کدام را با تع  نیتأم  هایرهیکشور و برآورد ارزش و زنج

تول  هایفناور )  بنیاندانش   داتیو  ماده  حما(  2موضوع  مؤسس  تیقانون  و  شرکتها  ات از 

ارائه    ی با اصالحات بعد  5/8/1389و اختراعات مصوب    های نوآور  یسازیو تجار  بنیاندانش 

 : است یراستا ضرور نیدر ا ریالزامات ز تیدهند. رعا

 دالر( 1.000.000) ونیلیم  کی یباال یاقالم با ارزبر نییـ تع1

 آن  ریوغ میتحر طیمحصوالت از خارج در شرا نیا نیتأم زایب یموارد آس نییـ تع2

 ی محصوالت با روند تحوالت کشور در حوزه فناور نیتناسب واردات ا ینبیشیـ پ3

 یو صادرات یبازار داخل تیـ تناسب با ظرف4

سالمت، صنعت و    ،یدفاع  ، ییغذا  تیو نقش محصول در حوزه امن  تیحساس  زانیـ م 5

 کشور تیامن

اخت  ب و  منابع  اولو  ارات یـ  با  را  ظرف  تیخود  از  ذ  تیاستفاده  مؤسسات    نفعان،یهمه  و  شرکتها 

و    لیتکم  یبرا  یعلم و فناور   یفناور مستقر در مراکز رشد و پارکها  یو واحدها  بنیاندانش 

فناورانه و   یهایتوانمند  یو ارتقا  یگذارهیسرما  لیارزش مذکور و تسه   یهاره یتوسعه زنج

که توسط   اینامهنییس آدر داخل کشور و توسعه صادرات آنها بر اسا یراهبرد اقالم یدیتول

تجارت  و  معدن  صنعت،  همکار  وزارت  با  علم  یو  فناور  یمعاونت  و    س یرئ  یو  جمهور 

 .رندکارگیبه  رسدی م رانیوز أتیه بیو به تصو هیسازمان برنامه و بودجه کشور ته 
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نهادها  ك  تبصره و  بخش  یردولتیغ  یعموم  یمؤسسات  و    یمجازند، ساالنه  درآمد  ر  ایاز  ا  امکانات خود 

تول  رهیزنج  لیتکم  یبرا و  راهبرد  دیارزش  ات یاولو  یاقالم  »الف«  بند  موضوع  از    نیدار،  ماده 

فناور مستقر   یو واحدها  بنیاندانشها و مؤسسات  با شرکت  یقرارداد مشارکت و همکار  قیطر

 .ندینما  نهیو هز یگذارسرمایه ،یعلم و فناور یهامراکز رشد و پارک رد

 یو ارتقا  ریرقابت پذ  دیقانون رفع موانع تول(  61موضوع ماده )  دیو رفع موانع تول  لیستاد تسه ك  2  مادة

مال الحاق  ینظام  و   یمل  تیامن  عالی  یشورا   رخانهیدب  یبا همکار  30/2/1397مصوب    یکشور 

همکار پ  هاییمرکز  و  تشخ  یجمهور  استیر  شرفتیتحول  به  نسبت  است  نقاط    ص یموظف 

فعال در  یو حقوق یقیاقدام نموده و اشخاص حق هامیاز تحر یناش یو صنعت یقتصاد ا ریپذبیآس

تحر  یو صنعت  یاقتصاد  هایحوزه فهرست  در  گرفته  هامیکه    رفع   و  مشاوره  ارائه  با  را  اندقرار 

  التیگمرک، تسه   ات،یمال  ،المللینیاز جمله تعامالت ب  رپذیبیآس  هایآنها در حوزه  هایچالش

 .قرار دهد تیمورد حما یارز دالتو تبا ی بانک

قانون  (  61به تبصره ماده )(  8به عنوان بند )   جمهور«سیرئ  یو فناور  یعبارت »معاون علم  ك1  تبصرة

تول ارتقا  ریپذرقابت   دیرفع موانع  بعد  ینظام مال  یو  الحاقات  با اصالحات و  الحاق،    یکشور  آن 

  رت به عبا(«  7تا )(  1)  یتبصره عبارت »بندها  لیاصالح و در ذ  بیبه ترت  یبعد  یشماره بندها

 .شودی اصالح م(« 8تا )( 1) ی»بندها

با استفاده از    یبه عنوان مؤسسه دولت  یجمهور  استیر  شرفتیتحول و پ  یهایمرکز همکار  ك2  تبصرة

  ت یمرکز با رعا نیگردد. امی لیتشک یجمهور  استینهاد ر  لیموجود، ذ یانسان یرویامکانات و ن

شورا ت  هایفناور  یراهبر  یمصوبات  )  بنیاندانش   داتیولو  ماده  حما(  2موضوع  از   تیقانون 

کند. اساسنامه  می  تی و اختراعات فعال  هاینوآور  یساز  یو تجار  بنیاندانشو مؤسسات    هاشرکت

و به    هیته   یجمهور  استیقانون توسط نهاد ر  ن ای  ابالغ  از  پس  ماه  مرکز حداکثر ظرف سه   نیا

 .رسدمی ران یوز أتیه بیتصو

من  ك3  مادة حمابه  ماش  تیظور  صنعت  )  سازینیاز  ماده  »غ«  بند  گمرک(  119کشور،  امور   یقانون 

م   1/2/1394مصوب    یاصالح ماش  شودیحذف  واردات  تجه   آالتن یو  تول  زاتیو    ، یدیخدمات 

  تیاست. دولت موظف است متناسب با ظرف  یمشمول حقوق ورود  یو کشاورز  یمعدن  ،یصنعت

به منظور    دیتول و    نیا  ورودی  حقوق  ساالنه  داخل،  ساخت  از  دارو مدت  هدفمند  تیحماکشور 

از سود بازرگان اعم  بند »د« ماده )   هاییافتیدر  ریو سا  یکاالها  امور گمرک(  1موضوع    یقانون 

 .دینما نییرا تع 22/8/1390مصوب 
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با رعا  ك  تبصره اساس(  53اصل پنجاه و سوم )  تیدولت موظف است  تأم  یقانون  از    های نه یهز  نیپس 

ماده، منابع حاصله مازاد را در قالب بودجه    نیا  یقانون از محل منابع حاصل از اجرا  نیا  یاجرا

موضوع    ییو شکوفا  یصندوق نوآور   یردولتیغ  یبه نهاد عموم  ه یسرما  ش یبه عنوان افزا  ی سنوات

و اختراعات   هاینوآور  سازییو تجار  بنیان دانشاز شرکتها و مؤسسات    تیقانون حما(  5)  ماده

آالت نیساخت ماش  یفناورانه داخل   یتوانمند  یبار اول و ارتقا  د یتول  تیدهد تا با اولو  اختصاص

 .ابدی صیتخص گذاریه یو سرما التیدر قالب تسه  ،یمهندس یو طراح دیخط تول

 :انبنیو توسعه اقتصاد دانش  انبنیاز شرکتها و مؤسسات دانش  تیبه منظور حما ك4 مادة

  اضافه « یبعد از عبارت »ضمانتنامه بانک ریمتن ز ،یانون امور گمرکق( 1در بند »ح« ماده ) ك  الف

 : شودمی

نوآور  ضمانتنامه» غ  ،ییو شکوفا  یصندوق  و صندوق    یردولتیصندوق ضمانت صادرات 

 «یاعتبار بندیو رتبه  سنجیاعتبار تیبا رعا یپژوهش و فناور

ها و مؤسسات  بانک   ،یرخدمات کشو  تیریقانون مد(  5موضوع ماده )  یاجرائ  یهادستگاه  ك  ب 

شرکت   بانکیریغ  یاعتبار  یمال نهادهاو  به  وابسته  و  تابعه  مؤسسات  و   یعموم  یها 

اسالم  ی نهادها  ،یردولتیغ ن  ی انقالب  جمهور  یروهایو  در   ،یاسالم  یمسلح  مجازند 

تضام  یاعتبار  نیتضام به    نیو  خر  ندیفرآمربوط  کار،  ماش  د یارجاع  و  آالت، ن یانواع کاال 

پ پ  ،یمانکاریمعامالت  تعهدات،  ضمانتنامه  پرداختشیانجام  کار،  انجام  حسن    ی ها و 

نوآور صندوق  توسط  شکوفا  یصادره  صندوق  ییو  فناور  یردولتیغ  یهاو  و   ی پژوهش 

( ماده  تول(  44موضوع  موانع  رفع  ارتقا  رپذیرقابت  دیقانون  کشورمصوب    یمال نظام    یو 

 .رندیرا بپذ 1/2/1394

ب  ریمتن ز  ك  پ تول(  9ند »د« به ماده )به عنوان  توان  از  استفاده   ی و خدمات  یدیقانون حداکثر 

 : شودمی الحاق 15/2/1398 مصوب یرانیا یاز کاال تیکشور و حما

مسلح و    یروهایو ن  یخدمات کشور   تیریقانون مد(  5موضوع ماده )  یاجرائ  یهادستگاه  ك  د»

رهبر  ریز  هایمجموعه معظم  مقام  ا  ینظر  إذن  درخواست    مکلفند  شانیبا  صورت  در 

علم و   یفناور مستقر در مراکز رشد و پارکها  یو واحدها  بنیان دانش شرکتها و مؤسسات  

  گر ید  ی اجرائ  یها دستگاه   ایمربوط به خود    یدر قراردادها  آنها را  یمطالبات قطع  ،یفناور

تضم عنوان  برا  نیبه  پ  ند یفرآ  یمعتبر  تعهدات،  انجام  کار،  حسن    شیارجاع  و  پرداخت 

بپذانج م  رندیام کار  به همان  متقاض  زان، یو  را مسدود    یمطالبات  انجام تعهدات  زمان  تا 

مورد نظر کمتر باشد، الزم   نیتضام  مبلغاز    یمطالبات متقاض  زان یکه م  ی . در صورتندینما
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  ی اجرائ  نامهنیی. آدیمطالبات، ضمانتنامه معتبر ارائه نما  یصرفاً معادل کسر  ی است متقاض

حداکثر    نیا سهبند  ا  ختاری  از  ماه  ظرف  اقتصاد  نیابالغ  امور  وزارت  توسط  و   یقانون 

 « .رسدی م رانیوز أتیه بیو به تصو شودی م هیته  ییدارا

قطع  ك   ت احکام  مورد  االجرادادگاه  ی در  اسناد الزم  و  رسم  یثبت  یها  اسناد  دفاتر  سا  یو   ر یو 

  ، یخدمات کشور  تیریقانون مد(  5موضوع ماده )  یاجرائ  یهادستگاه   هیعل  یمراجع قضائ

اجرا در  است  موظف  کشور  بودجه  و  برنامه  )   یسازمان  ماده  الحاق  (  24بند »ج«  قانون 

تنظ  یبرخ قانون  به  مال  یبخش  میمواد  مقررات  )  یاز  ،  4/12/1393مصوب  (  2دولت 

تول  یقراردادها با  قانون    بنیاندانش محصوالت    دیمرتبط  موضوع  مؤسسات  و  واحدها  با 

مؤسسات    هااز شرکت  تیحما تجار  بنیان دانشو  در   ها ینوآور  یسازیو  را  اختراعات  و 

 .قرار دهد تیاولو

نوآور  ك  ث »و صندوق  فناور  یردولتیغ  یهاو صندوق  ییو شکوفا  یعبارت  و  به    «یپژوهش 

( 1»که بانکها«، »اعالم بانک« و »مطالبات بانک« به تبصره )  یهابعد از عبارت   بیترت

 .شودمی اضافه 29/11/1376مصوب  یبدون ربا اصالح ی بانک اتیقانون عمل( 15ماده)

حما  ك  ج اقتصاد    تیبا هدف  عنا  بنیان دانشاز  با  تعداد شرکت   تیو  توجه  قابل   ی هابه جهش 

  یکنون  هیبه سرما  ال،یر(  30.000.000.000.000)  اردیل یهزار م  یکشور، مبلغ س  بنیاندانش 

نوآور شکوفا  یصندوق  )  ییو  ماده  حماقا(  5موضوع  شرکت  تینون  مؤسسات از  و  ها 

 .شودی و اختراعات اضافه م های آورنو سازییو تجار انبنیدانش 

سازمان    ،یفناور  بومزیست  تیتقو  یبرا  یبخش خصوص  گذاریهیسرما  لیتسه   یدر راستا  ك  چ

و   یکه توسط بخش خصوص  ییهاساختمان  یثبت اسناد و امالک کشور موظف است برا

اراض  یتعاون فناور پار  یدر  و  مالک  شود،یاحداث م  یک علم  نما  یان یاع  تیسند  .  د یصادر 

فناور  یپارکها و  ذ  ز مجو  یدارا  یعلم  مراجع  برداری از  بهره  حق  هستند  مجاز    ی ربط، 

  ی که توسط وزارت جهاد کشاورز  ی اراض  ایمتعلق به خود    یمالکانه و إذن در انتفاع از اراض

  ی دستگاهها  ریسا   ای   یوزارت راه و شهرساز  ایکشور(    یزداریو آبخ  یعی)سازمان منابع طب

 أتیپارک قرار داده شده است را در چهارچوب مصوبات ه  اریمانند آنها، در اخت  ای  یاجرائ

با بخش خصوص  یامناء و طرح جامع مصوب خود، در قالب قراردادها اجاره   ،یمشارکت 

در   یاختصاص  یاربردو »بهره  «یکاربر  رییمشروط به »عدم تغ  یقطع  یواگذار  ایبلندمدت  

 یاعضاو فناور و نوآور،    بنیاندانش  یهاشرکت  اریپارک«، در اخت  ی هاتیچهارچوب مأمور

 .قرار دهند یو عموم یان و کارگزاران ارائه خدمات تخصصگذارسرمایهپارک و 
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 .متعلق به خود را دارند یاراض یحق واگذار یعلم و فناور یهاپارک ك تبصره

ها، مراکز و دانشگاه  ،یخدمات کشور  تیریقانون مد(  5موضوع ماده )  یاجرائ  یهادستگاه  هیکل  ك  5  مادة

عال آموزش  پژوهش  یمؤسسات  تمام    یو  دارا  یبخش  ایمجازند   یدستاوردها  ، یفکر  ی هایی از 

  دآورنده، یمؤلف، پد  یکتب  تیاز آنها را حسب مورد پس از أخذ رضا  یبردارو حق بهره  یپژوهش

جهت   حق  دارنده  و  پژوهش  یعلم  یبرداربهرهمخترع  اخت  یو  مؤسسات شرکت  ار یدر  و  ها 

افراد فعال در   ایو    یعلم و فناور   یهاپارکفناور مستقر در مراکز رشد و    یو واحدها  بنیاندانش 

و پژوهشگران به صورت بالعوض    انیدانشجو  ،یعلم  أتیه  یانجام طرح )پروژه( اعم از اعضا

تجار رعا  هاآن  سازییدر جهت  امنمو  ت یبا  و  و اصول محرمانه   یتیارد  واگذار  در جهت    ایبودن 

  ن یا  یاجرائ  نامهنیی. آندیقرارداد مشارکت منعقد نما  نان،یبا کارآفر  یعلم  هایافتهی  سازییتجار

سه ظرف  حداکثر  ا  ختاری  از  ماه  ماده  وزارتخانه   نیابالغ  توسط  تحق  یهاقانون  و    قاتیعلوم، 

 .رسدی م رانیوز أتیه بیو به تصو شودی م هیته   یزشکو آموزش پ رمانو بهداشت، د یفناور

 :انبنیشرکتها و مؤسسات دانش  ،یعلم و فناور یهاپارکاز  تیحما یراستا در ك 6 مادة

ك )  الف  بند  تبصره  )(  24در  شهردار(  55ماده  از 17/5/1352مصوب    یاصالح  یقانون  پس   ،

 .شودمی  اضافه «بنیاندانش یعبارت »و دفتر شرکتها «یعبارت »دفتر مهندس

  نیمجازند امالک، زم  ی خدمات کشور  تیریقانون مد(  5موضوع ماده )  یاجرائ  یدستگاهها  ك  ب

علم و   یهاپارک  ،بنیاندانش ها و مؤسسات  استقرار شرکت   یخود را برا  یهاو ساختمان

  ت،یمالک  یخالق، بدون واگذار  یو واحدها  ی دانشگاه آزاد اسالم  ینوآور  یسراها  ،یفناور

  بند حداکثر ظرف سه   نیا  یاجرائ  نامهنییآنها قرار دهند. آ  اریاخت  رو مقررات د  نیبق قوانط

ا  ختاری  از  ماه اقتصاد  نیابالغ  امور  وزارت  توسط  دارا  یقانون  به    شودیم  هی ته   ییو  و 

 .رسدیم ران یوز أتیه بیتصو

واحدها  تبصره حق  یـ  اشخاص  حقوق  یقیخالق،  حوزه   یردولتیغ  ی و  در  که  و    یفرهنگ  عیصنا  هستند 

انسان اجتماع  یعلوم  مهارت  ت یفعال  یو  از  و  فناور  ینوآور  ،یانسان  یهادارند    د ی جد  یهایو 

 ی برداربهره   ایبرخوردار هستند و نسبت به ارائه محصوالت )کاال و خدمات( نوآورانه و فناورانه و  

الگوها اقدام   دیجد  یاز  کار  و  تشخندینمامی   کسب  شراوا  یواحدها  قیمصاد  صی.  فوق    طی جد 

 .جمهور است سی رئ یو فناور یبرعهده معاونت علم

، (2دولت )  یاز مقررات مال  یبخش  میمواد به قانون تنظ  یقانون الحاق برخ(  81در ماده )  ك  پ

و عبارت »و    «ی اقتصاد  ژهیبعد از عبارت »مناطق و  « یعلم و فناور  یهاپارکعبارت »و  
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بعد از عبارت »منطقه    «یعلم و فناور  یهاکپارفناور مستقر در مراکز رشد و    یواحدها

 .شودمی اضافه «یاقتصاد ژهیو

تحق  هایوزارتخانه   ك  ت فناور  قات یعلوم،  پزشک  یو  آموزش  و  درمان  بهداشت،  عنوان    ی و  به 

  ف یحسب وظا  ، یعلم و فناور  یهاپارکو    هاسیمراکز رشد، پرد  جادیمراجع صدور مجوز ا

و    ی ردولتیغ  ،یدولت   یو پژوهش  یها و مؤسسات آموزشهدانشگا  یآنها موظفند، برا  یقانون

اسالم آزاد  دارا  یاجرائ  ی هادستگاهو    یدانشگاه  قانون  یکه  مجوز    باشند،یم   یضوابط 

 .را صادر کنند یپارک علم و فناور یاستان هایسیپرد اندازیو راه  تأسیس

 :انبنیها و مؤسسات دانش و خدمات شرکت داتیتول  ،یرانیا یاز کاالها تیبه منظور حماك 7 مادة

ها و مجازند با شرکت  یخدمات کشور تیریقانون مد( 5موضوع ماده ) یاجرائ یهادستگاه ك الف

 یعلم و فناور  ی هاپارکفناور مستقر در مراکز رشد و    یو واحدها  انبنیمؤسسات دانش 

ها منعقد اهدر آن دستگ یاز محل بودجه پژوهش انبنیقرارداد مرتبط با کاال و خدمات دانش

و    یدیقانون حداکثر استفاده از توان تول(  12»الف« و »ب« ماده )  یندهاب  یای. مزاندینما

کاال و خدمات   دیآنها در حوزه تول  یبه قراردادها  یرانیا  یاز کاال  تیکشور و حما  یخدمات

 .ابدییم یتسر بنیاندانش 

تول(  24در ماده )  ك  ب توان  از  استفاده    ی از کاال  تیکشور و حما  یخدمات  و  یدیقانون حداکثر 

 .شودیم(« 12عبارت »ماده ) نیگزیجا (« 13و )( 12عبارت »مواد )  ،یرانیا

 :و اختراعات هاینوآور یسازی و تجار بنیاندانش ها و مؤسسات از شرکت  تیدر قانون حما ك 8 مادة 

 ؛(2ماده ) در ك الف

»شورا1 عبارت  تول  هایفناور  یراهبر  یـ  رئ  انبنیدانش  داتیو  از   س ی)رئ  جمهورسیمتشکل 

فناور   علمی  معاون  شورا(،  وز  سرئیبی)نا  جمهورسیرئ  یو  پشت  ریشورا(،  و   یبانیدفاع 

بهداشت،   ریصنعت، معدن و تجارت، وز ریوز ،یو فناور قاتیعلوم، تحق ریمسلح، وز یروهاین

اطالعات،    یفناورارتباطات و    ریوز  ،ییو دارا  یامور اقتصاد  ریوز  ،یکدرمان و آموزش پزش

کشاورز   ریوز اعضا  یجهاد  از  نفر  چهار  تحق  یاهونیسی کم  یو  فناور  قاتیآموزش،   ،یو 

به انتخاب مجلس    ستیز  طیو مح  یعیآب، منابع طب  ،یو کشاورز   اقتصادی  ،و معادن  عیصنا

 «یو فناور  قاتیعلوم، تحق   عالی  ی»شورا  رتعبا  نیگزیبه عنوان ناظر« جا  یاسالم  یشورا

 .شودیم

 : شودمی ماده الحاق نیبه ا ریـ دو تبصره به شرح ز2
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مزا1  تبصرة از  استفاده  هرگونه  تسه   ازاتیامت  ا، یـ  ا  التیو  در  شده  برا  نیعنوان   هاشرکت  یقانون 

دانش  ا  ان،بنیومؤسسات  در  مندرج  اهداف  با  انطباق  از  و  نیپس  با  متناسب  و  و   های ژگیقانون 

هر   توسط  آنها،  ج  ک یانواع  اعضاء  تصواز  شورا  ب یهت  تول  هایفناور  ی راهبر  یبه    دات یو 

همچنمی   ارائه  انینبدانش  مزا  نی ا  یمجر  یهادستگاه  هیکل  نیگردد.  هستند  موظف   ا،یقانون 

تسه   ازاتیامت حما  التیو  در  دانش   هاشرکتاز    ت یخود  مؤسسات  بررس  انبنیو  منظور  به    ی را 

ا در  مندرج  اهداف  با  شورا  نیانطباق  به  تول  هایفناور  یهبررا  یقانون،    انبنیدانش   داتیو 

و در صورت تشخ   رسانی اطالع مغا  صیکرده  و  انطباق  و در صورت    رت،یعدم  توقف  به  نسبت 

 .نسبت به انجام آن اقدام کنند یکوتاه

تول  هایفناور  یراهبر   ی شورا  رخانهیدب  ك2  تبصرة علم  بنیاندانش   داتیو  معاونت  فناور  یدر    یو 

 .«شودی برگزار م کباری یلسات آن شورا حداقل ماهو ج لیتشک جمهورس یرئ

ك   )  ب  مواد  )(2در   ،7  )( علم(  12و  »معاونت  فناور  ی عبارت  مورد    جمهور«س یرئ  یو  حسب 

 .شودمی  شورا« رخانهیو »دب رخانه« یعبارت »دب نیگزیجا

  د«ینما  قبل از عبارات »ارائه  «یو فناور  قاتیعلوم، تحق  عالی  یعبارت »شورا(  4در ماده )  ك  پ

 .شودی کلمه »شورا« م نیگزیو »موظف است« جا

ك   )  ت  ماده  تول  هایفناور  یراهبر  ینظر شورا  ریعبارت »ز(  5در  عنوان    انبنیدانش   دات یو  به 

نوآور  یامنا  أتیه شکوفا  یصندوق  شورا  نیگزیجا  «ییو  به  »وابسته   ی عال  ی عبارت 

 .شودی شورا« م سینظر رئ  ریو ز یو فناور قاتی علوم، تحق

)  ك  ث تبصره  )  لیذ(  3در  )(  5ماده  ماده  جا(  13و    عالی   ی عبارت »شورا  نیگزیکلمه »شورا«، 

 .شودی م «یو فناور قاتی علوم، تحق

)  ك   ج ماده  شورا(  9در  مصوبات  چهارچوب  در  »و  تول  هایفناور  یراهبر  ی عبارت    داتیو 

مذکور،    یتوسط شوراقانون    نیا(  1و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده )  بنیاندانش 

مزا مؤسسات    هاشرکت   یایاز  مال  «بنیان دانشو  »مبادالت  عبارت  از    « یللالمبین  یپس 

 .شودیاضافه م

 :گرددیم( 10ماده ) نیگزیجا ریمتن ز ك چ

در    ك10  مادة» شاغل  فناور  یهاپارککارکنان  و  )  یعلم  ماده  مال(  91مشمول    م یمستق  یهااتیقانون 

  ماده ظرف سه نیا یاجرائ نامهآیینباشند. می یاصالحات و الحاقات بعدبا  3/12/1366مصوب 

پ  ن یا  بتصوی  از  پس  ماه به  تحق  هایوزارتخانه   شنهادی قانون  فناور  قات یعلوم،  بهداشت،    ، یو 
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پزشک  اندرم آموزش  علم  یو  معاونت  فناور  یو  ته   سیرئ  یو  تصو  هیجمهور  به    أتیه  بیو 

 .« رسدمی  رانیوز

قضا  ك9  مادة رس  هیئقوه  منظور  به  است  کل  یدگیمکلف  زم  هیبه  در  فناور   یعلم  هاینهیاختالفات    ی و 

حق  نیماب از  اعم  حقوق  ی قی اشخاص،  حق  ، یو  اشخاص  حقوق  یق یبا  و    ان، بنیدانش   ی و  فناور 

شعبه   تخصص  ا ینخبگان،  شوراها  ی شعب  دادگاه  ی در  و  اختالف  تشکحل  شعب    ل یها،  دهد. 

ا  یتخصص ا  نیطرف  نیب  توانندیم  ادهم  نیموضوع  توافق    ایو    ندینما  جادیسازش  صورت  در 

شعب مذکور،    لیارجاع دهند. دستورالعمل نحوه تشک  یبه داور  ی دگیپرونده را جهت رس  ن،یطرف

 .گرددیم بیتصو هیقوه قضائ س یقانون، توسط رئ نای  ابالغ از پس ماهحداکثر ظرف شش 

 :بنیاندانش رونق بازار محصوالت  منظوربه  ك10 مادة

به    25/1/1383مناقصات مصوب    یقانون برگزار(  29به ماده ) « یبند به عنوان بند » کی  ك   الف

 :شودی الحاق م لیشرح ذ

موارد   ك   ی »  تشخ   ی در  به  اجرائ   ن ی باالتر   صی که  دستگاه   محصول   د، ی خر   ی متقاض   ی مقام 

م   ی برا   ان بنی دانش  ساخته  کشور  در  اول  دارا  شود ی بار  داخل   ی و  با    ی مشابه   دیی تأ نباشد، 

قانون (  2موضوع ماده )   ان بنیدانش   دات ی و تول   ها ی فناور   ی راهبر   ی نظر شورا   ر ی ز   ی کارگروه 

و اختراعات متشکل از    ها ی نوآور   ی سازی و تجار   بنیان دانش   ؤسسات و م   ها شرکت از    ت یحما 

علم   نده ی نما  فناور   ی معاونت    و   تجارت   و   معدن   ، وزارت صنعت   نده نمای  ، جمهور   س یرئ   ی و 

مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع   ی الزام به برگزار   ، ی متقاض   ی تگاه اجرائ دس   نده نمای 

و    ن ی ا  مؤسسات  با  و   ی واحدها   ان، بنی نش دا   ی ها شرکت ماده،  رشد  مراکز  در  مستقر  فناور 

فناور   ی هاپارک  و  اسالم   ی نوآور   یسراها   ،ی علم  آزاد  دانشگاه   ، ی دانشگاه  و   ی جهاد 

 .شود ی مناقصات انجام م   ی قانون برگزار   فاتی ر خالق، بدون انجام تش   ی واحدها

تا    یمقام دستگاه اجرائ  نیباالتر  صیبند به تشخ  نیموضوع ا  یپرداخت در قراردادها  شیمبلغ پ  ك  تبصره

  دییکه تحقق قرارداد منوط به آن است، با تأ  یزانیبه م  ایقرارداد    هیمبلغ اول(  %50پنجاه درصد )

 « .است شافزای قابل مزبور گروهکار

تحق  ك  ب علوم،  فناور  قات یوزارت  فهرست    یو  ساالنه  است  مؤسسات    هاشرکتموظف  و 

و    یواحدها  ان،بنیدانش  رشد  مراکز  در  مستقر  فناور  یهاپارکفناور  و  جهاد    یعلم  و 

خالق و محصوالت آنها را    یو واحدها  یدانشگاه آزاد اسالم  ینوآور  یسراها  ،یدانشگاه

نما  یبه صورت تخصص اعالم  با تجم  ی مرکز  یاجرائ  یهادستگاه.  دیو مجزا    ع یموظفند 
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برا   ل یبودجه ذ  هایف یاز فهرست مذکور از محل رد  دیخر  لیو تسه   یبازارساز  یتقاضا، 

 .ندیو نظارت نما یزریخود برنامه 

  یراهبر  یبه شورا  یمصداق خاص و اعالم کتب  کیبه    یخصوص  گذاره یپس از ورود سرما  پ ك 

تول  هایفناور رعا  انبنیدانش   داتیو  )  کصدیاصل    تیبا  دهم  اساس(  110و    ، یقانون 

وزارتخانه  نهادها   یدولت  یهاشرکت  و  هاسازمان  ها،اقدامات  و  مؤسسات   ی عموم  یو 

تأم  دولتیریغ بند »الف« ماده )  دیو تول  شارز  رهیزنج  نیدر  قانون،    نیا(  1اقالم موضوع 

فناور مستقر در مراکز    یو واحدها  انبنیو مؤسسات دانش  هاشرکتموجبات رقابت با    دینبا

  ی راهبر  یمصداق رقابت با شورا  صیرا فراهم آورد. تشخ  یعلم و فناور  یهاپارکرشد و  

مرکز   دیبا دیوجود رقابت محرز گرد صل. چنانچه اباشدیم انبنیدانش داتی و تول هایفناور

فعال توقف  به  نسبت  بالفاصله  نما  تیمذکور  موردیاقدام  حسب  توقف،  مدت  توسط  .  د 

 .گرددیم نتعیی الذکرفوق  یشورا

 بنیان دانشو اقتصاد   یبه سمت توسعه نوآور یاتی مال یهاتیحما دهیبا هـدف جهت ك11 مادة

خام« بعد از    مه ین  یواسطه ا  یعبارت »وکاالها  میمستق  یهااتیقانون مال(  141در ماده )  ك   الف

واد خام« و »فهرست مواد خام  درآمد حاصل از صادرات م(  %20درصد)  ستی»ب  هایعبارت

 .شودیاضافه م «ینفت یو کاالها

هز  ك  ب برا  نهیمعادل  شده  مال  قیتحق  یها تیفعال  یانجام  اعتبار  عنوان  به  توسعه،  با   یاتیو 

شود و معادل آن  می   اعطاء  یو مؤسسات متقاض  هاشرکتبه    یانتقال به سنوات آت   تیقابل

مال هز  شدهیقطع  اتیاز  انجام  کسر  یهاسال  ا یذکور  م  نهی سال  آمی   بعد   نامهن ییشود. 

 یقانون توسط وزارت امور اقتصاد  ن یابالغ ا  ختاری  از  ماه  ظرف سه  اکثربند حد  نیا  ی اجرائ

دارا همکار  ییو  علم  یبا  فناور  یمعاونت  تحق  جمهور،  سیرئ  یو  علوم،  و    قاتیوزارت 

پزشک  یفناور آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  تصوو    شودی م  هیته   یو   أتیه  بیبه 

اجرارسدی م  رانیوز بر  نظارت  مسؤول  شو  نیا  ی.  تول  هایفناور  راهبری  یرابند    داتیو 

 .باشدیم انبنیدانش 

ز  کی  ك  پ به شرح  )  ریبند  ماده  به  بند »د«  مال(  127به عنوان   م ی مستق  یهااتیقانون 

 : شودمی الحاق

مراکز    یواحدهاو    بنیان دانش  یهاشرکتبه    یبالعوض دولت  یهاکمک  ك  د» فناور مستقر در 

 « یبا هدف توسعه فناور یعلم و فناور یهاپارکرشد و 
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موارد    ان،بنیدانش  یهاشرکتاز توان   یو استفاده حداکثر  یفناور  قیاز تعم  تیبا هدف حما  ك  ت

قابل  یاتمالی  اعتبار  عنوان  به  ریز آت  تیبا  سنوات  به  مؤسسات    هاشرکتبه    یانتقال  و 

مذکور   هیسرما  صی سال تخص  شدهیقطع  اتیاز مال  زانیم  نیو به هم  شده  اعطاء  یمتقاض

 .شودیم ربعد کس یسالها ای

)  یـ حداکثر س1 بورس    رفته یپذ  یهاشرکت  میمستق  گذاریهی سرما(  %30درصد  شده در 

به    یثبت  هیسرما  یدارا  یهاشرکت  ایو    ران یدوم فرابورس ا  ایبازار اول و    ایتهران و  

و مؤسسات   هاشرکتدر    ،ییو شکوفا  یصندوق نوآور  هیسرما  امسیکیحداقل    زانیم

 و فناور انبنیدانش 

 شیافزا  ای  تأسیسبند در    نیا(  1مذکور در جزء )  یهاشرکت  میرمستقیغ  گذاریهیـ سرما2

فناور  یهاصندوق  هیسرما و  )  یپژوهش  ماده  تول(  44موضوع  موانع  رفع    د یقانون 

موضوع    یگذار سرمایه  یو نهادها  هاکشور و صندوق  یلنظام ما  یو ارتقا  ریرقابت پذ

مصوب    رانیا  یاسالم  یقانون بازار اوراق بهادار جمهور(  1ماده )(  21و )(  20)  یبندها

 بنیاندانش   یها تیو فعال  یو نوآور  یفناور  یمال  نیآنها در تأم  تیکه فعال  1/9/1384

  ی اجرائ  نامهآیین باشد.    دهیرس  نبنیادانش   داتیو تول  هایفناور  یراهبر  ی شورا  دییبه تأ

و   یوزارت امور اقتصاد  توسطقانون    نیابالغ ا  ختاری   از  ماه  بند حداکثر ظرف سه   نیا

همکار  ییدارا علم  یبا  فناور  یمعاونت  علوم،   هایوزارتخانه   جمهور،سیرئ  یو 

  هیته   یصنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشک ،یو فناور قاتیتحق

 نییبند و تع  نیا  ی. مسؤول نظارت بر اجرارسدیم   رانیوز  أتیه  بیو به تصو  ودشیم

سازوکارها  گذاریهیسرما  قیمصاد توسعه  ز  یو  با    ی شورا  ،ینوآور  بومستیمتناسب 

 .باشدی م انبنیدانش  داتیو تول هایفناور یراهبر

 :هادر استان انبنیو اقتصاد دانش ینوآور بومست یبا هدف توسعه ز ك12 مادة

داخل استان، منابع    یعلم و فناور   یهاپارک  یاستانداران سراسر کشور موظفند با همکار  ك  الف

و حل مسائل   یینوآورانه و شناسا  هایتیفعال  تیتقو  تیخود را با اولو  اراتیو اخت  یاستان

از    یبوم استفاده  با  دانش   هاشرکتو  مؤسسات  مراکز   یواحدها  ان،بنیو  در  مستقر  فناور 

و  فناور  یهاپارک  رشد  و  نوآور  ،یعلم  کارها  ،یدانشگاه  یمراکز  و  و    یکسب  نوآورانه 

 .رندگیکارخالق در استان به 

توسعه    یهابرنامه   یقانون احکام دائم(  31به بند »الف« ماده )(  10جزء به عنوان جزء )  کی  ك  ب

 :شودمی الحاق ریبه شرح ز 1395/11/10کشور مصوب 
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فناو  سیرئ  ك10 و  علم  معرف  یاستان  یرپارک  تحق  ر یوز  یبا  فناور  قات یعلوم،   ر یوز  ای  یو 

 . متناسب با حوزه مربوط یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

توسعه    یهابرنامه   یقانون احکام دائم(  31به بند »ب« ماده )(  10جزء به عنوان جزء )  کی  ك  پ

 :شودی الحاق م ر یکشور، به شرح ز

تجار  تیحما ك  10 و  توسعه  چالش  یبرا  یراهبرد   هاییورفنا  سازییاز  استان،   هایرفع 

توسعه    یتوانمندساز  جاد،یا دانش  هاشرکتو  مؤسسات  در    یواحدها  ان،بنیو  مستقر  فناور 

و   رشد  فناور  یهاپارکمراکز  و  واحدها  یعلم  تقو  یو  و    قیتحق  هایتیفعال  تیخالق، 

  ایتوسعه  یطرحها  ت یاز ظرف  یاستان و استفاده حداکثر  یبزرگ اقتصاد  یتوسعه بنگاهها

 و فناور استان   انبنیو مؤسسات دانش  هاشرکتبازار   یدر ارتقا یدولت یدهایو خر یاستان

توسعه کشور عبارت »و    هایبرنامه   ی قانون احکام دائم(  31بند »ب« ماده )(  3در تبصره )  ك   ت

فناور  یردولتیغ  هایصندوق و  )  یپژوهش  ماده  تول(  44موضوع  موانع  رفع     دیقانون 

ارتقا  رپذیرقابت مال  یو  »صندوق   ینظام  عبارت  از  بعد  توسعه    تیحما  هایکشور«  از 

 .شودیاضافه م «یبخش کشاورز

صنا  ك13  مادة صنعت،  با  دانشگاه  ارتباط  توسعه  هدف  واحدها  عیبا  تحق  یدارا  یدیتول  یو  و    ق یواحد 

با   که  واحدها  ی کیتوسعه  آموزش  یاز  مراکز  و  پژوهش  عالیدانشگاهها  اولوم  یو  با    تیرتبط، 

آن صنعت   استقرار  تول  ایاستان محل  نما  یتفاهمنامه همکار  ،یدیواحد   ی قراردادها  ند،یمنعقد 

ا  ق یتحق بند »ب« ماده )  یامزای  مشمول  ها،نامهتفاهم   ن یو توسعه مربوط با  (  11طرح شده در 

ن  نیا آموزش  دانشگاه  یتمام  نی. همچنگردندی م  زیقانون  مراکز  و  پژ  عالیها  موظفند    یوهشو 

 تیبا اولو  ،یدیتول  یواحدها   ایصنعت و    ندگانیکارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نما

 .دهند لی تشک ،یو پژوهش عالیها و مراکز آموزش استقرار آن دانشگاه  محلاستان 

آموزش    یامنا  أتیبه ه  ك14  مادة پژوهش  عالیدانشگاهها، مؤسسات    ی هاپارکو    یجهاددانشگاه  ،ی و 

فناور و  داده م  یعلم  راستا  شودیاجازه  مأمور  یتا در  و  اهداف  توسعه  و   ،یعلم  هایتیتحقق 

 ها، گذاریه یسرما  کپارچهیمتمرکز و    تیریو مد  یتوسعه منابع مال  ق یاز طر  یو پژوهش  یآموزش

ته  وابس  «گذاریهی(، »سازمان توسعه و سرمایشرع  نیمواز  ت یاموال و موقوفات )با رعا  ها،ییدارا

و    یقانون اساس(  44اصل چهل و چهارم )  یکل  هایاست یس اجرای  قانون   چوببه خود را در چهار

 .دینما تأسیسو مقررات مربوط  نیقوان تیبا رعا
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ها، مؤسسات  دانشگاه  ینظر رؤسا  ر یامناء و ز  أتیه  بیبا تصو  گذاریهیسازمان توسعه و سرما  ك1  تبصرة

و صددرصد   کندیم  تی فعال  یعلم و فناور  یها پارکو    یجهاد دانشگاه  ،یو پژوهش  عالیآموزش

پژوهش  تیمالک(  100%) مؤسسه  دانشگاه،  آن  به  متعلق  دانشگاه  ،یآن  و   یجهاد  علم  پارک  و 

 .باشدیم یفناور

( 53و پنجاه و سوم )(  52اصول پنجاه و دوم )  تیبا رعا  یارگذهیدرآمد سازمان توسعه و سرما  ك2  تبصرة

  ،یو پژوهش  یتحقق اهداف آن دانشگاه، مؤسسه آموزش عال  یدر راستامنحصراً    ی قانون اساس

 .صرف خواهد شد یو پارک علم و فناور  یجهاد دانشگاه

ا  ك3  تبصرة وظا  نیاساسنامه  ارکان،  شامل  فعال  ارات، یاخت  ف،یسازمان  در    تیریمد  ت،ینحوه  نظارت  و 

علوم،   هایون توسط وزارتخانه قان  نیابالغ ا  ختاری  از  ماه  قانون، حداکثر ظرف سه  نیچهارچوب ا

  جمهور   سیرئ  یو فناور  ی و معاونت علم  ی و بهداشت، درمان و آموزش پزشک  یو فناور  قاتیتحق

 .رسدی م رانوزی أتیه بیو به تصو شودیم هتهی

آنها، در موضوعات   رانیو مد  رهیمد  أتیه  یاعضا  ای  بنیان دانشو مؤسسات    هاشرکت  ك15  مادة عامل 

با هما از وکالمی  مؤسسه   این شرکت  مرتبط  استفاده  بر  طرح    یبرا  یدادگستر  یتوانند عالوه 

 نییقانون آ(  35موارد مصرح در ماده )  نیمربوط و همچن  یدعاو   بیتعق  ایدفاع    ایهرگونه دعوا  

مدن  یعموم  یهادادگاه  یرسداد امور  )در  انقالب  با  21/1/1379  ( مصوبیو  کارکنان خود  از   ،

  :ندیاستفاده نما یحقوق ندهیبه عنوان نما لیذ طی از شرا یکیداشتن 

 باالتر در رشته حقوق  ای یاز مدارک کارشناس یکی ـ دارا بودن 1

از اشتغال   یقبل تیبه شرط عدم محروم یمشاوره حقوق ایوکالت  ای یـ دو سال سابقه کار قضائ2

 وکالت ایبه قضاوت 

 .است ی الزام یائبه مراجع قض یحقوق یندگینما  نامهیارائه معرف ك تبصره

با انرژ  انبنیدانش   عیتوسعه صنا  یدر راستا  ك16  مادة برا  ریدپذی تجد  هایی مرتبط  بازار    نیا  یو توسعه 

مگاوات موظفند    کیاز    شتریبا قدرت مصرف ب  عیبرق پاک در محل مصرف، صنا  دیو تول  عیصنا

  ر ی دپذیتجد  یهاروگاهی احداث ن  قیساالنه خود را از طر  ازیاز برق مورد ن(  %1درصد )  کی معادل  

ا  ندینما  نیتأم پا  زانیم  نیو  )  انیدر  درصد  پنج  به  حداقل  پنجم  غ(  %5سال  در    نیا  ریبرسد. 

ن وزارت  مصرف  رویصورت  برق  از  شده  ذکر  درصد  است  برق    عیصنا  نیا  یموظف  تعرفه  با  را 

از صنا  ریدپذیتجد و  نموده  نما  عی محاسبه  تفکدیأخذ  فوق ضمن  مبالغ  برق  کی.  قبوض  به  از   ،

  د یصرف خر  ماًیمستق  یقانون اساس (  53اصل پنجاه و سوم )  تیبا رعا(  %50)رصدپنجاه د  زانیم

به حساب   ز یپس از وار(  %25و پنج درصد )  ستیب  زانیبه م  گردد،یم  ریدپذیبرق تجد  ینیتضم
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تا صرف   گرددیم  زیجمهور وار  سیرئ  یو فناور  یکل کشور به حساب معاونت علم  داریخزانه 

موارد مرتبط با توسعه    ر سای  و  هاو شتاب دهنده   انبنیدانش   یهاشرکت  شگاهها،یآزما  از  تیحما

صرف    ران یا  ی اسالم  یجمهور  یکل کشور و بانک مرکز  داریخزانه   قیاز طر  ی برق گردد و مابق

تسه  ن  خصوصی  بخش  به  بهرهکم  التیپرداخت  احداث    ر یدپذیتجد  یهاروگاهی جهت 

صناشودیم  اسمقیکوچک خر  که  یعی.  به  در    دیملزم  انرژ  بازاربها برق  هستند،    ی)بورس( 

. ندینما  یداریخر  یشده در بهابازار )بورس( انرژعرضه  ریدپذیدرصد فوق را از برق تجد  توانند یم

و    یقانون، توسط معاونت علم  نای  ابالغ  از  پس  ماهماده حداکثر ظرف سه   نیا  یاجرائ  نامهنییآ

و    شودیم  هیمعدن و تجارت ته   نعت،و ص  روین  یهازارتخانه و  یجمهور با همکار  سیرئ  یفناور

 .رسدی م ران یوز أتیه بیبه تصو

در   بنیاندانش   یهاشرکت  یهاشبکه   جادیو ا  بنیاندانش با هدف توسعه صادرات محصوالت    ك17  مادة

 :قانون نی ا( 1موضوع ماده ) یاقالم راهبرد دیتول تیمختلف اقتصاد با اولو یبخشها

( 44موضوع ماده ) یردولتیغ یپژوهش و فناور یهاو صندوق ییو شکوفا یندوق نوآورـ ص الف

کشور مجازند به عنوان رکن ضامن   ینظام مال  یو ارتقا  ریپذرقابت   دیقانون رفع موانع تول

مکلف   زی. سازمان بورس و اوراق بهادار نندینما  تیفعال  هیدر بازار سرما  یمال  نیتأم  یبرا

از    یبخش  صیفناورانه، امکان تخص   یشار انواع صکوک در طرحهاانت  لیه است ضمن تس

صندوق در    یدارا  یگذارهیسرما  یهامنابع  را  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  از  مجوز 

که در    ران یا  یاسالم  یموضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهور  یمال  یو نهادها  هاصندوق

بند    نیا  یاجرائ  نامهنییند، فراهم کند. آکنمی  تیفعال  یو نوآور  یفناور  یمال  نیحوزه تأم

جمهور و    سیرئ  یو فناور  یمعاونت علم  یتوسط سازمان بورس و اوراق بهادار با همکار

نوآور شکوفا  یصندوق  سه  ییو  ته   نای  ابالغ  از   پس  ماه  ظرف  به    شودی م  هی قانون  و 

 .رسدیم ران یوز أتیه بیتصو

کمکها را با هدف    نیموظفند ا  یخارج  یاعتبار  و  یفن  هایارائه کمک  یمتول  یهادستگاه  ك  ب

  بند ظرف سه   نیا  ینامه اجرائنیی اختصاص دهند. آ  انبنیتوسعه صادرات محصوالت دانش

 همکاری   با  جمهور  سیرئ  یو فناور  یمعاونت علم  شنهادیقانون به پ  نای  ابالغ  از  پس  ماه

ن ته   سلحم  یروهایستاد کل  امور خارجه  وزارت  به    شودی م  هیو    ران یوز  أتیه  ب یتصوو 

 .رسدیم

  ی محرمانگ  تیموظفند با رعا  یاجتماع  نیو سازمان تأم  یاتیسازمان امور مال  ،یبانک مرکز  ك  پ

در داده  یکی الکترون  افتیامکان  برخط  فعال  یهاو  با  مؤسسات   هاشرکت  تیمرتبط  و 
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برا  بنیاندانش  را  فناور  علم  یو  فناور  یمعاونت  نوآو  سیرئ  یو  و صندوق  و    یرجمهور 

 .ندیفراهم نما ییشکوفا

طرحها  ایتوسعه   هایسازمان   ك  ت در  شورا  یمجازند  مصوب  و   هایفناور  یراهبر  ی فناورانه 

 میرمستقیبه صورت غ  ایو    هیبازار سرما  قیاز طر  ای  می به صورت مستق  انبنیدانش   داتیتول

وطه و در  و مقررات مرب  نیقوان  تیو با رعا  ییو شکوفا  یصندوق نوآور  تیعامل  قیاز طر

اجرا قانون  )  یکل  یها است یس  یچهارچوب  چهارم  و  چهل  اساس(  44اصل    ی قانون 

 .ندینما یگذارهیسرما

 ك 18 مادة

نظام    یو ارتقا  ریرقابت پذ  د یقانون رفع موانع تول(  16بند »ب« ماده )  یبه انتها  لیذ  متن  ك   الف

مصوب    یمال بان  یگذارسرمایه »  :شودمی  اضافه  1394/2/1کشور  و ک مشترک  ها 

اعتبار نوآور   یمؤسسات  صندوق  شکوفا  یبا  طرحها  ییو  شورا  یدر    یراهبر  یمصوب 

  ی بانک  تفعالی  عنوان  شده و به   یبند مستثن  نیاز شمول ا  بنیان دانش   داتیو تول  هایفناور

 خیمکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تار  یو صندوق نوآور  هاشود. بانک می   یتلق

 «.ندیو خروج اقدام نما یگذارهینسبت به اتمام سرما ،یگذارهیآغاز سرما

کشور عبارت »و    ینظام مال  یو ارتقا  ریپذرقابت   دیقانون رفع موانع تول(  45ماده )(  2در بند )  ك  ب

شورا  یهاطرح و  ریزیبرنامه   یمصوب  »مناطق  عبارت  از  پس    ی اقتصاد  ژهیاستان« 

 .شودمی مصوب« اضافه

مواد    گریقانون و د  نیا(  3)  ماده  یقانون از محل منابع حاصل از اجرا  نیا  یاجرا  هاینهیهز  ك19  مادة

 .شودی م نیآن، تأم

قانون    نیا  یاجرا  یریگیپ  تیمسؤول  ربطذی  وزارتخانه  و  جمهور  سی رئ  یو فناور  یمعاونت علم  ك20  مادة

را هر شش  و گزارش آن  دارند  بر عهده  تحق  هایونیسکمی  به  ماه  را  فناور  قاتی آموزش،   ،یو 

  ی اسالم یمجلس شورا ستیز طیو مح یعیآب، منابع طب ،ی و کشاورز  یو معادن، اقتصاد عیصنا

 .کنندمی  هارائ

ب  قانون  ماه   بهشتیارد  ازدهمیمورخ    کشنبهیروز    یماده و ده تبصره در جلسه علن  ست یفوق مشتمل بر 

و    کهزاری شورا  کیو چهارصد  تار  بیتصو  ی اسالم  یمجلس  در  و  تأ21/2/1401  خیشد    ی شورا  دییبه 

 . دینگهبان رس



ها و مؤسسات آموزش  امناء دانشگاه   ی ها هیئت   ل ی تشک قانون  

 ی و پژوهش   ی عال 

  1367/  23/12  تاریخ تصویب

 

 ی برا  یپزشک  و بهداشت، درمان و آموزش  یفرهنگ و آموزش عال   ی هااز وزارتخانه  ک یهر    -1  مادة

عال دانشگاه آموزش  مؤسسات  و  مؤسسات  ی ها  در و  ی پژوهش و  که  خود  به  قانون   نیا  ابسته 

 خواهند داد.   لیتشک  لیذ  بیبا ترک  یی هیئت امنا  شودی م  دهیمؤسسه« نام»

 ؛ریوز  -الف

 ؛ مؤسسه  سییر  -ب

که نقش   یو کشور  یمحل  یاجتماع  ایو    یو فرهنگ  ی علم  یهاتیتن از شخص  6تا    4  -ج 

 ؛ مؤسسه مربوط داشته باشند  شرفتیتوسعه و پ  دری  مؤثر

 .برنامه و بودجه  ریوز  ندهینما  ایو    ریوز  -د

 . باشند  هادانشگاه  ی از اعضاء هیئت علم  دیبند »ج« با  یها تیحداقل دو تن از شخص -تبصره

پ  یاعضا  -2  مادة  به  تأ   ریوز  شنهادیبند »ج«  با  ر  د ییو  سال   4  مدت  یبرا  یجمهور  است یو حکم 

مجدد   انتخاب  مناء باشند ودو هیئت اعضو  توانندی زمان حداکثر م  ک یو در    شوندی منصوب م

 بالمانع است.   شانیا

 بهداشت،  ای  یفرهنگ و آموزش عال   ریعهده وزهیئت امناء مؤسسه بر حسب مورد به  استیر  -3  مادة

 خواهد بود.   ی درمان و آموزش پزشک

 مؤسسه مربوط خواهد بود.   سییهیئت امناء ر  ریدب  -4 مادة

عال   یهاوزارتخانه  -5  مادة آموزش  و  پزشک  ی فرهنگ  آموزش  و  درمان  بهداشت،   توانند ی می  و 

اقتضاء دو   را  ایدرصورت  امناء  ک ینظر    ریزچند مؤسسه مربوط به خود  دهند در   قرار  هیئت 
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 ر یوز  زیهیئت را ن  نیا   ریو دب  باشندی ها عضو هیئت امناء م دانشگاه  ی رؤسا  هیکل  یموارد  نیچن

 انتخاب خواهند کرد.   رؤسانیاز ا  ی کی  انیاز م

 گر ید  ی هاسازمان  ایها  وابسته به وزارتخانه  ی و مؤسسات پژوهش   ی در مؤسسات آموزش عال   -6  مادة

درمان و    بهداشت،   ای  ی و آموزش عال   فرهنگی  هاوزارتخانه  ق یآنها از طر  تأسیسکه مجوز  

بند   ی اعضا  ازی  کی  یمسئول سازمان مربوط به جا  ای  ری صادر شده است وز  ی آموزش پزشک

 دار خواهد بود. هیئت امناء را عهده  استیو ر  تیعضو  1»ج« ماده  

ا  -هتبصر سا  نگونهیدر  ماده    یاعضا  ریمؤسسات  پ  نیا  1بند »ج«  به    ای  ریوز  شنهادیقانون 

 ا ی و  ی و آموزش عال  فرهنگریو حکم وز د ییمسئول سازمان مربوط و حسب مورد با تأ 

 . شوندی م  منصوب  ی بهداشت، درمان و آموزش پزشک  ریوز

 هیئت امناء  اراتیو اخت  فیظاو  -7 مادة

 ی؛داخل  نامهنییآ  بیتصو  -الف

ادار   ب ی تصو   -ب  ضوابط   ی سازمان  براساس  پ   ی مؤسسه  به    با   مربوط   ی ها وزارتخانه   شنهاد ی که 

 ؛ د ی رس   خواهد   ی انقالب فرهنگ   ی عال   ی شورا   ب ی به تصو   ی و استخدام   ی سازمان امور ادار   ی هماهنگ 

 ؛شودی م  شنهادیمؤسسه پ  سییف ربودجه مؤسسه که از طر   بیو تصو  ی بررس  -ج 

 ؛مؤسسه  ی ل یبودجه تفص  بیتصو  -د

 ؛ ها و ترازنامه ساالنه مؤسسهحساب  بیتصو  -ه

 ؛و مصرف آن  ی اختصاص  ینحوه وصول درآمدها  بیتصو  -و

 ؛ مؤسسه یدار برا حسابرس و خزانه  نییتع  -ز

از نقد  ی و عوائد محل   ی بخش خصوص   یهاجلب کمک   یکوشش برا  -ح   ،یات زیتجه  ، یاعم 

 ی؛فرهنگانقالب  ی عال   یضوابط مصوب شورا  تیرعا  بای  ساختمان

  مربوط  وزارتخانه  دییکه بر حسب مورد پس از تأ  ی و معامالت   ی مال   یهانامهن ییآ  بیتصو  -ط

 ؛باشد ی قابل اجرا م

علم  یاعضا  یهاالعادهفوق   زان یم  شنهادیپ  -ی علم  یهیئت  غیرهیئت  و )  ی و   کارشناسان 

  ا ی و    ی و آموزش عال   فرهنگی  هاوزارتخانه  دییحسب مورد پس از تأ ( که بر  هان یس یتکن

 ؛باشدی قابل اجرا م   ی درمان و آموزش پزشک  بهداشت، 

 مؤسسه در   ی و بهداشت و درمان  ی کارگاه   ، ی خدمات  ، یدیتول   ینحوه اداره واحدها  نییتع  -ک

 ؛دیرس  خواهد  رانیهیئت وز  بیکه به تصو  یضوابط  چارچوب
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 ؛آن  ریو نظا  فیالتأل الترجمه، حق حق   س، یالتدرحق   ق، ی التحق خت حق پردا   زانیم  نییتع  -ل 

 ؛شودی مؤسسه ارائه م   سییگزارش مؤسسه که از طرف ر  یبررس  -م

پس از   ی منظور هماهنگ مؤسسه که به  یهیئت علم  یاعضا  ی مقررات استخدام   بیتصو  -ن

 مربوط قابل اجرا خواهد بود.   وزارتخانه  دییتأ 

کل کشور    ساالنه  صورت کمک بودجهاز مؤسسات صرفاً در قالب برنامه و به  کی اعتبارات هر    -8  مادة

بودجه مصوب   دوازدهم   ماه به مأخذ سه  3حداقل هر اعتبار ص ی و تخص شودیم  بیمنظور و تصو 

 قرار خواهد گرفت.  مؤسسات از کی هر  اری کالً در اخت  ربطیذ  ییاجرا  یها دستگاه  قیاز طر

مال   -9  مادة معامال  ی امور  ذ  یت و  مورد  در  جز  ماده    ی حسابیمؤسسات   محاسبات   قانون  31موضوع 

مربوط   نیقوان  ریو سا  یمعامالت دولت  نامهنییآ  مقررات قانون مزبور و  ریمشمول سا  ، ی عموم

 نخواهد بود.   ی به مؤسسات دولت

به مورد    حسب   خواهد بود که بر  یانامهنییساالنه مؤسسه براساس آ  یهابه حساب  یدگیرس  -10 مادة

تأ   و  هیته  ی بهداشت، درمان و آموزش پزشکو  ی فرهنگ و آموزش عال   نیوزارت   لهیوس   دییبه 

 .رسدی م  ییو دارا  یوزارت امور اقتصاد

هیئت  -11  مادة  که  عال دانشگاه  یامنا  یهامادام  آموزش  مؤسسات  و  مؤسسات  ی ها   یپژوهش   و 

آ  لیقانون تشک  نیبراساس ا است،    دهینرس  بیبه تصو  ازین  موردیی  اجرا  یهانامهن یینشده و 

 طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. 





 ها و مؤسسات شرکت  قانون حمایت از 

 1ها و اختراعات سازی نوآوری بنیان و تجاری دانش 

  1389/ 8/ 19 تاریخ تصویب

مؤسسات    ك  1  مادة و  خصوص   ایشرکت    بنیان دانششرکتها  منظور    یتعاون  ای  یمؤسسه  به  که  است 

اقتصادعل  ییافزاهم توسعه  ثروت،  و  علم   دانش   م  اهداف  تحقق  )شامل   یمحور،  اقتصادی  و 

  دیو تول  یطراح  و توسعه )شامل  قی تحق  جیسازی نتاگسترش و کاربرد اختراع و نوآوری( و تجاری

نرم افزارهای  دیدر تول ژهیی برتر و با ارزش افزوده فراوان به وهاکاال و خدمات( در حوزه فناوری 

 .شودی م لیمربوط تشک

 شیکه ب  یها و مؤسساتشرکت  زیو ن  یردولتیغ  یمؤسسات و نهادهای عموم  ،یهای دولتشرکت  ك  تبصره

و مؤسسـات و نهادهـای   یهای دولتـبـه شـرکت  متعلـق  آنها  تیاز مالک  (%  50از پنجاه درصد )

 .ستندیقانون ن نیا  تهاییباشد، مشمول حما یردولتیغ یعموم
 

 سیمتشـکل از رئـ  بنیـاندانش  داتیو تول  ها»شورای راهبری فناوری  ك(11/2/1401ی  اصالح)  -2  مادة

دفـاع و   ریـشـورا(، وز  سیرئـ  بیـجمهور )نا  سیفناوری رئ  وی  شورا(، معاون علم  سیجمهور )رئ

 ریـوز تجـارت، صـنعت، معـدن و  ریو فناوری، وز  قاتیعلوم، تحق  ریمسلح، وز  روهایین  یبانیپشت

ارتباطـات و فنـاوری  ریـوز  ،یـیامـور اقتصـادی و دارا  ریـوز  ،یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

و   قـاتیی آمـوزش، تحقهاونیسـینفـر از اعضـای کم  چهـار  جهاد کشـاورزی و  ریاطالعات، وز

 انتخـاب بـه  سـتیز  طیو محـ  یعیو معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طب  عیفناوری، صنا

اجـراء   رییـگیو پ  زییررنامـهب  استگذاری،یس  تیبه عنوان ناظر« مسؤول  یمجلس شورای اسالم

شـود. معاونـت می دهیقانون به اختصار شورا نام نیدر ا پس نیقانون را به عهده دارد که از ا  نیا

 یهادسـتگاه  قیـاجـراء مصـوبات شـورا از طر  رییـگیجمهور مسـؤول پ  سیو فناوری رئ  یعلم

 ربط خواهد بود.ذی
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مزایا، امتیازات و تسـهیالت عنـوان شـده در ایـن هرگونه استفاده از    ك(11/2/1401  الحاقی)  -1  تبصرة

، پس از انطباق با اهـداف منـدرج در ایـن قـانون و بنیاندانشها و مؤسسات  قانون برای شرکت

ها و انواع آنها، توسط هر یک از اعضـاء جهـت تصـویب بـه شـورای راهبـری متناسب با ویژگی

ی مجـری ایـن قـانون هادسـتگاهین کلیـه  ارائه میگردد. همچن  بنیاندانشو تولیدات    هافناوری

را   بنیـاندانشها و مؤسسات  موظف هستند مزایا، امتیازات و تسهیالت خود در حمایت از شرکت

و تولیـدات   هابه منظور بررسی انطباق با اهداف مندرج در این قانون، به شورای راهبری فناوری

نطباق و مغایرت، نسبت به توقف و در رسانی کرده و در صورت تشخیص عدم ااطالع  بنیاندانش

 .صورت کوتاهی نسبت به انجام آن اقدام کنند

در معاونـت   بنیاندانشو تولیدات    هادبیرخانه شورای راهبری فناوری  -(11/2/1401الحاقی  )  -2  تبصرة

 .شودمی علمی و فناوری رئیس جمهور تشکیل و جلسات آن شورا حداقل ماهی یکبار برگزار

 :موضوع این قانون عبارتند از   بنیان دانش ها و تسهیالت قابل اعطاء به شرکتها و مؤسسات  حمایت ك    3 مادة 

ـ معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به    لفا

 .مدت پانزده سال

فنب   و  نوآوری  کارگیری  به  یا  عرضه  تولید،  هزینه  از  بخشی  یا  تمام  تأمین  اعطاء ـ  با  اوری 

 .بلندمدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی بهره یا بدون بهرهتسهیالت کم

تولیدی  ( 1/2/1394  )اصالحی  -ج و  مهندسی  و  فناوری  پژوهشی،  واحدهای  استقرار  اولویت  ـ 

ی علم و فناوری، مراکز  هاپارکموضوع این قانون در محل    بنیان دانش شرکتها و مؤسسات  

 .های فناوریاقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری و شهرکرشد، مناطق ویژه  

ـ اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری بر  د

و   اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  چهارم  برنامه  قانون  از  موادی  اصالح  قانون  ضوابط  اساس 

قانون (  44های کلی اصل چهل و چهارم )فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجراء سیاست 

 . موضوع این قانون بنیاندانشها و مؤسسات اساسی به شرکت 

بیمه  هك پوشش  ایجاد  دانش،  ـ  دستاوردهای  محصوالت  خطرپذیری  کاهش  برای  مناسب  ای 

 . نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به کارگیری

ها و و تمهید امکان مشارکت شرکت(  1تبط با ماده )ـ تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرو  

 .موضوع این قانون بنیاندانش مؤسسات 

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظـف اسـت در راسـتای قـانون اجـراء  -(11/2/1401  ی)الحاق  -4  مادة

شمسی ظرف   1386قانون اساسی مصوب بهمن ماه  (  44)های کلی اصل چهل و چهارم  سیاست
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ی دولتی، فهرست تمامی مراکز و هادستگاهاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه  سه ماه از ت

ارائـه نمایـد . شورای عـالی علـوم، تحقیقـات و فنـاوری    بهمؤسسات پژوهشی دولتی را تهیه و  

موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست،   و فناوری  قاتیعلوم، تحق  یشورای عال

اگذاری به بخش خصوصـی و تعـاونی را احصـاء شی غیرحاکمیتی قابل ومراکز و مؤسسات پژوه

نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینـه واگـذاری آنهـا را 

 .فراهم نماید

 .ها پس از واگذاری نباید تغییر کندماهیت این شرکت - 1 تبصرة

اجراء و احراز صالحیت خریـداران را وظیفه نظارت بر حسن    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -  2  تبصرة

  .در این ماده بر عهده دارد

ها و اختراعات و شکوفاسازی به منظور کمک به تجاری سازی نوآوری  -(11/2/1401  ی)الحاق  -5  مادة

الحسنه و تسـهیالت بـدون نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیالت قرضو کاربردی

ها و اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکته تضمین و مشارکت با  اخذ هرگون

، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی زیر نظر شورای راهبری بنیاندانشمؤسسات 

 تأسـیسبه عنوان هیأت امنـای صـندوق نـوآوری و شـکوفایی    بنیاندانشو تولیدات    هافناوری

اعتبارات مندرج در بودجـه سـاالنه، هرگونـه   ،وق شامل کمکهای دولتشود. منابع مالی صندمی

گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتـی وابسـته و تـابع، نهادهـای کمک و سرمایه

  د.باشمی های وابسته و تابعها و شرکتعمومی غیردولتی و شهرداری

ایند. به  یاد شده را تأمین نم   توانند بخشی از منابع تسهیالت موضوع صندوق می   ها نیز بانک 
از سال سوم به بعد در الیحه بودجه، حداقل نیم    منظور تأمین منابع مالی صندوق، دولت موظف است 

 .از منابع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد   درصد(   0/ 5درصد ) 

جهـت اعطـاء ایـن صـندوق  از سـرمایه  (    %5حـداقل پـنج درصـد )  -(1/2/1394)اصالحی    -  1  تبصرة

قانون برنامـه چهـارم (  45ی غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده )هاتسهیالت به صندوق

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقـات 

بخـش  گذاریی مشـارکت و سـرمایههابه منظور ایجاد زمینـه .و فناوری تخصیص خواهدیافت

و  هـای پژوهشـی و فنـاوری، بـاالخص پژوهشهـات کمی و کیفـی از فعالیتغیردولتی و حمای

ی غیردولتی پژوهشـی و هاصندوق  تأسیسای، دولت مجاز است در  ی کاربردی توسعههافناوری

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی جمهـوری   )100فناوری موضوع ماده )

 ی دولتی موجودهاکت کند و موظف به تقویت صندوقمشار 1379/ 1/ 17صوب اسالمی ایران م
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مجـاز بـه اسـتفاده از وجـوه اداره شـده  هاباشد و باید ترتیبی اتخـاذ کنـد کـه ایـن صـندوقمی

نامـه و آیین  تأسـیسباشند. اساسنامه صـندوق جدیدال  ی اجرائی و سود تسهیالت مالیهادستگاه

تـأمین منـابع مـورد نیـاز آن، جایگـاه  کی و بخش غیردولتـی درمشارکت بخش دولتی، نظام بان

ریزی به پیشنهاد مشـترک سـازمان مـدیریت و برنامـه  هاسازمانی، اهداف و وظایف این صندوق

کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب ایـن قـانون 

 .رسدمی به تصویب هیأت وزیران

(  30/ 000/  000/ 000/  000ری و شکوفایی به میزان سی هزار میلیارد ) اولیه صندوق نوآو  ایه سرم  - 2  تبصرة 

تأمین ارزی  ذخیره  حساب  یا  ملی  توسعه  محل صندوق  از  سال  سه  ظرف  حداکثر  تدریج  به    ریال 

 . گردد می 

الیت، اساسنامه این صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فع  -(2/1401/ 11 اصالحی ) -3 تبصرة

بر صندوق در چهارچوب این قانون توسط شورا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ    مدیریت و نظارت

 .رسدمی  تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران

های دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کاال یا خدمات با و شرکت   هادستگاهکلیه    -  6  مادة

نیل   جهت  را  خارجی  همان  مبدأ  در  خودکفایی  فعالیتبه  انجام  از طریق  و  زمینه  تحقیق  های 

 . به انجام رسانند بنیاندانش ها و مؤسسات توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شرکت

ی مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به  ها دستگاه کلیه -( 1401/ 2/ 11 اصالحی )  -7 مادة 

ر این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را  اده از حمایت مندرج د های متقاضیان جهت استف درخواست 

آگاهی   به  مستدل  طور  به  باید  باشد  درخواست  رد  بر  مبنی  نظر  چنانچه  نمایند،  اعالم  متقاضی  به 

تواند نزد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور اعتراض  می   درخواست کننده برسانند. درخواست کننده 

 . واصله رسیدگی کند ظرف یک ماه به شکایت  کند و شورا موظف است  

مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر    بنیان دانشها و مؤسسات  شرکت  -  8  مادة

 .شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند

شرکت  -(1389/ 5/8  اصالحی)  -9  مادة توسعه  و  ایجاد  منظور  مؤسسات  به  و  قویت  ت  و  بنیاندانش ها 

اجازه دادهالم نبیهای  همکاری و مهندسی مستقر در می  للی  شود واحدهای پژوهشی و فناوری 

ی محوله از مزایای هاهای فناوری در جهت انجام مأموریتی علم و فناوری و شهرکها پارک

گذاری خارجی های مالیاتی و عوارض ، سرمایهقانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت

مالی  و فناوریمالبین  مبادالت  راهبری  شورای  مصوبات  چهارچوب  در  و  تولیدات   هاللی  و 
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)دانش  ماده  در  مندرج  اهداف  با  انطباق  از  پس  و  از  (  1بنیان  مذکور،  شورای  توسط  قانون  این 

 .برخوردار گردند بنیاندانش ها و مؤسسات مزایای شرکت

قانون  (  91وری مشمول ماده )ی علم و فنا هاپارکر  کارکنان شاغل د-(1401/ 11/2  اصالحی)  -10  مادة

مصوب  ها مالیات مستقیم  می 2/1366  1/  3ی  بعدی  الحاقات  و  اصالحات  آیینبا  نامه  باشند. 

وزارتخانه  پیشنهاد  به  قانون  این  تصویب  از  پس  ماه  سه  ظرف  ماده  این  علوم، هااجرائی  ی 

جمهور رئیسعاونت علمی و فناوری  تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و م

 .رسدتهیه و به تصویب هیأت وزیران می 

حمایت  -  11  مادة از  که  حقوقی(  یا  )حقیقی  اشخاص  چنانچه  کلیه  اند  شده  برخوردار  قانون  این  های 

ها و تسهیالت اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن  حمایت

مج استفاده  از  حمایتمحرومیت  از  این  دد  مجازات های  اعمالقانون  آنها  مورد  در  زیر   های 

 . شودمی

با  ـ    الف  برابر  نقدی  جریمه  به  مال،  رد  بر  عالوه  مالی  تسهیالت  از  برخورداری  صورت  در 

 . شوندمی تسهیالت دریافتی محکوم

کت  ـ در صورت برخورداری از شرایط تسهیالت در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شر  ب

  .شوندمی منع هادر کلیه مناقصه

معافیت  ج از  برخورداری  به جریمه  ـ در صورت  آنها  بر پرداخت  یا عوارض عالوه  مالیاتی  های 

  .شوندمی  نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم

ای دریافتی  ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه ـ در صورت برخورداری از پوشش بیمه  د

 .شوندمی  محکوم

بار توسط معاونت -(11/2/1401  صالحیا)  -12  مادة این قانون هر شش ماه یک  اجراء  گزارش نحوه 

 .گرددمی  علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه و به مجلس شورای اسالمی ارائه

ی اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن  هانامهآئین-(1401/ 11/2  اصالحی)  -13  مادة

 .فناوری و شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید زارت علوم، تحقیقات وتوسط و

ماه  آبان  پنجم  مورخ  چهارشنبه  روز  علنی  جلسه  در  تبصره  و شش  ماده  سیزده  بر  مشتمل  فوق  قانون 

به تأیید شورای    1389/  8/  19یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  

 .رسید نگهبان





یجاد و ارتقاء سکوهای ملی تربیتی، آموزش،  های ا سیاست 

 پژوهشی، فناوری و نوآوری 

  7/10/1400تاریخ تصویب  

های ایجاد و ارتقاء سکوهای ملی تربیتی، آموزش، پژوهشی، فناوری و نوآوری« که  مصوبه »سیاست 

جلسه   مصوبه  جلسه    09/09/1400مورخ    350براساس  در  معین،   07/10/1400ورخ  م  852شورای 

 گردد. عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید به شرح ذیل برای اجراء ابالغ می   شورای

 مقدمه 

  ن یا  دیاز تأک  ی حاک   یدر حوزه علم و فناور  یانقالب فرهنگ  ی عال   یمصوب شورا  ی به اسناد مل   ی نگاه

فناورانه    هایاختسریز  جادیو ا  ی پژوهش   یسازشبکه  ، یو استقرار نظام آموزش مجاز  تیاسناد بر اهم

ام بر  است؛  داشته  ا  نیرتبط  برا  یسکو  جادیمبنا،  سرماهم   ی واحد  محتوا   یهاه یافزایی  و   ی خدمات 

نوآور  یفناور  ،ی پژوهش   ،ی آموزش  ،ی تیترب  یمجاز به   یضرورت   ، یو  توجه  با  است.  آشکار  و  روشن 

 ،ی تیربت   ی مل  یرتقاء سکوهاا  و  جاد یمنظور او به  ی انقالب فرهنگ  ی عال   یشورا  ی الزامات اسناد باال دست

نوآور  یفناور  ،ی پژوهش   ، ی آموزش شورا  یو  س  ، ی فرهنگ  قالب ان   یعال   یتوسط    لیذ  یاستیمواد 

 :گردد ی بینی مپیش

 اصطالحات فی تعر   -1 مادة

 : است  ریز  فیبر تعارسند، مبتنی   نیبه کار رفته در ا  م یمفاه

  ک یدر    زین  ابزار و کاربر  هیو ال محتوا و خدمات. د  رساخت، یشبکه«: عبارتند از ز  یهاه یال » -1

ن  نیا  یهااستیبه س  م یصورت مستقشبکه قرار دارند که به هرچند در   ستند، یسند مرتبط 

 ؛برقرار شده است  یها الزامات مورد آن

  ق یاست که اطالعات از طر  ی و مراکز داده داخل   هااب یریمس   ها، چی: شامل سوئ رساخت«یز» -2

 ؛شودی ها مبادله مآن
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نوآور  یفناور  ، ی هش پژو  ،ی آموزش  ،ی تیترب  ی مل  یسکوها» -3 بسترها«یو  که   یی :  است 

م مصرف ارائه  ان یتعامالت  و  ال دهندگان  در  طر  هیکنندگان  از  صورت   ق یخدمات  آن 

 ؛ردیگی م

  هی«: شامل ارتباطات متقابل در ال یو نوآور یفناور ، ی پژوهش  ،ی آموزش ،ی تیترب ی شبکه مل» -4

نوآور  یورفنا  ،ی پژوهش   ، ی آموزش  ، ی تیترب  یمحتوا مختلف است که   یهامانه سا  انیم  یو 

تجم  یریگگزارش  تیقابل قلمرو داده  عیو  چهار  در  و  داراست  را  کالن  سطح  در  ها 

ب  یعموم  تیظرف(  1:  شود ی م  یسازت یظرف ذ  نیمشترک  ظرف2  نفعان، یهمه   ت ی( 

مکان  ی اختصاص منطق  از  برخوردار  نقطه،  به  نقطه  واحد   یحورو  هر  خاص  خدمات  و 

ظرف3  ، ی شآموز خصو   تی(  تأم  ،ی صبخش  عنوان  بخش   افتیدر  کنندهنیبه  از  خدمات 

خصوص  ی خصوص بخش  به  خدمات  ارائه  ظرف4و    یو  به   ها، یهمکار  تی(  و  ارتباطات 

 ی؛الملل نیو ب  یداخل  یهایگذارتراکاش

وزارت  یهادستگاه » -5 از  عبارتند  تحق   یهاخانه مسئول«:  علوم،  پرورش،  و  و   قاتیآموزش 

آموب  و  یفناور و  درمان  پزشکهداشت،  اسالم   ، ی زش  ارشاد  و  علم   ، ی فرهنگ  و   ی معاونت 

 ی. و دانشگاه آزاد اسالم   یجمهور  استیر  یفناور

 اهداف کالن   -2 مادة

  یدسترس  شیافزایی منابع و امکانات، افزاهم  ، یو نوآور  یفناور  ،یپژوهش  ، یآموزش  ، یتیعدالت ترب  توسعه 

کارکنان،  ان،یآموزان، دانشجوطور خاص دانشعموم کاربران )و به یبرا یو فناور یبه منابع علم یهمگان

اسات و  دانش   د یمعلمان  اقتصاد  فعاالن  مجازانیبنو  آموزش  نظام  توسعه  شبکه   ی(،   ی هانظام  یسازو 

 « یو نوآور  یفناور  ،یپژوهش  ،ی آموزش  ،یتیترب  یمل  ی»سکوها  یدهشکل   قیاز طر  ،یو فناور   یپژوهش

 . اطالعات یبر بستر شبکه مل  تیفیا کو ب یرقوم یافزاو همبر شبکه همگرا مبتنی

 هااستی س   -3 مادة

 : ندیرا در اقدامات خود لحاظ نما  لیپنج گانه ذ  یهااست یس ستیبای مسئول، م  یهادستگاه  همه

 یو نوآور یفناور ،ی پژوهش  ، یآموزش ، ی تیترب  یها، خدمات و محتواسامانه هیکل ییافزاهم  -1  استیس 

 ی نحودستگاه خود، به  یاختصاص  یرائه خدمات در قالب سکوو ا  هادستگاه  تیامورمرتبط با م

عالوه نهادهاکه  هم   لیذ  ی بر  هم   ، افزایی خود،  و  سا  یکاف  گرایی ائتالف   یهادستگاه  ریبا 

 : برقرار گردد  ریز  یهای ژگیبر ومبتنی   سئول، م

 ؛ اسالم  ی و ارزش   ی سالم، امن و منطبق با اصول اخالق   یکننده محتوانیتام -1
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 ؛دیجد یافزارو نرم  یافزارسخت  یهایفناور  ت یظرف  نیناسب با آخرو مت  روزبه -2

 ی؛مجاز  ی فضا  ی عال   یقواعد و مصوبات شورا  لیاطالعات، ذ  ی شبکه مل  برمبتنی  -3

 ؛و پرکاربرد  ج یرا  یی و محتوا ی افزارنرم  یهاقالب   ی زبانیم  تیقابل -4

 ؛افزار خاص افزار و نرمنسبت به سخت  یعملکرد  استقالل  -5

از    انتیشده در خصوص صاعالم  ِیتیامن  ی فناورانه و حقوق  یِهاضمانت  یاراو د  متعهد -6

 ؛کشور  یِ کاربران و داده عموم ی خصوص  م یحقوق و حر

 ؛مستمر  ی و بهبودبخش   ص یرفع نقا  ، ی روزرساندر به  ایپو -7

با ک  کسانی  یبرداربهره   تیقابل -8 )به لحاظ سطوح مختل  تیف یو  ف  در همه مناطق کشور 

 ؛ موجود در مناطق(  ی رساختیز  یهات یظرف

راهنما  یی پاسخگو  ، ی بانیپشت  ت، یشفاف  یهاسازوکار  واجد -9 با   ییو  کارآمد  همزمان، 

 ی؛اتیآسان در سطح عمل  ی دسترس

 یژگیو  ق یاز طر  ک یالکترون  یریادگی  ییو محتوا  ی آموزش   یهاهیال   یمحورمکان  تحقق  -10

 ی؛مجاز  یفضا  ی پودمانگ

قابل  هیتعب -11 و  انواع    هاتیامکانات  با  طراحمتناسب  در  به   ها،ی کاربران  توجه  جمله  از 

 ی؛رانیرایو شهروندان غ  هاتیاقل  ،ی جسم  ابانیکودکان، نوجوانان، توان  یریپذب یآس

 های است یبا جهان، در چارچوب س  یو نوآور  یفناور  ، ی و پژوهش   ی مند آموزشنظام  تعامل -12

 ؛ران یا  ی اسالم  یجمهور  یعلم و فناور  ی پلماسید

 ؛کننده کاربر و مصرف   ین و به صرفه براخودگردا  ی نظر اقتصاد  از -13

 . کاربران یسازی برارهیذخ یو واجد فضا  تی و جذاب  یافزارپذیر از منظر نرمرقابت  -14

از شبکه مل  یبردارتا زمان استقرار و بهره  -1  تبصرة از سا  ی کامل   یمل  یهارساختیز  ریاطالعات، 

 ید. وزارت ارتباطات و فناوره خواهد شدالت استفادسازی و تبارهیاطالعات موجود جهت ذخ

همکار است  الزم  دستگاه  یاطالعات  با  را  راستا  یهاالزم  در  تام  یمسئول  و   نیتوسعه 

 . دهدانجام    ،ی سنوات   یهاالزم و در قالب بودجه  یهارساخت یز

از خدمات خاص دانشگاه  یافزایی مذکور در بستر سکوهم   -2  تبصرة ها و وهشگاهپژها،  واحد، مانع 

 یو ضمن حفظ استقالل سازمان ستین ی مراکز آموزش ریسا نیبنیان و همچندانش یهاشرکت

خواهند پرداخت و از   ییو محتوا  ی خدمات  یسازوکارها  یگذار واحد به اشتراک  یدر بستر سکو

 . خواهد شد   زیخدمات و محتوا، پره  د یخر  یبرا  ی تکرار  یهانه یهز



 یو نوآور  ی، فناوری، آموزش،  پژوهشیتيترب یمل یو ارتقاء سکوها جادیا یهااستيس 100

 

تجم  -2  استیس  شبکه ائتالف    ع، یطرح  رون  ی پژوهش   یاهسامانه   یازسو  و    دستگاهی د  در 

ماه بعد از ابالغ سند و با استفاده از  مربوطه را حداکثر تا شش  یبر بستر سکو  ی دستگاهنیب

 ی بردارو اجرا نموده و به بهره  نیتدو  ل، یذ  طیو با لحاظ شرا  یهوشمندساز  دیجد  یهای فناور

 :برسانند

 ؛تا حد امکان  یالمللنیب  ی علم   یهابه سامانه  ی دسترسچندگانه در    کردنهیاز هز  زیپره -1

در   دشدهیتول   یو نوآور  یفناور  ، یعلم  یرصد محتوا  یبرا  ی هوش مصنوع  یفناور  جادیا -2

 ی؛ و نوآور  یفناور  ی ابیو ارز  سنجی علم   یها شاخصه  نیداخل، با توجه به آخر

 ی؛الملل نیب  ی علم  یهاتبادل اطالعات با سامانه  تیقابل -3

 ؛شده در داخلانجام  یهاژوهشبودن پیکاربرد  زانیمرصد    تیقابل -4

 ی؛علم  ی هاکشف تقلب  تیقابل -5

 . مشابه  ی قاتیها با برنامه تحق کشف محققان و دانشگاه  تیقابل -6

مفاد »ب  -3  استیس  به  توجه  انقالب اسالم   هی انیبا  تاک  «ی گام دوم  تمدن   یگذاربر هدف   دی و  استقرار 

 ی هامؤلفه  تیو تقو  رت یمغااحراز عدم    ، ی اسالم   یاز سبک زندگ  یمندو بهره  یاسالم  نینو

راهبردها و  اهداف  با  گانه گام دوم، حما  ی مرتبط  با لحاظ   ی حداکثر  تیهفت  و  انجام شود 

 :ندینما  انتی( صتیف ی)نشان ک  تیف یک  نی تضم  ندیاز محتوا و فرآ  ل، یذ  ط یشرا

شورا  نیادیبن  یهاارزش  تیرعا -1 اسناد  در  فرهنگ  ی عال   یمندرج  ر د  ی انقالب 

 ؛ حتوا و ارائه خدماتم  دیتول   یسازوکارها

ها، منابع  اعم از سرفصل  ، ی آموزش  ی و نشر محتوا  دیتول   ی الزم برا  یاستانداردها  نیتدو -2

و اهداف هر حوزه   ازهایبا توجه به ن  ، یریادگیآموزش و    یندهایو خدمات مرتبط با فرآ

 ی؛ آموزش

حداکثر  یسازنه یزم -3 و  فعال  و    یمشارکت  مدرسان   دتولی  در   نظرانصاحباستادان، 

 ی؛ و اهداف هر حوزه آموزش  ازهایمتناسب با ن من،یو ا  د یسالم، مف   ی رقوم  یمحتوا

بنیان فعال و صاحب دانش  یهاو شرکت  ی ردولتیغ  یاز نهادها  یریگبهره  طیشرا  جادیا -4

 ی؛مجاز  بومستیو نشر محتوا در ز  دیدر عرصه تول   تیصالح

مهارت  تیتقو -5 و  کا  هیکل  ی نترنتیا  یهاسواد  از  اعم  مستق مخاطبان،  و   م یربران 

 ی. نسل نیب  هایها و اصالح عدم توازن مهارتمرتبط با آموزش  م، یرمستق یغ
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ظرف  -4  استیس  درنظرگرفتن  با  است  قابل  تیالزم  بازار،   ، ی ده سیسرو  تیف یک  ، ی فن  یها ت یرقابت 

کل  یریفراگ از طر  هیو سرعت،   ی احدهوا  ای  انیبندانش  یهاشرکت  ایمؤسسات    ق یخدمات 

 . شود  نیو مراکز رشد تام  یعلم، فناور  یهاپارک  فناور مستقر در

ا  -تبصره مولد، دستگاه  یرقابت  یفضا  جاد یجهت  نم و  منعقد   یانحصار  یقراردادها  توانند ی ها  مطلق 

 .ندینما

را با  یو نوآور یفناور ، ی پژوهش  ،ی آموزش ، ی تیترب  یرصد و نظارت بر محتوا یسازوکارها -5  استیس 

 د:نینماو اجرا    یسازادهیپ  ریز  ط یرالحاظ ش

ارائه  یبندو رتبه  یبندرده -1  ،رانپذیدانشبا مشارکت    ی آموزش  یکنندگان محتوامحتوا و 

 ؛ و کارشناسان  نیمدرسان، والد

رتبه  یبندرده -2 آموزش  یبندو  فناور  ی مؤسسات  به  توجه  ک  یبا  ارائه   تیف یمورداستفاده، 

 ؛رانیپذدانش  تیآموزش و رضا

به  یسپارجمع  یاز سازوکارها  یریگبهره -3 باال،  توزبا سرعت و دقت   ا یو    شدهعیصورت 

 ؛تیمتخصص و صاحب صالح  ی شده، توسط کارگزاران خصوصعیتوزمهین

 ی؛رسم   یهای صدور گواه  تیقابل  هیتعب -4

 ؛ و فوق برنامه  یفرهنگ  یهاارائه آموزش  امکان -5

 ی. کالس درس ی با فضا  یسازی مجازهیشب  حداکثر -6

 ی ختار نهاداس  -4 مادة

را -1 راهبر  یهااستیس  یهبردنظارت  برعهده »ستاد  علم  یفوق،  کشور«   ینقشه جامع 

 .است

( است و 1ماده    5مسئول )موضوع بند    یهافوق بر عهده دستگاه   یهااستیس  یاجرا -2

به  ستیبای م را  خود  نظامگزارش عمکرد  و  ارائه   یسازتیمند، ظرفصورت هوشمند  و 

 ،ی دستگاهانیکننده من دستگاه هماهنگبه عنوا  یو فناور   قاتیکنند. وزارت علوم، تحق 

برگزار  ی هماهنگ  تیمسئول  علوم،    ساتجل  یو  وزارت  داشت.  خواهد  عهده  بر  را  آن 

فناور  قات یتحق  پ  یزیربرنامه  ت، یریمد  ی و  سادهیو  حوزه   یهااستیسازی  در  فوق 

وزارتخانه موظف  نیرا برعهده خواهد داشت. ا یو نوآور یپژوهش، فناور ، ی آموزش عال 

 ینگانقالب فره  یعال   یمشخص به شورا  ی خود را در مقاطع زمان  یهات، گزارشاس

نسبت به احصاء   ازمحورین قاتی انجام تحق  یوزارتخانه در راستا نیا نی. همچندینما هیارا
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تع توانمند   هادهیا  ازها، ین  نییو  و    یهایو  موجود   یهاسامانه  یسازکپارچهیکشور 

فناو نوآور  یرپژوهش،  ندر حوزه    یو  با  ا  یازهایمرتبط  نظام  ن  هادهیکشور،  را   ازهایو 

 .دینما  یسازادهیو پ  یزیربرنامه

پ  یزیربرنامه  ت، یریمد -3 تعل  یهااست یس  سازیادهیو  در حوزه  ترب  م یفوق   یعموم  تیو 

خود را   یهاوزارتخانه موظف است گزارش  نیبرعهده وزارت آموزش و پرورش است. ا

 . دیرا ارائه نما  ی انقالب فرهنگ  ی عال  یمشخص به شورا  ی زمان در مقاطع  

پ  یزیربرنامه  ت، یریمد -4 برعهده   یهااست یس  سازیادهیو  هنر  و  فرهنگ  در حوزه  فوق 

خود را در   یهاوزارتخانه موظف است گزارش  ن یاست. ا  یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 . دیه نمارا ارائ  یانقالب فرهنگ  ی عال   یمشخص به شورا  یمقاطع زمان

ا  یهافعالیت  ی ام تم  -1  تبصرة  با  سازمان  نیمرتبط  اعتبارات  و  بودجه  محل  از   ی هادستگاه  ی سند، 

مربوط و مشروط به   یو مقررات عموم   نیقوان  تیمسئول خواهد بود و اعتبارات مازاد، با رعا

 . خواهد شد  نیتأم  ی بینی در بودجه سنواتپیش

 ی الزم برا  یاجرائ   یهاتورالعملمقررات و دس  ر یسا  ستیبای مسئول م  یهادستگاه  ی تمام   -2  تبصرة 

 روال  طبق و ماه صورت هماهنگ، ظرف مدت حداکثر ششفوق را به یهااست یس یسازادهیپ

ه  داخلی  در  موضوعات  بررس  ران، یوز  ئتیطرح  تصو  ی جهت  ه  بیو  ارائه    رانی وز  ئتیبه 

 .ندینما

الحاقات )دو  ت   5ماده،    5مقدمه،    کیمصوبه مشتمل بر  نیا  -5  مادة   852( در جلسه  وست یپبصره و 

 االجرا ابالغ، الزم   خ یو از تار  دیگرد  بیتصو  ی انقالب فرهنگ  ی عال   یشورا  07/10/1400مورخ  

 . بود  خواهد



 

 بخش دوم:  

 ،  ها دستورالعمل   ، ها اساسنامه ها،  نامه آیین 

 یی و ضوابط اجرا   ها   طرح 

 





 شورای گسترش آموزش عالی نامه  آیین 

  24/2/1401  تاریخ تصویب

 مقدمه 

بیانیه گام دوم انقالب )ابالغیه مورخ    در (، نقشه جامع علمی کشور 22/11/1397اجرای مفاد مندرج در 

قانون   9و مادة    6، مادة  2جزء »ج« مادة  1جزء »ب« و بند    3مقررات بند  ( و  24/2/1390)ابالغیه مورخ  

م فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  تشکیالت  و  وظایف  شورای مجلس    18/5/1383صوّب  اهداف، 

منظور  اسالمی،  نظام  توسعه  برای    یگذارسیاست   به  در  تحول  عالیو  و    آموزش  دولتی  از  اعم  کشور 

 . شودمیزیر تدوین مطابق مفاد ، "شورای گسترش آموزش عالینامه آئین" غیردولتی،

 و اختصارات تعاریف -1 مادة

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت: 

 فناوری  وزیر علوم، تحقیقات و وزیر: 

 شورای گسترش آموزش عالی  شورا: 

ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی، کلیة دانشگاه  مؤسسه: 

 ات آموزش عالی آزادمؤسسهای ملی، های علمی تحقیقاتی، آزمایشگاهشهرک

نوآوری:  و  فناوری  پارک  مرکز  فناورکلیه  و  علم  پردیس یهای  و،  علم  رشد،  ف  های  مراکز  ناوری، 

پهنه ویژه،  مناطق  مراکز کارآفرینی،  نوآوری،  و موزهمراکز  فناوری  و  فنون  های علم  و  علوم  های 

 تحت پوشش وزارت 

 های مشورتی و کارشناسیِ شورا  کمیسیونکمیسیون:  

تخصصی:   گروهکارگروهکارگروه  از  یک  هر  در  که  اهایی  علوم  نظیر  علمی،  و  های  فنی  نسانی، 

ارائه نظرات    مهندسی، تناسب رشته/ حوزه فعالیت ذیل کمیسیون به منظور  ....که به  علوم پایه و 

 شود.  کارشناسی و مشورتی به صورت ثابت یا اقتضائی تشکیل می 
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 "شورا"هدف  -2 مادة

عالی و  وزشآم و ساماندهی برای توسعه یزریو برنامه  یگذاراستیعبارت است از س  "شورا" یهدف اصل

 ناوری و نوآوری؛  پژوهش و ف

 "شورا" اراتیو اخت فیوظا -3 مادة

ها، راهبردها، ضوابط و مقررات توسعه آموزش عالی، پژوهش، فناوری و  تصویب سیاست  -1-3

برنامه  با  متناسب  کلیة  نوآوری،  در  کشور  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعة  های 

 ها زیرنظام

ارتقاء،   -2-3 ایجاد،  مجوزِ  مأموریتصدور  یا  نام  انحالل  تغییر  یا  ادغام  مرکز  "،  و  مؤسسه 

ای در چارچوب یا واحدهای تابعة آن در سطح ملی، فراملی و منطقه   "فناوری و نوآوری

 طرح آمایش آموزش عالی

سیاست  -3-3 تمدنتصویب  دانشگاه  تحقق  مقررات  و  ضوابط  راهبردها،  مبانی  ها،  با  ساز 

 رایرانی، حکمتی و دانایی محو -اسالمی

ضوسیاست   تصویب -4-3 همکاریها،  نهادی  توسعه  به  مربوط  مقررات  و  علمی ابط  های 

 های آموزشی و پژوهشی و فناوری و نوآوریالمللی در حوزهبین

و -5-3 دانشجویی  هااست یس  تصویب  تعیین  جمعیت  هرم  توزیع  و  دانشجو  پذیرش  میزان  ی 

 ری در کشور؛زایی و نوآوهای اشتغالکشور بر حسب گروه، مقطع تحصیلی، ظرفیت 

و  ضو  تصویب -6-3 راههاشاخص ابط  برای  ضروری  در  ی  دانشجو  پذیرش  و  رشته  اندازی 

 های تحصیلی مختلف ها و دورهدر همه زیرنظام "مؤسسه"

شاخص  -7-3 و  ضوابط  راهتصویب  برای  ضروری  دانشجوی های  پذیرش  و  رشته  اندازی 

 های تحصیلی مختلف ها و دورهه در همه زیرنظام مؤسسخارجی در 

 آنها ها و نظارت بر فعالیت و ضوابط تشکیل کمیسیون "شورا"نامة داخلی آیین یبتصو -8-3

  "نوآوری و فناوری مراکز و  مؤسسات"تصویب اساسنامة الگوی  -9-3

 ات و مراکز فناوری و نوآوری مؤسس صدور مجوز تأسیس مؤسسات ارزیابی و اعتبار سنجی   -10-3

 سازی مصوبات نظارت بر اجرایی -11-3

 "شورا" بیترک  -4 مادة

 ت از: عبارت اس "شورا"یب رکت 

 وزیر )رئیس شورا(  -4-1
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 معاون آموزشی وزارت )نائب رئیس و دبیر شورا(  -2-4

 های ممیزه وزارتهای امنا و هیاتقائم مقام وزیر و رئیس هیات  -3-4

 معاون پژوهشی وزارت -4-4

 معاون فناوری و نوآوری وزارت  -5-4

 المللیبین الملل و رئیس مرکز همکاریهای علمیقائم مقام وزیر در امور بین  -6-4

 مان سنجش آموزش کشور رئیس ساز -7-4

 برنامه و بودجه کشور و یا نماینده ایشان معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان -8-4

 کشور و یا نماینده ایشان یاداری و استخدام معاون نوسازی اداری سازمان -9-4

 رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت -10-4

 م قرآنی و علوم انسانی کشوروهش و آموزش عالی علورئیس مرکز هماهنگی و توسعه پژ -11-4

 مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی -12-4

دانشگاه  -13-4 رؤسای  از  تن  روسای  سه  از  تن  و دو  آموزشی  معاون  پیشنهاد  به  بزرگ کشور  های 

 های علم و فناوری به پیشنهاد معاونین پژوهشی و فناوری و انتخاب وزیر ها و پارک پژوهشگاه 

 د اسالمی رئیس دانشگاه آزا -14-4

علمی و دانشگاهی به پیشنهاد معاون آموزشی و    نظرصاحبهای  ن از شخصیتپنج تا نه ت -15-4

 تأیید و حکم وزیر  

حسب با حق رای  کاربردی    -های پیام نور، فنی و حرفه ای و علمیرؤسای دانشگاهدعوت از    -1  تبصرة

 شود. انجام می شورا،    دبیر ص یبه تشخارتباط موضوعی و 

ها با حق رای،  ربط سایر وزارتخانه مراکز تابع وزارت و معاونان ذیعاونان و روسای  از م  دعوت  -2  تبصرة

 شود.حسب ارتباط موضوعی و به تشخیص نائب دبیر شورا انجام می 

می   -3  تبصرة شورا  فناوری، صنعتی،  دبیر  و  نوآوری  پژوهشی،  وخبرگان  کارشناسان  از  نیاز  تواند حسب 

 ی دعوت نماید.ر در شورا بدون حق رأاقتصادی و فرهنگی برای حضو

 سال و انتخاب مجدد آنان بالمانع است.   2مدت عضویت اعضای حقیقی شورا  -4 تبصرة

 شورا  یهاونی سی کم -5 مادة

تصمیم  منظوربه  و  کارشناسی  امور  آیینانجام  این  مفاد  پیرامون  عناوینِ   چهارنامه،  سازی  با  کمیسیون 

عالی" آموزش  نظ"،  "گسترش  فعالیتگسترش  بر  و  سسمؤهای  ارت  غیردولتی  عالی  آموزش  ات 

 شود.تشکیل می  "گسترش فناوری و نوآوری"و  "گسترش پژوهشی"، "(9غیرانتفاعی )ماده 
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 تصمیمات کمیسیون در صورت تأئید شورا قابل اجرا است.  -5 تبصرة

ا  -6  تبصرة و علوم  قرآنی  علوم  آموزش عالی  و  پژوهش  و توسعه  نسانی کشور، رئیس مرکز هماهنگی 

 های علوم انسانی است.گروهرئیس کار

 آموزش عالیگسترش  ونی سی وظائف کم -6 مادة

های مصوّب های اجرائی برای تحقق اهداف کالن و اجرای سیاست بررسی و تائید برنامه  -1-6

 شورا 

 ها و ضوابط مصوّب شورا  انطباق عملکرد آموزشی مؤسسات با سیاست  -2-6

کار -3-6 به  کارشناس  لعاتمطا  انجام  منظور  به   ی گسترشتخصص  یهاگروهتشکیل  مربوط  یِ 

   و اظهارنظر مشورتی لهمحوّ فیوظا

 های نظارت و ارزیابی بر عملکرد آموزشی مؤسسه تدوین و پیشنهاد شاخص -4-6

های تحصیلی های آموزشی در دورهمحل  -اندازی رشته سازی دربارة راه بررسی و تصمیم -5-6

 مختلف در مؤسسه

مجوز -6-6 درخواست  ناجاای  بررسی  تغییر  ارتقا،  یا د،  مؤسسه  انحالل  یا  ادغام  مأموریت،  یا  م 

 ای ها در سطح ملی، فراملی و منطقه واحدهای تابعه آن 

اساسنامة   -7-6 تائید  و  اساسنامة  "مؤسسه "بررسی  اصالح  و  الگو  اساسنامة  رعایت  با   ،

 . است  شده  تأسیسیا سایر مراجع قانونی ذیربط  "شورا"ای که با تصویب مؤسسه

 "آموزش عالیگسترش   ونیس یکم " بیترک  -7 ةماد

 معاون آموزشی وزارت )رئیس کمیسیون( -1-7

 مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت )دبیر کمیسیون( -2-7

 مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت -3-7

 ریزی آموزش عالی وزارت مدیرکل دفتر برنامه -4-7

 تریزی امور پژوهشی وزارگذاری و برنامه مدیرکل دفتر سیاست -5-7

 ریزی توسعه فناوری و نوآوری وزارت گذاری، برنامهمدیرکل دفتر سیاست -6-7

 کشور   ی و علوم انسان   ی علوم قرآن   ی و توسعه پژوهش و آموزش عال   ی مرکز هماهنگ   س ی رئ  -7-7

 رئیس مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت   -8-7

 رئیس سازمان امور دانشجویان یا نماینده ایشان -9-7

 ن کشور یا نماینده ایشارئیس سازمان سنجش آموزش  -10-7
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 رئیس صندوق رفاه دانشجویان یا نماینده ایشان -11-7

به پیشنهاد  از بخش علمی، صنعتی و اقتصادی    نظرصاحبهای  دو تن از شخصیت  -12-7

عالی   آموزش  گسترش  دفتر  برای  مدیرکل  وزارت،  آموزشی  معاون  حکم  و  تأیید  با  و 

 سال   2مدت 

رؤسای   -13-7 از  تن  غیردولتی،  ها سسه ؤ م سه  از  ر رحضو ی غ ی  )اعم  مهارتی  و  علمی/  ی 

کل دفتر آموزش عالی غیردولتی و  مدیر پیشنهاد مشترک  ای(، به  کاربردی و یا فنی/ حرفه 

  2مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی، با تأیید و حکم معاون آموزشی وزارت، برای مدت  

 سال 

کمیسیون  -7  تبصرة کمیسمی  دبیر  رئیس  هماهنگی  با  موضوع  فراخور  به  صاحبنظران تواند  از  یون 

از  ذی بویژه  بدون حق  کارگروهرؤسای  ربط  برای شرکت در جلسات کمیسیون  های تخصصی، 

 رأی دعوت نماید.

و   یردولتیغ یات آموزش عالمؤسس یتها یگسترش نظارت بر فعالگسترش   ونی سی کم"وظائف  -8 مادة

 "( 9 مادة) یرانتفاعیغ

و علمی   -1-8 آموزشی  امور  رعای مؤسس بررسی  به حفظ ت ضوابط مربو ات )عدم  نصاب    ط  حد 

های آموزشی، استفاده  استاد به دانشجو، فضا و امکانات آموزشی، عدم اجرای صحیح برنامه 

های آموزشی، پذیرش  های علمی و اخالقی هستند در سمت از افرادی که فاقد صالحیت 

 دانشجو بدون تصویب وزارت عتف و صدور مدرک تحصیلی بدون رعایت ضوابط( 

ها یا  نمودن رشته ات )دایرکردن و یا تعطیلمؤسسا تجدید وط به توسعه یمور مرببررسی ا -2-8

تعطیلدوره یا  و  دایرکردن  مجوز،  کسب  بدون  شعب  ها  کسب  مؤسسنمودن  بدون  ه 

   ه(مؤسسه به غیر و تعطیل مؤسسمجوز، واگذاری 

عدم   -3-8 عنوان،  هر  به  مصوب  شهریه  از  بیش  مبلغی  )گرفتن  اداری  و  مالی  امور  بررسی 

اری و مالی، ارائه گزارش یا صدور گواهی خالف واقع و تبدیل رعایت مقررات مصوب اد

 ه انتفاعی( مؤسسه به مؤسس

دانشگاه -4-8 بر  حاکم  آموزشی  مقررات  خالف  اعمال  )ارتکاب  امور  سایر  و بررسی  ها 

یرانه یا عدم تسلیم گزارش از فعالی مغایر با گات آموزشی کشور، عدم فعالیت پیشمؤسس

 ان به مقامات ذیربط( ام جمهوری اسالمی ایرمصالح نظ
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و   یردولتیغ یات آموزش عالمؤسس یتها یگسترش گسترش نظارت بر فعال ونیس یکم " بیترک  -9 مادة

 "( 9 مادة) یرانتفاعیغ

 معاون آموزشی وزارت )رئیس کمیسیون(  -9-1

 مدیرکل دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت )دبیر کمیسیون( -9-2

 وزارت زهیمم یهااتیامنا و ه یهااتیه سیو رئ ریوز قائم مقام -9-3

 رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت  -4-9

 رئیس مرکز حراست وزارت  -5-9

 مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت -6-9

 مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت -7-9

 مدیرکل دفتر وزارتی -8-9

 مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت -9-9

کمیسیون  -8  تبصرة صاحبمی  دبیر  از  کمیسیون  رئیس  هماهنگی  با  موضوع  فراخور  به  نظران  تواند 

از  ذی بویژه  بدون حق  کارگروهرؤسای  ربط  برای شرکت در جلسات کمیسیون  های تخصصی، 

 رأی دعوت نماید.

 پژوهشی گسترش   ونی سی وظایف کم -10 مادة

های مصوّب  ف کالن و اجرای سیاست های اجرائی برای تحقق اهدابررسی و تائید برنامه  -1-10

 شورا 

 ها و ضوابط مصوّب شورا بررسی انطباق عملکرد پژوهشی مؤسسه با سیاست  -2-10

کار -3-10 به  کارشناس  مطالعات  انجام  منظور  بهپژوهشی    یتخصص  یهاگروهتشکیل  مربوط  یِ 

   و اظهارنظر مشورتی لهمحوّ فیوظا

 د پژوهشی مؤسسههای ارزیابی و نظارت بر عملکرتدوین و پیشنهاد شاخص -4-10

های های علمی و کارآفرینی در مؤسسهسازی یافتهدربارة چگونگی تجاری  سازیتصمیم -5-10

 پژوهشی با همکاری کمیسیون گسترش فناوری و نوآوری

انحالل   -6-10 یا  ادغام  مأموریت،  یا  نام  تغییر  ارتقاء،  ایجاد،  مجوز  درخواست  ات، مؤسسبررسی 

 ای فراملی و یا منطقهها در سطح ملی، آن  مراکز پژوهشی و واحدهای پژوهشی تابعه

و   -7-10 الگو  اساسنامة  رعایت  با  پژوهشی،  عالی  آموزش  مؤسسات  اساسنامة  تائید  و  بررسی 

اساسنامة مؤسسه  با تصویب  اصالح  قانونی ذیربط    "شورا"ای که  مراجع    تأسیس یا سایر 

 . است شده
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 "پژوهشیگسترش  ونی سی کم" بی ترک  -11 مادة

 (رت )رئیس کمیسیونمعاون پژوهشی وزا -1-11

 ی امور پژوهشی وزارت )دبیرکمیسیون(گذاراست یسریزی و یرکل دفتر برنامهمد -2-11

 معاون فناوری و نوآوری وزارت یا نماینده ایشان -3-11

 مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت -4-11

 رئیس مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت   -5-11

 کشور  ی م انسان و علو  ی علوم قرآن  ی ال و توسعه پژوهش و آموزش ع  ی مرکز هماهنگ   س ی رئ  -6-11

 رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور  -7-11

 پژوهشی  معاون  حکم  و  کمیسیون  دبیر  پیشنهاد  به  پژوهش،  حوزه  نظردر  صاحب  نفر  دو -8-11

 سال  2 مدت به  وزارت

رؤسای   -9-11 از  نفر  کشور  پژوهشگاهدو  پیشنهاد  های  برنامهبه  دفتر  و مدیرکل  ریزی 

  2عاون پژوهشی وزارت برای مدت  مو تأیید و حکم   زارتگذاری امور پژوهشی وسیاست 

 سال

می   -9  تبصرة کمیسیون  صاحب دبیر  از  کمیسیون،  رئیس  هماهنگی  با  موضوع  فراخور  به  نظران  تواند 

کارگروهذی از  ویژه  طور  به  بدون حق ربط  در جلسات کمیسیون  برای شرکت  تخصصی،  های 

 رأی، دعوت نماید.

 ی و نوآور  یفناورگسترش   ونی سی وظایف کم -12 مادة

برنامه  -1-12 تائید  و  سیاست بررسی  اجرای  و  کالن  اهداف  تحقق  برای  اجرایی  های های 

 مصوب شورا 

ها و ضوابط  بررسی انطباق عملکرد فناوری و نوآوری مراکز فناوری و نوآوری با سیاست -2-12

 مصوب شورا 

ی و نوآوری به  های فناورها و شیوهآفرین در برنامههای تحولبررسی رویکردها و طرح -3-12

 گیری نظام نوآوری مندرج در اسناد باالدستی کشورشکل منظور 

کارگروه -4-12 کارشناسی  تشکیل  مطالعات  انجام  منظور  به  نوآوری  و  فناوری  تخصصی  های 

 مربوط به وظایف محوله و اظهار نظر مشورتی

شاخص -5-12 پیشنهاد  و  مراکز تدوین  نوآوری  و  فناوری  عملکرد  بر  نظارت  و  ارزیابی  های 

 ناوری و نوآوریف
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تجاریتصمیم -6-12 چگونگی  درباره  یافتهسازی  دانشگاه سازی  کارآفرینی  و  علمی  ها، های 

 ات پژوهشی در مراکز فناوری و نوآوریمؤسس

بررسی درخواست مجوز ایجاد، ارتقاء، تغییر نام یا ماموریت و ادغام یا انحالل هر یک از  -7-12

 ایمنطقه  مراکز فناوری و نوآوری در سطح ملی، فراملی و یا

تا  -8-12 و  اساسنامه  بررسی  نوآوری "ئید  و  فناوری  اصالح    "مراکز  و  الگو  اساسنامه  رعایت  با 

 شده است.   تأسیس یا سایر مراجع قانونی ذیربط    "شورا "اساسنامه مراکزی که با تصویب  

 "کمیسیون گسترش فناوری و نوآوری"ترکیب  -13مادة

 معاون فناوری و نوآوری وزارت )رئیس کمیسیون(  -1-13

سیاستیرمد -2-13 دفتر  برنامه گذارکل  )ی،  نوآوری  و  فناوی  توسعه  و  و  ریزی  رئیس  نائب 

 دبیرکمیسیون( 

 معاون پژوهشی وزارت یا نماینده ایشان -3-13

 یو علـوم انسـان  یعلـوم قرآنـ  یو توسعه پژوهش و آموزش عال  یمرکز هماهنگ  سیرئ -4-13

 کشور

 مدیرکل دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت  -5-13

 تلی وزارسترش آموزش عامدیرکل دفتر گ -6-13

 رئیس مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت -7-13

 های علمی و صنعتی ایران  رئیس سازمان پژوهش  -8-13

نفر صاحب  -9-13 با بخش دو  نوآوری و کارآفرینی و آشنا  های صنعتی، نظر در حوزه فناوری، 

وری وزارت  اعم از دولتی یا غیردولتی به پیشنهاد مدیران کل حوزه معاونت فناوری و نوآ

 سال 2حکم معاون فناوری و نوآوری وزارت برای مدت و تائید و 

از روسای پارک -10-13 به پیشنهاد مدیران کل حوزه معاونت سه نفر  های علم و فناوری 

 2فناوری و نوآوری وزارت و تائید و حکم معاون فناوری و نوآوری وزارت برای مدت  

 سال

دانشگاه  -11-13 روسای  از  انتخدونفر  به  کشور  فناورهای  معاون  حکم  و  نوآوری  اب  و  ی 

 سال 2وزارت برای مدت 
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  نظران صاحب  از  کمیسیون،  رئیس  هماهنگی  با  موضوع  فراخور  به  تواندمی  کمیسیون  دبیر  -10  تبصرة

  رأی،   حق  بدون  کمیسیون  جلسات  در  شرکت  برای  تخصصی،  هایکارگروه  از  خاصه  ربطذی

 .نماید دعوت

   یتخصص یهاگروهکار  -14 مادة

 در  لیتسه   و  عیتسر  و  یکارشناس  مطالعات  انجام  منظور  به  و  ازین  صورت  در  نندتوایم  شورا  یهاونیسیکم

کارلهمحوّ  فیوظا  یاجرا فعالیت   .دهند  لیتشک  یتخصص  ی هاگروه،  و  تشکیل  نحوه  دستورالعمل 

و  حسب مورد توسط معاونان آموزشی، پژوهشی و یا فناوری    آنهای تخصصی و شرح وظایف  هاگروهکار

 شود.و پس از تصویب در کمیسیون ذی ربط اجرا می  نوآوری وزارت تدوین

مربوطه    -11  تبصرة معاون  حکم  با  و  انتخاب  کارگروه  جلسه  اولین  در  تخصصی  کارگروه  هر  رئیس 

 شود.سال منصوب می  2)آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری( به مدت 

   "شورا"دبیرخانه   -15 مادة

مستقر شورا،  آموز  دبیرخانة  معاونت  حوزه  درخواست در  بررسی  مسئولیت  و  است  اولویت شی  بندی ها، 

های کارشناسی، تهیة برنامة زمانی تشکیل جلسات شورا، تنظیم دستور جلسات و موضوعات، تهیه گزارش 

 خواهد داشت.   عهده برثبت سوابق مربوط به شورا را  

مشخص را با تائید تواند دستورکارهای  یدفتر گسترش آموزش عالی وزارت بنابر ضرورت م  -12  تبصرة

 معاونت آموزشی جهت تصویب به شورا ارائه نماید. 

 ابالغ مصّوبات شورا   -16 مادة

شود. مسئولیت ابالغ، تفسیر و حسن اجرای  می   مصوبات شورا پس از تأئید و امضای وزیر، معتبر و ابالغ

 مصوّبات شورا بر عهدة معاون آموزشی وزارت است. 

وزیككر تصككویب  بككه    1401ماه    اردیبهشت  24تبصره در تاریخ    12  و  ماده  17  در  نامهآئیناین    -17  مادة

شككورای "  نامككهآیین  نیگزیو جككااالجككراء  الزمابالغ    خیو از تارعلوم، تحقیقات و فناوری رسید  

 . شودیم  15/1/1397مصّوب  "ریزی آموزش عالیگسترش و برنامه



 

 

 



 فرین  آ اشتغال   و   بنیان ش ان د   ، تولید   نامه حمایت از   ین ی آ 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه  

  19/5/1401 تاریخ تصویب

 روند:نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میدر این آیین -1 مادة

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  وزارت عتف:  -1

 شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری شورای عالی عتف:  -2

در راستای توسعه مراکز کارآفرینی و   های اجراییبا همکاری دستگاه  تاس   موظفوزارت عتف    -2  مادة

 های علم و فناوری و پارک  های فناوری و نوآوریمراکز رشد، پردیسمدارس اشتغال،  نوآوری،  

دانشگاه پارکهادر  دستگاه،  فناوری  و  علم  نحوی    هایهای  به  خصوصی  بخش  و  اجرایی 

 های زیر محقق گردد: شاخص 1401تا پایان سال  ایدنم ریزیبرنامه 

 .( تعداد مراکز کارآفرینی و نوآوری%10رشد ده درصدی ) -1

( مورد افزایش  248به    226( تعداد مراکز رشد واحدهای فناور )از )%10رشد ده درصدی ) -2

 یابد(.

پردیس -3 پارکتعداد  با  نوآوری مشترک  و  فناوری  )های  از  فناوری  و  علم  )2های  به   )10  )

های فناوری و نوآوری به عنوان پردیس علم و فناوری در نظر  )دهکده   مورد افزایش یابد

 (.شوند گرفته می

پارک -4 پردیستعداد  و  فناوری  و  علم  نوآوری خصوصی  های  و  فناوری  )2)  ازهای  به   )5 )

 یابد.مورد افزایش می 

5- ( درصدی  هجده  شرکت%18رشد  تعداد  پار  بنیان دانشهای  (  در  و  کمستقر  علم  های 

 یابد(.( مورد افزایش می 2000( مورد به )1700مراکز رشد )از ) ناوری وف

6- ( درصدی  ده  پارک%10رشد  در  مستقر  فناور  واحدهای  تعداد  )از  (  فناوری  و  علم  های 

 یابد(.( مورد افزایش می11880( به )10800)
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نی و نوآوری، مراکز  ( تعداد اشتغال ایجاد شده در مراکز کارآفری%15رشد پانزده درصدی ) -7

    103500نفر به   90000های علم و فناوری )از  های فناوری و نوآوری و پارکشد، پردیس ر

 نفر خواهد رسید(. 

های  مستقر در پارک  بنیاندانشهای  ( واحدهای فناور و شرکت %15رشد پانزده درصدی ) -8

پردیس فناوری،  و  نوعلم  و  یکصد  )از  رشد  مراکز  و  فناوری  و  علم  هزار  های  شش  و  د 

میلیارد   و چهارصد  یست و پنج هزارب( ریال به دویست و  196,000,000,000,000)میلیارد  

 ریال(   225,400,000,000,000)

9- ( درصدی  ده  شرکت%10رشد  و  فناور  واحدهای  صادرات  در    بنیاندانش های  (  مستقر 

مپارک هشتاد  )از  رشد  مراکز  و  فناوری  و  علم  پردیس  فناوری،  و  علم  یلیون های 

 دالر(.  88,000,000الر به هشتاد و هشت میلیون )( د80,000,000)

و  دانشگاه  -1  تبصرة  بایدها  پژوهشگاهها  وزارت  ضوابط  چارچوب  و    در  ایجاد  جهت  الزم  امکانات 

نوآوری،  راه و  کارآفرینی  مرکز  اشتغال،  اندازی  و  مدرسه  نوآوری  و  فناوری  پردیس  رشد،  مرکز 

 ط خود فراهم نمایند.شرای به ی را با توجه  های علم و فناورپارک

نسبت به ایجاد و  چارچوب ضوابط وزارت  توانند در  های اجرایی و بخش خصوصی می دستگاه  -2  تبصرة

نوآوری،  راه و  کارآفرینی  مرکز  اشتغال،اندازی  و    مدرسه  نوآوری  و  فناوری  پردیس  رشد،  مرکز 

 های علم و فناوری تخصصی اقدام نماید.پارک

اندازی مراکز  راه نامه ضوابط ایجاد و  ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ این آیین وزارت موظف است    -3  ةتبصر

های علم و کارآفرینی و نوآوری، مدارس اشتغال، مرکز رشد، پردیس فناوری و نوآوری و پارک

 فناوری توسط بخش خصوصی را تدوین و ابالغ نماید.

وری، مزرعه  آاد دهکده فناوری و نوبا وزارت نسبت به ایجوزارت جهاد کشاورزی موظف است    -3  مادة

کشاورزی   زمینه  در  تخصصی  رشد  مراکز  و  نوآوری  و  کارآفرینی  مراکز  نوآوری،  و  فناوری 

 هوشمند و رقومی )دیجیتال( اقدام نماید.

ان  همکاری سازمبا    یو نوآور  ی فناور  یهاسیپرد  یاندازاهوزارت موظف است زمینه ایجاد و ر  -4  مادة

کو وصنایع  و شرکت صنعت  یهاشهرک  چک  ایران  استان ی  در  تابع  را های  مختلف کشور  های 

 فراهم نماید.
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ای مجاز به اختصاص بخشی از فضاهای  های پیام نور، علمی کاربردی و فنی و حرفهدانشگاه  -5  مادة

های علم  ارکنامه با مشارکت پ( این آیین2فیزیکی خود جهت ایجاد مراکز عنوان شده در ماده )

 هستند.  اوریو فن

و    -6  مادة قوانین  چهارچوب  در  است  موظف  مسکن(  و  زمین  ملی  )سازمان  شهرسازی  و  راه  وزارت 

های شده توسط وزارت عتف جهت توسعه زیرساخت مقررات نسبت به اختصاص اراضی شناسایی

 های علم و فناوری اقدام نماید. فیزیکی پارک

للی در حوزه فناوری و نوآوری و با اولویت تقویت  لمابینراستای همکاری    وزارت موظف است در   -7  مادة

للی و با همکاری وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور،  المبینهای  همکاری

به   نسبت  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  پارکاندازراه اتاق  فناوری ی  و  علم  های 

 ماید.للی اقدام نالمبین

نوآوری استان، از    بومزیستموظف است ضمن تهیه و ابالغ ضوابط اجرایی طرح توسعه  وزارت    -8  مادة

توسعه  پارک طرح  در  که  فناوری  و  علم  استان   بومزیستهای  مینوآوری  مشارکت  نمانید، ها 

 حمایت الزم را به عمل آورد. 

تر  آفرینی پررنگ قش ن  هستند در راستای  ظفمو  های مستقل یا وابسته به دانشگاهها پژوهشگاه  -9  مادة

نوآوری کشور  بومزیستدر   و  تجاری   ،فناوری  به سمت  پژوهشیحرکت  دستاوردهای  و   سازی 

تخصصی متشکل    های فناوری و نوآوریاقدام به طراحی و ایجاد قطب   حل مسائل کالن کشور

شتاب مرکزاز  و  مالکیت  دهنده  دفتر  تخصصی،  رشد  مرکز  تخصصی،  فناوری    نوآوری  انتقال  و 

نمایند.تخص نوآوری را ظرف دو ماه قطب  دستورالعملوزارت موظف است    صی  های فناوری و 

های اجرایی ذیربط مجازند هستند  نامه، تدوین و ابالغ نماید. دستگاهپس از تاریخ ابالغ این آیین 

با وزارت همکاری  های فناوری و نوآوری  در تامین منابع مالی و زیرساخت الزم برای ایجاد قطب 

( قطب فناوری و  4حداقل )  1401نمایند که تا پایان سال    ریزیبرنامه ند. وزارت به نحوی  نمای

 نوآوری تخصصی در کشور ایجاد شود. 

در راستای تقویت دیپلماسی علمی، فناوری و نوآوری و با همکاری وزارت    استموظف  وزارت    -10  مادة

فناوری   و  معاونت علمی  بازامور خارجه،  اتاق  رگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رئیس جمهور، 

زمینه  و  ایران  ایجاد  برای  الزم  و  المللن یب  یهاسیپردی  اندازراه های  نوآوری  و  فناوری  ی 

برون پارک فعالیتهای  چهارچوب  در  کشور  از  خارج  در  دانشگاهمرزی  رشد،  های  مراکز  ها، 

 شود. رت تدوین و ابالغ می این ماده توسط وزا ملدستورالعهای علم و فناوری فراهم آورد.  پارک
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با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری   است  موظفوزارت    -11  مادة

طرح ها  های فناور در دانشگاهسازی برای زایش و رویش هستهرییس جمهور و در راستای زمینه

ها و  دهندهوری، مراکز رشد، شتاب و فناهای علم ، پارکهاتوسط دانشگاهملی ترویج کارآفرینی را 

نوپا )استارت آپ توا کسب و کارهای  ایجاد  نمنها(  با هدف  دسازی و مراکز مشاوره و کارآفرینی 

فرهنگآعدالت   آموزش،  زمینه  در  مهارتموزشی  ارتقای  و  کارآفرینی  ترویج  و  و  سازی  ها 

العمل این ماده ظرف یک  وردستتدوین و اجرا نماید.  های کارآفرینانه در میان دانشجویان  قابلیت

گذاری سال اول این  شود. هدفنامه توسط وزارت تدوین و ابالغ می از تاریخ ابالغ این آیینماه  

 ( هزار دانشجو در سراسر کشور است.  30برنامه پوشش)

اموراست    موظفوزارت    -12  مادة سازمان  و  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  همکاری  کشور،   با  مالیاتی 

 ی ریگرا به منظور بهره   طرح حمایت از واقفین و خیرین پژوهش، فناوری و نوآوری  العملدستور

توانمند معنو  ی ماد  یهایاز  ن  زاتیتجه   ها،زیرساخت  ن یتامدر    نیری خ  یو  مورد  خدمات    از یو 

ز ظرف  مراکاین  مستقر در    انیبنفناور و دانش   یواحدها  های علم و فناوری، مراکز رشد وپارک

 نامه تدوین و ابالغ نماید.  از تاریخ ابالغ این آیین مدت سه ماه

موظف    -13  مادة وزارتخانه   استوزارت  همکاری  و  با  ارتباطات  و  نیرو  نفت،  پرورش،  و  آموزش  های 

موزان در  آسازی حضور دانش فناوری اطالعات طرح مهر دانش، فناوری و نوآوری با هدف زمینه 

کارآفرینی رشد  مراکز  مراکز  نوآوری،  پارک  و  نهادینهو  فناوری،  و  علم  فرهنگ های  کردن 

نوآوری کشور و هدایت    بومزیست کارآفرینی و نوآوری در مدارس، تقویت سرمایه انسانی آینده  

های فناورانه طراحی  ها( و طرحموزی به سمت خلق فکر نو )ایدهآظرفیت )پتانسیل( جامعه دانش 

ارت و با همکاری وزارت آموزش و پرورش ظرف دو  این ماده توسط وز  عملدستورالو اجرا نماید.  

 ین و ابالغ نماید.  ونامه تدنماه از تاریخ ابالغ این آیی

های ها و پژوهشها، رساله نامهوزرات موظف است طرحی جهت حمایت از هدفمندکردن پایان  -14  مادة

ه فناوری را با  با عنوان طرح پژوهان  دانشگاهی در جهت رسیدن به دستاورد و محصول فناورانه

تسهیل تجاریدانشگاه  گذار  هدف  و  کارآفرین  دانشگاه  به سمت  دستاورهای  های کشور  سازی 

، 1401سال    که تا پایان  و اجرا نماید  ریزیبرنامهای که  پژوهشی و فناورانه دانشجویان، به گونه 

 ه قرار گیرد.حمایت این برنام موردشده های تصویبها و رسالهنامه( از پایان%2دو درصد )

ر  است  موظفوزارت    -15  مادة فناوری  و  معاونت علمی  و  یبا همکاری  نوآوری  یس جمهور و صندوق 

راشکوفایی   فناوری  دستیار  توا   طرح  هدف  با  مهارتنکه  آموزش  دانشجویان،  های مندسازی 
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ن و  فناوری  عرصه  در  پیشگامی  تیمی،  کار  تقویت  کارآفرینی،  با  ارتباط مرتبط  تقویت  و    وآوری 

های علم و فناوری ها و پارکگردد را با کمک دانشگاهیمهای علم و فناوری  دانشگاه با پارک

نماید که دانشجویان مشمول این طرح بتوانند به    ریزیبرنامهای  اجرا نماید. وزارت باید به گونه 

و ی مشغول فعالیت شوند های علم و فناورهای مستقر در پارکمدت شش ماه در یکی از شرکت

به ازای آن مزایایی دریافت نمایند. طرح دستیار فناوری با راهبری و هدایت دانشگاه و پارک علم 

گذاری سال اول این طرح گردد. هدفو اجرا می   ریزیبرنامهشد در هر استان رو فناوری و مراکز  

 باشد. ( دانشجویان در سرتاسر کشور می%5/0پوشش نیم درصد )

فکری  تقویت    یراستا  در  است   موظف وزارت    -16  ةماد دانشگاهمالکیت  هزینه و  ها  در  پوشش    های و 

طرح یارانه مالکیت فکری که در قالب آن مبادله مالکیت    دستورالعمل،  فکری  هایدارایی  مبادله

های علم و  و واحدهای فناور مستقر در پارک  بنیاندانش های  فکری میان دانشگاهیان و شرکت 

میفناو تسهیل  را  گونه   به  ،گرددری  دانشگاهیان  فکری  مالکیت  خرید  هزینه  از  بخشی  که  ای 

نماید را با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس  وزارت از محل اعتبارات دراختیار پراخت می 

، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و  یجمهوری، وزارت دادگستر

اجرایی این ماده ظرف دو   دستورالعملی و اجرا نماید.  زریمه ین بودجه سنواتی برنابا رعایت قوان

 شود.نامه توسط وزارت تدوین و ابالغ می ماه از تاریخ ابالغ آیین

وزارت عتف موظف است با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان برنامه و    -17  مادة

آ تدوین  به  نسبت  کشور  فناو  مها نینیبودجه  پژوهش،  پوشش بیمه  هدف  با  نوآوری  و  های ری 

فعالیتبیمه برای  )ریسک( ای  خطر  کاهش  هدف  و  نوآورانه  و  فناورانه  پژوهشی،  های 

 نامه اقدام نماید. گذاری، ظرف مدت دو ماه پس از تاریخ ابالغ این آیینسرمایه

ی  هاستگاهو سایر د  (ISC)  اسالمعلوم جهان    استنادی  پایگاهبا همکاری    است  موظفوزارت    -18  مادة

ها(  نظام فکر نو )ایدهها و نیازها )نان( نماید. ی سامانه نظام ایدهاندازراه م به طراحی و ااقد اجرایی

دولتی،  و  خصوصی  صنایع  جامعه،  نیازهای  بین  مستقیم  ارتباط  ایجاد  بر  مبتنی  )نان(  نیازها  و 

د و بستری برای پیوند خواهد بولم و فناوری  های ع، پارکبنیاندانشهای  ، شرکت انپژوهشگر

های علمی و پژوهشی کشور و نیازها و مسایل موجود در بخش دولتی و خصوصی  میان ظرفیت 

های پژوهشی  سامانه   کلیهاست. این برنامه با راهبری، هدایت و تامین مالی وزارت و همکاری  

ها ت )پتانسیل(ها، ظرفیت، نیازمندیرسانی اطالعاآوری و بهمهای اجرای، از طریق جمعدستگاه

 گردد.های فناورانه و پژوهشی کشور، اجرایی و عملیاتی میو قابلیت
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های ایجاد و ارتقای  سیاست"با عنوان    7/10/1400به موجب مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ  

ر  نجام تحقیقات نیازمحووزارت در راستای ا  "سکوهای ملی تربیتی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری

های موجود پژوهش،  سازی سامانههای کشور و یکپارچهها و توانمندینسبت به احصا و تعیین نیازها، ایده 

ایده  نظام  کشور،  نیازهای  با  مرتبط  حوزه  در  نوآوری  و  را  فناوری  نیازها  و  پیاده  ریزیبرنامه ها  سازی و 

شرط استفاده از اعتبارات پژوهشی   1401رنامه بودجه سال  قانون ب  9نماید. همچنین، بر اساس تبصره  می

های اجرایی در سامانه نظام  ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاههای اجرایی، درج اولویت دستگاه

اسالم می ایده علوم جهان  استنادی  پایگاه  )نان( در  نیازها  و  پایگاهها  اسالم   استنادی  باشد.    علوم جهان 

(ISC)    نسموظف و  است  به طراحی  ایدهپیادهبت  نظام  تکمیلی سامانه  اجزای  نیازها شامل  سازی  و  ها 

های مرجع( و خاص )خواستگاه آموزشی صنعت(  جان )جریان اقتصادی نوین(، جام )جستجوی آزمایشگاه

م  فراهم شده در قالب بستر نظا  یاطالعات الزم جهت سکو مل  لیو تکم  یبانیپشت  یدر راستااقدام نماید.  

ندهیا براو وزارتخانه   ییاجرا  یهادستگاه   هینان( الزم است کل)  ازهایها و  ارتباطات  )از جمله وزارت    یها 

  ی هاسامانه   ( سیوب سروالکترونیکی )  هی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارا  ت، یاحراز هو  س یسرو  هیارا

توان  رانیا و  برا  رانیتاپ  و امالک کشور  اسناد  ثبت  بانک    (سیوب سرو)  الکترونیکی  هیارا  یو سازمان 

 .ندینما یسامانه همکار نیا ازیمورد ن یها( سیوب سروالکترونیکی ) هیاختراعات( نسبت به ارا ی اطالعات

اجرای    است  موظفوزارت    -19  مادة برای  الزم  و   فناورانه  هایطرحزمینه  که   سازجریانپرچمدار 

تجازی طرح قابلیت  با  و  تقاضامحور  محور،  مسأله  اجرای  هایی  و  هستند  نیازمند سازی  آنها 

مشارکت گسترده بازیگران مختلف است و نیز این برنامه برای راهبری و هدایت وزارت، صندوق  

ه معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و ژها اجرایی ذیربط به ویشورای عالی و سایر دستگاه

ای علم و  ه ها و پارکپژوهشگاه  ها،دانشگاه  را در  گرددصندوق نوآوری و شکوفایی عملیاتی می

آنها بر اساس ماموریت  نهاییفراهم سازد.   فناوری  از  بهرهوزارت پس  برداران  سازی مجریان و 

مندی از منابع مالی ها را جهت تصویب و بهرههای پیشنهادی و نحوه تامین مالی آن، طرح طرح

 نمایند.می ارائه  "بنیاندانش  ها و تولیداتشورای راهبری فناوری"و  "صندوق شورای عالی"به 

وزارتخانه   -20  مادة سایر  همکاری  با  است  موظف  عتف  دستگاهوزارت  و  هدف  ها  با  و  اجرایی  های 

راه حل از طریق  این مسائل  اجرای  شناسایی مسائل کالن کشور و حل  به  اقدام  فناورانه  های 

آینده بهره طرح  با  که  محور  مسئله  فناورانه  روشنگاری  از  آیندهگیری  و های   نگاری 

ذی دادن  حلمشارکت  راه  شناسایی  به  مختلف  چالشنفعان  و  مسائل  برای  فناورانه  های های 

 پردازد، اقدام نماید. کالن جامعه می
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وزارت موظف است در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی اقدام به تدوین سند    -21  مادة

 نماید.  نظام ملی نوآوری در حوزه آموزش عالی 

  و   مقاالت  از  تیحما  به منظوراز پژوهشگران و فناوران    تیصندوق حما  موظف است بارت  وزا  -22  مادة

و    تیحما  دستورالعمل،  سال  شعار  با  مرتبط  یلل المبین  و  یمل  یپژوهش  یهاطرح مقاالت  از 

 . ندیغ نماو ابال نیتدو نامهین یآ این دو ماه از تاریخ ابالغموضوع این ماده را تا  یهاپژوهش

و    -23  مادة پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  وزارت،  همکاری  با  است  موظف  عالی  شورای 

های  حمایت از دوره  دستورالعملمعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان  

از   مسائل  حل  رویکرد  با  را  دستگاهپسادکترا  فناوری  و  پژوهش  منابع  در  محل  دولتی،  های 

کل کشور را ظرف دو ماه از تاریخ    1401  ( قانون بودجه سال9تبصره )  "و"و    "ه"هارچوب بند  چ

 نامه تدوین و ابالغ نماید.ینیابالغ این آ

با   -24  مادة است  موظف  عالی  شورای  یکپارچه،  صورت  به  آزمایشگاهی  ملی  شبکه  ایجاد  هدف  با 

جمهور ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  عتف،  وزارت  درمهمکاری  بهداشت،  وزارت  و  ی،  ان 

  دستورالعملنامه نسبت به تدوین و ابالغ  ینیآموزش پزشکی ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ این آ

 ماده اقدام نماید.  نای

سازی شبکه  وزارت عتف و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظفند نسبت به ایجاد و فعال  -25  مادة

گیرد و زیرساخت ملی شکل می   بستر علمی کشور که بر  بر شبکه ارتباطی  علمی کشور مشتمل  

دانشجویان را در یک بستر داخلی و امن فراهم کند، اقدام    های علمی، محققان و ارتباط بخش 

 نماید.

و    -26  مادة فناوری  پژوهش،  آموزش،  موانع  رفع  بسته  تدوین  به  نسبت  تا  است  موظف  عالی  شورای 

ورای اسالمی که منجر به رفع  برای تصویب در مجلس ش نوآوری شامل احکام قانونی مورد نیاز  

فعالیت انجام  دانشگاه موانع  نوآوری در  و  فناوری  پژوهشی،  فناوری های  و  مراکز پژوهشی  و  ها 

می  را  وزارت  آیینظشود  این  ابالغ  تاریخ  از  ماه  سه  مرجع  رف  در  تصویب  جهت  و  تهیه  نامه 

 صالح ارایه نماید. ذی

ا  -27  مادة موظف  به وزارت  نسبت  تا  بکارگیری    دستورالعملتدوین    ست  برای  مالی  تامین  نظام 

کاربردی هدف  با  دولتی  روزانه  دکتری  پژوهش دانشجویان  فعالیتسازی  راستای  در  های ها 

ای  نامه اقدام نماید. وزارت مکلف است به گونه ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ این آیین  بنیاندانش 
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( دانشجویان  %25، حداقل بیست و پنج درصد )ین طرحدر ا  1401ایان  نماید که تا پ  ریزیبرنامه 

تمام پژوهشگر  قالب  در  دولتی  روزانه  دانشگاهدکتری  در  و  وقت  و مؤسسها  عالی  آموزش  ات 

 پژوهشی پوشش داده شوند.  

دستاوردهای    -28  مادة تبدیل  تسهیل  سازوکارهای  تا  موظفند  نخبگان  ملی  بنیاد  همکاری  با  وزارت 

طرح   پژوهشی در  بنخبگان  شرکتهای  و  محصوالت  به  نخبگان  ملی  و  نیاد  فناور  های 

 را تدوین و اجرایی نمایند.  بنیاندانش 

های اجرایی و در چهارچوب قوانین و مقررات بر  وزارت موظف است با همکاری سایر دستگاه  -29  مادة

ماموریت سرزمین،  آمایش  مطالعات  دانشگاهاساس  کلیه  برای  ویژه  و  پژوهشگاها،  ههای  ها 

  ی هاها و پارکپژوهشگاهها،  دانشگاههای کشور را تعیین کند.  های علم و فناوری در استانکپار

فناور و  موظفعلم  چهارچوب  ی  در  ماموریت  قوانیناند  این  اساس  بر  و  مقررات  زنجیره و  ها، 

قدامات الزم در ها را شناسایی و اارزش محصوالت و تولیدات صنعتی و کشاورزی در آن استان 

 وری و جهش تولید را انجام دهند. ی ارتقای بهره راستا

شامل   تحقق   الزامات،  است  موظف  وزارت  -30  مادة که  جامعه  و  صنعت  برای  آموزش  جامع  نظام 

های سیاستی جامع دربرگیرنده برنامه و محتوای درسی، پذیرش دانشجو و حوزه گسترش با  بسته

و   جامعه  نیازهای  به  پاسخ    نیتدو  یراستا  در  کشور  یهاانشگاهد  در  را  باشدمیصنعت  هدف 

 ن یتدو  نامهاز تاریخ ابالغ این آیین  ماه  شش  مدت  ظرف  بنیانتحکم  و  سازتمدن  دانشگاه  یالگو

 . دینما ابالغ اجرا جهت و

ها  های موجود در تمامی رشتههای جدید یا اصالح رشتهوزارت موظف است در تصویب رشته   -31  مادة

 پذیری را منظور گردد.اشتغالایی و افزکارآفرینی، مهارتپیوست 

ای ظرف  وزارت موظف است با همکاری دانشگاه جامع علمی و کابردی و دانشگاه فنی و حرفه   -32  مادة

های این ها، محتوای درسی و فعالیتطرح تحول در رشته   نامهشش ماه از تاریخ ابالغ این آیین

 ماید. ذی ربط ارایه ن مراجع جهت تصویب به  رادو دانشگاه 

آ  -33  مادة است  موظف  فناوریینیوزارت  از  استفاده  اجرایی  واقعیت  نامه  همچون  آموزشی  نوین  های 

های حضوری  هوشمند را در کنار آموزش  هایمحیط افزوده، واقعیت مجازی، آموزش مجازی در  

 نامه تصویب و اجرایی نماید.  ظرف مدت شش از تاریخ ابالغ این آیین
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های  گرا در رشته است نسبت به تربیت نیروی انسانی ماهر به صورت ماموریت  وزارت موظف  -34  مادة

فناوری با  دانشگاهمرتبط  از طریق  نوین  انسانی در های  نیروی  تعداد  و  نماید. سازوکار  اقدام  ها 

نامه در ناجرایی ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابالغ این آیی  دستورالعملهای منتخب در قالب  حوزه

 خواهد رسید.  تصویبآموزش عالی به  ریزیبرنامه ش آموزش عالی و شورای شورای گستر

رشته   -35  مادة است  موظف  در حوزهوزارت  مرتبط  علوم های  هنر،  اجتماعی،  علوم  انسانی،  علوم  های 

تولید   تحقق  جهت  در  را  معماری  و  هنر  و   بنیان دانش پایه،  نموده  شناسایی  آفرین  اشتغال  و 

 . برساندرش آنها را مطابق با نیازهای کشور به انجام  اقدامات مرتبط با گست

رییس   -36  مادة فناوری  و  علمی  معاونت  و  وزارت  با همکاری  است  موظف  پرورش  و  آموزش  وزارت 

های موزی به مراکز رشد و خانهآدانش    سراهایجمهور ظرف دو سال نسبت به تبدیل پژوهش  

 خالق اقدام نماید.

های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و همکاری وزراتخانه وزرات موظف است با    -37  مادة

( 18ال با تاکید بر فناوری و نوآوری و با استفاده از منابع تبصره )تغتجارت نسبت به توسعه اش

 . نمایدو اجرا  ریزیبرنامهکل کشور  1401قانون بودجه سال 

چهار  -38  مادة در  است  مجاز  مقررات  وزارت  و  قوانین  )چوب  بکارگیری  و  جذب  به  نفر  300نسبت   )

نو و  فناوری  حوزه  در  پارکآمتخصص  هدف  وری،  با  و  رشد  مراکز  و  فناوری  و  علم  های 

 اقدام نماید. مهانسازی این آیینعملیاتی

م و بودجه الز  یمنابع مال  در چهارچوب قوانین و مقررات  موظف است  بودجه  و  برنامه  سازمان  -39  مادة

 وزارت قرار دهد.   اریو در اخت نینامه را تامنییآ نیا یسازیاتیعمل یبرا

 



 

 

 

 

 



 نامه داخلی هیئت امنای مناطق فناوری  آیین   نمونه 

  12/12/1397  تاریخ تصویب

 

ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی  های امنای دانشگاه قانون تشکیل هیئت   7در اجرای بند الف ماده  

پنج فناوری    نامه داخلی هیئت امنای منطقه نقالب فرهنگی، آیین شورای عالی ا   183و   181مصوب جلسات 

 باشد: به شرح زیر می 

العاده در موارد ضروری، بنا به بار در سال و جلسات فوق   2جلسات عادی هیئت امنا حداقل    -1مادة  

 شود.تقاضای حداقل دو تن از اعضا و موافقت رییس هیئت امنا تشکیل می 

های ممیزه با تایید های امنا و هیئتا دبیر هیئت امنا از طریق مرکز هیئتدستور جلسات ر  -2دة  ام 

 رییس هیئت امنا تعیین خواهد کرد. 

می تبصره:   امنا  هیئت  اعضای  از  یک  با  هر  تا  نمایند  ارسال  هیئت  دبیر  برای  را  پیشنهاد خود  توانند 

 رعایت اولویت در دستور کار قرار گیرد.

شود. دعوتنامه همراه با دستور  وت از اعضا توسط دبیر هیئت انجام می برگزاری جلسات و دع  -3مادة  

گزارش هر  جلسه،  تشکیل  تاریخ  از  قبل  هفته  دو  حداقل  مربوطه  مستندات  و  پیشنهادها  ها، 

می  ارسال  اعضا  برای  هیئت  دبیر  توسط  رعایت  جلسه  امکان  که  اضطراری  موارد  در  شود. 

ارسال دعوتنامه و دستور جلسه و مستندات جلسه  بل نسبت به قیک هفته مهلت مذکور نباشد 

 اقدام خواهد شد. 

جلسات هیئت امنا با حضور حداقل دو سوم اعضا و با ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری    -4مادة  

می  اتخاذ رسمیت  حاضر  اعضای  کل  یک،  عالوه  به  نصف  موافق  آرای  با  تصمیمات  و  یابد 

رفی که رییس هیئت امنا با آن هم رای بوده است، ورت تساوی آرا، رای طخواهد شد. درص

 شود. مصوب تلقی می 



 یمناطق فناور یامنا ئتيه ینامه داخلن یيآ نمونه 126

 

صفحه   -5مادة   آخرین  که  بود  خواهد  مصوبات  متن  و  مذاکرات  خالصه  شامل  صورتجلسات 

صفحات  تمامی  ذیل  ضمناً  نمود.  خواهند  امضا  امنا  هیئت  دبیر  و  رییس  را  صورتجلسه 

 های ممیزه خواهد بود. ئتهای امنا و هیز هیئتصورتجلسه ممهور به مهر مرک

های  صورتجلسه پس از تایید و توشیح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری توسط مرکز هیئت  -1تبصرة  

 گردد. های ممیزه برای اجرا ابالغ می امنا و هیئت

 گردد. یک نسخه از مصوبات هیئت امنا توسط دبیر برای اعضا ارسال می   -2تبصرة 

شده در دستور جلسه هیئت امنا برای  بررسی تخصصی موضوعات طرح منظور کارشناسی و  به  -6مادة  

طبق  امنا«  هیئت  دائمی  »کمیسیون  عنوان  تحت  کمیسیونی  امنا،  هیئت  عضو  پارک  هر 

 شود. صورت مجزا تشکیل می نامه بهالعمل پیوست این آیین دستور 

ررسی و تنظیم بودجه  کارشناسی، نسبت به ب  کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و  -تبصره

هزینه اعتبارات  دارایی تفصیلی  تملک  سرمایهای،  و های  سازمانی  ساختار  و  اختصاصی  و  ای 

می  اقدام  ارجاعی  موارد  سایر  و  پارک  ساالنه  عملکرد  گزارش  بررسی بررسی  نتیجه  و  کند 

طرح در هیئت امنای   تصمیمات به همراه گزارش توجیهی الزم از سوی دبیر کمیسیون جهت

 نطقه برای دبیر هیئت امنا ارسال خواهد شد. م

نمایند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه اعضای هیئت امنا خود در جلسات شرکت می   -7مادة  

 دهد. شرکت کند با اعالم قبلی مراتب را به دبیر هیئت اطالع می 

رمتوالی عادی بدون متوالی یا سه جلسه غیدرصورت عدم حضور هر یک از اعضا در دو جلسه  -تبصره

بودن آن عذر موجه، تصمیم به ادامه عضویت با رییس هیئت امنا خواهد بود. تشخیص موجه

 حسب گزارش دبیر با رییس هیئت امنا خواهد بود. 

پنج   هیئت امنای منطقه  12/12/1397پیوست در جلسه مورخ    1تبصره و    5ماده و    7نامه در  این آیین

 ری به تصویب رسید.فناو



های  دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون   مونه ن 

   ی مناطق فناور دائمی  

  12/12/1397  تاریخ تصویب

 

  ،یخراسان رضو   یعلم و فناور  یها و پارک  یمناطق فناورنامه داخلی هیئت امنای  آیین  6موضوع مادة  

 اصفهان ی تقا یو تحق  ی قشم و شهرک علم  یفناور  ستی فارس، پارک ز  زد،ی 

 نامه داخلی( ن)پیوست آیی

 ترکیب اعضای کمیسیون دائمی هر پارک عضو منطقه: -1مادة 

 دائمی؛   یک تن به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون -1

 های امنا و ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛نماینده مرکز هیئت -2

 جه کشور؛ نماینده سازمان برنامه و بود -3

 لم و فناوری مربوطه )دبیرکمیسیون(؛ رییس پارک ع -4

های بزرگ استان )وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  دو تن از رؤسای دانشگاه -5

االختیار )یکی از معاونین(  و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( یا نمایندگان تام

 آنان؛ 

صاحب -6 از  تن  دسه  ارشد  مدیران  یا  و  ستگاهنظران  اجرایی  اقتصادی بخشهای  های 

 استان.

کمیسیون به پیشنهاد رییس پارک، تصویب هیئت امنا و با حکم رییس    6و  5اعضای بندهای  -تبصره

 شوند.سال تعیین می   2های ممیزه برای مدت  های امنا و هیئتمرکز هیئت

 وظایف کمیسیون دائمی  -2مادة 

رک، یا هر یک از اعضای ی هیئت امنا، رئیس پابررسی کارشناسی موضوعاتی که از سو •

 شود؛ هیئت امنا به کمیسیون ارجاع می 
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 منظور طرح در هیئت امنا؛بررسی بودجه تفصیلی پارک به •

 منظور طرح در هیئت امنا؛ بررسی ساختار سازمانی پارک به •

برنامه توسعه بررسی و تصویب اصالحیه • های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب 

تعیینپارک   سیاست  از و  هیئت  شده  بهسوی  آن  تحلیل  و  تجزیه  و  تهیه امنا  منظور 

 گزارش توجیهی از عملکرد پارک برای استحضار اعضای هیئت امنا؛

پارک • ساالنه  عملکرد  گزارش  به  ارزیابی  آن  وتحلیل  تجزیه  گزارش  و  تهیه  منظور 

 توجیهی از عملکرد پارک، برای استحضار اعضای هیئت امنا. 

 نحوه تشکیل جلسات  -3مادة 

یابد و تصمیمات کمیسیون جلسات کمیسیون با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می  •

 با رای موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود. 

نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رییس کمیسیون دائمی توسط دبیرخانه دعوت •

 د. ی اعضا ارسال خواهد شحداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برا

پنج فناوری   هیئت امنای منطقه  12/12/1397تبصره در جلسه مورخ    1ماده و    3این دستورالعمل در  

 به تصویب رسید.



 های  نامه سازماندهی و تشکیالت پارک آیین   نمونه 

 علم و فناوری عضو هیئت امنای مناطق فناوری 

  20/06/1398  تاریخ تصویب

 مقدمه 

م استناد  و   قانون   10ادهبه  مصوب اهداف،  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  تشکیالت  و  ظایف 

نامه آیینهای توسعه کشور،  قانون احکام دائمی برنامه  1مجلس شورای اسالمی و ماده    18/5/1383

بازنگری و به های علم و فناوری عضو هیئت امنای منطقه سه فناوری  سازماندهی و تشکیالت پارک

 شده است.   شرح زیر تدوین

 دف ه -1 مادة

 نامه عبارت است از: هدف از تدوین این آیین

 ؛هاسازی تشکیالت پارکسازی و منعطفسازی، منطقی سازی، متناسبچابک   -1-1

 ؛هاافزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت ارائه خدمات پارک  -1-2

 ها. وری و کارایی در پارکارتقاء بهره  -1-3

 تتعاریف و اصطالحا  -2مادة 

 های آن عبارتند از: نامه و پیوستکار رفته در این آیین بهتعاریف و اختصارات  

فناوری پارکمنظور    پارک:   -2-1 سه  منطقه  امنای  هیئت  عضو  فناوری  و  علم  کلیة   های  و 

 واحدهای تابعة آن است. 

امنای  امنا:    هیئت  -2-2 هیئت  فناوری منظور  سه  و   منطقه  قـوانین  موجب  بـه  کـه  است 

بهمقرّ مربوط  رکن  عنوان    رات  سیاستپارکباالترین  مرجع  تصمیم ،  و  گذاری،  گیری 

 است.   پارکتصویب مقرّرات و ضوابط داخلی  
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دائمی:   -3-3 بررسی،    کمیسیون  مسئولیت  که  است  امنا  هیئت  دائمی  کمیسیون  منظور 

سوی  از  ارجاعی  امور  سایر  و  امنا  هیئت  در  طرح  قابل  پیشنهادات  ارائه  و  کارشناسی 

 دارد.   هیئت امنا را بر عهده

رئیسه:    -4-4 رئیسه  هیئت  اجرایی    است که  پارکمنظور هیئت  از   پارک،دومین رکن  پس 

 شود. محسوب می   رئیس پارک

»دستورالعمل نحوة منظور هیئت اجرایی منابع انسانی است که براساس  هیئت اجرایی:    -2-5

امی نامه استخدة یک آیینپیوست شمار  -تشکیل و وظایف هیئت اجرایی منابع انسانی

، متکفل اعمال وظایف و اختیارات و تنظیم اعضای غیرهیئت علمی منطقه سه فناوری«

و  علمی  غیرهیئت  انسانی  نیروی  امور  و  تشکیالتی  اداری،  بخش  اجرایی  راهکارهای 

 است.   پارکسایر امور محوّل  

رشد:   -2-6 آی  مرکز  براساس  که  است  فناور  واحدهای  رشد  مرکز  »نحوه ین منظور  نامه 

 است. شده  تأسیسدازی و فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور«  انراه

ترکیب رسمی    نمودار سازمانی:   -2-7 و  مبتنی   پارکانعکاس  روابط  بیانگر  تشکیالت که  بر 

نحوه تقسیم و توزیع وظایف میان واحدهای سازمانی، حدود اختیارات، سلسله مراتب و 

 سطوح مدیریتی است. 

شود که های سازمانی اطالق می ه اهداف، وظایف و پستبه مجموع  تفصیلی:مان  ساز   -2-8

اساسی  اهداف و وظایف  و براساس حجم، میزان و ماهیت کار هر   پارک   در چارچوب 

 شود. واحد سازمانی تعیین می 

 شود. به مجموعه نمودار سازمانی و سازمان تفصیلی اطالق می   ساختار سازمانی:   -2-9

ها و  است که به موجب شاخص   پارکتار سازمانی  بندی ساختقسیم   التی: رده تشکی  -2-10

کسب رده  امتیازات  »پارک  شده،  تشکیالتی  رده  سه  از  یکی  »1در  تا  تعیین  3«   »

 شود. می 

سازمانی:   -2-11 سطوح    واحد  از  یکی  قالب  در  که  است  سازمانی  ساختار  اجزای  از  یکی 

انجام وظایف متجانس   دار داره و گروه عهدهسازمانی از جمله: معاونت، مدیریت، مرکز، ا

است. در راس هر واحد سازمانی متناسب با اختیارات و وظایف    پارک و مرتبط با اهداف  

 شود. بینی می آن، یک »پست سازمانی« یا »سمت سازمانی« پیش

تابعه:   -2-12 نظر سیاست  واحد  از  که  است  سازمانی  اداری، ها، خط واحد  امور  نیز  و  مشی 

 است.   پارکی تابع  ، معامالتی و تشکیالت مالی 
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دهنده سلسله مراتب اداری است که جزء هر یک از مقاطع تشکیلسطح سازمانی:    -2-13

 گیرد. رده مدیریتی قرار می 

منظور واگذاری است که به پارکجایگاهی در سازمان تفصیلی    منظور پست سازمانی:    -2-14

از وظایف یک شغل به پیمانی و یا   مر به یک عضو رسمی یاطور مستتمام یا بخشی 

دارای یک »شماره شود و  برای مدت معین به یک عضو قراردادی در نظر گرفته می 

 شود: بینی می پست« است و به سه صورت ذیل در سازمان تفصیلی پیش

 ؛ خاص اعضای غیرهیئت علمی است. های سازمانی با شماره و بدون ستاره پست  -الف

و غیرهیئت مامور به پارک اعضای هیئت علمی ؛ **( ) ا شماره و دو ستاره های سازمانی ب پست  . ب 

های مذکور منصوب شوند. درصورتی که اعضای هیئت علمی به این  توانند به پست علمی می 

 شود. ها منصوب شوند پست مزبور برای عضو هیئت علمی سمت تلقی می پست 

ها تجزیه و ستگی و سنخیت فعالیت با در نظر گرفتن پیو  پارک وظایف  توزیع وظایف:    -2-15

می  معاونتتفکیک  قالب  در  و  توزیع شود  و  تقسیم  سازمانی،  واحدهای  سپس  و  ها 

تقسیممی  این  در  که  نحوی  به  و گردد  تداخل  سازمانی  واحدهای  وظایف  بین  بندی 

 حفظ گردد.   پارک تشابه وجود نداشته باشد و هماهنگی و انسجام  

 سطوح سازمانی پارک   -3مادة 

 شود:  اکثر در چهار سطح به شرح ذیل تعریف می سطوح سازمانی پارک حد 

   است.  پارکاولین سطح سازمانی و باالترین مقام اجرایی  ریاست پارک:    -3-1

از وظایف   پارکدومین سطح سازمانی پس از رئیس  معاونت:    -3-2 است که انجام بخشی 

 را بر عهده دارد.  پارک مرتبط با اهداف  

 نی پارک به شرح ذیل است: سومین سطح سازمارکز:  مدیریت/م   -3-3

معاونت  مدیریت    -الف وظایف  از  بخشی  فعالیت  پارک انجام  زمینه  در  و را  مطالعاتی  های 

 اجرایی بر عهده دارد. در رأس مدیریت »مدیر« قرار دارد. 

  صورتهای مطالعاتی و اجرایی بهرا در زمینه فعالیت   پارکانجام بخشی از وظایف  مرکز    -ب 

ی برخوردار است. در راس شتریب  اراتیاخت  از  تیریمد  با  سهیمقا  درو  متمرکز برعهده دارد  

 . است  سطح سازمانی آن همتراز مدیریتمرکز، »رئیس« قرار دارد و  

دار انجام وظایف محوله در راستای چهارمین سطح سازمانی است که عهده  اداره/گروه:  -3-4

و ماهیت وظایف گروه،  رایی«  ایف اداره، »اجاست. ماهیت وظ  پارکبخشی از مأموریت  

 »مطالعاتی و تحقیقاتی« است. در رأس اداره/ گروه »رئیس« قرار دارد. 
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اداره« و »رئیس گروه«، پست  -1تبصرة   های سازمانی »معاون«، »مدیر«، »رئیس مرکز«، »رئیس 

 شوند.نامیده می   های مدیریتی«»پست

 شود. ره/گروه و دو کارشناس( ایجاد می ست سازمانی )رئیس اداپ   3اداره یا گروه با حداقل    -2تبصرة 

ها و وظایف شود که حسب مأموریتپست سازمانی ایجاد می   4مدیریت یا مرکز با حداقل    -3تبصرة  

یا گروه  محوله می  اداره  یا چند  قالب یک  یا در  و  باشد  زیرمجموعه  یا گروه  اداره  فاقد  تواند 

 تعریف شود. 

انی تحت نظر در سطح مدیریت/مرکز یا اداره/گروه تشکیل و واحد سازمداقل با دمعاونت ح   -4تبصرة  

 شود. می 

های پارک، واحدی تحت عنوان ها و برنامهدر حوزه ریاست پارک حسب نیاز، حجم فعالیت  -5تبصرة  

بین امور  و  عمومی  روابط  ریاست،  می »دفتر  ایجاد  دفتر، الملل«  این  وظایف  عمده  که  شود 

و  دفت  »اجرایی«  »رئیس  آن  رأس  می در  »رئیس«  یا  »اداره« ر«  دفتر  سازمانی  باشد. سطح 

های رده یک تشکیالتی با توجه به سطح و گستردگی فعالیت، پس از تایید است که در پارک

 تواند به »مدیریت« ارتقاء یابد. هیئت امنا می 

 واحدهای سازمانی پارک   فعالیت -4مادة 

»عمومی« قابل تفکیک هستند.   به دو حوزه »تخصصی« و  پارک   هایامور و فعالیت  -4-1

فعالیتمی پارک   و  امور  از  دسته  چند  یا  یک  رده تواند  به  بسته  را  حوزه  هر  های 

 دهی کند. ، در یک اداره/گروه یا مدیریت/مرکز سازمانپارکتشکیالتی  

 های تخصصیحوزه  -الف

 های خالق و نوآور؛ توانمندسازی صاحبان ایده و تیم  •

 ر؛یرش واحدهای فناوو پذجذب   •

 رشد و توسعه واحدهای فناور نوپا؛  •

 وکار واحدهای فناور( ؛ امور مؤسسات )رشد و توسعه کسب •

 حمایت و پشتیبانی واحدهای فناور؛ •

 آموزش، مشاوره و راهبری واحدهای فناور؛  •

 سازی و بازاریابی و توسعه فناوری.تجاری •
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 های عمومیحوزه   -ب 

 پرسنلی و اداری؛ •

 ابع؛مالی و توسعه مناری،  حسابد •

 پشتیبانی و امور عمومی؛ •

 ریزی؛ طرح و برنامه و بودجه •

 فناوری اطالعات؛  •

 مطالعات راهبردی؛ •

 های فناوری؛ امور فنی، عمرانی و توسعه زیرساخت •

 حراست؛  •

 روابط عمومی؛ •

 الملل؛ روابط بین •

 و رسیدگی به شکایات.   امور حقوقی، قراردادها  •

و  -4-2 الزاما  حراست  عمومی،    امور  روابط  بودجهینبامور  و  برنامه  و  طرح  و  ریزی الملل 

فعالیت مجموعه  رئیس  ترجیحا،  نظر  تحت  مستقیمأ  که  هستند  اداره   پارکهایی 

 شوند. می 

ها درصورت نیاز  های آندر قالب یک مدیریت و زیرمجموعه  پارک مجموعه مراکز رشد    -4-3

 شود.بینی می در سطح اداره/گروه، پیش

 ی پارکتصویب ساختار سازمان   -5مادة 

پس از  پارکتدوین ساختار سازمانی اولیه یا هرگونه تغییر و اصالح در ساختار سازمانی  -5-1

 گیرد.طرح در هیئت اجرایی، تایید هیئت رئیسه و تصویب هیئت امنا انجام می 

پست  -5-2 حذف  محل  از  سازمانی  پست  ایجاد  و  اصالح  در تغییر،  موجود،  سازمانی   های 

بار مالی و سطح سازمانی   های سازمانیسقف پست ایجاد   و مدیریتی  مصوب و بدون 

 پذیر است. امکان  پارک در هیات اجرایی    تصویبپس از طرح و  ،  جدید

 رده تشکیالتی پارک  -6مادة 

بسته   پارکریزی آموزش عالی،  براساس دستورالعمل مصوب شورای گسترش و برنامه  -6-1

توسعه خود، به  »  یافتگی  گروه  سه  از  یکی  تازهپارکدر  درحال یا    تأسیسهای 

گیرد و « قرار می یافتههای توسعهپارک»  « وهای در حال توسعهپارک«، »گیریشکل 
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از سه رده تشکیالتی » تبع آن، رده تشکیالتی پارک در یکی  تا »1به  « به شرح  3« 

 گیرد: ذیل قرار می 

است و دارای   یگیردرحال شکلیا    س سیتأ تازههای  : مربوط به پارک3رده تشکیالتی   •

رئیس، حداقل یک و حداکثر    25حداکثر   معاون، مدیر   2پست/سمت سازمانی؛ شامل 

 پست رئیس اداره/گروه و مابقی کارشناس، است.   6مالی یا عنوان مشابه و حداکثر  

تشکیالتی   • به  2رده  مربوط  توسعهپارک:  حال  در  حداکثر    های  دارای  و   45است 

 12معاون، مدیر مالی یا عنوان مشابه و حداکثر    2زمانی؛ شامل رئیس،  پست/سمت سا

 پست رئیس اداره/گروه و مابقی کارشناس، است. 

تشکیالتی • به    : 1  رده  توسعهپارکمربوط  حداکثر    یافتههای  دارای  و   65است 

معاون، مدیر مالی یا عنوان   3و حداکثر    2پست/سمت سازمانی؛ شامل رئیس، حداقل  

 اره/گروه و مابقی کارشناس، است. پست رئیس اد  18داکثر  مشابه و ح

فعالیت   -6-2 توسعه  تشکیالتی، یک پارک  های  با  تعداد  در هر رده  پست   18و    12،  6سوم 

تواند به « این ماده با تصویب هیئت امنا می 1شده در بند »بینی رئیس اداره/گروه پیش

مدیر  احتساب  با  و  یابد  ارتقاء  مرکز  یا  مدیریت  مشابه  سطح  عنوان  یا  مجموع مالی   ،

های تشکیالتی رده  هایهای مدیریتی سطوح سوم و چهارم سازمانی برای پارکپست

 خواهد بود.   19و    13،  7سه، دو و یک، به ترتیب  

ماده  7در »نامه  این آیین  -7مادة   مصوبه چهارم صورتجلسه هیئت امنای به استناد  ،  تبصره «  5»   و« 

قیقات و فناوری رسیده است، از تاریخ ابالغ تأیید وزیر علوم، تح   که به   06/1398/ 20مورخ  

 قابل اجرا است.



 ی علم و فناور   ی ها پارک   و معامالتی   مالی   نامه آیین   نمونه 

 مناطق فناوری  ی عضو هیئت امنا  

  30/03/1394  تاریخ تصویب

 مقدمه 

بندها به  استناد  ››  یبا  ماده  ››ط‹‹  و  تشک7››و‹‹  قانون  و  پارک  یامنا  یا ههیئت  لی‹‹  مؤسسات ها 

‹‹ قانون اهداف، 10و ماده ›› ی انقالب فرهنگ یعال  یشورا 12/67/ 23مصوب  یو پژوهش  ی عال آموزش

و   یماسال   یمجلس شورا  5/1383/ 18مصوب    یو فناور  قات یوزارت علوم، تحق   الت یو تشک  فیوظا

اجرا ››  یدر  ماده  ››ب‹‹  بند  جمه20مفاد  توسعه  پنجم  برنامه  قانون  ب مصو  رانیا  ی اسالم  یور‹‹ 

الزم   یهانهیزم  جادیمنظور اآنها به  یو اصالحات و الحاقات بعد   ی اسالم   یمجلس شورا  15/10/1389

در حصول اهداف مندرج   لیشده و تسهجادیا  یهاتیمندی از ظرفبهره  ،وریسطح بهره  ی ارتقا  یبرا

منطقه دو   یناعضو هیئت ام  یورو فناعلم    هایپارک  ی و معامالت   ی نامه مال نیشده »آئادیدر برنامه  

 است.  ری« به شرح زیفناور

 تعاریف   -فصل اول 

 : های آن عبارتند ازنامه و پیوست تعاریف بکار رفته در این آیین  -1مادة 

 منظور از وزارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.   وزارت:  ـ1ـ1

« و و فناوریو هیئت امنای منطقه دهای علم و فناوری عضپارک» پارک منظور از پارک:  ـ2ـ1

فعالیت  کلیه  است  الزم  که  تابعه،  واحدهای  منحصراً کلیه  آن  معامالتی  و  مالی  های 

 نامه به مورد اجرا گذاشته شود. براساس مفاد این آیین

تابعه:  ـ3ـ1 پردیس  واحد  کلیه  دانشکدهشامل  پژوهشکدهها،  آموزشکدهها،  نظایر ها،  و  ها 

ا آن  با  مراجع  مرتبط  مجوز  با  که  یا یذست  شده  ایجاد  امنا  هیئت  تصویب  یا  صالح 
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نظر سیاستمی  از  و خط شوند،  تشکیالتی مشی ها  و  اداری  معامالتی،  مالی،  امور  و  ها 

 هستند.   پارکتابع  

امنا:    ـ4ـ1 به هیئت  مربوط  مقررات  و  قوانین  موجب  به  که  است  رکن هیئتی  باالترین  عنوان 

 است.  پارک ری و تصویب مقررات و ضوابط داخلی گیی، تصمیمگذاراست ، مرجع سیپارک

 هیئت رئیسه دومین رکن اجرایی پارک پس از رئیس پارک است. هیئت رئیسه:    ـ5ـ1

ها، مؤسسات دولتی و یا مؤسسات و یا  عبارت است از کلیه وزارتخانه  :دستگاه اجرایی   ـ6ـ1

غیردولتی،  عمومی  وشرکت نهادهای  دولتی  دستگاه  های  کهکلیه  قانون   هایی  شمول 

 آنها مستلزم ذکر نام است. 

عبارت است از یکسال شمسی که از اول فروردین ماه شروع و به   پارک سال مالی سال مالی:  -2مادة  

 یابد.آخر اسفند ماه همان سال پایان می 

اوی های مالی حبینی پیش ها ودر قالب برآورد پارکاست از برنامه مالی ساالنه عبارت :بودجه -3مادة 

دریافت  و  منابع  کمک برآورد  شامل  درآمدها  و  سایر ها  و  اختصاصی  درآمدهای  دولت،  های 

ها ها، فعالیت ها برای اجرای برنامهبینی مصارف و پرداختمنابع تأمین اعتبار و همچنین پیش

 باشد. می   پارک است که درجهت تحقق اهداف  هایی و طرح 

نامه، فردی است که رئیس پارک تمام یا بخشی در این آیین منظور از مقام مجاز    مقام مجاز:  -4مادة  

توان از اختیارات مالی خود را به وی تفویض کند. تفویض اختیار قائم به شخص بوده و نمی 

 را به غیر تفویض نمود.   پارکشده از سوی رئیس  اختیار تفویض 

مبلغی اعتبار:    -5مادة   از  برا  عبارت  که  برن است  اجرای  و  امه ی  فعالیت طرح ها  و  بودجه   پارک های  ها  در 

 است. تا در چارچوب بودجه تفصیلی مصوب هیئت امناء به مصرف برسد.  بینی گردیده  مربوط پیش 

طبقهبرنامه:    -6مادة   مسئولیت باالترین سطح  انجام  برای  اجرایی،  کارهای  به بندی  که  است  هایی 

  محول شده است.   پارک

های مصوب قرار  بندی کارهای اجرایی که در ذیل برنامهدی طبقهسطح بعلیت یا طرح:  عا ف  -7مادة  

برنامه اجرای  برای  که  مشخصی  خدمات  و  عملیات  سلسله  از  است  عبارت  و  های گرفته 

 گیرد. مصوب صورت می 

 هایی که منجر به عبارت است از تعیین و انتخاب کاال، خدمات، حقوق و فعالیت تشخیص:    -8مادة  

 ضروری است.  پارک  که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اهداف  شود هایی می پرداخت
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تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای انجام فعالیت   تأمین اعتبار:   -9مادة   عبارت است از تخصیص 

 معین.

  ناشی از:  پارکنامه عبارت است از ایجاد دین بر ذمه  از نظر این آیینتعهد:    -10مادة 

 دادن خدمت؛ ار یا انجامخریدکاال، تحویل ک  -فال 

 اجرای قراردادهائی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد؛  -ب

 صالح؛ احکام صادره از مراجع قانونی و ذی  -پ

 المللی؛ها یا مجامع بینالمللی و عضویت در سازمانپیوستن به قراردادهای بین  -ت

 ها.رانسقوقی، سمینارها و کنف کمک و اعانه به اشخاص حقیقی یا ح   -ث

مدارک   تسجیل:  -11مادة   و  اسناد  موجب  به  پرداخت  قابل  بدهی  میزان  تعیین  از  است  عبارت 

 کننده بدهی. اثبات 

ای است که بصورت کتبی به وسیله مقام مجاز برای تأدیه تعهدات و اجازه  دستور پرداخت:   -12مادة  

مالی و یا فرد مجاز از طرف ربوط عهده مدیر امور های قابل پرداخت از محل اعتبارات مبدهی 

 شود. نفع صادر می وی در وجه ذی

یا مقام مجاز برای دریافت اعتبارات    پارکسندی است که توسط رئیس    درخواست وجه:  -13مادة  

 شود. صادر می   پارکیافته عهده خزانه، در وجه  تخصیص 

حساب   -14مادة   حسابها:  عناوین  اسعناوین  مورد  آیینهای  این  در  پیوستنتفاده  و  آن، امه  های 

و کامل  تعهدی  حسابداری  تعاریف   براساس  از  برخی  است.  پارک  حسابداری  سیستم  تابع 

  ها عبارتند از:عناوین حساب 

پرداخت  هزینه:   -1ـ14 از  اعم  ازمخارج،  استهالک وکاهش آن دسته  تعهدات،  یا نشده،  شده 

 مالی است، که به حسابداری طی یک دوره  ها براساس اصول متداول  ارزش دارایی 

ها در راستای اجرای عملیات  خرید یا تولید کاال، خدمات و انجام سایر فعالیت  منظور

 شود. اصلی و مستمر پارک انجام می 

اختصاصی:    -2ـ14 از کلیه درآمدهای تحقق درآمد  از انجام هرگونه عبارت است  یافته ناشی 

و تحت عنوان درآمد اختصاصی است   پارکاز امکانات مندی فعالیت و عملیات و بهره

  رسد.به مصرف می   پارکبینی و در جهت تحقق اهداف  پیش  پارکدر بودجه  
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و  پارک: عبارت است از وجهی که توسط مدیر امور مالی با دستور رئیس گردانتنخواه  -3ـ14

احدها و یا مأمورینی ها در اختیار وها و سایر پرداختیا مقام مجاز، برای انجام هزینه

تنخواه دریافت  به  مجاز  می که  قرار  هستند،  انواع گردان  حساب  تسویه  نحوه  گیرد. 

 رسد. می   هیئت رئیسه پارکگردان طبق دستورالعملی است که به تأیید  تنخواه

پرداخت  پرداخت: پیش  -4ـ14 از  است  براساس عبارت  مربوط  اعتبارات  محل  از  که  هایی 

می پیمان و احکام و قراردادها با تشخیص رئیس رات، مانند شرایط عموقوانین و مقر

 شود. یا مقام مجاز قبل از اجرای تعهد انجام می   پارک

عبارت است از پرداختی که به ازای ادای قسمتی از تعهد از محل اعتبار الحساب: علی  -5ـ14

 گیرد. به تشخیص رئیس پارک یا مقام مجاز انجام می 

از:  سپرده   -6ـ14 است  عبارت  یا    سپرده  و  ))سپرده((  عنوان  با  که  بهاداری  اوراق  یا  و  وجه 

انجام  حسن  و  تعهدات  اجرای  حسن  ))تضمین  ))ودیعه((،  قبیل  از  دیگری  عناوین 

کار((، ))بیمه(( و سایر عناوین مرتبط طبق مقررات مربوط و توافقات به عمل آمده، 

به مورد،  ازحسب  پیشگیری  یا  و  تأمین  ی  منظور  و  پارک  حقوق  به تضییع  منظور ا 

ها، اجاره و استجارة ها و مزایدهشدن از حقوق خاصی )مانند شرکت در مناقصهمنتفع

گردد. چگونگی وصول، استرداد و ضبط اماکن و نظائر آن( دریافت و یا پرداخت می 

 نامه و قراردادهای مربوط است. آنها تابع شرایط مقرر در این آیین

دهالسرفص  -1تبصرة   استفاده  مورد  سپردهی  انواع  مالی  عملیات  ثبت  و ر  پرداختی(  و  )دریافتی  ها 

دستورالعمل در  تضمینات،  و  بهادار  اوراق  ابالغی   همچنین  عمومی  بخش  حسابداری  نظام 

 شود. نامه تعیین می ازسوی وزارت علوم تحقیقات وفناوری موضوع ماده این آئین

گذرد، ضمن انجام می   هاریخ صدور آنبیش از شش ماه از تا  های بین راهی کهوجوه چک   -2تبصرة  

 گردد. عملیات حسابداری مربوط، به عنوان سپرده تلقی می 

های تضمینی و بانکی، های بانکی، چک نامه: عبارت است از وجه نقد، انواع ضمانتتضمین   -15مادة  

رئیس   تشخیص  به  موارد  سایر  و  ملکی  وثیقه  آ  پارک سفته،  موجب  به  بکه  ارتباط  در  ا ن 

های مختلف، تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد توسط اشخاص حقوقی و حقیقی در ت فعالی

  شود.پرداخت می   پارکرابطه با انجام تکالیف و تعهدات فیمابین به  

صدور هر نوع تضمین توسط پارک صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط و به تشخیص   -تبصره

 ت. پذیر اسم مجاز امکانرئیس پارک یا مقا
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ها ها، درآمدها و پرداخت: عبارت است از تطبیق کلیه اقدامات مالی شامل هزینه نظارت مالی -16مادة  

دریافت آیین  پارکهای  و  مفاد  مقررات،  و  قوانین  رعایت  نظر  و  از  امنا  هیئت  مصوبات  نامه، 

و مدارک   اسناد  و کفایت  مالی  از صحت محاسبات  اطمینان  میزان  حصول  مورد  و  مثبته در 

 تحقق هریک از اقالم. 

 بودن احتمالی مدارک و مستندات در فرایند نظارت مالی قراردارد. تشخیص جعلی  -تبصره

و تصویب   پارکشخصیت حقیقی یا حقوقی واجد صالحیتی است که به پیشنهاد  حسابرس:   -17مادة  

 شود. هیأت امناء انتخاب می 

از انحاء از محل ارائه مشاوره و یا خدمات   حوی حقوقی که به هر ن  اشخاص حقیقی و یا   -1تبصرة  

نمی  باشند  منتفع شده  قباًل  پارک  به  آن  مشابه  یا  و  انتخاب مالی  عنوان حسابرس  به  توانند 

 شوند. 

 انتخاب حسابرس برای دو دوره دیگر بالمانع است.   -2تبصرة 

زمان حسابرسی ابداران رسمی و یا ساحسابرس واجد صالحیت از میان اعضاء جامعه حس   -3تبصرة  

 شود. انتخاب می 

مالی   -18مادة   : فردی است که از بین اعضاء رسمی یا پیمانی واجد صالحیت و با حکم مدیر امور 

های مدیر امور مالی به شرح شود. وظایف و مسئولیترئیس پارک به این پست منصوب می 

 زیر است:  

رعا  -الف نظر  از  مالی  نظارت  ماعمال  مقررات  و  قوانین  آیین یت  این  مفاد  به  و  ربوط  نامه 

 مصوّبات هیأت امناء؛

های مالی و نظارت بر حفظ اسناد، دفاتر و مدارک مالی نگهداری حساب و تنظیم گزارش  -ب 

 افزاری مربوط؛و اطالعات نرم

جوه و ها و عنداللزوم مسکوکات، ونگهداری و حفظ و حراست از انواع اوراق بهادار، سپرده -پ 

 تحویل امور مالی شده است؛ هایی کهنقدینه

 های پارک؛نظارت بر نگهداری حساب اموال غیرمصرفی و دارایی   -ت 

آن  -ث  واریز  کنترل  و  اختصاصی  درآمدهای  بر چگونگی وصول  در حد نظارت  خزانه  به  ها 

 ها.امکانات در اختیار وسپس مصرف آن

از بین اعضای هیئ  تواند مدیر امور مالی رئیس پارک می   -تبصره ت علمی رسمی واجد صالحیت را 

 دارای مدرک تحصیلی مرتبط انتخاب و به این سمت منصوب کند. 
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مالی:   -19مادة   امور  مدیر  ا  معاون  پیمانی فردی  یا  بین اعضای غیرهیئت علمی رسمی  از  که  ست 

 پارک ن مشابه(  واجد شرایط، به پیشنهاد مدیر امور مالی و حکم معاون اداری و مالی )یا عناوی

این مسئولیت   به  و  وظایف  از  قسمتی  اختیار  تفویض  تا طبق  منصوب  امور سمت  مدیر  های 

 مالی را انجام دهد. 

پیمانی واجد   فردی  رئیس حسابداری:   -20مادة   یا  از بین اعضای غیرهیئت علمی رسمی  است که 

ا مدیر  پیشنهاد  با  واحدها  محاسباتی  و  مالی  امور  اداره  برای  معاونشرایط  و حکم  مالی    مور 

به این سمت منصوب و به عنوان نماینده قسمتی از   پارکاداری و مالی )یا عناوین مشابه(  

 های مدیر امور مالی را در واحد محل استقرار انجام دهد. وظایف و مسئولیت 

به : فردی است که از بین اعضای غیرهیئت علمی رسمی یا پیمانی واجد شرایط  عامل مالی   -21مادة  

مالی یا رئیس حسابداری حسب مورد با حکم رئیس واحد مربوطه به این   پیشنهاد مدیر امور

پست منصوب و قسمتی از وظایف رئیس حسابداری به وی محول تا در واحد محل استقرار 

 انجام دهد. 

فردی است که از بین اعضای رسمی یا پیمانی واجد صالحیت، با حکم مدیر   امین اموال:   -22مادة  

مالی   ای  پارک امور  تنظیم به  و  تحول  و  تحویل  نگهداری،  مسئولیت  و  منصوب  پست  ن 

عهده های اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کاالهای تحت ابواب جمعی بهحساب

 شود. او، واگذار می 

فردی  کارپرداز  -23مادة   پست :  این  به  واجد صالحیت  پیمانی  یا  رسمی  اعضای  بین  از  که  است 

یا فروش وشود، تا نسبت  صوب می من طبق   پارک تدارک کاال و خدمات مورد نیاز    به خرید 

و مقررات و درچارچوب ضوابط  و  یا مقام مجاز  مافوق  های مصوب دستورالعمل  دستور مقام 

 عمل کند. 

‹‹  23‹‹ و ››22‹‹، ››21‹‹، ››20‹‹، ››19درصورتی که برای تصدی مشاغل موضوع مواد ››  -24مادة  

توان با اخذ تضمین مناسب به ی رسمی یا پیمانی مقدور نباشد، می نامه، انتصاب اعضاین این آی

استفاده   ((یکساله))صورت موقت  تشخیص رئیس پارک یا مقام مجاز، از اعضای قراردادی، به

 نمود. 
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 بودجه  -فصل دوم

و اهداف آموزشی و ها  ها، برنامهمشی های کلی، خط بودجه پیشنهادی پارک براساس سیاست  -25مادة  

 رسد. هشی، تنظیم و به تصویب هیئت امناء می پژو

ردیف  -26مادة   از محل  که  اعتباراتی  براساس  پارک  تفصیلی  از بودجه  اعم  بودجه کل کشور  های 

گیرد و همچنین مانده وجوه مصرف نشده سال عمومی و اختصاصی در اختیار پارک قرار می 

ب اعتبار  تأمین  منابع  برنامهقبل و سایر  تفکیک  و  ه  تهیه  طرح ها  پارک  رئیس  پیشنهاد  به  ها 

 رسد. تنظیم و حداکثر تا پایان شهریور ماه همان سال به تصویب هیئت امناء می 

ها تا زمان تصویب بودجه تفصیلی هیئت امناء به تشخیص رئیس پارک یا مقام مجاز هزینه  -1تبصرة  

شود. اعتبارات موضوع  برای هر ماه انجام می حداکثر به میزان یک دوازدهم بودجه سال جاری  

 شود. این تبصره براساس میزان و طبق اقالم و عناوین مصوب در بودجه تفصیلی مصرف می 

درصد   10هرگونه جابجایی در میزان اعتبارات بودجه تفصیلی مصوب تا میزان حداکثر تا    -2تبصرة  

اعتبا کاهش  از محل  دارای کسری  اقالم  از  یک  تشخیاعتبار هر  با  اقالم  سایر  رئیس ر  ص 

گونه تغییرات در اصالحیه بودجه تفصیلی درج و و تصویب هیئت رئیسه، مجاز است. این پارک

 رسد. به تصویب هیئت امناء می 

دارایی   -3تبصرة   تملک  طرح  محل  از  پروژه  یک  اتمام  سرمایهدرصورت  کلیه های  پرداخت  و  ای 

مربوطه،  تعهدات  کلیه  انجام  و  اعتجابه  مطالبات  مانده  پروژهجایی  به سایر  پروژه  آن  های بار 

 های دیگر در دست اجرا با تصویب هیئت رئیسه مجاز است. همان طرح و یا طرح 

های ای و تملک دارایی های هزینه پارک موظف است برنامه اجرایی ساالنه شامل فعالیت   -4تبصرة  

تهیه و گونهبه  ها راو گسترش فعالیتگذاری در جهت بهبود، تجهیز  ای و سرمایهسرمایه  ای 

برنامه با  که  به تنظیم کند  امکان دستیابی  پنج ساله  برنامه  قالب  در  و  های عملیاتی سالیانه 

 شده فراهم شود. بینی اهداف پیش

 ها منابع مالی و دریافت -فصل سوم 

دریافت  -27مادة   و  مالی  پارکمنابع  برنامهشی مهای کلی، خط براساس سیاست  های  اهداف ها،  ها، 

 شود. های راهبردی به شرح زیر تعیین می آموزشی و پژوهشی و برنامه
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های بودجه کل کشور وجوهی که تحت عنوان کمک و یا عناوین دیگر از محل ردیف  -الف

 گیرد. قرار می   پارک   در اختیار

دستورالعمل س››که انواع و نحوه وصول و مصرف آنها براسا  پارکدرآمدهای اختصاصی    -ب

به درخواست  ‹‹  1شمارهپیوست   بنا  و  واریز  خزانه  به حساب  های به حساب  پارکاست، 

 شود. پرداخت منتقل می 

ها  وجوهی تحت عنوان ››سایر منابع تأمین اعتبار‹‹ که به هر نحوی از سوی سایر دستگاه  -پ

ارگان می و  دریافت  ایها  مطابق  وجوه  این  مصرف  و  وصول  نحوه  آیین شود،  یا  ن  نامه، 

 شود.  رات خاص دیگری، مشخص می مقر

دستورالعمل های مردمی که انواع و نحوه وصول و مصرف آنها براساس ››هدایا و کمک   -ت

 است.   ‹‹2پیوست شماره 

 وصول مطالبات.  -ث

وقف  -ج  موقوفات که طبق  از  آئین وجوه حاصل  این  مقررات  از  و خارج  مربوط  به  نامه  نامه 

 سد. رمصرف می 

از منابع داخل و انواع تسهیال   -چ  اوراق مشارکت و هرگونه وام به هر شکل اعم  بانکی،  ت 

 شود. خارج کشور که پس از تصویب هیئت امناء دریافت می 

گردد و مغایرتی بینی نشده عاید می صورت پیشها و یا درآمدهایی که بهسایر انواع دریافت  -ح 

 با اهداف پارک ندارد. 

یا وجهپس  -28مادة   یرده  بر حسب الضمان  یا  و  برطبق مقررات  آنها که  نظایر  یا  و  یا ودیعه  وثیقه  ا 

به   پارکشود، باید به حساب بانکی که  اخذ و وصول می   پارکضرورت و مورد به تشخیص  

 نماید، واریز شود.همین منظور افتتاح می 

حساب   تعهدات از محل موجودیرد وجوه سپرده و یا جبران خسارت ناشی از عدم اجرای    -1تبصرة  

یا مقام مجاز و یا براساس قوانین و مقررات مربوط انجام  پارک فوق، براساس تشخیص رئیس 

 شود. می 

های سپرده و سایر مجاز است برای رفع احتیاجات ضروری خود، از موجودی حساب  پارک  -2تبصرة  

بهحساب مستقل  مقام  های  یا  پارک  رئیس  تشخیص  با  موقت،  و صورت  کند  استفاده  مجاز 

 الفاصله پس از رفع مشکل آن را مسترد کند. ب

هایی که را نزد بانک   پارکهای بانکی  مجاز است تمام یا قسمتی از موجودی حساب  پارک  -3تبصرة  

صورت اوراق های مختلف بهدارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، در حساب
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پس موارد  مشارکت،  سایر  و  درسپردهانداز  و  کند  درآمدهای گذاری  جزو  را  حاصل  آمد 

 محسوب و در قالب بودجه ساالنه مصرف کند.   پارکاختصاصی  

به    -29مادة   اشخاص  بدهی  تقسیط  برای  که  مواردی  نیز   پارکدر  و  آنان  به  مهلت  دادن  یا  و 

وجریمه استنکاف  از  ناشی  نقدی  نشده    های  تکلیف  تعیین  بدهی،  موقع  به  پرداخت  عدم  یا 

رئیس   بدهی مجاز    پارکاست،  کند. است  تقسیط  سال  دو  مدت  تا  حداکثر  را  مذکور  های 

 تقسیط بدهی برای مدت بیش از دو سال، موکول به موافقت هیئت امنا است.  

باشد، استیفای چنانچه بدهی   -1تبصرة   یا تخلفات  ارتکاب جرائم و  از  های موضوع این ماده، ناشی 

بدهی  پارکطلب   تقسیط  طریق  ما  از  مهلت،  دادن  یا  یا نو  و  متخلفین  قانونی  تعقیب  از  ع 

 صالح، نخواهد بود. یا سایر مراجع ذی  پارکربط توسط  مجرمین ذی

بنیان و واحدهای فناور،  های دانش های شرکت های ناشی از جریمه تواند در خصوص بدهی پارک می   -2تبصرة 

نسب رئیسه،  هیئت  تأیید  با  رسیدگی،  مختلف  مراحل  دعاوی  در  فصل  و  به حل  طریق  ت  از 

 مذاکره، صلح و سازش کند. 

 ها ها و پرداختهزینه  -فصل چهارم 

های جاری مستمر که نوعاً انجام آن از یک سال مالی بیشتر  در مورد آن قسمت از هزینه   -30مادة  

رئیس  می   پارک شود،  می  تشخیص  به  مدت پارک  تواند  برای  را  قراردادهائی  مجاز  مقام  یا 

سامتنا از  آن  اجرای  که  بیشتر می سب  مالی  دراینل  نماید.  منعقد  مکلف   پارکصورت  شود، 

سایر  بر  مقدم  را  مربوط  تعهدات  پرداخت  برای  الزم  اعتبارات  خود  ساالنه  بودجه  در  است 

 اعتبارات منظور کند. 

پرداخت  -31مادة   هزینهکلیه  و  تس ها  تعهد،  اعتبار،  تأمین  تشخیص،  مراحل  از طی  پس  و ها  جیل 

 شود. نجام می دستور پرداخت ا

انجام مراحل موضوع این ماده در مورد پیش  -1تبصرة   ترتیب و  تنخواهرعایت  )به پرداخت و  گردان 

 الحساب )به استثنای مرحله تسجیل( نیز الزامی است. استثنای مرحله انجام تعهد( و علی 

اثبات  -2تبصرة   مدارک  به  منضم  حسابداری  سند  ماد  کنندهامضای  این  موضوع  طرف مراحل  از  ه 

و  تسجیل  تعهد،  تشخیص،  مراحل  انجام  منزله  به  وی  طرف  از  مجاز  مقام  یا  پارک  رئیس 

دستور پرداخت و امضای سند مذکور توسط مدیر امور مالی یا فرد مجاز از طرف وی به منزله  

 انجام مرحله تأمین اعتبار و اعمال نظارت مالی است. 
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تعهدات  -3تبصرة   ماده  کلیه  آ  10  موضوع  می ییناین  ایجاد  الزم  اعتبار  تامین  از  پس  شود، نامه، 

از اختیار  10چنانچه در مواردی از قبیل مورد بند )پ( ماده ›› و بدون   پارک ‹‹ تعهدی خارج 

اعتبارات   اعتبار تعهدی ایجاد و  انجام آن را نکند،    پارک تامین  قانون   پارک کفاف  با  مطابق 

 اقدام خواهد کرد. 

ار ››تشخیص‹‹ و همچنین مسئولیت انجام ››تعهد‹‹، ››تسجیل‹‹ و ››دستور‹‹  صالحیت و اختی  -32  دةما

ها با ضوابط  یا مقام مجاز است. ››تأمین اعتبار‹‹ و ››تطبیق پرداخت  پارکعهده رئیس  به   پرداخت

ر طبق  عهده مدیر امورمالی یا عضو واجد صالحیتی است که بمورد عمل‹‹ و ››نظارت مالی‹‹ به 

 ی از اختیارات مدیرامور مالی به وی محول شده است.  نامه قسمتآیین

های موضوع این ماده، حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف اختیارات و مسئولیت  -1تبصرة  

نامه کاًل یا معامالت موضوع این آیین  و یا کمیسیون  پارک به سایر مقامات مجاز    پارک رئیس  

 باشد. یض می بعضاً قابل تفو

مسئولیت   -2تبصرة   و  اختیارها  تفویض  ماده،  این  اجرای  رئیس  در  به  مربوط  مدیر    پارکهای  به 

 امورمالی و یا کارکنان امورمالی مجاز نیست.

مجاز است براساس قراردادهای کتبی منعقده، در مواردی که الزم است قبل از انجام   پارک   -33مادة  

تشخ به  شود،  پرداخت  وجهی  مق تعهد  یا  و  پارک  رئیس  بعنوان یص  مبالغی  مجاز  ام 

 پرداخت در قبال دریافت تضمین طبق قوانین و مقررات تأدیه کند. پیش

کشور،   پارک   -تبصره در  فروشنده  نماینده  وجود  عدم  علت  به  که  خارجی  خریدهای  در  است  مجاز 

تا سقف   ندارد،  اخذ ضمانت وجود  موار  25امکان  یا در  و  قرارداد  مبلغ  استثنائی کل  درصد  د 

ق رئیس  مبلغ  تشخیص  به  را  عنوان   پارکرارداد  تحت  تعهد،  انجام  از  قبل  و  مجاز  مقام  یا 

 ، پرداخت نماید. پرداخت پیش

در مواردی که بنا به عللی از قبیل کمبود نقدینگی، یا عدم تکمیل اسناد و مدارک الزم،   -34مادة  

به خدمت  یا  کاال  گرفتن  تحویل  از  ناشی  دین  نباشدصتأدیه  مقدور  قطعی  به می   ورت  توان 

رئیس   تسجیل  پارک تشخیص  وجه  از  قسمتی  مربوط،  دستورالعمل  طبق  مجاز  مقام  شده یا 

 70الحساب حداکثر  الحساب پرداخت کرد. میزان پرداخت علی مورد مطالبه را تحت عنوان علی 

 درصد مبلغ تعهد شده است. 

گردان و نوع تضمین مورد نخواهالحساب و ت داخت، علی پرمیزان و نحوه واگذاری و واریز پیش  -تبصره

 رسد. می   پارکنیاز حسب مورد، طبق دستورالعملی است که به تصویب هیئت رئیسه  
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منظور استفاده از تسهیالت خریدهای متمرکز، برای تأمین کاالها یا انجام تواند بهمی   پارک  -35مادة  

هایی که به ساب یا حسابجرایی، وجوهی را به حخدمات مورد نیاز با اعالم وزارت یا دستگاه ا

شود، واریز کند. وجوه واریزی، به حساب مالی مربوطه منظور و همین منظور تعیین شده یا می 

پس از وصول کاالها یا انجام خدمات مورد نظر و با دریافت صورتحساب از طرف وزارت یا 

 شود. حسابداری منظور می  های مربوط بر طبق اصول دستگاه اجرایی مربوط، به حساب

 پارک   مانده وجوه مصرف نشده هر سال به سال بعد منتقل و ضمن درج در بودجه تفصیلی   -36مادة  

می  امنا  هیئت  تصویب  بهبه  بدواً  باید  مانده  این  که رسد.  قبل  سنوات  تعهدات  تأدیه  منظور 

 گیرد. قرار می   ایجاد ولی در سال مربوط پرداخت نشده است، مورد استفاده   پارکتوسط  

ای منحصراً به مصرف تملک های سرمایهمانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی   -1رة  تبص 

 رسد. ای می های سرمایهدارایی 

هزینه   -2تبصرة   اعتبارات  نشده  مصرف  وجوه  انجام مانده  برای  الزم  وجوه  اختصاص  از  پس  ای 

اجریا مقام مج  پارکتعهدات قبلی به تشخیص رئیس   طرحهای معین و   ا و تکمیلاز برای 

 ای، قابل مصرف است. های سرمایهمشخص تملک دارایی 

طریق حساب  پارک های  پرداخت  -37مادة   از  صرفاً  گواهی بایستی  و  شود  انجام  مجاز  بانکی  های 

نفع یا قائم مقام قانونی او، به نفع و پرداخت در وجه ذیبانک دائر بر انتقال وجه به حساب ذی

 شود. تلقی شده و پرداخت محسوب می   نوان رسید گیرنده وجهع

یا مقام مجاز، اخذ امضا از گیرنده وجه مقدور و  پارک در موارد استثنایی که با تشخیص رئیس  -تبصره

صورت  نفع )بهیا به مصلحت نیست، تأیید یکی از مقامات مذکور، دایر بر پرداخت وجه به ذی

  شود. ده وجه تلقی می کننچک و یا نقد( رسید دریافت

پرداخت هرگونه وجهی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عناوین مددکاری دانشجویان،    -38مادة  

های دانشجویی، مطالعاتی و پژوهشی، اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی و کمک هزینه

یت یا مقام مجاز فعال   پارکآموزشی و یا نظایر آن، مشروط بر آن است که به تشخیص رئیس  

از   پارک کننده وجه در جهت اهداف  قی دریافتقواشخاص حقیقی و ح  باشد. وجوه پرداختی 

 شود.کننده وجوه، به حساب هزینه منظور می این بابت با اخذ رسید از دریافت

های مردمی و هدایا، به تعداد مورد نیاز به استثنای حساب کمک   پارکهای بانکی  حساب  -39مادة  

دریافت  پجهت  و  درداختها  با  مربوط  بانک های  شعب  نزد  امورمالی  مدیر  و رخواست  ها 

افتتاح   ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  از  مجوز  دارای  که  اعتباری  و  مالی  مؤسسات 
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یا مقام   پارکهای مزبور با امضای مشترک مدیر امورمالی و رئیس  شود. استفاده از حسابمی 

 پذیر ست. مجاز امکان

واحدها  -تبصره ادر  تابعه  حی  از  مشترکسابستفاده  امضای  با  ماده  این  موضوع  ››رئیس   های 

 پذیر است. حسابداری‹‹ یا عامل مالی و مقام مجاز امکان

امور اجرا، کنترل و نظارت توسط مراجع ذیربط و همچنین    به  -40مادة   ایجاد هماهنگی در  منظور 

مصوّب ساالنه   عتباراتموارد ضروری اتواند در می  پارکها، تسریع و تسهیل در انجام پرداخت

و مسئولیت    نامه و صرفاً با تشخیصخود به شرح بندهای زیر را بدون رعایت مقررات این آئین

 رئیس پارک هزینه کند: 

تفصیلی   -الف بودجه  قالب  در  مشابه(  عناوین  )یا  پژوهشی  و  تحقیقات  بخش  اعتبارات  کل 

 ساالنه؛ 

 ابق جدول زیر: ای مطبخشی از اعتبارات هزینه  -ب 
 

 بازه درآمد اختصاص پارک  ردیف 
از محل درآمد اختصاصی  

 پارک 

از محل درآمد  

 عمومی پارک 

 درصد   2 درصد   5 میلیارد ریال   100کمتر از   1

 ------ درصد   4 میلیارد ریال   500میلیارد ریال تا    100از   2

 ------ درصد   3 میلیارد ریال   1000میلیارد ریال تا    500از   3

 ------ درصد   2 بیشتر  میلیارد ریال و   1000  از 4

   

می   -تبصره پارک  مقام رئیس  به  را  ماده  این  ))الف((  بند  موضوع  اختیارات  از  قسمتی  یا  تمام  تواند 

 تفویض کند. 

 معامالت   -فصل پنجم

استثنای   پارک معامالت    -41مادة   به  غیره  و  کار  اجرت  پیمانکاری،  اجاره،  یا  فروش  خرید،  از  اعم 

استخدامی و مقررات جایگزین است، حسب مورد از طریق های  هنامدی که مشمول آیینموار

 شود، مگر در موارد زیر: مناقصه یا مزایده انجام می 
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ها  های دولتی یا شهرداریها یا شرکتها یا مؤسسهمعامالتی که طرف معامله وزارتخانه  -الف

 ؛ های وابسته به آنها استها و مؤسسهیا ارگان

انجام    -ب که  رئیس  معامالتی  به تشخیص و مسئولیت  مؤسسه   پارکآنها  نهادهای با  و  ها 

درصد سهام یا مالکیت آنها متعلق    50های تابعه که بیش از  عمومی غیردولتی و مؤسسه

مؤسسه با شرکتبه  نیز  و  است  مذکور  نهادهای  و  یا ها  و  توزیع  و  تعاونی مصرف  های 

 ؛های دولتی شرکتها و  ها و مؤسسه نهچندمنظوره کارکنان وزارتخا

 ؛شود انجام می   پارکمعامالتی که از محل اعتبارات بخش تحقیقات    -پ

رئیس    -ت تشخیص  به  که  و حقوقی  خدمات  اموال،  و   پارکخرید  به صرفه  مجاز  مقام  یا 

  ؛ است پارکصالح  

مبالغ در حد   یا مقام مجاز )برای  پارک اجاره اموال غیرمنقول، منوط به تشخیص رئیس    -ث

 ؛عمده نظر کارشناس رسمی و یا منتخب کمیسیون معامالت پارک نیاز است(  تمعامال 

های فکری و فناوری، به تشخیص برداری از مالکیتخرید، فروش یا واگذاری حق بهره  -ج 

 ؛کارشناس یا کارشناسان منتخب پارک

آموزشی، پژوهشی،   خرید یا فروش انواع محصوالت یا خدمات علمی و فرهنگی، هنری،   -چ 

مشاورهمطا علمی لعاتی،  نشریات  کتب،  قبیل  از  آن  نظایر  و  بانک -ای  های پژوهشی، 

پژوهشی،  کارشناسی،  خدمات  و  دستی  صنایع  و  هنری  خدمات  الکترونیکی،  اطالعاتی 

های علمی به آموزشی و اجرایی غیرموظف و همچنین خدمات مشاوره و خدمات مؤسسه

  ؛ م مجازیا مقا  پارک تشخیص رئیس  

کاال   -ح  مراجع خرید  یا  دولت  طرف  از  ثابتی  نرخ  که  مصرف  مورد  حقوق  و  خدمات  و  ها 

 ؛ صالح برای آنها تعیین شده است ذی

دارای   -خ  مجاز  مقام  یا  پارک  رئیس  تشخیص  به  که  حقوقی  و  خدمات  و  کاالها  خرید 

 ؛فروشنده انحصاری باشند یا از طریق بازار بورس صورت گیرد

و زمینی، هزینه مسافرت و نظایر آن اعم از این که نرخ ، دریایی  و نقل هوائی کرایه حمل    -د

 ثابتی برای آنها تعیین شده و یا نشده است؛

ماشین   -ذ و  تجهیزات  و  لوازم  تکمیل  یا  تعویض  برای  یدکی  قطعات  و  خرید  ثابت  آالت 

اندازه وسایل  و  ابزار  و  ادوات  خرید  همچنین  و  موجود  لومتحرک  و  دقیق  ازم گیری 

یا مقام پارک و فنی و سمعی و بصری و نظایر آن، به تشخیص رئیس آزمایشگاهی علمی 

 مجاز؛
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 یا مقام مجاز؛پارک  آالت ثابت و متحرک به تشخیص رئیس  تعمیر ماشین  -ر

 ؛یا مقام مجازپارک  امور مربوط به چاپ و صحافی به تشخیص رئیس    -ز

اخذ    -ژ از  اعتبار، پس  با گشایش  ارزی  مدارکخریدهای  و  بانک  از   اعالمیه  کاال  ترخیص 

 گمرک و در شرایط غیرمتعارف، مستند به مصوبه هیئت رئیسه؛ 

رئیس    -س کتبی  موافقت  و  ضرورت  به  بنا  که  بهپارکخریدهایی  توسط ،  متمرکز  صورت 

 شود. های دولتی انجام می ها و مؤسسهوزارتخانه

 شوند: بندی می زیر طبقهمتوسط و عمده به شرح  معامالت از نظر مبلغ به سه دسته جزئی،    -42مادة 

 ‹‹ ریال بیشتر نشود.200.000.000معامالت جزئی معامالتی است که مبلغ آن از ››    -الف 

معامالت متوسط معامالتی است که مبلغ آن از معامالت جزئی بیشتر است لیکن از ده   -ب 

 برابر آن بیشتر نشود. 

 مالت جزئی بیشتر است. غ آن از ده برابر معامعامالت عمده معامالتی است که مبل  -پ 

تعیین  -1تبصرة   نصاب  براساس  سال  در هر  ماده  این  موضوع  معامالت  هیئت نصاب  از سوی  شده 

 شود. وزیران تعیین می 

مبنای نصاب در خرید برای معامالت جزئی و متوسط، ››مبلغ معامله‹‹ و درمورد معامالت   -2تبصرة  

 ت.عمده ››مبلغ برآورد‹‹ اس

اب در فروش برای معامالت جزئی به تشخیص ››کارشناس منتخب پارک‹‹ و مبنای نص  -3تبصرة  

کارشناس   یا  و  دادگستری  رسمی  کارشناس  تشخیص  به  عمده  و  متوسط  معامالت  برای 

 منتخب پارک و تایید رئیس یا مقام مجاز مالک است. 

طور متعارف ه بهید با تفکیک اقالمی کمبلغ معامالت متوسط یا برآورد معامالت عمده، نبا  -4تبصرة  

 تر برده شود. شوند، به نصاب پایین یک مجموعه واحد تلقی می 

 شود: مناقصه در معامالت، به طرق زیر انجام می   -43مادة 

  ؛ معامالت جزئی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز )مأمور خرید(  -الف

سئولیت کارپرداز )مأمور خرید( ای ممکن به تشخیص و ممعامالت متوسط به کمترین به  -ب

 و مسئول مافوق و تأیید رئیس پارک یا مقام مجاز؛ 

نامه )مناقصه محدود( به پ ـ معامالت عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی یا ارسال دعوت

 تشخیص رئیس پارک یا مقام مجاز. 
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شود، انتشار آگهی و ام می امه تحقیقات پارک انجای که از محل اعتبار برنبرای معامالت عمده  -تبصره

می  معامله  و  نیست  الزامی  مناقصه  تشریفات  یا رعایت  پارک  رئیس  تشخیص  با  صرفاً  تواند 

 مقام مجاز انجام شود. 

 شود: مزایده در معامالت به یکی ازطرق زیر انجام می   -44مادة 

کا  -الف تشخیص  به  ممکن  بهای  بیشترین  به  جزئی  کمیسیون معامالت  منتخب  رشناس 

 معامالت؛ 

مسئولیت    -ب و  تشخیص  به  ممکن  بهای  باالترین  به  متوسط  منتخب معامالت  کارشناس 

 و مسئول مافوق و تأیید رئیس پارک یا مقام مجاز؛   معامالت  ونیس یکم

 معامالت عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی.   -پ

احد مربوط و به تشخیص راساس گزارش توجیهی ودر مواردی که انجام مناقصه یا مزایده ب  -45مادة  

نباشد، می  به مصلحت  یا  میسر  تشریفات کمیسیون معامالت  ترک  به طریق  را  معامله  توان 

صورت کمیسیون مزبور با رعایت صرفه و صالح پارک نحوه انجام معامالت انجام داد. دراین

  کند که پس از تأیید رئیس پارک معتبر خواهد بود.را مشخص می 

شود. یون معامالت در هر مورد با دعوت رئیس پارک یا مقام مجاز تشکیل می جلسه کمیس   -46مادة  

کلیه اعضا مکلف به حضور در جلسات کمیسیون و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی 

نامه )مناقصه واحد مربوط در مورد تقاضای ترک تشریفات مناقصه یا مزایده یا ارسال دعوت

انجام معمحدود( و   امله مورد نظر هستند. لیکن، تصمیمات کمیسیون با رأی  همچنین نحوه 

 اکثریت اعضا معتبر خواهد بود. 

در کلیه معامالت گرفتن فاکتور، مدارک مثبته و یا تنظیم قرارداد الزامی است، مگر در موارد   -47مادة 

رئیس   تائید  و  مربوطه  واحد  رئیس  گزارش  با  که  استثنایی  و  مجاز ک  پاراضطراری  مقام  یا 

 شود.ادرت به تنظیم صورت مجلس می مب

« 3دستورالعمل پیوست شماره  نحوه انجام مناقصه و مزایده در معامالت عمده براساس »  -48مادة  

 .نامه استاین آئین 

 نظارت مالی   -فصل ششم

عهده مدیر امور  نامه، بهاین آیین   «18»  مادة   « الف»بند  اعمال نظارت مالی در اجرای مفاد    -49مادة  

 است.   پارک ی  مال 
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رئیس حسابداری/مسئول مالی در قبال مدیر امور مالی )یا معاون وی( و مدیر امور مالی )یا   -تبصره

در مورد اعمال صحیح نظارت مالی پاسخگو هستند. نحوه و   پارک معاون وی( در قبال رئیس  

 سد. رمی   پارکهیئت رئیسه  حدود نظارت مالی برطبق دستورالعملی خواهد بود، که به تصویب  

درصورتی که مدیر امورمالی یا مقام مجاز از طرف وی پرداخت وجهی را برخالف مفاد این   -50مادة  

دالیل  آیین  ذکر  با  را  مراتب  دهد،  تشخیص  امنا  هیئت  مصوبات  و  مقررات  و  قوانین  و  نامه 

خت کننده دستور پرداادرکند. مقام صمربوط کتباً به مقام صادرکننده دستور پرداخت اعالم می 

پس از وصول گزارش مدیر امور مالی یا فرد مجاز از طرف وی چنانچه مسئولیت امر پرداخت  

به  می را  اعالم  امورمالی  مدیر  به  کتبی  بصورت  را  مراتب  بگیرد.  دراین عهده  مدیر  نماید،  صورت 

از    است. پرداخت وجه مانع امورمالی به استناد دستور مذکور مکلف به پرداخت یا دریافت وجه مزبور  

  امور مالی به هیئت امناء مراجع نظارتی قانونی نخواهد بود.   گزارش مدیر 

باشد، مدیر امورمالی   پارکچنانچه مقام صادرکننده دستور پرداخت غیر از شخص رئیس    -1تبصرة  

 مکلف است مراتب را به رئیس پارک اعالم کند. 

 حسابداری واحد مربوطه است. ارش این امر با رئیس  در واحدهای تابعه مسئولیت گز  -2تبصرة 

 امور حسابداری و حسابرسی   -فصل هفتم 

مالی  به  -51مادة   منابع  تداخل  از  جلوگیری  فعالیت   پارکمنظور  مالی  امور  تفکیک  برنامهو  و  ها،  ها 

به تفکیک منابع   پارکهای  شوند، حسابهائی که از محل منابع خاصی تأمین مالی می طرح

 شوند. تقل ثبت و نگهداری می و تحت عنوان حساب مس   مالی 

سیستم حسابداری پارک براساس اصول، موازین و استانداردهای حسابداری بخش عمومی   -52مادة  

با روش حسابداری تعهدی کامل اجرا می  تا زمان برقراری سیستم حسابداری  بوده که  شود. 

 پارک است.   تعهدی کامل، انجام امور مالی تابع سیستم مورد عمل

 عبارتند از:  پارکهای مستقلحساب  -53مادة 

 ای؛حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه   -الف

 ای؛ های سرمایهحساب مستقل وجوه اعتبارات تملک دارایی   -ب

 حساب مستقل وجوه اعتبارات اعتبارات اختصاصی؛  -پ

 حساب مستقل وجوه سایر منابع؛  -ت
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 حساب مستقل وجوه سپرده؛  -ث

 ستگی و موظفین؛ب مستقل وجوه بازنش ساح  -ج 

 های مردمی؛ حساب مستقل وجوه هدایا و کمک   -چ 

رئیس پارک یامقام مجاز   تایید  مالی و  سایر منابع مالی که عنداللزوم به پیشنهاد مدیر امور  -ح 

 شود. می ایجاد  

ا پایان تیر که هر سال براساس دفاتر و مدارک حسابداری حداکثر ت پارکهای مالی  صورت  -54مادة  

تنظیم و پس از انجام حسابرسی توسط حسابرس منتخب هیئت امنا  پارکبعد توسط ماه سال 

 گردد، عبارتند از:تا پایان شهریورماه، برای بررسی و تصویب به هیئت امنا ارائه می 

 های مستقل؛ صورت وضعیت مالی ترکیبی کلیه حساب  -الف

 صورت تغییرات در وضعیت مالی ترکیبی؛  -ب

 ییرات در ارزش خالص؛صورت گردش حساب تغ  -پ

 صورت گردش وجه نقد ترکیبی و اختصاصی حساب مستقل؛  -ت

 صورت مقایسه بودجه و عملکرد؛   -ث

 های توضیحی. یادداشت  -ج 

امورمالی    -55مادة   صورت  پارکمدیر  است  مالی  موظف  ماه   مستقل  یهاحسابهای  سه  هر  را 

حساب نهایی را جهت انجام حسابرسی و    پارکرئیس    ارم( به)ماه چه  حداکثر تا پایان ماه بعد

تا پایان،  توسط حسابرس منتخب هیئت امنا شهریورماه سال بعد، ارائه دهد. گزارش   حداکثر 

 شود. حسابرسی تا پایان آذرماه سال بعد از طریق رئیس پارک به هیئت امناء تسلیم می 

حساب هیئت رئیسه پارک   امنا به منزله تسویه  های مالی توسط هیئتتایید و تصویب صورت  -تبصره

 است.

حساب  -56مادة   نگهداری  به نحوه  حسابداری  مدارک  و  اسناد  دفاتر،  اوراق  نمونه  و  مستقل  های 

و  ابالغ خواهد شد  امنا  هیئت  یا  وزارت  از سوی  که  است  متحدالشکلی  دستورالعمل  موجب 

 عمومی است. های مالی براساس استانداردهای حسابداری بخش  گزارش

افزاری سیستم مالی های نرمنظور از اسناد و دفاتر موضوع این ماده، نسخه نوشتاری خروجی م -تبصره

 است.   پارک موردعمل در  
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 اموال   -فصل هشتم 

دارائی   پارکاموال    -57مادة   کلیه  از  است  شامل عبارت  غیرنقدی  و  نامشهود  و  مشهود  ثابت  های 

غیر و  نفیس  از  اعم  اشیاء  باجناس،  که  و کاالهایی  در  هنفیس  و  غیرمنقول  و  منقول  صورت 

طور  ها بهانواع مصرفی و غیرمصرفی در تملک پارک است و مسئولیت حفظ و حراست از آن

عهده پارک و نگهداری حساب اموال غیرمنقول و منقول غیرمصرفی به عهدة مدیر   کلّی به 

 امور مالی است. 

های دولتی اعم از مؤسسات  ه سایر دستگاهب  پارک مازاد بر نیاز  انتقال موقت یا دائم اموال    -58مادة  

مؤسسه دیگر  یا  و  پژوهشی  آموزشی،  با علمی،  خیریه  و  غیردولتی  عمومی  نهادهای  و  ها 

 4و با رعایت مفاد پیوست شماره    پارکپیشنهاد کمیسیون معامالت و تصویب هیئت رئیسه  

 نامه مجاز است. این آئین 

 های غیردولتی ممنوع است.شبه بخ   پارکعوض اموال  انتقال بال   -1تبصرة 

منظور ایجاد فضاهای آموزشی،رفاهی و دانشجویی و سایر اموری که در پارک مجاز است به -2تبصرة  

امنا نسبت به  از تصویب هیئت رئیسه و اخذ موافقت هیئت  راستای منافع پارک است، پس 

 دام نماید. عقد قرارداد مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی اق

اسقاط  -59مادة   منقول  نیاز  اموال  بر  مازاد  یا  تصویب پارکشده  اموال،  امین  گزارش  براساس   ،

شود، فروش یا مقام مجاز مشخص و تعیین می  پارک کمیسیون معامالت و تأیید نهایی رئیس 

حساب   نامه مجاز است و وجوه حاصل از فروش آنها بهگونه اموال، با رعایت مفاد این آییناین

 شود.واریز می   پارک درآمد اختصاصی  

 ها به موجب قانون ممنوع است، از شمول این ماده مستثنی است. اموال منقولی که فروش آن -تبصره

به استثنای اموال غیرمنقولی که   پارک تبدیل به احسن نمودن اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز    -60مادة  

وال مذکور، صرفاً با تصویب است، از طریق فروش اماز نفایس و آثار ملی و بناهای تاریخی  

 پارک هیئت امنا مجاز است. وجوه حاصل از فروش اینگونه اموال به حساب درآمد اختصاصی  

 شود. واریز می 

با رعایت مفاد    -1تبصرة   تعیین مبنای قیمت اموال غیرمنقول قابل فروش  ››ارزیابی و  ‹‹ و 3تبصرة 

 شود. می امه انجام  ناین آیین‹‹  42›› مادة‹‹ 4››
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چنانچه به پیشنهاد کتبی مدیر واحد ذیربط، امکان تبدیل به احسن اموال منقول مازاد و یا    -2صرة  تب

موضوع را جهت بررسی به  پارکشده )مصرفی یا غیرمصرفی( وجود داشته باشد، رئیس اسقاط

مقرون درصورت  و  ارجاع  معامالت  اکثریت  صرفهبهکمیسیون  تصویب  با  اعضای بودن، 

نامه  این آیین  3براساس مفاد دستورالعمل پیوست شماره    پارک نهایی رئیس    کمسیون و تایید

 شود. اقدام می 

تواند حق استفاده از اموال غیرمصرفی مازاد بر احتیاج خود اعم یا مقام مجاز می   پارک رئیس    -61مادة  

ر کند. اذن در انتفاع( واگذاطور موقت و بدون حق تصرف مالکانه )از منقول و غیرمنقول را به

 شود. تلقی می  پارکدرآمد حاصل از این بابت به عنوان درآمد اختصاصی  

به    -62مادة   که  غیرنقدی  می   پارکهدایای  اموال  اهدا  جزو  استفاده،   پارکشود  نحوه  و  محسوب 

مفاد   رعایت  با  آن  نمودن  احسن  به  تبدیل  و  شماره  ›› فروش  پیوست  تابع ‹‹ 2دستورالعمل   ،

 و مصوبات هیئت امنا است. نامه  ن آیینقررات ایم

و   -63مادة     منقول  اموال  حساب  تمرکز  و  نظارت  چگونگی  و  رسیدگی  و  اموال  نگهداری  نحوه 

 است.   ‹‹ 4››دستورالعمل پیوست شماره به موجب    پارکغیرمنقول  

 سایر مقررات  -فصل نهم 

و  -64مادة   مناقصه  در  شرکت  سپرده  عنوان  به  تضمین  ح  دریافت  تضمین  یا  و  انجام مزایده  سن 

پرداخت الزامی است. این تضمین در هر صورت با تشخیص رئیس معامله و تعهد استرداد پیش

 در هر زمان قابل تبدیل به یکدیگر است.  پارک

 انواع تضمین معتبر در معامالت بشرح ذیل است:  -1تبصرة 

 نامه بانکی؛ضمانت  -الف

 ه(؛ وجه نقد )واریز به حساب سپرد  -ب

 بانکی؛شده  چک تضمین  -پ

 ‹‹ درصد ارزش کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری؛90وثیقه ملکی معادل ››  -ت

 نام که بازپرداخت اصل آن تضمین شده است؛ اوراق مشارکت بی   -ث

 های اجرایی دولتی با تأیید مدیر امور مالی؛ نامه کتبی دستگاهضمانت  -ج 

 شده در بورس؛ فتههای پذیراوراق سهام شرکت  -چ 

 سفته؛   -ح 
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 چک )فقط برای معامالت جزئی( با تشخیص رئیس پارک؛   -خ 

 شده پیمانکاران. مطالبات قطعی   -د

که به علت عدم وجود نماینده فروشنده در کشور امکان اخذ   پارکدر خریدهای خارجی    -2تبصرة  

 دریافت تضمین پارک  یس  ضمانت وجود ندارد، با ارائه گزارش توجیهی واحد ذیربط و تأیید رئ

 ضروری نیست.

ها، برگزاری مراسم، پذیرایی ها، های مربوط به دعوتچنانچه در موارد خاص از قبیل هزینه  -65مادة  

اعضای  دانشجویان،  ورزشی  و  فرهنگی  علمی،  اردوهای  یا  سفرها  همچنین  و  هدایا  اهداء 

ط مقدور و ه اسناد و مدارک مربوهیئت علمی و غیرهیئت علمی در داخل یا خارج از کشور تهی

تایید  از  یا مامورین ذیربط پس  با گزارش کتبی مسئولین  نباشد، در هر مورد  یا به مصلحت 

 یا مقام مجاز قابل احتساب به هزینه قطعی است.  پارک رئیس  

انجام  پارک رئیس    -66مادة   مالی  عملیات  گزارش  است  اهداف مکلف  براساس  را  ساالنه  شده 

 صوب به هیئت امنا ارائه کند. در برنامه و بودجه م   شدهبینی پیش

تواند درصورت نیاز، رعایت تمام یا قسمتی از مقررات عمومی حاکم بر اعتبارات  می   پارک   -67مادة  

دارایی  اجرای طرح های سرمایهتملک  در  را  پروژهای کشور  و  اعتبارات،  ها  این  موضوع  های 

 الزامی کند. 

م یا قسمتی از مقررات عمومی حاکم بر اعتبارات  عایت تماصورت نیاز، رتواند درمی   پارک   -68مادة  

دارایی  اجرای طرح های سرمایهتملک  در  را  پروژهای کشور  و  اعتبارات،  ها  این  موضوع  های 

های تملک الزامی نماید. آن بخش ز اعتبارات اختصاصی که با تصویب هیئت امنا در پروژه

 ه است.شود مشمول این مادمی ای هزینه  های سرمایهدارایی 

آیین  -69مادة   دراین  ››1››نامه  مقدمه  ماده،  69‹‹  و    45‹‹  دوم پیوست  4تبصره  استناد مصوبه  به   ،

منطقه دو فناوری که به تأیید وزیر علوم، تحقیقات  30/03/1394صورتجلسه هیئت امنا مورخ 

 و فناوری رسیده است، از تاریخ ابالغ قابل اجرا است. 
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لعمل انواع و نحوه وصول و مصرف درآمدهای اختصاصی موضوع  اره یک‹‹ دستوراست شم››پیو

 نامه مالی و معامالتی ‹‹ آیین 27بند ››ب‹‹ ماده ››

 های زیر است:مجاز به تحصیل آنهاست، ناشی از نتایج فعالیت پارکدرآمدهای اختصاصی که  -1مادة 

 های پژوهشی و استفاده از نتایج آن؛ فعالیت  -الف

 های فکری؛ق استفاده از مالکیت فروش یا واگذاری ح  -ب 

مشاوره  -پ  کارگاهی، خدمات  درمانی،  پژوهشی،  علمی،  فنی،  کارشناسی،  و  اجرایی  ای، 

 تولیدی، آزمایشگاهی و نظایر آنها؛

نرم  -ت  و  تولیدی  اطالعات  تحقیقات،  نتایج  نشریات،  کتب،  خدمات فروش  ارائه  افزاری، 

ت حق عضویت و جرایم دیرکرد و برگشت در کتابخانه و دریاف  ای، عضوگیریکتابخانه

 امانات کتابخانه؛

 های آموزشی؛ فعالیت  -ث 

 ارائه خدمات یا واگذاری حق استفاده از امکانات چاپ و تکثیر؛  -ج

ورزشی،   -چ کارگاهی،  و  آزمایشگاهی  پژوهشی،  آموزشی،  امکانات  و  فضاها  از  استفاده 

 ن؛ فرهنگی، سلف سرویس و نظایر آ

مح  -ح انواع  مهندسی، فروش  فنی  درمانی،  فرهنگی،  و  دامداری  کشاورزی،  صوالت 

 آزمایشگاهی و غیره؛ 

بدون   پارکدرآمد ناشی از استفاده و واگذاری موقت از اموال غیرمنقول مازاد بر احتیاج    -خ

 حق تصرف مالکانه، در قالب قراردادهای اجاره، اذن در انتفاع و نظایر آن؛ 

 های آموزشی و نظایر آن؛ها، کارگاهها، سمینارها، نشستزاری همایششی از برگدرآمد نا  -د

نامه مالی و معامالتی و ‹‹ آیین 59درآمد ناشی از فروش اموال منقول با رعایت مفاد ماده ›› -ذ

به نیاز  بر  مازاد  غیرمنقول  اموال  فروش  تکمیل  همچنین  یا  و  احسن  به  تبدیل  منظور 

 تصویب هیئت امناء؛  های عمرانی یا  پروژه

موجودی  -ر واریز  از  ناشی  حسابدرآمد  در  نقدی  کوتاههای  از  اعم  سپرده  و های  مدت 

یکساله   بانک   پارکبلندمدت  بانک نزد  از  مجوز  دارای  اعتباری  و  مالی  مؤسسات  و  ها 

 گذاری، اوراق مشارکت سهام و یا نظایر آن؛ مرکزی جمهوری اسالمی ایران بابت سپرده

صه یا مزایده که با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در پیوست  های شرکت در مناقردهسپ  -ز

 شود؛ضبط می   پارک نامه مالی و معامالتی، به نفع  ‹‹ آیین 3شماره››
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 درآمد حاصل از فروش اسناد مناقصه و مزایده؛  -ژ 

مطابق  سپرده  -س  تعهدات  انجام  از  استنکاف  دلیل  به  که  حقوقی  و  حقیقی  افراد  با های 

 شود؛ضبط می   پارکبوط به نفع  ضوابط و مقررات مر

از سوی   -ش  قانون  موجب  به  که  احکامی  سایر  یا  و  قضایی  قوانین  اعمال  از  ناشی  درآمد 

 شود؛مراجع قانونی ذیصالح صادر می 

 گذار یا پرداخت خسارات؛درآمد ناشی از تعهدات بیمه  -ص

 امه؛نوقف  درآمد ناشی از موقوفات با توجه به مفاد  -ض

ها و تعهدات  نامهها، مبایعه عدم اجرای تعهدات ناشی از قراردادها، قولنامه  وجوه حاصل از  -ط 

 اشخاص حقوقی و حقیقی؛

 ؛پارک وجوه حاصل از خسارت وارده به اموال منقول و غیرمنقول    -ظ 

 درآمد حاصل از مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی و یاخصوصی؛  -ع

ح  -غ آمد  بدر  از  تس اصل  پرداخت  شرکتاز  به  اعطایی  اعتباری  دانشهیالت  و های  بنیان 

 از آنها؛  (Royalty)های فناور و دریافت حق االمتیاز  واحد

 شود. سایر مواردی که به تشخیص رئیس پارک درآمد اختصاصی پارک محسوب می   -ف

موجب به تشخیص هیئت رئیسه  ها و خدمات باید به ترتیبی باشد که  انجام این گونه فعالیت  -1تبصرة 

 نشود.  پارکهای اصلی  رکود اجرای برنامه

خدمات    پارک  -2تبصرة   ارائه  و  علمی  منابع  تأمین  ازای  در  رئیسه  هیئت  تصویب  با  است  مجاز 

سازمان مؤسسات،  به  آموزشی  و  ارگانپژوهشی  یا ها،  منقول  اموال  متقاضی،  نهادهای  و  ها 

 غیرمنقول یا وجه نقد دریافت کند. 

س  -3تبصرة   دو  با حداقل  تسهیالت، خدمات  ارائه  در  ماده صرفاً  این  ››غ‹‹  بند  از  درآمد حاصل  وم 

باال و مشاوره به واحد آزمایشگاهی و  های فناور، خرید تجهیزات و ماشینارزش افزوه  آالت 

 شود. های فیزیکی مورد نیاز واحدهای فناور، مصرف می توسعه زیر ساخت

ا  -2مادة   ازدرآمدهای  انعق   ختصاصی،  تفاهم طریق  یا  و  توافقنامه  قرارداد،  و نامهاد  اصول  که  هایی 

 شود. رسد، محقق و یا وصول می ضوابط کلی آن به تصویب هیئت رئیسه پارک می 

در مواردی که برای تحصیل درآمد امکان انعقاد قرارداد وجود ندارد و یا ضرورتی برای انعقاد   -تبصره

 شود.یا مقام مجاز تعیین می   پارک ئیس  ی تحصیل درآمد توسط رقرارداد نیست، چگونگ
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های نامه مالی و معامالتی، به حساب یا حسابوجوه دریافتی با رعایت مقررات مفاد این آیین  -3مادة  

طرف   از  اختصاصی  درآمد  تمرکز  عنوان  تحت  که  برداشت  غیرقابل  منظور به  پارکبانکی 

 شود. می تتاح شده است، واریز  های اختصاصی افتمرکز وجوه درآمد

فعالیت توسط مدیر  ها و پرداختحساب دریافت  -4مادة   به تفکیک و بر حسب نوع  های اختصاصی 

 شود. نگهداری می   پارک امورمالی  

آیین  -5مادة   مقررات  تابع  اختصاصی  درآمدهای  مصرف  تشخیص نحوه  با  و  معامالتی  و  مالی  نامه 

 یا مقام مجاز است.   پارک رئیس  

 شود: ای نیروی انسانی موضوع این دستورالعمل به ترتیب زیر عمل می هورد پرداخت هزینهم  در

حق   -الف حق پرداخت  حق التحقیق،  حق التدریس،  هزینهالتألیف،  مزایا،  حقوق،  های  الزحمه، 

حق  حق   رفاهی،  جلسه،  در  تابع حضور  دستورالعمل،  این  موضوع   ،.. و.  المشاوره 

م نامهآیین  با تشخیص مس ی های مصوب  و  کننده درآمد و کسب ئول واحد تحصیلباشد 

رئیس   از  می   پارکمجوز  مجاز  مقام  ››یا  معادل  حداکثر  موارد 50توان  در  و  درصد   ››

 های مصوب پرداخت کرد. نامهبر مبالغ مقرر در آیین‹‹ درصد عالوه100استثنایی تا ››

ل، مصرف که در تحصی  پارکستاد الزحمه اعضای غیرهیئت علمی واحدها و پرداخت حق  -ب 

غیره،   یا  و  همکار  عنوان  به  اختصاصی  درآمدهای  چنین  خدمات  و  حساب  نگهداری  و 

به  )عالوهمسئولیتی  موظف  غیرساعت  در  کار  ساعت  هر  ازای  به  دارند،  ساعت  عهده  بر 

های مستمر ماهانه و حداکثر تا العادهاضافه کاری( معادل یک هفتاد و پنجم حقوق و فوق 

 با تشخیص مسئول واحد قابل پرداخت است. ‹‹ ساعت در ماه،  50››

فعالیت  -پ  بابت  دریافتی  سهم  مبالغ  کسر  از  پس  پژوهشی  رئیس پارک  های  تشخیص  به 

با مجریان ذیربط،  منعقده  قراردادهای  براساس  ارائه گزارش   پارک،  با  و  پرداخت  آنها  به 

های مربوطه  کسور قانونی به حسابمورد تایید رئیس پارک یا معاون پژوهشی با اعمال  

 شود. منظور می 

به پیشنهاد واحد تحصیلسایر پرداخت  -ت  یا ها  از رئیس پارک  کننده درآمد و کسب مجوز 

 پذیر است. مقام مجاز امکان

و    6این دستورالعمل در    -6مادة   امنا مورخ  تبصره   3ماده  به استناد مصوبه دوم صورتجلسه هیئت   ،

د وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، از دو فناوری که به تأییمنطقه    30/03/1394

 تاریخ ابالغ قابل اجرا است. 
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های مردمی موضوع بند ››ت‹‹  کردن هدایا و کمک ››پیوست شماره دو‹‹ دستورالعمل نحوه هزینه 

 نامه مالی و معامالتی ‹‹ آیین 27ماده ››

این دهدایا و کمک   -1مادة   به هدایای  های مردمی موضوع  غیرنقدی و وجوهی اطالق ستورالعمل 

های مردمی در زمینه  شود که با رعایت مقررات مربوط به نحوه جذب و استفاده از کمک می 

 78توسعه و گسترش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب جلسات  

های شورای عالی شورای مشترک کمیسیون  24/3/67،  17/3/67،  3/3/67مورخ    81و    80و  

ماده  انقال  و  فرهنگی  دانشگاه  5ب  معامالتی  و  امورمالی  انجام  نحوه  مؤسسات  قانون  و  ها 

مجلس شورای اسالمی از سوی اشخاص حقیقی یا   18/10/69آموزشی و تحقیقاتی مصوب  

به دانشگاحقوقی  اختیار  در  داوطلبانه  تحقیقاتی که در صورت  و  عالی  آموزش  ها و مؤسسات 

 گیرد. می شود، قراری نامیده م   پارکرالعمل  این دستو

را   -2مادة   خود  اهدائی  وجوه  مصرف  موارد  اهداکننده،  حقوقی  یا  حقیقی  اشخاص  که  درمواردی 

اهداف   با  مغایرت  عدم  درصورت  کنند،  مذکور   پارکمشخص  وجوه  رئیسه،  هیئت  تأیید  و 

 شده مصرف خواهد شد. منحصراً در موارد تعیین

ک  -3مادة   حهدایایی  اشخاص  حقوه  یا  هیچگونه قیقی  یا  و  نکرده  تعیین  را  آن  مصرف  موارد  قی 

کنند، وجوه اهدا می   پارکمنظور کمک به پیشبرد اهداف  اند و صرفاً بهمحدودیتی قائل نشده

رئیس   تشخیص  با  و   پارکمذکور  دانشجویی  پژوهشی،  آموزشی،  امور  در  مجاز،  مقام  یا 

 مصارف عمومی، مصرف خواهد شد. 

های بانکی مردمی موضوع این دستورالعمل، بر حسب نوع کمک در حسابهای  هدایا و کمک   -4  مادة 

واریز می  افتتاح شده است  منظور  به همین  از حسابکه  نقدی  برداشت  با شود.  های مذکور 

 پذیر است. یا مقام مجاز و مدیر امورمالی امکان  پارکامضای رئیس  

رعایت مفامی   پارک  -5مادة   با  ››تواند  مواد  ››2د  و  براحتیاج   ‹‹3‹‹  مازاد  این دستورالعمل، موجودی 

کمک  و  هدایا  بانک حساب  در  را  مردمی  جمهوری های  مرکزی  بانک  از  مجوز  دارای  های 

به بوده  ایران  پساسالمی  حساب  و  صورت  غیره  و  مشارکت  اوراق  و  سهام  خرید  و  انداز 

بهادار سرمایه اوراق  بورس  از طریق  این  گذاری کهمچنین  از  گذاری  سرمایهند. سود حاصل 

 شود. نامه مالی و معامالتی به مصرف می ‹‹ آیین1براساس مفاد پیوست شماره ››
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های غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی که نحوه استفاده آن توسط اهداکننده هدایا و کمک   -6مادة  

استفاده قرار  مشخص شده است، درصورت عدم مغایرت با قوانین پارک به همان صورت مورد

درغیراینخواهد   تابع گرفت.  آن،  نمودن  احسن  به  تبدیل  و  فروش  استفاده،  نحوه  صورت 

 باشد. نامه مالی و معامالتی، این دستورالعمل و مصوبات هیئت امنا می مقررات آیین

چنانچه هدایای غیرنقدی به نقدی تبدیل شود، مصرف وجوه حاصل از تبدیل تابع مفاد این    -تبصره

 ورالعمل خواهد بود. دست

امنا مورخ   1ماده و    7این دستورالعمل در    -7ادة  م  به استناد مصوبه دوم صورتجلسه هیئت  تبصره، 

منطقه دو فناوری که به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، از   30/03/1394

 تاریخ ابالغ قابل اجرا است. 
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  م معامالت عمده موضوع››پیوست شماره سه‹‹ دستورالعمل نحوه انجا 

 نامه مالی و معامالتی آیین  48ماده 

منظور تعیین روش و مراحل مناقصه و مزایده در معامالت عمده تدوین  این دستورالعمل به  -1مادة  

 شده است و تنها در معامالتی که با رعایت این دستورالعمل اجرا شود، کاربرد دارد. 

 تعاریف  -2مادة 

معامالت  -الف مکمیسیون  است  کمیسیونی  بهرکب  :  که  است  زیر  افراد  تعیین  از  منظور 

م انجام  و عچگونگی  معامالتی  مالی  نمه  آیین  در  که  وظایفی  سایر  و  عمده  امالت 

 شود:های آن تعیین شده است، تشکیل می پیوست 

 پارک؛ معاون اداری و مالی    -1

 ؛پارکمدیر امورمالی    -2

 پارک؛ بازرگانی  نماینده رئیس پارک یا مدیر فنی یا    -3

 پارک؛ یر حراست  مد  -4

 شود. نماینده واحدی که معامله به درخواست وی برگزار می   -5

کلیه   -1تبصرة   بود.  خواهند  نظر  اظهار  و  مقرر  وقت  در  جلسه  در  به حضور  مکلف  مذکور  اعضای 

تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت آرای سه نفر اول معتبر و قابل اجرا است. حضور سایرین  

 ه نظارتی و کارشناسی دارد. در کمیسیون مذکور جنب

رئیس    -2تبصرة   تشخیص  معامالت درصورت  در کمیسیون  ذیربط  خبره  کارشناس  یا   پارک حضور 

 مقام مجاز بالمانع است. 

رئیس    -3تبصرة   یابدپارکچنانچه  حضور  کمیسیون  در  شخصاً  ضرورتی ،  ایشان  نماینده  شرکت   ،

 یکی از نامبردگان معتبر است.   نماینده نیز فقط رأی  نخواهد داشت و درصورت شرکت

مطلوب  -ب  با  خاص  حقوق  یا  خدمت  یا  کاال  انتخاب  برای  رقابتی  فرآیندی  ترین مناقصه: 

ترین قیمت را با حفظ گری که مناسبترین بها است و به شخص مناقصهکیفیت و مناسب

 شود. کیفیت مورد نظر پیشنهاد کرده باشد واگذار می 

بتی برای فروش کاال، خدمات یا حقوق متعلق به پارک است، که در مزایده: فرآیندی رقا  -پ 

 شود. گری که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد واگذار می آن موضوع معامله به مزایده
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را  گر/مزایدهمناقصه  -ت  مزایده  یا  مناقصه  اسناد  که  است  حقوقی  یا  حقیقی  شخصی  گر: 

 کند. ه یا مزایده شرکت می دریافت و در مناقص

گران که از گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصهارزیابی کیفی مناقصه -ث 

 شود.معامالت انجام می   سوی کمیسیون

دار ای است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صالحیتکمیته فنی بازرگانی: کمیته  -ج

اعض  که  مناقصه،  موضوع  با  رئیس  مرتبط  سوی  از  آن  انتخاب   رک پا ای  مجاز  مقام  یا 

را  می  دستورالعمل  این  در  مقرر  وظایف  سایر  و  پیشنهادها  بازرگانی  فنی  ارزیابی  و  شوند 

 برعهده دارند. 

بازرگانی   -چ فنی  شرایط  آن  در  که  است  فرآیندی  پیشنهادها:  بازرگانی  فنی  ارزیابی 

مناقصه  بازرگاپیشنهادهای  فنی  کمیته  توسط  شگران  ارزیابی  و  بررسی  و نی  ده 

 شود.پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می 

روزنامه  -3مادة   از  یکی  در  نوبت  یک  حداقل  مزایده  یا  مناقصه  و آگهی  کشور  کثیراالنتشار  های 

 شود. های کثیراالنتشار محلی منتشر می درصورت لزوم دو نوبت در یکی از روزنامه 

بر آگهی مناقصه  تواند عالوهدهد می  تشخیص رصورتی که الزم یا مقام مجاز د پارکرئیس  -1تبصرة  

های کثیراالنتشار با استفاده از سایر امکانات از قبیل نشر یا پخش آگهی یا مزایده در روزنامه

محل رسانهدر  مناسب،  یا های  و  کشور  مناقصات  سایت  پارک،  سایت  جمعی،  ارتباط  های 

متقاضی از  ذیربط  اشخاص  برای  آگهی  خریدارسال  و  )فروشندگان  خدمات( ان  یا  کاال  اران 

 دعوت به عمل آورد.

یا مقام مجاز، موضوع معامله ایجاب نماید که آگهی   پارک در مواردی که با تشخیص رئیس    -2تبصرة  

بین سطح  در  مزایده  یا  می مناقصه  شود،  منتشر  از المللی  یکی  در  آن  درج  به  نسبت  توان 

ه از آگهی را از طریق وزارت امور ی اقدام کرد و یک نسخالمللی خارجی یا داخلنشریات بین 

به سفارتخانه یا سفارتخانهخارجه  و  تهران  های جمهوری اسالمی های کشورهای ذیربط در 

 ایران در خارج از کشور ارسال کرد. 

 :بندی انواع مناقصهطبقه  -4مادة 

ریق آگهی عمومی به ای است که درآن فراخوان مناقصه ازطمناقصه  مناقصه عمومی:  -4-1

 رسد. گران می الع مناقصهاط

مناقصه  -4-2 رئیس  مناقصه محدود:  تشخیص  به  آن  در  که  است  مجاز،   پارکای  مقام  یا 

دعوت  طریق  از  مناقصه  مناقصه فراخوان  برای  صالحیتنامه  سه  گران  )حداقل  دار 

 شود. گر( ارسال می مناقصه 
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 د: شونبندی می زیر طبقهمناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع    -4-3

یک  -الف مناقصهمرحلهمناقصه  بازرگانی  ای:  فنی  ارزیابی  به  نیازی  آن  در  که  است  ای 

گران در یک جلسه گشوده های پیشنهاد مناقصهپیشنهادها نیست. در این مناقصه پاکت

 شود. شده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می 

یا مقام مجاز، بررسی   پارکس  است که به تشخیص رئی  ای ای: مناقصهمناقصه دو مرحله  -ب 

فنی بازرگانی پیشنهادها الزم است. در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل شده و 

کند و براساس نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون معامالت گزارش می 

 . شودمقررات این دستورالعمل، برنده مناقصه تعیین می 

 اقصه نکات زیر باید رعایت شود:در آگهی من  -5مادة 

  ؛ نوع و مقدار خدمت یا کاال با ذکر مشخصات کامل مربوط  -5-1

مدت و محل و نحوه تحویل کاال یا خدمت و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی  -5-2

 که طرف معامله در تحویل کاال یا انجام خدمت کاًل یا بعضاً تأخیر کند؛

پیشنهادی باید به مبلغ مشخص عددی و حروفی براساس درصد تصریح بر اینکه بهای    -5-3

مهرشده تسلیم    و   شده تعیین و در پاکت الککسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعالم

 شود؛ 

ها از سوی پارک که حداقل ده تعیین آخرین مهلت تحویل گرفتن پیشنهادها یا پاکت  -5-4

 هد بود؛روش اسناد مناقصه خواروز پس از آخرین مهلت ف

 محل و نحوه تسلیم پیشنهاد؛   -5-5  

یا   پارک میزان و نوع سپرده شرکت در مناقصه )اعم از واریز وجه نقد به حساب سپرده    -5-6

 (؛پارکشده بانکی در وجه  نامه بانکی یا چک تضمینارائه ضمانت

 و استرداد آن؛  میزان تضمین حسن اجرای تعهد یا معامله و نحوه دریافت  -5-7

تعیین حداکثر زمان الزم برای بررسی پیشنهادها و تشخیص واجد یا واجدین شرایط   -5-8

 برنده مناقصه؛ 

دهندگان یا  بودن حضور پیشنهاد روز، ساعت و محل قرائت پیشنهادهای رسیده و مجاز   -5-9

 ها در کمیسیون معامالت؛نمایندگان رسمی آن

 که در مناقصه قید شده باشد؛یب واریز آن درصورتی پرداخت و ترت میزان پیش  -5-10

 ها و مشخصات خدمت و کاال و شرایط درصورت لزوم؛ محل فروش نقشه  -5-11

ضمانت  -5-12 و  قرارداد  نمونه  توزیع  دراینمحل  که  لزوم،  درصورت  می نامه  باید  صورت 
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با قید اینفرم او دریافت و  یا نمایندگان رسمی  جمله که   های مربوط توسط متقاضی 

 است(( امضاء و ضمیمه پیشنهاد شود؛   ))مورد قبول 

برای   -5-13 حق  ایجاد  پیشنهاد،  ارائه  و  مناقصه  در  شرکت  صرفاً  که  نکته  این  تصریح 

مجاز است در  پارککند و نمی  پارککننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای شرکت

هر یک   پارکبه صرفه و صالح  چارچوب ضوابط مقرر در این دستورالعمل و با عنایت  

 از پیشنهادها را قبول یا رد کند. 

‹‹ الزم تشخیص دهد، 5بر مندرجات ماده ››ذکر شرایط خاصی را عالوه  پارک  درصورتی که  -6مادة  

آیین با  آنکه  به  مالی ومعامالتی  مشروط  امتیاز   پارکنامه  مناقصه  برنده  برای  و  نباشد  مغایر 

 اقصه منظور کند. تواند در منمحسوب نشود، می 

‹‹ این دستورالعمل و بندهای آن مفصل  6‹‹ و ›› 5درصورتی که شرایط مناقصه مطابق با مواد ››   -7  مادة

توان ضمن درج نوع خدمت یا کاالی  باشد و درج آن در آگهی مستلزم هزینه زیادی شود، می 

شنهادها و میزان  پرداخت و مدت و محل قبول پی مورد معامله، تعداد و محل تحویل، میزان پیش 

ها و برگ شرایط و  نامه شرکت در مناقصه، در آگهی تصریح شود که نقشه ه و یا ضمانت سپرد 

دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با  مشخصات معامله در محل موجود است و پیشنهاد 

 قید این جمله که »مورد قبول است« امضاء و ضمیمه پیشنهاد، تسلیم کنند.

 شود‹‹ در متن آگهی الزامی است. از برنده مناقصه دریافت می   بارت ››هزینه آگهی ج عدر  -تبصره

به  گران می مناقصه  -8مادة   تحویل    پارکباید پیشنهادهای خود را در سه پاکت مجزا به شرح ذیل 

 دهند. 

 نامه بانکی یا تضمین مورد نظر با تأیید مدیر امور مالی؛پاکت الف: حاوی ضمانت  -8-1

ب:   -8-2 ق  پاکت  اسناد  و حاوی  مناقصه  فراخوان  آگهی  در  مندرج  شرایط  پذیرش  و  بول 

مناقصه مهر  به  ممهور  تخصصی مستندات  و  کاری  توانمندی  مؤید  مستندات  و  گر 

 گر و سوابق مربوط؛مناقصه 

 .پاکت ج: حاوی قیمت پیشنهادی  -8-3

 یابد. گر رسمیت می مناقصه با پیشنهاد حداقل سه مناقصه   -9مادة 

ش   -1صرة  ب ت  عدم  مناقصه درصورت  سه  حداقل  می رکت  تجدید  دیگر  یکبار  برای  مناقصه  و  گر،  شود 

 کند.گر برای رسمیت مناقصه کفایت می صورت، پیشنهاد حداقل دو مناقصه دراین 
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گر در مناقصه مرتبه دوم، به منزله ترک تشریفات مناقصه است و اتخاذ شرکت یک مناقصه -2تبصرة  

 است.   پارک  ن منوط به تصویب رئیستصمیم در مورد آ

 شود: مناقصه )مزایده( در شرایط زیر تجدید می   -10مادة 

 شده؛ گران به حد نصاب تعییننرسیدن تعداد مناقصه  -الف

 امتناع برندگان اول و دوم مناقصه به انعقاد قرارداد؛  -ب 

 پایان مدت اعتبار پیشنهادها؛   -پ 

امالت به نحوی که توجیه ن معبه تشخیص کمیسیو  های پیشنهادی بنابودن قیمتباال   -ت 

 اقتصادی آن منتفی شود؛

 گران.سازی مناقصهرسانی کافی و شفاف بر عدم اطالع تشخیص کمیسیون معامالت مبنی   -ث 

 شود: مناقصه در شرایط ذیل لغو می   -11مادة 

 نیاز به کاال یا خدمت موضوع مناقصه )مزایده( مرتفع شده باشد؛  -الف

 ناقصه الزم باشد به نحوی که موجب تغییر در ماهیت مناقصه شود؛ یادی در اسناد م رات ز تغیی   -ب 

کمیسیون نامتعارف   -پ  تصویب  و  بازرگانی  فنی  کمیته  تشخیص  به  پیشنهادات  بودن 

 معامالت؛ 

مبنی   -ت  معامالت  کمیسیون  مناقصهتشخیص  میان  تبانی  ومناقصهبر  یا  گزار  و  گر 

 گران. مناقصه 

 الت به شرح ذیل است:ظایف کمیسیون معامم واه  -12مادة 

فراخوان   -الف آگهی  در  مندرج  مقرر  موعد  در  معامالت  کمیسیون  جلسه  تشکیل 

 مناقصه/مزایده؛ 

گران/ شده توسط مناقصههای پیشنهادات ارائهبودن پاکتاحراز صحت مهروموم و بسته  -ب 

 گران؛مزایده

پاکت  -پ  ارائهافتتاح  پیشنهادات  بهای  پاکتشده  ترتیب  ››اه  ››ج‹‹،  های  ››ب‹‹،  لف‹‹، 

 درحضور اعضای کمیسیون معامالت؛

 ؛پارک های  قید شمول کسورات قانونی نسبت به کلیه پرداخت  -ت 

مناقصه   -ث  پیشنهادهای  کاملگران/مزایدهبررسی  نظر  از  خواناگران  مدارک،  و بودن  بودن 

 های پیشنهادی؛ بودن قیمتغیرمشروط 

 گران؛گران/مزایدهمناقصهه کلیه  های سه گانکتامضای روی پا  -ج
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اسناد   -چ در  مندرج  شرایط  براساس  قبول  قابل  پیشنهادهای  تعیین  و  پیشنهادها  ارزیابی 

 مناقصه/مزایده؛  

 تعیین برندگان اول و دوم مناقصه/مزایده؛  -ح

 مزایده؛ /تنظیم صورتجلسه مناقصه -خ

مناقصه  -د هویتی  مدارک  مزایدهکنترل  شرکتگران  ک کننگران  در  یا  ده  مناقصه  میسیون 

 نمایندگان آنها؛  

 گیری در خصوص تجدید یا لغو مناقصه/مزایده.تصمیم   -ذ

ضمانت  -1تبصرة   تأیید  عدم  مدارک درصورت  و  اسناد  تمامی  مالی،  امور  مدیر  توسط  بانکی  نامه 

 شود.گر عودت داده می گر/مزایدهمناقصه 

››ج‹‹    -2تبصرة   پاکت  صالحافتتاح  احراز  به  توانمندی  یتمنوط  اجرای گر/مزایدهمناقصه   و  در  گر 

ممهور  و  تکمیل  و  مناقصه/مزایده  مورد  پاکت موضوع  در  موجود  مناقصه/مزایده  اسناد  بودن 

 ››ب‹‹ است. 

شده در آگهی، کمیسیون معامالت را با حضور کلیه  مکلف است در تاریخ مقرر و اعالم پارک -13مادة 

 ود:اقدامات ذیل انجام ش  اعضا تشکیل و

به   -13-1 توجه  با  را  مناقصه/مزایده  برنده  دوم  و  اول  نفرات  کمیسیون  درصورتجلسه 

 های پیشنهادی، درج کند. قیمت

اطالع طرف ذی  -13-2 به  و  ذکر شود  ناقص صراحتاً  یا  مبهم  پیشنهادهای  رد  نفع دالیل 

 برسد.

‹‹ این 2بند ››ج‹‹ ماده ››فنی بازرگانی موضوع    توسط کمیتهدرصورت نیاز به انجام بررسی   -14مادة  

››ب‹‹   پاکت  مستندات  ››ج‹‹،  پاکت  گشودن  از  پیش  معامالت  کمیسیون  دستورالعمل، 

می مناقصه  قرار  کمیته  اختیار  در  را  به گران  را  نتیجه  بررسی،  از  پس  مذکور  کمیته  تا  دهد 

 کمیسیون مناقصه ارائه دهد. 

پاکت  -15مادة   از گشودن  مناقصه های  پس  و  ››ج‹‹  قیمتگران  مبانی  کنترل  به  نیاز  ها، درصورت 

می  معامالت  فنی کمیسیون  کمیته  دهد.  ارجاع  بازرگانی  فنی  کمیته  به  را  آن  بررسی  تواند 

 بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون ممعامالت ارائه دهد. می 

ترین قیمت( را پیشنهاد )مناسب  که کمترین قیمت مناسبگری  پس از ارزیابی کیفی، مناقصه  -16مادة  

شود که تفاوت  داده باشد، به عنوان برنده اول انتخاب خواهد شد. برنده دوم درصورتی معرفی می

 قیمت پیشنهادی وی با برنده اول کمتر از مبلغ تضمین سپرده نفر اول باشد.
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نع از ضبط سپرده نفر اول م نفر دوم مناقصه، ماعدم انعقاد قرارداد با نفر اول مناقصه و اعال   -تبصره

 نخواهد بود. 

سپرده برنده اول شرکت در مناقصه که ظرف مدت یک هفته پس از اعالم نتیجه مناقصه   -17مادة  

به نفع   نباشد،  انجام معامله  یا  تنظیم قرارداد  تعهدات و  انجام   پارک حاضر به تسلیم تضمین 

 شود. ضبط می 

اقصه حداکثر ظرف مدت یک ماه باید به وی مسترد  دوم من  مناقصه برنده  سپرده شرکت در  -تبصره

به وی   پارکشود، مگر اینکه در این مدت برای انجام معامله یا تنظیم قرارداد، پیشنهاد کتبی  

نفع   به  نیز  او  سپرده  معامله،  انجام  از  دوم  برنده  استنکاف  ضبط   پارکابالغ شود. درصورت 

 شود. می 

ح در متن قرارداد، میزان خدمت یا کاالی مورد معامله در  است مشروط به تصریاز  مج  پارک  -18مادة  

 درصد افزایش یا کاهش دهد.   25مناقصه را پس از انعقاد قرارداد تا 

 در رد تمام و یا هریک از پیشنهادها مختار است.  پارک   -19مادة 

 راحتاً ذکر شود. باید درصورتجلسه کمیسیون معامالت ص دالیل رد پیشنهادها می  -تبصره

 باید حاوی نکات ذیل باشد:صورتجلسات کمیسیون معامالت می   -20 مادة

 موضوع مناقصه/مزایده؛  -الف

 گران؛ گران/مزایدهفهرست مناقصه   -ب 

 اسامی و سمت اعضای کمیسیون معامالت؛  -پ 

ممهور  -ت  صحت  احراز  بستهقید  و  پاکتبودن  مناقصهبودن  پیشنهادهای  گران/ های 

 ه اعضای حاضر در کمیسیون معامالت؛گران با امضای کلیهمزاید

 گران.گران/مزایدههای پیشنهادی مناقصه ای قیمتدرج جدول مقایسه  -ث 

باید از دویست برابر نصاب مبلغ قرارداد ترک تشریفات مناقصه برای قراردادهای داخلی نمی  -21مادة 

ا رعایت مفاد ماده صورت صرفاً برغیراینمعامالت جزئی )مصوب هیئت وزیران( بیشتر باشد. د

آیین 45›› مسئولیت  ‹‹  و  موافقت  با  کافی،  توضیحات  و  دالیل  ذکر  با  معامالتی  و  مالی  نامه 

 یا مقام مجاز، امکان ترک تشریفات مناقصه وجود دارد.   پارک رئیس  

ا  -تبصره استفاده  مهلت  انقضای  و  زمان  کمبود  کافی،  فرصت  عدم  قبیل:  از  دالیلی  اعتبار  ذکر  ز 

 شود.ه در بودجه، توجیه ترک تشریفات مناقصه محسوب نمی شدبینی پیش
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گیرد، ضمن درج در متن  مکلف است کلیه کسورات قانونی را که به مبلغ معامله تعلق می پارک -22مادة 

 های مربوط واریز نماید.قرارداد منعقده، هنگام پرداخت از مبلغ ناخالص معامله کسر و به حساب

قانو  -هتبصر ارائه گواهی هرگونه عوارض  قبال  افزوده در  ارزش  بر  مالیات  از جمله  و مدارک نی  نامه 

 پارک مثبته دال بر ثبت نام در مالیات بر ارزش افزوده توسط فروشنده یا پیمانکار یا مشاور به  

 شود. براساس قوانین و مقررات مربوط به فروشنده یا پیمانکار یا مشاور پرداخت می 

درصد مبلغ برآورد  10های عمرانی تا ها و پروژهدر مناقصه، برای طرح  میزان سپرده شرکت  -23مادة  

تا›› موارد  برای سایر  و  با رعایت  20معامله  مقام مجاز  یا  پارک  رئیس  به تشخیص  درصد   ››

 شود. نامه تضمین معامالت دولتی، تعیین می شده در آیینهای ذکرحداقل

بابت ضمانت   10درصد و حداکثر    5حداقل  عقد قرارداد  ت هنگام  مکلف اس  پارک   -24مادة   درصد 

ذکر تضامین  از  قرارداد،  طرف  از  تعهدات  انجام  ››حسن  تبصرة  در  ››1شده  ماده   ››64  ››

 نامه مالی معامالتی دریافت کند. آیین 

عمرانی، عالوه  پارک  -25مادة   قراردادهای  مورد  در  است  ››مکلف  ماده  تضمین  اخذ  هر  ‹‹  24بر  از 

نامه اقالم پرداختی را بابت سپرده حسن انجام کار، نزد خود درصد ضمانت10پرداخت معادل  

 نگهداری کند. 

››  -26مادة   ماده  موضوع  خدمت 25  و  24سپرده  یا  کار  قطعی  تحویل  از  پس  دستورالعمل  این   ››

صورتانجام تنظیم  و  ذی  یقطع  لیتحومجلس  شده  به  حساب،  مفاصا  اخذ  مسترد و   نفع 

 شود. می 

نامه معتبر  تواند تمام یا بخشی از سپرده حسن انجام کار را در قبال اخذ ضمانتپارک می   -1تبصرة  

 بانکی به طرف قرارداد پرداخت کند. 

درصد از   80درصد، پارک میتواند حداکثر معادل  70درصورت پیشرفت کار حداقل به میزان  -2تبصرة  

 انکی به طرف قرارداد پرداخت کند. نامه معتبر بذ ضمانتسپرده حسن انجام کار را در قبال اخ 

‹‹ این دستورالعمل که در اثر عدم حسن انجام 25و    24آن قسمت از سپرده موضوع مواد ››  -3تبصرة  

 پارک االختیار رئیس  کار بنا به گزارش مجری طرح و به تصویب هیئتی مرکب از نماینده تام

شود، درآمد قرارداد و مشاور ضبط می االختیار طرف  ده تامیا مقام مجاز، مدیر امورمالی، نماین

 خواهد بود.  پارکاختصاصی  
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می   -27مادة   بداند،  الزم  که  مواردی  در  شاخص پارک  رسیده،  پیشنهادهای  افتتاح  از  قبل  تواند 

طور محرمانه تهیه و های مربوط به موضوع مناقصه را به طریق مقتضی و مطمئن و بهقیمت

 میسیون معامالت قراردهد. ومهرشده در اختیار کدر پاکت الک

واحدهای مربوطه موظفند برای ابالغ نتیجه مناقصه به برنده، به نحوی اقدام کنند که به   -28مادة  

 صورت تعلل آنها قابل تعقیب است.نشود، درغیراین  پارکعلت انقضای مدت، خسارتی متوجه 

ف حداکثر ده روز کاری پس کاالی مورد مناقصه ظردر مواردی که انجام خدمت یا تحویل    -29مادة  

 از ابالغ نظر کمیسیون معامالت به برنده میسر نیست، عقد قرارداد الزامی است.

 قرارداد مناقصه باید حاوی نکات زیر باشد:  -  30مادة 

 نام متعاملین؛   -30-1

 نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل؛  -30-2

 مله؛ عاشرایط تحویل مورد ممدت انجام تعهد و    -30-3

یا   -30-4 انجام بخش  در  مناقصه  برنده  میزان خسارت در مواردی که  و  کل   ترتیب عمل 

 تعهدات کاًل یا جزئاً تأخیر کند؛

 الزام به تحویل کاال طبق نمونه ممهور درصورتی که تهیه نمونه الزم است؛  -30-5

و مقتضیات  ا کاالی مورد معامله  اقرار برنده مناقصه به اینکه از مشخصات خدمت ی  -30-6

 محل تحویل آن اطالع کامل دارد؛

درصد مقدار مندرج در   25به افزایش یا کاهش موردمعامله در قرارداد تا    پارک اختیار    -30-7

 قرارداد درطول مدت قرارداد؛

مبلغ قرارداد براساس تعداد واحد و برآوردهای واحد و نحوه پرداخت براساس خدمت   -30-8

 شده؛ تحویلشده یا میزان کاالی  انجام

 پرداخت و ترتیب واریز آن؛ مبلغ پیش  -30-9

 میزان و مبلغ تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول، استرداد و یا ضبط آن؛  -30-10

 ؛پارکهای  قید شمول کسور قانونی نسبت به کلیه پرداخت  -30-11

 مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و قطعی؛  -30-12

به عدم شمول ممنوعیت قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان و    اقرار طرف قرارداد  -30-13

 کارکنان دولت در معامالت دولتی و اصالحات و الحاقات بعدی آن؛

بر  گیرد مشروط بر اینکه امتیازی عالوه سایر شرایطی که مورد توافق طرفین قرار می   -30-14

 حسوب نشود؛ وشنده کاال یا خدمت مشده برای فر آنچه در شرایط مناقصه ذکر 

 سایر شرایطی که در آگهی مناقصه ذکر شده است.   -30-15
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 مزایده   -31مادة 

 در آگهی مزایده نکات زیر باید رعایت شود:

 نوع و مقدار خدمت یا کاال با ذکر مشخصات کامل مربوطه؛  -31-1

براس  -31-2 یا  مبلغ مشخص  به  باید  پیشنهادی  بهای  اینکه  بر  یا تصریح  درصد کسر  اس 

 ومهرشده تسلیم شود؛ شده تعیین و در پاکت الکنسبت به واحد بهای اعالم  اضافه

مدت قبول پیشنهاد کتبی که حداقل ده روز پس از انتشار آخرین آگهی در روزنامه    -31-3

 کثیراالنتشار خواهد بود؛

 محل و نحوه تسلیم پیشنهاد؛   -31-4

وجه نقد به حساب سپرده پارک یا زایده )اعم از واریز میزان و نوع سپرده شرکت در م -31-5

 شده بانکی در وجه پارک(؛نامه بانکی یا چک تضمینارائه ضمانت

 تعیین حداکثر مدت الزم برای بررسی پیشنهادها؛  -31-6

دهندگان  بودن حضور پیشنهاد روز، ساعت و محل قرائت پیشنهادهای رسیده و مجاز   -31-7

 الت؛ها در کمیسیون معامنیا نمایندگان رسمی آ

 ها و مشخصات خدمت وکاال و شرایط درصورت لزوم؛  محل فروش نقشه  -31-8

برای   -31-9 حق  ایجاد  پیشنهاد،  ارائه  و  مزایده  در  شرکت  صرفاً  که  نکته  این  تصریح 

مجاز   پارکنماید و  نمی   پارک کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای  شرکت

با عنایت به صرفه و صالح  بط مقرر در این دستوراست در چارچوب ضوا العمل و 

 هریک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید.   پارک

را عالوه  پارکدرصورتی که    -32مادة   ››ذکر شرایط خاصی  ماده  مندرجات  ‹‹ الزم تشخیص 31بر 

آیین با  آنکه  به  معامالتی  دهد، مشروط  و  مالی  برنده   پارک نامه  برای  و  نباشد  مزایده   مغایر 

 تواند در مزایده منظور کند. نشود، می   امتیاز محسوب

‹‹ این دستورالعمل و بندهای آن، 32‹‹ و ››31درصورتی که شرایط مزایده مطابق با مواد ››  -33مادة  

توان ضمن درج نوع خدمت یا مفصل باشد و درج آن در آگهی مستلزم هزینه زیادی شود، می 

ریافت و مدت و محل قبول پیشنهادها  دل تحویل، میزان پیشکاالی مورد معامله، تعداد و مح

ها و برگ نامه شرکت در مزایده، در آگهی تصریح شود که نقشهو میزان سپرده و یا ضمانت

دهندگان باید یک نسخه از آن را شرایط و مشخصات معامله در محل موجود است و پیشنهاد

 اد، تسلیم کنند. امضاء و ضمیمه پیشنه  دریافت و با قید این جمله که »مورد قبول است«

شده در آگهی، کمیسیون معامالت را با حضور کلیه  مکلف است در تاریخ مقرر و اعالم پارک -34مادة 

 اعضا تشکیل و اقدامات ذیل را معمول دارد. 
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قیمت  -34-1 به  توجه  با  را  مزایده  برنده  دوم  و  اول  نفرات  های درصورتجلسات کمیسیون 

 ص و به اطالع برساند.پیشنهادی مشخ

اطالع طرف ذی  -34-2 به  و  ذکر شود  ناقص صراحتاً  یا  مبهم  پیشنهادهای  رد  نفع دالیل 

 برسد.

نتیجه مزایده   -35مادة   از اعالم  اول شرکت در مزایده که ظرف مدت یک هفته پس  سپرده برنده 

رتی رنده دوم درصوشود.بضبط می   پارک حاضر به تنظیم قرارداد یا انجام معامله نباشد به نفع  

شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده نفر اول کمتر از مبلغ تضمین سپرده فی می معر

 نفر اول باشد. 

سپرده شرکت در مزایده برنده دوم، حداکثر ظرف مدت یک ماه باید به وی مسترد شود، مگر   -تبصره

ابالغ شود.  به وی پارکنهاد کتبی اینکه در این مدت برای انجام معامله یا تنظیم قرارداد، پیش 

 شود. ضبط می  پارک درصورت استنکاف برنده دوم از انجام معامله، سپرده او نیز به نفع  

 در رد تمام ویا هر یک از پیشنهادها مختار است.  پارک   -36مادة 

 بایست درصورتجلسه کمیسیون معامالت صراحتاً ذکر شود. دالیل رد پیشنهادها می   -1تبصرة 

 عهده برنده مزایده است. ینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی بههزینه آگهی و هز  -2ة تبصر

مبلغ برآورد با   20میزان سپرده شرکت در مزایده به تشخیص رئیس پارک یا مقام مجاز تا  -37مادة  

 نامه تضمین معامالت دولتی، تعیین شود.شده در آیینهای ذکررعایت حداقل

 تواند مزایده را تجدید کند. می   پارکپیشنهادی نرسیده باشد    ه در موعد مقرر، رتی کدرصو  -38مادة 

می   پارک  -39مادة   بداند،  الزم  که  مواردی  شاخص در  رسیده،  پیشنهادهای  افتتاح  زمان  در  تواند 

طور محرمانه تهیه و در های مربوط به موضوع مزایده را به طریق مقتضی و مطمئن بهقیمت

 ون معامالت قرار دهد. ه در اختیار کمیسیرشدومهپاکت الک

موظفند برای ابالغ نتیجه مزایده به برنده، به نحوی اقدام کنند،   پارکمأموران و مسئوالن    -40مادة  

متوجه   خسارتی  مدت،  انقضای  علت  به  درغیراین  پارک که  آننشود  تعلل  قابل صورت  ها 

 تعقیب است. 

 ات زیر باشد:قرارداد مزایده باید حاوی نک  -41مادة 

 ؛ ام متعاملینن  -41-1

 ؛نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل  -41-2
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 ؛ مدت انجام تعهد و شرایط تحویل مورد معامله  -41-3

یا   -41-4 تعهدات کاًل  ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مزایده در انجام 

 ؛جزئاً تأخیر نماید

ای  -41-5 به  یاقرار برنده مزایده  از مشخصات خدمت  ا کاالی مورد معامله و مقتضیات  نکه 

 ؛محل تحویل آن اطالع کامل دارد 

مبلغ قرارداد براساس تعداد واحد و برآوردهای واحد و نحوه پرداخت براساس خدمت   -41-6

 ؛ شدهشده یا میزان کاالی تحویلانجام

مداخله  -41-7 منع  قانون  ممنوعیت  به عدم شمول  قرارداد  و   اقرار طرف  نمایندگان  وزراء، 

 ؛کارکنان دولت در معامالت دولتی و اصالحات و الحاقات بعدی آن

می   -41-8 قرار  طرفین  توافق  مورد  در  که  شرایطی  امتیازی  سایر  اینکه  بر  مشروط  گیرد 

 شده برای خریدار کاال یا خدمت محسوب نشود، بر آنچه در شرایط مزایده ذکرعالوه

 ست. گهی مزایده ذکر شده اسایر شرایطی که در آ  -41-9

ماده و  42›› این دستورالعمل در    -42مادة   به استناد مصوبه دوم صورتجلسه هیئت   ››تبصره‹‹،  20‹‹ 

که به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده    منطقه دو فناوری  30/03/1394امنا مورخ  

 است، از تاریخ ابالغ قابل اجرا است. 
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 ‹‹ 63ری اموال موضوع ماده ›› ستورالعمل نحوه نگهدا››پیوست شماره چهار‹‹ د

 نامه مالی و معامالتی آیین  

 کلیات   -1

درآمده یا  پارکخریداری و یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک    پارک کلیه اموالی که توسط    -1مادة  

 ت.محسوب و تابع مفاد این دستورالعمل اس  پارک آید به استثنای اموال امانی، اموال  درمی 

 ال منقول موضوع این دستورالعمل تابع تعاریف مذکور در قانون مدنی است. تعاریف امو -تبصره

دستگاه  -2مادة   از طرف  که  غیرمنقول  و  منقول  به اموال  غیردولتی  و  دولتی  در  های  موقت  صورت 

یا می   پارک اختیار   امانی محسوب می قرار گرفته  اموال  این دستورالعمل  نظر  از  و گیرد  شود 

 و طرف قرارداد است.   پارک ی و استرداد آن، تابع توافق فیمابین  گونگی دریافت، نگهدارچ

عهده تحویل گیرنده و مسئولیت  به  پارک مسئولیت حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول    -3مادة  

 نگهداری حساب اموال با مدیر امورمالی است. 

 شود: ته ذیل تقسیم می اموال منقول موضوع این دستورالعمل به سه دس  -4مادة 

 روند. اموالی هستند که بر اثر استفاده تغییر وضعیت داده یا کاًل از بین می  اموال مصرفی:  -الف

غیرمصرفی:   -ب  ازدست  اموال  و  محسوس  تغییر  بدون  که  هستند  مشخصات اموالی  دادن 

به را  آنها  بتوان  دستهاصلی  این  انحصاراً،  و  داد  قرار  استفاده  مورد  مکرر  اموال   طور  از 

 لیه دفاتر ثبت شده و الصاق برچسب برای آنها الزامی است. منقول در ک

: اموالی هستند که ظاهراً با اموال غیرمصرفی مشابهت داشته لکن  اموال در حکم مصرفی   -ج

به حساب  تنظیم  آنها،  ارزش  قلت  یا  و  ماهیت  و  طبع  لحاظ  اموال  به  حساب  صورت 

ندارد. آنها ضرورت  برای  دسته    غیرمصرفی  این  ارزش  بهنصاب  منقول  اموال  صورت  از 

 رسد.سالیانه به تصویب هیئت امنا می 

رسیده:    -5مادة   می اموال  قرار  اموال  امین  جمعی  ابواب  تحت  است که  اموالی  و  شامل  اموال گیرد 

شامل کلیه اموالی است که طبق مقررات این دستورالعمل به نحوی از انحاء از ابواب  فرستاده

 ر حذف آن صادر شده است. ین اموال خارج و دستوجمعی ام
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 انتقاالت  -2

رئیسه    -6مادة   هیئت  تصویب  رعایت  می   پارکبا  با  را  نیاز  بر  مازاد  غیرمصرفی  منقول  اموال  توان 

قرار داد. ضوابط نگهداری،   پارکطور امانی در اختیار مؤسسات خارج از  به  پارکصالح  و صرفه

 خواهد رسید  پارک هیئت رئیسه  ال واگذاری به تصویب  استفاده و چگونگی استرداد امو

››پارکاموال    -7مادة   مواد  مفاد  رعایت  با  باشد،  اسقاطی  یا  و  نیاز  بر  مازاد  که  درصورتی  و 59،   ››

آیین 60›› به  ‹‹  حاصل  درآمد  است.  احسن  به  تبدیل  یا  فروش  قابل  معامالتی،  و  مالی  نامه 

 شود. منظور می   پارک حساب درآمد اختصاصی  

اموال  -8مادة   با صدور    پارک  انتقال  اموال دیگر  امین  ابواب جمعی  به  اموال  امین  ابواب جمعی یک  از 

انجام می  انتقال  اعالم  سند  نیز  مالی  امور  واحد  به  اموال  دفاتر  انعکاس در  مراتب جهت  و  شود 

 شود. می

و با    رکپابا مجوز مقام مجاز  باید با رعایت مقررات این دستورالعمل و    پارکخروج موقت اموال    -9مادة  

صدور پروانه خروج، شامل مشخصات کامل اموال و تعیین واحد گیرنده به امضای امین اموال و 

باید در دفاتری که به همین منظور تهیه شده  رئیس اداره ذیربط انجام شود. پروانه  های مذکور 

 ور مجدداً ثبت شود. است ثبت شود و به هنگام بازگرداندن اموال، مراتب در دفاتر مذک

افزاری سیستم مالی مورد های نرممنظور از دفاتر موضوع این ماده، نسخه نوشتاری خروجی   -بصرهت

 است که به تأیید مسئولین ذیربط رسیده باشد.  پارک عمل در  

 نگهداری حساب   -3

عاملین مالی شود. مدیر امور مالی و  می در دفاتر اموال نگهداری    پارک حساب تمام اموال    -10مادة  

 طور مستمر در دفاتر مرتبط اعمال کنند. غییرات فهرست اموال مذکور را بهمکلفند ت 

 نحوه نظارت   -4

و تمرکز حساب آنها، حسن اجرای   پارکمنظور نظارت موثر بر اموال  مکلف است به  پارک  -11مادة  

آیین اقمفاد  رویه  وحدت  و  هماهنگی  ایجاد  همچنین  و  معامالتی  و  مالی  را  نامه  زیر  دامات 

 هد. انجام د
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های های اموال، ضوابط و روشاز فرم  پارکهای مربوط به اموال  در اجرای دستورالعمل  -الف

های مورد ها و روشروزآمد مصوب هیئت رئیسه استفاده کند و تا زمان تدوین و تهیه فرم

 ؛نظر، از سیستم موجود استفاده کند 

صورتحساب  -ب  دریافت  مورد  اموال در  مشخص  های  ثبت  و  رسیدگی  آنو  کامل  در  ات  ها 

 ؛افزاری، اقدام الزم توسط مدیر امورمالی انجام شوددفاتر مربوط و یا سیستم نرم

به  -ج مأمور  و حساباعزام  موجودی  به  رسیدگی  مقررات منظور  اجرای  نحوه  و  اموال  های 

 ؛مربوط در مواقع لزوم و همچنین حسب درخواست واحدهای ذیربط 

 بار در سال. ای حداقل یک صورت دورهانبارگردانی به  منظور انجامبهمأمور  اعزام    -د

 سایر مقررات   -5

از افزاری( و دفاتر ثبت پروانهکلیه دفاتر حساب اموال )سیستم نرم  -12مادة   باید قبل  های خروجی 

ن  افزاری( شود و در اولیگذاری و پلمپ )قفل نرمطور مسلسل شمارهثبت مشخصات اموال، به

تعداد  دفتر  هر  نام   صفحه  و  نام  درج  با  مراتب  و  شود  قید  مربوط  واحد  نام  و  آن  صفحات 

خانوادگی و تاریخ به امضای مدیر امور مالی و یا فرد مجاز از طرف وی و امین اموال مربوط  

 رسیده و به مهر امورمالی ممهور شود.

قدام اص از طرف اشخاص به احفظ و حراست و نگهداری حساب اموالی که برای مصرف خ  -13مادة  

می  یا  شده  اهدا  امورمالی  مدیر  توسط  اموال، الزم  کنندگان  اهدا  نظر  رعایت  ضمن  شود، 

 درشمول مقررات این دستورالعمل قرار دارد. 

از سرقت، مکلف است درصورت سرقت، مفقود  پارک  -14مادة   ناشی  اموال  رفتن  بین  از  یا  و  شدن 

و  پارکدر حفظ و نگهداری اموال چنین در موارد تسامح آتش سوزی و یا هر علت دیگر و هم

صالح و  استفاده غیرمجاز از اموال مذکور نسبت به اعالم موضوع، حسب مورد به مراجع ذی

 پیگیری امر تا حصول نتیجه نهایی، اقدام کند. 

 د. شواموال مسروقه، مفقود و یا از بین رفته در موارد زیر از دفاتر مربوط حذف می  -15مادة 

دستگی  -الف بدستدرصورت  و  سارق  نهایی ری  مراحل  طی  از  پس  سرقت  مورد  نیامدن 

 ؛ رسیدگی به موضوع در مراجع صالحیتدار

پیدا  -ب  یا اموال سرقتدرصورت  گناهی و عدم شده و اعالم بی نشدن اموال مفقوده، سارق 

 صالح.نیت متصدیان امر توسط مراجع ذیسوء
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حذف از دفاتر پیدا و مسترد شود باید مانند اموال    ازشده بعد  یا مفقود  شدههرگاه مال سرقت  -1تبصرة  

 رسیده دوباره در دفاتر مربوط ثبت شود.

بر اثر حوادث ناگهانی از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی یا   پارکدر مواردی که اموال    -2تبصرة  

ز ل مذکور ارتجلسه امواو تنظیم صو  پارکحوادث مشابه از بین برود، با تصویب هیئت رئیسه  

 شود. دفاتر اموال حذف می 

منظور کمک یا اعانه و یا جهت اهدا از محل  به  پارکاموال منقولی که با توجه به اهداف    -16مادة  

می  خریداری  مربوط  دریافتاعتبارات  به  واگذاری  لحاظ  از  اهداء، شود،  یا  و  کمک  کنندگان 

 ت مربوط به خود است. و تابع ضوابط و مقرراگیرد  مشمول مقررات این دستورالعمل نمی 

عنداالقتضا، موظف است به تشخیص هیئت امنا، نسبت به بیمه نمودن اموال منقول   پارک   -17مادة  

 و غیرمنقول خود اقدام کند. 

این دستورالعمل تا زمانی   16ماده  از جمله کاالی موضوع  پارککلیه کاالهای وارده به انبار  -18مادة  

شود و ضرورتی به الصاق خصات آنها صرفاً در دفاتر انبار می شوند مش ر نگهداری می که در انبا

 برچسب و نگهداری حساب اموال نخواهد داشت. 

به استناد مصوبه دوم صورتجلسه هیئت امنا   ‹‹ تبصره،4‹‹ ماده و ››19این دستورالعمل در ››  -19مادة  

وز  30/03/1394مورخ   تأیید  به  که  فناوری  دو  فمنطقه  و  تحقیقات  علوم،  رسیده  یر  ناوری 

 است، از تاریخ ابالغ قابل اجرا است. 





 نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی  آیین نمونه  

 مناطق فناوری 

  21/06/1397  تاریخ تصویب

 تعاریف و اختصارات    -فصل اول 

 از:   های آن عبارتندنامه و پیوستکار رفته در این آیین تعاریف و اختصارات به  -1مادة 

 ور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. منظ  وزارت:   -1-1

 منظور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است.  وزیر:   -2-1

 های ممیّزة وزارت است.های امنا و هیئتمنظور مرکز هیئتمرکز:    -3-1

فناوری پارکمنظور    پارک:  -4-1 یک  منطقه  امنای  هیئت  فناوری عضو  و  علم  کلیة   های  و 

 تابعة آن است.   واحدهای

امنای  امنا:    هیئت  -5-1 هیئت  فناوریمنظور  یک  و    منطقه  قـوانین  موجب  بـه  کـه  است 

گیری و  گذاری، تصمیم ، مرجع سیاستپارکعنوان باالترین رکن    مقرّرات مربوط به

 است.   پارکتصویب مقرّرات و ضوابط داخلی  

دائمی:   -6-1 ا  کمیسیون  امنا  هیئت  دائمی  کمیسیون  بررسی، منظور  مسئولیت  که    ست 

و ارائه پیشنهادات قابل طرح در هیئت امنا و سایر امور ارجاعی از سوی کارشناسی  

 هیئت امنا را بر عهده دارد. 

رئیسه:    -7-1 رئیسه  هیئت  اجرایی    است که  پارکمنظور هیئت  از   پارک،دومین رکن  پس 

 شود. محسوب می   رئیس پارک

. این هیئت مرجعی است که در نی استایی منابع انسامنظور هیئت اجرهیئت اجرایی:    -8-1

تعیین مقرّرات  و  براساس  چارچوب ضوابط  و  امنا  هیئت  از سوی  »دستورالعمل شده 

انسانی  منابع  اجرایی  هیئت  و وظایف  یک«  -نحوة تشکیل  شمارة  ، متکفل پیوست 



   یمناطق فناور یعلم ئت يرهيغ یاعضا یاستخدام نامهنیيآ نمونه 178

 

امور اعمال وظایف و اختیارات و تنظیم راهکارهای اجرایی بخش اداری، تشکیالتی و 

 است.  پارکرهیئت علمی و سایر امور محوّل  نیروی انسانی غی

است   پارکمنظور معاون اداری و مالی و مدیریت منابع )یا عناوین مشابه(    مقام مجاز:  -9-1

کند. تفویض اختیارات، بخشی از اختیارات خود را به وی تفویض می   رئیس پارککه  

را به غیر   کرئیس پار شده از سوی  توان اختیارات تفویض شخص است و نمی بهقائم

 تفویض کرد. 

اجرایی:    -10-1 از  دستگاه  است  وزارتخانهعبارت  یا شرکتکلیة  مؤسسات  دولتی، ها،  های 

نیز کلیة دستگاه یا نهادهای عمومی غیردولتی و  از سوی  مؤسسات  هیئت هایی که 

 تعیین شده باشد. امنا  

از   کپار یقی برای خدمت در  فرآیند پذیرش اشخاص حق   منظور استخدام:    -11-1 در یکی 

وضعیتپست از  یکی  به  مصوّب  بالتصدّی  سازمانی  در های  رسمی  و  پیمانی  های 

 نامه است.چارچوب ضوابط و مقرّرات این آیین

به  -12-1 و  به  منظورکارگیری:  جذب  و  انتخاب  کارگیری اشخاص حقیقی فرآیند شناسایی، 

تصدّی مصوّب، در  بال های سازمانی  ا پست متناسب و متناظر ب  پارک،برای خدمت در  

 نامه است.چارچوب ضوابط و مقرّرات این آیین

است که در یکی از سه  پارک  نیروی انسانی غیرهیئت علمی شاغل در    منظورعضو:    -13-1

 کند. همکاری می پارک  وضعیت رسمی، پیمانی و قراردادی با  

رسمی:   -14-1 رس  منظور  عضو  حکم  موجب  به  که  است  بمیفردی  ا،  یکی  تصدّی  ز  رای 

 شود. می استخدام نامه،در چارچوب ضوابط و مقرّرات این آیین  پارکهای سازمانی پست

پیمانی:  -15-1 پیمانی  فردی است که به موجب  منظور    عضو  از قرارداد  برای تصدّی یکی 

سازمانی  پست این   پارک،های  مقرّرات  و  ضوابط  چارچوب  در  معیّن،  مدت  برای 

 شود. می تخدام  سانامه  آیین 

قراردادی:    -16-1 به منظور  عضو  که  است  با  موجب    فردی  منعقده  منظور به  پارک قرارداد 

نامه  انجام وظایف مشخص برای مدت معیّن، در چارچوب ضوابط و مقرّرات این آیین 

می   به است،  کارگرفته  بدیهی  عضو  هیچ   پارکشود.  قبال  در  استخدامی  تعهد  گونه 

 قراردادی ندارد. 

اسالمی، منظور  ایثارگر:    -17-1 انقالب  دستاوردهای  و حفظ  استقرار  برای  که  است  فردی 

دفاع از کیان نظام جمهوری اسالمی ایران، استقالل و تمامیت ارضی کشور و مقابله 
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سوی  از  و  نموده  وظیفه  انجام  خارجی،  و  داخلی  دشمنان  تجاوزات  و  تهدیدات  با 

 شود. خته می شنا  رزمنده   یاآزاده    ، اسیر  ،جانباز ، شهید صالح،  مراجع ذی

در   به عضو رسمی پارک  دار  عبارت است از ابالغ کتبی دستور مقام صالحیتحکم:    -18-1

 نامه.چارچوب ضوابط و مقرّرات این آیین

و شخص   پارک دار  نامة کتبی است که به امضای مقام صالحیتمنظور توافق   قرارداد:   -19-1

می  قرارداد  طرف  شرایط  طر  رسدواجد  آن شخص  موجب  به  ازای و  در  قرارداد  ف 

 دهد. دریافت حقوق و مزایا، برای مدت مندرج در قرارداد، وظایف محوّله را انجام می 

منظور واگذاری است که به  پارکجایگاهی در سازمان تفصیلی   منظورپست سازمانی:    -20-1

پیمانی و یا    طور مستمر به یک عضو رسمی یاشغل بهتمام یا بخشی از وظایف یک  

 شود. ت معین به یک عضو قراردادی در نظر گرفته می برای مد

 از   که است   مشخصی   و ، مستمر  مرتبط   هایمسئولیت   و   وظایفة  جموعنظور مم  شغل:  -21-1

 . شودمی   واحد شناخته  عنوان کاربه  پارکی  سو

شغلی:   -22-1 و    رشتة  وظایف  کار،  نوع  لحاظ  از  که  شغل  چند  یا  یک  از  است  عبارت 

شوند، اما از نظر ارزش، اهمیت و سختی مشابه محسوب می ها یکسان یا  مسئولیت 

 انجام کار، دارای سطوح و مراتب مختلف هستند.

ازشغلی:    رستة  -23-1 است  رشتهمجموعه  عبارت  از  کار، ای  نوع  لحاظ  از  که  شغلی  های 

 حرفه، رشتة تحصیلی و تجربی وابستگی نزدیک دارند. 

شغل:    -24-1 مکتوبارعبشرح  شرح  از  است  و مدوّ  و  ت  اصلی  مشخصات  حاوی  که  نی 

در    ، ها و شرایط احراز شغلوظایف و مسئولیت   ة وننم  ، تعریف، از جمله  اساسی شغل

 .است   پارک  چارچوب سازمان تفصیلی

آن گروه از مشاغل است که وجود آنها برای تحّقق اهداف و انجام  مشاغل تخصصی:   -25-1

 الزامی است.   پارک  های اساسی مأموریت

های منظور آن گروه از مشاغل است که در رابطه با اهداف و مأموریت مشاغل اصلی:  -26-1

آن  وپارک  اصلی   مشخصات  و  عناوین  و  ایجاد  تخصصی  مشاغل  از  حمایت    برای 

  شود. توسط هیئت اجرایی تعیین می 

به موجب حکم یا   عبارت است از اشتغال به کار یا مجموعة اقداماتی که عضوخدمت:    -27-1

 است.  پارکداد مکلّف به انجام آن در  قرار
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نظام  ارزیابی:   -28-1 فرآیند  اندازهمنظور  به سنجش،  ارزشمندی است که  و گیری،  گذاری 

 پردازد. در طی یک دوره معیّن، می   پارک،قضاوت در مورد عملکرد اعضای شاغل در  

بول عضو، قخدمت یا خدمات قابلعبارت است از نمایش عددی مجموع سنوات    پایه:   -29-1

این آیین  با عوامل ترفیع و در چارچوب ضوابط و مقرّرات  به  متناسب  دسته    3نامه که 

 شود.تقسیم می «های تشویقیپایه »و  «های استحقاقیپایه»، «پایة بدو ورود به خدمت»

پایه:    -30-1 ضوابط   منظورترفیع  چارچوب  در  شرایط  واجد  عضو  پایة  عددی  و   افزایش 

 نامه است.  مقرّرات این آیین

 پارک منظور شاخصی است برای نمایش موقعیت و سیر پیشرفت شغلی اعضای  رتبه:   -31-1

سطح »مقدماتی«،   5نامه در  که حسب مورد در چارچوب ضوابط و مقرّرات این آیین

 »مهارتی«، »سه«، »دو« و »یک« تعریف شده است. 

رتبه:   -32-1 کس   ارتقای  از  است  ت عبارت  باالتر  رتبة  ع ب  چارچوب وسط  در  شرایط،  واجد  ضو 

 نامه و دستورالعمل اجرایی ارتقای رتبة اعضای غیرهیئت علمی.ضوابط و مقّررات این آیین 

به یک عضو رسمی یا های سازمانی  یکی از پستمنظور واگذاری مستمر    انتصاب:  -33-1

برا قراردادی  عضو  یک  معین  مدت  برای  بکارگیری  یا  و  وظایف پیمانی  انجام  ی 

 است.  لشغبراساس شرایط احراز  های سازمانی بالتصدی،  به مشاغل پست مربوط  

و چارچوب ضوابط    در  ، کار  انجام   ازای   در  کهاست    مبلغی منظور    حقوق رتبه و پایه:   -34-1

 گیرد. حق تعلق می عضو ذی  به  ، نامهاین آیین  اتمقرّر

فوق   -35-1 و  مبلغی استها:  العاده مزایا  در   منظور  ن ــای  ات مقرّرو    وب ضوابط ـچارچ  که 

پایه،    بر حقوقعالوه،  غیرمستمرو  مستمر    طوربه  ، نامهآیین  و  حق عضو ذیبه  رتبه 

 شود. می   پرداخت

به  انتقال:   -36-1 عضو  خدمت  محل  تغییر  از  است  از  عبارت  دائم،  سایر    پارکطور  به 

 های اجراییو دستگاه  عالی، پژوهشی و فناوری دولتی ها و مؤسسات آموزشدانشگاه

)به استثنای مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی( و بالعکس، در چارچوب ضوابط 

 نامه.و مقرّرات این آیین

 : است از  عبارتمأموریت:   -37-1

بر وظیفة اصلی یا عادی که در حکم به عضو، عالوهای موقت شدن وظیفهل محوّ الف(

وی از محل خدمت  که ممکن است خارج  ،  نبرای مدت معیّ یا قرارداد خود دارد،  

 .باشد
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ها و  سایر دانشگاه  به  ، نبرای مدت معیّ  ، وقتوقت یا پارهصورت تمامبه   عضواعزام  ب(  

با رعایت    های اجراییعالی، پژوهشی و فناوری دولتی و دستگاهمؤسسات آموزش 

 نامه.ضوابط و مقرّرات موضوع این آیین 

، با در داخل یا خارج از کشور  آموزشی   ة اندن دورگذر  برایعضو واجد شرایط  اعزام  ج(  

 نامه.رعایت ضوابط و مقرّرات موضوع این آیین 

درخواست   ربناباست که    پارک با  عضو رسمی  استخدامی    ةقطع رابطمنظور    استعفا:   -38-1

موافقت   از  پس  پارکوی،  و    رئیس  ضوابط  رعایت  با  وی،  طرف  از  مجاز  مقام  یا 

 پذیرد. مه صورت می نامقرّرات این آیین

خدمت:  -39-1 قطع    بازخرید  عضو    ة رابطمنظور  مبلغی   پارک،   باخدمتی  دریافت  ازای  در 

قابل  خدمت  سابقة  با  این  متناسب  مقرّرات  و  ضوابط  رعایت  با  که  است  وی  قبول 

 پذیرد. نامه صورت می آیین 

چوب ضوابط و است که در چار پارکبا خدمتی عضو  ةرابط منظور پایان بازنشستگی:  -40-1

آیینرّرات  مق  صندوق این  مقرّرات  به  توجه  با  و  ذینامه  بازنشستگی  به های  ربط، 

 پذیرد. موجب ابالغ رسمی، صورت می 

قوانین و مقرّرات مربوط   که به موجب عضوی  وضعیت  عبارت است از    ازکارافتادگی:  -41-1

ذی بازنشستگی  صندوق  بربه  ضروری  روانی  یا  جسمانی  توانمندی  انجام ربط  ای 

از خدمت را دار بازنشستگی  تا رسیدن به زمان  رابطة خدمتی  ا نیست و ضمن قطع 

 . کندمی   ستفادهحقوق وظیفه ا

به خدمت:  -42-1 با حکم   آماده  از دالیل ذیل  یکی  بر  بنا  منظور وضعیتی است که عضو 

پارک  انجام خدمت   رئیس  تعیین تکلیف برای  انتظار  یا مقام مجاز از طرف وی در 

 گیرد: ار می قر

 پارک.الل  انح  -الف

براساس   پارک،عضو در چارچوب اصالح سازمان تفصیلی    سازمانی   پستحذف    -ب

 تشریفات قانونی و تصویب در هیئت امنا.

نبودن    -ج  حقوقموجود  بدون  مرخصی  یا  مأموریت  اتمام  از  بعد  سازمانی   پست 

 متناسب با شرایط احراز عضو. 

 براساس تصمیم مراجع قانونی.   -د

و    -هـ بدون شغل  )یا عضو  انسانی  منابع  مدیریت  از طرف  تکلیف  تعیین  انتظار  در 

 ، به دلیل عدم نیاز یا ناکارآمدی در شغل محوّله. پارکعناوین مشابه(  
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رئیس منظور وضعیتی است که عضو براساس تصمیم مراجع قضایی و با حکم  تعلیق: -43-1

ادامة خدمت   تکلیف، امکان حضور و  یا مقام مجاز از طرف وی، تا زمان تعیین  پارک

 را ندارد.   پارک در  

طور موقت یا دائم از خدمت، به موجب آرای عبارت است از برکناری عضو به  انفصال:   -44-1

 قطعی صادرشده از سوی مراجع قانونی. 

قطعی   اخراج:  -45-1 آرای  موجب  به  رسمی  عضو  استخدامی  رابطة  قطع  از  است  عبارت 

 . ربط مراجع قانونی ذی

قانونی   -46-1 از :  وراث  و فرزندان همسر،    عبارتند  متوفّی  عضو  تکّفل  تحت  پدر  و  مادر   ،

 شده و در کفالت عضو متوفّی هستند.همچنین نوادگانی که پدر و مادرشان فوت

 جذب و ورود به خدمت  -فصل دوم

 پارک ( در  ارتوز  ی از سو  ی ابالغ  یةسهم  تی)با رعا  ی و رسم   ی مانیصورت پاستخدام اعضا به  -2مادة  

 یی مقام اجرا  نیمصوّب و موافقت باالتر  سازمان تفصیلی با توجه به  و    ی سازمان  ازینبراساس  

، صالح الزم توسط مراجع ذی  یهاتیصالح  تأییدهیئت امنا و    بیمنحصراً پس از تصو  پارک،

  .ردپذیمی   و انتخاب اصلح انجام  ی ستگیاصل شا  در نظر گرفتنبا  ،  مصاحبه  و  آزمون  ق یاز طر

ا  -تبصره پیمانی  وزارت پس  و  استخدام عضو رسمی  تعداد سهمیة  قانونی  اخذ مجوّزهای  را   پارکز 

 کند. تعیین و ابالغ می 

های سازمانی صورت قراردادی در سقف پستکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز بهجذب و به  -3مادة  

تعداد مجوزهای اخذ امنا و در  مصوّب بالتصدّی و  از هیئت  برنامة جامع مشده  نابع  چارچوب 

 قیطر)مصوّب هیئت امنا(، با پیشنهاد هیئت اجرایی و تصویب هیئت رئیسه، از    پارکانسانی  

اخذ مجوّزهای مورد نیاز و  اصلح، و انتخاب ی ستگیاصل شا در نظر گرفتنمصاحبه با و  آزمون

مراجع    ی هاتیصالح  تأیید توسط  تعذیالزم  بدون  سال،  یک  مدت  برای  هدات صالح، 

  . ودشمی   انجام   استخدامی

ربط از عملکرد وی، با رضایت واحد ذی  پارکتمدید قرارداد عضو قراردادی درصورت نیاز    -1تبصرة  

سقف   در  رئیسه،  هیئت  تصویب  و  سالیانه  عملکرد  ارزیابی  از  الزم  امتیاز  حداقل  کسب 

هیئت امنا، بالمانع    شده ازهای سازمانی بالتصدّی متناظر مصوّب و تعداد مجوزهای اخذپست

 است.  
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شوند به استناد صورت قراردادی به کار گرفته می نامه بههمة افرادی که براساس این آیین  -2تبصرة  

های « قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج هستند و به دعاوی آنان در هیئت188مادة »

 شود. تشخیص و حل اختالف وزارت کار رسیدگی نمی 

 باید از شرایط عمومی ذیل برخوردار باشند:  پارک ر  جذب و استخدام د  ضیانمتقا  -4مادة 

و  -الف ایران  اسالمی  جمهوری  طول  تابعیت  در  مضاعف،  تابعیت  کسب  یا  تغییر  عدم 

 دوران خدمت؛

 التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اعتقاد به والیت فقیه؛   -ب

شده در قانون اساسی  ادیان پذیرفته   مبین اسالم یا یکی از اعتقاد و التزام عملی به دین    -ج 

 جمهوری اسالمی ایران؛ 

گروه  -د به  وابستگی  یا  عضویت  سابقه  جمهوری عدم  نظام  با  معارض  سیاسی  های 

 اسالمی ایران؛

خالف   -هـ رفتار  و  اعمال  و  اخالقی  مناهی  به  عمل  و  فجور  و  فسق  به  اشتهار  عدم 

 حیثیت و شئون شغلی؛

 مؤثر؛پیشینة کیفری  ءتن سونداش  -و

عدم محکومیت به محرومیت ازخدمات دائمی دولتی براساس رأی قطعی صادره از سوی مراجع    -ز 

 صالح؛ ذی 

 عدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و نظایر آن؛  -ح 

 رای آقایان(؛ بودن مدرک پایان خدمت وظیفة عمومی یا معافیت قانونی دائم )ب دارا  -ط

 رداری از سالمت و توانایی روانی متناسب با خدمت مورد نظر؛برخو  -ی

 برخورداری از سالمت و توانایی جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر؛   -ک

 بودن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزوی؛دارا  -ل 

تمام برا30« سال تمام و حداکثر »20بودن حداقل »دارا  -م دارندگان مدرک « سال  ی 

تمام 35لی کاردانی، کارشناسی و سطوح یک و دو حوزوی، حداکثر »تحصی « سال 

ای و سطح سه حوزوی برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، دکتری حرفه

« سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی یا سطح 40و حداکثر »

 چهار حوزوی.
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ترازی مقاطع تحصیلی دانشگاهی، چنانچه هم راز با  ت ک تحصیلی هم دارندگان مدار  -1تبصرة  

مراجع  تأیید  مورد  استخدامی  ارزش  دارای  مربوط  مقرّرات  و  ضوابط  براساس  آنان 

  گیرند. صالح باشد، در شمول بندهای »ل« و »م« این ماده قرار می ذی

ن مندرج اکثر سبه حد  پارک، مدت خدمت سربازی متقاضیان جذب و استخدام در    -2تبصرة  

 شود. »م« این ماده اضافه می   در بند

که دارای   پارکمدت خدمت قراردادی آن دسته از متقاضیان جذب و استخدام در    -3تبصرة  

عالی، پژوهشی ها و مؤسسات آموزشیا سایر دانشگاه  پارک سابقة خدمت قراردادی در  

دستگاه  و  دولتی  فناوری  هستو  عمومی  نهادهای  و  اجرایی  سن های  حداکثر  به  ند 

 شود. ج در بند »م« این ماده اضافه می مندر

نامه حسب مورد مبادی  « این آیین 4مرجع استعالم و تشخیص شرایط عمومی موضوع »مادة    -5مادة  

 صالح، از جمله هستة گزینش کارکنان و هیئت اجرایی است. قانونی ذی

یط اختصاصی الزم ر شرااحراز شغل و سایباید از شرایط    پارک متقاضیان جذب و استخدام در    -6مادة  

 به تشخیص هیئت اجرایی برخوردار باشند.

ا  و  جذب   -7مادة   معلول   ةخانواد  و  ثارگرانیاستخدام  نخبگاناتباع خارج  ن، یآنها،  و  قوان  ی   و   نیتابع 

 است. مقرّرات مربوط به خود 

 استخدام و تبدیل وضعیت   -فصل سوم 

« و احراز شرایط عمومی، شرایط 3و    2  ر در »موادضوابط مقرّبا رعایت    پارکدر  استخدام    -8مادة  

 زیر   صـورت  دوبه نامه،  « این آیین6و    4احراز شغل و سایر شرایط اختصاصی مندرج در »مواد  

 : شودمی انجام  

های سازمانی بالتصدّی مصوّب، به موجب قرارداد برای تصدّی پست  :استخدام پیمانی   -الف

ارزیابی عملکرد 70»  اد منوط به کسب حداقل ساالنه. تمدید این قرارد امتیاز  « درصد 

 است.   رئیس پارکسالیانه و همچنین موافقت  

های سازمانی بالتصدّی مصوّب، با رعایت ضوابط و  برای تصدّی پست:  استخدام رسمی   -ب 

نامه به موجب حکم. ایثارگران و فرزندان شهدا براساس قانون جامع مقرّرات این آیین 

قوانی  رساخدمات ایثارگران،  برنامهبه  در نین  جایگزین،  قوانین  و  کشور  توسعة  های 

 گیرند. شمول این بند قرار می 



 185 نوآوری  و فناوری اجرایی حوزه ها و ضوابط ها، دستورالعمل نامهقوانين، آیين

 

شده در ابالغیه، تواند در قالب سهمیه ابالغی از سوی وزارت و رعایت شرایط اعالممی   پارک  -9مادة  

آنان و پس   نامه را متناسب با مدرک تحصیلی دانشگاهی اعضای قراردادی مشمول این آیین

یکی از شرایط ذیل، مشروط به وجود پست سازمانی بالتصدّی مصوّب، به پیشنهاد  از احراز  

موافقت   اجرایی،  پارکهیئت  امنا ،  رئیس  هیئت  رعایت    تصویب  با  گزینش،  مراحل  طی  و 

 عنوان عضو پیمانی استخدام کند. نامه، بهضوابط و مقرّرات این آیین

« سال سابقة خدمت 7زه و حداقل »کاردانی یا سطح یک حوبودن مدرک تحصیلی  دارا  -الف

 پارک؛ قراردادی با مدرک مزبور در  

« سال سابقة خدمت 5بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه و حداقل »دارا  -ب

 پارک؛ قراردادی با مدرک مزبور در  

یا سطح سه و چهار حدارا  -ج  باالتر  و  ارشد  وزه و حداقل بودن مدرک تحصیلی کارشناسی 

 پارک.سابقة خدمت قراردادی با مدرک مزبور در  « سال  3»

نامه را متناسب با مدرک تواند وضعیت استخدام اعضای پیمانی مشمول این آیین می   پارک   -10مادة  

ترتیب  ،سال   4کارشناسی با حداقل    ،سال  5کاردانی با حداقل    تحصیلی دانشگاهی آنان به 

با درخواست عضو،   ، پارک  مت پیمانی درسال سابقة خد   3حداقل  کارشناسی ارشد و باالتر با  

اجرایی،   هیئت  رئیسه،تأیید  هیئت  موافقت    تصویب  و  گزینش  مراحل  پارک طی  به   رئیس 

 رسمی آزمایشی تبدیل کند. 

تبدیل وضعیت می   -11مادة   آزمایشی  به رسمی  پیمانی  از  سه شود  عضوی که  آزمایشی  دورة  یک 

با گذران  ساله توجیرا همراه  آنکه دوره   هی دن دورة آموزش  به  های مذکور در طول  )مشروط 

در طول   پارک  کند. بر دورة پیمانی، طی می های شغلی، عالوهخدمت طی نشده باشد( و دوره

و  خالقیت  اخالقی،  )علمی،  لیاقت  نظر  از  را  عضو  عملکرد  و  رفتار  آزمایشی  رسمی  دورة 

کند و درصورت یابی می م و انضباط اداری ارزپذیری(، کاردانی، روحیة خدمت و نظمسئولیت 

و   رئیسه  هیئت  تصویب  و  اجرایی  هیئت  تأیید  با  گزینش،  مراحل  طی  و  الزم  شرایط  احراز 

 کند. به رسمی قطعی تبدیل وضع می   رئیس پارک موافقت  

آزمایشی مندرج در »مادة    -12مادة   پایان دورة رسمی  در  که  آیین11با عضوی  این  نامه، شرایط  « 

تبدیل وضاد یا  به تشخیص هیئت امة خدمت  نکند  را کسب  استخدام رسمی قطعی  به  عیت 

 های ذیل رفتار خواهد شد: اجرایی، به یکی از روش

 اعطای مهلت دو ساله برای احراز شرایط )صرفاً یک دوره(؛  -الف
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 تبدیل وضعیت به استخدام پیمانی؛   -ب

 بازنشستگی حسب مورد.درصورت احراز شرایط الزم، بازخرید خدمت یا    -ج 

  پارک شده درصورت نیاز  عضو رسمی مستعفی و عضو پیمانی بازخرید خدمت  خدمتبهاعاده  -13مادة  

از تاریخ استعفای عضو رسمی یا  و وجود پست سازمانی بالتصدّی مصوّب، مشروط به آنکه 

ست بازخرید خدمت عضو پیمانی بیش از یک سال نگذشته باشد و سن وی در زمان درخوا

« سال نباشد، با اخذ مجوّز کبر سن از هیئت اجرایی برای موضوع 50از »  خدمت بیشبهاعاده

رئیس نامه، تأیید هیئت اجرایی، تصویب هیئت رئیسه و موافقت  « این آیین4بند »م« مادة »

و با رعایت شرایط مقرّر در تبصرة   پارک خدمت در  ة  احتساب سابق   با   ،بار  فقط برای یکپارک  

 است.  بالمانعنامه،  « این آیین4ماده »  مقرّر در   ین ماده و سایر شرایط « ا1»

سوابق خدمت عضو رسمی و پیمانی موضوع این ماده که کسور بازنشستگی و حق سنوات    -1تبصرة  

خدمت، مشروط به بازگرداندن وجوه بهخدمت خود را قباًل دریافت کرده است در هنگام اعاده

  ط، قابل احتساب است.صندوق بازنشستگی مربودریافتی یادشده و موافقت  

 خدمت ایثارگران تابع قوانین و مقرّرات خاص خود است.بهاعاده  -2تبصرة 

استثنائی می   پارک   -14مادة   موارد  در  و  اعضا/کارکنان رسمی قطعی  به خدمات  نیاز  تواند درصورت 

 عالی، پژوهشی ت آموزشها و مؤسساخدمات اعضا/کارکنان رسمی آزمایشی یا پیمانی دانشگاه

های اجرایی و دریافت تقاضای آنان پس از تائید هیئت اجرایی و فناوری دولتی و سایر دستگاه

موافقت   و  رئیسه  پارک  و تصویب هیئت  رعایت رئیس  با  معیّن،  برای مدت  آنان  از خدمات 

رضایت    مقرّرات، به عنوان مأمور استفاده کند و یا بالعکس حسب درخواست مؤسسات مزبور، 

اعضای رسمی قطعی رئیس پارک  ئت اجرایی و تصویب هیئت رئیسه و موافقت عضو، تائید هی

مأمور کند.  مؤسسات  این  به  را  پیمانی خود  یا  آزمایشی  اعضای رسمی  استثنائی  موارد  و در 

ربط، از محل اعتبارات حسب توافق مؤسسات ذی  ، مأمورکارکنان و اعضای  حقوق و مزایای  

   . شودمی   پرداخت  مقصد یا    أ بدم  پارک

سال است و درصورت ضرورت   1ماه و حداکثر  6مدت مأموریت مشموالن این ماده حداقل  -1تبصرة 

این مدت حداکثر تا رئیس پارک،  با تشخیص هیئت اجرایی، تصویب هیئت رئیسه و موافقت  

 صورت ساالنه، قابل تمدید است. مدت پنج سال و به

آزمایشی مأمانی/پیم  عضومدت مأموریت    -2تبصرة   عنوان جزء حداقل مدت ور به خدمت، بهرسمی 

 شود.محاسبه نمی نامه،  « این آیین11« و »10مواد » شده در  ماندگاری تعیین
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نیاز، می   پارک  -3تبصرة   درصورت  و  استثنایی  موارد  در  حوزه    تواند  نیازهای  به  پاسخگویی  برای 

ا در  نظر  افراد صاحب  محدودیت  به  توجه  با  حوزه، فناوری  قرا  ین  قالب  بین در  منعقده  رداد 

های  عالی، پژوهشی و فناوری و دستگاهها و مؤسسات آموزش و سایر دانشگاهپارک    رؤسای 

معین  مدت  برای  بالعکس  و  مذکور  مؤسسات  قراردادی  اعضا/کارکنان  خدمات  از  اجرایی، 

و مقررات با رعایت ضوابط  آنان(  قرارداد سالیانه  پایان مدت  تا  و   )حداکثر  قرارداد  مندرج در 

اعزام مؤسسه  توسط  مزایا  و  حقوق  پرداخت  و  مربوط  مقررات  و  ضوابط  استفاده سایر  کننده 

 نماید. 

هم   -4تبصرة   نام  با  پست  دانشگاه ایجاد  سایر  به  مأمور  ایثارگر  عضو  برای  مؤسسات  تراز  و  ها 

دستگاهآموزش و  فناوری  و  پژوهشی  پستعالی،  تصدّی  برای  اجرایی  سازمانی ههای  ای 

تابع ضوابط و مقرّرات خاص خود   پارک،پس از پایان مأموریت و شروع به کار در  مدیریتی،  

 است.

عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و ها و مؤسسات آموزشاعضا/کارکنان رسمی سایر دانشگاه  -15مادة  

و پارک  ز  حسب نیا)به استثنای مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی(    های اجرایی دستگاه

آنان تایید  تقاضای  خدمت،  محل  مؤسسة  موافقت  و  ،  رئیسه  هیئت  تصویب  اجرایی،  هیئت 

با حفظ پیشینمی   رئیس پارک،موافقت    و   منتقل شوند. حقوق  پارک به    خود،  خدمتی  ةتوانند 

افراد قبیل  این  و  دادهسازمانی تخصیص براساس پست    مزایای  بر طبق   ،سوابق خدمتی شده 

به مؤسسات مزبور نیز حسب  پارک اعضای رسمی انتقال   . شودمی امه تعیین ننآیی مقرّرات این

بالمانع است.  رئیس پارک،هیئت اجرایی، تصویب هیئت رئیسه و موافقت  درخواست آنان، تایید 

انتقال دراین تاریخ اجرای حکم  از  با  منتقلرسمی  رابطه استخدامی عضو    ، صورت   پارک شده 

 شود. می قطع  

عالی، پژوهشی و فناوری  ها و مؤسسات آموزشبه سایر دانشگاه پارکاعضای پیمانی ال انتق  -1تبصرة  

)به استثنای مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی( و بالعکس،   های اجرایی دولتی و دستگاه

« سال سابقة خدمت پیمانی، حسب 5مشروط به داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و »

ت  موافقت  آنان،  تدرخواست  و  اجرایی  و موافقت  ائید هیئت  رئیسه  پارک صویب هیئت  رئیس 

دراین است.  عضو  بالمانع  استخدامی  رابطه  انتقال،  حکم  اجرای  تاریخ  از  پیمانی صورت 

 شود.می قطع  مبدا    پارک شده با  منتقل
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 عالی، پژوهشیها و مؤسسات آموزشصرفاً به سایر دانشگاه  پارک، اعضای قراردادی  انتقال    -2تبصرة  

وابس  دولتی  فناوری  مدرک  و  داشتن  به  مشروط  بالعکس،  و  وزارت  ستاد  یا  وزارت  به  ته 

« و  کارشناسی  حداقل  آنان،  5تحصیلی  درخواست  حسب  قراردادی،  خدمت  سابقة  سال   »

 بالمانع است.  تصویب هیئت امنا    و  موافقت هیئت اجرایی، تأیید هیئت رئیسه

 بندی مشاغل طبقه -فصل چهارم 

 شوند: « رستة شغلی به شرح زیر تقسیم می 5ه »طور کلی ببه  پارکغل  مشا  -16 مادة

مدیر تربیت بدنی، کارشناس امور تربیت بدنی، کارشناس امور فوق عنوان رشتة شغلی:    -1-16

برنامه، کارشناس امور آموزشی، کارشناس امور پژوهشی، مدیر امور فرهنگی، کارشناس 

کا آموزش،  امور  کارشناس  فرهنگی،  مربیگری،  امور  امور  امور رشناس  کارشناس 

فناوری، کسب امور  کارشناس  فناوری،  امور  مدیر  ارزیابی،  و  سنجش  کارشناس  وکار، 

سیستم کارشناس  فناوری،  مدیریت  روشکارشناس  و  برنامهها  کارشناس  ریزی،  ها، 

بین روابط  خارجی، کارشناس  بازرگانی  کارشناس  داخلی،  بازرگانی  کارشناس  الملل، 

کارشنکارشنا موضوعی،  آمار  اقتصادی، س  مطالعات  کارشناس  اجتماعی،  مطالعات  اس 

امور   کارشناس  بصری،  و  کارشناس سمعی  عمومی،  روابط  کارشناس  کارشناس حقوقی، 

هنری، کارشناس امور خبری، کارشناس سمعی و بصری، کارشناس امور هنری، عکاس و 

 بردار و مشاور. فیلم

 ناسی(:)با مدرک حداقل کارش  مشاغل رستة اداری و مالی -2-16

رشتة   بررسی شغلی:  عنوان  کارشناس  بودجه،  و  برنامه  کارشناس  اداری،  امور  کارشناس 

مسئول  مالی،  و  اداری  مدیر  مترجم،  مدارک،  و  مأمور   اسناد  کارگزین،  اداری،  خدمات 

دفتر، رئیس دفتر، متصدّی امور دفتری، مسئول گزینش، مسئول   حراست، نگهبان، مسئول 

 خدمات مالی، کاردان انبارهای تخصصی، حسابدار و مشاور. پ و انتشارات، مسئول  چا

 مشاغل رستة فناوری اطالعات )با مدرک حداقل کارشناسی(: -3-16

گر سیستم، کارشناس  مدیر امور فناوری اطالعات، کارشناس تحلیلشغلی:  عنوان رشتة  

 ر، مشاور.افزار رایانه، اپراتونویس سیستم، کارشناس شبکه، کارشناس امور سختبرنامه
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 مشاغل رستة فنی و مهندسی )با مدرک حداقل کارشناسی(:  -4-16

رشتة   کارشناس  شغلی:  عنوان  آرشیتکت،  عمران،  مهندس  هواشناسی،  فنی  کارشناس 

ات، تأسیس معماری داخلی، کارشناس شهرسازی، مهندس برق، مهندس مکانیک، مهندس  

ارت تأسیس کاردان   کارشناس  مخابرات،  ات،  و  کارشناسکارداباط  مخابرات،  و  ارتباط   ن 

نقشهزمین  کارگاهشناسی،  و  آزمایشگاه  کارشناس  کارتوگراف،  کارشناس  فنی، بردار،  های 

آزمایشگاه فیزیک و شیمی و مکانیک خاک، کارشناس ژئوفیزیک، کارشناس   کارشناس 

 ای، کارشناس حفاظت و مرمّت و مشاور. آموزش فنی و حرفه

 زیست )با مدرک حداقل کارشناسی(:  محیط مشاغل رستة کشاورزی و -5-16

بیماریشغلی:  عنوان رشتة     آفات و  آزمایشگاه  کارشناس بررسی  های گیاهی، کارشناس 

خاک کارشناس  حاصلکشاورزی،  و  و شناسی  نباتات  اصالح  کارشناس  خاک،  خیزی 

ور باغبانی، کارشناس پروری، کارشناس محیط زیست، کارشناس امزراعت، کارشناس دام

 صنایع غذایی و مشاور. 

رو    شغل  شرح   -17مادة   از  به هریک  احراز مشاغل مربوط   ة ماد»  مندرج درهای شغلی  تهششرایط 

حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای « این ماده،  2نامه و »تبصرة  این آیین  «16

هر   های قابل تخصیص بهست شرایط تصدّی مشاغل به تناسب وظایف پ،  هر پست سازمانی 

ها از لحاظ تحصیالت، تخصص و مهارت، سهولت  اهمیت وظایف و مسئولیت براساس    ، شغل

دورهو صعوبت کار   آموزشی مورد و همچنین  آن    نیاز  های  اجرایی  تا و دستورالعمل  حداکثر 

سال 1» آیین   «  این  اجرای  تاریخ  از  بهپس  امنا  اجرائی   هیئت  تأیید  نامه  هیئت  تصویب   و 

رمی  است  بدیهی  باقیشتهرسد.  خود  قوّت  به  همچنان  تصویب  زمان  تا  فعلی  شغلی   های 

 خواهند ماند. 

نامه درج نشده متصدّیان مشاغل رستة خدمات و نظایر آن و سایر مشاغلی که در این آیین  -1  تبصرة

از خدمت در   تا زمان خروج عضو  تابع عناوین رشته   پارک،است، همچنان   های شغلیصرفاً 

 قبلی هستند. 

 ة مادهای دولتی که در »بندی مشاغل دستگاههای طبقههای شغلی مصوّب در طرح رشته  -2تبصرة  

آیین  «16 پیشاین  نشدهنامه  نیاز  بینی  با  متناسب  تایید    پارک،اند،  از  و  پس  اجرایی  هیئت 

 ند. شوها اضافه می های شغلی هریک از رستهبه مجموعة مشاغل رشته هیئت امنا،    تصویب 
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 پرداخت حقوق و مزایا نظام   -فصل پنجم

دیگر   -18مادة   و  شاغل  و  شغل  عوامل  ارزیابی  براساس  اعضا  مزایای  و  حقوق  پرداخت  نظام 

امتیاز حاصل از نتایج ارزشهای مندرج در این آیینویژگی  یابی نامه است. به اعضا براساس 

با ویژگی عوامل ذکر از مشاغل و متناسب  از رتبهشده برای هرکدام  مندرج در   هایها، یکی 

 یابد. نامه اختصاص می « این آیین24»مادة  

)   -تبصره پیمانی  و  رسمی  » اعضای  مادة  »ب«  و  »الف«  بندهای  آیین8موضوع  این  بدو نامه«  در   )

متناسب با  پایة یک رتبة مقدماتی کارگیری، در استخدام و اعضای قراردادی در بدو جذب و به

 گیرند. قرار می   مدرک تحصیلی مربوط

 شود: حقوق رتبه و پایة عضو براساس فرمول زیر تعیین می  -19ة ماد

 

 * ضریب حقوقی = حقوق رتبه و پایه   ]پایه( + عدد مبنا  ×)ضریب مدرک تحصیلی  [

 

در    -1تبصرة   استخدام  و  بکارگیری  از  قبل  که  اعضایی  خدمت  خدمت پارک سابقه  سابقه  دارای   ،

فناوری دولتی و ات آموزشها و مؤسس شگاهیر دانیا سا  پارک قراردادی در   عالی، پژوهشی و 

پایه و رتبه عضو، در نظر گرفته می دستگاه تغییر  شود. سابقه خدمت های اجرایی هستند در 

، دارای سابقه خدمت قراردادی در نهادهای پارکاعضایی که قبل از بکارگیری و استخدام در  

صرفا   هستند،  خصوصی  مؤسسات  و  آنان  عمومی  درخواست  و  درصورت  ضوابط  رعایت  و 

برای  خدمت  سابقه  عنوان  به  متقاضی،  توسط  بازنشستگی  کسور  پرداخت  و  مربوط  مقررات 

فعلی  مرتبط  در شغل  مذکور  خدمت  سابقه  درصورتی که  و  است  احتساب  قابل  بازنشستگی 

در   رئیس    پارک آنان  پیشنهاد  با  »  پارکباشد،  ماده  موضوع  تطبیق«  »تفاوت  این 26از   »

برخوآیین  و نامه  از حقوق  در هر صورت  آنان  مزایای  و  است حقوق  بدیهی  ردار خواهد شد. 

 مزایای اعضای شاغل مشابه با همان سابقه خدمت بیشتر نخواهد بود. 

برای مقاطع تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزوی، کارشناسی یا    مدرک تحصیلی: ضریب    -2تبصرة  

ا سطح سه حوزوی و دکتری تخصصی ای ید یا دکتری حرفهسطح دو حوزوی، کارشناسی ارش

 شود.  تعیین می   «80« و » 70«، » 60«، » 50به ترتیب » یا سطح چهار حوزوی  
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 شود: متناسب با رتبه و مدرک تحصیلی عضو و براساس جدول ذیل تعیین می عدد مبنا:    -3تبصرة 

 جدول عدد مبنا براساس مدرك تحصیلی و رتبۀ عضو 

 ی مدرک تحصیل    

 

 رتبه  

 کاردانی یا 

سطح یک  

 حوزه 

 کارشناسی یا 

سطح دو  

 حوزه 

کارشناسی ارشد یا  

ای یا  دکتری حرفه

 سطح سه حوزه 

دکتری  

 تخصصی 

یا سطح چهار  

 حوزه 

 5100 4700 4200 3700 مقدماتی 

 5200 4800 4300 3800 مهارتی 

 5300 4900 4400 3900 3رتبة  

 5400 5000 4500 --- 2رتبة  

 5500 5100 --- --- 1رتبة  

 

 شود. « تعیین می 4600نامه »« این آیین24« »مادة  1عدد مبنا برای مشموالن »تبصرة    -4 تبصرة

عدد مبنا برای اعضای ایثارگر دارای مدرک دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه )موضوع    -5تبصرة  

  شود.« تعیین می 5600نامه( که در رتبة یک هستند »این آیین  21ماده   9تبصره  

حقوق  -6تبصرة   ابالغ ضریب  میزان  به  ساالنه  اعمال ی  سال  هر  در  وزیران،  هیئت  سوی  از  شده 

 شود. می 

شده از سوی هیئت  سقف حقوق و مزایای مستمر اعضا در هر سال، براساس میزان ابالغ   -7تبصرة  

 شود.  وزیران در همان سال تعیین می 

تحصی  -8تبصرة   مدارک  دارندگان  پایة  و  رتبه  پایینحقوق  و  دیپلم  این تر  لی  تصویب  تاریخ  در  که 

بهآیین  یا قراردادی در  نامه  پیمانی  یا  با    پارکصورت رسمی  مشغول به کار هستند، متناسب 

پایة متناظر کاردان   و  از حقوق رتبه  آنان و معادل درصدی  مدرک تحصیلی و سابقة خدمت 

 شود: ل تعیین می مقدماتی یا مهارتی )حسب مورد(، به شرح مندرج در جدول ذی
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 ول نحوۀ محاسبۀ ضریب مدرك تحصیلی جد

 و عدد مبنا اعضای دارای مدارك تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم 

 حقوق رتبه و پایه  سابقة خدمت  مدرک تحصیلی  ردیف 

 سال   12تا پایان   دیپلم  1
 « درصد پایة متناظر 90معادل » 

 کاردان مقدماتی 

 ل سا   24سال سابقه تا پایان    13 دیپلم  2
 یة متناظر « درصد پا90معادل » 

 کاردان مهارتی 

 سال سابقه و بیشتر   25 دیپلم  3
 « درصد پایة متناظر 100معادل» 

 کاردان مهارتی 

 سال   12تا پایان   زیر دیپلم  4
 « درصد پایة متناظر 80معادل » 

 کاردان مقدماتی 

 سال   24سال سابقه تا پایان    13 زیر دیپلم  5
 ر « درصد پایة متناظ 80معادل » 

 کاردان مهارتی 

 سال سابقه و بیشتر   25 یر دیپلم ز 6
 « درصد پایة متناظر 90معادل » 

 کاردان مهارتی 
 

عالوه  -20مادة   عضو،  فوق به  پایه،  و  رتبه  حقوق  »العادهبر  عنوان  با  شغل« فوق هایی  ، العادة 

 شود: پرداخت می العادة ویژه«  فوق »  العادة جذب«،فوق »

رمول زیر و ضرایب مندرج در جدول ذیل آن  جذب و ویژه براساس ف   های شغل، العاده فوق   -الف 

 شود:تعیین می 

 

 های شغل، جذب و ویژه العادهالعاده = فوق ضریب فوق   ×حقوق رتبه و پایه  

 

 های شغل، جذب و ویژهالعاده جدول ضرایب فوق 

 ها العادهفوق   

 رتبه  
 العادة شغل فوق

العادة  فوق

 جذب 
 جمع  العادة ویژه فوق

 1/ 70 0/ 825 0/ 550 0/ 325 مقدماتی 

 1/ 80 0/ 850 0/ 600 0/ 350 مهارتی 

 1/ 90 0/ 875 0/ 650 0/ 375 3رتبة  

 2/ 05 0/ 950 0/ 700 0/ 400 2رتبة  

 2/ 20 1/ 025 0/ 750 0/ 425 1رتبة  
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تر که در های مندرج در این ماده برای دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم و پایین العادهفوق   -1تبصرة  

آیین تاریخ   در  بهنامه  تصویب این  یا قراردادی  پیمانی  یا  مشغول به کار   پارک صورت رسمی 

از فوق  آنان و معادل درصدی  با مدرک تحصیلی و سابقة خدمت  های العادههستند، متناسب 

کاردان مقدماتی یا مهارتی )حسب مورد( با پایة متناظر به شرح مندرج در جدول ذیل تبصره 

 شود. می   « تعیین19« ماده »8»

از یک سو و ضرورت تامین، حفظ و  پارکتوجه به ممنوعیت جذب عضو هیئت اعلمی در    با   -2تبصرة 

ماموریت تحقق  برای  خبره  و  کارآمد  کارشناسی  نیروهای  پیشنگهداشت  در بینی های  شده 

پارک برای  فناوری، قانون  و  علم  مبنای می پارک    های  بر  که  دستورالعملی  براساس  تواند 

اثرب   عواملی  کارآمدی،  اعضا مانند  عملکرد  ارزیابی  نتایج  و  شغلی  موقعیت  حساسیت  خشی، 

می  رئیسه  هیئت  تصویب  به  و  تهیه  اجرایی  هیئت  بهتوسط  فراهم رسد،  زمینه منظور  کردن 

عملکرد،  نظر  از  مذکور  دستورالعمل  براساس  که  اعضا  از  دسته  آن  خدمات  جبران  و  جذب 

« 20ا رعایت سقف تعداد که حداکثر »اص برخوردار هستند، بو استعداد از شرایط خ  توانمندی

و  پارک درصد اعضا خواهد بود، با پیشنهاد مقام مافوق، تصویب هیئت رئیسه و موافقت رئیس 

از محل درآمدهای اختصاصی  پیش اعتبار  تامین  و  اعتبار  پارک،  بینی  آنکه سقف  به  مشروط 

این موضوع،  تخصیص داده به  معادل  شده  رتبه و پایه و    مجموع حقوق « درصد  10»حداکثر 

پرداخت فوق »ویژه«  و  »جذب«  »شغل«،  هزینه العاده  اعتبارات  محل  از  قبل(  شده  سال  در  ای 

های »شغل«، »جذب« و »ویژه« آنان را مطابق با جدول زیر افزایش  العاده ضرایب فوق  باشد،

تبصره  ا با رعایت مفاد این  های بعد صرف این افزایش غیرمستمر بوده و تسری آن به سال  دهد. 

 باشد.پذیر می امکان 

 العاده شغل، جذب و ویژه در شرایط خاصجدول افزایش ضرایب فوق 

 مدرک تحصیلی 
 کارشناسی یا 

 سطح دو حوزه 

 کارشناسی ارشد یا دکتری 

 ای یا سطح سه حوزه حرفه

 دکتری تخصصی 

 یا سطح چهار حوزه 

 رصد د   80تا   درصد   40تا   درصد   15تا   سقف افزایش 

 

های سازمانی مدیریتی و »دستورالعمل نحوة انتصاب اعضا در پست براساس که ی وعض به -3تبصرة  

آنان دو«    -عزل  شمارة  پستپیوست  از  یکی  سازمان به  در  مندرج  مدیریتی  سازمانی  های 

می  ذیل  شرح  به  منصوب  مصوّب  فوق تفصیلی  »فوق العادهشود،  عنوان  با  مشاغل ای  العادة 
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ک فوق مدیریتی«  از  درصدی  مدیریت  العاد ه  می   پارک   رئیسه  پرداخت  درصد است،  شود. 

شود که میانگین ای تعیین می گونهبه رئیس پارکمذکور به شرح مندرج در جدول ذیل توسط  

فوق  ضرایب  تعیینکل  مدیریتی  مشاغل  ردیف  العاده  هر  برای  از  شده  ترتیب   20و    35به 

 .درصد بیشتر نشود

 بر حسب درصد( ی )عاده مشاغل مدیریت الجدول ضرایب فوق 

 العاده مشاغل مدیریتی فوق عنوان پست سازمانی مدیریتی  ردیف 

 العاده مدیریت رئیس پارک درصد فوق  45تا    20 تراز مدیر یا عناوین هم 1

 العاده مدیریت رئیس پارک درصد فوق  25تا    10 تراز رئیس اداره/ رئیس گروه یا عناوین هم 2

 

مراصودر  -4تبصرة   از  مجوز  اخذ  غیرهیئترت  اعضای  انتصاب  برای  قانونی  پست جع  در  علمی 

پارک»  سازمانی  مدیریتی فوق »،  «معاون  مشاغل  که  «العاده  سازمانی    عضوی  پست  این  به 

درصد«   65درصد و حداکثر    40به میزان »حداقل  رئیس پارک  شود، به تشخیص  منصوب می 

 ود. شرداخت می تعیین و پ  پارک  رئیسالعاده مدیریت  فوق 

تراز، معاون اداره یا های سازمانی مدیریتی معاون مدیر یا عناوین همبا توجه به حذف پست  -5تبصرة  

تواند براساس دستورالعملی که می   پارکنامه،  تراز در این آیین کارشناس مسئول یا عناوین هم

می  رئیسه  هیئت  تصویب  به  به  حداکثر  خود    25رسد،  کارشناسان  از  تشخیص درصد  با  که 

اجر توانایی هیئت  از  رئیسه  هیئت  تأیید  و  برخوردارند، ایی  محوله  امور  انجام  در  خاص  های 

را، با رعایت سقف میانگین  رئیس پارک  العاده مدیریت  درصد فوق   10ماهیانه تا سقف معادل  

 درصد برای افراد مشمول، با تصویب هیئت رئیسه، پرداخت نماید.   6

ح  -6تبصرة   که  از سال    2داقل  اعضایی  یکی  عناوین  پست  در  یا  »مدیر  مدیریتی  سازمانی  های 

می  یا  شده  منصوب  پارک  پست  همتراز«  به  که  مادامی  انتصاب،  دورة  اتمام  از  پس  شوند 

« از  نشوند،  منصوب  همتراز«  عناوین  یا  »مدیر  جدید  مدیریتی  تفاوت 60سازمانی  درصد   »

پست»فوق  مدیریتی«  شغل  فعالعادة  و  قبلی  ت های  »تفاوت  عنوان  با  برخوردار لی  طبیق« 

شده و در محاسبة خواهند شد. این تفاوت تطبیق با افزایش حقوق و مزایای عضو مستهلک 

 شود. حقوق بازنشستگی و وظیفة آنان نیز منظور می 
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های استحقاقی شامل »پایة استحقاقی به عضو درصورت احراز شرایط مقرّر در این ماده پایه -21مادة 

سرباسالیا »پایة خدمت  پایه نه«،  سایر  و  ایثارگری«  »پایة  آتی زی«،  استحقاقی مصوّب  های 

 شود. اعطا می 

 شود: اعطا می یک پایة استحقاقی سالیانه  به عضو درصورت احراز شرایط زیر    -الف

 وقت در پایة قبلی؛ . انجام یک سال خدمت تمام1

 درصد سقف امتیاز ارزیابی ساالنه.  70. کسب حداقل  2

ق، آماده به خدمت، مرخصی بدون حقوق، انفصال موقت و مرخصی استعالجی به ایام تعلی   -1صرة  بت

آیین«  62»مادة  موضوع   سالیانه  نامه  این  استحقاقی  نمی پایة  میزان تعلق  به همان  و  گیرد 

 افتد. تاریخ استحقاق دریافت پایه به تعویق می 

  قبیل  از  سیاسی،   ریتمدی  هایپست  در   شاغل  پارک  رسمی  پایة استحقاقی سالیانة اعضای   -2  تبصرة

 وزیران،   سیما،  و  صدا  ریاست  نگهبان،   شورای  اعضای  جمهور،   رئیس  معاونان  قوه،   سه  رؤسای

 تهران،   شهردار  و  اسالمی   شورای  مجلس  نمایندگان  استانداران،   سفیران،   وزیران،   معاونان

 .  شودمی   اعطا  ارزیابی ساالنه  به  نیاز  بدون

ا  -3  تبصرة بانو ستحقاقپایة  سالیانة  به سر می   انی  زایمان   به   نیاز  بدون  برندعضو که در مرخصی 

 . شودمی   ارزیابی ساالنه، اعطا

به عضو بابت خدمت سربازی منوط به اینکه طول دوره کمتر از یک سال نباشد یا گواهی   -ب 

اعطا   یک پایه خدمت سربازیکارگیری،  انجام تعهد نظام وظیفه، در بدو استخدام یا به

 شود. می 

درصورت پرداخت کامل کسور بازنشستگی و بیمة مدت خدمت سربازی از سوی عضو، از   -4تبصرة  

خدمت  مدت  و  حذف  بند  این  موضوع  سربازی  خدمت  پایة  یادشده،  کسور  پرداخت  زمان 

قابل خدمت  سابقة  عنوان  به  برای  سربازی  وی قبول  وظیفة  و  بازنشستگی  و  پایه   دریافت 

می  اجرای  شود.  محسوب  تاریخ  آاز  »مادة یین این  عضو مشمول  خدمت سربازی  نامه، مدت 

پایة خدمت سربازی، به عنوان سابقة خدمت قابل95 با حذف  تأمین اجتماعی  قانون  قبول  « 

 شود. محسوب می   دریافت پایه و بازنشستگی و وظیفة ویبرای  

ذی  -ج مراجع  سوی  از  که  شعضوی  ایثارگری  مزایای  دریافت  واجد  می صالح  شود ناخته 

های ایثارگری براساس جدول ذیل های استحقاقی مندرج در این ماده، از پایهر پایهبعالوه

 شود: برخوردار می 
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 های ایثارگری قابل اعطا به اعضای ایثارگر جدول پایه

 ردیف 

 پایة ایثارگری  نوع ایثارگری 

 قابل اعطا 

 »برای هر ستون«

 مدت اسارت )آزادگی( 

 « 1»ستون  

 زی جانبا درصد  

 « 2»ستون  

 خدمت در جبهه   مدت 

 « 3»ستون  

 پایه  1 سال   3ماه تا    6 درصد   34تا   سال   3تا   1

 پایه  2 سال   6سال تا    3 درصد   69تا    35 سال   6سال تا    3 2

 پایه  3 سال و باالتر   6 درصد و بیشتر   70 سال و باالتر   6 3

 

ایثارگری مندرج در بند ت مبلغ ریالی مزایای التفاونامه از مابهعضو ایثارگر مشمول این آیین -5تبصرة  

«2« ماده  پایه68«  ریالی  مبلغ  به  نسبت  کشوری،  خدمات  مدیریت  قانون  ایثارگری «  های 

 شود. برخوردار می   موضوع این بند

« 5»تبصرة  التفاوت مندرج در  « درصد و مابه 50فرزندان شهدا از مزایای ایثارگری جانباز »  -6تبصرة  

 شوند. ی دار م برخوراین ماده  

زمان بوده باشد عضو از مجموع  سربازی و خدمت در جبهة عضو همدرصورتی که خدمت    -7تبصرة  

 شود. ترفیعات پایة سربازی و پایة حضور در جبهه، برخوردار می 

یا    -8تبصرة   شهادت  تاریخ  از  اشتغال،  حالت  ایثارگر  عضو  مانند  مفقوداالثر،  و  شهید  عضو 

حال مفقوداالثر در  می شدن  سر  به  اشتغال  عمومی برت  شرایط  به  رسیدن  زمان  تا  و  د 

می  دریافت  را  ساالنه  استحقاقی  پایه  ترفیع  یا بازنشستگی  استخدام  زمان  مزایای  از  و  کند 

 شود. کارگیری برخوردار می به

در    -9تبصرة   داوطلبانه  ماه حضور  رزمنده دارای حداقل شش  آزاده،  جانباز،  عضو شهید، مفقوداالثر، 

گونه  شوند. اینوق و مزایای یک مقطع تحصیلی باالتر برخوردار می از حق   ه و فرزند شهید جبه

افراد چنانچه دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه باشند از حقوق و 

می  برخوردار  باالتر  رتبه  یک  مدرک مزایای  دارای  ایثارگر  اعضای  مزایای  و  حقوق  شوند. 

ل این تبصره درصورت احراز رتبه یک،  ا سطح چهار حوزه مشموتحصیلی دکتری تخصصی ی

 شود. نامه تعیین می این آیین «  19مادة   5»تبصرة  براساس مفاد  

رسانی به ایثارگران  تابع قانون جامع خدمات  نشده در مورد ایثارگران، بینی سایر موارد پیش  -10تبصرة  

 های توسعة کشور است.و قوانین برنامه
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 شود: ز شرایط زیر را احراز کند، پایة تشویقی اعطا می درصورتی که یکی ا  عضوبه    -22مادة 

، پارکسال متناوب در    5سال متوالی یا    3. کسب باالترین امتیاز ارزیابی ساالنه در  22-1

پایه در طول   3پایه تا حداکثر    1پس از تأیید هیئت اجرایی و تصویب هیئت رئیسه )

 خدمت(؛ 

لزهرا »س« درچارچوب ضوابط مربوط )یک  را و اهای عاشوگردانعضویت فعال در  .  22-2

 پایه در طول خدمت(؛ 

 های دولتی )دو پایه(؛ دارندگان نشان.  22-3

 پایه(؛   1احراز عنوان کارمند نمونة استانی یا کشوری )  .  22-4

نمونه طی  .  22-5 در    2احراز عنوان عضو غیرهیئت علمی  متوالی  در   1)  پارک سال  پایه 

 ت(؛ طول خدم

 پایه(؛   1المللی )ناوین اول تا سوم مسابقات ورزشی جهانی و بیندارندگان ع.  22-6

 پایه(؛   1های معتبر ملی مرتبط با حوزة کاری عضو )برگزیدگان جشنواره.  22-7

سال سابقة مدیریتی،   3به ازای  »مدیر یا عناوین همتراز«  متصدّیان مشاغل مدیریتی  .  22-8

پیشنهاد مقام مافوق و  ی ساالنه، به« درصد امتیاز ارزیاب90مشروط به کسب حداقل »

 پایه در طول خدمت(؛  2پایه تا حداکثر    1تأیید هیئت اجرایی و تصویب هیئت رئیسه )

در مؤسساتی که با تأیید   نامه(این آیین  14)موضوع مادة  اعضای مأمور به خدمت  .  22-9

ذی دانشگاهمراجع  شمول  در  وزارت  مؤسساصالح  و  آموزشها  پژوهشیت  و   عالی، 

بودن خدمات بخشو در حال توسعه قرار دارند، مشروط به رضایت تأسیسفناوری تازه

اجرایی،  هیئت  موافقت  و  مقصد  مؤسسة  پیشنهاد  به    سال   3  حداقل  ی ازابه    آنان، 

 پایه(.   1در مؤسسات یادشده )  خدمت

 سال   5ل  حداقماده به هر عضو،  فاصلة زمانی اعطای پایة تشویقی موضوع بند یک این    -1تبصرة  

 شود. تعیین می 

 است.   پایه   7حداکثر  های تشویقی قابل اعطا به هر عضو در طول خدمت  سقف پایه  -2تبصرة 

آیین  -3تبصرة   این  ابالغ  تاریخ  از  قبل  که  گروه اعضایی  مربوط  مقررات  و  ضوابط  با  مطابق  نامه، 

نموده دریافت  تشویق تشویقی  گروه  هر  ازای  در  پایاند  یک  از  دریافتی،  بهرهی  تشویقی  مند ة 

بندهای نامه شرایط مندرج در  شوند. همچنین به اعضایی که قبل از تاریخ اجرای این آیین می 

ماده   7تا    2 کرده  این  احراز  برخورداررا  )درصورت  در اند  مربوط  تشویقی  مزایای  از  نشدن 
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 این مادهر  شده دی تشویقی تعیین هاسنوات قبل( با رعایت ضوابط و شرایط مقرر و سقف پایه

 شود.نامه، پایة تشویقی اعطا می های آن، از تاریخ اجرای این آیین و تبصره

آیین  -23مادة   این  اجرای  تاریخ  از  پیش  که  اعضایی  وضعیت  در  تطبیق  بوده  پارک نامه  اند شاغل 

قابل خدمت  سنوات  قرارداد،  براساس  یا  کارگزینی  حکم  آخرین  در  مندرج  پایة قبول  بعالوه 

این    22مادة    3تبصرة  های تشویقی مندرج در  و پایه  18تبصرة مادة  موضوع    خدمت ورود به  

 شود. قبول یک پایه منظور می پذیرد و برای هر سال خدمت قابل  نامه انجام می آیین 

در    -24مادة   مندرج  شرایط  احراز  و  ذیل  جدول  در  مندرج  ماندگاری  حداقل  داشتن  درصورت  عضو 

ارتقایرالعم»دستو  اجرایی  پارک    ل  اعضای  سه«  -رتبة  شمارة  با درخواست عضو،   پیوست 

 یابد. موافقت واحد سازمانی محل خدمت و تصویب هیئت اجرایی، به رتبة باالتر ارتقا می 

 جدول حداقل مدت توقف الزم برای ارتقا به رتبه باالتر 

 مدرک تحصیلی  رتبه  ردیف 
 حداقل مدت توقف عضو 

 سال( در رتبة قبل ) 

 مقدماتی  1

 0 انی یا سطح یک حوزه کارد

 0 کارشناسی یا سطح دو حوزه 

 0 ای یا سطح سه حوزه کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه

 0 دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه 

 مهارتی  2

 8 کاردانی یا سطح یک حوزه 

 6 کارشناسی یا سطح دو حوزه 

 5 سطح سه حوزه ای یا  کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه

 4 ری تخصصی یا سطح چهار حوزه دکت 

 3رتبة   3

 10 کاردانی یا سطح یک حوزه 

 6 کارشناسی یا سطح دو حوزه 

 5 ای یا سطح سه حوزه کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه

 4 دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه 

 2رتبه   4

 6 کارشناسی یا سطح دو حوزه 

 6 ه حوزه س ای یا سطح  تری حرفهکارشناسی ارشد یا دک 

 6 دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه 

 1رتبة   5
 6 ای یا سطح سه حوزه کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه

 6 دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه 
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« قرار دارد با حداقل 2در موارد خاص، عضو دارای مدرک تحصیلی کارشناسی که در رتبة »  -1تبصرة  

عضو دارای مدرک   1شده برای ارتقاء به رتبه  ازات تعیینو کسب امتی   2در رتبة  سال توقف    8

، با پیوست شمارة سه«  -»دستورالعمل اجرایی ارتقای رتبة اعضای پارک کارشناسی ارشد در 

ارتقا   1درخواست عضو، موافقت واحد سازمانی محل خدمت و تصویب هیئت اجرایی به رتبة  

 یابد. می 

با رعایت ضوابط ک تحصیلی عضو  که مدر  درصورتی  -2  تبصرة رتبه  توقف در یک  در طول مدت 

نامه به مدرک تحصیلی باالتری ارتقا یابد، مدت زمان توقف برای ارتقا به مقرّر در این آیین 

 شود. رتبة باالتر، متناسب با زمان توقف با مدرک تحصیلی قدیم و جدید محاسبه می 

خد   -3تبصرة   به  آماده  تعلیق،  بدون حقوق، ایام  استعالجی   مت، مرخصی  و مرخصی  موقت  انفصال 

ارتقا به رتبة باالتر قابل این آیین  62مادة  موضوع   نامه جزء حداقل ماندگاری ضروری برای 

 افتد. احتساب نیست و به همان میزان، تاریخ استحقاق برای دریافت رتبه به تعویق می 

از پست  -25مادة   سازمان تفصیلی مصوّب نی مدیریتی مندرج در  های سازمابه عضوی که به یکی 

آیین  20مادة    3تبصرة    العادة مشاغل مدیریتی موضوع شود، صرفاً فوق منصوب می  نامه  این 

 شود. پرداخت می 

های مستمر عضوی که قبل از العادهدرصورتی که با اجرای این فصل، مجموع حقوق و فوق   -26مادة 

آیین این  پارک شاغلاجرای  در  یابد  نامه  کاهش  است،  قبلی، بوده  دریافتی  میزان  تا  ، عضو 

کند. این تفاوت تطبیق با افزایش حقوق و دریافت می   »تفاوت تطبیق«مبلغ ثابتی تحت عنوان  

منظور  نیز  وی  وظیفه  یا  و  بازنشستگی  حقوق  محاسبه  در  و  نشده  مستهلک  عضو  مزایای 

 شود. می 

منتقل شود و حقوق و مزایای   پارک های اجرایی به  چنانچه عضو از سایر مؤسسات یا دستگاه  -تبصره

شود  نامه تعیین می قبلی وی بیشتر باشد، حقوق و مزایای وی مطابق ضوابط مقرّر در این آیین

 شود. و مبلغی به عنوان »تفاوت تطبیق« به وی پرداخت نمی 

قطعی، مطابق با   حقوق و مزایای عضو در دوره قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی   -27مادة  

شود و این مدت از هر لحاظ با رعایت سایر  نامه تعیین و پرداخت می ط مقرّر در این آیینضواب

وظیفه    ، شرایط  و  بازنشستگی  و  رتبه  پایه،  دریافت  برای  وی  قبول  قابل  خدمت  سابقة  جزء 

 شود. محسوب می 
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 حقوق و تکالیف   -فصل ششم

  روز در هفته است.   5ل  ساعت و حداق  40ساعت کار اعضا    -28مادة 

با رعایت سقف ساعات کار مندرج در این   پارک ساعت شروع و خاتمة کار اعضا و واحدهای    -1تبصرة  

 شود. ماده حسب مورد از سوی هیئت رئیسه تعیین می 

توجه به شرایط فصلی و ماه می   پارک  -2تبصرة   با  با موافقت هیئت رئیسه و  تواند در موارد خاص 

 کاهش دهد. قف ساعات کار خود را  مبارک رمضان، س

ممنوع است. در موارد خاص، استفاده از دورکاری  پارکدورکاری اعضا با توجه به مأموریت   -3تبصرة  

روزکاری در سال  20برای مشاغل خاص صرفاً با پیشنهاد هیئت اجرایی و برای جمعاً کمتر از  

 ست. پذیر ائت امنا امکانبا موافقت هیئت رئیسه و برای بیشتر از آن با موافقت هی

براساس    -29مادة   که  عضوی  »به  بند  »الف«  » 37جزء  مادة  آیین   «1«  معیّنامه  این  مدت   ،نبرای 

از  به خارج  به  محوّل  وظایف  انجام  می   پارکمنظور  محل  اعزام  به  حرکت  تاریخ  از  شود، 

« از  بیش  خدمت  محل  از  مقصد  فاصلة  چنانچه  بازگشت،  تا  کیلومتر60مأموریت  باشد،   « 

 شود. موریت روزانه پرداخت می العادة مأ فوق 

های العادهمجموع حقوق رتبه و پایه و فوق   پانزدهم(یکالعادة مأموریت« به مأخذ ) »فوق   -1تبصرة  

بین ذهاب  و  ایاب  تغذیه،  اسکان،  هزینة  است.  پرداخت  قابل  عضو،  جذب  و  و  شغل  شهری 

حداکثر پرداخت   پرداخت خواهد شد. سقف  پارکشهری براساس مصوّبات هیئت رئیسة  درون

درصد حقوق رتبه و پایة کارشناس    20العادة مأموریت« روزانة اعضا نباید از  به عنوان »فوق 

 بیشتر باشد.   30مقدماتی پایة  

ماه متوالی یا متناوب در یک سال تقویمی،   4ها برای هر عضو از  مدت این گونه مأموریت  -2تبصرة  

 بیشتر نباید باشد.

از درخواست و   ه به موجبک  رسمیبه عضو    -30  دةما قانونی و خارج  حکم صادره از سوی مراجع 

کند، برای یک بار در طول خدمت، به اختیار خود محل ثابت جغرافیایی خدمت وی تغییر می 

پایة کاردان  پایة  حقوق رتبه و    درصد   5/0  ازای هر کیلومتر فاصلة بین دو شهر مبدأ و مقصد،

 . شودمکان« پرداخت می  زینة سفر و نقلتی، »همقدما  رتبة  1
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ذی  -31مادة   مقام  تأیید  با  که  اعزام  به  پارکصالح  عضوی  کشور  از  خارج  به  مأموریت،  صورت 

العادة مأموریت روزانة خارج  »فوق  ، ربط شود، ضمن برخورداری از حقوق و مزایای ریالی ذیمی 

 کند. می   از کشور« نیز، براساس مقرّرات عمومی کشور دریافت

شده در محل خدمت خود حضور یابند و وظایف محوّل را ضا مکلّفند در ساعات کار تعییناع  -32مادة  

به  تعطیل،  ایام  یا  مقرّر  اداری  وقت  از  خارج  ضروری،  مواقع  در  که  درصورتی  دهند.  انجام 

ظایف مکلّف به حضور در محل کار و انجام و  پارکخدمت آنان نیاز باشد براساس اعالم نیاز  

د و  هستند  آیینمحوّل  این  مقرّرات  برابر  آن  قبال  عنوان  العاده فوق نامه،  ر  با  ة  العاد»فوق ای 

 کنند. دریافت می کار«  اضافه 

اعضا که صرفا به درخواست واحد سازمانی های کار اضافی خارج از وقت اداری  برای ساعت   -33مادة  

رئیس  هیئت  تأیید  از  پس  باشد،  شده  انجام  خدمت  اضافه »فوق ه،  محل  براساس  العادة  کار« 

 شود.  های ذیل پرداخت می فرمول و تبصره 

 

 ( و ویژه  جذب ،  شغلهای هالعادفوق و  ه ی پا و  رتبه   حقوق* )مجموع    25/1
 « کارالعاده اضافه= مبلغ هر ساعت »فوق

176 

 

 گیرد و میزان آن م می کار« پرداختی به هر عضو صرفا در قبال حضور انجاالعادة اضافه»فوق   -1تبصرة 

« از  کمتر  باید  سال  یک  طول  سالیانه  30در  مجموع  درصد   و  هیپا  و   رتبه  حقوق « 

 و ویژه وی باشد.   جذب،  شغلهای  هالعادفوق 

« درصد از تعداد کل اعضا، به اعضایی که به اقتضای شغلی 20تواند تا سقف »می   پارک  -2تبصرة  

ل یک سال باید کمتر از آنکه میزان آن در طو  ساعت کار اضافی بیشتری دارند، مشروط به

و ویژه وی باشد،  جذب، شغلهای هالعادفوق  و  هیپا و رتبه  حقوق« درصد مجموع سالیانه 60»

 کار« پرداخت کند. العادة اضافه»فوق 

اعالم  پارک   -34مادة   مبلغ  براساس  پایان هر سال،  در  اعضای شاغل  به  از سوی مکلّف است  شده 

 ن »عیدی« پرداخت کند. هیئت وزیرا

عائله»کمک   -35مادة   میزان  هزینة  به  متأهل  شاغل  مرد  عضو  حقوقی   810مندی«  ضریب  برابر 

 شود. ساالنه پرداخت می 
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اعضای زن شاغل سرپرست خانوار که همسرشان متوفی، معلول یا ازکارافتادة کلی است و   -1تبصرة  

ای که بانوان مطلقهعهده دارند، همچنین    به موجب حکم مراجع قانونی سرپرستی خانوار را بر

ذی مراجع  رأی  براساس  را  خود  فرزندان  یا  فرزند  از  حضانت  دارند،  عهده  بر  صالح 

 شوند. مندی« برخوردار می هزینه عائله»کمک 

« 1به عضو زن شاغل سرپرست خانوار موضوع تبصره »  «مندیهزینه عائلهکمک »  پرداخت   -2  ة تبصر

 . شودقطع می   ی وج مجدد  با ازدوا  ، این ماده

برابر ضریب حقوقی  210هزینة اوالد« عضو مرد شاغل، به ازای هر فرزند، به میزان کمک »  -36مادة 

 شود. ساالنه پرداخت می 

ماده،    -1تبصرة   این  مشمول  مذکّر  فرزند  برای  سن  ادامة   20حداکثر  درصورت  و  است  تمام  سال 

ند مؤنث، مشروط به سال تمام و برای فرز  « 25تحصیالت دانشگاهی و شاغل نبودن وی تا »

 نداشتن شغل یا همسر است. 

ذی  -2تبصرة   پزشکی  مراجع  تشخیص  به  کلی،  ازکارافتادة  و  معلول  مذکّر  )سازمان  فرزند  صالح 

 باشند. این ماده نمی  1تبصرة  بهزیستی کل کشور(، مشمول محدودیت سقف سنی مندرج در  

فی یا معلول یا ازکارافتادة کلی زن شاغل که همسرش متوعضو زن شاغل مطلقه یا عضو    -3تبصرة  

است و به موجب حکم مراجع قانونی سرپرستی خانوار را بر عهده دارد، درصورت تکّفل مخارج  

در   مندرج  شرایط  رعایت  با  ماده   2و    1های  تبصره فرزندان،  »کمک   این  اوالد«  از  هزینة 

 شود. برخوردار می 

موضوع هزینة اوالد« ) مندی« و »کمک ة عائلهزینهخت »عیدی«، »کمک میزان و نحوة پردا  -37مادة 

بگیران، در هر سال، تابع ضوابط و ( به بازنشستگان و وظیفهنامهاین آیین  36و    35،  34مواد  

 شده در مصوّبات هیئت وزیران همان سال است. مقرّرات تعیین

بر مجموع عالوه  پارکشرایط شاغل در    تواند به عضو واجد به شرط وجود اعتبار می   پارک  -38مادة  

های مستمر العادهفوق نامه،  این آیین 20و   19مواد های موضوع العادهحقوق رتبه و پایه و فوق 

 های مربوط مصوّب هیئت امنا پرداخت کند: و غیرمستمر ذیل را مطابق با دستورالعمل

 شرایط محیط کار؛   العادة سختی فوق .  38-1

 ی؛ورة بهرهالعادفوق .  38-2



 203 نوآوری  و فناوری اجرایی حوزه ها و ضوابط ها، دستورالعمل نامهقوانين، آیين

 

 العادة محرومیت از تسهیالت زندگی؛وق ف  .  38-3

 کاری؛ العادة کشیک، فنی و نوبتفوق .  38-4

 العادة اشعه؛فوق   .  38-5

 العادة محرومیت از مطب؛ فوق .  38-6

 العادة بدی آب و هوا. فوق .  38-7

ختی شرایط محیط العادة ساین ماده به شرح »دستورالعمل فوق   1دستورالعمل موضوع بند    -1تبصرة  

 پیوست شمارة چهار« است.    -عضای پارک کار ا

تابع ضوابط و مقرّرات خاص  العادة اشعه«العادة محرومیت از مطب« و »فوق برقراری »فوق   -2تبصرة  

 خود است. 

اعضای ذیل با درخواست شخصی و براساس دستورالعمل مصوّب هیئت اجرایی، از تقلیل   -39مادة  

 شوند: می مند  ساعات کار بهره

تعیین شدت معلولیت  عضوی    -الف تعیین نوع و  توانبخشی  تأیید »کمیسیون پزشکی  با  که 

ساعت در   10باشد؛ )سازمان بهزیستی کشور« دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید می 

 هفته(.

بیماری صعب  -ب به  مبتال  فرزند  یا  همسر  دارای  زن  بهداشت،  عضو  وزارت  تأیید  با  العالج 

ر هفته( و عضو )زن( دارای همسر یا فرزند معلول  ساعت د  4موزش پزشکی )درمان و آ

در معلولیت  دارای  فرد  نگهداری  شرط  از   منزل   به  کشور،  بهزیستی  سازمان  تأیید  با 

نیمه قانون خدمت  در  مقرر  با  تسهیالت  آن  بعدی  الحاقات  و  اصالحات  و  بانوان  وقت 

 استفاده از حقوق و مزایای کامل؛

)مرد(  -ج  بهدارای هم  عضو  مبتال  بیماری  بیماری صعب  سر  به  مبتال  فرزند  دارای  یا  العالج 

آموزش صعب و  درمان  بهداشت،  وزارت  تأیید  با  مادر  فاقد  و  سرپرستی  تحت  العالج 

( معلول   4پزشکی  فرزند  دارای  یا  معلول  همسر  دارای  )مرد(  عضو  هفته(؛  در  ساعت 

مادر   فاقد  و  سرپرستی  فرد تحت  نگهداری  در  به شرط  معلولیت  تأیید   زل من  دارای  با 

 سازمان بهزیستی کشور )یک چهارم ساعت کار هفتگی(؛

 ساعت در هفته(؛  4عضو زن سرپرست خانوار با ارائة اسناد مثبّته یا گواهی دادگاه )   -د

 ساعت در هفته(؛  4سال تمام با ارائة شناسنامة معتبر )  6عضو زن دارای فرزند زیر    -هـ

ساعت    1ربط )د، با هماهنگی واحد سازمانی ذیده دارة شیردهی بر عهعضو زن که وظیف   -و

 در روز به ازای هر فرزند تا سقف دو سالگی فرزند(؛ 
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 اعضای جانباز براساس قوانین و مقرّرات مربوط؛  -ز

 ساعت در روز(؛   4درصد و باالتر است )  50عضو زن که همسر جانباز    -ح 

قانونی ذی  -ط تأیید مراجع  با  که  نگهداری وعضوی  از جانبازان    صالح وظیفة   50مراقبت 

 ساعت در روز(؛   4)  درصد و باالتر را بر عهده دارند 

مجموع تقلیل ساعات کار هفتگی عضو مشمول بیشتر از یک بند این ماده در هر صورت،   -1تبصرة  

نکردن  شده در بندهای مذکور است و درصورت استفادهسقف تقلیل ساعات کار هفتگی تعیین

 شود. کار محاسبه نمی خیره نبوده و به عنوان ساعات اضافهساعات مذکور، قابل ذ  از

مجموع تقلیل ساعات کار روزانه عضو مشمول بیشتر از یک بند این ماده در هر صورت،   -2تبصرة  

نکردن از شده در بندهای مذکور است و درصورت استفادهسقف تقلیل ساعات کار روزانه تعیین

 شود. کار محاسبه نمی ه عنوان ساعات اضافهقابل ذخیره نبوده و ب ساعات مذکور،  

درخواست واحد سازمانی مربوط، تایید هیئت اجرایی و تصویب   درصورت تواندمی عضو )زن(  -40مادة 

موافقت    هیئت و  پارک،  رئیسه  در    بارئیس  مندرج  مقرّرات  و  ضوابط  »دستورالعمل رعایت 

نیمه خدمت  از  زن  عضو  سهوقاستفادة  یا  وقت ت  پنج«پ  -چهارم  شمارة  به   یوست  حداکثر 

از   5مدت   »نیمه  سال  یا »سهخدمت  نظر استفاده کند. دراینچهارم وقت«  وقت«  از  صورت، 

تابع ضوابط  پارک،حقوق و مزایا، دریافت پایه و رتبه و بازنشستگی متناسب با مدت حضور در 

 مقرّر در دستورالعمل مذکور است. 

ندادن وظایف محل خدمت بدون اطالع و هماهنگی قبلی، انجام یافتن عضو در  حضور ن   درصورت   -41مادة  

تأ  تکالیف محوّل،  بدون عذر موّجه   ورود   در   خیر و  تعجیل در خروج  ترک خدمت در  یا  ، همچنین 

یا مرخصی ساعتی(، ضمن  ز خروج )مأموریت  مجّو  ة بدون ارائ   پارک موّظف حضور در  خالل ساعات  

بار تذّکر کتبی، پروندة   3و روزهای غیبت، پس از    مستمر به میزان ساعات کسر حقوق و مزایای  

 شود.  وی برای رسیدگی به »هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری« ارجاع می 

هیئت   -تبصره و  بوده  اختیار  و  قدرت  حدود  از  خارج  او  غیبت  که  شود  مدعی  عضو  که  درصورتی 

موجّه تشخیص و حکم شده عذر وی را  ارائهرسیدگی به تخلفات اداری با بررسی مستندات  

برائت دهد، حقوق و مزایای ایام غیبت وی درصورت داشتن مرخصی استحقاقی، با درخواست 

درغیراین بود.  خواهد  پرداخت  قابل  استحقاقی،  مرخصی مرخصی  مذکور  مدت  برای  صورت، 

 بدون حقوق صادر خواهد شد. 
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و  معضو    -42مادة   انصاف  رعایت  ضمن  است  خودرویی  گشادهوظف  سرعت،    وظایف  دقت،  با  را 

مربوط انجام سازمانی    واحدقوانین و مقرّرات عمومی و اختصاصی    صداقت، امانت و تبعیت از

گو باشد. درصورت تخطی از این اصل، برابر مقرّرات مربوط مقام مافوق پاسخ و در مقابل    هدد

  عمل خواهد شد.

قرار داده در اختیار وی   پارکسوی کی است که از و مدار موظف به حفظ اموال، اسناد عضو  -43 مادة 

دادن یا ندادن اموال، اطالعات، مدارک و اسناد، صرفاً با اجازة مقام مجاز، در تحویل  .شده است

امکان مربوط  مقرّرات  و  قوانین  ورودچارچوب  و درصورت  است  زیان  پذیر  و  افشای    ضرر  یا 

 شود. رسیدگی می   اری« ات ادرسیدگی به تخلف   های»قانون هیئتموضوع، براساس  اسناد  

هیئت  -44  مادة »قانون  در  مندرج  تخلفات  از  هریک  به  عضو  ارتکاب  به  درصورت  رسیدگی  های 

  شود.های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می تخلفات اداری«، موضوع به هیئت

  وست  امورد حمایت قضایی    ، های قانونی در برابر شاکیاندر انجام وظایف و مسئولیت عضو    -45مادة  

براساس    فمکلّپارک   اعضای  است  از  قضایی  حمایت  قانون  اجرایی   -پارک»دستورالعمل 

شش«   شمارة  وظایف    عضو  تقاضای   ابپیوست  انجام  از  دفاع  از   وی،برای  استفاده  با 

 کند. حمایت قضایی عضو    از  ، کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل

ع  -46مادة   مطالبات  قطپرداخت  پارک  با  که  اضوی  می ع  و رتباط  وی  تکلیف  تعیین  به  منوط  کند 

 تسویة حساب با پارک است. 

برد به سر می  »آماده به خدمت«به عضوی که براساس ضوابط و مقرّرات مربوط در وضعیت  -47  مادة

 شود. مندی و اوالد پرداخت می هزینة عائلهصرفاً حقوق رتبه و پایه و کمک 

سال و برای عضو پیمانی و   1ای عضو رسمی حداکثر  به خدمت« برت »آماده  مدت وضعی  -1تبصرة  

 قراردادی تا پایان مدت قرارداد است. 

چنانچه تا پایان دورة »آماده به خدمت« تکلیف وضعیت عضو براساس حکم مراجع قانونی   -2ة  تبصر

خدمت وی فراهم بههای رسیدگی به تخلفات اداری تعیین نشده باشد یا موجبات اعادهیا هیئت

دارانشود،   وی درصورت  به خدمت(،  آماده  زمان  مدت  احتساب  )با  بازنشستگی  شرایط  بودن 

 شود: های ذیل رفتار می نفع به یکی از روشصورت حسب درخواست ذیبازنشسته و درغیراین 



   یمناطق فناور یعلم ئت يرهيغ یاعضا یاستخدام نامهنیيآ نمونه 206

 

رایی،  های اج عالی، پژوهشی و فناوری یا دستگاه ها و مؤسسات آموزش انتقال به سایر دانشگاه   -الف 

 نیاز.   با ارائة اعالم 

عالی، پژوهشی و ها و مؤسسات آموزشمأموریت عضو رسمی و پیمانی به سایر دانشگاه  -ب

 های اجرایی، با ارائة اعالم نیاز. فناوری یا دستگاه 

، رئیس پارک بازخرید خدمت عضو با تأیید هیئت اجرایی، تصویب هیئت رئیسه و موافقت    -ج 

ال سابقة خدمت قابل قبولی که قباًل حق و مزایا به ازای هر سبا پرداخت یک ماه حقوق  

 شده برای وی. های ذخیرهسنوات آن پرداخت نشده است و وجوه مرخصی 

 ،اتهام  ازهای رسیدگی به تخلفات اداری  هیئتیا    ییکه براساس حکم مراجع قضاعضوی    -3ة  تبصر

حکم کارگزینی یا ایای مستمر مندرج در  ها و مزالعادهحقوق رتبه و پایه، فوق   کندبرائت حاصل  

 کند. می   دریافت ، خدمت  آمادگی به  مدت  را برایقرارداد قبل از »آماده به خدمت«  

مدت »آماده به خدمت« با پرداخت کسور بازنشستگی به مأخذ آخرین حقوق رتبه و پایه،    -4تبصرة  

و بازنشستگی و وظیفة عضها و مزایای مستمر جزء سابقة خدمت قابل قبول برای  العادهفوق 

 شود. محسوب می 

عضوی که براساس تصمیم مراجع قضایی در حالت تعلیق است درصورت احراز برائت قطعی   -48 مادة

از اتهام یا اتهامات منتسب، به خدمت در پست سازمانی یا شغل قبل از حالت تعلیق، حسب 

ی حقوق ر مدت تعلیق، بر مبناشود و حقوق و مزایای وی دمورد، انتصاب یا به کار گرفته می 

و مزایای مستمر آخرین حکم یا قرارداد پیش از تعلیق، محاسبه و پس از برداشت کسورات 

صورت مدت تعلیق، به مثابة سابقة خدمت قابل دراینصرفًا  شود.  قانونی به عضو پرداخت می 

 قبول برای بازنشستگی و وظیفه، قابل احتساب خواهد بود. 

والی از مجموع نمرة ارزیابی حداقل امتیازات ضروری سال مت  2طول  ی که در  عضو رسم  -49مادة  

نامه را  این آیین   «21بند »الف« مادة » برای دریافت یک پایه ترفیع استحقاقی سالیانه موضوع  

های بعد )سوم و چهارم(، کسب نکند، با پیشنهاد هیئت اجرایی و تأیید هیئت رئیسه برای سال 

العادة ویژة وی همان « درصد از فوق 50« و »30ب »ترفیع پایه، به ترتی به ازای هر سال عدم 

العادة ویژه، « درصد فوق 100شود و درصورت استمرار این وضعیت ضمن کسر »سال کسر می 

شود. پیشنهاد هیئت  پروندة وی برای بررسی و پیشنهاد اقدام الزم، به هیئت اجرایی ارسال می 

 د. شوقطعی و اجرایی می   اجرایی با تصویب هیئت رئیسه، 
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 ارزیابی عملکرد و توانمندسازی   -فصل هفتم 

به    پارک  -50مادة   توجه  با  را  عضو  عملکرد  است  عملکرد موظف  ارزیابی  اجرایی  »دستورالعمل 

جانبه ارزیابی کند و نتایج  صورت همهطور ساالنه و به به  پیوست شمارة هفت«  -اعضای پارک 

 اند. أیید هیئت اجرایی برساین ارزیابی را در نهایت به ت

حدنصاب  -تبصره رعایت  با  رتبه،  ارتقای  و  پایه  ترفیع  نظیر  شغلی،  مزایای  از  عضو  های  برخورداری 

 -»دستورالعمل اجرایی ارتقای رتبة اعضای پارک و    « 24»   ،«22»   ،«21مواد » شده در  تعیین

 پذیر است.  حسب مورد امکانپیوست شمارة سه«،  

منظور ارتقای صل از ارزیابی عملکرد ساالنة عضو و بهبنای نتایج حاست بر مموظف ا  پارک   -51مادة  

برنامه محوّل،  امور  بهتر  هرچه  ایفای  در  وی  توانمندسازی  و  اثربخشی  کارایی،  های سطح 

آموزشی ضروری را برای متناسب ساختن دانش، مهارت و توانمندی عضو با شغل مورد نظر،  

 ی و اجرا کند. یید هیئت اجرایی طراح براساس طرح جامع آموزش و با تأ 

مکلّف است رأساً یا با کمک سایر مؤسسات، در چارچوب ضوابط و مقرّراتی که به تأیید   پارک  -تبصره

اجرایی می  دورههیئت  کوتاهرسد  آموزشی  میزان  مدت، دستهای  به  سال    40کم  در  ساعت 

در موفقیت  گواهی  اخذ  به  موفق  عضو  که  درصورتی  کند.  شود، دوره  برگزار  مذکور  با   های 

دوره امتیازات  از  اجرایی  هیئت  تأیید  و  خدمت  محل  سازمانی  واحد  مسئول  های  پیشنهاد 

 شود. آموزشی مصوّب برخوردار می 

 های شغلی خود را بیفزاید. ها و توانایی عضو موظف است همواره مهارت   -52مادة 

ها  فزایش مهارتت به توانمندسازی و اعضوی که به روش خودآموزی و توسعة فردی مبادر  -1تبصرة  

کند، با پیشنهاد مسئول واحد سازمانی محل خدمت و تأیید هیئت  های شغلی خود می و توانایی 

می  تعیین  اجرایی  هیئت  که  تاریخی  از  دورهاجرایی،  امتیازات  از  مصوّب  کند  آموزشی  های 

 شود. برخوردار می 

در حین خدمت و بدون استفاده سی و باالتر( عضو که  مدرک تحصیلی مقطع باالتر )کارشنا  -2تبصرة  

نسبت به   صرفًا برای یک مقطع و یک بار اخذ شده است    پارکاز مأموریت آموزشی و هزینة  

ارائه تحصیلی  بهمدرک  یا  استخدام  بدو  در  و شده  پیمانی  رسمی،  از  اعم  وی،  کارگیری 

شنهاد مسئول  یت شرایط ذیل و با پیمنظور استفاده از مزایای آن، مشروط به رعا قراردادی، به

 رئیس پارک واحد سازمانی محل خدمت، تأیید هیئت اجرایی، تصویب هیئت رئیسه و موافقت  

 کند، قابل احتساب است: از تاریخی که هیئت اجرایی تعیین می 



   یمناطق فناور یعلم ئت يرهيغ یاعضا یاستخدام نامهنیيآ نمونه 208

 

عضو قبل از شروع به تحصیل موافقت کتبی مسئول واحد سازمانی محل خدمت، هیئت   -الف

 صیل خود، اخذ کرده باشد. رئیسه را با ادامة تح اجرایی و هیئت  

فعلی عضو   -ب سازمانی  پست  عنوان  احراز  در شرایط  عضو،  باالتر  تحصیلی  مقطع  و  رشته 

پیش قراردادی،  تصدّی عضو  مورد  عنوان شغل  و  پیمانی  و  نیاز  بینی رسمی  مورد  و  شده 

 باشد.   پارک

قابل قبول   سال سابقة خدمت  6اقل  در زمان اعمال مدرک تحصیلی باالتر، عضو دارای حد  -ج 

 سال سابقة خدمت قابل قبول برای بازنشستگی باشد.  24یا حداکثر    پارک در  

های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و شده از دانشگاهمعدّل مدرک تحصیلی باالتر اخذ  -د

ت فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تایید هیئت اجرایی و تصویب هیئ

و در مقطع   15، در مقطع کارشناسی ارشد حداقل  14ناسی حداقل  رئیسه در مقطع کارش

 باشد.   18دکتری تخصصی حداقل  

ارتقای مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر   -3تبصرة   عضوی که براساس ضوابط پیشین از مزایای 

 گیرد. قرار می   برخوردار شده است، برای ارائة مدرک تحصیلی مقطع باالتر، در شمول این ماده

پذیرش و احتساب مدرک تحصیلی کارشناسی عضوی که براساس ضوابط پیشین از مزایای   -4ة  تبصر

ماده  این  در  مقرّر  ضوابط  رعایت  با  است،  شده  برخوردار  کاردانی  تحصیلی  مدرک  ارتقای 

 پذیر است. امکان

به دوره  -53مادة   دانشگاهی اعزام عضو  اخذ مدرک  به  آموزشی منجر  ی  های  ا یا حوزوی، در داخل 

»مادة و با استفاده از مأموریت آموزشی، به استثنای مشموالن    پارک خارج از کشور، با هزینة  

 ممنوع است. «،  54

 ایثارگران مشمول مقرّرات خاص خود هستند.   -تبصره

دوره  -54مادة   در  قطعی  رسمی  عضو  تحصیل  ادامة  خاص،  شرایط  تکمیلی در  تحصیالت  های 

د مودانشگاهی  تخصصی  شغلی  رشتة  نیاز  ر  حسب  تصدّی،  به  پارکرد   هیئت   تشخیص   و 

و احراز شرایط ذیل با استفاده از مأموریت    امنا  هیئت  تصویب  رئیسه،   هیئت  موافقت  اجرایی، 

سال، مشروط به سپردن تعهد رسمی   4آموزشی، حسب نوع مقطع تحصیلی حداکثر تا سقف  

از م برابر مدت استفاده   « 53»مادة  از شمول    ک،پارأموریت آموزشی به  خدمت به میزان دو 

 مستثنی است. 
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 وضعیت استخدامی عضو رسمی قطعی باشد؛  -الف

حداقل    -ب آیین  15و حداکثر    10دارای  این  مشمول  مؤسسات  در  سابقة خدمت  نامه  سال 

 باشد؛ 

 مؤسسة محل تحصیل عضو، مورد تأیید وزارت باشد؛  -ج 

 سال باشد.   40اکثر  سن عضو در زمان شروع به تحصیل حد  -د

سال مأموریت   4در مـوارد خاص، ادامة تحصیل اعضایی که تا پایان مهلت مقرّر و حداکثر    -1بصرة  ت

نظر نمی  مورد  اخذ مدرک تحصیلی  و  اتمام دورة تحصیلی  به  با آموزشی موفق  شوند، صرفاً 

)سال اله  دو نوبت یک سدرخواست عضو برای استفاده از مرخصی بدون حقوق، حداکثر برای  

مواف با  اجرایی، اول  هیئت  موافقت  با  دوم  و سال  رئیسه  هیئت  تصویب  و  اجرایی  هیئت  قت 

 پذیر است.  تائید هیئت رئیسه و تصویب هیئت امنا( امکان

از    -2تبصرة   استفاده  و  مقرّر  مهلت  پایان  در  تحصیل  به  مأمور  ماده «  1»تبصرة  چنانچه عضو  این 

ها و وجوه کلیة هزینه   برابر  2اخت  نظر نشود، ضمن بازپردموفق به اخذ مدرک تحصیلی مورد  

و تأیید دفتر   پارک در طول مدت تحصیل، به تشخیص    پارکدریافتی بعالوة خسارات وارده به  

 حقوقی وزارت ملزم به حضور در محل خدمت و انجام مطلوب وظایف محوّل خواهد بود. 

 ها، بیمه و امور رفاهی مرخصی -فصل هشتم 

روز کاری در سال( مرخصی استحقاقی  30روز کاری ) 5/2مت، از به ازای یک ماه خد  ضوع -55مادة  

ها و مزایای مندرج در حکم یا قرارداد، حسب مورد العادهبا استفاده از حقوق رتبه و پایه، فوق 

 از آن استفاده کند.   پارکشده و موافقت  شود که باید مطابق با برنامة زمانی اعالمبرخوردار می 

با استفاده از حقوق   العاده مرخصی فوق روز کاری    10د در هر سال به عضو  توانمی   پارک   -1صرة  بت

فوق  پایه،  و  که العادهرتبه  کند  اعطا  مورد  حسب  قرارداد،  یا  حکم  در  مندرج  مزایای  و  ها 

 استفاده کند.   پارکشده از سوی  صورت باید الزاماً آن را مطابق با برنامة زمانی اعالمدراین

شده در بینی بر مرخصی استحقاقی پیشتواند عالوهک بار در طول خدمت می عضو برای ی  -2تبصرة  

 منظور تشرّف به حج واجب برخوردار شود. این ماده، تا سقف یک ماه، از مرخصی استحقاقی به

فوق   -3تبصرة   مرخصی  و  سالیانه  استحقاقی  مرخصی  از  مرخصی  استفـاده  استثنای  به  العاده، 

نامه پس از درخواست کتبی عضو، منوط به  این آیین «  56مادة    1موضوع »تبصرة  قاقی  استح

 ربط است. موافقت مقام مسئول ذی
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صرفاً برای مرخصی استحقاقی موضوع این ماده از »اول مهر هر    پارکتغییر تقویم اداری    -4تبصرة  

 شود. سال تا پایان شهریور سال بعد« تعیین می 

رئیس ه از مرخصی استحقاقی ساالنه و عدم موافقت  ای استفادواست عضو بردرصورت درخ  -56مادة  

تا    پارک صرفاً  وی،  از طرف  مجاز  مقام  استفاده  15یا  مرخصی  از  یا  روز  ذخیره  عضو  نشدة 

 شود. بازخرید می 

با درخواست عضو برای استفاده از آن مدت از مرخصی استحقاقی ساالنه که   پارکموافقت    -1تبصرة  

 لزامی است.شود، اا بازخرید نمی ذخیره ی

که    -2  تبصرة مواردی  پارکدر  در    رئیس  شاغل  عضو  درخواست  با  وی  سوی  از  مجاز  مقام  یا 

مندرج   نامه« این آیین20مادة    3یک جدول ذیل »تبصرة    ردیفهای سازمانی »مدیر«  پست

تحقاقی ساالنه به بر استفاده از تمام یا قسمتی از مرخصی اسدر سازمان تفصیلی مصوّب، مبنی 

علت دلی به  که  عضو  ساالنة  استحقاقی  مرخصی  مدت  نکند،  موافقت  وی  حضور  به  نیاز  ل 

پارکمخالفت   و   رئیس  رسمی  عضو  برای  است  نشده  استفاده  وی  طرف  از  مجاز  مقام  یا 

یا قرارداد، حسب  یا به مأخذ آخرین حقوق و مزایای دریافتی مندرج در حکم  پیمانی ذخیره 

بازخر قراردامورد،  عضو  برای  و  در ید  مندرج  دریافتی  مزایای  و  حقوق  آخرین  مأخذ  به  دی 

 شود. قرارداد بازخرید می 

ذخیرة   -3تبصرة   داشتن  درصورت  پیمانی  و  رسمی  عضو  استحقاقی  مرخصی  از  استفاده  مدت  حداکثر 

ارند مرخصی، به استثنای متقاضیان استفاده از مرخصی استحقاقی که در شرایط بازنشستگی قرار د 

 در سال است.  روز کاری   120نامه، این آیین   « 65  »مادة و مشموالن  

 نامه، در هر صورت محفوظ است.  شدة اعضا تا پیش از اجرای این آیینمرخصی ذخیره -4تبصرة 

استفاده  -5تبصرة   از  درصورت  عضو  فوق نکردن  »تبصرة    العاده مرخصی  این 55مادة    1موضوع   »

 ود. شنمی یره یا بازخرید  مرخصی مذکور ذخ  نامه،آیین

آیین  -57مادة   با  درصورتی که رابطة خدمتی عضو مشمول این  به استثنای    پارکنامه  به هر دلیل، 

های قبل و  شده سال حالت انتقال، قطع شود حقوق و مزایای مدت مرخصی استحقاقی ذخیره

خدمت، به مأخذ های  نشدة سال قطع رابطة خدمتی، متناسب با ماهمرخصی استحقاقی استفاده

درصورت  آخرین   و  وی  به  مورد  قرارداد حسب  یا  حکم  در  مندرج  دریافتی  مزایای  و  حقوق 

 شود. بگیران یا ورّاث قانونی عضو پرداخت می فوت، به وظیفه
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مازاد بر استحقاق از مرخصی استفاده کرده   پارک،درصورتی که عضو در زمان قطع رابطه با    -تبصره

 شود. ز مطالبات وی کسر می باشد دریافتی مازاد، ا

منظور انجام امور شخصی با اجازه و تواند درصورت ضرورت و در مواقع اضطرار، بهعضو می   -58مادة  

 موافقت مسئول مافوق، در خالل ساعات اداری، از مرخصی ساعتی استفاده کند. 

اه به ازای هر ساعت در ماه است و در آخر هر م 16ساعت در روز و  4سقف مرخصی ساعتی  -تبصره

از مرخصی استحقاقی عضو کسر می   ساعت  8 ساعت در ماه   16شود. مازاد  معادل یک روز 

 شود. غیبت محسوب می 

بر مرخصی استحقاقی ساالنه، از مرخصی با استفاده از تواند در موارد ذیل عالوهعضو می   -59مادة  

 ند: حقوق و مزایای مندرج در حکم یا قرارداد، حسب مورد استفاده ک

 روز کاری(؛   3م )به مدت  ازدواج دائ  -الف

 روز کاری(؛  5فوت بستگان، شامل پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر و خواهر )به مدت    -ب

 روز کاری(؛  3شود )به مدت  عضو مرد که صاحب اوالد می   -ج 

صالح(. غیبت موجه حالتی است که غیبت موجه )به تعداد روزهای مورد تأیید مراجع ذی  -د

از حع خارج  عللی  به  و ضو  در محل خدمت حاضر شود  نتواند  اختیار خود  و  قدرت  دود 

 شود. بودن عذر وی با تأیید مراجع قضائی احراز می موجه

هایی که مانع از خدمت وی است، با ارائة گواهی پزشکی و عضو درصورت ابتال به بیماری  -60مادة  

عالجی با استفاده از متناوب( از مرخصی استروز )متوالی یا    30تا    پارک،تأیید پزشک معتمد  

می  برخوردار  مربوط  مزایای  و  از  حقوق  بیشتر  مدت  برای  کمیسیون    30شود.  نظر  با  روز، 

نامه با وی این آیین  « 62»مادة و مطابق با مقرّرات و ضوابط مقرّر در    پارک پزشکی مورد تأیید  

 شود.رفتار می 

براساس گواهی پزشکی و پس از استحقاقی بیمار شود،  درصورتی که عضو در ایام مرخصی    -تبصره

ماندة مرخصی ، حسب مورد باقی پارکتأیید پزشک معتمد و یا کمیسیون پزشکی مورد تأیید  

 شود. استحقاقی وی به مرخصی استعالجی تبدیل می 

 « ماه برخوردار شود. 9تواند از مرخصی زایمان هر نوبت حداکثر »عضو زن می   -61مادة 

  12عضو زن که در یک زایمان صاحب فرزند دوقلو یا بیشتر شود، به  برای    مرخصی زایمان  -1تبصرة  

 یابد. ماه افزایش می 
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زمان  -2تبصرة   اتمام  از  قبل  آنان  قرارداد  که  قراردادی  و  پیمانی  زن  برای عضو  قرارداد  های مدت 

می تعیین پایان  ماده،  این  در  مندرج  زایمان  مرخصی  برای  سشده  تا  مرخصی یابد،  های قف 

 شود. ده، تمدید می شتعیین

کند درصورتی که بیماری وی به عضو رسمی و پیمانی که از مرخصی استعالجی استفاده می   -62مادة 

سال حقوق و مزایای مربوط    1برسد، حداکثر تا    پارکبه تأیید کمیسیون پزشکی مورد تأیید  

  شود. پرداخت می 

ب  -1تبصرة   دارای  پیمانی  و  رسمی  بایماری صعبعضو  ماده،   العالج،  این  مقرّرات  و  رعایت ضوابط 

 شود.سال نیز از حقوق و مزایای یادشده برخوردار می   1برای مدت مازاد بر  

صعب  -2تبصرة   بر  درصورت  مازاد  مدت  در  پیمانی،  و  رسمی  عضو  بیماری  نبودن  سال   1العالج 

رتبه و ، به وی تنها حقوق  رکپا مرخصی استعالجی مورد تأیید کمیسیون پزشکی مورد تأیید  

 شود. پایه پرداخت می 

کمیسیون   پارک   -63مادة   نظر  بر  بنا  یا  مأموریت  یا  خدمت  حین  در  که  عضوی  به  است  موظف 

شود بر اثر عوامل محیط کار یا مأموریت، دچار حادثه یا بیماری می   پارکپزشکی مورد تأیید  

ی، با استفاده از مرخصی استعالجنامه  ناین آیی«  62»  و  «60مواد » بدون محدودیت مقرّر در  

 پارک   های درمان وی را پرداخت کند. بدیهی استحقوق و مزایای مربوط اعطا و تمام هزینه 

 گر مطالبه کند. های بیمههای مربوطه را از سازمانمکلّف است هزینه

روز در   3د بر  عضو مشترک صندوق تأمین اجتماعی، در استفاده از مرخصی استعالجی مازا  -64مادة  

نوب مرخصی هر  و  موضوع  ت  زایمان  و  استعالجی  » های  این 62»   و«  61»  ،« 60مواد   »

 از نظر پرداخت حقوق و مزایا تابع مقرّرات قانون تأمین اجتماعی است.  نامه،آیین

رسمی    -65مادة   مشموالن  پارک عضو  استثنای  به  آیین  «54مادة    2»تبصرة  ،  درصورت  این  نامه، 

واحد سازمانی محل خدمت،  مسئول  با موافقتتواند ه می شدی استحقاقی ذخیرهنداشتن مرخص

در طول   سال  3تا سقف    رئیس پارک،تأیید هیئت اجرایی، تصویب هیئت رئیسه و موافقت  

 کند. استفاده  خدمت، از مرخصی بدون حقوق  

رّر در این ماده و عضو پیمانی و قراردادی در موارد ضروری و استثنائی با رعایت ضوابط مق   -تبصره

 4لطمه نزند، صرفاً در مدت قرارداد و حداکثر به مدت    پارک های  روط به آنکه به برنامهمش 

های بدون مجاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق است. در هر حال، مجموع مرخصی   ماه،

ال در س  3از    تواند نمی ماه در مدت قرارداد،    4حقوق عضو پیمانی و قراردادی با رعایت سقف  

 شتر باشد. ول خدمت وی بیط
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ل تحصیة  برای ادام  پارک،بدون حقوق عضو رسمی قطعی    مرخصی درخواست  درصورتی که    -66مادة 

تخصصی   دکتری  یا  ارشد  کارشناسی  مقطع  رشتدر  شغل    ةدر  به  سقف باشد  ویمربوط   ،

هیئت    با تائید هیئت اجرایی، تصویب  نامه، « این آیین65مادة » مرخصی بدون حقوق موضوع  

موافقت و  پارک،  رئیسه  خواهدسال    2  تا  رئیس  افزایش  مجموع   بود.  قابل  حال،  هر  در 

 5مرخصی بدون حقوق عضو رسمی قطعی، مشمول این ماده در طول مدت خدمت، حداکثر  

 سال است.

آزمایشی، اعم از اعطا یا تمدید مدت مرخصی شمول مفاد این ماده درخصوص عضو رسمی  -1تبصرة  

مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در رشتة مربوط  برای ادامة تحصیل در حقوقبدون

واحد سازمانی محل خدمت، تأیید   منوط به درخواست مسئول   سال  3تا سقف  به شغل وی،  

موافقت   و  رئیسه  هیئت  تصویب  اجرایی،  مجموع   پارکرئیس  هیئت  حال،  هر  در  است. 

خدمت، حداکثر ن تبصره، در طول مدت  مرخصی بدون حقوق عضو رسمی آزمایشی مشمول ای

 سال است.   3

های اجرایی در مأموریت بانوان عضو رسمی که همسر آنان به واسطة حکم رسمی دستگاه  -2تبصرة  

 سال   5توانند تا پایان مأموریت همسر خود، حداکثر به مدت  برند، می خارج از کشور به سر می 

 ند. در طول خدمت، از مرخصی بدون حقوق استفاده کن

مرخ   -3تبصرة   وظیفه  مدت  و  بازنشستگی  برای  قبول  قابل  سابقة خدمت  جزء  حقوق عضو،  بدون  صی 

ربط، کسورات بازنشستگی  و صندوق بازنشستگی ذی   پارک شود، مگر آنکه با موافقت  محسوب نمی 

 طور کامل از سوی عضو پرداخت شود.  به 

بدون  -4تبصرة   مرخصی  ایام  در  می   عضو  پرتوانحقوق  با   ،درمانی   ةبیمسرانه    حق   کامل  داختد 

 ای استفاده کند. از خدمات بیمه  ،تکمیلی   ةصورت آزاد و بیمبه

های مورد  مدت مرخصی بدون حقوق عضو برای ادامة تحصیالت عالی و تخصصی در رشته   -5تبصرة  

مشروط به اینکه منجر به اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی    پارک،نیاز  

و پرداخت کسور مربوط    رئیس پارکی، تصویب هیئت رئیسه و موافقت  با تأیید هیئت اجرای   شود، 

 شود.  از سوی عضو، جزء سابقة خدمت قابل قبول برای بازنشستگی و وظیفه محسوب می 

های رسیدگی مدت مرخصی بدون حقوق، برای اعضایی که غیبت آنان براساس آرای هیئت  -6تبصرة 

کار اداری  تخلفات  تشخیبه  موجّه  دولت  می کنان  داده  زمان ص  مدت  حداکثر  مشمول  شود، 

 شود. مرخصی بدون حقوق نمی 
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به عضو در حین مأموریت آموزشی، آمادگی به خدمت، انفصال موقت، مرخصی بدون حقوق،   -67مادة 

صورت متوالی در طی سال  ماه که به  2غیبت، مرخصی زایمان و مرخصی استعالجی، مازاد بر  

 گیرد. اقی تعلق نمی شده است، مرخصی استحق استفاده  

 تغییر صندوق بازنشستگی عضو در طول خدمت، تابع قوانین عمومی کشور است.  -68مادة 

به   پارک  -69مادة   نیاز  اعتبار مورد  تأمین  به  تأمین هزینه مکلّف است مشروط  به  های منظور کمک 

ی یا قانون  نون بیمة خدمات درمانبر اعطای مزایای مقرّر در قابهداشت و درمان عضو، عالوه 

تأمین اجتماعی به طرق مقتضی، از جمله تسهیل در عقد قرارداد بیمة تکمیلی و تأمین اعتبار 

 -های رفاهی دستورالعمل پرداخت کمکهای مرتبط، براساس »برای پرداخت بخشی از هزینه

 د. « اقدام کنپیوست شمارة هشت

تأمین رفاه، آسامنظور مساتواند بهمی   پارک  -70مادة   یش و آسودگی خاطر عضو و کمک به عدت، 

قرض  صندوق  تقویت  مسکن،  امور   ةنس الحتهیة  و  نیازهای   بیمه  وام  سایر  رفع  و  تأمین  و 

ضروری عضو، مشروط به تأمین اعتبار مورد نیاز و تصویب آن در هیئت امنا، با تأیید هیئت  

براس را  مالی  تسهیالت  رئیسه،  »اس دستورالعمل موضوع  اجرایی و تصویب هیئت   « 69مادة 

 نامه برقرار کند. این آیین 

تقویت روحی و سالمت  موظف است به   پارک   -71مادة   منظور توانمندسازی عضو و افزایش کارایی و 

منظور تشویق عضو برای انجام امور ورزشی،  اشاعه دهد و به   پارک وی فرهنگ ورزش را در  

 راهکار مناسبی تدوین و اجرا کند.

 پایان خدمت  -نهم فصل 

این    «2»تبصرة  را با رعایت مفاد  سال سابقة خدمت    30دارای حداقل    عضو  تواند می   پارک  -72  مادة

 ماده، رأساً و بدون تقاضای وی بازنشسته کند. 

 65ربط، عضو حداکثر  مکلّف است با رعایت قوانین حاکم بر صندوق بازنشستگی ذیپارک    -1  ةتبصر

 زنشسته کند. باسال را    30کمتر از  سالة دارای سابقة خدمت 

شرایط   -2  تبصرة  در  ارشد،  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  با  تخصصی  مشاغل  در  عضو  خدمت  ادامة 

نیاز   تا    پارکخاص و  با رعایت سقف    35به خدمات وی  سال سن،   65سال سابقة خدمت، 

 پذیر است.امکان
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قوانشده  نظرگرفتهرد  التیتسه  -3ة  تبصر مقرّرات  نیدر  بازنشستگی   ، بوطمر  و   ثارگران،یا  برای 

  االجراست.آور الزمانیشاغل سخت و زم  انتصدّیمعلوالن، بانوان و م

تأیید هیئت می   پارک   -73مادة   با  را  از موعد  بازنشستگی پیش  تواند در موارد خاص عضو متقاضی 

بازنشستگی  و    یی اجرا صندوق  و  کشور  عمومی  مقرّرات  براساس  رئیسه،  هیئت  تصویب 

 شود. صورت، عضو با سابقة کار مربوط بازنشسته می اینبط، بازنشسته کند. دررذی

سابقة خدمت قابل قبول   سال  30ز ا که بیش عضوی به ، حقوق بازنشستگی  هنگام تعیین در -74مادة 

رقم (  %5/2) نیم درصد    و   دو  ،سال   30به ازای هر سال خدمت مازاد بر    دارد  برای بازنشستگی 

عالوهزنبا  حقوق  ةشدتعیین حقوشستگی  تعیینبر  و  ، شدهق  صندوق   محاسبه  سوی  از 

ذی است.بازنشستگی  پرداخت  قابل  خدمت    از  منظور  ربط  احتسابسابقه  برای   قابل 

وقت انجام شده و اشتغال تمام  ین که درح  عضو است  سوابق خدمت  بازنشستگی، آن مدت از

 . کندیا می کرده  کسور مربوط را پرداخت 

ا  -1تبصرة   و    ، ستحقاقیمرخصی  نیمهاستعالجی  و  مدت خدمت  بانوان  مدت خدمت همچنین  وقت 

بازنشستگی،    ، وظیفه  نظام کسور  کامل  پرداخت  به  خدمت  مشروط  سابقه  عنوان  عضو به 

 ود. شمحسوب می 

های دولتی انجام شده و وقت عضو که در قالب پیمانکاری در سازمانسوابق خدمت تمام  -2تبصرة  

واریز شده است، صرفاً به عنوان سابقه خدمت ای  های بیمهه صندوق کسور بازنشستگی آن ب

 قبول برای بازنشستگی، محسوب خواهد شد. قابل 

کسور مشمول    هایالعادهعضو، میانگین کلیة حقوق و فوق بازنشستگی    تعیین حقوقمبنای    -75مادة  

پایه، فوق  دة  العالعادة ویژه، فوق االعادة جذب، فوق العادة شغل، فوق بازنشستگی )حقوق رتبه و 

فوق سختی  فوق کار،  مدیریتی،  مشاغل  تطبیق  العادة  تفاوت  و  اشعه  »تبصرة  العادة   6موضوع 

سال منتهی به پایان خدمت وی، با اعمال ضریب    2(، در  نامه « این آیین26« و »مادة  20مادة  

 .حقوقی سال بازنشستگی است

های العادهپایه، فوق حقوق رتبه و    کشوری، در خصوص عضو مشمول صندوق بازنشستگی    -1تبصرة  

فوق  سایر  و  تطبیق  تفاوت  و خاص،  ویژه  یا العادهشغل، جذب،  در حکم  مندرج  مستمر  های 

آیین این  در  که  کسور قرارداد  برداشت  مبنای  است،  شده  برده  نام  و  احصا  به صراحت  نامه 

ماه    رگونه افزایش آنها دربازنشستگی ماهیانه )سهم مستخدم و کارفرما( است و به همراه ه



   یمناطق فناور یعلم ئت يرهيغ یاعضا یاستخدام نامهنیيآ نمونه 216

 

اول به مثابة مقرّری، به صندوق بازنشستگی کشوری واریز و متقاباًل مبنای محاسبه و تعیین 

 گیرد.حقوق بازنشستگی و وظیفه قرار می 

نظیر   ،از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی   عضو مشترک صندوق تأمین اجتماعی  -2تبصرة  

های مقرّر در قانون و سایر حمایت  درمان  ، یی، فوت، بیکاررافتادگ ، از کا، وظیفهبازنشستگی 

 است. قانون تأمین اجتماعی  تابع مقرّرات    نامهآیین با رعایت این  تامین اجتماعی،  

 ای به از  نامه و ورّاث قانونی عضو متوفی، عضو بازنشسته و ازکارافتادة مشمول این آیینبه    -76مادة  

آخرین حقوق و ماه    1سال، معادل    30ر  حداکثبازنشستگی، تا    قبول برایقابل  سال خدمت  هر

وجوه مربوط   ةه اضافی مشمول کسورات بازنشستگی به عنوان »پاداش پایان خدمت«، بمزایا

 شود. می  پرداخت،  شدههای ذخیرهبه مرخصی 

از سابقة خدمت    آن  -1تبصرة   ازاعضو  قسمت  در  یا حق سنوات سالیانه  بازخریدی    آن وجوهی  که 

 شود.کسر می   ، وجوه  دریافت این  خدمت مشمول   نواتاز س  شده است، دریافت  

  ایبه از  یابد به عضو قراردادی و وّراث قانونی عضو قراردادی متوفی که قرارداد آنها خاتمه می   -2تبصرة  

تبصره  قابل   سال خدمت   هر  رعایت  با  احتساب حداکثر    1قبول،  و  ماده  سال خدمت،    30این 

ل کسورات بازنشستگی، به عنوان »سنوات خدمت«  ی مشمو وق و مزایا ن حق آخری ماه    1معادل  

 شود.می   پرداخت

 سایر مقرّرات   -فصل دهم 

بازنشستة مجرّب )با مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر( در موارد خاص،    کارگیری عضوبه  -77مادة  

مستمر، مشروط بر  ای غیرها، شوراها و خدمات مشاوره ها، کمیسیونعنوان اعضای کارگروه به  

سوم« ساعت موظف اداری اعضای شاغل  از »یک   پارکه مجموع ساعت اشتغال آنها در  اینک

هیئت تصویب  و  اجرایی  هیئت  تایید  با  نباشد،  به  بیشتر  و  است.  رئیسه  بالمانع  ساالنه  طور 

هیئت  میزان حق  تصویب  و  اجرایی  هیئت  تأیید  متقاضی،  واحد  پیشنهاد  به  افراد  این  الزحمة 

 شود. ساعات کار هفتگی آنان، تعیین و پرداخت می  ت و حجم فعالیت وئیسه، متناسب با اهمیر

برابر حقوق رتبه و پایه    3ای به میزان  هزینه به عضو شاغل یا بازنشسته در موارد ذیل کمک   -78مادة  

 شود: های مستمر، معادل کاردان پایة یک رتبة مقدماتی، پرداخت می العادهو فوق 

یا بازنشسته و همچنین هریک از فرزندان و افراد تحت تکفل واج دائم عضو شاغل  زدا  -الف

 صالح(  وی، در هر مورد فقط یک بار )با ارائة مستندات قانونی از مراجع ذی
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ارائة    -ب )با  یازنشسته  یا  افراد تحت تکفل عضو شاغل  از فرزندان و  یا هریک  فوت همسر 

 صالح(  مستندات قانونی از مراجع ذی

هزینة موضوع این ماده، به ورّاث قانونی وی  عضو شاغل یا بازنشسته کمک   درصورت فوت  -1تبصرة  

 شود. پرداخت می 

بگیران عضو شاغل یا بازنشستة متوفی، به استثنای همسر وی نیز درصورت ازدواج وظیفه  -2تبصرة  

 شوند. ی هزینة موضوع بند »الف« این ماده برخوردار م دائم، برای یک بار از کمک 

می   عضو  -79مادة   به  رسمی  خدمت  تعهد  نداشتن  درصورت  به  پارکتواند  را  خود  صورت استعفای 

در مدت مقرّر   پارکماه قبل از قطع رابطه، اعالم کند. چنانچه بدون کسب موافقت    2کتبی،  

مقرّرات  برابر  وی  با  و  شده  محسوب  خدمت  ترک  عضو  عمل  نشود،  حاضر  کار  محل  در 

 شود. می   انضباطی رفتار

طی مدت قرارداد، با تایید   در  یقرارداد  عضو   عملکرد  ازتواند درصورت نارضایتی  می   ارکپ  -80مادة  

ماه قبل(، قرارداد   1نفع )حداقل  هیئت اجرایی و تصویب هیئت رئیسه و اطالع قبلی به ذی

ماه   1  با اطالع قبلی )حداقل  تواند می   ی قرارداد  پیمانی و   عضووی را فسخ کند و بالعکس.  

درخواست دراین  قبل(،  کند.  قطع  را  خود  خدمتی  رابطة  و  دهد  قرارداد   عضو صورت  خاتمة 

در محل کار   پارک،موظف است تا زمان پذیرش درخواست وی از سوی    یقرارداد  پیمانی و

 وظیفه کند. خود حضور یابد و انجام  

ایف وی عهدات عضو در قبال وظدر هیچ مورد درخواست استعفا یا قطع رابطة خدمتی، رافع ت   -81مادة 

نیست و عضو پس از درخواست استعفا یا قطع رابطة خدمتی موظف است تا زمان پذیرش از 

انجام  پارک،سوی   و  یابد  کار خود حضور  از   در محل  درصورتی که عضو پس  کند.  وظیفه 

 15 صورت کتبی، حداکثرظرف مدتدرخواست استعفا یا قطع رابطة خدمتی، انصراف خود را به

 شود. می م کند درخواست استعفا یا قطع رابطة خدمتی وی منتفی تلقی  اعال  پارکروز، به  

در    -82مادة   خدمت  تعهد  دارای  که  رابطه   است  پارکعضوی  قطع  یا  استعفا  درخواست  درصورت 

، باید زیان ناشی از عدم ایفای تعهد خود را طبق ضوابط و پارکخدمتی و قبول آن از سوی  

وزارت، جبران کند. مسئولیت نظارت بر اجرای این ماده، بر ربوط، ابالغی از سوی  مقرّرات م

 یا مقام مجاز از طرف وی است.   پارک  رئیسعهدة  

سازمانی    -83مادة   پست  یا  و  شغل  عنوان  رسمی    عضو تنزل  و  پیمانی  به   مورد  حسب قراردادی، 

 پذیر است. امکان  استثنای تبصرة ذیل، صرفاً با رضایت عضو و تصویب هیئت اجرایی 
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موارد ذیل    -صرهتب اخذ رضایت    پارکدر  تنزل پست  عضو  بدون  به  احراز، مجاز  با رعایت شرایط  و 

 سازمانی عضو است. 

 ماه عضو رسمی و پیمانی؛  4استفاده از مرخصی بدون حقوق و مأموریت مازاد بر    -الف

 اری یا مراجع قضایی؛های رسیدگی به تخلفات اد براساس تصمیم مراجع مذکور در هیئت  -ب

در    -ج  سازمانی  واحد  انحالل  یا  سازمانی  پست  تغییر  ساختار،  مصوّبة    پارک،تغییر  براساس 

 هیئت امنا؛ 

 »مدیر یا عناوین همتراز«؛های سازمانی مدیریتی  اشتغال عضو در پست  -د

 نامه، با تصویب هیئت رئیسه.این آیین«  49»مادة   عضو رسمی مشمول  -هـ

ها و عناوین ها، شوراها، هیئتیقی در جلسات کمیسیوندر جلسه« عضو حق حضور  »حق    -84مادة  

پنجاهم مجموع حقوق رتبه و پایة عضو و تا سقف مشابه، به ازای هر ساعت، بر مبنای یک 

 شود. ساعت در ماه، پرداخت می   25

 زمان بیش از یک پست سازمانی، برای اعضا، ممنوع است.انتصاب هم  -85مادة 

برای تصدّی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس    ،موارد ضروری  کارگیری عضو دربه  -1تبصرة  

صورت سرپرستی، برای یک دوره محدود، با تأیید هیئت اجرایی و هیئت رئیسه و موافقت به

 بالمانع است.   رئیس پارک

هیئت رعایت  -2تبصرة   در  موضوع  و  شده  محسوب  تخلف  ماده  این  مفاد   بهدگی  رسیهای  نکردن 

 شود. گیری می ری مطرح و تصمیم ادا  تخلفات

تواند درخواست بازخریدی عضو رسمی و درخواست قطع همکاری عضو پیمانی و می   پارک  -86مادة  

از   قبول کمتر  قابل  خدمت  سابقة  دارای  پذیرش،    20قراردادی،  قابل  دالیل  ارائة  با  را  سال 

و به ازای هر سال    ، بپذیردرئیس پارکقت  تأیید هیئت اجرایی، تصویب هیئت رئیسه و مواف

ماه حقوق و مزایای مستمر مندرج در آخرین حکم    2خدمت قابل قبول برای بازنشستگی، تا  

شده، به متقاضی پرداخت و های ذخیرهکارگزینی یا قرارداد، حسب مورد، بعالوة وجوه مرخصی 

 عضو را بازخرید کند. 

از سابق   آن  -1تبصرة   ازاعضو  خدمت  ة  قسمت  در  یا حق سنوات سالیانه  ازخریدی  ب  آن وجوهی  که 

 شود.کسر می   ، وجوه  دریافت این  خدمت مشمول   از سنوات  شده استدریافت  

از    -2تبصرة   بیش  دارای  عضو  بازخرید  خاص،  موارد  برای   20در  قبول  قابل  خدمت  سابقة  سال 

 ت ضوابط مقرّر در اینبازنشستگی، که امکان بازنشستگی برای وی وجود نداشته باشد، با رعای

 پذیر است.  امکانتأیید هیئت امنا  ماده و  
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بینی نشده است تا طرح و تصویب آن در هیئت امنا، تابع  نامه پیشمواردی که در این آیین   -87مادة  

 قوانین و مقرّرات عمومی کشور است.

دستورالعمل  -88مادة   آیینسایر  این  نیاز  مورد  اجرایی  اهای  هیئت  توسط   چارچوب   درجرایی،  نامه 

 رسد. صوّب، تهیه و به تصویب هیئت امنا می م  اعتباراتبط و مقررات و  ضوا

، با حضور نمایندة کمیسیون نامه در موارد ابهام، توسط هیئت اجرایی تفسیر مفاد این آیین  -89مادة  

 پذیر است.امکان»مرکز«،  دائمی و پس از تأیید  

، تأیید مرکز )برای طرح در هیئت امنا( پارک د  نامه با پیشنهاآیین   هرگـونه تغییر در مفاد این  -90مادة  

 پذیر است.  و تصویب هیئت امنا، امکان

« قانون  10به استناد مادة »  پیوست،  8تبصره و    116ماده و    91نامه مشتمل بر  این آیین   -91مادة  

جرای ا   درمجلس شورای اسالمی و    18/5/1383اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت، مصوّب  

دهی ضوابط و مقرّرات منظور سامانهای توسعة کشور، بهن احکام دائمی برنامه« قانو1مادة »

هدف  استخدامی  با  زمینه،  ال ایجاد  ارتقا  زمهای  بهره  ی برای  بهرهوریسطح  از ،  مندی 

مصوبه چهارم مندرج در قوانین یادشده و    حصول اهداف   تسهیل در  وهای ایجادشده  ظرفیت 

مورخ  صورتجلسه   امنای  فناوری   1397/ 06/ 21هیئت  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  تأیید  به  که 

 رسیده است، از تاریخ ابالغ قابل اجرا است.
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 پیوست شمارة یک  

 دستورالعمل نحوة تشکیل و وظایف »هیئت اجرایی منابع انسانی«  نمونه

 نامة استخدامی اعضای غیرهیئت علمی« آیین1« مادة »8موضوع بند »

 مقدمه 

« بند  اجرای  ما8در   »« آیین1دة  منابع «  اجرایی  »هیئت  علمی،  غیرهیئت  اعضای  استخدامی  نامة 

منظور با ترکیب و اختیارات مقرّر در این دستورالعمل، به  پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی انسانی«  

نیر امور  و  تشکیالت  اداری،  بخش  اجرایی  راهکارهای  تنظیم  و  اختیارات  وظایف،  انسانی  اعمال  وی 

 شود. می، تشکیل می غیرهیئت عل

 ترکیب اعضا  -1مادة 

 یا عناوین مشابه )رئیس هیئت(؛   پارک مالی و مدیریت منابع  معاون اداری،    -1-1

 یا عناوین مشابه )دبیر هیئت(؛   پارک مدیر منابع انسانی    -1-2

 یا عناوین مشابه؛   پارک مدیر برنامه، بودجه و تشکیالت    -1-3

زنشسته مجرب در امور منابع انسانی )غیرهیئت علمی و یا  شاغل یا با   کارشناسان دو تن از    -1-4

 ؛ رئیس پارک هیئت علمی(، به پیشنهاد رئیس هیئت اجرایی و تأیید  

 دو تن نمایندة کمیسیون دائمی هیئت امنا، به انتخاب کمیسیون؛   -1-5

ا  ی یک دورة دو ساله، ب(، برا5-1تا    4-1اعضای حقیقی هیئت مذکور )موضوع بندهای    -1تبصرة  

شوند و عزل آنان در طول دوره و انتخاب مجددشان، بالمانع منصوب می   رئیس پارک حکم  

 است.  

یابد و  تن از سایر اعضا رسمیت می   3جلسات هیئت با حضور رئیس و دبیر هیئت و حداقل    -2تبصرة  

  عمل قابل اجرا است. این دستورال   3مصوّبات آن با اکثریت آرای اعضای حاضر با رعایت ماده  

»اردبیل«، »آذربایجان غربی«، »گیالن«، »زنجان« و های علم و فناوری هیئت اجرایی پارک  -3تبصرة  

است که به اعضای آن  »قزوین«، همان هیئت اجرایی پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی  

حسب مورد، اضافه های مذکور  معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و مدیر منابع انسانی پارک

بهود  شمی  پارکو  موضوعات  برای  اختصاصی  تبصرهطور  این  موضوع  فناوری  و  علم   های 

نفر  4شود. جلسات هیئت اجرایی موضوع این تبصره با حضور رئیس، دبیر هیئت و تشکیل می 

 یابد. از اعضا که حداقل یکی از آنها از دو عضو اضافه شده خواهد بود، رسمیت می 
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 و اختیارات  ایفوظ  -2مادة 

و آیین اهم  چارچوب  در  اجرایی  هیئت  اختیارات  و  و   نامهظایف  علمی  غیرهیئت  اعضای  استخدامی 

 دهی و تشکیالت، عبارت است از:نامه سازمانآیین 

اجرای    -2-1 حسن  بر  آیین آیین   مقرّراتنظارت  و  علمی  غیرهیئت  اعضای  استخدامی  نامة  نامة 

 دهی و تشکیالت؛ سازمان 

 سازمان تفصیلی و پیشنهاد به هیئت امنا؛  و  سازمانی ی نمودار  رس بر  -2-2

های سازمانی موجود، به پیشنهاد  و ایجاد پست سازمانی از محل حذف پست اصالح  تغییر،    -2-3

عناوین مشابه(، در سقف پست  )یا  تشکیالت  بودجه و  برنامه،  و  مدیر  های سازمانی مصّوب 

 جدید؛   بدون ایجاد بار مالی و سطوح سازمانی 

او   -2-4 شرایط  لویت تعیین  و  انتخاب  نحوة  نیاز،  مورد  انسانی  نیروی  پیمانی  استخدام  برای  ها 

 شده از سوی وزارت و پیشنهاد به هیئت امنا؛ داده اختصاصی افراد در قالب سهمیة تخصیص 

یری  کارگ تعیین تعداد، نحوة انتخاب، شرایط عمومی و اختصاصی و شرایط احراز شغل، برای به  -2-5

صورت  های سازمانی بدون متصّدی، به منظور اجرای وظایف پست د نیاز، به نیروی انسانی مور 

 قراردادی و پیشنهاد به هیئت امنا؛ 

گیری در خصوص تمدید یا فسخ قرارداد اعضای قراردادی و پیشنهاد  بررسی و تصمیم   -2-6

 به هیئت رئیسه؛ 

ارچوب مقرّرات  ادی واجد شرایط، در چبررسی شرایط عمومی و اختصاصی اعضای قرارد  -2-7

منظور استخدام پیمانی آنان و پیشنهاد به علمی، به نامة استخدامی اعضای غیرهیئت  آیین

 هیئت امنا؛

گیری برای تبدیل وضعیت اعضا، از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی  بررسی و تصمیم   -2-8

یرهیئت علمی و  امة استخدامی اعضای غ ن آزمایشی به رسمی قطعی، در چارچوب مقّررات آیین 

 پیشنهاد به هیئت رئیسه؛ 

گیری در خصوص اعضایی که در پایان دورة رسمی آزمایشی، شرایط ادامة  بررسی و تصمیم   -2-9

 خدمت یا تبدیل وضعیت، به استخدام رسمی قطعی را کسب نکنند؛ 

مانی  ضای رسمی مستعفی و پی خدمت اع به های: اعاده گیری دربارة درخواست بررسی و تصمیم   -2-10

چهارم وقت  وقت یا سه شده، مأموریت، انتقال، تقلیل ساعات کار، خدمت نیمه بازخرید خدمت  

بانوان، بازخرید، استعفا و بازنشستگی پیش از موعد اعضای شاغل و همچنین مرخصی بدون  

 یئت رئیسه؛ حقوق عضو رسمی قطعی، در چارچوب ضوابط و مقّررات مربوط و به پیشنهاد به ه 

تصمیم برر  -2-11 و  مشاورهسی  فنی،  خدمات  از  استفاده  خصوص  در  پژوهشی، گیری  ای، 

و دانشگاه  علمی  در  شاغل  علمی  غیرهیئت  اعضای  آموزش ...  مؤسسات  و  عالی، ها 
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های اجرایی و خبرگان غیرشاغل دولتی، در قالب قرارداد و  پژوهشی و فناوری و دستگاه 

 ان؛نآ  الزحمةتعیین میزان حق 

ت   -2-12 و  و  بررسی  ر أیید شرح شغل  از  به هریک  مربوط  احراز مشاغل  ،  های شغلی ته ش شرایط 

و   سازمانی  پست  هر  برای  نیاز  مورد  تحصیلی  مدرک  حداکثر  و  تصّدی  حداقل  شرایط  نیز 

 و پیشنهاد به هیئت امنا؛   های قابل تخصیص به هر شغل به تناسب وظایف پست   ، مشاغل 

بندی مشاغل  های شغلی مصّوب در طرح طبقه رشته کردن  یری برای اضافه گ بررسی و تصمیم   -2-13

بینی نشده است و  نامة استخدامی اعضای غیرهیئت علمی پیش های دولتی، که در آیین دستگاه 

 پیشنهاد به هیئت رئیسه؛ 

« مادة  9« و » 8«، » 1های تشویقی، موضوع بندهای » بررسی سوابق اعضا در خصوص پایه  -2-14

 ای غیرهیئت علمی؛ نامة استخدامی اعض ین « آی 22» 

نامة اجرایی ارتقای رتبة اعضا، بررسی سوابق اعضا در خصوص ارتقای رتبة آنان  تدوین شیوه  -2-15

 نامة استخدامی اعضای غیرهیئت علمی؛ گیری در چارچوب ضوابط مقّرر در آیین و تصمیم 

 ب مورد. ، حس امنا   ئت ی ه یسه یا  بررسی درخواست دورکاری اعضا و پیشنهاد به هیئت رئ   -2-16

سال متوالی از مجموع نمرة ارزیابی، حداقل امتیاز    2بررسی وضعیت عضو رسمی که در طول    -2-17

 کند و پیشنهاد به هیئت رئیسه؛ برای دریافت یک پایة ترفیع استحقاقی را کسب نمی 

اجرای   -2-18 راهکارهای  تمهید  و  خدمت  ضمن  آموزش  جامع  طرح  تصویب  و  برای  بررسی  ی 

 سازی و توانمندسازی اعضا؛ های به برنامه 

 های آموزشی ضمن خدمت؛ بررسی و تأیید برنامة دوره   -2-19

  پارک بررسی و تطبیق عوامل و تعیین درصد »سختی شرایط محیط کار« مشاغل موجود در    -2-20

 العادة مذکور و تعیین تاریخ اجرای آن؛ گیری درخصوص برقراری فوق و تصمیم 

وری« و »نظام پیشنهادها« و نظارت بر  »تحول اداری و بهره   های رسی و تصویب طرح ر ب   -2-21

 های مربوط؛ حسن اجرای برنامه 

تصمیم   -2-22 و  بهبررسی  خصوص  در  عضوگیری  مدرک   کارگیری  )با  مجرب  بازنشستة 

ها، ها، کمیسیونتحصیلی کارشناسی و باالتر( در موارد خاص به عنوان اعضای کارگروه

مشاوره شور خدمات  و  میزان حق ااها  تعیین  و  غیرمستمر  به  ی  پیشنهاد  و  آنان  الزحمة 

 هیئت رئیسه؛ 

های آموزشی مصّوب،  گیری در خصوص برخورداری اعضا از امتیازات دوره بررسی و تصمیم   -2-23

 پارک؛ در چارچوب برنامة جامع آموزشی  

تصمیم   -2-24 و  ا بررسی  تحصیلی  مدارک  پذیرش  خصوص  در  اعضا رائه گیری  سوی  از  ،  شده 

 مندی از مزایای آن؛ منظور اعمال در حکم یا قرارداد آنان، حسب مورد و بهره به 
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 بررسی درخواست مأموریت آموزشی اعضای رسمی قطعی و پیشنهاد به هیئت رئیسه؛   -2-25

آیین   -2-26 به مرک تفسیر مفاد  ارسال  و  ابهام  ز  نامة استخدامی اعضای غیرهیئت علمی در موارد 

 های ممّیزه برای تأیید؛ ئت های امنا و هی هیئت 

تصمیم   -2-27 و  نظام  بررسی  چارچوب  در  اعضا،  ابتکاری  و  نو  پیشنهادهای  درخصوص  گیری 

 پیشنهادها؛ 

 بررسی و تأیید نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد اعضا؛   -2-28

ی  استخدامی اعضا   نامه های اجرایی مورد نیاز برای اجرای آیین بررسی و تصویب دستورالعمل   -2-29

 دهی و تشکیالت، حسب مورد؛ نامه سازمان غیرهیئت علمی و آیین 

مدیریت منابع   نامه مورد اشاره قرار گرفته است یا در حوزة سایر مواردی که در متن آیین   -2-30

 شود. انسانی از سوی هیئت رئیسه یا هیئت امنا ارجاع می 

ا برای انجام برخی از وظایف مذکور هایی رضروری کارگروهتواند در موارد  هیئت اجرایی می   -تبصره

 گیری را به آنها تفویض کند. تعیین و اختیار تصمیم 

مصوبات هیئت اجرایی پس از تایید هیئت رئیسه و ابالغ رئیس پارک، با رعایت تبصره زیر،    -3مادة  

 قابل اجرا خواهد بود. 

کثر ظرف مدت دو هفته الع و اعالم نظر )حدایک نسخه از مصوبات هیئت اجرایی برای اط  -تبصره

 رئیس پارک شود. ابالغ  قرار داده می رئیس کمیسیون دائمی پارک  پس از دریافت(، در اختیار  

 گیرد. پس از دریافت نظر رئیس کمیسیون دائمی و درصورت وجود عدم مخالفت، انجام می 

سه هیئت امنای د مصوبه چهارم صورتجل« تبصره، به استنا5« ماده و »4این دستورالعمل در »  -4مادة 

تاریخ ابالغ    21/06/1397مورخ   از  فناوری رسیده است،  تأیید وزیر علوم، تحقیقات و  به  که 

 قابل اجرا است. 
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 پیوست شمارة دو 

 های سازمانی مدیریتی و عزل آناندستورالعمل نحوة انتصاب اعضا در پست 

 میامی اعضای غیرهیئت علنامة استخد« آیین20« مادة »3موضوع تبصرة »

 مقدمه 

تبصرة   اجرای  »3» در  مادة  علمی،  آیین   «20«  غیرهیئت  اعضای  استخدامی  در نامة  اعضا  انتصاب 

با رعایت ضوابط و مقرّرات این دستورالعمل و صرفاً براساس    های سازمانی مدیریتی و عزل آنانپست

مدیریپست سازمانی  مصوبتهای  غی  ی  اعضای  به  واگذاری  در)قابل  مندرج  علمی(  سازمان    رهیئت 

 شود: به شرح ذیل انجام می   پارک، تفصیلی  

پست   -1مادة   عناوین  »تمام  ذیل  جدول  در  مندرج  مدیریتی  سازمانی  « 20مادة    3تبصرة  های 

 گیرند. نامة استخدامی اعضای غیرهیئت علمی، در شمول این دستورالعمل قرار می آیین 

 به شرح زیر است:  موضوع این دستورالعملهای سازمانی مدیریتی،  پست  -2مادة 

 پارک؛ شده در سازمان تفصیلی  بینی تراز پیش یا عناوین هم   ر ی مد   ی سازمان های  پست   -الف

شده در سازمان بینی تراز پیشهای سازمانی رئیس اداره، رئیس گروه یا عناوین هم پست  -ب 

 پارک.تفصیلی  

دادی پیشنهادی برای و پیمانی و قرار  رسمی عضو   ی عمومهیئت رئیسه موظف است شرایط    -3مادة  

پست  به  دستورالعمل  انتصاب  این  موضوع  مدیریتی  شرایط    ت یرعا  با  راهای  و  ذیل  تبصرة 

این دستورالعمل، بررسی و درصورت احراز شرایط، انتصاب وی را حسب   «4»مادة  مندرج در  

 مورد، تأیید کند. 

از سوی باالترین مقام ضوع این دستورالعمل،  عضو منتخب برای انتصاب پست مدیریتی مو  -تبصره

 شود. منصوب می   رئیس پارکاجرایی واحد سازمانی مربوط به هیئت رئیسه پیشنهاد و با حکم  

بایست  های مدیریتی موضوع این دستورالعمل، می عضو پیشنهادی برای انتصاب یکی از پست -4مادة  

حداقل و  شرایط  در  تمام  مندرج  عمو های  شرایط  اعضا  »جدول  انتصاب  پسمی  های تبه 

 ، به شرح ذیل را دارا باشد: سازمانی مدیریتی« 
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 های سازمانی مدیریتی جدول شرایط عمومی انتصاب اعضا به پست

 سطح مدیریتی   

 

 شرایط عمومی 

 پست سازمانی مدیریتی 

 )رئیس اداره/ رئیس گروه(  

 تراز یا عناوین هم

 پست سازمانی مدیریتی 

 تراز مدیر یا عناوین هم

 مدرک تحصیلی 

تراز کارشناسی یا سطح دو حوزه یا هم حداقل  

های تحصیلی مندرج در شرایط  آن در رشته 

 احراز شغل

تراز آن  حداقل کارشناسی یا سطح دو حوزه یا هم 

های تحصیلی مندرج در شرایط احراز در رشته 

 شغل

تجربة خدمت قابل  

 قبول 

سال که دو سال آخر آن در شغل    4حداقل  

 ده باشد. مرتبط بو 

  8برای کارشناسی ارشد و باالتر و    سال   6حداقل  

سال برای کارشناسی که سه سال آخر آن در شغل  

 مرتبط بوده باشد 

 های آموزشی دوره
های آموزشی مورد نیاز مصّوب هیئت  طی دوره 

 اجرایی 

های آموزشی مورد نیاز مصّوب هیئت  طی دوره 

 اجرایی 

 ارزیابی عملکرد 
درصد امتیاز    85کسب حداقل میانگین  

 سال قبل   2بی عملکرد در  یا ارز

درصد امتیاز ارزیابی    90کسب حداقل میانگین  

 سال قبل   2عملکرد در  

 

بایست در وضعیت بر شرایط فوق، از نظر استخدامی می عالوهمدیر مالی یا عنوان مشابه    -1تبصرة  

 رسمی یا پیمانی باشد. 

ساع  -2تبصرة   و  عناوین  است  موظف  رئیسه  دورههیئت  ال ات  آموزشی  به های  انتصاب  برای  زم، 

 های سازمانی مدیریتی ذکرشده در جدول را تعیین کند. هریک از پست

عالوه  -3تبصرة   است  موظف  رئیسه  شایستگی هیئت  فوق،  عمومی  شرایط  احراز  و بر  اخالقی  های 

القیت ریزی، نظم، دقت، خطرپذیری، سعة صدر، خرفتاری فردی و گروهی عضو، نظیر برنامه

مشور نوآوری،  و  تو  معرفی   یساالرستهیشاپذیری  مدیریتی  فرد  پست  تصدی  برای   را شده 

 . کنداحراز    و  ی بررس

تمام   بایستی های مدیریتی، شرایط حداقلی هستند که افراد  شرایط عمومی انتصاب در پست  -4تبصرة 

 آنها را در سطح مدیریتی مربوط، براساس جدول شرایط عمومی، دارا باشند.

فعال   -5تبصرة   از این دستورالعمل در یکی از سطوح مدیریتی موضوع این  ادامة  قبل  افرادی که  یت 

 های مدیریتی، بالمانع است. اند، در همان پستدستورالعمل منصوب شده

حداقل    -6تبصرة   دارای  پیشنهادی  عضو  که  خاص  موارد  و    50در  جدول  در  مندرج  شرایط  درصد 

صد دیگر با استفاده از سوابق کاری در در  50رت امکان تکمیل  های فوق باشد، درصوتبصره

های اجرایی، انتصاب ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری یا دستگاه سایر دانشگاه 
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های مدیریتی فنی و یا  پذیر است. در خصوص انتصاب به پستوی به پست مدیریتی امکان 

تکمیل   امکان  استفاد  50تخصصی،  با  دیگر  مدرصد  مدیریتی  سوابق  از  در ه  وی  رتبط 

 پذیر است.های غیردولتی با تصویب هیئت رئیسه، نیز امکانبخش

عزل کند. تحقق هریک از   ی ت یریمددر موارد ذیل پارک مکلّف است عضو را از پست سازمانی    -5مادة 

 موارد ذیل باید به تأیید هیئت رئیسه برسد: 

 ن ارزیابی ساالنه.درصد میانگی  80تر از کسب امتیاز پایین  -1

 های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی. یم مراجع مذکور در هیئتمتص -2

 ماه.   4استفاده از مرخصی بدون حقوق و مأموریت مازاد بر   -3

حذف یا تغییر پست سازمانی مدیریتی به دلیل تغییر ساختار یا انحالل واحد سازمانی در  -4

 براساس مصوّبة هیئت امنا.   پارک،

 ی مدیریتی.هابه سایر پست  ب عضوانتصا -5

 تراز آن. انتصاب عضو به عنوان مقام سیاسی یا هم  -6

از   -7 بیشتر  استعالجی  پزشک    2مرخصی  به تشخیص  درازمدت،  و  بیماری مستمر  و  ماه 

 پارک.معتمد  

 سپاری امور مربوط به حوزة وظایف پست مدیریتی، از طرق مقرّر در قانون.  برون -8

 موضوع   »مدیر یا عناوین همتراز«ران با عنوان  تواند مدیتشخیص، می   درصورت،  رئیس پارک  -تبصره

 این دستورالعمل را خارج از موارد موضوع این ماده عزل کند: 

های مدیریتی موضوع این بایست اطالعات تمام اعضا را که به یکی از پستهیئت رئیسه می   -6مادة  

 ت مدیران ثبت کند.شوند، در بانک اطالعادستورالعمل، منصوب شده یا می 

سال است و   2های مدیریتی موضوع این دستورالعمل از زمان انتصاب  مدت زمان کلیة پست  -7دة  ما

 شود. کننده بدون لزوم تأیید هیئت رئیسه این مدت تمدید می درصورت رضایت مقام منصوب

رتجلسه هیئت امنای « تبصره، به استناد مصوبه چهارم صو8« ماده و »8این دستورالعمل در »  -8مادة 

تاریخ ابالغ    21/06/1397رخ  مو از  فناوری رسیده است،  تأیید وزیر علوم، تحقیقات و  به  که 

 قابل اجرا است. 
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 دستورالعمل اجرایی ارتقای رتبة اعضای پارک  -پیوست شمارة سه

 نامة استخدامی اعضای غیرهیئت علمی« آیین24موضوع »مادة  

عوامل مندرج در این دستورالعمل و حداقل   صاب امتیازات الزم ازاعضا درصورت کسب حدّن   -1مادة  

نامة استخدامی اعضای غیرهیئت علمی، مشروط « آیین 24مدت توقف الزم مندرج در »مادة  

ارزیابی   به  امتیازات مربوط  میانگین  اینکه  ترتیب    3به  به  آنان  رتبة  تقاضای  به  منتهی  سال 

کمتر نباشد، با درصد  «  90»  « و85«، »80«، »75ز »های مهارتی، سه، دو و یک ابرای رتبه

 یابند. تصویب هیئت اجرایی، به رتبة باالتر ارتقا می 

های وی عضو، زمینة فعالیت بر وظایف پست سازمانی/شغل مورد تصدّی تواند عالوهمی   پارک   -تبصره

 را در امور مشروحة ذیل فراهم کند: 

محّو  -الف  وظایف  زمینة  در  تحقیق  و  طرح مطالعه  در  همکاری  و  مطالعاتی  ه ل  و  پژوهشی  ای 

 مرتبط با وظایف شغلی؛ 

به   -ب  علمی  سطح  ارتقای  برای  کیفی  تالش  سطح  افزایش  و  جدید  پیشنهادهای  ارائة  منظور 

 خدمات علمی؛ 

المللی، برای ارتقای کیفی  یابی به آخرین اطالعات علمی و تجربیات ملی و بین تالش برای دست   -ج 

 ؛ حوزة فعالیت خود 

ای که موجب افزایش اثربخشی و کارایی حوزة فعالیت  گونهمحوّل، به  نوآوری در وظایف  -د

 عضو شود؛ 

 های مربوط. های نوین مرتبط با حوزة فعالیتاستفاده از فناوری  -هـ

با رعایت ضوابط مقرّر در »مادة    سطح یک حوزه،  یا  مدرک تحصیلی کاردانی اعضای دارای    -2مادة  

 یابند. ارتقا می   هحداکثر تا رتبة س مل،  « این دستورالع1

 عوامل ارتقای رتبه و دامنة امتیازات آن عبارتند از:  -3مادة 

 سوابق تحصیلی؛   -الف

 سوابق اجرایی و تجربی؛   -ب

 سوابق آموزشی؛   -ج 

 های علمی، پژوهشی و فرهنگی. فعالیت  -د
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 مدرک تحصیلی  

 

 

 عوامل ارتقا  

مدرک  

تحصیلی  

 کاردانی 

ز با  ترا یا هم

 آن 

مدرک  

تحصیلی  

 کارشناسی 

تراز با  یا هم

 آن 

مدرک  

 تحصیلی 

کارشناسی  

 ارشد 

تراز با  یا هم

 آن 

مدرک  

 تحصیلی 

دکترای  

 تخصصی 

تراز با  یا هم

 آن 

 « امتیاز 350»  « امتیاز 280»  « امتیاز 210»  « امتیاز 140»  الف( سوابق تحصیلی 

 

 رتبككه    

 عوامل ارتقا  
 1ة  رتب  2رتبة   3رتبة   رتبة مهارتی 

 و تجربی   ب( سوابق اجرایی 

« تا  60» 

 «210 » 

 امتیاز 

« تا  85» 

 «290 » 

 امتیاز 

« تا  110» 

 «385 » 

 امتیاز 

« تا  140» 

 «490 » 

 امتیاز 

 ج( سوابق آموزشی 

« تا  30» 

 «120 » 

 امتیاز 

« تا  40» 

 «170 » 

 امتیاز 

« تا  55» 

 «220 » 

 امتیاز 

« تا  70» 

 «280 » 

 امتیاز 

های علمی، پژوهشی و  د( فعالیت 

 فرهنگی 

 « 120» تا  

 امتیاز 

 « 170تا » 

 امتیاز 

 « 220تا » 

 امتیاز 

 « 280تا » 

 امتیاز 

 

ردیف  درصد   50حداقل    -تبصره از  محاسبه  قابل  سوابق » درخصوص    «د»   و  « ج»های  امتیازات 

، باید در دورة توقف برای ارتقا به رتبة «های علمی، فناوری و فرهنگی فعالیت» و  «  آموزشی 

 باالتر کسب شده باشد. 

 « این دستورالعمل، به شرح ذیل است:3تبه، مندرج در مادة »ی عوامل ارتقای رهاص شاخ  -4مادة 
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 ب( سوابق اجرایی و تجربی  الف( سوابق تحصیلی 

 . مدرک تحصیلی؛  1

 . میزان ارتباط رشتة تحصیلی با شغل مورد تصدّی؛ 2

 . محل اخذ مدرک تحصیلی؛ 3

 شده. . معدل مدرک تحصیلی ارائه4

 ت؛  . سنوات خدم 1

 ؛  . سنوات مدیریتی 2

های تخصصی،  ها، کارگروه. عضویت در کمیته 3

 ها و شوراهای مصوّب. ها، هیئت کمیسیون

 های علمی، پژوهشی و فرهنگی د( فعالیت  ج( سوابق آموزشی 

 های آموزشی؛ . فراگیری یا ارائة دوره 1

 . آموزش به همکاران از طریق انتقال تجارب شغلی؛  2

 رها؛  افزااستفاده از نرم . میزان تسلط به 3

 های خارجی؛  . میزان تسلط به زبان4

 . توسعة فردی.  5

 . ارائة پیشنهادهای نو و ابتکاری؛ 1

 . اکتشافات، اختراعات و کارهای هنری؛ 2

 . انتشار مقاالت در مجالت معتبر؛  3

 . ایراد مقاالت در سمینارهای علمی؛  4

 . تألیف و ترجمه کتاب؛  5

ی پژوهشی و  ها رح ت و همکاری در ط . ارائه، مشارک 6

 مطالعاتی؛ 

 های موردی؛  . ارائة گزارش 7

 . دریافت لوح تشویق و تقدیر؛ 8

 . کسب عنوان عضو نمونه؛  9

 رجوع؛  . تکریم ارباب10

 . تعظیم شعائر اسالمی و مذهبی؛  11

 های فرهنگی؛ . مشارکت در فعالیت 12

 . اقدامات فناورانه. 13

 

«، 3های »مهارتی«، »وامل چهارگانه، برای ارتقا به رتبهجموع عمورد نیاز از محداقل امتیاز    -5مادة  

 « به شرح جدول زیر است:1« و »2»

 

 موضوع  ردیف 

 حداقل امتیاز مورد نیاز 

 کارشناسی ارشد  کارشناسی  کاردانی 
دکتری  

 تخصصی 

 600 540 500 470 ارتقا به رتبة مهارتی  1

 850 770 720 680 3ارتقا به رتبة   2

 1100 1000 930 - 2  ارتقا به رتبة  3

 1300 1200 - - 1ارتقا به رتبة   4
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»  -تبصره رتبة  در  که  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  دارای  اعضای  خاص  موارد  با 2در  دارند،  قرار   »

»  8حداقل   رتبة  در  توقف  کسب  2سال  امتیاز «،  »دوسوم«  امتیازات    حداقل  حداکثر  از 

برای  تعیین اجراشده  تجربی سوابق  و  کسب  یی  امتیاز  »سه،  امتیازات   ازچهارم«  حداکثر 

برای  تعیین » فعالیتشده  حداقل  کسب  و  فرهنگی  و  پژوهشی  علمی،  از 1160های  امتیاز   »

  بیتصو  و  ، موافقت واحد سازمانی محل خدمتعضو  درخواستبا    ، مجموع عوامل چهارگانه 

 یابند.اجرایی، به رتبة یک ارتقا می   ئتیه

این دستورالعمل،    «4مادة »های مذکور در  وط به اجزای شاخص خصیص امتیازات مربه ت نحو  -6مادة  

 رسد. می  رئیس پارک ای است که توسط هیئت اجرایی تدوین و به تصویب  نامهبه موجب شیوه

مصوبه چهارم صورتجلسه هیئت امنای ، به استناد « تبصره 3« ماده و »7»این دستورالعمل در  -7مادة  

ر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، از تاریخ ابالغ که به تأیید وزی   06/1397/ 21مورخ  

 قابل اجرا است.
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 پیوست شمارة چهار  

 موضوع العاده سختی شرایط محیط کار« اعضای پارک دستورالعمل »فوق 

 نامة استخدامی اعضای غیرهیئت علمی « آیین 38مادة   1»تبصرة 

 مقدمه 

العادة دستورالعمل »فوق اعضای غیرهیئت علمی،  نامة استخدامی  آیین  «38مادة    1»تبصرة  در اجرای  

 با رعایت ضوابط و مقرّرات مربوطه به شرح ذیل است:سختی شرایط محیط کار« اعضای پارک  

گیرد که با وجود شرایط بهداشتی و  کار« به مشاغلی تعلق می العادة سختی شرایط محیط فوق » -1مادة 

یا عوارض نامطلوب قرار گرفته و یا این که  رض ابتالء به بیماری  ایمنی مربوط، عضو در مع

 باشد.ماهیت وظایف آنان، احتمال بروز بیماری یا عوارض نامطلوب را به دنبال داشته  

دستورالعمل پرداخت   «2مادة » های تکمیلی موضوع  موظف است ضمن برقراری بیمه  پارک   -2مادة  

شرایط ی غیرهیئت علمی، نامة استخدامی اعضا نپیوست شمارة هشت آیی -های رفاهی کمک

این   مشاغل  متصدیان  برای  مناسب،  کار  محیط  ایجاد  جهت  را  ضروری  ایمنی  و  بهداشتی 

های الزم در مورد انجام وظایف دستورالعمل فراهم آورده و در گام اول باید نسبت به آموزش

 محوّل و استفاده از ابزار و تجهیزات مناسب، اقدام نماید. 

ن درصد »سختی شرایط محیط کار« که با استفاده از کارشناسان مرتبط، مانند کارگروه تعیی  -3مادة  

تشکیل می  اجرایی  توسط هیئت  بررسی بهداشت و محیط زیست،  شود، موظف است ضمن 

تطبیق عوامل و تعیین درصد   پارک، شرایط محیط کار مشاغل موجود در واحدهای سازمانی  

شده در جدول ضمیمه، تهیه و با ذکر تعیین  « را متناسب با درجات»سختی شرایط محیط کار

مقرّرات  و  ضوابط  رعایت  با  نیز  اجرایی  هیئت  دهد.  ارائه  اجرایی  هیئت  به  توجیهی،  دالیل 

درصدهای سختی  منتخب،  کارگروه  پیشنهادهای  بررسی  دستورالعمل، ضمن  این  به  مربوط 

 کند. فقت، تأیید می ا بررسی و درصورت مواشده از سوی کارگروه رشرایط محیط کار تعیین

نفر کارشناس متخصص مرتبط با رشتة   1نفر از اعضای هیئت اجرایی و    1حضور حداقل    -1تبصرة  

 (، در جلسات کارگروه هیئت اجرایی الزامی است. پارک  شغلی )ترجیحاً شاغل در

اجرایی موظف است هر    -2تبصرة   به  5هیئت  بار،  روزآمد  سال یک  و منظور  تطبیق عوامل  نمودن 

، فرآیند موضوع این ماده را پارکتعیین درصد سختی شرایط محیط کار مشاغل موجود در  
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 »تفاوت تطبیق« العادة سختی شرایط محیط کار«، هزینه  تکرار کند. به کاهش یا حذف »فوق 

 گیرد. تعلق نمی 

درصد   1شده به ازای هر  یین کار« بر مبنای درصد تع العادة سختی شرایط محیط  میزان »فوق   -4مادة  

 شود:کار، نیم درصد حقوق رتبه و پایه، به شرح جدول ذیل تعیین می   سختی 
 

 درجة    

 سختی کار 
 5درجة   4درجة   3درجة   2درجة     1درجة  

 درصد 

 سختی کار 

 20تا    1

 درصد 

 40تا    21

 درصد 

 60تا    41

 درصد 

 80تا    61

 درصد 

 100تا    81

 درصد 

 العاده میزان فوق 

حیط  رایط م سختی ش 

 کار 

درصد   10  تا   0/ 5

 حقوق رتبه و پایه 

  20تا    10/ 5

درصد حقوق  

 رتبه و پایه 

  30تا    20/ 5

درصد حقوق  

 رتبه و پایه 

  40تا    30/ 5

درصد حقوق  

 رتبه و پایه 

 درصد   50تا    40/ 5

 حقوق رتبه و پایه 

 

سمی،    -1تبصرة   مواد  با  عضو  ارتباط  لحاظ  به  که  مشاغلی  از  دسته  آن  کار  زا، آتشدرصد سختی 

کار   و منفجره،  برخوردارند  خاصی  اهمیت  از  اینها،  مانند  و  روان  و  اعصاب  یا  و  اعماق  در 

می مستثنی  اجرایی  هیئت  تأیید  به  آن  درجة بودن  با  متناسب  و  امنا  هیئت  تصویب  با  رسد، 

شده در العادة سختی شرایط محیط کار« تعیینبرابر میزان »فوق   5/1سختی آن، مجموعاً تا  

 . قابل افزایش است  فوق، جدول  

و   -2تبصرة   شد  خواهد  گرفته  نظر  در  جدید  شرایط  شاغل،  خدمت  محل  یا  شغل  تغییر  درصورت 

مسئول تطبیق شرایط جدید محیط کار و اقدام   پارک، مدیریت منابع انسانی یا عناوین مشابه  

 الزم برای آن است. 

 ت خاص خود است.العادة اشعه« تابع ضوابط و مقرّرابرقراری »فوق   -3تبصرة 

بینی نشده در این دستورالعمل و برخی از مشاغل  تواند برای موارد پیشهیئت اجرایی می   -4  تبصرة 

که به لحاظ ماهیت و جنس کار دارای سختی بسیار زیاد نامتعارف باشند، بدون در نظر گرفتن  

ع را برای  شرایط محیط کار، پس از تطبیق عوامل و تعیین درصد »سختی شرایط کار«، موضو

 یئت امنا پیشنهاد دهد.تصویب به ه

« تبصره و یک جدول ضمیمه، به استناد مصوبه چهارم  6« ماده و »5این دستورالعمل در »  -5مادة  

مورخ   امنای  هیئت  فناوری   21/06/1397صورتجلسه  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  تأیید  به  که 

 رسیده است، از تاریخ ابالغ قابل اجرا است.
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 ۀ سختی شرایط محیط کار اعضای غیرهیئت علمی پارك العاد فوق دستورالعمل  جدول ضمیمۀ 

 ردیف 
 درجه   

 عنوان 
1 2 3 4 5 

1 

کار در محیط  

دارای درجة  

 حرارت 

 نامتعارف 

مستمر در  

دمای کمتر از  

درجة    10

 باالی صفر 

مستمر در  

دمای حدود  

 صفر 

مستمر در دمای  

زیر صفر یا  

مستمر در دمای  

 درجه   30باالی  

------ ------ 

گیرد و  صرفاً شرایط دمایی که به دلیل نوع و شرایط کار ایجاد شده است در شمول این بند قرار می   :توضیح ضروری 

 شود. جغرافیایی محل خدمت عضو را شامل نمی   دمای منطقة 

 خطر برق  2

در معرض  

 مستقیم 

تا    60برق  

 ولت   220

در معرض  

مستقیم برق  

  220بیش از  

 ولت 

 در معرض برق 

 از ف  سه 

در معرض  

 برق 

 ر قوی فشا 

------ 

توضیح ضروری: صرفاً مشاغلی که با مدارهای الکتریکی سروکار دارند و امکان قطع برق برای زمان انجام کار وجود  

 گیرد. ندارد در شمول این بند قرار می 

3 

کار با مواد  

شیمیایی،  

میکروبی و  

گازهای سمی  

 و آزاردهنده 

وقت با  نیمه

گازهای سمی  

زاردهنده،  و آ 

یی  مواد شیمیا

و میکروبی  

زای  آسیب 

نفوذپذیر )حتی  

با وسایل  

ایمنی( سروکار  

 دارد. 

وقت با  تمام

گازهای سمی  

و آزاردهنده،  

مواد شیمیایی  

و میکروبی  

آسیب زای  

نفوذپذیر )حتی  

با وسایل  

ایمنی( سروکار  

 دارد. 

وقت با  نیمه

گازهای سمی و  

آزاردهنده، مواد  

شیمیایی و  

میکروبی  

شندة نفوذپذیر  ک 

ا وسایل  )حتی ب

ایمنی( سروکار  

 دارد. 

------ ------ 

4 

کار در محیط  

زا و  عفونت 

آالیندة  

درمانی و  

 آزمایشگاهی 

وقت با  نیمه

اجساد و لوازم  

و مواد متعفن  

 سروکار دارد. 

روح  با ذی

 متعفن 

 سروکار دارد. 

------ ------ ------ 

5 

کار در محیط  

دارای بوی  

متعفن و  

وقت در  نیمه

دارای  محیط  

بوی متعفن و  

وقت در  تمام

محیط دارای  

بوی متعفن و  

------ ------ ------ 
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 ردیف 
 درجه   

 عنوان 
1 2 3 4 5 

 نامطبوع  نامطبوع  وع نامطب 

6 

 خطر ریزش 

یا برخورد با  

 اجسام 

 ریزش یا 

 برخورد کم 

 ریزش یا 

 برخورد متوسط 

 ریزش یا 

 برخورد زیاد 
------ ------ 

7 

کار در فضای  

 مسدود 

 و غیرمتعارف 

در  وقت  نیمه

سبتاً  فضای ن 

کم و  

 غیرمتعارف 

وقت در  نیمه

فضای بسیار  

محدود، مثل  

 اتاقک 

وقت در  تمام

فضای بسیار  

محدود، مثل  

 اتاقک 

وقت در  تمام

فضای بسیار  

محدود، مانند  

 معدن 

------ 

 گیرند که حرکت در آن مشکل باشد. هایی در شمول این بند قرار می توضیح ضروری: مکان

8 

کار در محیط  

ی رطوبت  دارا

 نامتعارف 

وقت در  هنیم 

محیط دارای  

رطوبت بیش  

 از حد مجاز 

وقت در  تمام

محیط دارای  

رطوبت بیش  

 از حد مجاز 

------ ------ ------ 

9 

شرایط سخت  

 ذهنی 

 و فکری کار 

 نوع و انجام کار 

با استرس و  

تمرکز بسیار  

 همراه است. 

غالباً مسئولیت  

و حساسیت کار  

در حدی است  

ان  که روح و رو 

فرد تحت تاثیر  

قرار  آن  

 گیرد. می 

همواره مسئولیت  

و حساسیت کار  

در حدی است  

که روح و روان  

فرد تحت تاثیر  

 گیرد. آن قرار می 

------ ------ 

 گیرند. درصد شاغالن پارک در شمول این بند قرار می  10توضیح ضروری: حداکثر  

10 

کار در محیط  

 دارای 

سروصدای  

 نامتعارف 

 وقت بین نیمه

  90تا    70

 بل دسی 

وقت بیش  نیم

 90از 

  120و تا  

 بل دسی 

 وقت نیمه

  120بیش از  

 بل دسی 
وقت  تمام

 بیش از 

 بل دسی   120

------ 

وقت بیش از  تمام

70 

 بل دسی  90و تا  

وقت بیش از  تمام

  120و تا    90

 دسی بل 

11 

کار در محیط  

دارای ذرات  

 معلق 

 و دود در هوا

 محیط اکثراً 

دارای گرد و  

 بار غ

 و دود است. 

 کار   انجام

 تولید گرد و غبار 

 کند. و دود می 

 ذرات معلق 

 و دود در هوا

 زاست بیماری 

------ ------ 
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 ردیف 
 درجه   

 عنوان 
1 2 3 4 5 

توضیح ضروری: ذرات معلق و دود در هوا باید ناشی از شرایط کار باشد. کار در شهرهای دارای آلودگی هوا در شمول  

 گیرد. این بند قرار نمی 

12 

 کردن جاجابه

  اجسام 

 ن سنگی 

  25گاهگاهی  

کیلوگرم    50  تا 

را بلند یا  

معادل آنرا  

 کند. تحمل می 

گاهگاهی بیش  

کیلوگرم را    50از  

بلند یا معادل آن  

 کند. را تحمل می 

  50مکررًا بیش از  

کیلوگرم را بلند یا  

معادل آن را  

 تحمل 

 کند. می 

------ ------ 

تا    12/ 5مکررًا  

کیلوگرم را    25

بلند یا معادل  

تحمل  آن را  

 کند. می 

بیش از  مکررًا 

  50و تا    25

کیلوگرم را بلند  

یا معادل آن را را  

 کند. تحمل می 

منظماً بیش از  

  50وتا    25

کیلوگرم را بلند یا  

معادل آن را  

 کند. تحمل می 

  12/ 5منظماً  

کیلوگرم را بلند  

یا معادل آن را  

 کند. تحمل می 

منظماً بیش از  

وتا    12/ 5

کیلوگرم را  25

ا معادل آن  بلند ی

 کند. ی را تحمل م 

دائماً بیش از  

و تا    12/ 5

کیلوگرم را  25

بلند یا معادل آن  

 را تحمل 

 کند. می 

13 

کار در  

های  محیط

پرخطر )مانند  

های  کارگاه

تراشکاری و  

 گری( ریخته 

وقت در  پاره

های  محیط

پرخطر کار  

 کند. می 

وقت در  نیمه

های  محیط

 پرخطر 

 کند. کار می 

وقت در  تمام

های  حیطم 

کار    پرخطر 

 کند. می 

------ ------ 

14 

 

 کار در 

 های محیط

 غیرمتعارف 

وقت در  نیمه

 محیط 

نور )تاریکی  کم

 نسبی( 

وقت در  نیمه

 محیط 

 با تاریکی مطلق 

وقت در  تمام

 محیط 

 با تاریکی مطلق 

------ ------ 

وقت در  نیمه

 محیط 

 با نور شدید 

وقت در  نیمه

 محیط 

با نور بسیار  

 شدید 

وقت در  امتم

 محیط 

 ر شدید با نو 
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 ردیف 
 درجه   

 عنوان 
1 2 3 4 5 

توضیح ضروری: منظور از محیط غیرمتعارف در این بند فضایی است که از نظر نور در شرایط غیرعادی است، از جمله  

 های عکاسی و معادن زیرزمینی. خانهتاریک 

15 

اپراتوری  

رایانه و مانند  

 آن 

اپراتوری که  

  3تا    2بین  

ساعت در روز  

ملزم به انجام  

 است. کار  

  اپراتوری که بین 

ساعت در    4تا    3

روز ملزم به  

 انجام کار است. 

اپراتوری که بین  

ساعت در    5تا    4

روز ملزم به انجام  

 کار است. 

اپراتوری که  

  5بیش از  

ساعت در روز  

ملزم به انجام  

 کار است. 

------ 

کردن اعضا  کاررا به رایانه دارد و  کردن اطالعات عددی  توضیح ضروری: منظور از اپراتور عضوی است که وظیفة وارد

 گیرد. با رایانه در شمول این بند قرار نمی 

16 

رانندگی با  

وسایل نقلیة  

 سبک 

با میانگین  

کیلومتر    6000

 در ماه 

با میانگین  

10000 

 کیلومتر در ماه 

با میانگین  

کیلومتر    15000

 در ماه 

با میانگین  

20000  

کیلومتر در  

 ماه 

 

رانندگی با  

یة  وسایل نقل 

 سنگین 

با میانگین  

کیلومتر    3000

 در ماه 

با میانگین  

5000 

 کیلومتر در ماه 

  8000با میانگین  

 کیلومتر در ماه 

با میانگین  

12000  

 کیلومتر درماه 

 

17 

 کار در ارتفاع 

وقت در  نیمه

ارتفاع بدون  

 حفاظ 

 متر   5بیش از  

وقت در  تمام

  5ارتفاع بیش از  

متر و یا  

وقت در  نیمه

  ارتفاع بیش از 

 متر   10

وقت در  تمام

  10ارتفاع بیش از  

 متر 

)حتی با وسایل  

 ایمنی( 

 کار در ارتفاع 

  50بیش از  

 متر 

)حتی با  

 وسایل ایمنی( 

------ 

 کار در اعماق 

وقت در  نیمه

 عمق 

 آب یا زمین 

 متر   5بیش از  

وقت در  تمام

 عمق 

 آب یا زمین 

 متر   5بیش از  

وقت در عمق  نیمه

 متر   10بیش از  

  )حتی با وسایل

 ایمنی( 

وقت در  تمام

عمق بیش از  

متر )حتی    10

با وسایل  

 ایمنی( 

کار در اعماق  

  50بیش از  

متر )حتی با  

 وسایل ایمنی( 

 انفجار  18

 انفجار ساده 

 خطر و کم

 دهد. رخ می 

 انفجار مستمر 

 و نسبتاً خطرناک 

 دهد. رخ می 

 انفجار خطرناک 

وقت  طور نیمه به

 دهد. رخ می 

انفجار  

 خطرناک 

 تمر طور مس به

------ 
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 ردیف 
 درجه   

 عنوان 
1 2 3 4 5 

 دهد. رخ می 

19 

 کار با بیماران 

روحی و  

 روانی 

گاهی با  

بیماران روحی  

و روانی  

 روست. روبه

وقت  طور نیمه به

با بیماران روحی  

و روانی  

 روست. روبه

گاهی با بیماران  

روحی و روانی  

خطرناک  

 روست. روبه

------ ------ 

  2ان را بر عهده دارند در شمول درجة  شغل نگهداری از بیمار های روانی  توضیح ضروری: صرفاً اعضایی که در کلینیک 

 گیرند. این بند قرار می   3و  

20 
 تنهایی 

 غیرمعمول 
 تنهایی مستمر 

تنهایی مستمر با  

سکوت یا  

تنهایی  

غیرمستمر همراه  

 با سروصدا

تنهایی مستمر  

توام با سروصدای  

 کننده ناراحت 

------ ------ 

 لرزش  21
 لرزش خفیف 

 آزاردهنده 

 وقت لرزش نیمه

 شدید   نسبتاً 

وقت توام با  تمام

 لرزش 
------ ------ 

22 

کار با  

 حیوانات 

 و جانواران 

 گزنده و درنده 

 وقت نیمه

 سروکار دارد. 

 وقت تمام

 سروکار دارد. 
------ ------ ------ 

بینی شده است )مانند کارشناسان  توضیح ضروری: صرفاً اعضایی که در شغل آنها کار با حیوانات گزنده و درنده پیش 

 . گیرندشناسی( در شمول این بند قرار می های زیست برخی از آزمایشگاه

23 

کار در فضای  

باز مناطق بد  

 آب و هوا

مکررًا در  

 فضای باز کار

 کند. می 

وقت در  تمام

باز کار  فضای  

 کند. می 

------ ------ ------ 

کار در فضای  

باز مناطق  

 معتدل 

وقت در  تمام

فضای باز کار  

 کند. می 

------ ------ ------ ------ 
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 پیوست شماره پنج  

 وقت« یا »سه چهارم وقت«  دستورالعمل استفاده عضو زن از خدمت »نیمه 

 هیئت علمی نامه استخدامی اعضای غیر « آیین 40موضوع ماده »

 مقدمه 

اجرای   دستورالعمل  آیین  « 40»مادة  در  استخدامی اعضای غیرهیئت علمی  از   ةاستفادنامة   عضو زن 

 با رعایت ضوابط و مقرّرات مربوطه به شرح ذیل است:  چهارم وقت«، وقت« یا »سهخدمت »نیمه

رسمی    -1مادة   زن  مربوط،    با  تواند می عضو  سازمانی  واحد  هیئت   هیئت  تأییددرخواست  و  اجرایی 

چهارم وقت« یا »سه»نیمه سال از خدمت  5، حداکثر به مدت  رئیس پارکرئیسه و موافقت  

در طول خدمت، استفاده کند. نحوه و ترتیب انجام این نوع خدمت، براساس ساعات  وقت«،  

چهارم« »سه  یاکمتر از »نصف«  شود و در هیچ مورد  توسط هیئت اجرایی تعیین می   پارک،کار  

 نیست.   پارک  ت کار مقرّر روزانة ساعا

با درخواست   صرفًا در مدت قرارداد،عضو زن پیمانی با رعایت ضوابط مقرّر در این ماده    -1تبصرة  

مربوط،   سازمانی  موافقت    هیئت  تأیید واحد  و  رئیسه  هیئت  و  پارک،اجرایی  به   رئیس  مجاز 

از ش استفاده  نوع خدمت است. حداکثر مدت مجاز  این  از  یا »نیمهیوة خدمت  استفاده  وقت« 

 سال است.   5در طول خدمت،  چهارم وقت«»سه

صالح  که دارای فرزند معلول به تشخیص مراجع قانونی ذی ی مانیو پ  ی رسم برای عضو زن  -2تبصرة  

رعایت سقف حداکثر   است،  بهزیستی کل کشور(  الزامی    5)سازمان  ماده،  این  موضوع  سال 

 نیست.

پیمزن    عضو  -2مادة   و  از خدمت »  در مدتانی  رسمی  به چهارم وقت«  یا »سه  «وقتنیمهاستفاده 

از » وقت )موضوع مواد  « درصد حقوق و مزایای مستمر عضو تمام75« و »50ترتیب صرفاً 

های »محرومیت العادهنامة استخدامی اعضای غیرهیئت علمی(، برخوردار و فوق آیین  20 و  19

 شود. طور کامل به وی پرداخت می هاز تسهیالت زندگی« و »بدی آب و هوا« ب

مزایا  -1تبصرة   و  حقوق  مستمر  میزان  پیمانی  زن    عضوی  و  خدمت   مدت  دررسمی  از  استفاده 

در شمول حداقل حقوق و مزایای مستمر اعضا، که هر سال چهارم وقت«، »سهیا وقت« »نیمه

 گیرد. ود، قرار نمی ششده از سوی هیئت وزیران در همان سال تعیین می براساس میزان ابالغ 
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عضو    پارک  -2تبصرة   به  است  پیمانی  زنمکلّف  و  مدت  رسمی  خدمت    در  از  یا  »نیمهاستفاده  وقت« 

چهارم وقت« آنان در  »سه  یاوقت«  »نیمهمشروط به آن که مجموع خدمت  وقت«،    چهارم»سه

معادل    1طول   حداقل  تمام  6سال  خدمت  باشدماه  براساس    ،وقت  سال  هر  پایان  مبلغ در 

 شده از سوی هیئت وزیران، »عیدی« پرداخت کند. اعالم 

یا   -3مادة   وظیفه  و  بازنشستگی  حقوق  و  بازنشستگی  برای  احتساب  قابل  خدمت  سنوات  محاسبه 

پیمانی  عضو زن    یمستمر و  یا »سه»نیمهاز خدمت    کهرسمی  استفاده چهارم وقت«  وقت« 

 ربط خواهد بود. تگی ذیکند، از هر نظر مطابق مقرّرات صندوق بازنشس می 

پیمانی  زن   عضو   درخواستدرصورت    -تبصره و  بازنشستگی   رعایت  با   و   رسمی  صندوق  مقرّرات 

وقت و کامل، محاسبه و  ربط، کسور بازنشستگی و حق بیمه بر مبنای حقوق و مزایای تمامذی

 شود. پرداخت می 

مطابق چهارم وقت«  قت« و »سهو »نیمه  رسمی و پیمانی   زن  عضومیزان مرخصی استحقاقی    -4مادة  

« درصد 75« و »50حقوق و مزایای وی در مدت مرخصی، به میزان »و  وقت استعضو تمام

نامة استخدامی اعضای آیین  20  و  19وقت )موضوع مواد  حقوق و مزایای مستمر عضو تمام

 غیرهیئت علمی(، خواهد بود. 

از    -تبصره بیش  استعالجی  مرخصی  از  استفاده  زایمان    1شرایط  و مرخصی  و زن    عضوماه  رسمی 

در آن ،  لحاظ حقوق و مزایا  از وقت است، ولی  چهارم وقت مانند عضو تمامو سه  مهینپیمانی  

 .خواهند بودچهارم وقت« وقت« و »سه»نیمهات مربوط به خدمت مقرّر  تابع  ، مدت

از مدت خدمت    -5مادة   از مدت خدمت  و سهوقت«  »نیمهنیمی  زن   عضو  وقت«م  چهار »سهچهارم 

« بند »الف« مادة 2« و » 1های » ردیف  مدت خدمت وی با رعایت  با   متناسبرسمی و پیمانی،  

نامة استخدامی اعضای غیرهیئت علمی، برای اعطای پایة استحقاقی سالیانه وی آیین  « 21»

 شود. محسوب می 

 زن   عضو  «م وقت»سه چهارچهارم از مدت خدمت  و سهوقت«  »نیمهنیمی از مدت خدمت    -6مادة  

پیمانی،   و  مادة »  تیرعا  بارسمی  آیین24مفاد  و «  استخدامی اعضای غیرهیئت علمی  نامه 

« اعضای  1مادة  رتبة  ارتقای  اجرایی  دستورالعمل  محسوب   پارک،«  وی  رتبة  ارتقای  برای 

 شود. می 
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پیمانی   زن  عضو  -7مادة   ا  رسمی و  تمام  ینمشمول  چ وجه و  وقت، به هیدستورالعمل مانند اعضای 

فناوری و ها و مؤسسات آموزشتحت هیچ عنوان حق اشتغال در دانشگاه عالی، پژوهشی و 

دستگاه  ندارد.سایر  را  غیردولتی  و  دولتی  اجرایی  رعایت های  و درصورت  ماده  این  نکردن 

ها اقدام های رسیدگی به تخلفات ارجاع و برابر رأی این هیئتاشتغال عضو، موضوع به هیئت

 شود. می 

« قانون نحوه 7« و »1« قانونِ اصالح مواد »3عضو زن قراردادی با رعایت مفاد تبصرة »  -8مادة  

نیمه خدمت  »قانون  مصوّب  اجرای  بانوان«،  و   22/02/1389وقت  اسالمی  شورای  مجلس 

وقت یا سه  تواند همانند عضو زن پیمانی، از خدمت نیمهضوابط مقرّر در این دستورالعمل، می 

 ستفاده کند. چهارم وقت ا

مصوبه چهارم صورتجلسه هیئت امنای ، به استناد  « تبصره 6« ماده و » 9» این دستورالعمل در  -9مادة  

که به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، از تاریخ ابالغ   06/1397/ 21مورخ  

 قابل اجرا است.
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 پیوست شمارة شش  

 از اعضای پارک العمل اجرایی قانون حمایت قضایی  دستور

 نامة استخدامی اعضای غیرهیئت علمی« آیین45موضوع »مادة  

 مقدمه 

دستورالعمل اجرایی قانون حمایت نامة استخدامی اعضای غیرهیئت علمی  آیین«  45  »مادةدر اجرای  

 با رعایت ضوابط و مقرّرات مربوطه به شرح ذیل است:  قضایی از اعضای پارک

کننده« در این دستورالعمل، کلیة مراجع قضایی و انتظامی قانونی یدگی منظور از »مراجع رس  -1مادة  

 است.

نباشد، نیز در شمول   پارکهای رسیدگی به تخلفات اداری در مواردی که شاکی عضو  هیئت  -تبصره

 گیرند. این دستورالعمل قرار می 

وی و شکایات مطروحه  اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی، در رابطه با دعا  پارککلیة اعضای    -2مادة  

شود یا به نحوی با وظایف  کننده، که از انجام وظیفه اداری آنان ناشی می در مراجع رسیدگی 

 ایشان مرتبط است، در شمول حمایت قضایی و حقوقی موضوع این دستورالعمل قرار دارند. 

یاد  -تبصره شکایات  و  دعاوی  با  ارتباط  در  متوفی  و  کارافتاده  از  بازنشسته،  زمان  اعضای  در  شده 

شوند. در مورد عضو متوفی، تقاضای همسر یا  اشتغال، مشمول حمایت قضایی و حقوقی می 

مادة   اول مندرج در  ورّاث درجة  از  برای حمایت قضایی و حقوقی   1032یکی  قانون مدنی، 

 کافی است. 

مورد  متقاضی حمایت قضایی و حقوقی، درخواست کتبی خود را با ذکر دالیل و توضیحات    -3مادة  

 کند. یا مقام مجاز از طرف وی تسلیم می   رئیس پارکنیاز برای حمایت قضایی و حقوقی، به  

مرجع تشخیص ارتباط موضوع دعوا با وظایف عضو، برای انجام حمایت قضایی و حقوقی،   -4مادة  

 یا مقام مجاز از طرف وی است.   رئیس پارک

مواد درصورت انجام تشریفات مقرّر در    یا مقام مجاز از طرف وی موظف است  رئیس پارک  -5مادة  

انجام   « 4»   و«  3» برای  را  شرایط  واجد  حقوقی  کارشناسان  یا  کارشناس  دستورالعمل،  این 

طور کتبی با ذکر موضوع، به همراه مدارک و مستندات مورد نیاز،  حمایت قضایی و حقوقی، به

 تقاضی ارائه کند. صالح معرفی و رونوشت آن را به عضو مکنندة ذیبه مراجع رسیدگی 
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 خدمات کارشناسان حقوقی موضوع این دستوالعمل شامل موارد ذیل است:  -6مادة 

 انجام مشاوره و ارشاد قضایی؛ -الف
 شرکت در جلسات دادرسی؛  -ب
 های الزم؛تنظیم شکایت، دادخواست، لوایح و دفاعیه  -ج 
 رای وظایف محوّل؛ربط، برای حسن اجهای دولتی و غیردولتی ذیمراجعه به دستگاه  -د

وکالت، مجاز به انجام   سایر خدماتی که در مراحل دادرسی، وکالی دادگستری در مقام  -هـ
 آن هستند.

تمام مراحل   «5»مادة  کارشناس یا کارشناسان حقوقی موضوع    -7مادة   این دستورالعمل موظفند در 
اقامه دعوا و شکایت  رسیدگی و دادرسی فعاالنه شرکت کنند. درصورتی که برای نبودِ امکان  

و شرکت در جلسات رسیدگی و دادرسی عذر موجّه داشته باشند، مراتب را با رعایت فرصت  
به قباًل  ممکن،  معرفی زمانی  مقام  به  کتبی  معرفی صورت  امکان  تا  دهند،  اطالع  کننده 

  ربط، فراهم شود.کنندة ذیکارشناس یا کارشناسان حقوقی دیگر به مرجع رسیدگی 

 یا مقام مجاز از طرف وی است.   رئیس پارک شخیص عذر موجّه، بر عهدة  ت  -تبصره

تواند برای انجام حمایت قضایی و حقوقی موضوع این دستورالعمل از کارشناس حقوقی نمی   -8مادة  
الزحمه یا سایر عناوین مشابه به نفع خود، یا عضو متقاضی وجه، مال یا سندی به عنوان حق 

 شود.صورت با متخلف، برابر قوانین و مقرّرات مربوط رفتار می دیگری اخذ کند. درغیراین

این  می   پارک  -9مادة   اجرای  در  که  حقوقی  کارشناسان  از  دسته  آن  زحمات  جبران  برای  تواند 
یا مقام مجاز، مبلغی را به   رئیس پارک دهند، با پیشنهاد  دستورالعمل خدمات حقوقی ارائه می 

 عنوان پاداش پرداخت نماید. 

خاتمه   -10  مادة حقوقی  کارشناس  سوی  از  دستورالعمل،  این  موضوع  خدمات  ارائة  زیر  موارد  در 
 یابد. می 

 پارک؛ انصراف کتبی عضو متقاضِی حمایت قضایی و حقوقی به   -الف
با    -ب مربوط  حقوقی  کارشناس  خدمتی  رابطة  بازخرید، پارکقطع  اخراج،  استعفا،  قبیل  از   ،

 ل و یا فوت.بازنشستگی، ازکارافتادگی، انتقا

پرونده  -11مادة   ماده  کلیة  موضوع  اداری(،  و  حقوقی  )کیفری،  جاری  قضایی  پیوست   2های  این 
 در شمول این دستورالعمل قرار دارند.   پارک، اعضای  

مصوبه چهارم صورتجلسه هیئت ، به استناد  « تبصره 3« ماده و » 12»این دستورالعمل در    -12مادة  

تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، از تاریخ   که به  21/06/1397امنای مورخ 

 ابالغ قابل اجرا است.
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 پیوست شمارة هفت  

 دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد اعضای پارک 

 نامة استخدامی اعضای غیرهیئت علمی« آیین50موضوع مادة »

 مقدمه 

اجرای   »در  علمی  آیین«  50مادة  غیرهیئت  اعضای  استخدامی  بهنامة  اصل و  رعایت  منظور 

ساالری و مدیریت بهبود عملکرد و کیفیت کار، اعمال ضابطة شایستگی در تصمیمات اداری، شایسته 

موظف   پارکسازی نیروی انسانی و افزایش کارایی و اثربخشی عضو،  کارگیری نتایج ارزیابی در به به

 است عملکرد اعضای خود را براساس این دستورالعمل ارزیابی کند. 

 تند از: رفته در این دستورالعمل عبار  کارتعاریف به  -1مادة 

شده انجام هایفعالیت  از  حاصل نتایج  و هافعالیت وظایف،  انجام چگونگی  عملکرد:  -1-1

 .است عضو توسط 

 هر ماه فروردین دورة ارزیابی موضوع این دستورالعمل، یک ساله )از اول  دورة ارزیابی:  -1-2

 .است سال( همان اسفند پایان تا سال 

در  شونده:  ارزیابی   -1-3 شاغل  قراردادی(  و  پیمانی  )رسمی،  عملکرد   پارکعضو  که  است 

 شود. وی، در یک دورة یک ساله ارزیابی می 

بالفصل  کننده: ارزیابی   -1-4 مسئولیت  سرپرست/مدیر  که  است   و  عضو  به  کار  ارجاع عضو 

 .دارد  بر عهده را  وی  سرپرستی 

های بالفصل ریاست، سازمانی )مدیریت  واحد باالترین مقام اجرایی  یی:  تأییدکنندة نها  -1-5

یا ریاست( محل خدمت عضو است، که مسئول  ارزیابی  تأیید معاونت   نهایی کاربرگ 

 کننده است. بازبینی ارزیابی  از پس عملکرد عضو، 

 برای  ، آنان  وظایف  ماهیت  و نوع سازمانی یا اعضا، براساس سطح پست  بندی تقسیمگروه:   -1-6

 است. عملکرد  ارزیابی 

 و  وظایف عملکردها،  فرآیندها،  ها، ورودی  گیریای است که در اندازه مشخصه  شاخص:   -1-7

 .شود می  استفاده  پیامدها 

با رعایت ضوابط و مقرّرات این دستورالعمل، ساالنه و   پارک  -2مادة   موظف است عملکرد عضو را 

گیریِ  رزیابی را پس از تأیید هیئت اجرایی، در تصمیم جانبه ارزیابی کند و نتایج اصورت همهبه

 موارد زیر به کار گیرد: 
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 تمدید قرارداد اعضای قراردادی و پیمانی؛  -2-1

 اعطای پایة استحقاقی سالیانة اعضا؛  -2-2

  اعطای پایة تشویقی به اعضا؛  -2-3

 قاقی؛نکردن پایة استحالعادة ویژة اعضای رسمی، به دلیل دریافت کسر فوق   -2-4

 های آموزشی مورد نیاز؛ طراحی و اجرای دوره  -2-5

 های سازمانی مدیریتی؛انتصاب و عزل اعضا در پست  -2-6

 وری اعضا؛  العاده بهرهبرقراری فوق   -2-7

 ارتقای رتبة اعضا.   -2-8

اعضا برای ارزیابی عملکرد، براساس سطح پست سازمانی/شغل یا نوع و ماهیت وظایف، در   -3مادة  

 گیرند.  های ذیل قرار می ی از گروهیک

 تراز؛مدیر یا عناوین هم :  ک گروه ی  -3-1

 تراز؛ گروه دو: رئیس گروه/رئیس اداره یا عناوین هم   -3-2

 تراز؛گروه سه: کارشناس، کاردان یا عناوین هم  -3-3

 گروه چهار: سایر مشاغل.  -3-4

 اعضا عبارتند از:  واحدها و مسئوالن اجرای فرآیند ارزیابی عملکرد  -4مادة 

عملکرد:   -4-1 ارزیابی  متولّی  برنامه  واحد  عملکرد مسئولیت  ارزیابی  فرآیند  اجرای  و  ریزی 

 یا عناوین مشابه است.   پارکاعضا، بر عهدة مدیریت/ ادارة منابع انسانی  

ارزیابی عملکرد:   -4-2 ارزیابی   کارگروه  کارگروهی تخصصی است که زیر نظر واحد متولّی 

ها را بر عهده  شود و مسئولیت نظام ارزیابی و هدایت کلیة فعالیت شکیل می عملکرد ت 

 دارد. 

استقرار    -تبصره عملکرد«محل  ارزیابی  انسانی    »کارگروه  منابع  مدیریت/ادارة  عناوین    پارکدر  یا 

 مشابه است.

خانة ارزیابی هایی توسط دبیرآوری اطالعات مورد نیاز، کاربرگمنظور ارزیابی اعضا و جمعبه  -5مادة  

می  اجرایی  هیئت  تأیید  به  و  تهیه  کاربرگعملکرد  گروه رسد.  با  متناسب  مذکور،  های  های 

 عمومی و اختصاصی های شاخص  « این دستورالعمل و مشتمل بر3چهارگانه مندرج در »مادة 

های امتیاز مربوط به شاخص   50« امتیاز )شامل:  100است و برای هر کاربرگ در مجموع »

 شود. های اختصاصی( در نظر گرفته می امتیاز مربوط به شاخص   50  عمومی و
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 محورها و معیارهای سنجش ارزیابی عملکرد اعضا به شرح ذیل است:  -6مادة 

عضو به شرح ذیل،  معیارهای مشترک ارزیابی عملکرد  عبارت است از  محور عمومی:    -6-1

 : کندمی را فراهم    ویکه زمینة تسهیل تحقق عملکرد اختصاصی  

 معیار تعظیم شعائر و انضباط اداری؛   -الف

 های اداری؛معیار شایستگی   -ب

 های ارتباطی؛معیار مهارت  -ج 

 معیار توسعة فردی.   -د

از  محور اختصاصی:    -6-2 عضو به شرح  ارزیابی عملکرد    اختصاصی معیارهای  عبارت است 

ها و شرح  ها، برنامهدر مأموریت  عضو اصلی سنجش عملکرد    ذیل، که به عنوان رکن 

 شود: وی محسوب می ف  یوظا

 معیار مشترک شغلی؛  -الف

 معیار اختصاصی شغلی.   -ب

 مورد  ی سازمان   پست   ف ی وظا   شرح معیار اختصاصی شغلی برای عضو رسمی و پیمانی براساس      -1تبصرة  

 تعریف  ی و برای عضو قراردادی، براساس شرح وظایف محوّله، متناظر با پست سازمانی مرتبط تصّد

 د و این معیار درخصوص هریک از اعضا متفاوت است. شو می 

رسمی و پیمانی با وظایف محوّله به عضو    ی پست سازمان  فیوظادرصورت مغایرت شرح    -2تبصرة  

وی، مالکِ  به محوّله  فیوظا باوی و همچنین شرح وظایف مندرج در قرارداد عضو قراردادی 

 ضو، در سال ارزیابی است.تکمیلِ کاربرگ ارزیابی عملکرد، وظایف محوّله به ع

سقف امتیازات قابل احتساب برای ارزیابی عملکرد اعضا به شرح جدول ذیل است که عدد   -7مادة  

مشخص برای سقف امتیاز هر معیار، در هر دوره ارزیابی، توسط هیئت اجرایی پیشنهاد و به  

 رسد. تصویب هیئت رئیسه می 

 زیابی الزامی است. درصد سقف امتیاز ار  70کسب حداقل    -1تبصرة 

امتیاز معیار اختصاصی شغلی در اختیار تأییدکنندة نهایی است، که با پیشنهاد سرپرست/مدیر    -2تبصرة 

 شود. تعیین می   تأییدکنندة نهایی، کننده( و موافقت  بالفصل عضو )ارزیابی 
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 محور   سقف امتیاز  هر معیار   سقف امتیاز  عنوان معیار  محور عنوان ردیف 

 عمومی  1

 عظیم شعائر و انضباط اداری ت 

 امتیاز   15تا    10

 محور( )با رعایت سقف امتیاز
 امتیاز   50

 های اداری شایستگی 

 های ارتباطی مهارت 

 توسعه فردی 

 اختصاصی  2
 امتیاز   30تا    20 مشترک شغلی 

 محور( )با رعایت سقف امتیاز
 امتیاز   50

 اختصاصی شغلی 

 امتیاز   100 یاز امت   100 جمع کل امتیاز 

 امتیاز   70 امتیاز   70 حداقل امتیاز مورد نیاز 

 

عملکرد  ارزیابی  هایکاربرگ تکمیل مراحل و اجرا فرآیند  -8مادة   ارزیابی  دبیرخانة  توسط  عملکرد 

 شود. تعیین و ابالغ می  پارک

کاربرگ  -9مادة   متولی،  نهایی  هایواحد  تأییدکنندة  توسط  تأییدشده  را   مستندات و ارزیابی  مربوط 

 دهد.کند و درصورت تأیید، در دستور کار هیئت اجرایی قرار می بررسی می 

خدمت   -تبصره محل  واحد  به  نواقص،  رفع  برای  مستندات  ارسالی،  مدارک  نقص  درصورت 

 شود. شونده اعاده می ارزیابی 

زیابی عملکرد  فرآیند مربوط به اعتراض اعضا به نتیجة ارزیابی عملکرد، توسط دبیرخانة ار  -10مادة  

 شود. تعیین و ابالغ می  پارک

این   10  و  9مواد  ارزیابی نهایی و اعتراض عضو )موضوع   نتیجة واحد متولی مکلف است  -11مادة  

 کند.  عضو اعالم به دستورالعمل( را

و   -12مادة   اهداف  به  توجه  با  سال(،  اول  ماهة  سه  در  )ترجیحاً  سال  هر  دستورالعمل  این  مفاد 

با پیشنهاد دبیرخانة ارزیابی عملکرد و تأیید هیئت اجرایی، قابل   پارک،شده  یینهای تعبرنامه

 بازنگری است.  

مصوبه چهارم صورتجلسه هیئت ، به استناد  « تبصره 6»   و« ماده  13»این دستورالعمل در    -13مادة  

 که به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، از تاریخ  21/06/1397امنای مورخ 

 ابالغ قابل اجرا است.
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 پیوست شمارة هشت  

 های رفاهی به اعضای پارک دستورالعمل پرداخت کمک 

 نامة استخدامی اعضای غیرهیئت علمی« آیین69موضوع مادة »

 مقدمه 

اجرای  می   پارک  در  بهآیین«  69»مادة  تواند  و  استخدامی اعضای غیرهیئت علمی  تعدیل  نامة  منظور 

اقتصا مشکالت  از  اعضا،برخی  اثربخشی  و  کارایی  افزایش  کار،  کیفیت  و  عملکرد  بهبود  و  به   دی 

های رفاهی و تسهیالت مستقیم و غیرمستقیم نقدی و غیرنقدی، براساس مفاد اعطای برخی از کمک 

 این دستورالعمل اقدام کند. 

مصوّب    های مستقیم و غیرمستقیم رفاهی هزینهماهیانه از کمک   پارککلیة اعضای شاغل در    -1مادة  

شده براساس مصوّبات هیئت وزیران کمتر نخواهد بود، به شرح  هیئت امنا، که از میزان تعیین

 شوند: مند می ذیل بهره

 هزینة یک وعده غذای گرم در هر روز کاری؛کمک   -1-1

 ؛سال به عضو زن  6به ازای هر فرزند زیر  هزینة مهد کودک  کمک   -1-2

مهد کودک  کمک   -1-3 ازای  هزینة  زیر  به  فرزند  )مرد( که همسرش   6هر  به عضو  سال 

  یا  پارکدر    همسرش فاقد شغلا  متوفی یا مطلقه است و حضانت فرزند را برعهده دارد، ی

 )غیرشاغل( است؛  اجرایی   هایدستگاه   سایر

 هزینة ایاب و ذهاب )درصورت عدم ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب(.کمک   -1-4

لی که از سوی هیئت اجرایی واجد شرایط دریافت شیر یا لباس، حسب به اعضای شاغل در مشاغ   -تبصره

 شود.  شده، توسط هیئت اجرایی، شیر و لباس داده می مورد هستند به میزان تعیین 

 50بر درصد پرداخت حق بیمة پایه درمان،  مکلّف است عالوه  پارکدرصورت وجود اعتبار،    -2مادة  

 ت تکّفل آنان را پرداخت کند. درصد حق بیمة تکمیلی اعضا و افراد تح

درصد حق بیمة تکمیلی بازنشستگان و افراد تحت   50تواند  می   پارکدرصورت وجود اعتبار،    -تبصره

 تکفل آنان را پرداخت کند. 

 است.  پارکپرداخت سهم حق بیمة عمر و حوادث اعضا، بر عهدة    -3مادة 

هزینة با عنوان کمک    پارک، هیئت رئیسه  تواند در طول سال وجوهی را با تصویب  می   پارک   -4مادة  

 های ویژة مذهبی و ملی، به اعضای شاغل پرداخت کند. نقدی یا غیرنقدی، به مناسبت
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بهمی  پارک  -5مادة   تشویق پستواند  اعضای  منظور  از  و حمایت  اندوخته،   پارکانداز  تأمین  از طریق 

های  سهم عضو، نزد یکی از بانک  اندازبنابر درخواست عضو شاغل رسمی و پیمانی، حساب پس

  10تا  دارای مجوّز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، به نام عضو افتتاح کند و حداکثر  

شده در قوانین و مقرّرات عمومی کشور  حقوق رتبه و پایة وی را که کمتر از سقف تعیین  درصد

سر از دریافتی وی، به حساب  انداز عضو«، پس از ک نخواهد بود، در هر ماه به عنوان »سهم پس

دراین کند.  واریز  ماه  مزبور  هر  در  پس  100صورت  »سهم  بهدرصد  عضو«  »سهم  انداز  عنوان 

ضمن درج در بودجة تفصیلی ساالنة مصوّب    پارک،« از محل اعتبارات پرسنلی  پارکانداز  پس

 شود.  ریز میای که به نام عضو افتتاح خواهد شد، واهیئت امنا، به حساب سپردة جداگانه

 های موضوع این ماده در زمان اشتغال عضو، غیرقابل برداشت است.موجودی حساب  -تبصره

با می   پارک  -6مادة   سال  طی  در  خود،  اهداف  پیشرفت  در  مؤثر  و  توانمند  شاغل  اعضای  به  تواند 

 تصویب هیئت رئیسه، مبلغی را تا دو برابر حقوق و مزایای مستمر عضو با عنوان »پاداش«،

 بینی اعتبار الزم در بودجة تفصیلی سالیانة مصوّب هیئت امنا، پرداخت کند. مشروط به پیش

، پارک الحسنه اعضای  منظور کمک یا وام به صندوق قرض تواند هر ساله مبلغی را بهمی   پارک  -7مادة 

ی، های مسکن یا مصرف یا اعتباری، یا پرداخت وام مستقیم به اعضا، در بودجة تفصیلتعاونی 

 با تصویب هیئت امنا منظور کند. 

میزان کمک و سقف وام قابل پرداخت در قالب اعتبارات مصوّب است و نحوة پرداخت و گردش    -تبصره

 رسد.مالی آن مطابق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیئت رئیسه می 

بهمی   پارک   -8مادة   هر  تواند  اعضا  سالمت  حفظ  پرد  2منظور  با  بار  یک  امکان سال  هزینه،  اخت 

 معاینات پزشکی آنان را فراهم کند. 

به  پارک  -9مادة   است  عضو، موظف  و سالمت  روحی  تقویت  کارایی،  افزایش  توانمندسازی،  منظور 

منظور تشویق وی برای انجام امور ورزشی، راهکار اشاعه دهد و به پارک فرهنگ ورزش را در 

 مناسبی تدوین و اجرا کند. 

مصوبه چهارم صورتجلسه هیئت ، به استناد  « تبصره 4»   و« ماده  10»ورالعمل در  این دست  -10مادة  

که به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، از تاریخ  21/06/1397امنای مورخ 

 ابالغ قابل اجرا است.



 اندازی پارک علم و فناوری و راه   تأسیس نامه  آئین 

 و فناوریوزارت علوم، تحقیقات  2/10/97مصوب  

مجموعهتغییرات:   جدید،  ویرایش  در در  آنها  شناسایی  که  است  گرفته  انجام  جزئی  تغییرات  از  ای 

 مقایسه این ویرایش با ویرایش قبلی میسر است.

 مستندات مرتبط و مرجع 

شورای گسترش و   26/9/96های علم و فناوری مصوب  اندازی پارکنامه تأسیس و راهآئین  •

 الی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ریزی آموزش عبرنامه

شورای گسترش و   26/9/96های علم و فناوری مصوب اندازی پارکاساسنامه تأسیس و راه •

 ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. برنامه

 مقدمه 

فناور و  علم  برا  ی ط یمح  یپارک  حرفه  یمناسب  حضور  و  و   یهاشرکت  ی ااستقرار  کوچک  فناور 

هستند که در   ی و مؤسسات پژوهش   عیو توسعه صنا  ق یتحق   یواحدها  ان، یبندانش  یهاشرکت  متوسط، 

 کرده   لیرا تسه  یجذب، ارتقاء و انتشار فناور  ندیفرآ  ،ینوآور  ی نظام مل  گرانیباز  ریتعامل سازنده با سا

 . کنندی نقش م  یفایا انبنیو در تحقق اقتصاد دانش

بر مبنی   یمقام معظم رهبر  ی ابالغ   یعلم و فناور  ی کل   هایاستیس  یمنظور و در راستا  نیبد

کشور و نقشه   ی اتوسعه  یهابرنامه  ، یعلم و فناور  ی هاها و پارکو توسعه شهرک  تأسیس از    تیحما

ن  ی جامع علم  الت یو تشک  فیقانون اهداف، وظا  2بند ب ماده    2جزء    یاجرا  یدر راستا  زیکشور و 

و    لینحوه تشک  نامهنییآ  ، ی اسالم  یمجلس شورا  18/5/83مصوب    یو فناور  قاتیعلوم، تحق   ارتوز

 . شودی م  بیتصو  ریبه شرح ز  یعلم و فناور  یهاپارک  تیفعال 

 تعاریف   -1مادة 

 منظور »وزارت علوم، تحقیقات و فناوری« است.  وزارت:  -1-1

 منظور »معاونت پژوهش و فناوری« وزارت است.   معاونت: -1-2
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 ریزی آموزش عالی« وزارت است.گسترش و برنامهمنظور »شورای    شورای گسترش:  -1-3

ریزی امور فناوری  برنامهگذاری و  سیاستدار  کل یا واحد عهدهمنظور »دفتر، اداره  دفتر:   -1-4

 معاونت است.

 منظور »کمیسیون پژوهش و فناوری« شورای گسترش است.  : کمیسیون -1-5

 معاونت است.منظور»کارگروه تخصصی فناوری«    کارگروه تخصصی:  -1-6

ای پژوهشی و فناوری است که پارک مؤسسهاست.    پارک علم و فناوری  منظور  پارک:  -1-7

از شود و بهای مدیریت می بوسیله متخصصین حرفه افزایش ثروت در جامعه  منظور 

ها و واحدهای فناور حاضر طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میان شرکت

شود. برای دستیابی به این  می   تأسیس متکی بر علم و دانش  های  در پارک و مؤسسه

دانشگاه میان  در  را  فناوری  توسعه  جریان  پارک  و   هایمؤسسهها،  هدف،  تحقیق 

شرکت می توسعه،  مدیریت  و  انداخته  حرکت  به  بازار  و  خصوصی  رشد های  و  کند 

مراکز رشد،   های خالقیت و شکوفایی، های متکی برنوآوری را از طریق کانونشرکت

می دهندهشتاب  تسهیل  زایشی  فرآیندهای  و  نوآوری  مراکز  پارکها،  بر عالوه  کند. 

فراهم  را  دیگری  افزوده  ارزش  با  خدمات  باال،  باکیفیت  امکانات  و  کاری  فضاهای 

 دهد. کند و در اختیار مشتریان خود قرار می می 

خصوصی:   -1-8 که    پارک  است  پارکی  وتأسیسمنظور  مدیریت  آن تأمین    ،  مالی  منابع 

 عهده بخش خصوصی است. به

 . کند منظور پارکی است که در یک حوزه تخصصی فعالیت می   پارک تخصصی )ویژه(: -1-9

)متقاضی(  سازمان   -1-10 مسئولیت    :مؤسس  است که  غیردولتی  یا  دولتی  سازمانی  منظور 

 و تأمین اعتبارات مورد نیاز برای پارک بر عهده آن است.   تأسیس

 منظور »هیئت امنای پارک« است.   هیئت امنا:  -1-11

شرکت  فناور: واحدهای    -1-12 سایر  منظور  یا  و  توسعه  و  تحقیق  واحدهای  مؤسسات،  ها، 

حقوقی  گروه  اشخاص  همچنین  هستهو  و  تحت ها  حقوقی  هویت  فاقد  فناور  های 

هستند های وابسته به پارک  پوشش یا مستقر در پارک، یا مراکز رشد یا سایر بخش

حقوقی اند و هویت  که در چارچوب ضوابط مربوطه در پارک پذیرفته و استقرار یافته 

مستقل از پارک دارند. واحدهای فناور با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی خود 

 و قیقات کاربردی  در زمینه کسب و کار با محوریت یک ایده نو و یا مستخرج از تح 

انتقال دسی مهن  طراحی ،  یاتوسعه معکوس،  مهندسی  مدیریت  ،  ارائه    فناوری  و  یا  و 
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کسب تخصصی  به   و  خدمات  بازار(  تا  فناوری  )از  نتایج تجاریمنظور  کار    کردن 

می   تحقیقات  شامل  فعالیت  مربوط،  مقررات  و  قوانین  رعایت  با  تعریف  این  کنند. 

 شود.ها و مؤسسات خارجی نیز می شرکت

با   وابسته به پارک است. این مرکز  «کز رشد واحدهای فناورمر » منظور    مرکز رشد:  -1-13

توسعه   و  ایجاد  از  نوپا ارائه خدمات حمایتی،  فناور  تازه    واحدهای  توسط   تأسیسیا 

های فناورانه و نوآورانه فعالیت  کارآفرینان و نوآوران که با اهداف اقتصادی در زمینه

 کند. کنند، پشتیبانی می می 

پارک است که در یک زمینه تخصصی یا در   ای وابسته بهمجموعهر  منظوپردیس:    -1-14

 شوند. می   تأسیسیک حوزه جغرافیایی دیگر در استان محل فعالیت پارک  

ایجاد منظور    منطقه:  -1-15 پارک  آن  در  که  است  استانی  یا  و  شهر  جغرافیایی  محدوده 

 شود. می 

 اهداف پارک   -2مادة 

بنیان و های دانشستقرار واحدهای فناور و شرکتفراهم کردن بسترهای الزم برای ا -2-1

 آموختگان؛ اشتغال دانش

رقابت   -2-2 افزایش  و  اقتصادی  فعالیت  توانمندسازی  زمینه  در  فناور  واحدهای  پذیری 

 پارک؛

نوپا و نوآور در زمینه     -2-3 از ایجاد و توسعه واحدهای فناور  توسعه کارآفرینی و حمایت 

 فعالیت پارک؛ 

 بنیان؛ ری و حمایت از ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانشتوسعه فناوری و نوآو   -2-4

 بر علم و فناوری؛ آفرینی مبتنی سازی نتایج تحقیقات و ثروتتجاری   -2-5

 های اقتصادی جامعه؛ایجاد ارتباط مراکز علمی و پژوهشی با بخش   -2-6

 المللی. های داخلی و بینانتقال، جذب و کسب دانش فنی و سرمایه    -2-7

 های پارک موریتوظایف و ما  -3مادة 

جذب و پذیرش واحدهای فناور همسو با زمینه فعالیت پارک و نظارت و ارزیابی بر  -3-1

 آنها؛    فعالیت 

 های مورد نیاز به واحدهای فناور؛ ارائه خدمات و مشاوره -3-2
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تخصصی    افزایش  به  کمک  -3-3 مشارکت  و  و   سطح   در  فناور  های واحدحضور  ملی 

  ؛ المللی بین

گذاری در های مناسب برای توسعه فناوری و جلب سرمایههحمایت مالی و ایجاد زمین -3-4

 واحدهای فناور؛ 

و  -3-5 دولتی  توسعه  و  تحقیق  واحدهای  استقرار  و  فعالیت  برای  مناسب  بستر  ایجاد 

 غیردولتی داخلی و خارجی در پارک؛

توانایی  -3-6 سازماندهی  و  و  جلب  مأموریت  راستای  در  منطقه  در  موجود  امکانات  و  ها 

 اهداف پارک؛

و ایج -3-7 پارک  با  آن  فناور  واحدهای  و  پارک  بین  فعالیت مشترک  برای  زمینه الزم  اد 

 واحدهای فناور کشورهای خارجی؛ 

ایجاد زمینه مناسب برای حضور و همکاری واحدهای فناور و کشورهای خارجی در  -3-8

 پارک؛ 

دانشگاه   -3-9 با  الزم  همکاری  و  هماهنگی  و ایجاد  پژوهشی  آموزشی،  مؤسسات  و  ها 

و خارجی داخ  فناوری سازمان، دستگاهلی  اجرایی،  کلیه بخشهای  و  نهادها  های ها، 

 ها.اقتصادی دولتی و غیردولتی برای توسعه فعالیت 

فناور -3-10 و  محصوالت  بازار  توسعه  به  انعقاد های  ی کمک  طریق  از  فناور  واحدهای 

فروش   یا  و  فناوری  توسعه  پژوهشی،  مطالعاتی،  خدماتی،  اجرایی،  قراردادهای 

فناور  محصول/خد واحدهای  به  آنها  اجرای  واگذاری  و  بیرونی  کارفرمایان  با  مت 

 مربوطه.

  :است  ممنوع   پارک  توسط   ریز  یهافعالیت  انجام  -1تبصرة 

های غیردولتی که توسط بخش خصوصی یا )به استثنای پارک تملک سهام واحدهای فناور -الف

 واحدهای فناور(؛  سهام %25شود، با رعایت سقف تملک نهادهای عمومی ایجاد می

)همکاریعلم  هیأت   عضو   استخدام   -ب علمی    اعضای   ی  و   سایرهیأت  آموزشی  مؤسسات 

های آموزشی و پژوهشی و پست سازمانی در مؤسسات ذیربط  با حفظ مسئولیتپژوهشی  

با مقررات،  و  ضوابط  رعایت  آن  پارک  و  مأموریت  یا  انجام و  برای  پارک  به  ها 

 های مدیریتی پارک بالمانع است(؛یا تصدی پستهای مورد نظر پارک  مسئولیت 

مطالعاتی،    یقراردادها   ی اجرا  یا   و  انعقاد   -ج  خدماتی،  فروش پژوهش اجرایی،  یا  و  ی 

  ،هاپارک  توسعه  و  بهبودطراحی،    نهیزمقراردادهای مرتبط با    استثنای  بهمحصول/خدمت  
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رشد   یافناور  توسعه  یهارساخت یز  سایر  ومراکز  و  توسط   یبرا  کهقراردادهایی    ی  اجرا 

 . دنشوی منعقد م  آنها،   به  ارجاع واحدهای فناور و  

 دولتی  فناور  واحدهای  بهو غیرمستقیم    مستقیم   مالی پرداخت هرگونه کمک و تسهیالت    -د

نامه  ها با حفظ مالکیت پارک در چارچوب آیینبرداری از زیرساختبه استثنای امکان بهره

 مربوط.

توانند نمی  مسئولیت،  تصدی زمان شامل مدیران و کارکنان ستاد در  ستادی پارک اعضای  -2تبصرة  

 باشند. پارک مربوط فناور واحدهای از یک  مدیرعامل هیچ  و مدیره هیأت عضو دار، سهام 

یا   -4مادة   خصوصی(  و  عمومی  نهادهای  از  اعم  غیردولتی  و  )دولتی  پارک  تأسیس  کلی  شرایط 

 های وابسته به پارک پردیس

به   -4-1 توجه  مبنی   استیسبا  پرهوزارت  تکث  زیبر  محدود   یهاسازمان  ریاز  و  اجرایی 

فناوری،  نگه و  پژوهشی  علمی،  مراکز  تعداد  )به   تأسیس داشتن  هراستان  در  پارک 

 ی هادر استان  د یپارک جد  جادیتهران( محدود به یک پارک استانی بوده و ا  یاستثنا

 ژه یو  ای  ی تخصص  پارک  ادجیا  ی خاص مانند تقاضا طیپارک مصوب بجز در شرا  یدارا

 ، ممنوع است.و یا ایجاد پردیس  ی خصوص  ای  یاقتصاد یهااز طرف بخش

بند   -4-2 رعایت  بر  تاکید  )با  پارک  تأسیس یک  زیر 1-4برای  منطقه، وجود شرایط  در   )

 ضروری است: 

  و   هادانشجو در رشته  15000توانمند و حداقل    ی ردولتیو غ  ی دانشگاه دولت  پنج حداقل   •

  منطقه؛  در  پارک  تیفعال   با   مرتبط   یهانه یزم

  منطقه؛   در  توانمند  ی صنعت  شهرک  ک ی  حداقل •

 یمهندس  خدمات  و   ی قاتیتحق   شرکت   50  و  ی صنعت  و  ی دیتول   شرکت  150  حداقل •

  منطقه؛  در  پارک  تیفعال   با  مرتبط  یهانهیزم  در  فعال   ی خصوص

وابسته به یا پردیس    پارک  تأسیس   در  مشارکت  یبرا  فناور  واحد   20  حداقل  ی آمادگ •

  آن؛   در  حضور  ای  و  پارک

 ؛منطقه   در  ی شهری ات تأسیس   و  زیربنایی   امکانات •

 ؛ خدماتهای تخصصی توانمند در ارائه  ها و کارگاههآزمایشگا  •

 ای، مدیریتی و آموزشی در منطقه. حرفه  نامشاوردسترسی به تیم   •

دمات مهندسی خصوصی فعال های تولیدی، صنعتی، تحقیقاتی و خدر مورد شرط تعداد شرکت  -1تبصرة  

 شود.  گیری مییافته، بر حسب مورد در معاونت تصمیمهای کمتر توسعه در استان 
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علمی و اجرایی الزم از   های مدیریتی ستاد، باید توانمندیافراد پیشنهادی برای پست  -4-3

 جمله موارد ذیل را دارا باشند: 

  ؛هاآشنایی با مبانی نظری پارک •

 های دولتی و غیردولتی(؛ تارهای فنی و اقتصادی منطقه )در بخشآشنایی با ساخ •

 ؛ ایآشنایی کافی در امر تحقیقات توسعه •

 ی؛خصوص  یها شرکت  ی ابیارز  و  جذب  در  یی توانا •

 های علمی اقتصادی. سال سابقه مدیریت با اولویت در بخش  3حداقل   •

سازمان    -4-4 اختیار  در  اولیه  امکانات  و  فیزیکی  فضای  و به  سس مؤوجود  واگذاری  منظور 

 پارک مانند:   تأسیسها برای  اختصاص آن

 الف( زمین مناسب با شرایط زیر: 

 هکتار در شروع فعالیت پارک؛    20وسعت: حداقل   •

 ،یاستاندار  لیقب  از  ی دولت  مرتبط   یهادستگاه  ی برخ   یهمکار  و  ی مال   تیحما  تعهد •

  ؛ستانا  بزرگ  یدیتول   ی واحدها  و  کل  ی هااداره  ها، دانشگاه

قانون    5کاربری زمین: وجود تائیدیه مراجع ذیربط از قبیل شهرداری، کمیسیون ماده   •

شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد مالکیت و کاربری زمین مورد نظر برای 

 پارک؛  تأسیس

 پارک؛ تأسیسدسترسی مناسب به مناطق شهری، دانشگاهی و صنعتی مجاور به محل  •

اینترنت در محدوده زمین  امکانات زیربنایی شه   • تلفن، گاز و  ری شامل آب، برق و 

 مورد نظر برای احداث پارک. 

فیزیکی (  ب  یبرای  برداربهره   قابلکه    مترمربع  2000  حداقل  با  پارک  بهشده  واگذار  مناسب  فضای 

 . ی در شروع فعالیت پارک باشدخدمات  ی واحدهای و  ستاد  حوزه  ، فناور  ی واحدها  استقرار

 ت یو موقعبا توجه به زمینه تخصصی پارک  ی یا تخصصی،خصوص  هایپارکها، پردیس در  -2  تبصرة

زمین  یی ایجغراف وسعت  وزارت حداقلمی   آنها،  تأیید  گرفته  هکتار    5  تواند درصورت  نظر  در 

   .شود

 نامه مربوطه تعیین خواهد شد.در شیوه   سایر ضوابط موردنیاز برای تأسیس یک پردیس،     -3تبصرة 

 مراحل اجرایی صدور مجوز پارک   -5مادة 

 الف( مراحل موافقت اصولی

 ؛باالترین مقام سازمان مؤسس   یبا امضا   اصولی  موافقت  یتقاضاارائه   -5-1
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 ؛ توسط دفتر و ارائه مستندات مربوط 4ی و تأیید احراز شرایط مندرج در ماده  بررس   -5-2

ساله   5سب و کار راهبردی و طرح ک سنجی، تهیه برنامهانجام مطالعات اولیه و امکان -5-3

آیین  این  پیوست  در  پیشنهادی  اصلی  اجزای  با  پرسشنامه پارک  تکمیل  و  های نامه 

 ؛مربوط توسط سازمان مؤسس

  تخصصی؛   گروهبررسی تقاضا در کار -5-4

 ؛ضوع در کمیسیون پس از تأیید کارگروه تخصصی مو  بیتصو  و  ی بررس -5-5

 شورای گسترش.   توسط صدور مجوز   -5-6

اص  -تبصره موافقت  اعتبار  حداکثر  مدت  صادره  سالولی  است    پنج  الزم  متقاضیان  و  بود  خواهد 

دریافت  برای  تدریجی شرایط الزم  احراز  به  نسبت  اصولی  موافقت  گرفتن  از  بالفاصله پس 

زمان مقرر،  موافقت قطعی در  احراز شرایط صدور  اقدام کنند. درصورت عدم  موافقت قطعی 

در شورای گسترش برای یک دوره   ، موافقت اصولی مؤسسبراساس گزارش توجیهی سازمان  

 دیگر قابل تمدید است. 

 ب( مراحل موافقت قطعی

 ؛باالترین مقام سازمان مؤسس   یامضا  با  قطعی موافقت    یتقاضا  ارائه -5-7

 ارایه مستندات زیر: -5-8

 ؛ مصوبساسنامه  ا •

  ؛ امنا  هیئت  مصوبساله آینده    5طرح کسب و کار    وراهبردی    یهابرنامه •

 ب؛مصو  عمرانی   جامع  طرح   ارائه •

 های مورد نیاز برای واگذاری اراضی؛اجرای زیرساخت •

 ارائه مستندات مربوط به واگذاری بخشی از اراضی پارک به واحدهای فناور؛   •

 شده مصوب هیئت امنا؛های عملکرد حسابرسی گزارش  ارائه •

یک پارک    عملکرد   از  ساالنه  یهاگزارش  ارائه • حداقل    برای   مطابقساله    3دوره 

مانند:    ازشده  نتعیی  هایشاخص  دفتر   فناور،  واحدهای  پذیرش  و   جذبطرف 

 . ... و  پارک  مصوب  برنامه  مطابق  پارک   خدماتی   و  ستادی  هایمجموعه  اندازیراه

  تخصصی؛   گروهکار  در تقاضا  ی بررس -5-9

 ؛گروه تخصصی کار دییموضوع در کمیسیون پس از تأ   بیو تصو  ی بررس -5-10

 . ی گسترشصدور مجوز توسط شورا -5-11
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توجه به عملکرد    با  های مورد نیاز آن، و اجرای زیرساخت  اراضی   واگذاری   شرط  خصوص   در  -تبصره

 . شودمی   گیریتصمیم   دفتر  درپارک و گستره فعالیت آن،  

 اساسنامه   -6مادة 

ماه پس  3بایست ظرف مدت مبنای اداره پارک، اساسنامه مصوب آن است و پارک می  -6-1

د نیاز به اصالح، اساسنامه پیشنهادی خود  از صدور موافقت اصولی/ قطعی و یا در موار

تنظیم و برای بررسی و تأیید به   را مطابق با الگوی اساسنامه مصوب شورای گسترش

 معاونت ارسال کند. 

تایید  -6-2 اساسنامه  است  موظف  ارسال  معاونت  به شورای گسترش  تصویب  برای  را  شده 

از دریافت اساسنامه  ماه پس    6کند. شورای گسترش موظف است حداکثر ظرف مدت  

 شده توسط معاونت نسبت به بررسی و تصویب آن اقدام کند. تایید

پس از دریافت موافقت قطعی باید اساسنامه جدید پس از طی مراحل قانونی به تصویب برسد.   -تبصره

از تصویب در هیئت امنا، تأیید  هرگونه اصالح یا تغییر بعدی در مفاد اساسنامه مصوب پس 

 تصویب شورای گسترش قابل اجرا خواهد بود. معاونت و  

 عملکرد  گزارش   -7مادة 

شده از منظور ارزیابی عملکرد مطابق الگوی اعالمگزارش فعالیت ساالنه خود را به  استپارک موظف  

 . طرف دفتر تکمیل و ارسال نماید

 لغو مجوز تأسیس و فعالیت پارک   -8مادة 

کم  تأسیسمجوز   تأیید  از  پس  پارک  فعالیت  لغو  و  زیر  موارد  در  گسترش  شورای  تصویب  و  یسیون 

 شود: می 

 ؛و تأیید هیئت امنا  مؤسس  سازمان  درخواست  با  -الف

های ها و دستورالعمل نامهتخلف از مقررات اساسنامه، مصوبات و ضوابط و آیین   درصورت  -ب

 و یا دادن شرایط ایجادی  ابالغی وزارت و سایر قوانین و مقررات جاری کشور و ازدست

 وزارت.   تشخیص   به  ضعیف  عملکرد

 های خصوصیضوابط و شرایط اختصاصی پارک  -9مادة 

 ، رعایت ضوابط زیر ضروری است:4بر شرایط مندرج در ماده  های خصوصی عالوهدر پارک

پارک و تعهد به عدم    تأسیستحت اختیار خود برای    هکتار زمین   5تخصیص حداقل  -9-1

 ؛ساله و ارایه اسناد و تعهدات الزم  30ک دوره حداقل  تغییر و تبدیل کاربری آن برای ی



 257 نوآوری  و فناوری اجرایی حوزه ها و ضوابط ها، دستورالعمل نامهقوانين، آیين

 

 : 5بر شرایط مقرر در ماده  تامین شرایط زیر پس از دریافت موافقت اصولی عالوه-9-2

مستقل اختصاصاً برای مدیریت و اداره پارک طبق قانون تجارت و   شرکتایجاد یک    -الف

 ؛ هاثبت شرکت

مفاه  -ب و  مفاد  با  مطابق  اساسنامه شرکت  پیشنهادی  تنظیم  اساسنامه  در  مندرج  اصلی  یم 

 های دولتی/ نهاد عمومی و با لحاظ نمودن موارد زیر در آن: برای پارک

عمومی، هیئت مدیره، مدیر عامل و شورای علمی و فناوری پارک چهار رکن؛ مجمع •

 به عنوان ارکان سازمانی پارک در نظر گرفته شوند؛ 

های دولتی/نهاد عمومی به مجمع پارکو مسئولیت هیئت امنا در اساسنامه    وظایف •

 عمومی و هیئت مدیره واگذار شود؛

پارک • اساسنامه  در  پارک  رئیس  و  رئیسه  هیئت  به وظایف  دولتی/نهاد عمومی  های 

 مدیر عامل پارک واگذار شود؛

 شود؛ جلسات مجمع عمومی با حضور نماینده وزارت تشکیل   •

 ایید وزارت برسد؛انتخاب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت به ت  •

احکام کلیه   یکی  • و  انتخاب  وزارت  توسط  پارک  فناوری  و  از اعضای شورای علمی 

 شود.اعضای شورای علمی و فناوری، توسط معاون پژوهش و فناوری وزارت صادر  

گذاری خطرپذیر در پارک یا مشارکت با یک منظور سرمایهایجاد یک شرکت تخصصی به  -ج 

 ذیر موجود در کشور. گذاری خطرپصندوق سرمایه

 برداری بهره  ، تأسیس  ، ی طراح   مطالعه،   از  اعم   مراحل  کلیه  ی برا  پارک   ی مال   منابع  نیتام-9-3

مالینگهداری  و منابع  این  تأمین  مؤسس    سازمان  و  است  مؤسس  سازمان  عهدهبه  . 

 از   پارک  تأسیس  یبندزمان  برنامه  با  مطابق  و  زمان  مرور  به  را   منابع  نیا  شودی م  متعهد

 شده جذب  منابع  محل  از   ا ی  خود،   نکایشر  ای  خود   به  متعلق   منابع   غیردولتی،   بع منا  محل

  اعتبارات.  کند نیمأ ت  پارک  یدرآمدها  ای  و  ی افتیدر  یهاکمک   ای  التیتسه  ق یطر  از

مشخصات   پارک   ک ی  ی اندازراه  و  تأسیس   یپاسخگو   حداقل  دیباشده  ی نیبشیپ با 

آیین  در  ومندرج  استقرار  ظرفیت  و  الزم  استاندارد  و  تیف یک  با  نامه  و   100  پذیرش 

 . باشد  تن 1500  ظرفیت  با  شرکت

درخواست    مؤسس سازمان  -9-4 ارایه  به هنگام  است  مالی   تأسیسموظف  پارک یک مدل 

 جامع حاوی موارد زیر ارایه کند: 

 گذاری سازمان مؤسس در مراحل مختلف تکمیل پارک؛میزان سرمایه •
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 الی و بانکی؛میزان تسهیالت دریافتی از نهادهای م •

 کنندگان؛های مالی از دیگر ذینفعان و مشارکتنحوه دریافت حمایت •

ارزش • ایجاد  و  امالک  توسعه  و  اجاره  دریافت  محل  از  درآمد  کسب  در   نحوه  افزوده 

 اراضی پارک؛

 نحوه کسب درآمد از محل ارائه خدمات به واحدهای فناور؛ •

 ی فناور و مشارکت در سهام؛ واحدها  نحوه کسب درآمد از محل مشارکت در فعالیت  •

های متداول، فهرست  برگزارشای عالوههای دورهرئیس پارک موظف است درگزارش  -9-5

معافیتشرکت از  که  آیینهایی  قانون،  پارک که مطابق  اعطایی  و مزایای  و نامهها  ها 

شدهدستورالعمل  برخوردار  مربوطه  سهامهای  همراه  به  میزااند،  و  آنها  معافیت  داران  ن 

منظور حصول اطمینان از شده به معاونت، بهبینی های پیشاعطایی را در قالب کاربرگ

 رعایت ضوابط و مقررات وزارت و بررسی عملکرد پارک ارایه کند. 

  -10مادة 

آیین  در  این  و    10نامه  تاریخ    8ماده  در  پیوست  یک  و  و    2/10/97تبصره  گسترش  شورای  در 

عابرنامه آموزش  آیینریزی  جایگزین  و  رسید  تصویب  به  مصوب  لی  و می   26/9/96نامه  شود 

 رسد. های موردنیاز، توسط دفتر تهیه و به تأیید معاونت می نامه شیوه

 هااجزای اصلی برنامه کالن و راهبردی پارک  -پیوست 

 برنامه اجرایی؛  •

 برنامه کاری و مدل مالی پارک؛ •

 اهداف پارک؛ •

 پارک در منطقه؛توجیه فنی و اقتصادی ایجاد   •

 شده و تقسیم فضاهای پارک از نظر نوع کاربری؛ بینی میزان زیربنای پیش •

توزیع جمعیتی و سطح تحصیالت افراد مستقر در ستاد و واحدهای فناور مستقر در  •

 پارک؛ 

 شده مدیریتی؛ریزیهای برنامهسیاست  •

 ها؛بندی واحدهای فناوری و درصد توزیع آندسته •

 شده برای دستیابی به اهداف پارک؛بینی پیشهای اجرایی  روش •
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 های مستقر در اداره و توسعه پارک؛بینی مشارکت شرکتپیش •

های مستقر در چگونگی مشارکت و تعیین حداکثر سهام سازمان مؤسس در شرکت •

 پارک؛

های حمایتی و نحوه ارائه خدمات به سازی زیرساختهای اجرایی در فراهم سیاست  •

 واحدها؛

پارک، هاسیاست  • در  مستقر  فناور  واحدهای  همکاری  تشویق  برای  اجرایی  ی 

 های خارج از پارک و مراکز آموزشی و پژوهشی مرتبط؛ها و شرکتسازمان

به  سیاست  • فیزیکی  زمین و فضای  واگذاری  و  مالی  تعامل  برقراری  در  اجرایی  های 

 ها و واحدهای فناور؛ شرکت

 ای پارک. های عمرانی و توسعهسیاست  •

 



 

 

 

 

 

  

 



 علم و فناوری   اساسنامه الگوی پارک 

 مقدمه 

 آن   تبع  به  و   فناوری  توسعه  امر  در   موثر  اقتصادی،  –  پارک علم و فناوری به عنوان نهادی اجتماعی 

حرفهتغال اش و  بنیاندانش  اقتصاد  توسعه و حضور  استقرار  برای  تخصصی  شرکتزایی   فناور  هایای 

 با  سازنده  تعامل  در  که  پژوهشی   اتمؤسس   و  صنایع  سعهتو  و  تحقیق   واحدهای  متوسط،   و  کوچک 

 تأسیس   دارند،   اشتغال   فناوری  هایفعالیت  به  نوآوری  بومزیست  نظام   آفریناننقش  سایر  با  و  یکدیگر

................................  پارک   راستا  این  در .  شودمی  به.  وابسته   ................................ فناوری.  و  . علم 

.................... شورای   مورخ.   ................... برنامهبراساس مجوز شماره.  و  عالی گسترش  آموزش   ریزی 

، مصوبات هیئت امنای پارک و قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه و مطابق مفاد این اساسنامه  تأسیس

 شود. اداره می 

 تعاریف   -1 مادة

 و فناوری« است.منظور»وزارت علوم، تحقیقات    وزارت: -1-1

 ریزی آموزش عالی« وزارت است.منظور »شورای گسترش و برنامه  شورای گسترش:  -1-2

 گسترش است.  شورایمنظور »کمیسیون پژوهش و فناوری«    :کمیسیون -1-3

 منظور »معاونت فناوری و نوآوری« وزارت است.  معاونت:  -1-4

که است  ای پژوهشی و فناوری  همؤسس پارک علم و فناوری است. پارک    منظور  پارک: -1-5

و  ای مدیریت می بوسیله متخصصین حرفه  ثروت درمنظور  بهشود  از   افزایش  جامعه 

حاضر  و واحدهای فناور    هامیان شرکتسازنده  فرهنگ نوآوری و رقابت    طریق ارتقا 

. برای دستیابی به این  شودمی   تأسیسهای متکی بر علم و دانش  همؤسس پارک و    در

جریان    ،هدف  را   توسعهپارک  دانشگاه  فناوری  میان  و   هایهمؤسس ها،  در  تحقیق 

شرکت می توسعه،  مدیریت  و  انداخته  حرکت  به  بازار  و  خصوصی  وهای  رشد   کند 

، مراکز رشد های خالقیت و شکوفایی، کانونرا از طریق  ی متکی بر نوآوریهارکتش
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نوآوریدهندهشتاب  مراکز  می   ها،  تسهیل  زایشی  فرایندهای  پارکو   برعالوه    کند. 

و کاری  باال   با  امکانات  فضاهای  افزوده  خدمات  ،  کیفیت  ارزش  فراهم را  دیگری  با 

  پارک  اساسنامه  این  در  پارک   از   منظوردهد.  کند و در اختیار مشتریان خود قرار می می 

   .است.............................    .فناوری  و  علم 

.................................    : مؤسس  سازمان -1-6 مسئولیت  منظور  که  تامین    تأسیساست  و 

 اعتبارات مورد نیاز برای پارک بر عهده آن است. 

 منظور »هیئت امنای پارک« است.   هیئت امنا: -1-7

دائمی:  -1-8 تنظیم    کمیسیون  و  بررسی  به  امنا  هیئت  ذیل  که  است  کمیسیونی  منظور 

ار  ای و اختصاصی و ساختهای سرمایهای، تملک دارایی بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه

ساالنه   عملکرد  گزارش  بررسی  همچنین  و  و مؤسس تشکیالتی  امنا  هیئت  عضو  ات 

 پردازد. سایر موارد ارجاعی می 

شرکت  فناور: واحدهای   -1-9 سایر  مؤسس ها،  منظور  یا  و  توسعه  و  تحقیق  واحدهای  ات، 

گروه همچنین  و  حقوقی  هستهاشخاص  و  تحت ها  حقوقی  هویت  فاقد  فناور  های 

های وابسته به پارک هستند ، یا مراکز رشد یا سایر بخشپوشش یا مستقر در پارک

اند و هویت حقوقی که در چارچوب ضوابط مربوطه در پارک پذیرفته و استقرار یافته

مستقل از پارک دارند. واحدهای فناور با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی خود 

تخرج از تحقیقات کاربردی و در زمینه کسب و کار با محوریت یک ایده نو و یا مس 

ارائه توسعه یا  و  فناوری  مدیریت  و  انتقال  معکوس،  مهندسی  مهندسی،  ای، طراحی 

به بازار(  تا  فناوری  )از  کار  و  کسب  تخصصی  تجاریخدمات  نتایج منظور  کردن 

می  فعالیت  شامل  تحقیقات  مربوط،  مقررات  و  قوانین  رعایت  با  تعریف  این  کنند. 

 شود.ارجی نیز می ات خمؤسس ها و  شرکت

با   »مرکز رشد واحدهای فناور« وابسته به پارک است. این مرکز  منظور  مرکز رشد:  -1-10

حما خدمات  ا  ی، تیارائه  توسعه    جادی از  تازه  و  یا  نوپا  فناور  توسط   تأسیسواحدهای 

فعالیت    فناورانه و نوآورانه  هایدر زمینه  یاهداف اقتصاد  نوآوران که باو    نانیکارآفر

 کند. می   ی بانیپشت  ، کنندمی 

پارک است که در یک زمینه تخصصی یا در   ای وابسته بهمجموعهمنظور  پردیس:   -1-11

  )....... )استان.  پارک  فعالیت  محل  استان  در  دیگر  جغرافیایی  حوزه   تأسیسیک 

 شوند. می 
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 اهداف پارک   -2 مادة

ان و بنیهای دانشفراهم کردن بسترهای الزم برای استقرار واحدهای فناور و شرکت -2-1

 آموختگان؛ اشتغال دانش

رقابت   -2-2 افزایش  و  اقتصادی  فعالیت  توانمندسازی  زمینه  در  فناور  واحدهای  پذیری 

 پارک؛

نوآور در زمینه     -2-3 نوپا و  از ایجاد و توسعه واحدهای فناور  توسعه کارآفرینی و حمایت 

 فعالیت پارک؛ 

 بنیان؛ دانش  توسعه فناوری و نوآوری و حمایت از ایجاد و توسعه کسب و کارهای    -2-4

 بر علم و فناوری؛ آفرینی مبتنی  سازی نتایج تحقیقات و ثروتتجاری   -2-5

 های اقتصادی جامعه؛ایجاد ارتباط مراکز علمی و پژوهشی با بخش   -2-6

 المللی. های داخلی و بینانتقال، جذب و کسب دانش فنی و سرمایه    -2-7

 های پارکوظایف و ماموریت  -3 مادة

ارزیابی بر  جذب و پذیرش واحدهای فناو -3-1 فعالیت پارک و نظارت و  با زمینه  ر همسو 

 آنها؛    فعالیت 

 های مورد نیاز به واحدهای فناور؛ ارائه خدمات و مشاوره -3-2

تخصصی    افزایش  به  کمک  -3-3 مشارکت  و  و   سطح   در  فناور  هایواحدحضور  ملی 

  ؛ المللی بین

گذاری در  یههای مناسب برای توسعه فناوری و جلب سرما حمایت مالی و ایجاد زمینه  -3-4

 واحدهای فناور؛ 

و   -3-5 دولتی  توسعه  و  تحقیق  واحدهای  استقرار  و  فعالیت  برای  مناسب  بستر  ایجاد 

 غیردولتی داخلی و خارجی در پارک؛

توانایی  -3-6 سازماندهی  و  و  جلب  ماموریت  راستای  در  منطقه  در  موجود  امکانات  و  ها 

 اهداف پارک؛

پارک  -3-7 بین  فعالیت مشترک  برای  زمینه الزم  و   ایجاد  پارک  با  آن  فناور  واحدهای  و 

 واحدهای فناور کشورهای خارجی؛ 

ایجاد زمینه مناسب برای حضور و همکاری واحدهای فناور و کشورهای خارجی در  -3-8

 پارک؛ 
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دانشگاه   -3-9 با  الزم  همکاری  و  هماهنگی  و  ایجاد  و مؤسس ها  پژوهشی  آموزشی،  ات 

خارجی   فناوری و  دستگاهداخلی  سازمان،  اجرایی،  بخشهاهای  کلیه  و  نهادها  های ، 

 ها.اقتصادی دولتی و غیردولتی برای توسعه فعالیت 

فناوری -3-10 و  محصوالت  بازار  توسعه  به  انعقاد کمک  طریق  از  فناور  واحدهای  های 

فروش  یا  و  فناوری  توسعه  پژوهشی،  مطالعاتی،  خدماتی،  اجرایی،  قراردادهای 

اجرای   واگذاری  و  بیرونی  کارفرمایان  با  فناور  محصول/خدمت  واحدهای  به  آنها 

 مربوطه.

  :است  ممنوع   پارک  توسط   ریز  یهافعالیت  انجام  -1 تبصرة

های غیردولتی که توسط بخش خصوصی یا  تملک سهام واحدهای فناور )به استثنای پارک  -الف

 سهام واحدهای فناور(؛  %25شود، با رعایت سقف تملک نهادهای عمومی ایجاد می

)همکاریم عل  هیئت  عضو  استخدام  -ب علمی    اعضای  ی  و  مؤسس   سایرهیئت  آموزشی  ات 

ات ذیربط مؤسس های آموزشی و پژوهشی و پست سازمانی در  با حفظ مسئولیتپژوهشی  

های  و یا ماموریت آنها به پارک برای انجام مسئولیت  پارک   و رعایت ضوابط و مقررات، با

 ؛های مدیریتی پارک بالمانع است(مورد نظر پارک یا تصدی پست

مطالعاتی،    یقراردادها   ی اجرا  یا  و  انعقاد  -ج  خدماتی،  فروش  پژوهش اجرایی،  یا  و  ی 

 ، هاپارک  توسعه  و  بهبودطراحی،    نهیزمقراردادهای مرتبط با    استثنای  به محصول/خدمت  

رشد   و همچنینفناور  توسعه  یهارساختیز  سایر  ومراکز  اجرا   یبرا  کهقراردادهایی    ی 

 . دنشوی منعقد م   آنها،   به  اع ارجتوسط واحدهای فناور و  

به   دولتی   فناور  واحدهای  بهو غیرمستقیم    مستقیم   مالی پرداخت هرگونه کمک و تسهیالت    -د

بهره امکان  زیرساختاستثنای  از  آیین برداری  در چارچوب  پارک  مالکیت  حفظ  با  نامه ها 

 مربوط.

توانند نمی  مسئولیت،  تصدی زمان ستادی پارک شامل مدیران و کارکنان ستاد در اعضای  -2  تبصرة

 باشند. پارک مربوط فناور واحدهای از یک  مدیرعامل هیچ  و  مدیره هیئت عضو دار، سهام 

 محل اصلی و محدوده زمانی فعالیت پارک   -4 مادة

.................. و محدوده زمانی فعالیت پارک از زمان تشکیل تا زمان اعتبار    در  محل اصلی فعالیت پارک

 ارک است. مجوز پ
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های پارک در فضاهای دیگری مستقل از سایت اصلی پارک، پس از ثبت آنها  توسعه فعالیت  -1 تبصرة

ریزی امور فناوری وزارت بالمانع بوده و به عنوان در سامانه مپفا و اخذ تاییدیه از دفتر برنامه

 شوند. های فعالیت پارک در نظر گرفته می محل

در استان محل فعالیت و   مؤسسهای سازمان ی پارک در راستای ماموریت هاتوسعه فعالیت -2  تبصرة

مقررات  و  ضوابط  رعایت  با  پردیس  یا  رشد  مرکز  ایجاد  قالب  در  اصلی،  محل  از  بیرون  در 

مربوطه پس از تایید هیئت امنا و اخذ موافقت معاونت وزارت عتف برای مرکز رشد و مجوز 

 ست.پذیر اشورای گسترش برای پردیس امکان

پارک به منزله داشتن مجوز فعالیت در رشد واحدهای   تأسیس مجوز شورای گسترش برای    -3  تبصرة

اندازی این نیاز به اخذ مجوز مجزا برای راه  فناور نوپا در قالب مرکز رشد جامع است و پارک

راه و  به ایجاد  نیاز  ندارد. در صورت  یا مراکز رشد مرکز رشد  و    اندازی مراکز رشد تخصصی 

ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی، اخذ مجوز مستقل برای این مشترک با همکاری دستگاه

 مراکز الزامی است. 

تواند در مراکز رشد مستقل و خارج از سایت اصلی خود مانند مراکز رشد مستقر در پارک می   -4  تبصرة 

یا پساها حسب ضرورت، نسبت به استقرار شرکتشهرستان  یافته جوان  رشدی در  های رشد 

 های مرکز رشد، اقدام نماید. االمکان مجزا از مرکز رشد و با حفظ ماهیت و برنامهفضایی حتی 

 ارکان پارک   -5 مادة

 ؛ امنا  هیئت -5-1

 ؛ رییس -5-2

 ؛ رییسه  هیئت -5-3

 ؛فناوری  و  علمی شورای   -5-4

آیین  -تبصره پارک در چارچوب  معاونین  و  دانشگاهرییس  و  نامه جامع مدیریت  آموزش مؤسس ها  ات 

 شوند. ژوهشی و فناوری، منصوب می عالی، پ

 ترکیب، وظایف و اختیارات هیئت امنای پارک   -6 مادة

پارک    هیئت  -6-1  ل یتشک  ریز  ب یترک  با   و   امنا  یهاهیئت  لیتشک  قانون  با   مطابقامنای 

 : شودمی 

 ؛ (رییسوزیر علوم، تحقیقات و فناوری )  -الف

 ؛رییس پارک )دبیر(  -ب
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 جه کشور.نماینده سازمان برنامه و بود  -ج 

های علمی و فرهنگی و یا اجتماعی محلی و کشوری که نقش تن از شخصیت  6تا    4  -د

 موثری در توسعه و پیشرفت پارک داشته باشند.

  ل یتشک  قانون  در  مندرج   اراتیاخت  و  فیوظا  مطابق   امنا  هیئت  اراتیاخت  و  فیوظا -2-6

 یهاهیحاصال   و  یپژوهش   و   ی عال   آموزش  اتمؤسس   و  ها دانشگاه  یامنا  یهاهیئت

 . است  آن  یبعد

و   -1  تبصرة تحقیقات  وزیر علوم،  با حکم  و  پارک  رییس  پیشنهاد  به  بند »د«  افراد حقیقی موضوع 

  شوند.فناوری منصوب می 

  هیئت   همان  پارک   امنای  هیئت  است،  امنا  هیئت  دارای   آنها  مؤسس  سازمان  که   هاییپارک  -2  تبصرة 

ها، ضروری است پارک کمیسیون دائمی ارک. در این دسته از پاست  مؤسس   سازمان  امنای

از وزارت به عنوان دو عضو کمیسیون اختصاصی خود را داشته و رییس پارک و نماینده ای 

دائمی انتخاب شوند. موضوعات مربوط به پارک پس از بررسی در این کمیسیون در هیئت امنا 

 مطرح خواهد شود. 

 غیرهیئت امنایی:  مؤسسهای  ها یا سازمانانههای وابسته به وزارتخدر خصوص پارک  -3 تبصرة

ات مؤسس ها و  های امنای دانشگاهقانون تشکیل هیئت  6ریاست هیئت امنا مطابق ماده    -الف

 عهده وزیر یا مسئول سازمان مربوطه خواهد بود.آموزش عالی و پژوهشی، به

از    در  -ب »الف«   خود  االختیارتام  ندهنمای  عنوان  به  را  فردی  تواند می   علوم  وزیر،  1-6بند 

 . کند  معرفی 

 کند. تن تغییر می   5تا   3به    1-6تن در بند »د« از   6تا    4با توجه به بند الف این تبصره،    -ج 

از    -د بند »د«  و   1-6اعضای  تحقیقات  وزیر علوم،  با حکم  امنا و  رییس هیئت  پیشنهاد  با 

 شوند.فناوری منصوب می 

ای از وزارت به عنوان یکی از اعضای ی است نمایندهها نیز ضروردر این دسته از پارک  -ه

 کمیسیون دائمی انتخاب شود. 

 رییس پارک، وظایف و اختیارات آن   -7 مادة

پار -1-7 قانونی  نماینده  که  پارک  داشتن   با  است  حقوقی  و  حقیقی  مراجع   نزد   کرییس 

بند   در  مندرج  راه  تأسیسنامه  آیین  4ماده    3-4شرایط الزم  علو  پارک  و اندازی  م 

به و    فناوری  معاونت  فناوری  حکم  پیشنهاد  و  تحقیقات  علوم،  مدت وزیر  برای 
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 بالمانع   یک دوره متوالی   برای صرفاً    وی  مجدد   انتصاب  و  شودچهارسال منصوب می 

 .است

و پس از   مؤسسغیروابسته به وزارت، رییس پارک با معرفی رییس سازمان    هایپارکدر    -1  تبصرة

 شود. منصوب می   مؤسسکم باالترین مقام مسئول سازمان  هماهنگی با معاونت با ح

 عبارتند از:   پارک  رییس  اختیارات  و  فیوظا  -7-2

 امنا؛   هیئت  در  طرح   برایبرنامه راهبردی پارک    و  هامشی خط   ها، سیاست   پیشنهاد  و  تهیه •

  لغوو    حمایت  نحوه استقرار،    پذیرش،   جذب،   معیارهای  و  هاسیاست  مشی، خط   پیشنهاد •

چارچوب    علمی  شورایبه    فناور  واحدهای  رار استق مجوز   در  تصویب  برای  فناوری  و 

   ؛ مصوبات هیئت امنا

های و مصوبه  اساسنامه بر طبق    آنها  اجرای   حسن  بر   نظارت  و   پارک  امور  کلیه  اداره •

 ؛ هیئت امنا

و همچنین تغییر و   هانامهآیین  کلیه  تنظیم   پارک،   تشکیالت  و  سازمانی  ساختار  پیشنهاد •

  قانونی؛   مراحل   طی  برای  امنا  هیئت  بهضوابط و مقررات مربوط    طبق ا  اصالح آنه

  و   قوانین  چارچوب  در  پارک  هایماموریت  انجام  برای  انسانی   نیروی  کارگیریبه  و  جذب •

 مربوط؛  مقررات

عزل    انتصاب •  و   سازمانی   ساختار  براساس   پارک   مسئوالن  و  مشاوران  معاونان،و 

 پارک؛  مصوب  تشکیالت

معافیتاداری  مالی،   اسناد  تعهدآور،   اسناد   ا، قرارداده  امضای • گمرکی، ،  مالیاتی،  های 

 مربوط؛  مقررات  و  ضوابط   چارچوب در  پارک   مکاتبات  وای، حقوقی  بیمه

، نوآوری  فناوری  ،علمی   خدمات  مراکز  ، رشد ها، مراکز  یا انحالل پردیس  تأسیس  پیشنهاد •

 ؛ ورای علمی و فناوریش  بهبرای بحث و بررسی    نیاز  مورد  دیگرو انواع واحدهای 

و فناوری  ، علمی   خدمات  مراکز   ،رشد  مراکزها،  پردیس  ارایه گزارش عملکرد • نوآوری   ،

 ؛شورای علمی و فناوری  بهسایر واحدهای پارک  

منافع و حفظ حقوق پارک در مراجع قانونی )اعم از قضائی، اجرائی، اداری و...(  استیفای •

 پارک؛   به نمایندگی ازو پاسخگویی به این مراجع  

 چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛   در مصوبات هیئت امنا    اجرای •

 ؛براساس ضوابط مربوطمتقاضی در پارک و لغو آن   فناور  واحدهایمجوز استقرار    صدور •
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 بهها  پارک  معامالتی  و  مالی   نامهآیین  مفاد  رعایت  با   پارک   ساالنه  تفصیلی   بودجه  ارائه •

 بودجه تخصیصی به پارک؛   کرد  هیئت امنا و نظارت بر نحوه هزینه

بر    و  نظارت • دائم  ارائه   و  مقررات  و  ضوابط   درچارچوب  فناور  واحدهای  فعالیتارزیابی 

 گزارش به مراجع ذیربط؛

  ؛ ارائه گزارش عملکرد ساالنه پارک به هیئت امنا و وزارت •

 ها، بانک   از  استقراض   اعتبار،   یا  وام  تحصیل  غیربانکی،   و   بانکی   هایحساب   افتتاح  •

 امضای   حق  دارندگان  معرفی  و   غیردولتی   و  دولتی   هایهمؤسس   و   هاشرکت  ها، ازمانس

 ؛ ضوابط و مقررات مصوب هیئت امنا  مطابق  مجاز

 . پارک  توسعه  و   احداث عمرانی   و  اجرایی   طراحی،   عملیات  پیگیری •

انین و تواند بخشی از وظایف و اختیارات اداری و مالی خود را با رعایت قورییس پارک می   -2  تبصرة 

 مقررات مربوط، به معاونان پارک تفویض نماید. 

 ترکیب، وظایف و اختیارات هیئت رییسه پارک   -8 مادة

 ترکیب هیئت رییسه پارک عبارتند از:   -8-1

 رییس پارک؛ •

 ؛معاون/ معاونان پارک •

 یک تا سه تن از مدیران ستادی پارک با حکم رییس پارک.  •

 عبارتند از:   پارک  رییسه  هیئت  اختیارات  و  وظایف-8-2

 امنا؛  هیئت  در   تصویب  و  ارائه  منظوربه  پارک  راهبردی  هایبرنامه  تدوین  در  مشارکت •

 پارک؛  راهبردی  های امهتحقق اهداف برن  برای کردن بستر الزم  فراهم  •

به فراهم  • مناسب  بستر  اجرایی آوردن  آیین   کردنمنظور  امنا،  هیئت  و نامهمصوبات  ها 

 و سایر مراجع ذیصالح؛  مؤسسازمان  های ابالغی از سوی سبخشنامه

تهیه • در  دستورالعملنامهآیین   مشارکت  شیوه ها،  موارد  نامهها،  سایر  و  تشکیالت  ها، 

منظور تصویب و یا طرح در هیئت امنا و یا سایر مراجع ها بهشده از سوی معاونتارائه

 ذیصالح؛ 

 امنا؛  هیئت   در  تصویب  و  ارائه   منظوربه  پارک  ساالنه  بودجه  تدوین  در  مشارکت •
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های مردمی و افزایش بخشی به منابع مالی پارک از طریق جذب کمک تنوع   به  کمک  •

 دردرآمدهای اختصاصی از طریق ارائه خدمات تخصصی و فناوری و سایر منابع دیگر  

 مقررات؛  و  ضوابط   چارچوب

 فناور؛   واحدهایهای ستادی و  و نظارت بر عملکرد حوزه  ارزیابی در    مشارکت •

 پارک؛  مختلف های حوزه  بین  الزم  ماهنگی ه  ایجاد •

 پارک؛  رییسه  هیئت  داخلی  نامهآیین   تدوین •

 . پارک  رییس  و  امنا  هیئت سوی  از  محوله  وظایف  سایر  انجام •

 پارک   فناوری و  علمی شورای ، وظایف و اختیارات بیترک   -9 مادة

 : از  عبارتند  پارک  یفناورو    یعلم  یشورا  بیترک  -9-1

 ؛ (رییس)  پارک   رییس  -الف

 ؛(دبیر)  مشابه  عنوان  یا  پارک  یفناور  امور  معاون  -ب

 پارک؛  رییس  انتخاب   با   پارک  به  وابسته  یهاسیپرد/رشد   مراکز  ران یمد  از  تن  ک ی  -ج 

مادرهادانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاونین  یا  ساور  از   تن  ک ی  -د از   استان  ی  تن  و یک 

 ؛ی استانپزشک  های علومروسا یا معاونین پژوهش و فناوری دانشگاه

 یهادستگاه  رانیمد  ای  پارک   در   مستقر   فعال   فناور  واحدهای  ران یمد  از  تن  یک یا دو   -ه

   استان؛ بزرگ  صنایع  ای  مرتبط   یی اجرا

 .یفناور  امور در  ان نظرصاحب  از   تن  دو  یا  ک ی  -و

با حضور حداقل دو سوم اعضا به شرط حضور   پارک   ی علمی و فناوریشوراجلسات    -9-2

عالوه یک کل های آن با رای اکثریت نصف بهیابد و تصمیم یت می رییس شورا، رسم

 اعضای حاضر در شورا معتبر است. 

 : از  عبارتندفناوری    و  علمی   شورایوظایف و اختیارات    -9-3

 فناوری؛   و  علمی  شورای  داخلی  نامهآیین   تدوین •

 وزمج  لغو  و  استقرار  حمایت،   پذیرش،   جذب،  معیارهای  و   هاسیاست  مشی، ط خ  هیارا •

 امنا؛  هیئت  در  تصویب   یبرا  فناور  واحدهای   استقرار

 پارک،   در  استقرار  متقاضی   فناور  واحدهای  پذیرش  هایدرخواست  تصویب  و  بررسی  •

 . آنها  استقرار  مجوز  صدور لغو  نیهمچن  و  آنها  از   تیحما  نحوه
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  نوآوری  فناوری،  علمی، خدمات مراکز رشد،  مراکز ها، سیپرد انحالل  و تأسیس شنهادیپ •

 امنا؛  هیئت  به  پارک  موردنیاز  واحدهای  دیگر  نواع ا  و

  ر ی سا  و  نوآوری  فناوری،   علمی،   خدمات  مراکز  رشد،   مراکز  ها، سیپرد  عملکرد  ی بررس •

 پارک؛  واحدهای

از هماهنگی با رییس سازمان   را رییس پارک )پس  1-9اعضای بندهای »ب« تا »و« در    -1  تبصرة

ی این ماده با حکم معاونت یا رییس سازمان  کند و احکام تمامی اعضاپیشنهاد می   (مؤسس

 شود. سال صادر می   2حسب مورد برای مدت    مؤسس

های غیردولتی یک تن ناظر به عنوان نماینده وزارت برای حضور در شورای علمی در پارک -2  تبصرة

 شود. و فناوری پارک از طرف وزارت معرفی می 

تمام وظایف مندرج در این ماده، مانند پذیرش و    تواند بخشی یاشورای علمی و فناوری می   -3  تبصرة

سپاری یا به یک  کند برونارزیابی واحدهای فناور را در چارچوب دستورالعملی که تدوین می 

شده و تصویب نهایی  بینی صورت نظارت بر وظایف پیش مجموعه منتخب واگذار کند. دراین

 آنها بر عهده شورای علمی و فناوری است. 

 و اداری   مالی   رراتمق -10 مادة

 هیئت   مصوب  معامالتی  و  مالی   نامهآیین  تابع  معامالتی،   و   مالی  مقررات  نظر  از  پارک   -10-1

از    امنا  و  استخدامی   نامهآیین  تابع  تشکیالتی،   و  استخدامی   اداری،   مقررات  نظرو 

 . است  امنا  هیئت  مصوب  تشکیالت  و  سازماندهی 

 و  مالیهای  نامه اه پس از اخذ مجوز، آیینم  6پارک موظف است حداکثر ظرف مدت    -10-2

امنا    تشکیالتی   و  استخدامی   اداری، ،  معامالتی  هیئت  تصویب  به  و  تدوین  را  خود 

 برساند. 

است که از محل موارد   مؤسسدر هر صورت بعهده سازمان    پارک  مالی   منابعتامین    -10-3

 : شودزیر تامین می 

 ؛ مؤسسمنابع و اعتبارات سازمان   •

ابودجه • پارک  داده  ختصاص های  به  قالب    دولت  عمومی  اعتبارات  محل  ازشده  در 

 ؛شودمی   تلقی  کمک   عنوان  به  که  نهلیاساهای  بودجه

و بازپرداخت   پارک  فناوری   و  پژوهش   قراردادهای   و   خدمات  ها، فعالیت  از   حاصل  درآمد •

  ؛ های مالی حمایت



 271 نوآوری  و فناوری اجرایی حوزه ها و ضوابط ها، دستورالعمل نامهقوانين، آیين

 

 غیردولتی؛   و  دولتی   حقوقی  و  حقیقی   اشخاص   سایر  و  خیرین  هدایای  و  هاکمک  •

 .امنا  هیئت  تأیید  مورد  مجاز  درآمدهای  سایر •

پارک • مالی  سال   سال  هر  ماه  فروردین  اول  از  که  سال شمسی  یک  از  است  عبارت 

 . شودشروع و به پایان اسفندماه همان سال ختم می 

 و رییس آن موظف است:   مؤسسسازمان    های غیر وابسته به وزارت، کپاردر مورد    -تبصره

الذکر که اختصاصاً به پارک تعلق دارد یا تخصیص داده شده ز منابع مالی فوق آن بخش ا  -الف

کمک  یا  اختصاصی  درآمدهای  عمومی،  اعتبارات  از  )اعم  و است  حقیقی  اشخاص  های 

 گونه دخل و تصرف در اختیار پارک قرار دهد. حقوقی(، بدون هیچ 

استقالل عملیاتی  -ب با حداکثر  پارک  اداره  برای  را در   سازوکار الزم  اداری  و  مالی  نظر  از 

های مصوب هیئت امنا فراهم کرده و تفویض اختیارهای موردنیاز را در نامهچارچوب آیین 

 اختیار رییس پارک قرار دهد. 

 انحالل  -11 مادة

 : شودمی   منحل  گسترش  شورایدر موارد زیر پس از تصویب نهایی    پارک -11-1

 ا؛ امن  تایید هیئت  و  مؤسس  سازمان  پیشنهاد  بهالف.  

 مقررات  و  قوانین  سایر  و   وزارت  ضوابط   و  مصوبات  اساسنامه،   مقررات  از  تخلف   درصورتب.  

 . وزارت  تشخیص   به  ضعیف   عملکرد  یا  و  ایجادی  شرایطدادن  دست ازو    کشور  جاری

 از  مرکب   ایتصفیه  هیئت  پارک،  انحالل   با  گسترش  اعالم موافقت شورای   صورت  در -11-2

 در  قانونی   مقررات  رعایت  با  پارک  رییس  و  سمؤس  سازمانوزارت یا    حقوقی  نماینده

 .داشت خواهد عهدهبه  را  تصفیه امر  کندمی   تعیین گسترش  شورای  که مدتی 

است    مؤسس سازمان    ، تصفیه  فرایند  در -11-3  برابر  در   را  پارک   تعهدات  تمامیموظف 

  ها، شهرداری  ها، بانک   غیردولتی،   عمومی   نهادهای  دولتی،   اتمؤسس   ها، وزارتخانه

سایر اشخاص حقیقی و حقوقی انجام   و  پارک  در  مستقر  فناور  واحدهای   و  هاشرکت

 . بپذیرد  را  پارک  تعهدات حق،  صاحباندهد یا با توافق  

 تغییر و اصالح اساسنامه   -12 مادة

هرگونه تغییر و اصالح در این اساسنامه به پیشنهاد هیئت امنا و با تصویب شورای گسترش صورت 

 خواهد گرفت. 
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های علم و فناوری، پارک موظف  هرگونه تغییر و اصالح در اساسنامه الگوی پارک  درصورت  -تبصره

ماه از زمان تصویب اساسنامه   6است اساسنامه جدید خود را مطابق با اساسنامه الگو ظرف مدت 

 الگو، برای تصویب در شورای گسترش ارسال نماید. 

  -13 مادة

در   اساسنامه  ............................  مورخ   جلسهدر    تبصره  17و    ماده  13این  و   شورای.  گسترش 

................. گردید و از تاریخ  رسید و جایگزین اساسنامه مصوب.    بیتصو  به   عالی   آموزشریزی  برنامه

 االجراست. ابالغ الزم



 ی های علم و فناور دستورالعمل ایجاد پردیس 

 29/03/1401تاریخ تصویب 

ای از تغییرات جزئی انجام گرفته است که شناسایی آنها در مقایسه این  مجموعه در ویرایش جدید،    تغییرات: 

 ویرایش با نسخه قبلی میسر است. 

 مستندات مرتبط و مرجع 

شورای   02/10/1397های علم و فناوری مصوب مورخ  اندازی پارکو راه  تأسیس  نامهآیین  •

 ناوری ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فگسترش و برنامه

شورای گسترش    01/04/1399های علم و فناوری مصوب مورخ  دستورالعمل ایجاد پردیس •

 ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برنامه

 مقدمه

سسات آموزشی، پژوهشی و فناوری و  ؤ های علم و فناوری منظور فراهم آوردن زمینه توسعه فعالیت م پردیس 

در حوزه توسعه فناوری و نوآوری و ایجاد امکان بهتر برای پاسخگویی و دسترسی  سسات  ؤ ها و م سایر سازمان 

زیرساخت  و  امکانات  به  مستعد،  فناوران  و  نوآوران  می بیشتر  تشکیل  الزم  در  های  دستورالعمل  این  شوند. 

ریزی آموزش عالی و به منظور  شورای گسترش و برنامه   98/ 12/ 27/و مورخ  352596چارچوب مصوبه شماره  

های  سسات پژوهشی، پارک ؤ ها، م دانشگاه های علم و فناوری توسط  پردیس   تأسیس اندازی و  تدوین نحوه راه 

قانون جهش    " 6" ماده    " ت " تدوین شده است که با استناد به بند    های اجرایی علم و فناوری و سایر دستگاه 

ریاست محترم    1401/ 03/ 03مجلس شورای اسالمی و ابالغی مورخ    1401/ 02/ 11مصوب    بنیان تولید دانش 

 جمهوری نیز این مقوله مورد تاکید قرار گرفته است. 

 تعاریف  -1 مادة

 . است   " وزارت علوم، تحقیقات و فناوری "   منظور   وزارت: 

 وزارت است.   " عالی   آموزش ریزی  شورای گسترش و برنامه " منظور    شورای گسترش: 

 شورا است.   "کمیسیون فناوری و نوآوری "منظور    کمیسیون: 

 است.   کمیسیون   "فناوری   تخصصی کارگروه  "منظور    رگروه: کا 



 یهای علم و فناور دستورالعمل ایجاد پردیس 274

 

 وزارت است.   "معاونت فناوری و نوآوری "منظور   معاونت: 

  "علم و فناوری  اندازی پارک و راه   تأسیس نامه آیین "  براساس پارک علم و فناوری است که  منظور  پارک: 

 از شورای گسترش است.   تأسیس شده و دارای مجوز    تأسیس 

ای است که در چارچوب این دستورالعمل و در راستای همؤسسمنظور سازمان یا    سازمان متقاضی: 

ماموریت توسعه زیستتوسعه  و  فناوری خود، متقاضی  های سازمانی  و  نوآوری   پردیس  تأسیس بوم 

 علم و فناوری است. 

 است.   "ناوری علم و ف   اندازی پارک و راه   تأسیس نامه  آیین "منظور واحد فناور تعریف شده در    واحد فناور: 

های متقاضی در  ات و سازمان مؤسس منظور پردیس علم و فناوری و یا عناوین مشابهی است که  پردیس: 

نوآوری در پهنه چارچوب توسعه فعالیت  با محدوده مشخص،  های خود در حوزه فناوری و  اراضی  از  ای 

کنند. این محدوده  فراهم می   بنیان و فناور را ات دانش مؤسس ها و  کنند و زمینه استقرار شرکت می   تأسیس 

برداری بلندمدت جهت  ه و سازمان متقاضی برای بهره مؤسس تواند در مالکیت یا در اختیار  از اراضی می 

 علم و فناوری باشد.    پردیس   تأسیس 

 های فناوری و نوآوری پردیس تأسیس اهداف -2 مادة

 : شود با اهدافی مانند موارد زیر ایجاد می علم و فناوری    پردیس 

 های سازمان متقاضی و پارک در حوزه نوآوری و فناوریتوسعه فعالیت -الف

های توسعه مبتنی بر  های هدف در برنامهمشارکت بیشتر مراکز علمی و فناوری و سایر سازمان   -ب

 بنیاندانایی و نوآوری و استفاده مضاعف از ظرفیت آنها در رشد و توسعه اقتصاد ملی و دانش 

زمینه    -ج کسب  ایجاد  توسعه  و  رشد  برای  الزم  بستر  و  و  فناور  متوسط  و  کوچک  وکارهای 

 بنیاندانش 

ات و واحدهای فناور بزرگ و  مؤسسها،  فراهم آوردن شرایط الزم برای جذب و استقرار شرکت   -د

 واحدهای تحقیق و توسعه 

ی فناور مستقر  های علم و فناوری برای واحدهاامکان استفاده از مزایای قانونی مرتبط با پارک  -ه

 در پردیس در صورت احراز شرایط 

اشتغال   -و ایجاد  بردن ظرفیت  باال  و  فناوری  و  علم  بر  مبتنی  کارآفرینی  توسعه  برای   بسترسازی 

 آموختگاندانش 

کمک به افزایش تعامالت موثر و هدفمند درونی مراکز علمی و فناوری و همچنین تعامالت این    -ز

 اجرایی  ات اقتصادی و مؤسسمراکز با 

 های حمایتی حوزه فناوری و نوآوریها و زیرساختماموریت گرا نمودن برنامه  -ح

 های نوآوری و فناوری سازمان متقاضی هویت بخشی فیزیکی و ساختاری به فعالیت -ط
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 انواع پردیس  -3 مادة

 پردیس مستقل  -الف

این رایط پیش واجد ش  پژوهشی که  اتمؤسس  و  هادانشگاه برای  پردیس مستقلاندازی  راه بینی شده در 

 پذیر است. امکان دستورالعمل هستند،

مرتبط    -1  تبصرة قانونی  مزایای  مشمول  پارک،  همکاری  و  حضور  عدم  دلیل  به  پردیس  از  نوع  این 

 شود. نمی

 پردیس مشترک  -ب

ظرفیت   مشترک  پردیس  اندازیراه و  امکانات  از  استفاده  موجود  با  دانشگاه های  و  توسط  ات مؤسسها 

  یک   همکاریصرفاً با    و  غیردولتی  و   دولتیهای متقاضی اعم از  سازمانیا سایر    آموزش عالی و پژوهشی

قالب مدل  واجد شرایط الزم  کرپا توافق   در  انعقاد یک  و  قرارداد همکاری مشارکت و همکاری  یا  نامه 

 . است پذیرامکان بینی شده برای همکاری، و رعایت شرایط پیش مورد تایید کارگروه

پارک،    پردیس  -2  تبصرة همکاری  قطع  صورت  در  است.  برخوردار  پارک  قانونی  امتیازات  از  مشترک 

مجوز صادر شده، لغو و ادامه کار پردیس منوط به اخذ مجوز جدید از شورای گسترش به عنوان  

 پردیس مستقل است.  

 پردیس  تأسیسشرایط  -4 مادة

 پردیس  تأسیس شرایط عمومی -4-1

درصد شرایط    75اندازی پردیس در شهرستان موردنظر )حداقل  های الزم برای راهوجود ظرفیت   -الف

 اندازی یک پارک علم و فناوری( الزم برای راه

 اندازی پردیسهکتار زمین و فضای بالمعارض برای راه  5 اختصاص حداقل -ب

 ز واحدهای فناوراندازی پردیس و پشتیبانی ابینی و تعهد تامین منابع مالی الزم جهت راهپیش -ج

 مترمربع فضا برای استقرار واحدهای فناور در سایت پردیس 3000تامین و تجهیز حداقل  -د

 مؤسساندازی پردیس از هیئت امنای سازمان اخذ مصوبات الزم برای راه  -ه

پیش   -و و  پردیس  برای  کاری  و  راهبردی  برنامه  ارائه  و  برنامه تدوین  در  پردیس  جایگاه  های بینی 

 مؤسس سازمان  کالن

 شرایط اختصاصی متقاضی و پارک  -4-2

 شرایط پارک  -الف
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درصد شرایط الزم برای قرار    75گیری اولیه خود را سپری کرده باشد و حداقل  ضروری است دوران شکل 

  "های علم و فناوریبندی پارکدستورالعمل گروه"در حال توسعه مندرج در    هایگرفتن در گروه پارک

 ( را داشته باشد. 3208 _ش_)به شماره سند: عتف شورای گسترش 28/02/1399مصوب مورخ 

 ه پژوهشی به عنوان متقاضی مؤسس شرایط دانشگاه/ -ب

گذاری در اراضی اختصاص داده شده برداری بلندمدت و سرمایهمجوز الزم برای امکان بهره -1

به پردیس را از    مدت یا بلندمدت از فضاهای متعلق برداری کوتاهبه پردیس و همچنین بهره

 گیر اخذ کرده باشد. گذار و تصمیمهیات امنا یا باالترین مرجع سیاست 

 اندازی مرکز رشد یا مرکز کارآفرینی و نوآوری داشته و توانسته باشد: عملکرد موفقی در راه  -2

های های پارکدرصد شاخص   50ها و واحدهای فناور حداقل  در رشد و توسعه شرکت -أ

  اندازی پردیس کسب کرده باشد. ان مربوط را برای اخذ مجوز راهدر حال توسعه در است

کارآفرینی   درصد واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد یا تحت پوشش مرکز  40حداقل   -ب

 ه پژوهشی شکل گرفته باشند.مؤسس های دانشگاه/نوآوری از درون ظرفیت  و

نوآوری    50حداقل   -ج  و  کارآفرینی  مرکز  یا  رشد  مرکز  اعتبارات  به درصد  سال،  هر  در 

 حمایت مالی از واحدهای فناور اختصاص یافته باشد.

فعالیت خود حداقل  3در   -د آنها تجاری شده    10  سال اخیر  از  نیمی  فناوری شاخص که 

 باشد را توسعه داده باشد. 

توانمند را در مرکز -ه یا مراکز مشابه جذب و مستقر   کارآفرینی و  دو شتابدهنده  نوآوری 

 تیم داشته باشد.   20دهی حداقل  وفقی را در شتابکرده باشد و عملکرد م

 شرایط سایر متقاضیان  -ج

 :باشد  افتهیتحقق  ریکه در آن موارد ز بنیاندانش  شتابدهنده داشتن -1

 برگزار شده باشد. شدهرفتهیپذ  م یت   10حداقل    یبرا   ی موفق دوره شتابده  ک ی •

 .گذار شده باشندهیموفق به اخذ سرما  ، ی دوره شتابده  یهام یاز ت   م یدو ت   حداقل •

قانون  داشتن -2 و    ایمرکز رشد    یمجوز  ز  ینوآورمرکز کارآفرینی  موارد    تحقق  ریکه در آن 

 :باشد افتهی

واحدها  40  حداقل • رشد    ی درصد  مرکز  در  مستقر  مرکز   ا یفناور  پوشش   تحت 

 .شکل گرفته باشند  مؤسسسازمان    تیاز درون ظرف  ینوآور  کارآفرینی و

یا مرکز کارآفرینی و نوآوری در هر سال، به درصد اعتبارات م  50حداقل   • رکز رشد 

 حمایت مالی از واحدهای فناور اختصاص یافته باشد.
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شده   ی از آنها تجار  یمیشاخص که ن  یفناور  10حداقل  خود    تیفعال   ریسال اخ  3  در •

 .باشد را توسعه داده باشد

 مورد حمایت   بنیانمحصول دانش  5 حداقل داشتن -3

این ماده نباشد،   2-4از بند    جو    بمتقاضی حائز تمامی شرایط مندرج در جزء    در مواردیکه  -3  تبصرة

می ضرورت  کمیسیون  به  توجه  با  پتانسیل    تأسیستواند  و  ظرفیت  و  فناوری  آمایش  پردیس، 

اعمال جغرافیایی،  شاخصمنطقه  خصوص  در  و  نموده  نیستند، نظر  شرایط  حائز  که  هایی 

 گیری نماید. تصمیم

اختصاص    شهرهاینکالدر    -4  تبصرة تامین شرط  امکان  تهران، در صورت عدم  مانند  هکتار   5کشور 

  کل  تواند پس از هماهنگی و توافق با شهرداری منطقه یا شهرداریمی   مؤسساراضی، سازمان  

مراجع ذی   و از  مجوزهای الزم  در  محدوده  ربط، اخذ  )نوعا  را  ناحیه شهری همجوار خود  از  ای 

 پردیس معرفی نمایند.  تأسیسای(، برای چند دقیقه رویشعاع دسترسی پیاده

ناحیه پیشمؤسسو    هادانشگاهدر    -5  تبصرة یا  اراضی  آموزشی و پژوهشی، محدوده  برای  ات  بینی شده 

های پژوهشی و توسعه فناوری در این  افزایی با فعالیتو توسعه پردیس باید با اصل هم  تأسیس 

 ات، سازگاری داشته باشد.  مؤسس

پارک برای  و  سازمان متقاضی نی ب  یهمکار قرارداد/نامهدرتوافق ین یبشیجهت پ  یموارد ضرور -5 مادة

 اندازی پردیس مشترک راه

 مشخص شدن طرف اخذ مجوز پردیس  •

ابنیه سازمان متقاضی برای مدت معین )حداقل واگذاری حق بهره • و  اراضی  از  برداری 

 سال( به پردیس   10

 شود. ر در پردیس توسط پارک صادر می فناوری واحدهای مستق   مجوز •

 بر امور پردیس   و نظارت  اهبریگذاری، رنحوه و فرایند سیاست •

 آن   اندازیپردیس و عملیات اجرایی راه  مدیریتتعیین تکلیف موضوع   •

محل  پیش • راه  تامینبینی  جهت  محل  پیش  سیپرد  یاندازسرمایه  نیروی    نیتامبینی 

 انسانی موردنیاز پردیس 

 یزان سهم طرفین از درآمد پردیس بینی مپیش •

 مشخص شدن نحوه انتصاب و صدور حکم رییس پردیس •
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  واحدهای فناورو خروج  پشتیبانی  ، نظارت ، و پذیرش جذبهای بینی تشکیل کمیتهپیش •

 مستقر در پردیس و میزان حضور و مشارکت طرفین در آن

الیت پردیس از سوی و واحدهای فناور مرتبط با حوزه فع  بنیانهای دانشمعرفی شرکت •

 مندی آنها از کلیه امکانات پردیس پارک جهت استقرار و بهره

 شود. در پردیس مشترک آمار واحدهای فناور مستقر به عنوان عملکرد طرفین محسوب می -6 تبصرة
نامه/قرارداد همکاری بین سازمان متقاضی کلیه امور فوق تحت نظارت معاونت و توافق   انجام  -7  تبصرة

 ک پس از تایید کارگروه قابل اجرا خواهد بود. و پار
 همکاری با    ه آموزش عالی یا پژوهشیمؤسسیا    دانشگاهتوسط یک  های مشترکی که  پردیس  -8  تبصرة

به دست   شده  تأسیسپارک   قانونی  است، مشروط  الزامات  و  شرایط  به  پردیس    تأسیسیابی 

ارزیابی   کسب  و  توانمندی  مثبتپارک  از  ساکمیسیون  می های  متقاضی،  فرایند  زمان  تواند 

از سوی سازمان متقاضی،  نماید. در صورت کسب مجوز پارک  به پارک را طی  تبدیل شدن 

پارک جدیدال به  و کلیه مسئولیت حقوقی پردیس  ملغی  منتقل    تأسیستوافق تشکیل پردیس 

 شود. می

 پردیس   اعتبارات و تشکیالت ساختار، -6 مادة

بر اساس این دستورالع گیری در خصوص شود. تصمیمایجاد می  با مجوز شورای گسترشمل و  پردیس 

 گیرد.  اندازی پردیس براساس مصوبه هیات امنا انجام میساختار سازمانی و منابع مالی الزم برای راه

 پردیس  تأسیسو  اندازیراه مجوز اخذ فرایند -7 مادة

 ز:های علم و فناوری عبارتند اپردیس  تأسیسفرآیند صدور مجوز 

زیرساخت -1 کردن  فراهم  و  راهتامین  جهت  الزم  تجهیزات  و  امکانات  توسعه  ها،  و  اندازی 

 یا همکار مؤسس پردیس توسط سازمان 

راه  -2 موضوع  سازمان  تصویب  سازمانی  مرجع  باالترین  یا  امنا  هیئت  در  پردیس  اندازی 

 متقاضی و پارک 

تقاضای   -3 سازمان  تأسیس ارائه  مسئول  مقام  باالترین  توسط  انضمام   پردیس  به  متقاضی 

انجام   جهت  معاونت  به  پارک  و  متقاضی  سازمان  مرجع  باالترین  یا  امنا  هیئت  مصوبه 

 های اولیه بررسی 

   در کمیسیونو پس از آن  گروهکار در تأسیسی تقاضاشرایط و تصویب    یبررس -4

 تصویب تقاضای پردیس در شورای گسترش -5

 معاون فناوری و نوآوریتوسط پردیس صدور مجوز   -6
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پردیس،حداکثر    -9  صرةتب مجوز  زمان  ارزیابی   5مدت  انجام  از  پس  و  دورهسال  قابل های  وزارت،  ای 

 های بعدی خواهد بود.تمدید برای دوره

 تغییر و اصالحات پردیس   -8 مادة

 هرگونه تغییر و اصالح جزئی در این دستورالعمل با تصویب کمیسیون صورت خواهد گرفت. 

شورای گسترش و    03/1401/ 29مورخ    953تبصره در جلسه شماره    9و  ماده    8این دستورالعمل در  

و جایگزین مصوبه شماره  برنامه به تصویب رسید  عالی  آموزش  گردید.    1/4/1399مورخ    928ریزی 

الزم ابالغ  تاریخ  از  دستورالعمل  مقام این  سوی  از  تنها  ابهام  رفع  و  تفسیر  هرگونه  و  است  االجرا 

 کننده آن مجاز است.تصویب

 

 





   ت ی و فعال   ی انداز نحوه راه   نامه آیین 

 فناور   ی مراکز رشد واحدها 

  11/9/1397  تاریخ تصویب

 مستندات مرتبط و مرجع 

مصوب  آیین  فناور  واحدهای  رشد  مراکز  فعالیت  و  تشکیل  نحوه  تخصصی   4/8/1393نامه  کمیته 
 معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  فناوری

فناور مصوب  اساسنامه   و    4/8/1393مراکز رشد واحدهای  پژوهش  معاونت  فناوری  کمیته تخصصی 
 فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 مقدمه 

نقش و نوآوری و به تبع آن در ایجاد رونق اقتصادی و کارآفرینی  فناور در توسعه فناوری  واحدهای  
های الزم برای کاهش خطرپذیری آنها  اخت بسیار موثری دارند. توسعه این واحدها در گرو ایجاد زیرس

  ها، مراکز رشد واحدهای فناور باشد. یکی از مهمترین این زیرساخت در دوران شروع فعالیت خود می 
(Incubator)   ،است. مرکز رشد واحدهای فناور برای کارآفرینان و واحدهای فناوری که با تکیه بر علم

نوآوری و  ایده  ، فناوری  ت دارای  قابل  زمان مشخصی اطالعات و شدجاریهای  برای مدت  ن هستند، 
های ضروری و نیز خدمات و تجهیزات مناسب برای رشد و ارتقای آنها ارائه داده و آنها را برای  مشاوره

 کند. وکار و صحنه فناوری کشور آماده می حضور مستقل و موثر در عرصه کسب
اندازی مراکز رشد واحدهای  و راه  تأسیس در  ها  ات و سازمانمؤسس  گیری از ظرفیت منظور بهرهبه 

قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات    2بند ب ماده    2فناور و در راستای اجرای جزء  
 شود.  اندازی و فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور« به شرح زیر ارائه می نامه »نحوه راه و فناوری، آیین

 وضوعات کلیتعاریف، مفاهیم و م  -فصل اول

 تعاریف  -1 مادة

 منظور »وزارت علوم، تحقیقات و فناوری« است. وزارت:   -1-1
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 منظور »معاونت پژوهش و فناوری« وزارت است.  معاونت:  -1-2

ریزی امور فناوری«  گذاری و برنامهدار سیاستمنظور »دفتر، اداره کل یا واحد عهده  دفتر:  -1-3
 معاونت است.

وکمیسیون:   -1-4 پژوهش  »کمیسیون  برنامه  منظور  و  گسترش  شورای  آموزش  فناوری  ریزی 
 عالی« است.

منظور »کارگروه تخصصی فناوری« کمیسیون است که مرجع بررسی کارگروه تخصصی:   -1-5
 و تایید احراز شرایط الزم برای صدور، تمدید یا لغو مجوز فعالیت مراکز رشد است. 

را    : مؤسسسازمان   -1-6 رشد  مرکز  که  است  تدوین    تأسیس سازمانی  و  راهبردها، کرده 
 عهده دارد. گذاری، تامین و توسعه اعتبارات آن را بهسیاست 

منظور، باالترین رکن حقوقی )بطور   :مؤسسباالترین نهاد یا مرجع ذیصالح در سازمان   -1-7
 مؤسس مثال هیئت امنا یا هیئت رییسه در مراکز علمی، پژوهشی و فناوری( در سازمان  

 ز رشد برعهده آن است.گیری در خصوص موضوعات مرکاست که تصمیم 

 »مرکز رشد واحدهای فناور« است.  منظور  : رشد مرکز   -1-8

 مفاهیم پایه در موضوع مرکز رشد -2 مادة

آیین  -2-1 فناوراز عبارت    مستمرنامه بطور  در این  از واحدهای استفاده می   واحد  شود. منظور 
به  فناور که  گروهواحدهایی هستند  یا شرکتصورت  و  فناور  و  نوآور  بهای  ا هویت های 

کسب زمینه  در  قانونی  اسناد  سایر  یا  و  اساسنامه  به  توجه  با  و  مستقل  با وحقوقی  کار 
ای، طراحی مهندسی، محوریت یک ایده نو و یا مستخرج از تحقیقات کاربردی و توسعه

وکار )از فناوری مهندسی معکوس، انتقال و مدیریت فناوری، ارائه خدمات تخصصی کسب
تج جهت  در  بازار(  تحقیقاتاریتا  نتایج  می   کردن  شامل فعالیت  واحدها  این  کنند. 

گروههسته فناور،  و های  صنایع  توسعه  و  تحقیق  واحدهای  کاربردی،  پژوهشی  های 
با رعایت قوانین و مقررات مربوط، شامل شرکتهمچنین شرکت ها و  های خصوصی و 

  باشند. خارجی می   اتمؤسس 

  جاد یاز ا  ی،تیبا ارائه خدمات حما  که  شودب می محسوپژوهشی و فناوری  نهادی   مرکز رشد -2-2
توسعه   تازه  و  یا  نوپا  فناور  کارآفر  تأسیسواحدهای  باو    نانیتوسط  که  اهداف    نوآوران 

زمینه  یاقتصاد نوآورانه  هایدر  و  می   فناورانه  رویدادهای    ،کنندفعالیت  اجرای  قالب  در 
 . کندی میبانیپشت های رشدو دورههای رشد مقدماتی دورههای شتابدهی، کارآفرینی، برنامه

مقدماتی -2-3 افراد و هسته  6ای  هدور  دوره رشد  یا  فرد  به  آن  فناور  ماهه است که در  های 
های الزم برای آشنایی با  های نوآورانه هستند، مشاوره و آموزش مستعدی که دارای ایده

وقی مستقل داده کاری و ایجاد هویت حقکاری، پرورش و تثبیت ایدهبازار، شناسایی گروه
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ماه   3شود. زمان این دوره با تشخیص مدیر مرکز رشد برای متقاضیان، حداکثر برای  می 
 دیگر قابل تمدید است. 

ساله که طی آن واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد موفق به  3ای است دوره دوره رشد  -2-4
دوره در موارد   شوند. زمان اینخارج می   وکار خود شده و پس از آن، از دورهتثبیت کسب

برای حداکثر   با تصویب شورای مرکز رشد،   20خاص،  فناور مستقر  واحدهای  از  درصد 
 سال دیگر قابل تمدید است.   2حداکثر برای  

 اهداف و وظایف مراکز رشد  -3 مادة

 توان به موارد زیر اشاره کرد: یک مرکز رشد، می   تأسیساز جمله اهداف مهم در    -1-3

ال فراهم  • شرایط  شکلکردن  برای  این زم  از  حمایت  و  فناور  واحدهای  رشد  و  گیری 
 محوری؛واحدها برای دستیابی به محصول/خدمت مرتبط با ایده

دانش • کارآفرینان،  خالقیت  و  نوآوری  از  حمایت  و  کارآفرینی  زمینه  آموختگان  ایجاد 
 دانشگاهی و فناوران؛

زمینه • تجاریایجاد  برای  الزم  پژوهشی های  دستاوردهای  ایدهسازی  فناوری،  های ، 
 نوآورانه و تولید محصوالت/خدمات فناورانه؛ 

بخش • بین  همکاری  شبکه  توسعه  برای  الزم  شرایط  محیط ایجاد  و  تحقیقاتی  های 
 کسب و کار با تأکید بر رویکرد محلی؛

های جدید و نوآوری در محصوالت و خدمات از ایجاد شرایط الزم برای ورود فناوری •
 واحدهای فناور.طریق حمایت و توسعه  

 وظایف و اختیارات مهم مرکز رشد برای تحقق اهداف عبارتند از:   -2-3

 جذب و پذیرش واحدهای فناور در چارچوب زمینه فعالیت مرکز رشد؛   •

 های الزم جهت توسعه واحدهای فناور؛ آوردن امکانات و زیرساخت فراهم  •

های نو به محصوالت قابل  دهارائه خدمات موردنیاز واحدهای فناور در راستای تبدیل ای •
 سازی؛ تجاری

های مناسب برای حمایت مالی از واحدهای فناور مستقر حمایت مالی و نیز ایجاد زمینه •
 در مرکز رشد؛

زمینه • تجاریایجاد  بازاریابی،  تبلیغات،  برای  الزم  و  های  فناورانه  محصوالت  سازی 
 و خارج کشور؛   ها در داخلها و نمایشگاهنوآورانه و شرکت در کارگاه

 های واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد؛نظارت و ارزیابی فعالیت •

از مشاوران، کارشناسان و شرکتفراهم  • های خدماتی آوردن شرایط و امکانات استفاده 
 خارجی در چارچوب قوانین و مقررات.



 فناور یت مراكز رشد واحدهايو فعال یاندازنامه نحوه راه آیين 284

 

مرکز    -1  تبصرة توسط  مستقر  فناور  واحدهای  از  )رویالتی(  مالکانه  بهره  تایید دریافت  از  پس  رشد 
 پذیر است. امکان  مؤسسباالترین نهاد یا مرجع ذیصالح در سازمان  

سهامدار، عضو هیئت توانند نمی اعضای ستاد مدیریتی مرکز رشد در زمان تصدی مسئولیت  -2  تبصرة
مدیره و یا مدیر عامل واحدهای فناور مستقر در آن مرکز رشد باشند. در موارد خاص، داشتن  

ی از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد توسط اعضای ستاد مدیریتی مرکز رشد، سهام در یک
یا مرجع ذیصالح در سازمان   باالترین نهاد  از  از اخذ مجوز  و اطالع به وزارت،    مؤسس پس 

 بالمانع است. 

 های مراکز رشدخدمات و حمایت -4 مادة

افزوده باال به واحدهای با ارزش  ویژه خدماتاز جمله وظایف شاخص یک مرکز رشد ارایه خدمات به 
وکاری معین در اختیار  ها در یک چارچوب اقتصادی و کسبفناور مستقر است. این خدمات و حمایت

 شود: شود و شامل موارد زیر می واحدهای فناور قرار داده می 

 پشتیبانی عمومی از قبیل تامین فضای کار و تجهیزات اداری؛ •

 و نمایشگاهی؛ خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی   •

 رسانی علمی و فنی و مدیریت دانش؛اطالع  •

 حمایت مالی و اعتباری و مشاوره و پشتیبانی در تامین منابع مالی؛ •

حوزه   • در  و  مشاوره  بازاریابی  تبلیغات،  اجتماعی،  تامین  و  بیمه  حقوقی،  مدیریتی،  های 
 سازی؛ تجاری

 ادی؛های اجرایی و اقتصمشاوره در توسعه ارتباط با سازمان •

 های عمومی و تخصصی؛ و آموزش  ( Mentoring services) گری  های مربی مشاوره •

 سایر خدمات مرتبط با رشد و توسعه واحدهای فناور.  •

 های مراکز رشد ویژگی -5 مادة

از جمله ویژگی  باید مورد توجه قرار   تأسیسهای شاخص یک مرکز رشد است که در  موارد زیر  آن 
 گیرد:

وکارهای پذیری الزم، متناسب با کسبکالبدی با وسعت و انعطاف   برخورداری از فضای •
 بنیان و رشد و توسعه آنها؛دانش

با مدیریت • ارتباط علمی خوب  ها و های اجرایی، دانشگاهای، سازمانهای منطقهدارای 
 مراکز تحقیقاتی در منطقه؛

 دارای مدیریت با تجربه و حوزه ستادی کوچک و چابک؛ •

 برای تدارک امکانات و خدمات با ارزش افزوده باال.   دارای توان الزم •
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 اندازی و استمرار فعالیت مرکز رشد اقدامات موردنیاز برای راه  -فصل دوم 

 اندازی مراکز رشد اقدامات الزم برای راه -6 مادة

فعالیت یک مرکز رشد صادر می  برای  نوع مجوز  موافقت دو  راه   شود،  با  با   اندازی اصولی  موافقت  و 
اندازی در شروع کار یک مرکز رشد به آن اعطاء برای یک دوره معین. موافقت اصولی با راهیت  فعال
 شود: طی مراحل زیر انجام می   مؤسسشود. اخذ موافقت اصولی، توسط سازمان  می 

 شامل:   مؤسساولیه توسط سازمان    هایارزیابی انجام مطالعات و   -6-1

 اندازی مرکز رشد؛با راه  مؤسسها و وظایف سازمان  ارزیابی انطباق ماموریت     -أ
از مراکز   مؤسسآشنایی مسئولین سازمان   -ب از چند نمونه  بازدید  با کارکرد مراکز رشد و 

 رشد فعال؛ 

 سنجی و تهیه گزارش توجیهی؛انجام مطالعات اولیه و امکان -ج 
سازمان   -د سازمان  مؤسسبرخورداری  و  مسئولین  حمایت  و  همکاری  در از  موثر  های 

 رشد در شهر/ شهرستان برای ایجاد و فعالیت آن؛ سازی مرکز  ل فعا

 مرکز رشد از:   تأسیسبرخورداری شهر/ شهرستان محل   -ه

 نفر؛   20.000حداقل جمعیت   •

ات آموزش عالی معتبر دارای رشته مرتبط با مؤسس های آموزش عالی یا  وجود زیرساخت •
 زمینه فعالیت مرکز رشد؛ 

 مرکز رشد؛التحصیالن کافی مرتبط با زمینه فعالیت  فارغ •

 های اصلی فعالیت مرکز رشد؛عضو هیئت علمی مرتبط با زمینه  10وجود حداقل   •

 واحد صنعتی و تولیدی مرتبط با زمینه فعالیت مرکز رشد؛  10وجود حداقل   •

 دهنده خدمات و امکانات تخصصی متناسب با زمینه فعالیت مرکز رشد. های ارائه وجود مجموعه  •

 شامل:   مؤسساندازی مرکز رشد توسط سازمان  یی برای راههای اجرابینی برآوردها و پیش -6-2

 اندازی، توسعه و فعالیت مرکز رشد و نحوه تامین آن؛  بینی منابع مالی موردنیاز برای راهپیش   -أ

 و مدیریتی کارآمد واجد شرایط زیر به مرکز رشد:   ستادی بینی و اختصاص نیروی  پیش  -ب 

 آشنایی با مبانی مراکز رشد؛ •

 امر مدیریت توسعه فناوری؛   تجربه کافی در •

 آشنایی با کارکرد بخش خصوصی؛ •

 آشنایی با ساختارهای فنی و اقتصادی جامعه؛ •

 های کاری و شناخت کارآفرینان؛ها و گروهتوانایی در ارزیابی ایده •

 های اجرایی در محدوده جغرافیایی مرکز رشد؛ارتباط خوب با سازمان •

 ای ارایه مشاوره به واحدهای فناور.دسترسی به مشاوران تخصصی و مدیریتی بر •
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مترمربع بنا و امکانات   500اختصاص فضای فیزیکی مناسب اولیه با حداقل    بینی پیش -ج 
راه برای  آنها  مانند  و  اینترنت  تلفن،  گاز،  برق،  آب،  قبیل  از  و پایه  رشد  مرکز  اندازی 

 وکار آنها.واحد فناور و رشد و توسعه کسب  10استقرار حداقل  
اندازی مرکز رشد که در پیوست نشان  ی جهت دریافت موافقت اصولی برای راهمراحل کار -6-3

 داده شده است به شرح زیر است:

با امضای  به دفتر تأسیسو ارایه تقاضای مرکز رشد  تأسیس تکمیل کاربرگ درخواست   -أ
 ؛مؤسسباالترین مقام اجرائی سازمان  

  ؛بودن توسط دفتربررسی و ارزیابی پرونده از نظر کامل -ب

  6مرکز رشد مطابق مفاد مندرج در ماده    تأسیسبررسی و تایید احراز شرایط الزم برای   -ج 
 ؛توسط کارگروه تخصصی

 شده توسط کارگروه تخصصی در کمیسیون؛ ارایه گزارش موارد تایید یا رد -د
 ؛اندازی مرکز رشد توسط معاونتصدور موافقت اصولی برای راه -ه

 ثبت مجوز در سامانه مپفا توسط دفتر. -و

نیاز می   -1  بصرةت از سازمان  کارگروه تخصصی درصورت  نزد کارگروه   مؤسس تواند  کند  درخواست 
اندازی مرکز رشد دفاع کند. تخصصی یا یک گروه منتخب کارگروه، از تقاضای خود برای راه

راه تقاضای  مورد  در  تخصصی،  کارگروه  تشخیص  و حسب  موارد خاص  در  اندازی همچنین 
 گیری خواهد شد. تصمیم مرکز رشد در کمیسیون  

فاقد   -2  تبصرة رشد  مراکز  از  دارای مجوز  رشد  مراکز  رسانی  اطالع  یا  و  اعالم  مرجع  مپفا،  سامانه 
 مجوز است. 

ماه است که با درخواست سازمان   6اندازی مرکز رشد،  مدت اعتبار موافقت اصولی برای راه  -3  تبصرة
 بل تمدید است. ماهه دیگر قا  6 و تایید دفتر برای یک دوره  مؤسس

 برای شروع فعالیت مرکز رشد   مؤسسوظایف سازمان  -7 مادة

از   مؤسسسازمان   موظف است برای شروع فعالیت مرکز رشد و اخذ موافقت برای این منظور، پس 
 اندازی مرکزرشد، نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند: راه

مدل  -7-1 و  طرح  راهتهیه  تصویب  و  رشد  مرکز  اقتصادی  و  در انکاری  رشد  مرکز  دازی 
 ؛مؤسسباالترین نهاد یا مرجع ذیصالح در سازمان  

 ؛ مؤسسساله مرکز رشد در مراجع ذیصالح در سازمان   3برنامه    تصویبتنظیم و   -7-2

 ؛ اندازی و شروع فعالیت مرکز رشدانسانی برای راه  نیرویاختصاص   -7-3

جد شرایط انتصاب مدیر مرکز رشد و معرفی ایشان به دفتر. مدیر مرکز رشد باید وا -7-4
 زیر باشد:

 . دارای تجربه کافی مدیریتی و علمی در حوزه فناوری باشد   -أ
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با حداقل     -ب یا مدرک کارشناسی  سال سابقه   5دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد و 
 . اجرایی و مدیریتی مرتبط باشد 

 وقت در مرکز رشد فعالیت داشته باشد.صورت تمامبه   -ج 

برای پذیرش و ارائه خدمات و حمایت مالی و تصویب های موردنیاز استقرار اولیه سیستم -7-5
   ؛مؤسسهای موردنیاز در مراجع سازمانی در سازمان ها و دستورالعملنامهآیین

اندازی مرکز رشد مطابق با جزء ج از فضای فیزیکی مناسب اولیه برای راه  اختصاص  -7-6
 ؛ سازی فضا برای استقرار واحدهای فناورو آماده  2-6بند  

برای شروع فعالیت مرکز رشد و پیشاختصا  -7-7 اولیه  تامین منابع مالی ص منابع مالی  بینی 
فعالیت ادامه  برای  دولتی(  غیر  و  )دولتی  از مستمر  مالی  حمایت  و  رشد  مرکز  های 

 ؛ واحدهای فناور

 دریافت مجوز فعالیت برای شروع فعالیت مرکز رشد به شرح زیر: -7-8

به همراه گزار   -أ انجامارایه درخواست صدور مجوز  اقدامات  از  راهشی  برای  اندازی شده 
 مرکز رشد و مستندات مربوطه به دفتر؛ 

 شده؛ارزیابی دفتر از اقدامات انجام   -ب
 ارایه گزارش ارزیابی در کارگروه تخصصی و اخذ تایید کارگروه برای شروع فعالیت؛    -ج 

 شده توسط کارگروه تخصصی در کمیسیون؛ ارایه گزارش موارد تایید یا رد -د
 ر مجوز موافقت با فعالیت مرکز رشد توسط معاونت؛صدو   -ه

 ثبت مجوز در سامانه مپفا توسط دفتر.   -و

 مجوز موافقت فعالیت صادره توسط معاونت حاوی اطالعات زیر خواهد بود: -7-9
 ؛شده(مرکز رشد )جامع یا تخصصی در زمینه مشخص   فعالیت زمینه   -أ

 ؛فعالیت مرکز رشدمحل اصلی   -ب
تعداد  -ج  قا  سقف  فناور  پیشواحدهای  طبق  رشد  مرکز  در  استقرار  و  پذیرش  بینی بل 

 ؛ساله  3شده در برنامه  انجام
 سایر موارد موردنظر.  -د

اصولی   -1  تبصرة  موافقت  اعتبار  فعالیت در طول دوره  برای دریافت مجوز  تامین شرایط الزم  عدم 
سازمان  راه انصراف  معنای  به  راه  مؤسساندازی  سازمااز  و  شده  تلقی  رشد  مرکز  ن اندازی 

برای    مؤسس تقاضای مجدد  ارایه  از  مرکز رشد محروم   تأسیسبرای مدت حداقل دو سال 
 خواهد بود. 

 شود. سال صادر می  2در شروع فعالیت مرکز رشد مدت اعتبار مجوز فعالیت برای    -2 تبصرة

ارزیابی   -3  تبصرة براساس  فعالیت  مجوز  اعتبار  بعملتمدید  کارگروه های  تشخیص  حسب  آمده، 
 گیرد. رای مدت یک، دو، سه یا پنج سال انجام می تخصصی ب

 ارزیابی فعالیت مراکز رشد  -8 مادة
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و به فعال  به مراکز رشد  ویژه  امتیازات  ارائه  و  فعالیت مراکز رشد، حمایت  لغو مجوز  یا  تمدید  منظور 
شناسی و ارزیابی نقاط ضعف و قوت فعالیت مراکز رشد، عملکرد مراکز رشد موفق و همچنین آسیب

ساله در چارچوب دستورالعمل و سازوکار مشخصی که های یک صورت منظم در دورهدارای مجوز به
 گیرد. شود، انجام می برای این منظور تدوین می 

 شود. مبانی و اصول ارزیابی مراکز رشد به آگاهی مراکز رشد رسانده می   -1-8

خاتمه    -2-8 یا  فعالیت  تمدید  مبنای  رشد  مراکز  ارزیابی  راهنتیجه  از  آنها پس  و فعالیت  اندازی 
 شروع فعالیت خواهد بود.

با تشخیص کارگروه تخصصی، درصورت لزوم، ارزیابی از مراکز رشد منتخب در بازه زمانی   -3-8
 گیرد. کوتاهتر انجام می 

قبول و مراکز  نتیجه ارزیابی مراکز در سه گروه مراکز رشد موفق، مراکز رشد با فعالیت قابل   -4-8
 شوند. بندی می یف دستهرشد ضع

از حمایت  -5-8 امتیازهای ویژه پیشمراکز رشد موفق  و  شده مانند موارد زیر برخوردار بینی  ها 
 خواهند شد: 

 های فناوری در اختیار وزارتامکان دریافت گرنت •

پارک • از  یکی  با  همکاری  بهمجوز  منطقه  فناوری  و  علم  برخورداری های  منظور 
 در مراکز رشد از امتیازات ویژه پارک واحدهای فناور مستقر  

 )سه تا پنج ساله(    های زمانی طوالنی مدتتمدید مجوز فعالیت برای دوره •

فناور خارج  • استقرار واحدهای  زمانی حداکثر  اجازه  برای یک دوره  از دوره رشد   2شده 
 ها وامکانات مرکز رشد ساله با توجه به ظرفیت

 ه در طول زمانشدسایر امتیازات قابل ارائه فراهم  •

 گیرد. های دوساله انجام می قبول برای دورهتمدید مجوز فعالیت مراکز رشد با امتیاز قابل  -6-8

یک   -7-8 برای  حداکثر  رشد ضعیف  مراکز  فعالیت  مجوز  و  تمدید  است  تمدید  قابل  دیگر  سال 
 درصورت اخذ مجدد امتیاز ضعیف، مجوز این مراکز لغو خواهد شد. 

 شود:ی که مجوز فعالیت آنها لغو می مراکز رشد  -تبصره

 مجاز به پذیرش واحد فناور جدید نخواهند بود.  -أ
برای  -ب الزم  کار  و  ساز  باید  موجود،  فناور  واحدهای  به  خود  تعهدات  انجام  ضمن 

 شده قبلی را فراهم کنند. دادن فعالیت خود و خروج واحدهای فناور پذیرفته خاتمه
 دازی مرکز رشد را نخواهند داشت. انسال دیگر امکان تقاضای راه  3تا   -ج 

 

 ساختار سازمانی، منابع مالی و ضوابط و مقررات حاکم بر مرکز رشد   -فصل سوم
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 ساختار سازمانی مراکز رشد  -9 مادة

نظر   تعداد   سازمانیاز  و  مدیر  یک  از  )متشکل  کوچک  سازمانی  واحد  یک  رشد  مرکز  ساختاری  و 

آن   ساختارکه با توجه به وظایف مرکز رشد و    تاس  مؤسسمعدودی کارشناس( زیرمجموعه سازمان  

انسانی در   مؤسس توسط سازمان   نیروی  برای  و مقررات و مجوزهای موجود  در چارچوب ضوابط  و 

ها و مراکز شود. بطور خاص، ساختار سازمانی مراکز رشد وابسته به دانشگاهسازمان تعیین و تدوین می 

ر چارچوب ساختار سازمانی موجود در دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی وزارت عتف بدون توسعه ساختاری د

آنچه که در    گیرند.تحقیقاتی با انجام تشریفات الزم و درصورت نیاز تصویب در هیئت امنا، شکل می 

پذیری، واگذاری ذیل در ارتباط با ساختار سازمانی مرکز رشد ارایه شده است، با رعایت اصول انعطاف 

کردن ارکان اصلی موردنیاز در یک مرکز و لحاظ  مؤسسونی در سازمان  اختیارات به سازوکارهای در

بر تجربیات کشور در دو دهه گذشته در توسعه مراکز رشد است، تدوین شده است. با رشد که مبتنی 

تواند متنوع ، ساختار و جایگاه سازمانی مرکز رشد می مؤسسهای  به تنوع ماهیت حقوقی سازمان   توجه

تر از ساختار مرکز رشد است، کارکرد مرکز نظر وزارت مهم و ضروری بوده و ارجح باشد. آنچه که از  

 های نوپا است. رشد و حمایت از ایجاد و رشد شرکت

 ارکان اصلی و ضروری مرکز رشد عبارتند از 

 ؛ مؤسسسازمان   -أ

  ؛ مدیر مرکز -ب

 شورای مرکز؛   -ج

داخلی مرکز رشد در   و ساختار سازمانی   مؤسسجایگاه مرکز رشد در ساختار کالن سازمان   -9-1

 رسد. به تصویب می   مؤسسباالترین نهاد یا مرجع ذیصالح در سازمان  

 شود: موارد زیر به عنوان توصیه در ارتباط با ساختار مرکز عنوان می  -9-2

یافتگی مرکز رشد و تعداد واحدهای فناور مستقر اندازه ستاد مرکز رشد به میزان فعالیت، توسعه  .أ

نفرات    مؤسسمتناسب با رشد و توسعه مرکز رشد، با نظر سازمان  در مرکز رشد بستگی دارد.  

بر مدیر  تواند افزایش یابد. عرف رایج در ستاد مراکز رشد عالوه  فعال در ستاد مرکز رشد می 

واحد فناور فعال    25تا    20مرکز رشد، فعالیت یک یا دو کارشناس در ستاد مرکز رشد برای هر  

 در مرکز رشد است.  

پرهیز   .ب بزرگبرای  سازمان  از  در  تشکیالتی  ساختار  علمی،   مؤسسشدن  مراکز  در  )بویژه 

برای   مؤسسهای سازمانی موجود در سازمان  شود از پستتحقیقاتی و فناوری(، توصیه می 

 سپاری شود. ستاد مرکز رشد استفاده شود یا مدیریت مرکز رشد برون

 و وظایف آن مؤسسسازمان  -10مادة
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، سازمان و یا نهاد دولتی یا غیردولتی واجد قاتی، فناوری، شرکتعلمی، تحقی  مرکز هر    - 10-1
که   شده  ثبت  و  رسمی  حقوقی  راه  تأسیس ماهیت  راستای و  در  رشد  مرکز  اندازی 

 تأسیس های الزم برای  گیرد و ظرفیتهای سازمانی یا رشد و تعالی آن قرار می ماموریت 
می  دارد  را  رشد  مرکز  سازمان  یک  عنوان  به  رشد   تأسیسمتقاضی    سمؤستواند  مرکز 

اندازی و توسعه مرکز رشد را بر ، راهتأسیسنامه، مسئولیت  باشد و در چارچوب این آیین
 عهده گیرد.  

 در ارتباط با مرکز رشد عبارتند از:   مؤسسوظایف و اختیارات سازمان   -10-2

 تامین منابع مالی موردنیاز مرکز رشد؛   •

 انتصاب مدیر و اعضای شورای مرکز رشد؛  •

 مین نیروهای ستادی مرکز؛ تا •

 اندازی مرکز رشد؛ های الزم جهت راهتامین فضای فیزیکی و زیرساخت •

 پیشنهاد انحالل مرکز رشد به هیئت امنا؛  •

 های مرتبط و مورد نیاز مرکز؛نامهها و شیوهنامهتصویب آیین  •

سبت به گیری در خصوص سایر موارد مرتبط با مرکز که قوانین و مقررات نتصمیم  •
 آنها ساکت است؛ 

 حسابرسی ساالنه مرکز.  •

 مدیر مرکز رشد و وظایف آن -11 مادة

سازمان   -11-1 در  ذیربط  معاون  یا  رییس  حکم  و  تفویض  تایید،  با  رشد  مرکز  مدیر 
شود و نماینده قانونی مرکز از میان افراد با تجربه در حوزه فناوری منصوب می   مؤسس

 رشد نزد مراجع حقیقی و حقوقی است.
 م وظایف مدیر مرکز رشد عبارتند از:اه -11-2

فعالیت • کلیه  اجرای  بر حسن  نظارت  و  هدایت  در مدیریت،  رشد  مرکز  وظایف  و  ها 
 و سایر مقررات مربوطه؛  مؤسسچارچوب مصوبات و ضوابط سازمان 

تفویض  • مالی و حقوقی  اجرایی،  اقدامات  انجام کلیه  و  مورد پیگیری  و  از طرف  شده 
 ؛مؤسسدرخواست سازمان  

د قرارداد به نمایندگی از مرکز رشد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی )درصورت عق  •
 (؛ مؤسستفویض اختیار از سوی سازمان  

تنظیم و پیشنهاد بودجه ساالنه و تفصیلی پس از تایید شورای مرکز رشد به سازمان  •
 برای تصویب؛  مؤسس
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پس از تایید شورای سال    5تا    3مدت  تنظیم و پیشنهاد برنامه ساالنه و برنامه میان •
 برای تصویب؛ مؤسس مرکز رشد به رییس سازمان  

 و وزارت؛  مؤسسعملکرد ساالنه مرکز رشد به سازمان  ارائه گزارش •

فعالیت • بر  نظارت  و  برای حصول ارزیابی  رشد  مرکز  در  مستقر  فناور  واحدهای  های 
 مصوب آنها.  کاری شده در برنامهبینی ها با اهداف پیشاطمینان از انطباق فعالیت

 شورای مرکز رشد و وظایف  -12 مادة

 ترکیب شورای مرکز رشد به شرح زیر است:   -12-1
 )رییس شورا(؛   مؤسسرییس یا مسئول ذیربط در سازمان   -أ

 مدیر مرکز رشد )نایب رییس شورا(؛ -ب
 معاون )درصورت وجود( یا کارشناس مسئول مرکز رشد )دبیر شورا(؛  -ج 
نام بخش قتصادی و فناوری یا کارآفرینان صاحبیک تن از کارشناسان خبره در حوزه ا -د

دستگاه  یا  و  صنایع  تجربه  با  مدیران  یا  با  خصوصی  مرتبط  و  آشنا  اجرایی  های 
 ؛ مؤسس های مرکز رشد به پیشنهاد مدیر مرکز رشد و تایید سازمان  فعالیت 

 های علم و فناوری موجود در استان با معرفی پارک. یک تن به نمایندگی از پارک -ه
 ظایف و اختیارات شورای مرکز رشد  و -12-2

 اهم وظایف شورای مرکز رشد عبارتند از: 

خط  • پیشنهاد  و  برنامهتدوین  کوتاهمشی،  شیوههای  بلندمدت،  و  و  نامهمدت  ها 
فعالیت  نامهآیین  و  حمایت  پذیرش،  جذب،  با  ارتباط  در  رشد  مرکز  موردنیاز  های 

 ؛مؤسسواحدهای فناور به سازمان  

کرد ساالنه مرکز رشد در خصوص جذب، پذیرش، حمایت و فعالیت واحدهای  بررسی عمل  •
 فناور؛ 

های رشد گیری در خصوص پذیرش، استقرار و خروج واحدهای فناور در دورهتصمیم  •
 مقدماتی و رشد؛

 گیری در خصوص نوع، نحوه و میزان حمایت مالی از واحدهای فناور؛ تصمیم  •

 در ارتباط با محتوای کاری مرکز رشد.   مؤسسسایر وظایف محوله از طرف سازمان   •

های تواند درصورت لزوم برخی از اختیارات و وظایف خود را به کمیتهشورای مرکز رشد می   -1  تبصرة
به که  تشکیل  تخصصی  وظایف  اجرای  در  تسهیل  و  تسریع  و  کارشناسی  امور  انجام  منظور 

 شود، واگذار نماید. می 

تواند متناسب با موضوع جلسات شورا از افراد صاحب صالحیت  نگی می دبیر شورا با هماه  -2  تبصرة
  )بدون حق رای( دعوت نماید. 
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 شوند. منصوب می   مؤسسکلیه اعضای این شورا با حکم رییس سازمان    -3 تبصرة

، برای ایجاد هماهنگی و راهبری مؤسسدرصورت وجود بیش از یک مرکز رشد در سازمان  -4  تبصرة
تواند یک شورا در نظر گرفته شود و درصورت لزوم به تعداد نفرات فوق می کلیه مراکز رشد  

 اضافه شوند.   مؤسسیک یا دو نفر عضو با نظر سازمان  

 معامالتی، اداری و تشکیالتی مرکز رشد -مقررات مالی -13 مادة

مالی مقررات  نظر  از  رشد  اداری-مرکز  آیین-معامالتی،  تابع  تشکیالتی  و  -مالی   هاینامهاستخدامی 
 است.    مؤسس استخدامی و تشکیالتی مصوب سازمان  -معامالتی و اداری 

 منابع مالی مرکز رشد  -14 مادة

و مقررات سازمان    مالی منابع   آیینمؤسسمرکز رشد که در چارچوب ضوابط  تصویبنامه،  شده های 
 شوند عبارتند از: هزینه می   مؤسسبرای مرکز رشد و بودجه تفصیلی سازمان  

 ؛ مؤسس شده توسط سازمان  داده  مالی و اعتبارات تخصیص    هایکمک  •

 های مرتبط با ماموریت مرکز رشد؛ درآمدهای اختصاصی حاصل از فعالیت •

 های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی؛هدایا و کمک  •

 . مؤسسسازمان    تأیید  مورد  مجاز  درآمدهای  سایر •

 اساسنامه مرکز رشد  -15 مادة

آ از نجا که مرکز رشد یک واحد و مجموعه درون سازمانی فرض می از  پرهیز  وزارت  شود، سیاست 
ایجاد این مراکز با هویت حقوقی مستقل و دارای اساسنامه است. با این وجود در موارد و شرایط خاص 

تواند متقاضی اساسنامه مستقل برای مرکز رشد باشد. درصورت موافقت کمیسیون می   مؤسسسازمان  
صورت اساسنامه موردنظر که در چارچوب الگوی پیشنهادی برای اساسنامه مراکز رشد تهیه شده رایند

ذی مرجع  یا  نهاد  باالترین  تایید  اخذ  از  پس  سازمان  است،  در  به   مؤسسصالح  باید  کمیسیون  و 
 تصویب شورا برسد. 

 -16 مادة

آیین  در  این  تاریخ    13ماده،    16نامه  در  پیوست  یک  و  و   1397/ 9/ 11تبصره  گسترش  شورای  در 
مصوب کمیته تخصصی  4/8/93نامه مورخ ریزی آموزش عالی به تصویب رسیده، جایگزین آیین برنامه

 االجراست.شود و از تاریخ ابالغ الزمفناوری معاونت پژوهش و فناوری می 
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 های علم و فناوری بندی پارک دستورالعمل گروه 

  28/2/1399تاریخ تصویب  

 مقدمه 

منظور  های علم و فناوری و بهسازماندهی و تشکیالت پارک  نامهآیین  6ن دستورالعمل به استناد ماده  ای

پارک سازمان  و  تشکیالت  میتعیین  تدوین  گرفتن  شودها  قرار  برای  الزم  شرایط  حاضر  دستورالعمل   .

تعریفها در گروهپارک ارائه میهای  را  اساس،  شده  این  بر  به   های علمپارکنماید.  توجه  با  فناوری  و 

های  گیرند و با پیشبرد برنامهیافتگی و عملکرد اقتصادی آنها درسه گروه مشخص قرار میمیزان توسعه

 یابند. باالتر را می مصوب خود، توسعه امور و بهبود دستاوردهای مورد انتظار، امکان ارتقا به گروه

 تعاریف  -1 مادة

 و فناوری« است.  منظور »وزارت علوم، تحقیقاتوزارت:  

 ریزی آموزش عالی« وزارت است.منظور »شورای گسترش و برنامهشورا:  

 منظور »کمیسیون پژوهش و فناوری« شورا است.   کمیسیون: 

 منظور »کارگروه تخصصی فناوری« کمیسیون است.  کارگروه:

 ریزی امور فناوری« وزارت است.منظور »دفتر برنامه  دفتر: 

علم و   اندازی پارکو راه  تأسیسنامه  فناوری است که براساس »آیین پارک علم و    منظور  :پارک

 از شورا است.  تأسیسشده و دارای مجوز    تأسیسفناوری«  

به پارک است که براساس »آیین  منظورمرکز رشد:   نامه  »مرکز رشد واحدهای فناور« وابسته 

 د. شومی   تأسیس اندازی و فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور«  نحوه راه

فناور: تعریف  واحد  فناور  واحد  »آیین منظور  در  راه  تأسیسنامه  شده  پارکو  و   اندازی  علم 

 فناوری« است.

متوسط:   معامالت  در  نصاب  متوسط  معامالت  نصاب  )منظور  ماده  برگزاری 3موضوع  قانون   )

تعیین   1383  سال   مصوب،  مناقصات دولت  طرف  از  ساله  همه  آن  میزان  که  است 

 شود. می 
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 ها بندی پارکگروه -2 مادة

شده در این های اعالمیافتگی و بر مبنای دستیابی به حداقل شاخص هر پارک براساس میزان توسعه

 گیرد: های دیگر، در یکی از سه گروه زیر قرار می ای با پارکدستورالعمل، فارغ از ارزیابی مقایسه

 ؛ 1گیریدرحال شکل   /تأسیستازه  هایگروه پارک -2-1

 ؛2ای در حال توسعههگروه پارک -2-2

 .3یافتههای توسعهگروه پارک -2-3

 گانه های سههای گروهشاخص -3 مادة

 گیری درحال شکل / تأسیسهای تازه گروه پارک  -3-1

اند و موظف به انجام اقدامات به دریافت کرده  تأسیس اندازی/ هایی که موافقت اصولی برای راهپارک

 شرح زیر هستند:  

 ؛ های موردنیازنامهو آیین تدوین و تصویب اساسنامه   -3-1-1

نظام -3-1-2 و استقرار  فناوری، سیستم جذب  امناء، شورای  مانند؛ هیئت  پارک  های سازمانی 

 ؛ پذیرش واحدهای فناور، نظام خدمات و حمایت از واحدهای فناور و. ..

 ؛ اندازی مرکز رشد و استقرار واحدهای فناورراه -3-1-3

 ؛ مایت از واحدهای فناورتامین منابع مالی موردنیاز برای توسعه پارک و ح  -3-1-4

 ؛ساله جهت تصویب در هیئت امناء  5تدوین برنامه راهبردی   -3-1-5

 تدوین طرح جامع عمرانی و توسعه زیرساخت و فضاهای کالبدی پارک.  -3-1-6

اند به نتوانسته  تأسیسرغم گذشت زمان زیاد از اخذ مجوز  هایی که علی ها و پارکاین دسته از پارک

یابند، در این گروه قرار ن در گروه پارکهای الزم برای قرارگرفتشاخص  توسعه دست  های در حال 

 گیرند. می 

 های در حال توسعه گروه پارک  -3-2

 ر یز  یهابه شاخص   یاند و از نظر عملکردکرده  یخود را سپر  هیاول   یریگکه دوران شکل  یی هاپارک

 گیرند:در این گروه قرار می   ، اندافته یدست  

  های اجرایی نظامو استقرار    ه ی پا  ی کارکرد یها شاخص  -الف

)جذب و پذیرش/ حمایت و پشتیبانی/ نظارت و ارزیابی/ مشاوره و های مربوطه  برپایی نظام •

 ؛  راهبری/ خروج(

 
1- Newly Stablished/Under Developed STPs           2- Developing STPs         3- Developed STPs 
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های استان بصورت  استقرار و توسعه فعالیت مرکز رشد پارک، حداقل در یکی از شهرستان •

 های استانی است( ؛اقماری )این شاخص مختص پارک

 ها براساس آن؛ ساله( مصوب هیئت امنا و انجام فعالیت  5شتن برنامه راهبردی )دا •

 دوره ارزیابی سالیانه موثر از عملکرد واحدهای فناور.   2اجرای حداقل   •

 های توسعه فیزیکیشاخص   -ب 

 شدن تکلیف اراضی موردنیاز برای توسعه فیزیکی پارک؛ قطعی  •

پایدار حداقل   • ع فضای مفید برای استقرار واحدهای فناور در  مترمرب  5000تامین و تجهیز 

 سایت اصلی پارک؛

 سازی اراضی برای واگذاری؛ داشتن طرح جامع عمرانی و آماده •

فناور که در حداقل    10وجود حداقل   • به واحدهای  زمین  واگذاری  قرارداد   5متقاضی عقد 

 مورد از آنها قرارداد واگذاری زمین منعقد شده باشد. 

 قرار و پشتیبانی از واحدهای فناور های استشاخص  -ج

نظام • ارائه استقرار  ارزیابی/  و  نظارت  پشتیبانی/  و  حمایت  پذیرش/  و  )جذب  پایه  های 

 ساله هر یک از آنها؛ خدمات/ مشاوره و راهبری/ خروج( و اجرای حداقل یک دوره یک 

واحدهای   واحد فناور، اعم از واحدهای فناور رشدیافته یا  100پذیرش و حمایت از حداقل   •

 ؛ تأسیسهای فناور( از ابتدای  شده در مراکز رشد )به استثنای هستهفناور نوپای پذیرفته 

سال در پارک که حداقل  2واحد فناور رشدیافته برای مدت حداقل  25استقرار کامل حداقل  •

 مورد از آنها از مرکز رشد آمده باشند.    10

 انسانی واحدهای فناورهای عملکرد اقتصادی، فناوری و نیروی  شاخص   -د

از مراکز رشد که حداقل  واحد فناور پذیرفته   15خروج موفق حداقل   • آنها   10شده  از  مورد 

شده موفق، واحدی است که برای ادامه فعالیت در پارک مستقر شوند. منظور از واحد خارج 

 سال از خروج آن سپری نشده و دارای شرایط زیر باشد:   2بیش از  

 ساله؛ وقت براساس لیست بیمه حداقل یک انسانی تمام  نفر نیروی  4حداقل   •

هیئت    حدنصاب معامالت متوسط مصوب  %75متوسط فروش سال آخر واحد موفق، معادل   •

 ؛باشدوزیران می 



 های علم و فناوریبندی پارک دستورالعمل گروه 298

 

میانگین درآمد سال آخر کل واحدهای فناور از حد نصاب معامالت متوسط مصوب هیئت   •

 وزیران بیشتر است؛ 

انگین نیروی انسانی در کل واحدهای فناور مستقر در پارک نفر به عنوان می  7وجود حداقل   •
 های فناور(؛ )به استثنای هسته

های فناور(  درصد درآمد کل واحدهای فناور مستقر در پارک )به استثنای هسته  50حداقل   •

 های فناورانه و دانشی آنها باشد.ناشی از فعالیت

 یافته های توسعهگروه پارک  -3-3

موافپارک که  کردههایی  را کسب  خود  قطعی  شاخص قت  به  عملکردی  نظر  از  و  دست اند  زیر  های 

 گیرند: یافته قرار می های توسعهپارکاند، در گروه  یافته 

 های کارکردی پایه و استقرار سیستمی شاخص  -الف

 درصد در اجرای برنامه؛  70ساله و دستیابی به ضریب موفقیت    5اجرای حداقل یک برنامه   •

فعالی • نظامتوسعه  استقرار  و  اقماری  بصورت  شهرستان  سه  در  حداقل  رشد  مراکز  های ت 

 ها(؛های وابسته به دانشگاهمربوطه )به استثنای پارک

 ها. های وزارت از پارکها، در دو دوره ارزیابی اول پارک  % 25کسب جایگاه در میان   •

 های توسعه فیزیکیشاخص   -ب 

ع فضای مفید برای استقرار واحدهای فناور در  مترمرب  10000تامین و تجهیز پایدار حداقل   •

توسعه فضاهای  از  اعم  پارک،  اصلی  یا  سایت  پارک  خود  توسط  توسط تأسیسیافته  شده 

 واحدهای فناور؛

راه • اول شبکه  فاز  و  اجرای کامل  زیربنایی در حداقل  تأسیس های دسترسی  از   5ات  هکتار 

 اراضی پارک؛

ساز  وطرح ساخت  5ه واحدهای فناور که از بین آنها  قرارداد واگذاری زمین ب  10عقد حداقل   •

 پایان یافته باشد.

 های استقرار و حمایت از واحدهای فناور شاخص  -ج

حداقل   • حمایت  و  واحدهای    200پذیرش  یا  رشدیافته  فناور  واحدهای  از  اعم  فناور،  واحد 

 های فناور(؛ شده در مراکز رشد )به استثنای هستهفناور نوپای پذیرفته 
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مورد از آنها از مرکز رشد آمده باشند و دو    30واحد فناور رشدیافته که    75ستقرار حداقل  ا •

 سوم آنها نیز استقرار کامل داشته باشند؛ 

مورد از آنها    30شده در مراکز رشد که حداقل  واحد فناور پذیرفته   45خروج موفق حداقل   •

 برای ادامه فعالیت در پارک مستقر شوند. 

میاشاخص   -د استثنای های  )به  فناور  واحدهای  انسانی  نیروی  و  فناوری  اقتصادی،  عملکردی  نگین 

 شاخص الزامی است. (   5شاخص از   4های فناور( )وجود حداقل  هسته

برابر حد نصاب معامالت متوسط مصوب   2بودن میانگین درآمد کل واحدهای فناور از بیشتر  •

 هیئت وزیران؛ 

 نیروی انسانی واحدهای فناور مستقر در پارک؛   نفر به عنوان میانگین  10وجود حداقل   •

فعالیت  50اختصاص   • به  پارک  در  فناور مستقر  فناورانه و درصد درآمد کل واحدهای  های 

 بنیان واحدهای فناور؛ دانش

 درصد درآمد واحدهای فناور به صادرات  7اختصاص حداقل   •

فناوری  10گیری حداقل  شکل  • از  تولیدی  پارک و مستقر در گرفته در  های شکل مجموعه 

پارک خارج  یا  حداقل    داخل  فروش  هیئت    5با  مصوب  متوسط  معامالت  حدنصاب  برابر 

 وزیران در سال آخر. 

 هاضریب تعدیل شاخص   -4 مادة

گرفته درنظر  شاخص معیارهای  برای  تعداد شده  فیزیکی،  فضای  میزان  فناور،  واحدهای  تعداد  های 

د نفر نیروی انسانی واحدهای فناور، میانگین درآمد واحدهای قراردادهای واگذاری زمین، میانگین تعدا 

شکل تولیدی  واحدهای  تعداد  برای فناور،  فناور  واحدهای  درآمد  از  صادرات  درصد  میزان  و  گرفته 

شده ها، براساس ضرایب اعالمیافتگی استان های مختلف، با توجه به توسعههای مستقر در استانپارک

 شوند: یل می ها، تعدذیل برای استان

 ؛ 1.5ضریب  استان تهران:    -الف

 ؛ 1.25ضریب های اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خوزستان و فارس:  استان  -ب

گیالن،   هایاستان  -ج  کرمان،  قزوین،  سمنان،  زنجان،  بوشهر،  غربی،  آذربایجان  البرز، 

 ؛ 1ضریب  مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد:  



 های علم و فناوریبندی پارک دستورالعمل گروه 300

 

اردبیل، ایالم، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان های  استان  -د

و لرستان: بویراحمد، گلستان  ضریب   و بلوچستان، قم، کرمانشاه، کردستان، کهگیلویه و 

0.8. 

 هابندی پارکفرآیند گروه  -5 مادة

 ها به شرح زیر است:بندی پارکفرآیند گروه  -5-1

فرم -5-1-1 تعیین  تکمیل  گروه    درخواست  تغییر  گزارش ویا  مبتنی ارائه  بر  عملکرد 

 های عملکردی و مستندات مربوطه توسط پارک؛شاخص 

 های عملکردی توسط دفتر؛ بررسی و ارزیابی دقیق مستندات و گزارش شاخص  -5-1-2

 بندی اولیه نتایج درخواست پارک؛ارائه گزارش حاصل از ارزیابی در کارگروه و جمع -5-1-3

گیری نسبت به تعیین یا ارگروه در کمیسیون و تصمیم بندی کارائه گزارش و جمع -5-1-4

 تغییر گروه درخواستی پارک؛

 ابالغ گروه توسط معاون پژوهش و فناوری وزارت. -5-1-5

 دفتر موظف است   -5-2

فرم دستورالعمل،  این  ابالغ  از  پس  ماه  دو  مدت  ظرف  حداکثر  و الف.  درخواست  ارائه  های 

 ند.ارزیابی را تدوین و به تصویب کارگروه برسا

مدت   ظرف  حداکثر  پارک  6ب.  درخواست  ارائه  با  دستورالعمل،  این  تصویب  از  پس  ها  ماه 

 بندی را انجام دهد. دارای مجوز فرآیند گروه

قرار گرفتن  کمیسیون مجاز است در طی سه سال اول اجرای این دستورالعمل، شاخص »  -1  تبصرة

ره ارزیابی وزارت« و همچنین حسب یافته در دو دوهای توسعه اول پارک  % 25پارک در زمره  

پارک شاخص تقاضای  توسعه،  حال  در  بخش های  در  پارک  اراضی  با  مرتبط  های 

پارک »شاخص  از  دسته  آن  برای  را  فیزیکی«  توسعه  شاخص های  سایر  در  که  ها،  هایی 

 اند، را حذف نماید. های مورد انتظار گروه مربوطه را داشتهعملکردی فراتر از حداقل

گروه  -2  تبصرة فرآیند  است  مجاز  پارک دفتر  از  دسته  آن  برای بندی  درخواست  به  اقدام  که  را  ها 

 اند به استناد اطالعات موجود در دفتر پیگیری و به انجام رساند. بندی نکردهگروه

شاخص   -3  تبصرة از  دسته  آن  عنوانارزیابی  ماده  های  در  است،   2شده  کیفی  ارزیابی  مستلزم  که 

 گیرد.شده توسط دفتر، انجام می و براساس مستندات تنظیم توسط کارگروه  
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 ها به موافقت قطعی تبدیل موافقت اصولی پارک  -6 مادة

های در حال توسعه های حداقلی برای قرار گرفتن در گروه پارکهایی که شاخص مجوز اصولی پارک

یزیکی« کسب نمایند،  های توسعه فرا به استثنای موضوعات مرتبط با اراضی پارک در بخش »شاخص 

تبدیل  آنان در کارگروه و کمیسیون و تصویب در شورا به مجوز قطعی  تایید درخواست  با بررسی و 

 شوند. می 

شورای گسترش   28/2/1399مورخ    926جلسه شماره  تبصره در    3ماده و    6در    دستورالعملاین  

الجرا است. هرگونه تفسیر و رفع ارسید و از تاریخ ابالغ الزم ریزی آموزش عالی به تصویب  و برنامه

 کننده آن مجاز است. ابهام تنها از سوی مقام تصویب

 





 ی نوآور   و   ی ن ی کارآفر   مرکز نامه  آیین 

  04/04/1401تاریخ تصویب 

 مقدمه 

آیین ماده  این  بند »ب«  به  استناد  به  ماده    2نامه  علوم،    6و  وزارت  تشکیالت  و  وظایف  اهداف،  قانون 

بوم فناوری و نوآوری و ترویج و هدف سازماندهی و یکپارچگی ساختارهای زیست  با  تحقیقات و فناوری

توسعه کسب و  نوآوری  و  کارآفرینی  فرهنگ  دانشاشاعه  در  وکارهای  آموزش  دانشگاهبنیان  مراکز  و  ها 

فناور  یپژوهش  ،یعال بخش خصوص  ییاجرا  یها دستگاه  ،یو  زمینهو  منظور  به  و  ی  تحقق  برای  سازی 

 بنیان تدوین شده است. قتصاد دانش شکوفایی ا

 ف یتعار -1 مادة

 است.  "وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"وزارت: منظور  -1-1

 وزارت است.  "معاونت فناوری و نوآوری "معاونت: منظور  -1-2

هدف  -1-3 عالدانشگاهمنظور    :گروه  آموزش  مراکز  و  فناور  یپژوهش  ،یها    ی هادستگاه  ،یو 

 است. ی و بخش خصوص ییاجرا

از   -1-4 نوآوری:  و  کارآفرینی  اصل  مرکز  نوآورستیز  یارکان  اولینبوم  عنوان  به  که  است    ی 

به  آموزش،    ،یسازو فرهنگ   ج یترو  حلقه زنجیره نوآوری و کارآفرینی محسوب شده و 

توانمندساز  یآموزمهارت این مرکز مسئول شناسایی و  ی کمک مین یکارآفر  یو  نماید. 

ایدهجهت به  حدهی  امکان ها،  مطالعات  انجام  از  شکلمایت  تسهیل  تیم  سنجی،  گیری 

وکارهای نوپا  ی و اداره کسباندازراه   ی مرتبط باهاآموزش   ارائه  و  دهیا  کیحول    مناسب

)از قبیل ثبت اختراع، مالی، مطالعه بازار، حقوقی و  وکار  کسب  و همچنین خدمات مکمّل

 غیره( است.  

 اهداف  -2 مادة

 کز شکل گرفته قبلی ساماندهی مرا -2-1
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 و فناوری  یبوم نوآورست یز دهی و توسعهشکل -2-2

 ها و مراکز آموزش عالی، دولت و صنعتسازی( بین دانشگاه)شبکه  روابط گسترده جادیا -2-3

 منابع درون و بیرون از گروه هدف در راستای کارآفرینی و نوآوری  عیتجم -2-4

  و  یفناور  توسعه  قیکشور از طر  یدر توسعه و اعتال  نانینوآوران و کارآفر  نقش   یارتقا  -2-5

 انیبنوکار دانشکسب

 ترویج و توسعه فرهنگ مالکیت فکری، کارآفرینی و نوآوری در کشور  -2-6

سازی افراد خالق، نوآور، کارآفرین و فراهم کردن زمینه تجاری شناسایی و توانمندسازی  -2-7

 های کارآفرینانهه فعالیتدستاوردهای علمی آنها در راستای تبدیل ب

 ها به محصول  تسریع و تسهیل تبدیل ایده -2-8

 ساختار و تشکیالت مرکز   -3 مادة

دانش ی، مهارتنیواحد کارآفر  -3-1 اشتغال  و  زمینهافزایی  واحد  این  و  بنیان:  ایجاد، حفظ  های 

افزایی، وکار سود محور از طریق ترویج و تشویق، توانمندسازی، مهارتتوسعه یک کسب

 آورد. آموزش و ... را فراهم می 

  ی نوپا  یوکارهاکسبگیری  شکل به    یشتابدهی: هدف این واحد  و شتابده  ینوآور  واحد  -3-2

شناسا  یبسترساز  ،بنیاندانش  وجهت  ایده  از    تیحما  ی، پردازدهیا  ختنیبرانگ  یی 

تجار  یسازادهیپ د  نوآورانه  یهادهیا  سازییو  مرتبط  نهادهای  بوم ر زیستبا همکاری 

 فناوری و نوآوری است. 

 وظایف مرکز کارآفرینی و نوآوری  -4 مادة

نیروی اداری و ...( و    مشاوران،ریزی، سازماندهی و هماهنگ نمودن افراد )مربیان،  برنامه  -4-1

ها )تجهیزات و فضای اداری، آزمایشگاهی، کارگاهی و ...( به منظور دستیابی زیرساخت

 به اهداف  

 های ترویجی فناورانه برای توسعه اکوسیستم نوآوری  ها و فعالیته برنامه تهی -4-2

تیم  -4-3 موردنیاز  تعامالت  و  ارتباطات  استارتاپ تسهیل  و  در ها  فعال  نهادهای  سایر  با  ها 

 اکوسیستم نوآوری 

هسته  -4-4 ایجاد  از  حمایت  و  ارزیابی  بر  پذیرش،  نظارت  و  کارآفرینی  و  نوآوری  اولیه  های 

 رد آنها عملک
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آموزی نظری و های آموزشی مالکیت فکری و مهارتبرگزاری رویدادها، مسابقات و دوره  -4-5

 تجربی موردنیاز کارآفرینان و نوآوران  

ها و نیازهای بازار و  پژوهی در راستای کشف و درک فرصتتحقیق و توسعه به ویژه آینده  -4-6

 شناسایی روندهای فناورانه 

پذیری، تکمیل طرح، توسعه  وکار از قبیل مطالعات امکاندمات مکمل کسبارائه انواع خ  -4-7

برنامهکسب اجرای  و  ریسک وکار  کاهش  و  توانمندسازی  راستای  در  شتابدهی  های 

 های مستعد  وکار برای تیمکسب

 های وابسته به آن  و زیر مجموعه  ها مرکزتی ها و فعالگزارش از برنامه  هیته  -4-8

 ی و اتخاذ تدابیر الزم جهت ترویج و توسعه فرهنگ مالکیت فکریریزبرنامه -4-9

 عیصنا  توسعه   و  قیتحق  یواحدهابازیگران طرف تقاضای فناوری بویژه    یهمکارجلب    -4-10

 بخش دولتی و خصوصی 

 ی و نوآور ینیکارآفر مکملارائه خدمات  -4-11

تیم  -4-12 به  حمایتی  خدمات  استارتاپارائه  و  قبها  از  نوپا  مربی های  )منتورینگ(، یل  گری 

 افراد مستعد   یفرصت برا   جادیو ا  توانمندسازی  وکار، ترویج،مشاوره تخصصی و کسب

  ینوآور ستمیاکوسآفرینی در نقش  یدر راستا

ها و فرایندها تعامل و ارتباط با معاونت و ثبت اطالعات و عملکرد مرکز در سامانه داده  -4-13

 )سدف( مستقر در معاونت 

تیم  -4-14 فناوری  آمادگی  مراکز  تعیین سطح  به سوی  آنان  دادن  راستای سوق  در  نوپا  های 

 های علم و فناوری به منظور تکمیل مراحل رشد رشد و پارک

 مرکز کارآفرینی و نوآوری  تأسیسشرایط  -5 مادة

 داشتن برنامه اجرایی مرکز برای تحقق و دستیابی به اهداف  -5-1

 های نوآورها و هستهاسب برای استقرار حوزه ستادی و تیم اختصاص فضای فیزیکی من -5-2

 ات پایه )آب، برق، تلفن، گاز، اینترنت( و تجهیزات اداری مورد نیازتأسیستامین  -5-3

 ( 3ساختار سازمانی مناسب و مرتبط با اهداف سازمانی مرکز )مندرج در ماده  -5-4

های موردنیاز و مصوب مرکز )جذب و پذیرش،  نامهنامه، دستورالعمل و شیوه دارابودن آیین   -5-5

 حمایت، ارزیابی و ...( 
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وکار به انتصاب فرد دارای تجربه کافی علمی و مدیریتی در حوزه فناوری و فضای کسب  -5-6

 عنوان مدیر مرکز 

 
 مرکز  تأسیس -6 مادة

گیر گروه هدف گذار و تصمیممرکز کارآفرینی و نوآوری پس از طرح و تصویب در باالترین مرجع سیاست

ات آموزش عالی پس از طرح و تصویب در شورای دانشگاه و هیات امنای  مؤسسها و  )در مورد دانشگاه

 گردد:می  تأسیسمربوط( 

بینـی شـده در راسـتای توسـعه نامـه و سـاختار اجرایـی پیشتواند از این آیینگروه هدف می  -1  تبصرة

 کند. برداریبوم کارآفرینی و نوآوری خود بهرهزیست

ثبـت و بـه بـه    منـوط  نامـه،معاونت از مراکز ایجاد شده مطابق ایـن آیین  یبانیو پشت  تیحما  -2  تبصرة
 ها و فرایندها )سدف( مستقر در معاونت است. روزرسانی اطالعات و عملکرد مراکز در سامانه داده

ارآفرینی و نـوآوری و نامه تحـت عنـوان مراکـز کـهایی که تا پیش از ابالغ این آیینمجموعه  -3  تبصرة
توانند با مکاتبه با معاونت و ارسال اطالعات عملکردی، عناوین مشابه در حال فعالیت هستند می

های مصوب برخوردار خود را رسمی نموده و از حمایت و پشتیبانی معاونت بر اساس رویه فعالیت
 شوند.

به تصویب معاون محترم فناوری و  04/04/1401تبصره در تاریخ  3ماده و  7نامه در این آیین -7 مادة

 نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابالغ، قابل اجراست

 



 نامه طرح توسعه و ارتقای    آیین 

 ها )تانا( بوم نوآوری استان زیست 

 مقدمه 

می  را  نوآوری  که  اکوسیستم  گرفت  نظر  در  مختلف  آفرینان  نقش  و  بازیگران  از  متشکل  و  توان  تعامل  در 

زنند.  ها دست به خلق ارزش اقتصادی و اجتماعی می همکاری با یکدیگر و از طریق توسعه و معرفی نوآوری 

های  ات آموزشی و پژوهشی، شرکت مؤسس ها،  تواند شامل دانشگاه دامنه این نقش آفرینان متنوع است و می 

های دولتی و  مالی نوآوری و سایر دستگاه های بزرگ تولیدی و خدماتی، نهادهای تامین  نوپای فناور، شرکت 

 عمومی شود. 

ستانداران سراسر کشور موظفند با همکاری  ، ا بنیان قانون جهش تولید دانش   12از طرفی، به موجب ماده  

های نوآورانه و  ی علم و فناوری داخل استان، منابع استانی و اختیارات خود را با اولویت تقویت فعالیت ها پارک 

، واحدهای فناور مستقر در مراکز  بنیان و مؤسسات دانش   ها ل بومی و با استفاده از شرکت ی ل مسا شناسایی و ح 

نوآوری دانشگاهی، کسب و کارهای نوآورانه و خالق در استان به کار   رشد و پارکهای علم و فناوری، مراکز 

ی راهبردی برای رفع  ها حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری به موجب این ماده، ضروری است    .گیرند 

توانمندسازی و توسعه شرکت چالش  ایجاد،  ، واحدهای فناور مستقر در  بنیان و مؤسسات دانش   ها های استان، 

ی بزرگ  ها های تحقیق و توسعه بنگاه ، تقویت فعالیت خالق ی علم و فناوری و واحدهای  ها مراکز رشد و پارک 

ی توسعه ای استانی و خریدهای دولتی در ارتقای بازار  ها اقتصادی استان و استفاده حداکثری از ظرفیت طرح 

 در دستور کار قرار گیرد.   و فناور استان   بنیان و مؤسسات دانش   ها شرکت 

های مراکز  ها و پتانسیل در این راستا، معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف تالش دارد با تکیه بر ظرفیت 

اوری و مراکز رشد و پیوند زدن آن به نیازهای فناورانه و مسایل  های علم و فن ها، پارک پژوهشگاه دانشگاهی،  

این معاونت  کشور، اقدام به توسعه و تقویت اکوسیستم نوآوری در استان  های کشور نماید. به همین منظور، 

 را در دستور کار خود قرار داده است.    "ها )تانا( بوم نوآوری استان توسعه و ارتقای زیست "پیشبرد طرح  

 ف طرح تانا تعری

ای از اقدامات  است و به عنوان مجموعه گرفته شده  "ها بوم نوآوری استان تانا از اختصار توسعه و ارتقای زیست 
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، سیاست گذاری و راهبری ستاد توسعه  عتف شود که با حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت  تعریف می 

برنامه استان   بنیان اقتصاد دانش  و  پ ها  اجرای  و  استان ارک ریزی  فناوری در  و  گردد.  ها، عملیاتی می های علم 

های  ها با نگاه به مزیت هدف از این طرح ترویج گفتمان نوآوری و توسعه و تقویت اکوسیستم نوآوری در استان 

باشد که از طریق اقدامات زیر منجر به  های فناورانه و همچنین مسائل و نیازهای آن استان می نسبی و ظرفیت 

 شود: دف مورد نظر می تحقق ه 

 شناسایی بازیگران، نقش آفرینان و اجزای موثر در اکوسیستم نوآوری استان  -1

 تقسیم وظایف میان بازیگران، نقش آفرینان و اجزای اکوسیستم نوآوری استان -2

 شبکه سازی و ارتقای تعامل بین بازیگران و نقش آفرینان اکوسیستم نوآوری استان  -3

 بازیگران و نقش آفرینان اکوسیستم نوآوری استان  تقویت و توانمندسازی مستمر -4

 المللیارتقای تعامالت و ارتباطات با اکوسیستم نوآوری ملی و بین  -5

در اجرای این طرح از ظرفیت سایر بازیگران و نقش آفرینان موثر در اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور 

ریاست   فناوری  و  علمی  معاونت  کشور،  وزارت  قبیل  سایر جمهوری،  از  شکوفایی،  و  نوآوری  صندوق 

استانداریوزارتخانه  دانشگاهها،  پارکها،  اتاق ها،  رشد،  مراکز  فناوری،  و  علم  صنایع های  بازرگانی،  های 

 بخش دولتی و خصوصی و خیرین استفاده خواهد شد. 

ویژگی   -1  تبصرة با  متناسب  است،  ذکر  به  اقدامالزم  استان،  هر  در  نوآوری  اکوسیستم  خاص  ات  های 

 ریزی و اجرا خواهد بود. درخور و مناسب دیگری نیز قابل برنامه

میاستان  -2  تبصرة حوزهها  به  بسته  ظرفیتتوانند  ماموریتی،  پتانسیلهای  خود ها،  خاص  مسائل  و  ها 

محوری تخصصی را در زمینه اجرای طرح تانا در دستور کار خود قرار دهند. اگرچه این امر نباید  

 های فعالیت در قالب طرح تانا گردد. دن حوزه منجر به محدود ش

ارتباطات و کشاورزی و  پارک  -3  تبصرة نیرو، فناوری اطالعات و  های علم و فناوری تخصصی )نفت، 

ریزی توانند طرح تانا را در سطح ملی و با مشارکت نقش آفرینان مرتبط برنامهمنابع طبیعی( می 

 و اجرا نمایند. 

توانند در  ها )به استثنای استان تهران( می دانشگاهی واقع در استان   فناوریهای علم و  پارک  -4  تبصرة

 ریزی و برگزاری طرح تانا با پارک علم و فناوری استان همکاری نمایند.برنامه 

توانند با هماهنگی و همکاری یکدیگر طرح  واقع در استان تهران می  فناوریهای علم و  پارک  -5  تبصرة

 و اجرا نمایند.ریزی تانا را برنامه 
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توانند طرح تانا را  دارای پردیس فناوری و نوآوری یا مرکز رشد هستند، می   کههایی  پژوهشگاه  -6  تبصرة

 ریزی و اجرا نمایند.در حوزه تخصصی خود برنامه 

 اهداف طرح تانا 

یل را ها تدوین شده و اهداف ذبوم نوآوری استان این طرح در راستای تقویت و توسعه و ارتقای زیست 
 کند: دنبال می

 هاترویج گفتمان نوآوری و کارآفرینی در استان  -1

 ارتقای سطح دانش و توانایی بازیگران اکوسیستم نوآوری -2

 هاگیری و تقویت اکوسیستم نوآوری در استانکمک به شکل  -3

 های نوآوری استانی  توسعه تعامل و همکاری بین اکوسیستم -4

 ی در اکوسیستم ملی نوآوریهای استانافزایش تاثیرگذاری اکوسیستم -5

 ها افزایش سهم نخبگان، دانشمندان و فناوران در توسعه نوآوری در استان  -6

 های نوآوری استانیپذیری اکوسیستمافزایش قدرت رقابت  -7

 های علمی و فناورانه با نیازهای فناورانه و مسائل کالن استان ها و پتانسیل بهم رسانی ظرفیت  -8

 هادر سطح استان  بنیانکمک به ایجاد اشتغال دانش  -9

از طریق ظرفیت  -10 و کشور  استان  مسایل  به حل  دانشگاهکمک  فناورانه  و  علمی  و  های  ها 
 در سطح ملی بنیانهای دانشواحدهای فناور و شرکت

 های کشور پژوهشگاهها و های علم و فناوری، دانشگاهکمک به ماموریت گرایی پارک -11
 نقش آفرینان کلیدی در طرح تانا 

ها نیازمند مشارکت، تعامل و همکاری مناسب و سازنده میان نقش آفرینان،  ه اکوسیستم نوآوری در استان توسع 
سازمان دستگاه  و  اجرایی  می های  راستا  این  در  و  است  استانی  ظرفیت های  از  این  توان  مادی  و  معنوی  های 

باشد. الزم به ذکر است  ل موارد زیر می بازیگران بهره مند شد. نقش آفرینان کلیدی در طرح تانا در هر استان شام 
که محدودیتی برای مشارکت سایر نقش آفرینان در این طرح وجود ندارد و فهرست نقش آفرینان طرح به موارد  

 تواند تغییر یابد. شود و در هر استان بسته به شرایط خاص آن استان، دامنه مخاطبین طرح می نمی   مذکور محدود 

 ریزی و اجرا ری، برنامهسیاست گذاری، راهب -الف

 استانداری   •

 پارک علم و فناوری استان •

 صاحبان ایده )طرف عرضه(  -ب

  بنیانهای دانشها و واحدهای فناور و شرکتهسته •

 ها و مراکز آموزش عالیدانشگاه •
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 ات تحقیقاتیمؤسس مراکز پژوهشی و   •

 های دانشجوییاساتید، دانشجویان، دانش آموختگان، پژوهشگران و تیم  •

 جهاد دانشگاهی •

 صاحبان مساله )طرف تقاضا(  -ج

 های اجراییدستگاه •
 صنایع بخش دولتی  •

 صنایع بخش خصوصی •

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی •

 های صنعتیشرکت شهرک •

 حامیان  -د

 های پژوهش و فناوری صندوق  •

 ی جسورانهگذارسرمایههای  صندق  •

 ات مالی مؤسس ها و  بانک  •

 هاشتابدهنده •

 ملی نخبگان   بنیاد •

 صدا و سیمای استان  •

 خیرین استان •

تقسیم وظایف و نحوه ارتباط و تعامل نقش آفرینان مختلف در طرح تانا در شکل زیر نمایش داده شده  
 است. 
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 سیاست گذاری، راهبری و اجرای طرح تانا

است که به ریاست   "بنیان ستاد توسعه اقتصاد دانش "سیاست گذاری و راهبری طرح تانا در هر استان بر عهده  

تواند به عنوان یکی  ها )تانا( می بوم نوآوری استان گردد. طرح توسعه و ارتقای زیست استانداران محترم برگزار می 

ریزی و اجرای  در هر استان مطرح گردد. برنامه   بنیان ها و وظایف کلیدی ستاد توسعه اقتصاد دانش از ماموریت 

ستاد  "است. رییس پارک علم و فناوری به عنوان دبیر    "علم و فناوری   پارک "طرح تانا در هر استان بر عهده  

استان مطرح کرده و به    بنیان موظف است طرح تانا را در ستاد توسعه اقتصاد دانش   "بنیان توسعه اقتصاد دانش 

استان    نیان ب های ستاد توسعه اقتصاد دانش بایست از ظرفیت تصویب این ستاد برساند. پارک علم و فناوری می 

 در راستای اجرای طرح تانا بهره برداری نماید. 

 ریزی و اجرای طرح تانا وظایف پارک علم و فناوری در زمینه برنامه

 پارک علم و فناوری به عنوان نهاد مجری طرح تانا در هر استان وظایف زیر را پیگیری خواهد نمود: 

فناو -1 و  پارک علم  تانا در  دائمی طرح  دبیرخانه  و  ایجاد  توسعه  بخشی،  با هدف تحرک  ری 

 تقویت اکوسیستم نوآوری در استان 

دانشگاهی،   -2 دولتی،  بخش  مختلف  آفرینان  نقش  و  بازیگران  با  مستمر  و  منظم  ارتباط 

 خصوصی و نهادهای تامین مالی نوآوری و خیرین استان 

 اهتمام به منظور جلب مشارکت و همکاری همه بازیگران در این طرح  -3
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 های علمی فناورانه استان ها و ظرفیتها، پتانسیلها، مزیتایده  شناسایی و معرفی -4

 شناسایی نیازهای فناورانه و مسائل خاص استان اعم از بخش دولتی و خصوصی -5

 های اعم دولتی و خصوصیی بخشگذارسرمایهشناسایی توانمندی  -6

 شدهها به نیازها و مسایل شناسایی ها و پتانسیلبهم رسانی و پیوند زدن ظرفیت  -7

 تهیه و تنظیم گزارش اقدامات و ارسال به معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف -8

 نحوه اجرای طرح تانا 

استان در  مسئله  حل  و  نوآوری  سازی  گفتمان  هدف  با  تانا  طرح  که  است  ذکر  به  طریق الزم  از  ها 

اکوسیستم  شبکه  مختلف  آفرینان  نقش  و  بازیگران  میان  تعامل  و  ارتباط  ایجاد  و  استان  سازی  نوآوری 

مطرح شده است و به هیچ وجه یک رویداد مقطعی نیست، بلکه یک جریان مداوم و پویا است. با این 

این طرح می بروندادها و دستاوردهای  بنابراین، در  حال،  نمایان سازند.  را در قالب رویدادی  بایست خود 

 ادامه فرآیند اجرایی رویداد تانا معرفی گردیده است: 

 ویداد رپیش  -الف

فعالیت رویداد،  آمادپیش  منظور  به  که  هستند  در  ههایی  موثر  اجزای  بین  هماهنگی  انجام  و  سازی 

 ها شامل موارد زیر است:اکوسیستم نوآوری استان اجرا خواهد شد، این برنامه 
 

 
 

  کارفرمای بخش دولتی و خصوصی در مرحله پیش رویداد شناسایی و در   نیازالزامی است که    -7  تبصرة

ایده  نظام  دانش سامانه  فناور، شرکت  واحد  و  باشد  شده  ثبت  )نان(  نیازها  و  تیم  بنیانها  های و 

 های خود را از طریق سامانه نان ثبت نمایند.تحقیقاتی دانشگاهی نیز ایده



 313 نوآوری  و فناوری اجرایی حوزه ها و ضوابط ها، دستورالعمل نامهقوانين، آیين

 

 رویداد  -ب

 گردد و شامل اجزای زیر است: رویداد در طی یک روز توسط پارک علم و فناوری استان برگزار می 

 رنامه افتتاحیه طرح و سخنرانی مسئوالن و افراد تاثیرگذار استان از بخش دولتی و خصوصیب -1

 های فناورانه و نیازها و مسائل استان های تخصصی حول ظرفیت ها و پنلبرگزاری نشست  -2

های بزرگ های کوچک و فناور به شرکتبا هدف بهم رسانی شرکت  B2Gو   B2Bدیدارهای   -3

 های دولتیگاه تولیدی و خدماتی و دست

ها و ، واحدهای فناور و دانشگاه بنیان های دانشنمایشگاه دستاورهای فناورانه و نوآورانه شرکت  -4

 صنایع بزرگ استان 

به شرکت  -5 اعطای جایزه  برتر، تیممراسم  های تحقیقاتی دانشگاهی برتر،  ها و واحدهای فناور 

های  ، خیرین حوزه فناوری و دستگاهصنعتگران برتر، واحدهای صادراتی برتر، کارآفرینان برتر

 اجرایی فعال در عرصه توسعه فناوری و نوآوری

و صنایع    بنیانهای دانش ها و قراردادها فیمابین واحدهای فناور و شرکت نامهمراسم عقد تفاهم  -6

 های اجرایی استان بزرگ و دستگاه 

کیفیت اجرا و برگزاری آن، مسئولیت    تواند جهت تداوم در اجرای این برنامه و ارتقایپارک می  -8  تبصرة

 برگزاری این رویداد را به یک کارگزار تفویض نماید.

 پسا رویداد  -ج

اقدام   طرح  اهداف  تحقق  از  اطمینان  کسب  و  پیگیری  به  نسبت  رویداد  از  پس  فناوری  و  علم  پارک 

 نمایند، این اقدامات شامل موارد زیر است: می

 های امضا شده در حین رویدادامهنپیگیری نتایج قراردادها و تفاهم -1

تعارض  -2 و  موانع  حوزهرفع  در  احتمالی  شدن  های  اجرایی  راستای  در  مالی  و  حقوقی  های 

 قراردادها 

تهیه و تنظیم گزارش از دستاوردهای اجرای طرح و ارسال آن به معاونت فناوری و نوآوری   -3

 وزارت عتف حداکثر سه ماه بعد از برگزاری طرح

تا  نیازها و مسایل فناورانه  دییدر صورت تا  هستندموظف    ییاجرا  یهادستگاه  -9  تبصرة   دییخودشان و 

بودجه تحق را در  استان، موضوع  پارک  توسط  اولو  ی قاتیموضوع  زم  تی خود در  تا    نه یقرار دهند 

شرکت  یبرا توسط  مساله  پژوهشگران بنیاندانش   هایحل  و  دانشگاهیان  فناور،  واحدهای   ،

 .فراهم شود

های علم و فناوری به عنوان مجری برگزاری  معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف از پارک  -10  تبصرة

 آورد. ها، حمایت مالی به عمل می رویداد تانا در استان 





ی  اقتصاد   ی واحدها   اء ی اح   ند ی نامه نحوه فعالیت و فرا آئین 

 فعال   مه ی فعال و ن ر ی غ 

 مقدمه

المللی اقتصادی از یک طرف و  بوم بین ازن و نامتعارف زیست شرایط پیچیده و مشکالت ناشی از توسعه نامتو 

ها جهت نفوذ و تصرف بازارهای جهانی و سوانح طبیعی باعث  گیری رقبا و تالش آن تاثیرات ناشی از شکل 

کسب  وضعیت  در  خیز  و  می افت  گونه وکارها  به  آن شود  از  برخی  که  قدرت  ای  افزایش  و  همگامی  با  ها 

های اقتصادی خود هستند و برخی دیگر به دالیل  ر خود همچنان در حال ادامه فعالیت وکا پذیری کسب رقابت 

در  شوند.  فعال تبدیل می بوم را پیدا نکرده و به واحدهای راکد یا نیمه مختلف امکان ادامه فعالیت در این زیست 

فعال  ر ی فعال و غ  مه ی رت ن به صو   ، ها رساخت ی ز  ی کرد برا نه ی رغم هز ی عل   ی اقتصاد   ی از واحدها   برخی   ما نیز   کشور 

  ی ر ی و قرارگ   ء ا ی اح   ت ی ها قابل از آن   ی ار ی بس   ؛ با این وجود ستند ی ن   ن ی آفر کشور نقش   ی که در چرخه اقتصاد   باشند می 

ها و نهادهای  و نیازمند پشتیبانی و حمایت دستگاه  هستند را دارا  ی ناخالص مل  د ی کشور و تول   ی در چرخه اقتصاد 

 باشند. مرتبط می 

ترین ارکان  و فناوری با ساختار مشخص و هدفمندی که دارند به عنوان یکی از کلیدی های علم  پارک 

تلقی می  این فرایند  از طریق عارضه برای اجرای  اقتصادی  احیای واحدهای راکد  یابی و  گردند که در فرآیند 

های  کارگزاری   گیری از توان و ظرفیت شبکه شناسایی دالیل رکود یا توقف فعالیت یک واحد اقتصادی با بهره 

آالت  های ساختمانی، ماشین فرایند و محصوالت بر اساس زیرساخت   ل ی و تبد   ر یی تغ سازی و نیز  خدمات تجاری 

توانند مداخله موثر  های فناورانه و نوآورانه، می و تجهیزات )بر اساس امکان و تفاهم موردی(، مبتنی بر ظرفیت 

توان واحدهای فناور و دانش  های  حل های علم و فناوری به منظور ارائه راه ستقر در پارک بنیان م نموده و از 

 نامه حاضر در راستای این مهم تدوین شده است. محور اقدام نمایند آئین دانش 

 تعاریف  –1 مادة

 باشد. منظور وزارت علوم تحقیقات و فناوری می  وزارت: •
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نقش  گر: تسهیل • بین  هماهنگی  منظور  به  که  است  نهادی  یا  سازمان  آفرینان  تشکل، 

تعیین می  تواند گر می شود. تسهیل فرایند احیا ذیل مصوبات و اختیارات کمیته مشترک 

 قسمتی از پارک باشد. 

ای است که براساس دستور  مجموعه  "نهضت احیا واحدهای اقتصادی"منظور    نهضت:  •

، با محوریت 1400دیماه    21مورخ    129727جمهور طی حکم شماره  معاون اول رئیس

بوم احیا واحدهای ش مردمی و غیردولتی به منظور توسعه و مدیریت زیستمشارکت بخ

 شود.نیمه فعال و غیرفعال تشکیل شده است که به اختصار نهضت خوانده می 

واحدهایی که تعداد کارکنان و کارگران فعالشان پس از عملیات احیا به   واحدهای خرد:  •

 رسد. نفر می   10زیر

داد کارکنان و کارگران فعالشان پس از عملیات احیا واحدهایی که تع  واحدهای کوچک:  •

 رسد. نفر می   50تا   10به  

واحدهایی که تعداد کارکنان و کارگران فعالشان پس از عملیات احیا    واحدهای متوسط:  •

 رسد. نفر می   100تا   50به  

واحدهایی که تعداد کارکنان و کارگران فعالشان پس از عملیات احیا به   واحدهای بزرگ: •

 رسد. نفر می   100از    بیش

غیرفعال:  • درآمد    واحدهای  گذشته  سال  دو  در  که  است  حقوقی  یا  حقیقی  شخصیت 

های مالی و کسب و کار آن متوقف و تراکنش  عملیاتی عملیاتی نداشته است و فعالیت  

یا درآمد فروش آن در اظهارنامه  آن در حد ثبت هزینه بوده و اظهارنامه مالیاتی ندارد 

 ایین ذکر شده باشد. صفر یا بسیار پ

 50شخصیت حقیقی یا حقوقی است که فعالیت عملیاتی آن کمتر از    فعال:واحدهای نیمه •

بخش از  برخی  و  بوده  واحد  ظرفیت  در درصد  مشکالت  دلیل  به  اقتصادی  واحد  های 

 چرخه تولید و عملیات قرار نگرفته است.

نیمه • است    تمام: واحدهای  حقوقی  یا  حقیقی  باالی  شخصیت  پیشرفت    50که  درصد 

یا  صفر  فیزیکی  پیشرفت  مالکان،  میل  علیرغم  یکسال  از  بیش  لکن  داشتند  فیزیکی 

 نزدیک به صفر داشته باشد. 

باشد که صاحبان سهام و واحد غیر فعال ، نیمه فعال و نیمه تمامی می شامل    :اشونده ی حا •

و از نظر قانونی موانع احیا را دارا بوده  ورود به فرآیند  بدهی آن انگیزه و توافق الزم برای

بازارهای  دارای  کارهای  و  کسب  مشمول  و  نداشته  وجود  آن  احیای  برای   پیچیده 
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یا محصوالت   های اجرایی ذی ربط نباشداشباع شده اعالمی از سوی مراجع و دستگاه

 آنها از رده خارج نشده باشند. 

سازی را ارائه  واحد مستقر در پارک که خدمات تجاری  سازی: کارگزاری خدمات تجاری •

 دهد. می 

 باشد. پارک علم و فناوری که دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می   پارک:  •

مبنای یک    شخصیت  احیاگر:  • بر  که  است  احیاگری  دارای صالحیت  حقوقی  یا  حقیقی 

طول   در  و  گرفته  قرار  کار  و  کنار کسب  در  احیاجو  واحد  با  مشخص  تفاهم  یا  قرارداد 

نماید. احیاگر باید دارای صالحیت فنی و تخصصی به کسب و کار کمک می   فرآیند احیا

موارد در  همچنین  و  خود    یباشد  می گذارسرمایهکه  توان  ی  آن گذارسرمایه کند  ی 

بنیان مستقر و یا عضو در پارک با تایید های خالق، فناور یا دانششرکت  بررسی گردد.

 باشد. شورای پارک مشمول این صالحیت می 

های پژوهش و : صندوق پژوهش و فناوری که دارای مجوز از کارگروه صندوق وق صند •

 باشد. فناوری کشور می 

احیا  • اعتباری  تسهیلخط  پشتیبانی  و  هماهنگی  با  که  است  اعتباری  راستای :  در  گر 

 شود. عملیات احیا فراهم می 

ت تفاهم ذیل یادداش ، "معاونت و نهضت"ای متشکل از نمایندگان کمیته : مشترک  تهیکم •

وزارت   و  نهضت  برنامههمکاری  هدف  پایزیربا  تصم  شی،  اتخاذ  و    ماتیو  مناسب 

ها در فرآیند احیاء در بکارگیری توان پارک  امور و حل اختالفات  شبردیمطلوب جهت پ

 . باشدمی 

شود که وظایف ای است که در سطح استان و در پارک تشکیل می کمیته  کمیته استانی: •

 گیرد. ری امور عملیات احیا را به عهده می ریزی و پیگیبرنامه

احیا:  • تولید  به مجموعه    عملیات  بازیابی ظرفیت  و  دائمی جهت حفظ  یا  موقت  اقدامات 

ای که این ها به گونهمین نقدینگی مورد نظر آنتافعال و غیرفعال و یا  های نیمهشرکت

وسعه اقتصاد ملی کمک پذیر شوند و متعاقبا به ت ها عملیاتی، سودآور و یا سرمایه شرکت

کسب بازیابی  »راهکار  اصطالحا  اقدامات  مجموعه  این  به  »احیا«  نمایند.  یا  وکار« 

شود. ماند، عملیات احیا گفته می که اثرات آن بیش از دو سال در بنگاه باقی می   گویندمی 

فعالیت تسهیلاین  همکاری  با  استانی  و  ملی  کمیته  هماهنگی  با  اقدامات  و  و ها  گر 

 های اقتصادی انجام خواهد شد. ت مالکان بنگاه رضای
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 موضوع و اهداف  -2 مادة

نامه در راستای تشکیل یک ساختار و ساز و کار همکاری در پارک و برای هماهنگی اجزای موثر در  این آیین 

 گردد: عملیات احیا با اهداف ذیل تدوین و ابالغ می 

 آفرین در واحد احیاشونده ارزش ارتقای نفوذ و تاثیرگذاری دانش در فرآیندهای -2-1

 سازی و ارتقای ساز و کارهای موجود در واحدهای احیاشوندهبهینه -2-2

و  بومی  -2-3 فناور  واحدهای  ظرفیت  طریق  از  پشتیبانی  و  توزیع  تولید،  تامین،  زنجیره  سازی 

 و مراکز رشد بنیان مستقر در پارکدانش 

 ها در عملیات احیاء ر پارکهای موجود دکارگیری متناسب ظرفیتبه -2-4

 کمک به کاهش ریسک بکارگیری فناوری و توسعه نوآوری در واحدهای احیاشونده -2-5

 گیری و توسعه نظام نوآوری در صنایع احیاشونده کمک به شکل  -2-6

 و کار واحدهای احیاگرپذیری و توسعه کسب کمک به سرمایه  -2-7

 ی و نوآوریتعریف سازوکار احیا در نظام فناور -2-8

 شرح ساختار و وظایف  –3 مادة

به منظور پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به احیا در کشور و انجام هماهنگی بین اجزای مهم و تاثیرگذار 

 شود.در عملیات احیا، کمیته مشترک و کمیته استانی با ساختار و شرح وظایف ذیل تشکیل می

 کمیته مشترک   -3-1

های فنـاور هـا و شـرکتی ذیل است که برای تسهیل استفاده از پتانسیل پارکای با ترکیب اعضاکمیته

 گردد.ها در فرآیند احیا تشکیل میآن

 اعضای کمیته مشترک  -3-1-1

 االختیار) رییس کمیته(معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و یا نماینده تام •

 نماینده تام االختیار نهضت احیا •

 ها بنـا بـه نیـاز دسـتورهای صنعتی و سایر وزارتخانـهوزارت صمت و سازمان شهرک  نماینده •

 جلسات

 شرح وظایف کمیته مشترک  -3-1-2

 هاسازی مفاهیم احیا واحدهای اقتصادی در پارکریزی برای فرهنگبرنامه -1

 ها در حوزه احیاریزی برای توانمندسازی پارکبرنامه -2
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 های الزمن احیا واحدهای اقتصادی و تعریف مشوقها از دیدگاه توابندی پارکرتبه -3

 هاگذاری کالن در خصوص احیا در پارکسیاست -4

ها بـرای ارجـاع بـه پیگیری مشکالت ارجاع شده و حل نشده در حوزه احیا از سوی پارک -5

 وزارت و مراجع ذیربط

ی آن بـه عهـده سـازریزی و پیگیری تخصیص و جذب منابع اعتباری و مـالی و جریانبرنامه  -1  تبصرة

 باشد. و نهضت احیا حمایت الزم را به انجام خواهد رساند.گر میتسهیل

 یشـده از سـو  نیـی، در زمان تعلزومدر صورت    ایبار و    کیماه    3مشترک هر    تهیجلسات کم  -2  تبصرة

 نهضت برگزار خواهد شد. ایدر وزارت  یآنها به صورت ادوار

 کمیته استانی   -3-2

الذکر، با مجوز کمیته مشترک و در پارک، به جهت هماهنگی ترکیبی از اعضای ذیل  ای است که باکمیته

و ارسال مصوبات برای طرح در کارگروه استانی ستاد تسهیل رفـع موانـع تولیـد و سـتاد توسـعه اقتصـاد 

گذاری جهت تسریع و رفع موانـع امـور عملیـات شود که وظایف سیاستها تشکیل میبنیان استاندانش

 گیرد.را به عهده میاحیا 

 اعضای کمیته استانی  -3-2-1

 االختیار رییس )رییس کمیته(رییس پارک یا نماینده تام •

 نماینده صندوق وابسته به پارک استان •

 های صنعتی استانشهرکنماینده شرکت  •

 نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان •

 گرنماینده تسهیل •

 نماینده نهضت احیا در صورت نیاز •

 شرح وظایف کمیته استانی -3-2-2

بوم محلی و ملی به منظور احیا سازی ساز و کار مناسب و متناسب با زیستطراحی و پیاده -1

بنیـان کشـور بـا درنظـر واحدهای احیاشونده با استفاده از ظرفیت واحدهای فنـاور و دانش

 های ابالغ شده از طرف کمیته مشترک و وزارتگرفتن مصوبات و دستورالعمل

گر و سایر بـازیگران مـوثر و گیری و توسعه همکاری با تسهیلریزی به منظور شکلبرنامه -2

 هاهای آنآفرین در حوزه احیا و استفاده از ظرفیت خدمات و حمایتنقش
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نامـه سـه جانبـه بـا نامه ازجملـه تفاهمهای مرتبط با موضوع آییننامهتصویب کلیه تفاهم -3

نامـه و بـر اسـاس قـوانین و مقـررات رفتن مفاد این آیینگر و صندوق، با درنظر گتسهیل

 جاری و صرفه و صالح پارک و واحدهای احیاگر و رعایت مصوبات کمیته ملی

ــه منظــور شناســایی واحــدهای فنــاور، دانشبرنامــه -4 بنیــان و کــارگزاران خــدمات ریزی ب

 سازی توانمند و موثر در عملیات احیاتجاری

ی زوج احیاگر و احیاشونده برای اسـتفاده از منـابع اعتبـاری بررسی، تایید صالحیت و معرف -5

 مرتبط تامین شده

 پیگیری و نظارت فرآیند احیا تا زمان خاتمه عملیات احیا -6

گیـری  احیا با بهره   گری و شتابدهی مرتبط با فرآیندهای سازی خدمات مرتبط تسهیل طراحی و پیاده  -7

 خش خصوصی مستقر در پارک سازی ب از ظرفیت کارگزاران تخصصی خدمات تجاری 

 تعریف ساز و کار الزم به منظور انتقال تجربه بین واحدهای احیای سراسر کشور -8

ای و پیشـنهادات بهبـود و ارتقـای فرآینـد احیـا بـه های تحلیلی دورهتهیه و ارائه گزارش -9

 معاونت فناوری و نوآوری وزارت

 ربط در صورت نیازتشخیص و تعیین نحوه همکاری با سایر اشخاص و نهادهای ذی -10

یابی احیاشونده با استفاده از وکار و عارضهریزی به منظور ارائه خدمات مشاوره کسببرنامه -11

 سازی بخش خصوصیدهنده خدمات تجاریظرفیت کارگزاری ارائه

جلسات کمیته استانی حداقل هر ماه یکبار برگزار خواهد شد و درصورت لزوم به جلسه اضافه،   -3  تبصرة

 باشد.است هریک از اعضا و موافقت رئیس کمیته استانی قابل برگزاری میبا درخو

 شرح عملیات و تقسیم وظایف  –4 مادة

گر در جهت انجام عملیات احیا به شرح جدول ذیل شرح عملیات و حدود وظایف پارک، صندوق و تسهیل

 باشد:می

 گرتسهیل  صندوق پارک  شرح عملیات  ردیف 

 * - * اگران و احیاجوها فراخوان برای جذب احی 1

 * - * شود( شناسایی)ثبت نام توسط احیاجو و احیاگر انجام می 2

 * * * صحت سنجی  3

4 
ها از  شناسایی و معرفی واحدهای احیاشونده و ارائه اطالعات کامل آن

های فنی و مالی، ظرفیت،  ها، امکانات، نیازمندیجمله حدود سرمایه
* - * 



 321 نوآوری  و فناوری اجرایی حوزه ها و ضوابط ها، دستورالعمل نامهقوانين، آیين

 

 گرتسهیل  صندوق پارک  شرح عملیات  ردیف 

مندی یا مشارکت با  و تمایالت نحوه بهرهها، منابع، تعهدات محدودیت

احیاگر به کمیته مشترک و استانی از طریق وب سرویس و سامانه نظام  

 ها و نیازها )نان( و سامانه نهضت احیا ایده

5 

ها، ادارات،  پیگیری تسهیل امور احیا از طریق مذاکره با سازمان

ات مالی  مؤسسها، ایی، بانکهای اجر ها، ستادها، دستگاهها، شورا وزارتخانه

و امثالهم و  های عمومی و انقالبیهای دولتی، نهادشرکتو اعتباری، 

گذاری جدید به کمیته  ارجاع موارد و مشکالت الینحل یا نیاز به قانون

 مشترک

- - * 

6 
ای و پیشنهاد  تامین، پشتیبانی و معرفی منابع مالی و اعتباری و هزینه

 دها با همکاری نهضت احیا روش و مدل مالی فراین
- * * 

7 

منظور جذب اعتبار توسط احیاشونده و نحوه  های مناسب بهحلارائه راه

تامین و تسلیم تضامین و وثایق به منظور دریافت تسهیالت و پیشنهاد  

 مابین احیاشونده و احیاگر پذیر مشارکت فیهای امکانمدل

- - * 

8 

بنیان و کارگزاران خدمات  انششناسایی و معرفی واحدهای فناور، د 

ها و سازی توانمند و موثر در عملیات احیا از طریق سامانه نظام ایدهتجاری

 نیازها )نان( و سامانه نهضت احیا 

* - - 

 - - * منظور برگزاری موثر جلسات کمیته استانی ریزی و هماهنگی بهبرنامه 9

10 

وسط صندوق( از محل  تسریع و تسهیل در کارگزاری پرداخت تسهیالت )ت

گر( مربوط به عملیات احیا با  منابع اختصاص داده شده )توسط تسهیل

 معرفی پارک

* * * 

11 

گری و شتابدهی مرتبط با  سازی خدمات مرتبط تسهیلطراحی و پیاده

گیری از ظرفیت کارگزاران تخصصی خدمات  احیا با بهره فرآیندهای

 با همکاری صندوقسازی بخش خصوصی مستقر در پارک تجاری

* * - 

12 
تعریف ساز و کار مناسب به منظور ثبت اطالعات احیاشونده در سامانه  

 زها )نان( و سامانه نهضت احیاها و نیانظام ایده
- - * 

13 
تعریف سازوکار مناسب به منظور ثبت اطالعات احیاگر در سامانه نظام  

 زها )نان( و سامانه نهضت احیا ها و نیاایده
* - - 

   * ها و نیازها از طریق اخذ مجوز کارگزاری از سامانه نان رسانی ایدههمبه 14

15 

ها )نوع های احیاشونده از قبیل نیازمندی به سرمایهتعیین نیازمندی

سرمایه(، ارتقای تجهیزات خط تولید، تکمیل تجهیزات خط تولید، ارتقای  

مصرف انرژی، نیروی وری، ساز و کار مدیریت، ارتقای سازوکار بهره

انسانی متخصص، واحد تحقیق، توسعه و نوآوری و تکمیل زنجیره تامین  

 قید شود(  1مرحله ای شود. در مورد  3تا بازار فروش محصوالت )

- - * 
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 گرتسهیل  صندوق پارک  شرح عملیات  ردیف 

16 
  -ارتقا محصول -یابیتعیین نحوه مداخله احیاگر در عملیات احیا )عارضه

 ایجاد محصول جدید(
* - * 

17 
رکت و اشتراک منافع احیاگر و احیاشونده در عملیات احیا  تعیین نحوه مشا

 )مشاوره، انتقال فناوری و مشارکت( 
* - * 

 مراحل اجرا -5 مادة

 های اجرایی برای شروع فعالیت احیا در پارک به شرح زیر است: گام

 درخواست پارک به کمیته مشترک جهت اخذ مجوز فعالیت احیا -5-1

 مندی و ظرفیت پارک در عملیات احیا توسط کمیته مشترک بررسی و ارزیابی توان -5-2

 صدور موافقت جهت فعالیت پارک در عملیات احیا توسط کمیته مشترک -5-3

 گر توسط کمیته مشترکمعرفی پارک واجد شرایط به تسهیل -5-4

معرفی صندوق همکار پارک واجد شرایط به سازمانهای مرتبط )صندوق نوآوری و   -5-5

دوق کارآفرینی امید و ...( برای تنظیم قرارداد خط اعتباری با همکاری شکوفایی، صن

 نهضت احیا

گر و ارائه در سامانه نان  دریافت اطالعات احیاشونده به همراه صحت سنجی توسط تسهیل -5-6

 و سامانه نهضت احیا

احیاگر  سازی و مشارکت( از طریق واحدهایدریافت پیشنهاد عملیات احیا )مشاوره، پیاده -5-7

 ها متقاضی توسط پارک

بررسی، تصویب یا رد پیشنهادهای دریافتی در کمیته استانی )درصورت رد شدن پیشنهاد  -5-8

 جهت اصالح به مرحله قبل قابل برگشت است( 

مابین احیاگر و احیاشونده )اعم از مشاوره، پیاده سازی  برگزاری جلسات مذاکره و تفاهم فی -5-9

گر منتهی به انعقاد قرارداد بین احیاگر و رک با حضور تسهیلیا مشارکت( توسط پا

 احیاشونده

 گر با ارائه گزارش به کمیته استانی نظارت و پیگیری فرایند احیا توسط پارک و تسهیل -5-10

مستندسازی تجربیات در طول فرآیند احیا و ثبت گزارشات در کمیته استانی و ارسال آن   -5-11

 ی استفاده در فرآیندهای احیای بعدیبرای کمیته مشترک برا

باشد و پارک و کلیه مسئولیتهای اجرایی و تضامین مربوطه به عهده احیاشونده و احیاگر می -4 تبصرة

 گر نقش ایجاد یا تسهیل فرایندها را دارند. تسهیل
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 های پرداخت تسهیالت و مشارکت مالیروش -6 مادة

 باشد:ز منابع عملیات احیا به شرح ذیل میهای پرداخت تسهیالت و مشارکت مالی اروش

پرداخت تسهیالت به ضمانت احیاشونده بر اساس تقاضای احیاشونده و تشخیص و تصویب   -6-1

کمیته استانی و اعتبارسنجی و تایید صندوق در وجه احیاگر مطابق پیشـرفت عملیـات احیـا 

گذاری بدون نیاز بـه سـرمایه  سازیمورد تایید نهایی کمیته استانی )در روش مشاوره و پیاده

 احیاگر(

نامه پرداخت تسهیالت در وجه و به ضمانت احیاگر بر اساس تقاضای احیاگر و ارائه موافقت  -6-2

مشارکت با احیاشونده و تشخیص و تصویب کمیته استانی و اعتبارسـنجی و تاییـد صـندوق 

 )در مدل مشارکت(

ذاری صندوق نوآوری و شـکوفایی طبـق قـوانین و گسرمایهاستفاده از تسهیالت با مدل هم  -6-3

در این مدل نهادهای مالی دارای مجـوز مقررات مربوطه و توافق کامل احیاگر و احیاشونده.  

گذاری به صندوق نوآوری ارائه نمایند. پس از تایید درخواست سرمایهتوانند درخواست هممی

های توانند طرحاضیان میو مشخص شدن سقف مشارکت عامل، متق نوآوری توسط صندوق

گذاری ارائه نمایند. سپس عامل در صورت تایید طرح و توافق با سرمایهخود را به عاملین هم

گذاری با تایید صندوق در مشارکت دو جزئی و سه جزئـی تواند از اعتبار سرمایهمتقاضی می

 .استفاده نماید

گردد و درصورت تصـویب بـه ایـن رح میدرصورت پیشنهاد مدل جدید در کمیته مشترک مط  -5  تبصرة

 موارد اضافه خواهد شد.

 حل اختالف  -7 مادة

نظـر در نحـوه نامـه کـه موجـب اختالفهرگونه اختالف در برداشت، تفسیر یا تعریف از مفـاد ایـن آئین

همکاری جهت عملیات احیاء شود، ابتدا در کمیته اسـتانی مطـرح و حـل و فصـل خواهـد شـد، در غیـر 

 الخطاب خواهد بود.ضوع اختالف به کمیته ملی ارجاع خواهد شد و مصوبه کمیته ملی فصلاینصورت مو
 

پیوست به تصویب شورای مككدیران معاونككت فنككاوری و نككوآوری  3تبصره و  5ماده و   7نامه در  این آئین

ابهام تنهككا  باشد. هرگونه تفسیر واالجرا میوزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابالغ، الزم

 از سوی مقام تاییدکننده آن مجاز است. 
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 1پیوست

مابین معاونت فناوری و نوآوری  واحدهای اقتصادی فی ایاح اتیعملیادداشت تفاهم همکاری در زمینه 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نهضت احیای واحدهای اقتصادی 

 

 

 

 مدل پیشنهادی همکاری  -2پیوست
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 ادی مشارکتمدل پیشنه -3پیوست





 نامه اجرایی برنامه ملی گرنت فناوری آیین 

  20/01/1401تاریخ تصویب  

 مقدمه 

ترین منابع توسعه نوآوری و فناوری در هر کشور، مراکز دانشگاهی و پژوهشی هستند که  یکی از اصلی 

آنفعالیت  است.  های  استوار  فناوری  توسعه  و  پژوهش  آموزش،  اساسی  رکن  سه  بر  هرچند  ها، 

  یسازیو تجار  یکشور در حوزه توسعه فناور  ی و پژوهش   ی در مراکز دانشگاه  را  یارزشمند  یهابهتجر

ا  توانی م با  داد،  قرار  اشاره  م  نی مورد  ا  توانی وجود  غالب  تجربه  داشت  حوزه  در  مراکز    نیاذعان 

در    یرفناو  یسازیبه حوزه تجار  یاسته یو با  ستهیشا  توجهلذا الزم است که  .  آموزش و پژوهش است

 . شودمراکز    نیا

ارزش  ی نیآفرثروت  ، ی علم  یدستاوردها  یسازیتجار  به  توجه ارکان  ی ن یآفرو  از   یاصل   ملی، 

محور محسوب و دانشگاه جامعه  نیدانشگاه نسل سوم، دانشگاه پاسخگو، دانشگاه کارآفر  یریگشکل 

ارتق علت    تواننمی   مناسب را  یمال   ی بانی. اگرچه عدم پشتشوندی م به ا دانشگاهاصلی عدم  های فعلی 

نقش   ،مناسب  سازوکار  ک یدر    الزم منابع    مین ات ادعا کرد که    تواندانشگاه نسل سوم دانست ولی می 

که برونداد   پژوهشی   یمنابع برا  تامینخواهد داشت.    ی در سطح مل انیجر  نیا  یریگدر شکل   یی سزابه

 یو پژوهش   ی در مراکز دانشگاه  شدهرفتهیاصل پذ  ک یاست    ی و نشر آثار علم  نیتدو  ی، علم  رشدآن  

م عل  شودی محسوب  ناکاف  تیمحدود   رغم یو  علمی و  مراکز  اهتمام  مورد  منابع،  تحق   یبودن   ی قات ی و 

تجاریتوسعه    ی حوزههافعالیت به همین دلیل الزم است  کشور است.   مانندفناورسازی  و  حوزه   ی، 

 . خاص قرار گیرد  ی بانیو پشت  هموردتوج  ی،ستمیس  و  ی مال   نظر   از  یافتهتوسعه  مراکزپژوهش، در  

عملیاتی  راستای  بادر  فناوری«  گرنت  »برنامه  مذکور،  هدف  و    کردن  معاونت  راهبری  هدایت 

از بودجه تخصیصی سازمان   فناوری و نوآوری استفاده  با  وزارت عتف به عنوان نهاد مجری ملی؛ و 

ها و نهادهای حامی، مانند معاونت ریزی شده است. در این برنامه سایر سازمانبرنامه و بودجه، برنامه

عنوان نهادهای ملی پشتیبان، در اجرای علمی و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و مانند آنها، به 

عنوان عامل اجرایی های علم و فناوری بهکنند. همچنین پارکهایی از این برنامه، مشارکت می بخش
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عنوان عامل پژوهش و فناوری بههای  حمایتی؛ و صندوق   -کننده بخشی از منابع مالی  برنامه و تامین

 در اجرای این برنامه خواهند داشت. سزایی  بهمالی، سهم  

و   یی اجرا  عبارت بهتر ساز وکارگرنت فناوری در واقع اعتبار مالی برای توسعه فناوری است. به
  ی چرخه کار  ک یا در  ر  یو نوآور  یفعال در عرصه توسعه فناور  یاز منابع مال   ی است که بخش   ی مال 

 بخش   آن،  خصوصاًو    ی پژوهش   و  ی دانشگاه   مراکز  در  ی، فناور  یسازیبه حوزه توسعه و تجار  ، هدفمند
 . کندهستند، هدایت می   فناوریباالتر    در مرحله تبدیل به سطح   که   مراکز  نیا  قاتیتحق   از

 تعاریف  -1 مادة

 است.   یو فناور  قاتیتحق  ، علوم  وزارت  منظور  :وزارت   -1-1

 منظور اعتبار مالی برای اجرای فعالیت است.   گرنت:  -2-1
وزارت اجرا    که در معاونت فناوری و نوآوری  است  یگرنت فناور  برنامه  منظور  : برنامه  -3-1

 گردد. می 

ملی:   -4-1 مجریان   دبیرخانه  هدایت  که  است  فناوری  گرنت  برنامه  ملی  دبیرخانه  منظور 
 طح کشور را بعهده دارد. ای و نظارت بر اجرای برنامه، در سمنطقه

حامی:   -5-1 راستای   سازمان  در  که  است  اقتصادی  یا  اجرایی  دستگاه  یا  سازمان 
منابع ماموریت  از  بخشی  تامین  وزارت،  با  توافق  چارچوب  در  و  خود  سازمانی  های 

 شود. حمایتی مورد نیاز اجرای برنامه را، در یک بازه زمانی، متعهد می 
تحصیالت تکمیلی است که با رویکرد ارائه یک    نامهانیپا  اله ومنظور طرح، رس  پروژه:   -6-1

تجاری قابل  بهرهفناوری  درخواست  حمایتسازی،  از  پیشبرداری  در بینی های  شده 
 برنامه را دارد. 

ها و مراکز آموزش عالی است که از شورای پژوهشگاهها، منظور کلیه دانشگاه ه: مؤسس   -7-1
لوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و ریزی وزارت عگسترش و برنامه

 اند. دریافت کرده  تیفعال   آموزش پزشکی، مجوز
ه مؤسس منظور فناور )عضو هیئت علمی، پژوهشگر و واحد فناور زایشی( عضو    ی:متقاض -8-1

 برای اجرای پروژه پیشنهادی خود دارد.   ی، مال   تیحما  افتیدراست که درخواست  
برنامه است که در یک منطقه، استان  یمجر یظور پارک علم و فناورمن  : یمجر  پارک -9-1

 و یا در یک دانشگاه مستقر است. 
فعال در منطقه یا استان است که   یصندوق پژوهش و فناورمنظور    : عامل  صندوق   -10-1

 . آیدمالی اجرای برنامه به حساب می   عامل
  کالن   اهداف   -2 مادة

 ؛ یفناور  یسازیعرصه توسعه و تجار  در   مؤسسات،   تیفعال   شگستر  وارتقا   -2-1
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سوم  مؤسساتبه    مؤسساتارتقا   -2-2 تقو  ؛ نسل  پاسخگو  ت یو  به ها  آن  یعمل  ییتوان 

 ؛ جامعه  یازهاین

 ؛ مؤسساتبا    یعلم و فناور  یها متقابل پارک  یهایهمکارتوسعه   -2-3

 ی ها شرکت یقات یتحق  یازهاینبراساس  ی و نوآوریفناور توسعه  انیجردادن به جهت -2-4

 ها شرکتاین    ی توانمندسازمنظور  ، بهکشور  یفناور  توسعه  یهاتیاولو  و   انیبندانش

 خود.  توسعه  و  قیتحق کردن نیازهای  برآوردهدر  

 جانبی برنامه  یدستاوردها  -3 مادة

سطح بلوغ    با  یفناور  توسعه  و  یقات ی تحق   یهافعالیت  یبرا  بانیپشت  یمال   نظام  جادیا -3-1

 (؛7تا    4ی )انیمفناوری  

فناور  ،آفرینی ثروت  ، ی نیآفرارزش  به توجه   -3-2 واگذار  ی هایتوسعه  و   ی قابل  فروش  و 

 مؤسسات؛نوپا در    زایشی   یهاشرکت  یریگشکلهمچنین  

 .مؤسساتدر  ان فعال  فناور  از  تی حما یبرا  داریپا  یتیحما  بستر  جادیا -3-3

 نهادهای اجرایی و پشتیبان   -4 مادة

 مجری برنامه در سطح ملی    -4-1

نوآوری و  فناوری  وزارتم  : وزارت   معاونت  نوآوری  و  فناوری  باال   عاونت  هدف  سهم  با  بردن 

 ارتقا   و  ی پژوهش   یهافعالیتکردن  محورتقاضا  ، مؤسساتدر    یفناور  یسازیتوسعه و تجار  یهافعالیت 

ملی، مجر  نهاد  عنوان  به  ، یفناور  و  ی علم  مراکز  یهمکار  سطح  سطح  در  و    تیهدا  تیمسئول   ی 

 نابع آن را بعهده دارد. از م  ی بخش   تأمینو    برنامه  ی اجرا  ی، راهبر

 برنامه   بان یپشت  ی نهادها    -4-2

 بودجه   و برنامه  سازمان

 یاصل  گرانیباز  یهمکار  سطح   و   ی کشورنوآور  بومزیست  ارتقا  هدف  با  بودجه   و   برنامهسازمان  

 بر عالوه  کشور،  ی اتوسعه  کالن  اهداف   راستای   در  آن   از  یریگبهرههمچنین    و   یفناور  و  علم   حوزه

 بودجه   در  را  ازین  مورد  ی مال   منابع  ی نیبش یپ  تیمسئول   ، برنامه  یو راهبر  تیر هدامشارکت د  تیمسئول 

 . دارد  بعهده  برنامه  در  فعال   یهادستگاه   یشنهادیپ

 ی فناور و  یعلم معاونت

علم فناور  ی معاونت  جمهوری    یو  مل  ک یعنوان    بهریاست  هدف    با  ، برنامه  بانیپشت  ی نهاد 
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  تیمسئول بر  عالوهکشور،    یهات یو اولو   ازهاین   سسات به سویمؤدر    یتوسعه فناور  یهافعالیت   تیهدا

 را بعهده دارد.   برنامه  ی از منابع مال   ی بخش   تأمین  برنامه،  یو راهبر  تیمشارکت در هدا

 های حامی سازمان

توانند در هر مرحله و هر بازه های اجرایی و اقتصادی در راستای اهداف ملی خود نیز می دستگاه

رنامه، مشارکت داشته باشند و تامین بخشی از منابع حمایتی اجرای برنامه را بعهده زمانی از اجرای ب

   بگیرند.

 ییشکوفا   و   ینوآور  صندوق 

نوآور شکوفا  یصندوق  بزرگتر  یی و  عنوان  مال   نیبه  نوآور  بانیپشت  ی نهاد  هدف   ی، حوزه  با 

توسعه کم  ی بانیپشت  ن، ایبندانش  یهاشرکت  یتوانمندساز ک  یاز  توسعه   ق یتحق   یهافعالیت   یف یو  و 

همچنشرکت  نیا و  فعالیت   ی مال   ی بانیپشت  نیها  شرکت   فناورانه  یهااز  نیاز  مورد  که  های مؤسسات 

است،دانش هدا  تیمسئول   بنیان  در  راهبر  تیمشارکت  مال   یبخش   تأمین و    ی و  منابع  ن  یاز   ازیمورد 

 را بعهده دارد.   برنامه

 برنامه   ی امنطقه انی مجر    -4-3

 ی ورفنا   و   علم یهاپارک

فناور  یهاپارک و  عنوان    یعلم  نهادها  ی کیبه  ز  یاز  توسعه  در  و    ینوآور  بومست یفعال 

و   ی و توسعه کم  مؤسساتخود با    تعامالتبا هدف ارتقا سطح    ، یا و منطقه  ی در سطح محل  ی نیکارآفر

 نامه بر  یاجرا  تیمسئول   استان،   /در منطقه  برنامه   یورود به پارک، به عنوان نهاد مجر  انیمتقاض  یف یک

 را بعهده دارند.   ازی مورد ن  یاز منابع مال   یبخش   تامینو  

  ی فناور  و   پژوهش  ی ها صندوق 

در منطقه،   ینوآور  بومستیز  بانیپشت  ی مال   یبه عنوان نهادها  یپژوهش و فناور  یهاصندوق 

 بعهده دارند.   هااستان  /را در سطح مناطق   برنامه  ی مال   تی عامل  تیمسئول 

 مه برنا   برداران بهره   -5 مادة

مؤسسات(   -5-1 زایشی عضو  فناوری  واحدهای  و  پژوهشگران  )دانشجویان، محققان،  فناوران 

پایان بازار در قالب  به  فناوری قابل عرضه  با رویکرد توسعه  فعالیت که  های نامه، رساله، 

 کنند. آزمایشگاهی یا شرکت نوپای مستقر در مراکز رشد وابسته به مؤسسات فعالیت می 
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 هدف  با  ، ینوآور  و  یفناور  توسعه  یهارساخت یز  نی تری اصل  از  ی کی  عنوان  به  مؤسسات -5-2

تامین  یقات یتحق   یهافعالیت  تیهدا جهت   یسازیتجار  و  بازار  نیازهای  و   تقاضا  در 

اهستند  برنامه  این  ی اصل  بردارانبهره  جمله  از  خود،   ی علم  یدستاوردها   مؤسسات،   نی. 

برای    فعال   مشارکت  یبرا  را  نهیزم متقاضی،  اینایمزا   از  یندمهبهرفناوران    برنامه،   ی 

 . کنندی فراهم م

د  انیبندانش  یهاشرکت -5-3 طر  ، هستندبرنامه    گریمخاطب  از  به  پروژه  سفارش    ق یکه 

و توسعه  قیارتقا توان تحق  ی برا برنامه،  یهاتیاز ظرف  برنامه، بردار بهره  فناوران مؤسسات

 . کنندی م  استفاده خود،   ازیمورد ن  یهایبه فناور  ی ابیو دست

 قیطر  از   توانندی م  زین  یاقتصاد  و  یی اجرا  یهاسازمان  ان، یبندانش  یهاشرکت  برعالوه  -1تبصرة  

از  کار  سفارش مؤسسات،  و  فناوران  به  بازار،  ایجاد  فناور  یهات یظرف  و  شده  ایجاد  یتوسعه 

 برداری کنند. برای دستیابی به اهداف ملی و سازمانی خود بهره

 اجزای برنامه   -6 مادة

فناوران و مؤسسات    ن یااجرای موفق  برای   که  زیربرنامه اصلی طراحی شده است  برنامه، سه 

 توانند از آنها استفاده کنند. این سه زیربرنامه عبارتند از: متقاضی می 

  جوانه  گرنت طرح  -6-1

گیرد که با رویکرد نوآورانه و  های تحصیالت تکمیلی تعلق می نامه ها و پایاناین گرنت به رساله 

ها و نهادهای اجرایی/ اقتصادی و ه در راستای پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی جامعه، سازمانفناوران

سازی فناوری تعریف شده باشند. هدف از این گرنت، ایجاد بستر الزم برای اثبات یا توسعه و تجاری

 های تحقیقاتی، در قالب ارائه نمونه، پایلوت و یا انجام آزمایشات تجربی است. ایده
 

  گرنت طرح شکوفایی  -6-2

فعالیتاین گرنت به از  با هدف حمایت مالی  به نمونه محصول/ خدمت و  های  منظور دستیابی 

ها و مراکز ها، آزمایشگاهها، گروهسازی در حال انجام، در هستهمحور و قابل تجاریتحقیقاتی، توسعه

 شود. تحقیقاتی، در اختیار فناوران مؤسسات قرار داده می 

فعالیت ه آزمایشگا محل  که  تحقیقاتی  دانشجویان   های  و  علمی  هیئت  عضو  چند  یا  یک 

توانند با ترین ساختار پژوهشی کشور هستند که می تحصیالت تکمیلی ایشان است در حقیقت بنیادی

عالوهبهره انرژی،  و  ایده  دارای  و  خالق  انسانی  نیروی  ظرفیت  از  پاسخگوی گیری  علمی،  نشر  بر 

دهی گرای کشور باشند. هدف از اعطای این گرنت، جهتتقاضامحور یا محصول   بسیاری از تحقیقات
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ها برای ایجاد شرکت شدن تیم ها، دستیابی به نمونه محصول، آمادههای این دسته از آزمایشگاهفعالیت 

 .استو یا فروش فناوری، از طریق دفاتر انتقال فناوری  

  گرنت طرح رشد -6-3

ایده از  مالی  وحمایت  کاری  بههای  رشد،  مراکز  در  مستقر  فناور  و احدهای  ساز  از  یکی  عنوان 

تجاری مهم  کسبکارهای  ایجاد  و  علمی  دستاوردهای  دانشسازی  و  نوآور  زایشی  بنیان، وکارهای 

 هدف این زیربرنامه است. 

 های مالی فناوریانواع حمایت  -7 مادة

 حمایت پایه  -1-7

در   مصوب  پروژه  به  که  است  مالی  منابع  حداقل  می منظور  تعلق  زیربرنامه،  بخش یک  گیرد. 

شود. اصلی اعتبار مالی پایه، از محل منابع پارک مجری و وزارت عتف، برای اجرای پروژه تأمین می 

 اختصاص این حمایت مالی، مستلزم تأمین بخش کوچکی از منابع مالی مورد نیاز، توسط فناور است. 

 دار های اولویتپروژه   حمایت -2-7

مال  اعتبار  نوع  پروژهاین  از  دسته  آن  به  صرفا  می ی  تعلق  مصوب  تشخیص های  به  که  گیرد 

شده آن باشد. منابع مالی این بخش، توسط سازمان حامی های اعالمسازمان حامی، در راستای اولویت 

 شود. شده از طرف او هزینه می های اعالمتأمین و مطابق چارچوب

 حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی -3-7

 پذیرد: اعتبارات به یکی از دو شکل زیر انجام می   پرداخت این بخش از

برنامه  -الف قالب  در  براساس حمایت  که  شکوفایی،  و  نوآوری  صندوق  توانمندسازی  های 

دانش شرکت  یک  پذیرشدرخواست  پروژه  یک  از  پشتیبانی  اعالم  و  فعال بنیان  شده، 

بنیان ط شرکت دانششود. در این حالت پس از تامین درصدی از اعتبار مورد نیاز توسمی 

بخش  شرکت،  آن  به  بالعوض  کمک  قالب  در  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  متقاضی، 

 کند. دیگری از منابع را تامین می 

صندوق   -ب  توسط  پروژه،  مجری  به  تسهیالت  ارائه  قالب  در  محل  حمایت  از  عامل،  های 

 های عامل.تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی به صندوق 
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مشارکتمیزان    -2تبصرة   نحوه  و  میزان  مصوب،  پروژه  هر  از  حمایت  نحوه  از   و  یک  هر 
دستورالعمل  بانیپشتی  نهادها براساس  مشابه،  موارد  سایر  یا و  اجرایی  های 
معرفی نامه شیوه دبیرخانه  مصوب  زیربرنامه  هر  مرتبط  آیین های  این  در  نامه،  شده 

 شود. تعیین می 

 هانظارت و خاتمه پروژه   اصول حاکم بر فرآیندهای پذیرش،  -8 مادة

 نامه حاضر، عبارتند از: شده ذیل آیین های مصوب نامه ها و شیوه اصول حاکم بر تدوین دستورالعمل  -1-8

شاخص  • پروژه تعیین  ارزیابی  برای  نیاز  مورد  نوآورانه  و  فناورانه  خروجی های  و  مورد ها  های 
 قاتی متعارف باشند؛ های تحقی ای که قابل تفکیک و تشخیص از پروژه گونه انتظار، به 

های ای و نهایی پروژهمرحلهها، ارزیابی و نظارت میانتعیین نظام داوری و پذیرش پروژه •
 ؛های مصوبمصوب، تامین منابع و میزان حمایت مالی از پروژه

 ها؛تعیین سهم مجریان و حامیان، از حق مالکیت مادی و معنوی حاصل از اجرای پروژه •

بازپرداخت • شرایط  تامین  تعیین  حمایتی  بازپرداخت اعتبارات  بالعوض/  )کمک  شده 
 اعتبارات حمایتی(؛ 

پارک   • مؤسسه،  پروژه،  )مجری  شفاف  بصورت  پروژه  ارکان  از  یک  هر  تعهدات  تعیین 
 مجری، صندوق عامل و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر(. 

 ها عبارتند از:اصول کلی حاکم بر فرآیند پذیرش پروژه    -8-2

پروژه • زمان  هاپذیرش  برنامه  با  مطابق  و  فراخوان  اعالمبراساس  طرف بندی  از  شده 
 دبیرخانه ملی؛

صورت رقابتی، از بین تقاضاهای دارای ای/ استانی و بهصورت منطقهها بهپذیرش پروژه •
در  برنامه  اجرای  ظرفیت  چارچوب  در  و  برنامه  در  مشارکت  برای  الزم  امتیاز  حداقل 

 منطقه/ استان؛

های ها و باتوجه به شاخص های مصوب زیربرنامهها براساس دستورالعملپذیرش پروژه •
 شده؛ فناورانه و نوآورانه اعالم

ای، شامل بررسی اولیه توسط پارک مجری، ها طی یک فرآیند سه مرحلهپذیرش پروژه •
 ای/ استانی.ارزیابی توسط تیم داوری و تصویب پروژه در کارگروه اجرایی منطقه

 ها عبارتند از:نظارت پروژه اصول حاکم بر     -8-3

 بازدید و مباحثه حضوری؛  نظارت بر مبنای دریافت گزارش،  •

 های فکری؛ های فنی افشاکننده دارایی پرهیز از دریافت گزارش •
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بر داوران فنی، در فرآیند سازی، عالوهاستفاده از ناظران و داوران آشنا به سازوکار تجاری •

 نظارت.

 ها عبارتند از:از پروژه اصول حاکم بر حمایت مالی    -8-4

 ایجاد سازوکار تصویب، تخصیص و مصرف اعتبار؛ •

 ای، بر مبنای ارزیابی و داوری از پیشرفت پروژه؛صورت مرحلهتخصیص اعتبار به •

بر • مالی  اعتبارات  تدریجی  هزینهپرداخت  انجاماساس  منابع  های  چارچوب  در  شده، 

 شده؛ تعهد

 بگیری؛ پرسنلی و پرهیز از ایجاد نظام حقوق   هایاختصاص حداقل اعتبارات به هزینه •

نرم • زیرساخت  اطالع ایجاد  برای  مصارف  افزاری  و  منابع  تامین  جهت  موقع  به  رسانی 

 ها؛ پروژه

 بینی سازوکار الزم برای کاهش/ حذف ریسک محقق؛پیش •

های تجمیع منابع مالی پروژه در صندوق عامل و انجام کلیه خدمات در راستای حمایت •

 عامل؛   شده در پروژه از طریق صندوق نی بیپیش

 شود. ه انجام می مؤسس ها به متقاضی از طریق کلیه پرداخت •

 ها عبارتند از:اصول حاکم بر خاتمه پروژه    -8-5

پیش • دستاوردهای  به  دستیابی  در  آن  موفقیت  میزان  و  پروژه  خاتمه  شده، بینی اعالم 

 اساس نظرات داوران، در جلسه دفاع نهایی؛  بر

 کردن پروژه؛گزارش روش اجرا، دستاوردهای حاصل و راهکارهای اقتصادیارائه   •

حقوقی  • و  حقیقی  افراد  مالکیت  حق  تعیین  و  فکری  مالکیت  ثبت  تدوین  بر  تاکید 

 ؛پروژه  یاجرا   درکننده  مشارکت

کسب  • مدل  یک  ارائه  یا  پروژه  توسعه  راهکارهای  تدوین  بر  مبتنی   تاکید  بر  وکار، 

یا جذب   یفناور  ای حاصل، در قالب یک طرح اقتصادی، انتقال دستاورده  گیری ازبهره

 منظور توسعه تجاری پروژه. گذاری بهسرمایه 

 برنامه   اجرایی ارکان  -9 مادة

فناوری:شورای   -1-9 گرنت  ملی  برنامه  توسعه  و  سیاستگذاری  برنامه    راهبری،  بعهده راهبری 
شورا راهبری، هماهنگی است. سیاست  این  نظارت  گذاری،  مل برنامه  ن  کال   و   ی، در سطح 

حمابه  دارت یاولو  یهانه یزم  نییتع از    تیمنظور  میزان مرتبط   هایپروژهمضاعف  تعیین   ،
های فراخوان، بررسی و تصویب زیربرنامه هر    ها درشده در زیربرنامهبینی های پیشحمایت
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. باشدمی جدید و بررسی و تصویب گزارش ساالنه عملکرد برنامه، از جمله وظایف این شورا  
  شوند و عبارتند از:اعضای شورا با حکم معاون فناوری و نوآوری، منصوب می 

 معاون فناوری و نوآوری )رئیس شورا(؛  •

 مسئول دبیرخانه ملی )دبیرشورا(؛ •

 مدیرکل دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری؛  •

 ریزی و توسعه فناوری و نوآوری؛ گذاری و برنامهمدیرکل دفتر سیاست •

 ده یک سازمان حامی فعال در برنامه، با پیشنهاد رییس شورا؛ نماین •

 های علم و فناوری مجری فعال، با پیشنهاد رییس شورا؛ دو نفر از روسای پارک •

 نظران حوزه فناوری و نوآوری، درصورت نیاز، با پیشنهاد رییس شورا؛ دو نفر از صاحب •

 رییس شورا؛  هشی و تاییدی معاون پژومعرف  با  ی پژوهش   تمعاونحوزه  از    یک نماینده •

 رییس شورا.   ی رییس سازمان و تاییدمعرف  با  سازمان امور دانشجویاناز    یک نماینده •

اجرا  :ی مل   ییاجرا   کارگروه  -2-9 هدایت مل  یی کارگروه  و  اجرایی  نظام  تدوین  ماموریت  با  ی 
می  تشکیل  برنامه  اجرایی  حکم  کارگروه    نیا  ی اعضا  شود.عملیات  و با  فناوری  معاون 

 عبارتند از:شوند و  منصوب می   نوآوری

 ؛ (کارگروه  سیی)ر  مدیرکل دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری •

 ؛(کارگروه  ری)دب  ملی   رخانهیدب  مسئول  •

 نمایندگان معاونت علمی و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان برنامه و بودجه؛  •

 یس کارگروه؛ نمایندگان دو سازمان حامی فعال در برنامه، با پیشنهاد ری •

 ؛ کارگروه  سییر پیشنهاد    بادو نفر از معاونین پژوهش و فناوری مؤسسات فعال در برنامه   •

 .کارگروه  سییر  پیشنهاد  با  ی، مجر  یفناور  و  علم   یهاپارکروسای    از   دو نفر •

 از: کارگروه عبارت است    فیوظا  اهم 

 در   در اجرای برنامه ویی مورد نیاز  اجرا  یفرآیندها  و  هانامهوهیشها،  تصویب دستورالعمل •
  نامه؛ این آیین   چارچوب

 مورد نیاز در اجرای برنامه؛الگو    یها و قراردادهانامهتفاهم   نیتدو •

 شورای راهبری؛ و ارائه آنها به    برنامه  یاجرا  یهاگزارشکردن  بررسی و نهایی  •

 شورای راهبری.   سویمحوله از    فیوظاانجام   •

تواند بخشی از وظایف خود را در تدوین مستندات مورد روه می منظور تسریع در اجرای برنامه، کارگبه

 نیاز برای اجرای برنامه، به دبیرخانه ملی واگذار کند. 
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ملی:  -3-9 دبیرخانه    دبیرخانه  نوآوری  در  این  و  فناوری  معاونت  می حوزه  تشکیل   شود.وزارت 
رایی و نظارت های اجنامهها و شیوهتدوین دستورالعمل  متولی اجرای برنامه در کشور است. 

نوآوری   و  فناوری  معاون  حکم  با  دبیرخانه  مسئول  دارد.  بعهده  را  برنامه  اجرایی  امور  بر 
 از:  عبارت است  رخانهیدب  فیوظا  اهم   شود.منصوب می 

 ملی؛  یی در کارگروه اجرا  بیمراحل تصو  ی مستندات الزم جهت ط  نیتدو •

 ها؛ ق و استانایجاد هماهنگی الزم بین ارکان اجرایی برنامه در سطح مناط •

 ی؛مجر  یهابه پارک  برنامه  ی اجرا یبرا  ی و عمل   نظری الزم    یهاآموزش  ارائه •

 ؛ انیمتقاض  سواالتبه    یی پاسخگو  یخدمت برا  زیم  جادیا •

 برنامه؛  ی اجرابرای    ازیمورد ن  یافزارنرم  یهارساخت یز  هیته •

 ؛ و مستندات راهنما  کارگردش   یهاشامل فرم  برنامه  یی مستندات اجرا  هیته •

 برنامه؛   یاز اجرا  یادوره  یهاگزارش  هیته •

 ی. مل   یی اجرا  کارگروهشورای راهبری و    طرف   از  محوله  فیوظا •

 یی هااستان  در.  است  استان  یفناور  و  علم   پارک  ، در هر استان  برنامه  ی مجر  : ی مجرپارک   -4-9
 نیدر ب  رخانه یدب  ی با هماهنگ   برنامه   یاجراکه بیش از یک پارک علم و فناوری وجود دارد،  

فناور  یهاپارک و  توز  یعلم  استان  در   ی مجر  یهاپارک  ف یوظا  اهم   .شود می   عیفعال 
 از:  عبارت است

 ی؛مل   یی اجرا  کارگروهشورای راهبری و    مصوبات  کامل  یجراا •

 ها؛ پروژهو انتخاب    رشیپذ  یهافراخوان  یاجرا •

 ها؛ پروژه  ی و مال   ی نظارت فن  اتیعمل  یو اجرا  ینظارت و داور  یهام یت   نییتع •

  ؛ دوره   انیم  یهاشیهما و  دوره  انیپا  یهاشگاهینما  یرگزارب •

 ها آن  زیوار  وهای مصوب  کنندگان در اجرا و حمایت از پروژهمشارکت  ی منابع مال   جذب •
 ؛ عامل  یهاصندوق   به

  دستور   صدور  و  هایص تخص  ، هاپروژه شامل ابالغ اعتبارات مصوب    برنامه  ی مال   تیریمد •
 ؛عامل  صندوق   به  پرداخت

 ملی.   رخانهیدب  به  ی درخواست   یهاگزارش  ارائه •

به ریاست   کارگروه  نیا:  ی امنطقه  ییاجرا  ارگروهک  -5-9 با حکم و  که زیر نظر پارک مجری و 
 برنامه،   ی اجرا  ی و نظارت برراهبرهدایت و    تیمسئول شود،  رییس پارک مجری تشکیل می 

و انجام   منطقهصادی  های اجرایی و اقتدستگاه   سطح در  برداری از برنامه  ارتقا ظرفیت بهره
 کارگروه عبارتند از:  یاعضا.  بعهده دارد  بین عوامل اجرایی برنامه در منطقه را   هماهنگی 
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 ؛ (کارگروه  س یی)ر  یمجر  پارک  سییر •

 کارگروه(؛   ریدب  و  سییر  بی)نا  یمجر  پارک  یفناور  توسعه  معاون •

یا   • معاوننفر    دویک  فناور  نیاز  و  منطقه    مؤسسات  یپژوهش  رییس ی  معرف  با بزرگ 

 ملی؛  رخانهیدب  پارک مجری و تایید

 . در منطقه برنامه  یهمکار اجرا  ی مال   عامل  ی، عامل صندوق پژوهش و فناور  ریمد •

مشارکت خواهند   برنامهدر    ی،به عنوان عامل مال   اوریپژوهش و فن  یهاصندوق   :ی مال  عامل  -6-9

وظ و  منابع    فه یداشت  براتامینپرداخت  مصوب هر    ی شده  دارن  پروژه  بعهده  انتخاب د.  را 

سازوکار است.  مجری  پارک  بعهده  عامل،  در پرداخت  صندوق  مربوطه  موضوعات  و  ها 

  .شودی م  نییتع  زیربرنامههر    هاینامهو شیوه  هادستورالعمل 

 ساالنه  عملکرد  گزارش   -10 مادة

ط توس  ، خردادماه هر سال   انیدر پا   ، انهیسال   صورتاست که به   ریز  موارد  شامل  برنامه  عملکرد  گزارش

 :شودی م  منتشر  ، بیتصو  از   پس  و  ارائه و شورای راهبری    یملاجرایی  به کارگروه  ملی    رخانهیدب

  ک یو مصرف اعتبارات به تفک  ص یتخص  ب، یشامل تصو  برنامه  ی عملکرد مال   گزارش -1-10

 ؛ مناطق 

تفک  ص یتخص  ب، یشامل تصو  هاپروژه  ی عملکرد مال   گزارش -2-10 به  اعتبار    ک یو مصرف 

 ؛ هاپروژه

خاتمه  هایپروژهکامل    ستیل  -3-10 و  جمله   هاپروژه  یدستاوردها  و  افتهیمصوب  از 

 ؛ و مانند آنها  شدهیو تجار  افتهیتوسعه   یهایخدمات و فناور  محصوالت/

 ؛ دوره ی محصول( در ط   دیتول   ایو    ی)فروش فناور  هاپروژه  یدستاوردها  گزارش -4-10

  های مایشگاهو ن   دورهمیان  یهاشیهما  ها،کالن مانند فراخوان   یی اجرا  اقدامات   گزارش -5-10

  .هازیربرنامهدوره انیپا

 کارگروه اجرایی ملیدرخواست    طبق مورد نظر    یهاگزارش  ریسا -6-10

و    10در  نامه  آیین  ن ی ا تار   تبصره،   2ماده  تصو   1401/ 01/ 20  خی در  وزارت   ب ی به  معاونان  شورای 

ر و ابهام تنها از باشد. هرگونه تفسی می   االجرا، الزمابالغاز تاریخ  و    دیرس   علوم، تحقیقات و فناوری

 سوی مقام تاییدکننده آن مجاز است. 





   و فناوری   علم   های پارک   حمایت   نحوه   نامه آیین 

دانشجویی در حوزه    علمی   های انجمن   های فعالیت   از 

 کارآفرینی و نوآوری 

 28/10/1398  تاریخ تصویب

 مقدمه 

اهداف    منظوربه   نامهن ییآ  نیا ملّی  راهبر  مانند  ی باالدست  یهابرنامهتحقق   هنقش   4و    3دهای کالن 

در   ی نیکارآفر  یه و روح  تیگسترش خالقجهت  کالن وزارت عتف  های  تاسیس  و   کشور  یعلم   جامع

ها و دانشگاه  یی دانشجو  هبا بدن  یعلم و فناور  یهاکپار  بیشتر  ارتباط  هتوسع  ،زیو ن  انیدانشجو  انیم

  یی شناساها و کارآفرینی در دانشگاهبرای توسعه  یی دانشجو ی علم یهاانجمن هشبک تیظرف از استفاده

 .تدوین شده است  ی نیکارآفر  و  یفناور  استعداد  ی دارا  انیدانشجو  از  تیحما  و

 اصطالحات و  ف ی تعار  -1 مادة

 منظور »وزارت علوم، تحقیقات و فناوری« است.  وزارت:   -1-1

 و   ی تدول   از   اعم و پژوهشی    ی عال   آموزش  اتمؤسس   ها، دانشگاه  یهکل»   منظور  :همؤسس  -2-1

 اند. وزارت مجوز دریافت کرده  است« که از  ی ردولتیغ

 ی وابسته به وزارت عتف« است.  فناور  و  علم های  کپار »  منظور  : پارک  -3-1

 ان یدانشجو  از  متشکل  یاهمجموعهو سایر    ییانشجوی د علم   انجمن منظور »  :انجمن  -4-1

کهعلم  یهافعالیت   در  داوطلبانه  مشارکت  به  مندعالقه است  فعالیت  مؤسس   در  ی«  ه 

 ربط دریافت کرده است. کند و مجوز فعالیت خود را از مراجع ذیمی 

از فناور  یواحدها  رشد  مرکز»  نظورم  : رشد  مرکز   -5-1 فعالیت خود را  ی« است که مجوز 

 وزارت عتف دریافت کرده است. 

سامان  مرکز   منظور  : نوآوری   مرکز   -6-1 مسئولیت  که  است  واحدی  و یا  هدایت  دهی، 
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فعالیت   مدیریت دانشگاهکلیه  در  را  نوآوری  و  فناوری  توسعه  کارآفرینی،  حوزه  ها های 

 برعهده دارد. 

است که   علمی«   هایانجمن  فناورانه  هایفعالیت  از  حمایت  منظور »کارگروه  :کارگروه   -7-1

 نامه معرفی شده است. در این آیین

 اهداف   -2 مادة

 :اندچنین  نامهنییآ  نیا  یاهداف اصل

 از   فراغت  از  بعد   ی نیکارآفر  و  وکارکسب  جادیا  یبرا  انیدانشجو  نیب  در   ی نیآفردیام  -1-2

 ؛لیتحص

 و   هادانشگاه  یی دانشجو  هبدن  با   یفناور  و  علم   یهاپارک  میان   م یمستق   ارتباط  یبرقرار  -2-2

 ی؛عال   آموزش  مراکز

بهدانشجو  ی علم  ی هاانجمن  هشبک  از  استفاده   -3-2 توسعه فرهنگ کارآفرینی یی  در   منظور 

 ها؛ دانشگاه

ب  ی نیکارآفر  و  یفناور  ، ینوآور  ت، یخالق  یهروح  تیتقوو  ج  یترو  -4-2  ان یدانشجو  نیدر 

 ؛ مستعد

آنهابانیپشت  و  تیحما  جهت  دهیا  یدارا  و  خالق   ان یدانشجو  جذب  و  یی شناسا  -5-2 از    از   ی 

 ؛پارک  ق یطر

 گوناگون؛  ی علم  یهاینهزم  در  ینوآور  یهاشبکه  جاد یا  به  کمک   -6-2

 .)اشتغال(  کار   بازار  به  انیدانشجو جذب  ندایفر  لیتسه  و   کمک   -7-2

 های حمایتیها و فعالیتبرنامه  -3 مادة

پیش اهداف  تحقق  با  آیینبینی همسو  این  در  برنامهشده  مجموعه نامه،  میان  از  پارک  حمایتی  های 

 شرح زیر است:    های کارآفرینی و نوآوری بهدر حوزه  های ترویجی، آموزشی و عملی انجمنفعالیت 

 ؛انجمن   یهافعالیت   هنیزم  با   مرتبط   یتخصص  ی نیکارآفر  ی دادهایرو  یبرگزار  -1-3

 در   مستقر  انیبنشدان  یهاشرکت  و  فناور  یواحدها  از  دیبازد  ی علم   یتورها  یبرگزار  -2-3

  ؛ پارک

 و  انیبنشدان  یهاشرکت  حضور  با  هاانجمن  یاعضا  ی تخصص   یهاتنشس   یبرگزار  -3-3

 ؛پارک  وفق م  انفناور

 ؛ها نانجم یاعضا  و  انیدانشجو  فناورانه و   نو  یهاهدیا از  تیحما  -4-3

 ؛پارک  ی آموزش  یهاهدور  در  هانانجم  ی اعضا  حضور  -5-3
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 تیمحور  با   واردتازه  ان یدانشجو  یبرا  ی شغل  هندیآ  ریمس   یآموزش  کارگاه  ی برگزار  -6-3

 ؛ ی نیکارآفر

شرکت  ان یدانشجو  حضور   -7-3 واحدهادر  و  برنامهف  ی ها  قالب  در   و   یکارآموز  یهاناور 

 ؛ 1فعالیت مشترک

 ی؛نوآور  و  ی نیکارآفر  یهاحوزه  در هاانجمن  یهافعالیت  ریسا  -8-3

 صورت ساالنه و معرفی آن به وزارت؛انتخاب انجمن برتر به  -9-3

 انتخاب دانشجوی برتر در حوزه فناوری.   -10-3

 اجرا  ه نحو  -4 مادة

از فعالیت دانشجویان و    و مشارکت پارک در حمایت   نامهیینآ  رآوردند  اجرابه    منظوربه  -1-4

مشابه   همؤسس  و   پارک   میان ی انامهتوافق نامه،  با موضوع آیین   انجمن  های مرتبط برنامه

منعقد می  پیوست  آیینالگوی  اصلی  مفاد  رعایت  آن ضمن  در  که  زیر  شود  موارد  نامه 

 شود: تدوین و ارائه می 

 انجمن؛   در حمایت از فعالیت  نظر  مورد  یراهبردها  و  اهاستیس  -4-1-1

 شده برای حمایت؛بینی منابع مالی پیش  -2-1-4

برداری از سهم دانشگاه و پارک از منابع مورد توافق و سازوکار اجرایی بهره  -3-1-4

 شده و سایر موارد مورد نظر. منابع تامین

 فناورانه   هایفعالیت  از   حمایت   رگروهکا » نام    با  کارگروهی   توسط   نامهآیین  اجرای   -2-4

 گیرد. می   صورت«  علمی  هایانجمن

 ترکیب و وظایف کارگروه  -5 مادة

 کارگروه بدین شرح است:   ترکیب  -1-5

 ه )رییس کارگروه(؛ مؤسس   سییراالختیار  ه تامندینما  -الف

   رییس(؛ االختیار رییس پارک )نایبه تامندینما  -ب 

 ه )دبیر(؛ مؤسس در   جمنمدیر مرتبط با فعالیت ان  -ج

 ی؛ فناور  و  علم   پارک  رشد   مرکزمدیر    -د

 ؛ )درصورت وجود(  همؤسس مدیر مرکز رشد یا مرکز نوآوری    -ه 

انجمن  -و منتخب  یا مؤسس های  نماینده  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  معرفی  با  ه 

 ه. مؤسس دانشجویی  

 
 است. CO-OPمنظور از فعالیت مشترک برنامة  - 1
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ارک و برای دو سال صادر ه / پمؤسس احکام اعضای کارگروه حسب مورد از سوی رییس    -1تبصرة  

 شود. می 

 :  کارگروه چنین است  وظایف  شرح   -2-5

شیوه.  5-2-1 دریافت،  نامهتدوین  برای  نیاز  مورد  و   بیتصو  ی، ابیارز  رش،یپذهای 

برنامهطرح   ی رساناطالع  و  انجمنها    و  هادستورالعمل  از  استفاده   با  هاهای 

 پارک؛  هاینامهآیین 

ماهه یا های ششو منابع مالی و امکانات مورد نیاز برای دوره  هابینی برنامهپیش.  5-2-2

 ه و پارک؛ مؤسس ساله و پیشنهاد آنها به روسای  یک

فعالیت .  5-2-3 اجرای  بر  نظارت  و  تصویب  گزارش  بررسی،  دریافت  و  مصوّب  های 

 های اجراشده؛فعالیت 

تیم .  5-2-4 رشد  معرفی  مرکز  به  منتخب  نوآور  و  کارآفرین  جهت  ه  مؤسس های  پارک  یا 

 های بعدی؛ تداوم فعالیت آنها و دریافت حمایت

فعالیت.  5-2-5 گزارش  بهارائه  دستاوردهای  و  حمایت  مورد  روسای  دستهای  به  آمده 

 ه، پارک و وزارت.مؤسس 

ه و پارک و یا در جلسات کاری خود )که مؤسس کارگروه از طریق عوامل اجرایی مرتبط در    -2  تبصرة

 کند. شود( موارد فوق را اجرا می کیل می کم ماهیانه تش دست

 منابع مالی   -6 مادة

 پارک %70 نسبت با را مشخصی بودجه خود،  امنای هایهیئت با تایید ه، مؤسس  و پارک -1-6

  موضوع   به اجرا رسانیدن  جهت  ساالنه  صورتبه  طرفین  توافق  براساس   همؤسس   % 30  و

 نمایند. تامین می   نامهآیین   این

و   -3  تبصرة توافق   توانندمی ه  مؤسس   پارک  در  را  مشارکت خود  میزان  تغییر  درصورت ضرورت  نامه 

 دهند. 

 های همکاری مدل  -7 مادة

یا عدم وجود زیرساخت از فعالیت درصورت وجود و  ه،  مؤسس های فناورانه در  های الزم برای حمایت 

 ه و پارک به یکی از سه حالت زیر انجام خواهد گرفت: مؤسس همکاری  

 ه دارای مرکز رشد یا مرکز نوآوری مشترک با پارک باشد: مؤسس تی که  درصور  -1-7
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نامه حاضر در بستر مرکز رشد یا نوآوری مشترک خواهد بود سازوکار اجرای آیین  -7-1-1

ایده تمامی  پذیرفتهها و طرح و  نوآوری مشترک مستقر های  یا  شده در مرکز رشد 

  خواهند شد. 

تیم   -7-1-2 به  شرکتپارک  و  خدمات هاها  تمامی  همکاری  این  محل  از  ایجادشده  ی 

وکار و...( خود را های کسبهای مختلف، تسهیالت، مشاورهحمایتی )اعم از معافیت

 گیرد، ارائه خواهد کرد. که در مرکز رشد پارک انجام می 

 ه فاقد مرکز رشد یا مرکز نوآوری باشد: مؤسس درصورتی که    -7-1-3

تیم   -7-1-4 پذیرفتهتمامی  در های  مشترک  نوآوری  یا  رشد  مرکز  تشکیل  زمان  تا  شده 

باید اقدامات الزم  ه  مؤسس مرکز رشد و نوآوری پارک مستقر خواهند شد و پارک و  

 جهت ایجاد مرکز رشد مشترک را صورت دهند. 

تیم   -7-1-5 مشترک،  رشد  مرکز  ایجاد  از  تشکیلپس  استقرار های  جدید  مرکز  در  شده 

صورت هر  در  یافت.  تیم خواهند  تشکیل،  حمایتهای  از  بهرهشده  پارک  مند های 

 خواهند شد. 

 ه دارای مرکز رشد یا مرکز نوآوری مستقل باشد:مؤسس درصورتی که    -2-7

توافق ه  مؤسس   -7-2-1 در  مرکز  باید  عنوان  به  را  فیزیکی مشخصی  فضای  پارک  با  نامه 

تیم مؤسس مشترک   استقرار  جهت  پارک  و  مفاه  طبق  حمایت،  مورد  این های  د 

 نامه و براساس مصوبات کارگروه، اختصاص دهد. آیین 

های مستقر را به تیم   3شده در ماده  پارک نیز موظف است خدمات حمایتی اعالم  -7-2-2

 شوندمی   محسوب  پارک  حمایت  تحت  در فضای مورد اشاره ارائه دهد. این واحدها

 . ند شو  مندمرتبط با پارک بهره  قانونی   تسهیالت  از توانندمی   و

و    7  درنامه  ین یآ  نای علوم،    بیتصو  به  28/10/1398  خ یتار  در  وشده    نیتدوتبصره    3ماده  وزیر 

 . اجراستاز زمان ابالغ قابل  و  هدیرس  تحقیقات و فناوری
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 ه مؤسسمابین پارک و نامه فی الگوی توافق  -1پیوست 

 نامه حاضربرای به اجرا درآوردن آیین 

 بسمه تعالی 

 مقدمه  -1مادة 

های ت اسیس  و  کشور  ی علم  جامع  ةنقش   مانند  ی باالدست  یهابرنامهتحقق اهداف    منظوربه   نامهن ییآ  نیا

 ارتباط   هتوسع  ، زیو ن  انیدانشجو  انیدر م  ی نیکارآفر  یهو روح  تیگسترش خالقجهت  کالن وزارت عتف 

 ی هاانجمن  هکشب  تیظرف  از   استفاده ها و  دانشگاه  یی دانشجو  هبا بدن  یعلم و فناور  یهاکپار  بیشتر

دانشگاه  ییدانشجو  ی علم در  کارآفرینی  توسعه  و  برای   ی دارا  انیدانشجو  از  ت یحما  و   یی شناساها 

 . تدوین شده است  ی نیکارآفر  و  یفناور  استعداد

 نامه موضوع توافق -2 مادة

آیینبهنامه  توافق این   درآوردن  اجرا  به  فناوری  علم   هایپارک  نامه »حمایتمنظور    ای هفعالیت  از  و 

دانشگاه.   علمی  هایانجمن  قالب  در  دانشجویان  نوآوری  و  کارآفرینی   حوزه بین  دانشجویی« 

 شود. .................... و پارک علم و فناوری. ........................ منعقد می 

 نامه مدت زمان توافق -3 مادة

توافق  زمان  ت   هناممدت   ..................... تاریخ.  از  ...احاضر   .( دو  مدت  به  سال شمسی  2...................   )

 ا توافق طرفین قابل تمدید است.  ه بنامتوافق   ،مدتاین  است؛ و پس از اتمام  

 نامه اجرایی توافق زوکارسا -4 مادة

 باید روی موارد زیر تاکید شود: نامه می در این توافق 

ی دانشجویی« جهت علم  یهامنانج  هفناوران  یهافعالیت   از  تیحما  کارگروهاندازی » راه  -4-1

 نامه و صدور احکام؛به اجرا درآوردن موضوع توافق 

به  -4-2 مذکور  کارگروه  جلسات  برگزاری  تعداد توالی  رسیدن  براساس  یا  و  ماهانه  صورت 

 گیرد؛ ها به حدنصاب صورت می درخواست

انجمن  -4-3 نماینده  صورتجتعیین  پیگیری  و  ثبت  جهت  کارگروه  دبیر  سمت  به  و  ها  لسات 

 مصوّبات مربوطه؛  

نامه )براساس ماده  توافق بر تامین منابع مالی الزم جهت به اجرا درآوردن موضوع توافق   -4-4

 نامه(؛ آیین  6



 345 نوآوری  و فناوری اجرایی حوزه ها و ضوابط ها، دستورالعمل نامهقوانين، آیين

 

تیم  -4-5 از  حمایت  و  استقرار  نحوه  بر  ماده  توافق  براساس  وکار  آیین   7ها  ساز  طراحی  و  نامه 

 شفاف مورد توافق قرار بگیرد و وظایف هر  ای کاماًلگونه اجرای آن )الزم است تا این بند به 

 دستگاه به شکلی مشخص در تعهدات ایشان ذکر شود(؛ 

 شده؛های تشکیلتوافق روی تعداد، سقف و کف حمایت از تیم   -4-6

 های مادی؛تعیین فرایند اجرایی تخصیص حمایت  -4-7

 های ساالنه در کارگروه؛ ها و اولویتتعیین برنامه  -4-8

گرفته از سوی کارگروه به روسای دانشگاه، پارک و وزارت  گزارش اقدامات صورت  ارائه    -4-9

 علوم، تحقیقات و فناوری. 

هر دو  حاضر با توافق کتبی  هنامهرگونه تغییر یا الحاقیه در مفاد توافق: نامهتغییر در مفاد توافق -5 مادة

 طرف معتبر خواهد بود.

الطرفین  نامه حاضر، از سوی داور مرضیبهام در اجرای توافقحل اختالف: هرگونه مشکل و یا ا -6 مادة

 شود و نظر ایشان مالک اجرا خواهد بود.بررسی می

به امضای طرفین  نسخه، در تاریخ. ..............  دوو  ماده هفتنامه در این توافق: نامه نسخ توافق -7 مادة

 ست.ا االجررسیده و از تاریخ امضا معتبر و الزم





 )نان(   ها از ی و ن   ها ده ی نظام ا   یی اجرا   نامه وه ی ش 

 مقدمه  -فصل اول 

  و   پدیده   به   یک ایده   شدن   تبدیل   مسیر   آن   اساس   بر   که   بومی زیست   ایجاد   عبارت است از   نوآوری   ملی   نظام 

  قدرتمند   ابزارهای   یکی از   "نان "  نیازها   و   ها ایده   نظام   سامانه .  گردد   طی   مند نظام   صورت   به   ثروت   و   محصول 

  و   دولتی   خصوصی،   صنایع   نیازهای جامعه،   بین   مستقیم   ارتباط   ایجاد   بر   مبتنی   نوآوری   ملی   نظام   اد ایج   جهت 

پارک دانش   های شرکت   پژوهشگران،  خواهد   و   علم   های بنیان و خالق،  مراکز رشد  و  اهداف    فناوری  از  بود. 

اس مشارکت تمام آحاد  اصلی اجرای این طرح عالوه بر کاربردی نمودن تحقیقات مراکز علمی، برانگیختن احس 

کشور و ایجاد طوفان فکری ملی در ساختن ایرانی آباد و توسعه یافته است. فراهم آوری بستری مشترک و  

ایرانیانی عالقه  برای  بهره ملی  و  به میهن  ادای دین  به  نیروی  مند  مثابه  به  آحاد مردم  توان فکری  از  گیری 

د منجر به ایجاد فرصت و تقویت روح نوآوری در علوم  توان محرکه اصلی توسعه جمهوری اسالمی ایران می 

ایرانی  ارزشهای  به  توجه  با  کاربردی  و  انسانی  علوم  ویژه  به  تمدن   -بومی  و  ی اسالمی  گردد.    از   ی ک سازی 

برا   یی رها ی مس  ا   ی که  با   ن ی تحقق  دادن تحق   ی ط   د ی اهداف  به سمت  و پژوهش در دانشگاه   ق ی شود، سوق  ها 

با    ی برا   د ی جد   ی ها ده ی ا است.    ت از پارساهای تقاضا محور کشور از طریق حمای   ی ازها ی ن  بازار همواره  ورود به 

  ا ی   یی کنندگان نسبت به کارا مصرف   ابهام   ل ی قب   از   ی مسائل   از   ی ناش   مقاومت   ن ی اند. ا رو بوده روبه   یی ها مقاومت 

کانال ها ده ی ا   ی من ی ا  بر  رقبا  تسلط  ناکاف   ی ها ،  استانداردها    ی بازار،    فقدان   د، ی جد   ی تانداردها اس   به   از ی ن   ا ی بودن 

شده در دنیا برای غلبه بر موانع فوق در  حلهای تجربه یکی از راه .  است   ی حقوق   و   ی فن   ، ی مال   مناسب   ی تها ی حما 

بدین منظور و همچنین در راستای    های فناوری است.  استفاده از کارگزاران یا واسطه انتقال ایده و نیاز  مسیر  

از طرف شورای ع  انقالب فرهنگی در چارچوب مصوبه جلسه شماره  تحقق ماموریت محوله  مورخ    852الی 

شماره    1400/ 10/ 07 ابالغیه  موجب  به  و  فرهنگی  انقالب  عالی  مورخ  1400/ 19269شورای  /دش 

ها  اجرایی نظام ایده  نامه شیوه  "( به منظور اجرایی نمودن  طرح نان 1401بودجه  9)بند ه تبصره   1400/ 12/ 15

 . ت تدوین شده اس   "و نیازها 
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 ف ی تعار   -فصل دوم

 وزارت عتف: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. -1

 ی وزارت عتف است.و نوآور یمعاونت فناور: منظور معاونت -2

 است. (ISC) ه استنادی علوم و پایش علم و فناوریمؤسسمنظور : رخانهیدب -3

 )نان( است.نیازها و ها سامانه نظام ایده: منظور سامانه -4

تواند درخواست خود را اعم از نیاز یـا ایـده در سـامانه متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی که می  -5

 ثبت کند. 

 در سامانه ثبت شده است. متقاضی کیکه از طرف نیاز: منظور درخواست نیازی  -6

 ثبت کرده است. در سامانه رامورد نظر  ازیکه ن یک متقاضی: ازپردازین -7

 در سامانه ثبت شده است. توسط یک متقاضی که یحلراه  ای هیشنهادیح، پهر طرمنظور : دهیا -8

 ثبت کرده است.در سامانه را  مورد نظر دهیکه ایک متقاضی  : پردازدهیا -9

 شود.درخواست: به ایده یا نیاز ثبت شده در سامانه قبل از تایید نهایی گفته می -10

 شود.پرداز گفته میو ایده طرح: به قرارداد منعقد شده بین نیازپرداز -11

 است.رساله دکتری  یانامه کارشناسی ارشد پایانمنظور : پارسا -12

ها، های علم و فناوری )استانی، دانشگاهی(، دانشگاهات علمی و فناوری: متشکل از پارکمؤسس  -13

تاییـد  های اجرایی دارای مراکز رشد و مراکز نوآوری با مجوز مـوردواحدهای پژوهشی و دستگاه

وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی و 

 های علمیه سراسر کشور است.حوزه

وابسته به   و غیر انتفاعی  های انتفاعیها و مؤسسهها، بانکشرکتمتشکل از  :  ات تجاریمؤسس  -14

کشور که هزینه پژوهشی برای آنها منظـور قانون بودجه کل  (  3)دولت مندرج در پیوست شماره  

 .شده است

 های دولتی است.های اجرایی: منظور کلیه بخشدستگاه -15

ها ها: منظور معاونت پژوهشی و فناوری و یا واحد متناظر آن در سـایر وزارتخانـهسایر وزارتخانه  -16

 هستند.

افزایـی علـم و به منظور هم  ه خصوصی یا تعاونی است کهمؤسسشرکت یا   :بنیانشرکت دانش  -17

ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصـادی )شـامل گسـترش و کـاربرد 

سازی نتایج تحقیق و توسعه )شامل طراحی و تولید کاالها و خدمات( اختراع و نوآوری( و تجاری
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نامه، ینیمورد نظر این آهای برتر و با ارزش افزوده فراوان و بر اساس معیارهای  در حوزه فناوری

 .رسدمی بنیاندانشهای کارگروه ارزیابی شرکتیید ابه ت

ت حقوقی مستقل از پارک هستند. ایـن یدهای مستقر در پارک، دارای هوحوا :واحدهای فناوری  -18

ای، واحدها با توجه به اساسنامه یا سـایر اسـناد قـانونی در زمینـه تحقیقـات کـاربردی و توسـعه

ارائـه خـدمات تخصصـی و تجـاری کـردن  انتقال فناوری، دسی، مهندسی معکوس،طراحی مهن

واحدهای تحقیق و توسـعه صـنایع   های خصوصی،نتایج تحقیقات فعالیت داشته و شامل شرکت

 هستند. 

شود و هـدف ای مدیریت میسازمانی است که به وسیله متخصصین حرفه :پارک علم و فناوری  -19

فرهنـگ نـوآوری و رقابـت سـازنده میـان   درجامعـه از طریـق ارتقـاء  اصلی آن افزایش ثـروت

های متکی بر علم و دانش است. بـرای دسـتیابی بـه ایـن همؤسسهای حاضر در پارک و شرکت

های تحقیـق و همؤسسـ  ها،یک پارک علمی، جریان دانش و فناوری را در میان دانشگاه  اهداف،

های کنـد و رشـد شـرکترکت انداخته و مدیریت میهای خصوصی و بازار، به حشرکت  توسعه،

ها  همچنـین کند. پارکمتکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرآیندهای زایشی تسهیل می

 .نمایندخدمات مناسب دیگری به همراه فضاهای کاری و تسهیالت با کیفیت باال فراهم می

 هایدستگاه  و  تحقیقاتی  مراکز  همکاری  با  که  نوآور  هایگروه  از  متشکل  مرکزی  نوآوری:  مرکز  -20

 در و دهـدمی ارائـه مشـخص ریزیبرنامـه چـارچوب  در  را  جدید  و خدمات  محصوالت  متقاضی،

 کند.می فعالیت دستگاه رییس نظر دستگاه تحت هر در نوآورانه هایبرنامه مجری واحد نقش

ای کـه بـا ارائـه خـدمات مرکز رشد، مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفهمرکز رشد:    -21

های جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپـای فعـال حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه

اند و اهداف اقتصادی مبتنی بـر دانـش و فـن دارنـد، ی مختلف فناوری متشکل شدههادر زمینه

 .کندپشتیبانی می

انجـام   برایکه    ات علمی و فناوری استسسمؤها یا  آن دسته از نهادها، شرکتمنظور  کارگزار:    -22

 .شوندانتخاب میدبیرخانه توسط امور محوله 

و   لیـانجـام امـور تکم  یاست که برا  کارگزارانیایده و نیاز: منظور آن دسته از    یابیکارگزار ارز  -23

انجام   تیقابل  دییتا  ،یسطح فناور  نییتع  ،یتخصص  یهاحوزه  نییاطالعات ثبت شده، تع  حیتصح

اسـت و ارائـه آن  1(RFP) هیشـنهادیپ یعدم وجود درخواست برا ایوجود  نییو تع  رساقالب پادر  

 .شوندیانتخاب م رخانهیتوسط دبکه 

 
1- Request For Proposal 
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تعامل و ارتباط با  یاست که با برقرار کارگزارانیه و نیاز: منظور آن دسته از اید  تیریکارگزار مد  -24

در   دهیرا به صاحبان ا  ازهاین  نیا  گرید  یو از سو  کنندیم  ییآنها را شناسا  یفن  یازهاین  ازپرداز،ین

 .شوندیم ابانتخ رخانهیو توسط دب کنندیم یآن حوزه معرف

: منظور شخص حقیقی یا حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، ایرانی و خارجی اسـت گذارسرمایه  -25

های مطرح در پروژه  گذاری درکه در چارچوب مقررات و توافقات و قراردادهای منعقده به سرمایه

 نماید.طرح نان اقدام می

سـطح آمـادگی فنـاوری )نیـاز    سطح آمادگی فنـاوریبا توجه به    هاو ایده  نیازها  سطح فناوری:  -26

 شوند:دسته تقسیم می 9به ( ای برای ارزیابی وضعیت توسعه فنی یک فناوری جدید استسنجه

های اولیه هست. در این سـطح از فنـاوری، هپیشنهادی در مرحله اصول و اید  نیاز/ایده  -1سطح  

 .شودای و بنیادی گزارش میتحقیقات پایه

پیشنهادی در مرحله مفاهیم فناوری و موارد بکارگیری و روال شده است. بـه   نیاز/ایده  -2سطح  

موضـوعات .  پیشنهادی در این مرحله، شامل مفاهیم کاربردی فناوری است  ایدهعبارتی  

 .می و تقریبی استدر این مرحله، مفهو

ی رسـمی یـک هاپیشنهادی در مرحله کاربرد دقیق و علمی مبتنی بر ویژگی  نیاز/ایده  -3سطح  

فناوری شناخته شـده اسـت. ایـن مرحلـه شـامل مطالعـات دقیـق علمـی و تحلیلـی و 

 .صورت پذیرد الزمسنجی های آزمایشگاهی است تا اعتباربررسی

که، با پیشنهادی آماده هست. به طوری  نیاز/ایدهی اولیه  هااجزای آزمایشگاهی و نمونه  -4سطح  

گیرد. البته هنـوز کنار هم قرار گرفتن اجزای یک سیستم، فناوری آماده به کار شکل می

 .سطح اطمینان و عملکرد فناوری پائین است

اجزای طرح مورد نظر در عمل آزمون شده و در مرحله بکارگیری آزمایشـگاهی قبـول   -5سطح  

ت. اجزای اولیه طرح، در ابعاد و دقت واقعی و غیرآزمایشگاهی تهیـه شـده و در شده اس

 .شوندی واقعی مهیا مییکنار یکدیگر برای آزمون نها

 دستیابی به نمونه اولیه کارآمد در محیطی که به محیط عملکرد واقعی شباهت دارد. -6سطح 

 اثبات عملکرد نمونه اولیه در محیط واقعی -7سطح 

کمیل سیستم نهایی و دستیابی به شرایط الزم برای کاربرد عملیاتی/ افزایش مقیاس ت  -8سطح  

 تولید به سطح تولید پایلوت

 اندازی سیستم نهایی در محیط واقعی/ راه اندازی خط تولید راه -9سطح 

 شوند:نیازها با توجه به قالب نیاز به چهار دسته کلی تقسیم می -27
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طح فناوری مشخص که با هدف دریافت یک خـدمت یـا محصـول یک نیاز با س  نیاز خاص:  -1

 شود.  خاص توسط یک نیازپرداز در سامانه ثبت می

یک نیاز که با هدف هدایت تحقیق، پژوهش و فناوری به سمت نیازهـای   اولویت تحقیقاتی:  -2

 گذاری نان( در سامانههای خاص )با مجوز شورای سیاستکشور توسط دبیرخانه و یا سازمان

 شود. ثبت می

ای در سطح ملی که توسط دبیرخانه با همکاری نهادهای مربـوط در پروژه  پروژه کالن ملی:  -3

 شود.سامانه ثبت می

شود و نحـوه حمایـت در آن بـه : نیازی که به صورت یک مسابقه در سامانه ثبت میمسابقه  -4

 های برگزیده خواهد بود.صورت اهدا جوایز به ایده

 شوند:با توجه به قالب ایده به چهار دسته کلی تقسیم میها  ایده -28

شود ای که راستای پاسخ یه یک نیاز به صورت یک پیشنهادیه ثبت میایده  پیشنهادیه طرح:  -1

توانـد در شود. ایـده در ایـن قالـب میو در صورت تایید منجر به عقد قرارداد با نیازپرداز می

 یا پروژه ملی ثبت شود. پاسخ به نیاز خاص، اولویت تحقیقاتی

 تواند در قالب پارسا تعریف شود.پاسخ به یک نیاز خاص یا اولویت تحقیقاتی می پارسا: -2

شود. در واقـع در این قالب محصول یا خروجی نهایی یک نیاز به نیازپرداز ارائه میمحصول:    -3

تواند در پاسخ بـه ایده میفروشد. این نوع پرداز محصول خود را به نیازپرداز میای ایدهبگونه

 یک نیاز خاص و یا مسابقه ثبت شود.

پرداز به صورت ابتدا به ساکن )نه در قالب پاسخ بـه یـک نیـاز( بـا ای که ایدهایده  توانمندی:  -4

 کند.هدف اظهار توانایی خود در ارائه یک محصول یا خدمت ثبت می

 ازهایها و ن دهینامه ارائه ا  وهی ش  -فصل سوم 

 اهداف   -1 مادة

ها و نیازها به منظور تحقق موارد ذیل نامه با توجه به اهداف کلی نظام ایدهاهداف این شیوه •
 است:

 ایجاد سامانه ای در جهت شفاف سازی در عرصه پژوهش، فناوری و نوآوری •
  ، ی علمــ   یهــایو نوآور  تیــ خالقتوانمنــدی،    ها، هدیا  ازها، ین  یی مطلوب و شناسا  ی سازمانده •

 یو هنر ی فن ، ی اجتماع

استفاده از ظرفیت علمی و نوآوری کل شهروندان در راستای نیازآفرینی، نیازســنجی و رفــع   •
 نیاز
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 نان  در سامانه  ازیو ن  دهیثبت ا  و شیوه  ندیفرآ  نیتدو •

 تدوین فرایند و شیوه برقراری ارتباط بین ایده و نیاز •

 هاایجاد بانک داده نیازها و ایده •

 هاو ایده  بندی نیازهاانواع دسته  -2 مادة

 شوند:دسته تقسیم می هفتکننده نیاز، به نیازها با توجه به درخواست  -2-1

)بجز موارد مشمول بنـد  دنشودولتی مطرح می  یهاو شرکت  هاکه از طرف سازمان  یینیازها  -1

 .(1401بودجه  9ه تبصره 

 د.نشوها مطرح میهای خصوصی و شرکتکه از طرف بنگاه یینیازها -2

 گردد.مطرح می و مراکز رشدها بنیان و فنآور پارکهای دانشکه از طرف شرکت ییهانیاز -3

 .شوندکه از طرف شخص حقیقی مطرح می یینیازها -4

مجلـس شـورای   یـا متنـاظر آن در بودجـه  1401بودجـه    9نیازهای مرتبط با بند ه تبصـره    -5

 اسالمی.

 ی کالن فناور سازی جریانهاطرحنیازهای مطرح شده به عنوان  -6

 شوند. نیازهایی که از طرف سایر نهادها مطرح می -7

 شوند.نیازهایی که براساس اقالم وارداتی توسط گمرک مطرح می -8

ها و اقالم وارداتی کشور جهت درج نیازاداره گمرک موظف و ملزم به ارائه وب سرویس برخط   -1 تبصرة

 در سامانه است.

 شوند:دسته تقسیم می شش، به ایده دهندهائهاربا توجه به  ها ایده  -2-2

 د. نشوهای دولتی مطرح میکه از طرف سازمان  هاییایده -1

 د.نشوها مطرح میهای خصوصی و شرکتکه از طرف بنگاه  هاییایده -2

 گردد.مطرح میو مراکز رشد ها و فنآور پارک بنیاندانشهای که از طرف شرکت  هاییایده -3

 .شوندکه از طرف شخص حقیقی مطرح می  یهایایده -4

ات علمی و فناوری مطـرح مؤسسهای پژوهشی از طرف هایی که به عنوان پارسا یا طرحایده  -5

 شوند.می

 شوند.هایی که از طرف سایر نهادها مطرح میایده -6

ها و هادیه)ارائه شده توسط اداره ثبـت اختراعـات کشـور(، پیشـن  در کشور  شدهاختراعات ثبت    -2  تبصرة

 اختراعـات  ثبـت  ادارهگـردد.  های ثبت شده در ایرانداک به عنوان ایده در سامانه ارائـه میرساله

 شده در کشور جهت درج در سامانه است.سرویس اختراعات ثبتبه ارائه وب  ملزم کشور
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 هستند. "نان"های پژوهشی در سامانه به ثبت طرح ملزم یفناور و یعلم اتمؤسس  -3 تبصرة

 برداران طرح نان بهره -3 ادةم

 پرداز(متقاضیان )نیازپرداز/ایده  -1-3

 های دولتیسازمان -1

 های خصوصیها و شرکتبنگاه -2

 های دولتی/خصوصیها و شرکتبنگاه -3

 بنیانهای دانششرکت -4

 های علم و فناوریهای فناور مراکز رشد و پارکشرکت -5

 تکمیلی  تحصیالت دانشجویان و علمی هیات اعضای -6

 های علمیه سراسر کشورحوزهمدیریت  مرکز -7

 های خاص کشورسازمان -8

 آموختگان دانشگاهیدانش -9

 های مردمیاصناف و اتحادیه -10

 سایر آحاد مردم بر اساس سطح تحصیالت -11

 های خصوصی و دولتیگران بخشپژوهش -12

 کارآفرینان -13

 کارگزاران  -2-3

 م و فناوری )استانی، دانشگاهی(های علپارک -1

ها و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی مورد تاییـد وزارتـین علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و دانشگاه  -2

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی

 های اجراییواحدهای پژوهشی و تحقیقاتی دستگاه -3

تین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان مراکز نوآوری و رشد با مجوز مورد تایید وزار  -4

 و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی

 بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریهای دانشمرکز شرکت -5

معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت   های خـالقدبیرخانه برنامه توسعه زیست بـوم شـرکت  -6

 جمهوری

 ایط کارگزاری منتخب دبیرخانه در طرح نانات خصوصی حائز شرمؤسسها و شرکت -7

 های علمیه سراسر کشورحوزهمرکز مدیریت  -8
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 هافرایند ارائه و دریافت نیازها و ایده  -4 مادة

نیـازپرداز توسـط  الزممسـتندات  ههـا و ارائـرگتکمیل کاربمنظور ارائه اولیه نیاز با ارائه نیاز:    -4-1

 است.

در صـورت بررسـی و  کشـور خاص  یهاسازمانورت ناشناس تنها برای  امکان ثبت نیاز به ص  -4  تبصرة

 تایید توسط دبیرخانه امکان پذیر است.

 است نسبت به روزآمد کردن نیازها اقدام کند. موظف رخانهیدب  -5 تبصرة

پرداز انجـام ایـدهتوسـط    الزممسـتندات    هها و ارائتکمیل کاربرگارائه اولیه ایده با  ارائه ایده:    -4-2

 شود.می

شوند که مصوبه شورای پژوهشی و فناوری یا واحد متناظر نیازها ثبت می راستایهایی در ایده  –6  تبصرة

های مطرح شده از سـوی ات علمی و فناوری را داشته باشد. ایدهمؤسسها یا سایر  آن در دانشگاه

 شخص حقیقی باید موردتایید یکی از کارگزاران استان قرار گرفته باشد.

توسـط مورد نیاز  های  زمینهبندی و تکمیل  ارزیابی، طبقه  ارزیابی اولیه توسط کارگزار )شکلی(:  -4-3

کـارگزار ملـزم بـه ارزیـابی اولیـه و وارد کـردن   متقاضـیان.نواقص احتمالی به    اعالمو    کارگزار

 باشد.های ناقص میزمینه

ور هسـتند در اولویـت کـار قـرار در راستای حل نیازهـای اساسـی کشـ  کههایی  نیازها و ایده  -7  تبصرة

 گیرند.می

و ارائـه   داوران  بـا  هیـارتبـاط اولدر ایـن مرحلـه  ارزیابی تخصصی توسط کـارگزار )مـاهوی(:    -4-4

 گردد.دهندگان ایده و نیاز انجام می

ر پرداز در گام اول )نسخه اولیه سامانه( بصورت اختیاری دانتخاب و ارتباط بین نیازپرداز و ایده  -8  تبصرة

توانند یک کارگزار جهت انجـام پرداز میگردد. در صورت تمایل نیازپرداز و ایدهبرقرار می  سامانه

 امور، پیشنهاد نمایند. 

 انجام شود.  نیاز سطح آمادگی فناوریبا توجه به تواند انتخاب کارگزاران می -4-5  

ها، : دانشـگاه3تـا    1نـاوری  ها با سـطح آمـادگی فکارگزاران پیشنهادی برای نیازها و ایده  -الف

 ات پژوهشی و تحقیقاتی مؤسس

های : دانشـگاه5تـا  4ها با سـطح آمـادگی فنـاوری کارگزاران پیشنهادی برای نیازها و ایده  -ب

های های علـم و فنـاوری و شـرکت، پارک1ات پژوهشی و تحقیقاتی سطح مؤسس،  1سطح  

 بنیاندانش

های : دانشـگاه8تـا    6ها با سـطح آمـادگی فنـاوری  ایدهکارگزاران پیشنهادی برای نیازها و    -ج

های های علـم و فنـاوری و شـرکت، پارک1ات پژوهشی و تحقیقاتی سطح مؤسس،  1سطح  

 اتمؤسسو  ها، شرکتهابنیان، واحد پژوهش وزارتخانهدانش
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ژه و : منـاطق ویـ9تـا    8ها با سطح آمادگی فنـاوری  کارگزاران پیشنهادی برای نیازها و ایده  -د

 ات خصوصیمؤسسو  ها، شرکتهاهای علم و فناوری، واحد پژوهش وزارتخانهپارک

در صورت اعالم عدم امکان ارزیابی توسط کارگزار منتخب، امکان ارائه نیاز/ایـده بـه سـایر   -10  تبصرة

 پذیر است.امکان کارگزاران

انند ایده و نیـاز بـا سـطح آمـادگی توپیشنهادی با سطح آمادگی فناوری باالتر می  کارگزاران  –11  تبصرة

 تر را هم انجام دهند.فناوری پایین

  نحوه همکاری و انعقاد قرارداد طرح  -4-6

و انعقاد قرارداد نهایی مـورد توافـق طـرفین  هادهیو ا ازهاینکننده ارائهمشخص کردن نحوه همکاری بین 

 شود.ان و نیازپردازان انجام میکارگزارتوسط 

و بررسی گزارش پایانی طرح با مشارکت کارگزار و توسـط شـورای پژوهشـی و فنـاوری   نظارت، ارزیابی

 شود. ها انجام میدانشکده و دانشگاه یا واحد متناظر آن در وزارتخانه

 توسط( در راستای نیازها که  3-2مشترک بین دو یا چند کارگزار )بند    هایطرحدر خصوص    –13  تبصرة

ی تعیین شده انـد، امتیـازات ویـژه بـه کـارگزاران مشـترک تعلـق دبیرخانه و برپایه نیاز مشخص

 گیرد.می

 نظارت و ارزیابی  -4-7

 شود.مربوطه انجام میکارگزار توسط نظارت و ارزیابی گزارش نهایی طبق قرارداد مورد توافق طرفین، 

 خاتمه طرح  -4-8

پایانی طرح   گردد و گزارشم میقرارداد مورد توافق طرفین انجا  شرایط خاتمه طرح براساس ارائه گزارش

 شود.انجام می قرارداد مورد توافق طرفینکارگزاران به متقاضیان طبق توسط 

ورای پژوهشـی و یـا تحصـیالت های پژوهشـی مصـوب شـاز پارساها و طرح  حمایتشرط    –14  تبصرة

هـا در ات علمی و فناوری و درراستای نیازهای نان منوط به ثبـت آنمؤسس،  هادانشگاه،  تکمیلی

 سامانه است.

و ارائه بازخورد متقاضیان در مورد عملکـرد کـارگزاران در سـامانه انجـام   ارزیابیاظهارنظر،    –15  تبصرة

 شود.می

، اعالم فراخوان، دریافت پیشنهادها، ثبـت  نیاز/ایدهفرایندها و اقدامات مربوط به ثبت    تمامی  -16  تبصرة

پیشــرفت و  یهــای و پژوهشــی، ثبــت گزارشها و نهادهــای علمــشــرکت مــابینقراردادهــای 

 گیرد.انجام می  https://nan.ac به آدرسنان از طریق سامانه های کارگزاران گزارش
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 مالکیت فکری ایده و نیاز  -5 مادة

یـده، کنـد. اکننده نیاز/ایده ایجاد نمیثبت ایده و نیاز هیچگونه ادعای مالکیت مادی و معنوی برای مطرح

باشد. در  (ثالث مغایر و ناقض حقوق مالکیت فکری معنوی)اشخاص  ستیحل ارائه شده نبای  پیشنهاد و راه

ثالث تعرض کرده باشد، وزارت  صورتی که ارائه کننده ایده به واسطه اعالم و ثبت ایده به حقوق اشخاص

پـذیرد و میداشت و ارائه کننده ایده  ی در برابر اشخاص ثالث نخواهدتمسئولیتی و ضمان  عتف و دبیرخانه

 .شده خواهد بودارائه ثالث نسبت به ایده  کند که مسئول و ضامن هرگونه ادعای اشخاص اعالم می

 منـوط بـه انعقـاد توافقنامـه  طـرحدر حمایت از انجـام  گذاران  کارگزاران و سرمایهمشارکت    -17  تبصرة

 .استپرداز نیازپرداز و ایدهمالکیت فکری با 

 کارگزاران  یاب ی ارز  و  ن یینامه تع وهی ش  -فصل چهارم 

 اهداف   -6 مادة

 ها و نیازها به منظور تحقق موارد ذیل است:نامه با توجه به اهداف کلی نظام ایدهاهداف این شیوه

در خصوص کارگزاری و خدمات و روابط فی مابین دبیرخانـه   "نان"ی طرح    هاسیاست  تبیین  -6-1

 و کارگزاران

نظارت بـر  و ریزیگذاری، برنامهسیاست بر بیشتر تمرکز برای  اهفعالیت  از  بخشی  سپاریبرون  -6-2

 "نان"طرح 

 ات علمی و فناوریمؤسسهای موجود در بردن از پتانسیل و ظرفیتبهره  -6-3

 "نان"در پیشبرد طرح  کارگزاران ساماندهی  -6-4

 با نیاز در جهت رفع آن هادهیارتباط ا ندیفرا یاجرا  -6-5

 وظایف کارگزار  -7 مادة

 بررسی، تکمیل و تصحیح ایده و نیاز ارائه شده با همکاری ایده پرداز و نیاز پرداز  -7-1

 پیشـنهادهابررسی و تکمیل مدارک و مستندات الزم، بیان شفاف و دقیق ایده و نیاز و ارائـه   -18  تبصرة

 در صورت لزوم است.

 بندی، ارزیابی اولیه و ثبت ایده و نیاز در سامانهدسته  -7-2

 احصا نیاز و تهیه پیشنهادیه تقاضای نیاز در صورت لزوم  -7-3

 شکست نیاز در صورت لزوم  -7-4

 ها و نیازهای متناظر برقراری ارتباط بین ایده  -7-5

 مناسب هایایده متناظر با یک نیاز و انتخاب هاینهایی ایده گری و ارزیابیغربال  -7-6

 و نیازانتخاب داوران مناسب جهت ارزیابی ایده   -7-7
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  پردازایده و نیازپرداز میان اولیه مذاکرات انجام  -7-8

 پردازایده و نیازپرداز مناسب میان همکاری مدل طراحی  -7-9

 پردازایده و نیازپرداز مابین همکاری قرارداد کمک به عقد  -7-10

 پردازایده و نیازپرداز میان همکاری نظارت و ارزیابی بر اجرای قرارداد  -7-11

 مستندسازی و ارائه گزارش پایانی  -7-12

 طرح نان فرآیند با مرتبط  رویدادهای در مشارکت  -7-13

 کارگزاری   صالحیت -8 مادة

فعالیـت کـارگزاری  متناسب با درخواست مجوز الزمکارگزار سابقه فعالیت یا توانمندی اجرایی   -1-8

 ، شامل:را داشته باشد

 مذاکره در یتوانمند و ارتباطی هایمهارت بودن دارا-1

 همکاران و مشاوران از ایشبکه به دسترسی ایجاد توانایی -2

 نویسیگزارش و مستندسازی توانایی بودن دارا -3

 فکری مالکیت کلیات با آشنایی -4

 هاطرح اقتصادی و مالی ارزیابی مبانی با آشنایی  -5

  کار و کسب مدل تدوین مبانی با آشنایی  -6

 فناوری کارگزاری قراردادهای حقوقی مالحظات با آشنایی -7

 گـذاریارزش  و  فناورانه  هایهمکاری  قراردادهای  تنظیم  و  مذاکره  کاربردی  اصول  با  آشنایی  -8

 فناوری

 تخصصی حوزه در هاحلراه بندیرتبه و جستجو هایروش با آشنایی -9

 بنـدیاولویت و بندیدسـته تقاضـا، شناسـایی نیازسـنجی، بازدیـد، هـایمهارت با آشنایی  -10

 مذاکره و هاحلراه

برای دسترسـی  الزم هایصالحیت، امانتداری و (کیفیت فعالیتهای پیشین) دارای حسن سابقه  -2-8

 .باشدبرداران را داشته بهره اطالعاتبه 

هـای مـرتبط بـا برای انجـام فعالیت  الزمو توان مالی    (امکانات و تجهیزات)دارای زیرساخت    -3-8

 .مرکز باشد

تقاضـای خـود را جهـت انجـام فعالیـت بایسـت  های متقاضی میها و دستگاهنهادها، سازمان  -4-8

 .کارگزاری در سامانه ارایه نمایند
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ها و دبیرخانه موظف اسـت، گـزارش کـاملی از مسـتندات دریافـت شـده از نهادهـا، سـازمان  -5-8

 .ارائه نماید انگذاری نشورای سیاستبه و های متقاضی کارگزاری را تهیه دستگاه

 انواع کارگزاری   -9 مادة

و  لیـانجام امور تکم یاست که برا کارگزارانیمنظور آن دسته از   :  ایده و نیاز  یابیکارگزار ارز  -9-1

انجام   تیقابل  دییتا  ،یسطح فناور  نییتع  ،یتخصص  یهاحوزه  نییاطالعات ثبت شده، تع  حیتصح

( و ارائـه آن توسـط RFP)  هیشنهادیپ  یرخواست براعدم وجود د  ایوجود    نییو تع  پارسادر قالب  

 .شوندیانتخاب م رخانهیدب

تعامل و ارتباط   یاست که با برقرار  کارگزارانیمنظور آن دسته از  :  ایده و نیاز  تیریکارگزار مد  -9-2

 دهیرا به صاحبان ا  ازهاین  نیا  گرید  یو از سو  کنندیم  ییها را شناساآن  یفن  یازهاین  ازپرداز،یبا ن

 .شوندیم ابانتخ رخانهیتوسط دب که کنندیم یدر آن حوزه معرف

   ترکیب داوران کارگزاری -10 مادة

 عبارتند از:  3تا  1ها با سطح آمادگی فناوری ترکیب داوران پیشنهادی برای نیازها و ایده  -10-1

 کارگزار  نماینده -1

 متناسب تحقیقاتی تجربه با علمی هیئت عضو دو -2

 پردازازین  ندهینما -3

 عبارتند از:  6تا  4ها با سطح آمادگی فناوری ترکیب داوران پیشنهادی برای نیازها و ایده  -10-2

 کارگزار  نماینده -1

 تجربـه  دارای  آنهـا  از  یکـی  حـداقل  کـه  متناسـب  تحقیقاتی  تجربه  با  علمی  هیئت  عضو  دو  -2

 .باشد صنعتی

 و بازار صنعت  یک مشاور -3

 پردازازین  ندهینما -4

 عبارتند از:  9تا  7ها با سطح آمادگی فناوری ترکیب داوران پیشنهادی برای نیازها و ایده  -10-3

 کارگزار  نماینده -1

 و بازار صنعت  یک مشاور -2

 صنعتی تجربه تحقیقاتی و متناسب با علمی هیئت عضو دو -3

 پردازازین  ندهینما -4

 رشدعلم و فناری یا مراکز  عضو شورای پذیرش پارک -5
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 ارزیابی کارگزار   -11 مادة

 از: اند کارگزار عبارت ارزیابی هایشاخص

  شدهپیگیری هایپروژه تعداد  -11-1

  شده پیگیری  هایپروژه اهمیت  -11-2

 نحوه و کیفیت ارزیابی گزارش نهایی  -11-3

 مدت زمان صرف شده برای انجام امور در هر مرحله  -11-4

 دبیرخانه با تعامل نحوه  -11-5

 پردازایده و نیازپرداز با کارگزار تعامل نحوه  -11-6

 طرح نان فرآیند با مرتبط  رویدادهای در مشارکت  -11-7

 است. دبیرخانهبر عملکرد کارگزاران بر عهده  نظارت  –22 تبصرة

 .دشومی رسانیاطالعدر سایت  دبیرخانهلیست کارگزاران مورد تایید   –23 تبصرة

برداران در مورد عملکرد کـارگزاران در سـامانه انجـام یابی و ارائه بازخورد بهرهاظهارنظر، ارز  –24  تبصرة

 شود.می

در تمامی مراحل فرایندها کارگزاران موظفند گزارش پیشرفت هر مرحله و مسـتندات الزم را   -25  تبصرة

 از طریق سامانه به دبیرخانه ارسال کنند.

   مالکیت فکری -12 مادة

مالکیت فکـری بـا   منوط به انعقاد توافقنامه  طرحدر حمایت از انجام  گذاران  مایهکارگزاران و سرمشارکت  

 .است بردارانبهره

 ی خصوص  فرایند برآورد و رفع نیاز بخش دولتی ونامه  وهی ش    -فصل پنجم

 اهداف  -13 مادة

 ل است:ها و نیازها به منظور تحقق موارد ذینامه با توجه به اهداف کلی نظام ایدهاهداف این شیوه

 یخصوص توسط نیاز پرداز دولتی و یو کاربرد یعمل ازیو ن دهیثبت ا ندیفرآ نیتدو  -1-13

 یفنـ  ،یاجتماع  ،یعلم  یهایو نوآور  تیخالق  ها،دهیا  ازها،ین  ییمطلوب و شناسا  یسازمانده  -2-13

 یهنر و

 یخصوص دولتی و نیاز کیدر جهت حل  هادهیارتباط ا ندیفرا یاجرا  -3-13

 تفاده از ظرفیت علمی و نوآوری شهروندان در راستای نیازآفرینی، نیازسنجی و رفع نیازاس  -4-13

 ایجاد شفافیت در عرصه پژوهش، فناوری و نوآوری  -5-13
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 ایده و نیاز   فرآیند ارزیابی -14 مادة

 شود.می نیاز توسط دبیرخانه انجام کارگزار ارزیابی ایده و تخصیص به  -14-1

 رگزار ارزیابی ایده و نیاز شـامل تکمیـل و تصـحیح اطالعـات ثبـت شـده، تعیـینوظیفه کا  -28  تبصرة

پارسا و تعیین وجود یا عدم  قالب در انجام قابلیت تخصصی، تعیین سطح فناوری، تایید  هایحوزه

 و ارائه آن است. (RFPوجود درخواست برای پیشنهادیه )

توسط کارگزار ارزیـابی   RFPدر صورت نداشتن    ازیصاحب ن  باپیشنهادیه    نیعقد قرارداد تدو  -29  تبصرة

 شود. ایده و نیاز انجام می

 مدیریت ایده و نیاز توسط دبیرخانه به کارگزار صیتخص  -14-2

توانـد توسـط یـک ی مدیریت ایـده و نیـاز میکارگزارایده و نیاز و    فرایند کارگزاری ارزیابی  -30  تبصرة

 کارگزار انجام گردد.

 ی( و اطالع رسان مرتبط ارسال به افراد) فراخوان جادیا  -14-3

 هاپیشنهادیه دریافت  -14-4

 ها اولیه پیشنهادیه غربالگری  -14-5

مورد اسـت. ایـن تعـداد   10ها برای یک نیاز جهت ارسال به داوران  حداکثر تعداد پیشنهادیه  -31  تبصرة

 تواند با تصمیم دبیرخانه تغییر کند.می

 تعیین شده با مشارکت نیازپرداز یتخصص یهااساس حوزهبر  یداور اتیانتخاب ه  -14-6

 داوران به  هاهیشنهادیارسال پ  -14-7

 های برتر جهت ارائهها و انتخاب پیشنهادیههیشنهادیپی تخصص بررسی  -14-8

 ارائه و داوری نهایی جلسهبرگزاری   -14-9

 انتخاب نهایی ایده  -14-10

 عقد قرارداد   -14-11

 شود.با صالحدید داوران یا درخواست نیاز پرداز انجام می ی،راهبر نظارت میت لیتکم –  32  تبصرة

 

 ایده و نیاز  روندنمای فرآیند ارزیابی -15 مادة
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 فرآیند ارزیابی ایده و نیاز بخش دولتی  -4-1شكل  

 نیاز بخش خصوصی  روندنمای فرآیند ارزیابی -16 مادة



 ها )نان( از يها و نده ینظام ا ییاجرا نامهوه يش 362

 

 
  خصوصی فرآیند ارزیابی ایده و نیاز بخش -4-2شكل 
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 پژوهانه و  یمال  تینامه حما وهی ش    -فصل ششم

 اهداف   -17 مادة

 ها و نیازها با اهداف زیر تدوین شده است:نامه در راستای تحقق اهداف کالن نظام ایدهاین شیوه

 و  نـوآوری  تحقیقـات،  زمینـه  در  بنیاندانش  هایشرکت  گران،پژوهش  پردازان،هازاید  حمایت  -17-1

 هافناوری

 هاشناسایی پارساهای برتر، فناور، خالقانه و کاربردی و حمایت مادی و معنوی از آن  -17-2

به سـمت نیازهـای   هاپژوهشگاههدایت پارساها و در نتیجه تحقیق و پژوهش در دانشگاه و    -3-17

 واقعی و روز کشور

در  نشـگاهیدانشـگاهی و غیـر دا درخشـان و نخبگـان  یاز تـوان اسـتعدادها  نهیاستفاده به   -17-4

 راستای حل نیازهای کشور

مراکـز در  قابـل عرضـههای نوآوری ها وفناوری نظارت و حمایت مادی و معنوی از  ت،یهدا  -17-5

 علمی و فناوری

 انواع پژوهانه قابل ارائه در سامانه -18 مادة

یشـنهادیه پو ارسـال سـامانه  ، شرکت در فراخوان  پژوهانه  نیا  افتیالزمه دری:  رقابتپژوهانه    -18-1

های دریافتی توسـط هیـات داوری کـارگزار پیشنهادیه.  استشده    نییتع  یبازه زمانیک  در    طرح

 پژوهانـه  اعطـای  فراینـد  در  منتخبهای  پیشنهادیه  مدیریت ایده و نیاز ارزیابی شده و در نهایت

 گرفت. خواهند قرار رقابتی

پژوهشگران برتر منتخب، صاحبان   ها وادیالمپ  دگانیبه برگز  پژوهانه  نیا  غیررقابتی:  پژوهانه  -18-2

، (ISC)  ه استنادی علوم و پایش علـم و فنـاوریمؤسسهای نمایه شده در  شیبرتر هما  یهاایده

ثبت   ،یپسادکتر  ،یپژوهش  یهاطرح  پردازی این برگزیدگان در قالبتا از توان ایده  شودیاعطا م

دار و تی آنان به حل مسـائل اولویـتی با هدف سوق دادن توان تحقیقاپژوهش  یاختراعات، کرس

 استفاده شود. دارای اهمیت کشور

 که هاییایدهاز  و فناورانه پژوهشی هاییازمندیبه منظور رفع ن: ی تخصصیهاپژوهانهارائه      -18-3

بـا اختصـاص اعتبـار  نیازهای ثبـت شـده در سـامانه،  حول  مرکب،  پژوهشی  هایهسته  قالب  در

 شود.یمپژوهشی حمایت  

 فناورانهنیازهای که در راستای رفع مراکز تحقیقاتی  و توسعه  ایجاد : حمایت از توسعه  پژوهانه  -18-4

نیازهای سـامانه،   جهت تحقق اهداف  پردازانگیری از توانمندی ایدهبهرهو  منتهی به نمونه اولیه  

 .باشدمیدر سامانه  تخصیص پژوهانهاز دیگر الگوهای 
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سـازی محور، تجاریهـای توسـعهظور پشـتیبانی و حمایـت از فعالیتبه من  فناوری:  پژوهانه  -18-5

که  شودتعریف می 5الی    1های با سطوح فناوری  و توسعه فناوری در قالب طرح  علمیتحقیقات  

 هایطرح  قالب  در  متولی فناوری  هایدستگاه  نیز  و  عتف  وزارت  نوآوری  و  فناوری  توسط معاونت

 .باشدمی تخصیص قابل مشابه موارد یا و شکوفایی پژوهانه و جوانه پژوهانه

 ثبت داراولویت نیازهای راستای در فناوری و علم  تولید  هدف  با  "نان"سازی:  تجاری  پژوهانه  -18-6

از   دارد،  نیـز  مادی  گذاریارزش  قابلیت  معنوی  ارزش  بر  عالوه  فکری،  عنوان دارایی  به  که  شده،

ایـن   روی  بر  پذیرریسک  گذاریصورت سرمایه  کند. این حمایت بهحمایت می  فناوری  هایطرح

 خصوصـی انجـام بخـش توسط امتیاز حق یا محصول خرید تضمین یا مشارکت قالب در  هاطرح

 .شودمی

 در  فکـری  هایدارایی  توسعه  و  سازیفرهنگ  و  تشویق  هدف  با  نانفکری:    مالکیت  پژوهانه  -18-7

 از  حاصـل  انتفـاع  در  مشارکت  یا  حمایت  البق  در  سامانه  در  شده  ثبت  داراولویت  نیازهای  راستای

 .نمایدمی  فکری مشارکت هایدارایی معنوی  هایمالکیت

 در شـده ثبت کاربردی پارساهای همچنین های پژوهشی وطرح حمایت از:  پژوهشی  پژوهانه  -18-8

 .شودکشور می نیازهای حل به منجر و متناظر که سامانه

 اسـتقبال  مورد  و  پرکاربرد  در پاسخ به یک نیاز  برتر  ایده  دهندههارائ  به  برتر:  منتخبپژوهانه      -18-9

 در شـرکت هزینـه و اختـراع ثبـت  هزینه  علمی،  مجامع  در  عضویت  حق  پرداخت  در قالب  کشور

 سـفرهای سـایر و  خـارجی  و  داخلـی  تخصصـی  هاینمایشگاه  و  های آموزشیکارگاه  ها،همایش

 گیرد.مدت تعلق میکوتاه علمی

ایده م  -34  تبصرة برتر،  ایده  از  دبیرخانه نظور  معیارهای  اساس  بر  و  ارزیابی  است که توسط سامانه  ای 

 شود. برداران( برتر شناخته می )میزان تاثیرگذاری و بازخورد بهره

 فرایند اختصاص پژوهانه در سامانه -19 مادة

 گیرد.قرار می در سامانه بارگزاری شده و در دسترس هاشرایط و نحوه درخواست پژوهانه  -19-1

بنـدی در سـامانه صـورت ها بر اساس فراخوان و مطـابق بـا برنامـه زمانپذیرش پیشنهادیه  -19-2

 گیرد.می

 گردند.ها جهت بررسی به یکی از کارگزاران مدیریت ایده و نیاز ارسال میپیشنهادیه  -19-3

 گیرد.م میبررسی و تایید مستندات توسط کارگزار مدیریت ایده و نیاز انجا  -19-4

پژوهانه مورد نظر، هیـات داوری تشـکیل و شـرایط   نامهبر اساس شرایط ارائه شده در شیوه  -19-5

 گردد.بررسی می
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پژوهانه   -35  تبصرة پذیرش  برای  تاییدیه  بارگزاری  دارند،  سامانه  از  مستقل  داوری  فرایند  که  هایی 

 کند.کفایت می  سامانهپژوهانه در 

 داد و مراحل پرداخت پژوهانـه توسـط کـارگزار مـدیریت ایـده و نیـاز انجـامفرایند عقد قرار  -19-6

 گردد.می

های ذکر شده ایده و نیاز امکان ثبت درخواست یک یا چند مورد از پژوهانه  مدیریتکارگزار    -36  تبصرة

 را در سامانه دارد. 

 روندنمای دریافت پژوهانه و نظام داوری  -20 مادة
 

 
 پژوهانه و نظام داوری  فرآیند دریافت -6-1شكل 

 

 پژوهانه  تامین مالی -21 مادة

 و متقاضـی توسـط گرفتـه صـورت گـذاریارزش حدود به توجه با داوری  شورای  در  طرح  انتخاب  از  پس

 و  فنی  انسانی،  تخصصی نیاز )هنر،علوم  زمینه  مدیریت ایده و نیاز،  کارگزار  هیات داوری  شورای داوری در

 یابد.اختصاص می برگزیده ایده یا نیاز پژوهانه به کننده آن،تامین و منبع پایه(، علوم مهندسی،

 نامه نظام حمایت و تشویق در نان شیوه -فصل هفتم 

 اهداف  -22 مادة

بهره  -1 تشویق  جهت  کارامد،  و  موثر  یکپارچه،  نظامی  ایجاد  و  مشارکت تعریف  به  سامانه  برداران 

 فعال و پویا در سامانه
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ها جهت پیشبرد و تحقق اهداف  های موجود در کشور در همه عرصهو ظرفیت گیری از توان  بهره  -2

 کالن سامانه 

 ها تحقق شفافیت و عدالت در اعطای تسهیالت و حمایت -3

 هابرداران و انجام حمایت متناسب با نیاز آندر نظر گرفتن منافع تمامی بهره -4

 ر سامانه های منعقد شده دهای اجرای طرحتامین بخشی از هزینه  -5

 انواع حمایت  -23 مادة

 دو نوع حمایت در نان وجود دارد: 

اجرای   -الف مفاد قرارداد، جهت  از مبلغ قرارداد یک طرح که طبق  حمایت مادی: عمده یا بخشی 

ها شود. این مبلغ از محل اعتبار پژوهانه پرداز و کارگزار پرداخت می طرح و نظارت بر آن به ایده

 شود.  ایت مالی و پژوهانه تامین و پرداخت می نامه حمبر اساس شیوه 

 گیرد. برداران به مشارکت در نان انجام می هایی که جهت تشویق بهرهحمایت معنوی: حمایت -ب

پرداخت خسارت مادی به نیازپرداز جهت جبران خسارت ناشی از انجام ناموفق طرح توسط     -37  تبصرة

 تواند در مفاد قرارداد لحاظ شود.ر سامانه است که می پرداز، از سازوکارهای جبران خسارت دایده

این هزینه    -38  تبصرة پیشنهادیه طرح کارمزد دریافت خواهد کرد.  و  نیاز  ارزیابی هر  ازای  به  کارگزار 

شود، از محل پرداخت هزینه ثبت ایده و نیاز هایی که منجر به عقد قرارداد نمیبرای پیشنهادیه

های منجر به عقد قرارداد، کارمزد کارگزار از شود. در طرح داز تامین میپرتوسط نیازپرداز و ایده 

پرداخت می قرارداد  اعتبار  تامین  فناوری طرح خواهد  محل  با سطح  متناسب  مبلغ کارمزد  شود. 

 بود.  

عاف  ی ثبت ایده و نیاز مپردازان و نیازپردازان از پرداخت هزینهاندازی نان، ایدهدر فاز اول راه  -39  تبصرة

گذاری مجاز است با تعیین هزینه ثبت ایده و نیاز، این هستند. در مراحل بعدی شورای سیاست 

 معافیت را لغو کند.

بهره  -40  تبصرة از  یک  هر  توسط  محوله  وظایف  نامطلوب  برخورداری  انجام  عدم  به  منجر  برداران، 

شود که این امر  وی میی  های معنوی طرح جاری و همچنین ثبت در سابقه بردار از حمایت بهره

 های بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت.در طرح

 ی اجرا شیوه -24 مادة 

برداران یک امتیاز جهت اجرایی کردن نظام حمایت و تشویق در نان، برای هر یک از بهره  -1-24

بردار با توجه به میزان، نحوه و کیفیت مشارکت در  شود. هر بهرهتعریف می   "نان"به نام سکه  

بردار بر  شود. بهرههای او کسر میکرده یا از سکهدریافت    "نان "های مختلف سامانه، سکه  قش ن
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تواند حمایت مادی یا معنوی را انتخاب کرده و از مزایای  اساس تعداد نانی که در سامانه دارد، می

 داشت. مند گردد. در این مدل هر سکه نان یک معادل ریالی و یک معادل معنوی خواهد آن بهره

 برای دریافت هر حمایت معنوی نیاز به تعداد مشخصی سکه نان خواهد بود.  -2-24

گذاری نان وضع  ی معنوی، قوانین توسط شورای سیاست هابرای دریافت هر یک از حمایت  -41  تبصرة

های نان باید  کند به ازای دریافت آن حمایت، حداقل چه میزان از سکه شود که مشخص می می

 فعالیتی باشد.  از محل چه 

بهره  -42  تبصرة جهت  فقط  نان  سکه  اول،  فاز  حمایت در  از  و  مندی  شد  خواهد  استفاده  معنوی  های 

شود. در فازهای بعدی، با  های مادی بر اساس مفاد قرارداد به صورت مستقل پرداخت میحمایت

تواند در  ی گذاری نان، مبالغ قراردادها و تسهیالت مادی متشخیص و صالحدید شورای سیاست

 قالب سکه نان پرداخت شود.  

 1شاخص نان -25 مادة

بهره و سابقه  است  قابل مصرف  نان که  اینکه سکه  به  توجه  نمیبا  را مشخص  معیار  برداران  کند، یک 

نام   به  بهره  "شاخص نان"دیگر  توانمندی و مشارکت فعال و  بردار تعریف میبرای هر  شود، که میزان 

 دهد. میرا نشان  موثر وی را در سامانه 

 های معنوی بندی حمایتدسته  -26 مادة

هـای زیـر تعریـف هـای معنـوی متناسـب در قالببـردار، حمایتبسته به نوع و ماهیت بهره  -1-26

 شود:می

 تخصیص امتیاز جهت فرایندهای ترفیع و ارتقا اعضای هیات علمی -1

 قوانین دفاع دانشجویان از پارسا -2

 المللی های ملی و بینهای آموزشی و همایشکت در دورهتسهیالت جهت شر -3

 نامه برای عقد قراردادهاصدور ضمانت -4

 اعطای تسهیالت بانکی  -5

 حمایت از اشتغال  -6

 تخفیفات مالیاتی -7

 تخفیفات گمرکی -8

 حمایت از صادرات  -9

 تسهیالت نظام وظیفه  -10

 
1- NAN Index (N-index) 
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 لی نخبگان های بنیاد مامتیاز جهت برخورداری از حمایت -11

 و فناور  بنیاندانشهای شرکت  تأسیسحمایت در جهت  -12

 های صنعتی های علم و فناوری یا شهرکواگذاری اراضی یا محل استقرار در پارک -13

 گذاری خطر پذیر مشارکت در سرمایه -14

 ایتسهیالت بیمه -15

 مشاوره و آموزش  -16

نمایشگاه  -17 در  شرکت  و  تسهیالت جهت  ملی  تخصیص بینهای  لزوم  صورت  در  و  المللی 

 غرفه

 برداران با شاخص نان باال در فرایند ارزیابی و عقد قراردادها  در اولویت قرار دادن بهره  -18

 تخصیص اعتبار و بودجه پژوهشی  -19

 بردارانهای معنوی بهرهحمایت  -27 مادة

های معنوی خاص خود که  وانند از حمایتتبرداران، یعنی متقاضیان و کارگزاران می هر یک از انواع بهره

 مند شوند. اند، بهرهدر این بخش مشخص شده

 پرداز(:)نیازپرداز/ایده متقاضیان  -27-1

 های دولتی سازمان -1

 تخصیص اعتبار و بودجه پژوهشی •

 برداران با شاخص نان باال در فرایند ارزیابی و عقد قراردادها در اولویت قرار دادن بهره •

 های خصوصی ها و شرکت بنگاه -2

 المللیهای ملی و بینهای آموزشی و همایشتسهیالت جهت شرکت در دوره •

 اعطای تسهیالت بانکی •

 تخفیفات مالیاتی •

 تخفیفات گمرکی •

 حمایت از صادرات  •

 و فناور  بنیاندانشهای  شرکت  تأسیس حمایت در جهت   •

 گذاری خطر پذیر مشارکت در سرمایه •

 مشاوره و آموزش •

نمایشگاه  تسهیالت جهت • در  بینشرکت  و  ملی  تخصیص های  لزوم  صورت  در  و  المللی 
 غرفه 

 برداران با شاخص نان باال در فرایند ارزیابی و عقد قراردادها در اولویت قرار دادن بهره •
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 های دولتی/خصوصیها و شرکت بنگاه -3

 تخصیص اعتبار و بودجه پژوهشی •

 تخفیفات مالیاتی •

 تخفیفات گمرکی •

 ات حمایت از صادر •

 مشاوره و آموزش •

 برداران با شاخص نان باال در فرایند ارزیابی و عقد قراردادها در اولویت قرار دادن بهره •

 بنیان های دانششرکت -4

 المللیهای ملی و بینهای آموزشی و همایشتسهیالت جهت شرکت در دوره •

 نامه برای عقد قراردادهاصدور ضمانت •

 اعطای تسهیالت بانکی •

 یاتیتخفیفات مال  •

 تخفیفات گمرکی •

 حمایت از صادرات  •

 گیری از نیروهای نظام وظیفه در قالب امریه(تسهیالت نظام وظیفه )بهره •

 های صنعتی های علم و فناوری یا شهرکواگذاری اراضی یا محل استقرار در پارک •

 گذاری خطر پذیر مشارکت در سرمایه •

 مشاوره و آموزش •

نمایشگاه • در  شرکت  جهت  ملتسهیالت  بینهای  و  تخصیص ی  لزوم  صورت  در  و  المللی 
 غرفه 

 برداران با شاخص نان باال در فرایند ارزیابی و عقد قراردادها در اولویت قرار دادن بهره •

 های علم و فناوری های فناور مراکز رشد و پارکشرکت -5

 المللیهای ملی و بینهای آموزشی و همایشتسهیالت جهت شرکت در دوره •

 ه برای عقد قراردادهانامصدور ضمانت •

 اعطای تسهیالت بانکی •

 تخفیفات مالیاتی •

 تخفیفات گمرکی •

 حمایت از صادرات  •

 گیری از نیروهای نظام وظیفه در قالب امریه(تسهیالت نظام وظیفه )بهره •

 های صنعتی های علم و فناوری یا شهرکواگذاری اراضی یا محل استقرار در پارک •

 ر گذاری خطر پذیمشارکت در سرمایه •

 مشاوره و آموزش •
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المللی و و در صورت لزوم تخصیص های ملی و بینتسهیالت جهت شرکت در نمایشگاه •
 غرفه 

 برداران با شاخص نان باال در فرایند ارزیابی و عقد قراردادها در اولویت قرار دادن بهره •

 علمی  هیات اعضای -6

 قوانین ترفیع و ارتقا اعضای هیات علمی •

 المللیهای ملی و بینهای آموزشی و همایشورهتسهیالت جهت شرکت در د •

 نامه برای عقد قراردادهاصدور ضمانت •

 های بنیاد ملی نخبگان امتیاز جهت استفاده از حمایت •

نمایشگاه • در  شرکت  جهت  بینتسهیالت  و  ملی  تخصیص های  لزوم  صورت  در  و  المللی 
 غرفه 

 فرایند ارزیابی و عقد قراردادها   برداران با شاخص نان باال در در اولویت قرار دادن بهره •

 دانشجویان -7

 قوانین دفاع دانشجویان از پارسا •

 المللیهای ملی و بینهای آموزشی و همایشتسهیالت جهت شرکت در دوره •

 حمایت از اشتغال  •

 تسهیالت نظام وظیفه  •

 های بنیاد ملی نخبگان امتیاز جهت استفاده در برخورداری از حمایت •

 مشاوره و آموزش •

 برداران با شاخص نان باال در فرایند ارزیابی و عقد قراردادها اولویت قرار دادن بهرهدر   •

 موختگانآ  دانش -8

 المللیهای ملی و بینهای آموزشی و همایشتسهیالت جهت شرکت در دوره •

 حمایت از اشتغال  •

 تسهیالت نظام وظیفه  •

 خبگان های بنیاد ملی نامتیاز جهت استفاده در برخورداری از حمایت •

 مشاوره و آموزش •

 برداران با شاخص نان باال در فرایند ارزیابی و عقد قراردادها در اولویت قرار دادن بهره •

 های علمیه سراسر کشورحوزهمدیریت  مرکز -9

 المللیهای ملی و بینهای آموزشی و همایشتسهیالت جهت شرکت در دوره •

 تخصیص اعتبار و بودجه پژوهشی •

 مشاوره و آموزش •

 برداران با شاخص نان باال در فرایند ارزیابی و عقد قراردادها اولویت قرار دادن بهره  در •
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 های خاص کشور سازمان -10

 تخصیص اعتبار و بودجه پژوهشی •

 های مردمی اصناف و اتحادیه  -11

 المللیهای ملی و بینهای آموزشی و همایشتسهیالت جهت شرکت در دوره •

 اعطای تسهیالت بانکی •

 و آموزشمشاوره   •

 برداران با شاخص نان باال در فرایند ارزیابی و عقد قراردادها در اولویت قرار دادن بهره •

 سایر آحاد مردم بر اساس سطح تحصیالت -12

 المللیهای ملی و بینهای آموزشی و همایشتسهیالت جهت شرکت در دوره •

 اعطای تسهیالت بانکی •

 حمایت از اشتغال  •

 تسهیالت نظام وظیفه  •

 های بنیاد ملی نخبگان ز جهت استفاده در برخورداری از حمایتامتیا •

 مشاوره و آموزش •

 برداران با شاخص نان باال در فرایند ارزیابی و عقد قراردادها در اولویت قرار دادن بهره •

 های خصوصی و دولتیگران بخش پژوهش -13

 یالمللهای ملی و بینهای آموزشی و همایشتسهیالت جهت شرکت در دوره •

 اعطای تسهیالت بانکی •

 مشاوره و آموزش •

 برداران با شاخص نان باال در فرایند ارزیابی و عقد قراردادها در اولویت قرار دادن بهره •

 کارآفرینان  -14

 المللیهای ملی و بینهای آموزشی و همایشتسهیالت جهت شرکت در دوره •

 نامه برای عقد قراردادهاصدور ضمانت •

 اعطای تسهیالت بانکی •

 تخفیفات گمرکی •

 تسهیالت نظام وظیفه  •

 و فناور  بنیاندانشهای  شرکت  تأسیس حمایت در جهت   •

 های صنعتیواگذاری اراضی یا محل استقرار در شهرک •

 مشاوره و آموزش •

نمایشگاه • در  شرکت  جهت  بینتسهیالت  و  ملی  تخصیص های  لزوم  صورت  در  و  المللی 
 غرفه 
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 اخص نان باال در فرایند ارزیابی و عقد قراردادهابرداران با شدر اولویت قرار دادن بهره  •

 های پژوهشیهسته -15

 المللیهای ملی و بینهای آموزشی و همایشتسهیالت جهت شرکت در دوره •

 نامه برای عقد قراردادهاصدور ضمانت •

 اعطای تسهیالت بانکی •

 و فناور  بنیاندانشهای  شرکت  تأسیس حمایت در جهت   •

 مشاوره و آموزش •

 برداران با شاخص نان باال در فرایند ارزیابی و عقد قراردادها یت قرار دادن بهرهدر اولو •
 و شـوندکارگزاران برای انجام وظایف خود از حمایت مادی و معنوی برخوردار میکارگزاران:   -27-2

این جایزه بر اساس نـوع .  کنندالزحمه، برای عقد قرارداد، جایزه دریافت میعالوه بر دریافت حق

 .شودتعداد قرارداد و زمان انعقاد و مفاد آن، به صورت نقدی پرداخت می و

تسهیلحمایت  -1 عتف  گری:  های  وزارت  فناوری  صندوق  تسهیالت  از  صندوق  استفاده  یا 

 . باشد( بنیاندانش نوآوری و شکوفایی )در صورتیکه مجری طرح شرکت 

رسانه حمایت  -2 با  هماهنگی  تبلیغاتی:  بههای  تخصصی  پوشش    های  و  مستندسازی  منظور 

 خبری 

نامه منعقد شده  تشویقی به قراردادهای نهایی برگرفته از تفاهممبالغ  های مالی: ارائه  حمایت  -3

 با کارگزاران  

 و نوآوری  یفناور پژوهشی،  ساز کالن   ان یجر یها طرح   نامه وهی ش   -فصل هشتم 

 اهداف  -28 مادة

 شوند: به اهداف ذیل تعریف، تصویب و اجرا می ساز کالن فناوری برای نیل های جریانطرح

های علـم پارک -ات آموزش عالی، پژوهشی و فناوریمؤسسماموریت گرا و تخصصی شدن    -28-1

 و فناوری استانی

تقویت ارتباط و تعامل موثر میان واحدهای فناور و مراکز علمی، دانشـگاهی و تحقیقـاتی بـا   -28-2

 جاری سازی محصوالت  فناورانهصنعت جهت هم افزایی در تولید و ت

های با سطح نسبتاً مشارکت و همکاری نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی در اجرای طرح  -28-3

 باالی آمادگی فناوری 

بنیــان، های فنــاور، دانشهــای علــم و فنــاوری کشــور و  شــرکتاســتفاده از شــبکه پارک -28-4

 شیها و مراکزپژوههای تحقیقاتی دانشگاهآزمایشگاه
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 تقویت کارگزاران به منظور توسعه پایدار اکوسیستم  -28-5

بسترسازی برای تقسیم کار ملی، انسجام بخشی و توانمندسازی از طریق مدیریت یکپارچـه   -28-6

 های بزرگ ملی فناوری و نوآوری فرایند اجرای طرح

هـای الزم و مهارتهای انسانی، منابع مالی و امکانات بـه منظـور کسـب  افزایی سرمایههم  -28-7

 های فناورانه در کشورهای تخصصی جهت اجرای سایر طرحتشکیل هسته

های جریان های مناسب جهت حل نیازهای مطرح شده به عنوان طرحارائه و حمایت از ایده  -28-8

 کالن فناوری در سامانه نان ساز

 تعاریف  -29 مادة

 ی است با سطح نسبتاً بـاالی آمـادگیبنیاندانشطرح کالن )طرح کالن ملی فناوری(: طرح    -29-1

فناوری که دارای ارزش افزوده اقتصادی باال بوده و از نظر اهمیـت، حیطـه کـار و پیچیـدگی در 

حدی است که یک تالش مشارکتی و هماهنگ بین عناصر و بازیگران مختلف را نیـاز داشـته و 

مبتنی بر فناوری و نوآوری   سبب رفع نیازهای اساسی و راهبردی کشور به محصوالت و خدمات

 گردد.می

هـای فناورانـه ها و اولویتکمیسیون فناوری و نوآوری وزارت عتف: به منظور تعیین سیاست  -29-2

تشـکیل   هاگیری نهایی درباره تصویب، چگونگی اجرا و اختتام طرحکشور در هر حوزه و تصمیم

 شود.  می

های دولتـی و یـا های اجرایی، مؤسسات یا شـرکتهدهنده: دستگاه یا دستگادستگاه سفارش  -29-3

غیردولتی است که دارای هویت حقوقی مستقل بوده و طرح کالن بـه سـفارش آن دسـتگاه یـا 

 های طرح سهیم هستند و از نتایج طرح استفاده خواهند نمود.ها انجام گرفته و در هزینهدستگاه

توانند از نتایج و دستاوردهای جرایی هستند که میهای ابردار: دستگاه یا دستگاهدستگاه بهره  -29-4

 طرح با رعایت حقوق مالکیت طرح استفاده نمایند.

گیرنده(: منظـور دانشـگاه، پـارک علـم و فنـاوری، پـردیس علـم و مؤسسه مجری )سفارش  -29-5

فناوری، مجتمع، مرکز، دانشکده، واحد پژوهش و فناوری و یا هر واحـدی اسـت کـه بـا مجـوز 

هـای تحـت گسترش آموزش عالی یا سایر مراجع ذیصالح، به صـورت مسـتقل در حوزهشورای  

 کند. نظارت وزارت فعالیت می

طور رسمی به کمیسیون فنـاوری و ه مجری بهمؤسسمدیر طرح: فرد حقیقی است که توسط   -29-6

ه مؤسسـتوانـد ریـیس  شود. )مدیر طـرح مینوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی می

 مجری باشد(.
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همکار: اشخاص حقیقی یا حقوقی کـه توسـط مجـری انتخـاب و بـه کمیسـیون فنـاوری و   -29-7

 شوند.نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهاد می

مشاور: اشخاص حقیقی یا حقوقی که توسط مجری انتخاب و کمیسیون فنـاوری و نـوآوری   -29-8

 شوند.وزارت عتف پیشنهاد می

نظران متخصص و مجـرب در زمینـه ه مستقل یا افراد برجسته از صاحبمؤسسناظر: شامل    -29-9

باشد که بـا انتخـاب نظـام دواری و بـا های مرتبط میعلم و فناوری در صنعت، دانشگاه و حوزه

تایید کمیسیون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نظـارت و ارزشـیابی طـرح را 

 اشت.برعهده خواهد د

عهـده دارد کـه ترکیـب آن کمیته راهبری: مدیریت و هدایت هر طرح کالن مصـوب را به  -29-10

نظران دهنده، مجری اصلی، ناظر و تعدادی از صـاحباست از نمایندگان دستگاه سفارش  عبارت

مرتبط با موضوع طرح از دانشگاه معین استان و با تایید کمیسیون فناوری و نوآوری وزارت عتف 

 نمایند.کیل و فعالیت میتش

 ساز کالنهای جریانویژگی طرح  -30 مادة

 های ذیل را داشته باشد: بایست حداقل سه ویژگی از ویژگی های پیشنهادی میطرح

 ها باشد. مبتنی بر نیاز کشور و ناظر به حل مسائل اساسی، کالن یا ابر چالش  -1

 مورد تقاضای صنایع مادر و راهبردی کشور باشد. -2

تست   -3 نمونه،  ساخت  آزمایشگاهی،  تاییدیهمراحل  اخذ  یا  و  عملکردی  طرح  های  اولیه  های 

 صورت پذیرفته باشد. 

 حداقل در سطح ملی فناورانه و نوآورانه باشد.  -4

بهره   -5 و  متقاضی  برای  آن  از  و دستاوردهای حاصل  بوده  اقتصادی  و  فنی  توجیه  بردار دارای 

 مشخص باشد. 

ه  -6 نیازمند  متولی طرح  و  دستگاه  یا  و  بوده  موضوع  با  مرتبط  نهاد  چند  مشارکت  و  مکاری 

 خاصی برای اجرای آن در کشور وجود نداشته باشد.  

و   -7 اولویت  از  و  داده  پوشش  را  جامعه  مشکالت  و  نیازها  از  وسیعی  گستره  باید  طرح  نتایج 

 ر باشد.  های فناورانه فعلی و آتی کشوکشش ملی برخوردار بوده و پاسخگوی نیاز

های الزم برای اجرای طرح در کشور وجود داشته و های علمی و فنی و زیرساختظرفیت  -8

 دسترسی پیشنهاد دهنده طرح به آنها میسر باشد.

 المللی از حیث همکاری و یا صادارت از اولویت برخوردارند. های دارای پتانسیل بینطرح -9
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 فرایند اجرایی   -31 مادة

 ساز کالن فناوری عبارت است از:های جریانب و تصویب طرحروند انتخا  -31-1

نوآوری های جریانهای طرحتعریف شاخص  -1 و  فناوری  توسط کمیسیون  فناوری  ساز کالن 

 وزارت عتف و اعالم فراخوان در سامانه  

های علم و فناوری  ها، مراکز پژوهشی و پارکهای مرتبط از دانشگاهدریافت پیشنهاد اولویت  -2

 راسر کشور از بستر سامانه نان س

 های دریافتی توسط کمیسیون فناوری و نوآوری وزارت عتف بندی پیشنهاداصالح و اولویت -3

 های پیشنهادی توسط کمیسیون فناوری و نوآوری وزارت عتف بررسی و تصویب اولویت  -4

پیشنهاده  -5 دریافت  جهت  فراخوان  طرحاعالم  جریانهای  مرهای  از  کالن  و  ساز  علمی  اکز 

 پژوهشی و بررسی در سامانه نان  

طرح   -6 تخصصی  جریانارزیابی  نوآوری  های  و  فناوری  کمیسیون  توسط  فناوری  کالن  ساز 

 ها و نیازهاگیری از شبکه داوران نظام ایده وزارت عتف با بهره

 ساز کالن فناوری طی فرآیند داوری سامانه  های جریانبررسی و تصویب طرح  -7

 هایها پس از بررسی و ارزیابی فنی و اقتصادی اولیه، در صورت همراستایی با ماموریترحط  -31-2

گیری معاونت و مشخص شدن چارچوب زمانی و سقف اعتبارات مورد نیـاز، بـه منظـور تصـمیم

گـردد و در صـورت تصـویب در نهایی در کمیسیون فناوری و نـوآوری وزارت عتـف مطـرح می

نامـه و های تکمیلی، انعقاد موافقتجهت ارزیابی  "نان"بت در سامانه  کمیسیون مذکور  پس از ث

 اجرا به کارگزاری مدیریت ایده و نیاز ارجاع خواهد شد.  

میطرح  -43  تبصرة سامانه  ها  فناورانه  نیازهای  بخش  از  توسط    "نان"توانند  مستقالً  یا  و  استخراج 

 ف پیشنهاد گردند.   ه پژوهشی به کمیسیون فناوری و نوآوری وزارت عتمؤسس

ه و چند مجری اجرا شود دارای اولویت خواهد  مؤسسهایی که با همکاری بیش از یک  طرح  -44  تبصرة

 های علم و فناوری استانی ها و پارکبود. بویژه دانشگاه

به صورت همزمان حداکثر    1ات سطح  مؤسسبه    -45  تبصرة اجرای طرح  به سایر    2در مدت  و  طرح 

تعمؤسس طرح  یک  میات  )لق  سطح  مؤسسگردد  آیین  1ات  طرحمطابق  جریاننامه  ساز های 

 گردد(. می کالن فناوری مشخص

 هایی که موجب توانمندسازی بخش خصوصی و صنعت گردد در اولویت خواهد بود. طرح -46 تبصرة

ظر  کمیسیون فناوری و نوآوری وزارت عتف نسبت به تعیین ناظر طرح اقدام و حق الزحمه نا  -47  تبصرة

 نماید.را از محل اعتبارات طرح/معاونت پرداخت می
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 انتخاب مجری  -32 مادة

ه مجــری موظــف اســت اجــرای طــرح را بــه مؤسســهــا، بـه منظــور اجــرای مطلــوب طرح -1-32

 شود.مجری/مجریان توانمند و دارای سابقه فعالیت علمی و فناوری در موضوع طرح واگذار می

 ه است. مؤسساجرای طرح با رییس مسئولیت نظارت بر حسن  -48 تبصرة

موظفند طرح پارک  -49  تبصرة فناوری  و  علم  پارک های  در  فناورمستقر  واحدهای  به  اجرا  را جهت  ها 

 ارجاع دهند. 

 ها تأمین مالی طرح -33 مادة

به صـورت وام، کمـک بالعـوض و یـا   معاونت فناوری نوآوری از اجرای طرح  مالیحمایت    -33-1

هد بود. نوع حمایت مالی از طرح توسط کمیسیون فنـاوری و نـوآوری وزارت ها خواترکیبی از آن

 علوم، تحقیقات و فناوری تعیین خواهد شد.  

هـا و یـا در قالـب ها و نیازتواند از محل بودجه معاونت فناوری و نظـام ایـدهتامین مالی می  -33-2

لی عتـف، معاونـت علمـی های کالن فناوری با شورای عـانامه همکاری در پیشبری طرحتفاهم

 های فعال در حوزه فناوری و نوآوری باشد.ریاست جمهوری، ستاد کل نیروهای مسلح و صندوق

شوند و  بندی میدسته  3، نوع  2، نوع  1های کالن جریان ساز فناوری در سه گونه  نوع  طرح  -33-3

نیاز و همینطور و  متقاضی طرح  نوع همکاری  و  مالی  میزان مشارکت  اساس  میزان مشارکت   بر 

 شود.   بندی میدسته  30و   50،  70کمیسیون فناوری و نوآوری وزارت عتف با درصدهای مشارکت 

 شود.ها به روش زیر انجام میتامین اعتبار طرح  -33-4

 برداردرصد اعتبار به صورت نقد توسط متقاضی یا بهره 30تامین حداقل  -1

فناوری و نوآوری   از محل اعتبارات ردیف ... معاونتها  درصد اعتبار طرح  50تامین حداکثر    -2

 وزارت عتف در قالب تسهیالت قرض الحسنه 

فناوری و نوآوری   ها از محل اعتبارات ردیف ... معاونتدرصد اعتبار طرح  70تامین حداکثر    -3

 الحسنه وزارت عتف در قالب تسهیالت قرض 

درصد تسهیالت اعطایی را    70تواند تا  رگروه می کا  7بر اساس ماهیت طرح و کیفیت اجرا،    -50  تبصرة

 بالعوض نماید. 

تواند توسط صندوق فناوری وزارت یا صندوق نوآوری و  در شرایط خاص کل اعتبار طرح می   -51  تبصرة

ه  مؤسسباشد( به صورت لیزینگ در اختیار  بنیاندانش که مجری طرح شرکت شکوفایی )در صورتی

 مجری قرار گیرد.
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درصد توسط معاونت فناوری و نوآوری وزارت    10ه مجری حداکثر به میزان  مؤسساالسری  ب  -52  تبصرة

 گردد.ای ابالغ میعتف و به صورت اعتبار هزینه 

درصد سهم متقاضی از منابع زیر هم بتوانند تامین اعتبار کنند در    30هایی که عالوه برطرح  -53  تبصرة

 اولویت خواهند بود: 

 ونت علمی و فناوری ریاست جمهوریاستفاده از پژوهانه معا •

 ه مجری مؤسس ها به جز  کمک بالعوض توسط سایر سازمان •
صندوق تامین • مانند  مالی  صندوق کنندگان  فناوری،  پژوهش  شتاب  های  خطرپذیر،  های 

 ها و موارد مشابه دهنده

 جمع سپاری مالی •

 کمک خیرین فناوری •

تواند تسهیالت اعطایی را بالعوض  کارگروه می   به میزان تامین اعتبار از محل تبصره فوق،   -54  تبصرة

 نماید.

تواند صرف خرید زمین، بنا، خودرو، ساخت و تعمیر ساختمان،  اعتبارات اختصاص یافته نمی   -55  تبصرة

 یا استخدام نیرو )به استثنای خدمات تخصصی مرتبط با طرح( و نظایر آن گردد.  برگزاری همایش

 نظارت -34 مادة

فناوری و نوآوری وزارت عتف بر اساس وظایف خود بـرای هـر طـرح نسـبت بـه   کمیسیون  -34-1

تعیین و انتخاب تیم کمیته راهبری ویژه هر طرح کالن مشـتمل بـر نماینـده کـارگروه، ریـیس 

بردار )نیاز پرداز( و دو نفر از اساتید متخصص دسته موضوعی طرح ه مجری و نماینده بهرهمؤسس

هـا مشـخص ها و نیازی که توسط نظام داوری هوشـمند نظـام ایـدههای معین استاندر دانشگاه

 کند.شوند، اقدام میمی

کمیته راهبری موظف است مطابق شرح خدمات قرارداد در فواصل زمانی معـین نسـبت بـه   -34-2

اخذ گزارش پیشرفت اقدام و پـس از بررسـی در صـورت تاییـد، آن را بـه کمیسـیون فنـاوری و 

 جاع نماید. نوآوری وزارت عتف ار

بایست به رویت و تایید کمیسیون فنـاوری و نـوآوری وزارت می  های کمیته راهبریگزارش  -34-3

 عتف برسد. 

 نحوه پرداخت   -35 مادة

ها در چارچوب اعتبار مصوب طرح، براساس فازهای مصوب پس از تایید ناظر و کلیه پرداخت  -35-1

ه و تایید کمیسیون مؤسساجرای آن با درخواست    متناسب با پیشرفت طرح در پایان هر مرحله از

 فناوری و نوآوری وزارت عتف صورت خواهد پذیرفت. 
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می  -56  تبصرة منظور  شیوهبدین  بر  بنا  عتف  وزارت  نوآوری  و  فناوری  تایید کمیسیون  با  ای نامه توان 

بانک  از  یا  مشخص، یکی  و  نمایمؤسسها  به  مالی  به عنوان کارگزار  را  مالی کشور  از  ات  ندگی 

 ها را نظارت و تسویه نماید. وزارت عتف انتخاب نمود تا امور مالی و پرداخت

 ها اختتام و مالکیت طرح -36 مادة

گزارش اختتام طرح توسط مجری در چارچوب مشخص، تهیـه و پـس از بررسـی و ارزیـابی   -36-1

ی بـه کمیسـیون توسط ناظرین فنی و کارشناسی طرح و ثبت در سامانه، برای اخـذ تاییـد نهـای

ها، پس از تایید کمیتـه گردد و اعالم رسمی اختتام طرحفناوری و نوآوری وزارت عتف ارسال می

ها در اختیار معاونت فنـاوری پذیرد. مالکیت فکری نتایج حاصل از انجام طرحراهبری صورت می

 وزارت عتف است.

 ی نیاز محور پارساها  ثبت و ارزیابینامه  وهی ش  -فصل نهم 

 اهداف   -37 مادة

 ها با اهداف زیر تدوین شده است: نامه در راستای تحقق اهداف کلی نظام نیازها و ایده این شیوه

 هاشناسایی پارساهای برتر، فناور، خالقانه و کاربری و حمایت مادی و معنوی از آن  -37-1

قعـی و روز هدایت پارساها و در نتیجه تحقیق و پژوهش در دانشـگاه بـه سـمت نیازهـای وا  -37-2
 کشور

 های علمی و عملیمشاوره، هدایت و کمک به دانشجو برای افزایش مهارت و توانمندی  -37-3

کسب مهارت و دانش در راستای رفع نیازهای کشور و در نتیجـه خلـق نیـروی متخصـص،   -37-4
 کارآمد و جوان برای به کارگیری و اشتغال در صنعت

و کارآمد جهت ثبت، ارزیابی و حمایت از پارساهای نیازمحور تعریف و تعیین فرایندهای موثر    -37-5
 به صورت عادالنه و شفاف

 استفاده از ظرفیت علمی و اجرایی موجود در کشور   -37-6

 مخاطبین  -38 مادة

 نامه عبارتند از مخاطبین این شیوه
هیئت  -1 شیوهاعضای  این  در  و  دارند  عهده  به  را  پارساها  هدایت  که  ععلمی  با  استاد نامه  نوان 

 شود.  شناخته می
 دانشجویان مسئول انجام پارساها  -2
می   -3 مشخص  دانشگاه  توسط  که  نان  در  دانشگاه  مینماینده  و  پارسا  گردد  راهنمای  استاد  تواند 

 باشد. 
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 شود.  ها در سامانه نان توسط نماینده دانشگاه انجام میثبت تمامی درخواست -57 تبصرة

 رزیابی پارسا فرایند ثبت و ا -39 مادة

 شود. ها و فرایند ثبت و ارزیابی پارسای نیازمحور پرداخته میدر این بخش، به ارائه قوانین، دستورالعمل

پرداز پس از تصویب پیشنهادیه پارسا در شورای پژوهشی دانشگاه که در ثبت درخواست: ایده  -39-1

 ود را در سامانه ثبت کند.تواند درخواست خراستای یک نیاز سامانه تعریف شده است، می

بایست در شورای پژوهشی یا شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه مصوب می   پیشنهادیه طرح  -58  تبصرة

 شده باشد. 

های نامـهامکان ثبت پارسا در مقاطع کارشناسـی ارشـد و دکتـری وجـود دارد. پایان  -39-1-1

نامـه وسـازی( معـادل پایانای )پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشـکی و دارمقاطع دکتری حرفه

 کارشناسی ارشد هستند.

تواند قسمتی از طرح خود که در سامانه تصویب کرده اسـت را بـرای استاد راهنما می  -39-1-2

دانشجو به عنوان یک پارسا  تعریف کند، در اینصورت، در صورت تایید پارسا، حمایت مـالی 

 شد.  پارسا از منبع تامین مالی طرح استاد پرداخت خواهد

ارزیابی تخصصی: پس از تایید اولیه، پارسا به کارگزاری مدیریت نیاز و ایـده واگـذار شـده و   -39-2

 گیرد. ارزیابی تخصصی و تایید یا رد پارسا توسط آن کارگزاری صورت می

انعقاد قرارداد طرح و نظارت بر حسن انجام کار: در صـورت تاییـد پارسـا، قـرارداد طـرح بـا   -39-3

پرداز موظـف اسـت طبـق زمانبنـدی و مراحـل مشـخص شـده، شـود. ایـدهداز منعقد میپرایده

 های پیشرفت خود را از طریق سامانه ارسال نماید.گزارش

گزارش پیشرفت در هر مرحله توسط کارگزاری مدیریت نیاز و ایده، ارزیابی شده و در   -39-3-1

( 100تـا  75( و خـوب )امتیـاز 75تا  50(، قابل قبول )امتیاز 50سطح ضعیف )امتیاز کمتر از 

 شود.بندی میسطح

پرداز بایسـتی بـا ارائـه دالیـل در صورت تاخیر در ارسال گزارش در هر مرحله، ایـده  -39-3-2

 موجه، درخواست تمدید مهلت دهد. 

 شود.در هر مرحله، در صورت عدم ارسال گزارش پیشرفت، طرح تعلیق می  -39-3-3

 ده دیگر حمایت مالی انجام نخواهد شد. از طرح تعلیق ش  -39-3-4

تواند حداکثر در یک مهلت مشخص پس از مهلت نهایی )به نام مهلت جبران:  می  متقاضی  -61  تبصرة

سال( گزارش نهایی و تعهدات خود را ارسال کند تا در صورت    1ماه، دکتری    6کارشناسی ارشد  

 مند شود. های غیر مادی بهرهتایید، از حمایت



 ها )نان( از يها و نده ینظام ا ییاجرا نامهوه يش 380

 

نامه حمایت مالی و پژوهانه رایند حمایت: میزان و محل تامین حمایت مادی بر اساس شیوهف  -39-5

 گیرد.های معنوی بر اساس شیوه نامه نظام حمایت و تشویق انجام میگیرد. حمایتصورت می

 %50( پـس از تصـویب طـرح )1در مقطع کارشناسی ارشد، پرداخت در سـه مرحلـه    -39-5-1

( صـورت خواهـد %20( گـزارش نهـایی )3مبلـغ( و  %30) %60رفت ( گزارش پیشـ2مبلغ(،  

( گـزارش 2مبلـغ(،    %40( تصویب طرح )1گرفت. در مقطع دکتری پرداخت در چهار مرحله  

 %20( گزارش نهایی )4مبلغ( و    %20)  %70( گزارش پیشرفت  3مبلغ(،    %20)  %40پیشرفت  

 مبلغ( صورت خواهد گرفت.

 تواند توسط دبیرخانه تغییر یابد.  و مبلغ پرداختی در هر مرحله میمراحل پرداخت  تعداد -62 تبصرة

با    -63  تبصرة متناسب  پرداختی  میزان  و  است  مرحله  هر  در  پرداختی  مقدار  حداکثر  شده  تعیین  مبالغ 

 امتیاز ارزیابی در آن مرحله خواهد بود. 

شـود و در یابی تخصصـی میخاتمه طرح: گزارش نهایی توسط کارگزاری مدیریت نیاز و ایده ارز  -39-6

( 100تـا  75( و خـوب )امتیـاز 75تا    50(، قابل قبول )امتیاز  50سه سطح ضعیف )امتیاز کمتر از  

 گردد.بندی میسطح

ماه مهلت    -64  تبصرة نهایی، حداکثر یک  امتیاز  تعیین  از  است قبل  نهایی، کارگزاری مجاز  در مرحله 

 اصالح تعیین کند.

پرداز صـورت هـای معنـوی از ایـدهف ناتمام تلقی شـده و حمایتطرح با سطح ضعی  -39-6-1

 نخواهد گرفت. حمایت مادی در مرحله نهایی نیز صفر خواهد بود.

در صورتی که گزارش نهایی یک طرح تعلیق شده حداکثر تـا مهلـت جبـران ارسـال   -39-6-2

هـای معنـوی یتپرداز از حمانشود، طرح ناتمام تلقی شده و منجر به عدم برخـورداری ایـده

 شود.می

پرداز از حمایت معنوی بـه صـورت کامـل در طرح با سطوح قابل قبول یا خوب، ایده  -39-6-3

 برخوردار خواهد شد. 

، کل مبلغ پرداختی در نهایت نباید  Kیا خوب با امتیاز نهایی    قبولدر طرح با سطوح قابل    -65  تبصرة

 اشد.  % میزان کل مبلغ حمایتی تصویب شده بKکمتر از 

گردد. تعریف امتیاز و میزان کسر یا افزایش  پرداز میطرح ناتمام منجر به کسر امتیاز از ایده  -66  تبصرة

 نامه نظام حمایت ماده و بند آن ذکر گردد و تشویق مشخص شده است. امتیاز در شیوه

 ی نیاز محور پارساها روند نمای ثبت و ارزیابی -40 مادة

 



 381 نوآوری  و فناوری اجرایی حوزه ها و ضوابط ها، دستورالعمل نامهقوانين، آیين

 

 

به تصویب رسـید و از تـاریخ   1401شهریور    5تبصره در تاریخ    66ماده و    41ه در  ناماین شیوه  -41 مادة 

 مذکور قابل اجرا است.





   شرفته ی پ   ع ی صنا   ی ضوابط استقرار واحدها 

 بنیان دانش   ی ها ت ی و فعال 

 24/8/1394تاریخ تصویب 

کشاورز 1  مادة  وزارت جهاد  مرتبط  موارد  در  و  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  م   ی ـ  قوان مجازند  و    ن ی طابق 

جواز   به صدور  نسبت  مربوط  بردار   تأسیس مقررات  بهره  پروانه  واحدها   ی برا   ی و    ع ی صنا   ی استقرار 

  تر به مهر دف   دشده یی که تأ   وست ی به شرح جدول پ   ی براساس رده بند   ر، ی ز   ی ها در سرفصل   شرفته ی پ 

 :ند ی شهرها اقدام نما   ه ی دولت است، در کل   أت ی ه 

 ی فناور  ستیز  ست، یز  ط یمح  یصنعت  ،یاهیو گ  یامد  یکشاورز   ،یی)غذا  یستیز  یفناور -1

 (یمولکول

 .نانو )محصوالت و مواد( یفناور -2

 .ها()مواد، قطعات و سامانه کیو فوتون کیاپت -3

 .یا انهیرا  یکنترل و سخت افزارها ک،یالکترون -4

 .یوتریکامپ یاطالعات و ارتباطات و نرم افزارها یفناور -5

 .یاهشگیو آزما دیساخت، تول شرفتهیپ زاتیتجه  -6

 .شرفتهیپ یداروها -7

 .یپزشک زاتیملزومات و تجه  ل،یوسا -8

 .ها(ها، موشکها، ماهوارههوافضا )پرنده -9

 .(ریدپذینو )تجد یهایانرژ -10

پ -11 نفت، گاز،    ،یو کشاورز  ییدارو  اهانیگ  ،یعلوم شناخت  یهادر حوزه  شرفتهیمحصوالت 

 .یاختمان و راهسازس ،ییایدر یهایآب، خاک و هوا، معدن، فناور ،یمیو پتروش شیپاال

استقرار   یارهایضوابط و مع(  2ماده ) (  12به عنوان مفاد بند )  وستی به شرح جدول پ  یـ رده بند  تبصره 

هـ مورخ  39127ت/78946نامه شماره    بیموضوع تصو  ید یو تول  یصنعت  یهاتیواحدها و فعال

 .شودمی نییتع 15/4/1390



 بنيان دانش یهاتيشرفته و فعاليع پیصنا  یضوابط استقرار واحدها 384

 

  ی ها ت ی استقرار واحدها و فعال   ی ارها ی ضوابط و مع (  3در ماده ) مجاز نام برده شده    ی ها ـ عالوه بر مکان 2مادة  

تول   ی صنعت  تصو   ی د ی و  شماره    ب ی موضوع  مورخ  39127ت / 78946نامه  واحدها 1390/ 4/ 15هـ    ی ، 

  ی شورا  مصوب و مراکز رشد    ی علم و فناور   ی ها در پارک   ، ی رده بند  ی توانند برمبنا می   شرفته ی پ  ع ی صنا 

عال  آموزش  تحق   ی گسترش  علوم،  فناور   قات ی وزارت  ماده    ی ها شهرک   ، ی و  موضوع  دانش سالمت 

  ی قانون   ی صنعت   ی و شهرکها و نواح   ران ی ا   ی اسالم   ی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور (  34) 

 .مستقر شوند 

  یشهرها   ر ی تهران و سا   ی لومتر ی ک (  120در محدوده شعاع ) (  1رده )   ی دارا   شرفته ی پ   ع ی صنا   ی ـ واحدها   تبصره 

نامه، مجازند در    ب ی تصو   ن ی ا (  2مجاز مذکور در ماده )   ی ها قرار، عالوه بر مکان است   ت ی محدود   ی دارا 

از محدوده    ارج مجاز خ   ی صنعت   ی ها مکان   ا ی داخل شهرها و روستاها    ی و کارگاه   ی صنعت   ی ها ی کاربر 

 .ابند ی استقرار    یی و روستا   ی مصوب شهر 

  د ی بوده و به تول  ی مهندس  ی وسعه و طراح و ت  ق ی تحق  ت ی فعال   ی که دارا  بنیان ها و مؤسسات دانش ـ شرکت 3مادة 

  ی پردازند، مشمول رده بند انبوه( می   د ی )قبل از تول   ی سفارش   ، ی شگاه ی در حد آزما   بنیان دانش   ی کاالها 

  ی دارا   ی شهرها و از جمله شهرها   ه ی محدوده کل   در   مجاز واقع   ی ها ی توانند در کاربر شوند و می نمی 

ستقر شوند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است  مجاز م   ی ها مکان   ر ی استقرار و سا   ت ی محدود 

واحدها    ن ی ا   ی برا   ی و پروانه بهره بردار   تأسیس و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز    ن ی طبق قوان 

 .د ی اقدام نما 

  ی از کاالها   ی صنعت   د ی انبوه و در حد تول   د ی تول   ی دارا   بنیان ها و مؤسسات دانش شرکت   ت ی ـ استقرار و فعال 4مادة  

و  (  1شده در مواد )   ن یی و مطابق ضوابط تع   شرفته ی پ   ع ی صنا   ی شده برا   ن یی تع   ی طبق رده بند   ، ان بنی دانش 

و مقررات   ن ی شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است طبق قوان نامه انجام می  ب ی تصو  ن ی ا ( 2) 

 .د ی واحدها اقدام نما   ن ی ا   ی برا   ی و پروانه بهره بردار   تأسیس مربوط نسبت به صدور جواز  

  نامه آیین (  3توسط کارگروه موضوع ماده )   شرفته ی پ   ع ی صنا   ی و واحدها   بنیان ها و مؤسسات دانش ـ شرکت   5  مادة 

حما   یی اجرا  شرکت   ت ی قانون  دانش از  مؤسسات  و  تجار   بنیان ها  اختراعات  ی نوآور   ی ساز   ی و  و  ها 

 .شود می   ن یی تع   1391/ 8/ 21هـ مورخ  46513ت / 141602نامه شماره    ب ی موضوع تصو 

  ت ی که موضوع فعال   بنیان ها و مؤسسات دانش و شرکت   شرفته ی پ   ع ی صنا   ی واحدها   ی برا   ی رده بند   ن یی ـ تع   6مادة  

  ی در خصوص صدور پروانه بهره بردار   ی ر ی گ   م ی ذکرنشده و تصم   وست ی پ   ی آنها در فهرست رده بند 

تار   شرفته ی پ   ع ی صنا   ی واحدها   ی برا  از  قبل  ا   خ ی که  دا   ب ی تصو   ن ی ابالغ  و  احداث شده  واز  ج   ی را نامه 

بردار   تأسیس  بهره  حال  در  و  کم   ی بوده  در  )   ته ی هستند،  ماده  شماره    ب ی تصو (  7موضوع  نامه 
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نما   1390/ 4/ 15هـ مورخ  39127ت / 78946 جمهور و    س ی رئ   ی و فناور   ی معاونت علم   نده ی با حضور 

 .شود ها انجام می دستگاه   ر ی سا   از ی حسب ن 

  رو ی از وزارت ن   ع، ی صنا   ی منابع آب برا   ن ی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در خصوص تأم 7مادة  

هر منطقه را جهت صدور    ی برا   رو ی وزارت ن   ی استعالم نموده و سقف مصرف آب اعالم شده از سو 

  هستند، آب    ازمند ی ن   د ی تول   ند ی که در فرآ   ی ا   شرفته ی پ   ع ی صنا   ی برا   ی و پروانه بهره بردار   تأسیس جواز  

 .د ی نما   ت ی رعا 

  ون ی س ی در خارج از محدوده شهرها و شهرک منوط به اخذ مجوز از کم   ی باغ   و   ی زراع  ی ـ استفاده از اراض   8مادة 

  ه ی ـ و اصالح 1374ها ـ مصوب و باغ   ی زراع   ی اراض   ی قانون حفظ کاربر (  1ماده ) (  1موضوع تبصره ) 

 .باشد آن می   ی بعد 

  ، بند 1388/ 10/ 1هـ مورخ  41928ت / 193559نامه شماره    ب ی تصو   وست ی پ   ن ی گز ی نامه جا   ب ی تصو   ن ی ـ ا 9مادة  

  44008/ 4224نامه شماره    م ی تصم   وست ی ، پ 1388/ 5/ 18مورخ    43084/ 99757نامه شماره    م ی تصم (  8) 

 شود. می   1392/ 7/ 9هـ مورخ  48608ت / 124946نامه شماره    ب ی و تصو   1389/ 1/ 14مورخ  





و    بنیان ها، مؤسسات دانش یابی و استقرار شرکت   ضوابط مکان 

 یم شهرها واحدهای فناور در محدوده، حریم و خارج از حر 

 25/6/1398تاریخ تصویب 

 روند:تعاریف و اختصارات در این مصوبه در معانی به شرح زیر به کار می -1مادة 

 دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری دبیرخانه شورای عالی عتف: 

وده شهرها ای است که در پیرامون مراکز علمی، تحقیقاتی و صنعتی داخل محدپهنه  پهنه علم و فناوری: 

بنیان و فناوری برتر  های دانش افزایی عناصر مؤثر در ایجاد حوزه سازی برای تجمیع و همبه منظور زمینه 

های کالبدی وترافیکی منطقه، میزان تقاضا، های مذکور متناسب با ظرفیتشود. محدوده کانونتعیین می

یرخانه شورای عالی عتف تعیین و به همراه های توسعه و منابع و ... توسط دبتناسب با فعالیت، محدودیت

شده در این مصوبه پیشنهاد خواهد مراجع قانونی ذیربط مشخص گزارش توجیهی الزم جهت تصویب به 

 .شد

مؤسسه ای پژوهشی و فناوری است که به منظور افزایش ثروت در جامعه از طریق    پارک علم و فناوری: 

های ن شرکتها و واحدهای فناوری حاضر در پارک و مؤسسهارتقای فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میا

اندازی پارک علم و فناوری مصوب جلسه شماره و راه   تأسیسنامه  متکی بر علم و دانش در اجرای آیین

 .شودمی  تأسیس 2/10/1397شورای گسترش آموزش عالی مورخ  912

فناور:  شرکت  واحد  تحقمنظور  واحدهای  و  دولتی  غیر  مؤسسات  و  و  ها  اجرایی  واحدهای  توسعه  و  یق 

های تحقیق و توسعه، تجاری سازی، تحقیقات، طراحی و مهندسی، مهندسی  اقتصادی است که در حوزه

معکوس، انتقال و مدیریت فناوری، خدمات تخصصی کسب و کارهای فناورانه و نوآورانه و متکی بر علم 

شده از طرف دبیرخانه شورای  و از مراجع اعالم   کنندو دانش، صنایع نرم و خالق و مانند آنها فعالیت می

 .عالی عتف مجوز فعالیت دریافت کرده اند

افزایی علم  منظور هم : شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به بنیان ها و مؤسسات دانش شرکت 
ع و نوآوری(  محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی )شامل گسترش و کاربرد اخترا و ثروت، توسعه اقتصاد دانش 

با  سازی نتایج تحقیق و توسعه )شامل طراحی و تولید کاال و خدمات( در حوزه فناوری و تجاری  های برتر و 
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قانون حمایت    1ها و مؤسسات در اجرای ماده افزارهای مربوط شرکت ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم 
ها و اختراعات )مصوب مجلس شورای اسالمی  وری و تجاری سازی نوآ   بنیان ها و مؤسسات دانش از شرکت 

 . شود تشکیل می (  1389/ 8/ 5

بنیانی که فعالیت آنها در حوزه  های دانش بنیان غیر تولیدی: مؤسسات و شرکت شرکت و مؤسسات دانش 
های آزمایشگاهی،  بنیان در حد نمونه تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی بوده و به تولید کاالها و خدمات دانش 

 .پردازند نمونه عملیاتی و غیرصنعتی می 

بنیانی که دارای تولید انبوه و درحد  های دانش بنیان تولیدی:مؤسسات و شرکت شرکت و مؤسسات دانش 

 .باشند بنیان می تولید صنعتی از کاالها یا خدمات دانش 

 های علم و فناوری فرایند پیشنهاد و تصویب محدوده پهنه -2مادة 

محد تعیین  پهنهپیشنهاد  جغرافیایی  در هایوده  شهرها(،  محدوده  داخل  در  )صرفاً  فناوری  و  علم  های 
استان به    5کالنشهرهای کشور با دبیرخانه شورای عالی عتف است که پس از تصویب در کمیسیون ماده  

محدوده  کشور،  شهرهای  سایر  در  همچنین  شد.  خواهد  ارائه  ایران  معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای 
به  های  پهنه نهایی  تصویب  و  بررسی  جهت  عتف،  عالی  شورای  دبیرخانه  پیشنهاد  با  فناوری  و  علم 

 .استان مربوطه ارائه خواهد شد 5کمیسیون ماده 

غیرتولیدی و واحدهای فناور در   بنیانها و مؤسسات دانشضوابط و مقررات استقرار شرکت -3مادة 

 محدوده شهرها 

شرکت مؤسسات،  دانشاستقرار  زیر  بنیاهای  طریق  سه  به  شهرها،  محدوده  در  فناور  واحدهای  و  ن 

 :پذیر استامکان 
های بنیان غیرتولیدی و واحدهای فناور در قالب کاربریهای دانش استقرار مؤسسات، شرکت  -الف

های تفصیلی شده در طرح بینیتجاری، اداری و کاربری آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پیش 
 شهرها

مؤسسا  -ب و شرکت استقرار  دانش ت  درکاربری  بنیانهای  فناور  واحدهای  و  های صنعتی  تولیدی 
  15/9/1394ه مورخ / 38118ت / 621221مجاز طرح تفصیلی شهر و با رعایت مصوبه شماره 

فعالیت و  پیشرفته  صنایع  واحدهای  استقرار  ضوابط  عنوان  تحت  وزیران  محترم  های هیأت 
 بنیاندانش 

شرکت   -ج مؤسسات،  دانش استقرار  محدوده  های  داخل  در  فناور  واحدهای  و  غیرتولیدی  بنیان 
شده مطابق جدول پیوست  های تعریفهای علم و فناوری در هر یک از کاربری-مصوب پهنه

 این مصوبه و با لحاظ شرایط مندرج آن در جدول مذکور
ح توسعه و عمران  های علم و فناوری، تابع ضوابط طرضوابط و مقررات ساخت و ساز درپهنه  -1  تبصرة

 .مربوطه در همان نقطه است 
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مفهوم    -2  تبصرة به  و  بوده  مذکور  استقرارعملکرد  مجوز  بمنزله  ماده، صرفاً  این  ج  بربند  شرایط حاکم 

از  استفاده کنندگان  برای  را  لذا هیچ گونه حقوقی  نیست  نظر  یااراضی مورد  تغییرکاربری ملک 

 .کندنمی  ن دیگری ایجاداین عملکرد درقالب تغییرکاربری یا هرعنوا

بنیان غیرتولیدی و واحدهای فناور  های دانشمسئولیت اعطای مجوز استقرار مؤسسات، شرکت  -3 تبصرة

عهده   بر  فعالیتی مصوب،  با حوزه  مطابق  آنها  فعالیت  بر  نظارت  و همچنین  نظر  مورد  پهنه  در 

 .شودلی عتف مشخص مینهادی است که در هر پهنه علم و فناوری، توسط دبیرخانه شورای عا

 تولیدی و واحدهای فناور در حریم شهرها  بنیانهای دانشضوابط استقرار مؤسسات و شرکت -4مادة 

بندی توانند در چارچوب ضوابط سند پهنهبنیان تولیدی و واحدهای فناور میهای دانش مؤسسات و شرکت 

 .از واقع در هر پهنه استقرار یابند های مجحریم شهر مربوطه و مطابق با ضوابط و مقررات فعالیت

بندی حریم شهر مربوطه  توانند در چارچوب ضوابط سند پهنههای علم و فناوری نیز می پارک  -1  تبصرة

 .های مجاز واقع در هر پهنه استقرار یابندو مطابق با ضوابط و مقررات فعالیت

بندی حریم، امکان  ان تهیه سند پهنههای جامع شهری مکلفند در زممشاوران تهیه کننده طرح -2 تبصرة

بنیان در پهنه مربوطه را بررسی، تعیین و در  های دانشاستقرار پارکهای علم و فناوری و فعالیت

 .بندی حریم شهر منعکس نمایندضوابط پهنه 

دانشستقرار فعالیتا  -3  تبصرة های صنعتی، کشاورزی و  بنیان در داخل کارخانجات و سایر مکان های 

بالفصل مکاندامپ یا در مجاورت  و  واقع در حریم شهرها  به  روری مجاز  های مذکور )مشروط 

پهنه سند  با ضوابط  مانع  تطبیق  بال  زیرساخت جدید(  ایجاد  برای  نیاز  عدم  و  شهر  بندی حریم 

 .است

شرکت   -5  مادة استقرار  دانش ضوابط  محدوده    بنیانهای  در  فناور  واحدهای  و  غیرتولیدی  تولیدی، 

 ها شهرک

های تخصصی  بنیان تولیدی و غیرتولیدی و واحدهای فناور صرفًا در شهرک های دانش مؤسسات، شرکت 

سازی و با توجه به ضوابط و مقررات خاص مصوب همان شهرک،  شده در دستورالعمل اصالحی شهرک تعریف 

 .امکان استقرار خواهند داشت 

، غیرتولیدی و واحدهای فناور درخارج از حریم  تولیدی  بنیانهای دانش ضوابط استقرار شرکت  -  6مادة  

 شهرها

بنیان تولیدی و غیرتولیدی و واحدهای فناور در خارج از  های دانش هر گونه استقرار کلیه مؤسسات، شرکت 

های صنعتی موجود و  ها و سایر مکان ها، صرفًا در داخل کارخانجات، پاالیشگاه حریم شهرها و محدوده شهرک 

 .تحقیق و توسعه وابسته به کارخانه اصلی و یا بصورت مستقل، مقدور است   در قالب واحدهای 
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و واحدهای فناور  غیرتولیدی بنیانهای دانشضوابط استقرار مؤسسات و شرکت -جدول پیوست

 ( ۳های علم و فناوری )مربوط به بند ج ماده در پهنه 

 کاربری
مصوب شورای عالی   عملکردهای مجاز در کاربری شهری

 زی و معماری ایران شهرسا

و   تولیدی بنیانهای دانشات، شرکتمؤسسشرایط و ضوابط استقرار  

 واحدهای فناور 

 مسکونی 
های چند خكانواری و آپارتمكانی سکونتگاه تگ واحدی و مجتمع

 های دانشجویی خارج از محوطه دانشگاهچند واحدی و خوابگاه

و  یككانبنهای دانشات و شككرکتمؤسسككهككای تحقیككاقتی صككرفا بخش -

 متر مربع 100کارمند یا کمتر از  5واحدهای فناور غیر تولیدی با تعداد  

غیر تولیدی و واحكدهای   بنیانات دانشمؤسسها و  امکان استقرار شرکت -

فناور در کاربری مسکونی و در قالب یک ساختمان مجزا بدین ترتیب کكه 

صكاص یابكد، های مربوط )علم و فناوری( اختتمام واحدها صرفا به فعالیت

 مقدور است.

رعایت مقررات عمومی مرتبط بكا کكاربری مسكکونی از جملكه مالحظكات  -

 ایمنی، بهداشتی و تامین پارکینگ الزامی است.

 آموزشی 

دبستان، راهنمایی، دبیرستان، سكوادآموزی، پكیش دانشكگاهی، 

هنرستان صنعتی، مجتمع آموزشكی، فنكی و حرفكه ای مكدارس 

 های درخشان، شاهد و اتباع خارجیداسالمی، استثنایی، استعدا

 غیر تولیدی و واحدهای فناور بنیانهای دانشصرفا شرکت -

عدم لطمه به کارکرد قالب کاربری اصلی و ارتبكاط موضكوعی بكا فعالیكت  -

 بنیان مربوطه بنیاندانش

 ضرورت همخوانی با شرایط و مقتضیات کاربری اصلی -

 رعایت نکات و مالحظات ایمنی -

 دستگاه متولی ذی ربط  اخد تاییدیه -

 تبعیت از کلیه ضوابط و مقررات طرح جامع و تقضیلی در مکان مورد نظر -

 رعایت مالحظات زیست محیطی -

 ورزشی

های کوچككک ورزشككی، اسككتخر ، هككای ورزشككی، سككالنزمین

های آبكی ها، مجموعههای ورزشی، زورخانهها و مجتمعورزشگاه

 ورزشی

 درمانی 

، مراکز توانبخشی و مرکز نگهكداری   های اصلی شهربیمارستان

کودکككان بككی سرپرسككت و سككالمندان، معلككولین و جانبككازان و 

 های دامپزشکیدرمانگاه

 فرهنگی هنری

هكای پكرورش های اجتماعات کوچک، کانونها و سالنکتابخانه

فکی کودکان و نوجوانان، سینما، کتابخانه مرکكزی و تخصصكی، 

ی فرهنگی، سكالن اجتماعكات، هانگارخانه، فرهنگسرا و مجتمع

ات و دفاتر مرکزی روزنامه، مؤسسسینما و تائتر، سالن کنسرت،  

 مجله و مراکز صدا و سیما

حمل نقل و  

 انبارداری

های هككای عمككومی و اتوبككوس رانككی شككهری، پایانككهپارکینگ

 هایمسكككافربری درون شكككهری و بكككین شكككهری، ایسكككتگاه

های کزی مترو، پارکینگات مرتأسیسموجود، بنادر،    هایفرودگاه

ها، انبارهای اصلی کاال فرودگكاه، سكیلو و بین شهری و سردخانه

 سردخانه

 تاریخی
ها، بناهای یادبود، آرامگاه مشاهیر، اماکن و محوطه تاریخی، موزه

 های تملک شده آناماکن متبرکه و حریم

  -تفریحی

 گردشگری

پارتمان و متل،  هتل، مسافرخانه، مهمانپذیر و مهمانسرا، هتل آ

های  های جنگلی و اردوگاهشهربازی تفریحی ویژه پارک

 جهانگردی و پالژهای ساحلی



بنیان  های دانش دستورالعمل شرایط و نحوه تأسیس شرکت 

 توسط اعضای هیئت علمی و یا با مشارکت  

 دانشگاه/ مرکز پژوهشی 

 1395/  20/04  تصویب  خ یتار

 مقدمه 

ها و اختراعات مصوب  سازی نوآوری بنیان و تجاری ها و مؤسسات دانش شرکت  به استناد قانون حمایت از 

هیئت وزیران و با عنایت    8/1391/ 21نامه اجرایی آن مصوب  مجلس شورای اسالمی و آیین   8/1389/ 5

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران    17ماده    4به تبصره  

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم    43و    22کردن مواد  ، در راستای اجرایی 15/10/1389مصوب  

های  و با هدف تسهیل تأسیس و توسعه شرکت   1393/ 12/ 13( مصوب  2بخشی از مقررات مالی دولت )

توانمندی دانش    ها و علمی دانشگاه   هیئت های اعضاء  بنیان دانشگاهی و مراکز پژوهشی و به کارگیری 

های پژوهشی در جهت رفع نیاز جامعه،  سازی یافته ها و. ..( و کمک به تجاری پژوهشگاه مراکز پژوهشی ) 

 شود.دستورالعمل حاضر به شرح زیر تدوین می 

 تعاریف   -1مادة 

هیئت علمی:   -1-1 دانشگاه  عضو  پژوهشی   ها/هیئت علمی شاغل در  و کلیه واحدهای   مراکز 

و   رسمی  از  اعم  آن،  هیأت تابعه  تائید  به  وی  عمومی  و  علمی  که صالحیت  پیمانی  یا 

 ممیزه و یا هیأت اجرایی جذب رسیده باشد. 

پژوهشی  -1-2 پژوهشی   فناورانه:   -فعالیت  پایانفعالیت  قالب  در  که  است  های نامهای 

های پژوهشی که دانشجویی، قراردادهای پژوهشی داخل یا خارج دانشگاه یا سایر فعالیت 

اده از امکانات و اعتبار مادی و معنوی دانشگاه به نتیجه رسیده و منجر به تولید با استف 

 شود. بنیان و خدمات نوآورانه( می خدمات دانش  /محصول یا فناوری )کاال 
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دانش  -1-3 بهبنیان:  شرکت  تعاونی است که  یا  یا مؤسسه خصوصی  افزایی منظور هم شرکت 
ور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی )شامل گسترش  محعلم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش

سازی نتایج تحقیق و توسعه )شامل طراحی و تولید  و کاربرد اختراع و نوآوری( و تجاری
فناوری حوزه  در  خدمات(  و  بهکاال  فراوان  افزوده  ارزش  با  و  برتر  تولید  های  در  ویژه 

می نرم تشکیل  مربوط  شرکتشودافزارهای  از  منظور  دا.  اعضای نشهای  توسط  بنیان 
علمی و دیگر   هیئتهایی هستند که سهام شرکت متعلق به اعضای  علمی، شرکت  هیئت

( دانشگاه( می سهامداران  از  از شرکتغیر  منظور  دانشگاهی/باشد،  پژوهشی   های  ، مرکز 
 در آنها سهامدار است.   مرکز پژوهشی   هایی هستند که دانشگاه/شرکت

 فصل اول 

 بنیان اعضا هیئت علمی های دانش سیس شرکتأ ت

  باشد: بنیان توسط اعضای هیئت علمی به ترتیب زیر می های دانشفرآیند تأسیس شرکت  -2مادة 

 دریافت مجوز تاسیس از مدیریت دانشگاه/ مرکز پژوهشی؛ -1

 کشور؛ امالک و اسناد ثبت سازمان ها و شرکت ثبت کل اداره ثبت در -2

از -3 یکی  در  استقرار  و  مجوز  قبول پارک  کسب  مورد  رشد  مراکز  یا  فناوری  و  علم  های 
 دانشگاه/ مرکز پژوهشی؛ 

 صالح مربوطه. بنیان از مراجع ذیاقدام الزم جهت کسب مجوز دانش -4

بنیان از شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ مجوز دانش  -1تبصرة  
 اقدام نماید.   ذیصالح مراجع  

اخذ مجوز دانشکه شرک  یدرصورت   -2تبصرة   به  با هماهنگی مدیریت ت موفق  بنیان شود 
 تواند از پارک علم و فناوری یا مراکز رشد خارج شود.  می   مرکز پژوهشی  /دانشگاه

دانش  -3تبصرة   مجوز  اخذ  عدم  تائید  درصورت  به  مشروط  سال،  دو  مدت  ظرف  بنیان 
ارک یا مراکز رشد، و کسب امتیازات الزم جهت استقرار در پ  مرکز پژوهشی  /دانشگاه

 شود. بنیان حداکثر برای مدت یک سال دیگر تمدید می مهلت کسب مجوز دانش

 شدهتأسیس های شرکت  ویژگی

شده تأسیسشدن عضو هیئت علمی در شرکت دیگری با زمینه فعالیت مشابه شرکت سهامدار -3مادة  

دانشگاه/ مرکز پژوهشی   منظور حفظ منافع دانشگاه )رویالتی( منوط به کسب موافقت کتبی به

 باشد. می 
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فعالیت به  -4مادة   و کمیت  کیفیت  از حفظ  اطمینان  آموزشی منظور حصول  اعضای   -های  پژوهشی 

تمام با هیئت علمی  تنها  عاملی  با شرکت در سمت مدیر  وقت، همکاری عضو هیئت علمی 

 . هماهنگی و موافقت دانشگاه/ مرکز پژوهشی امکانپذیر خواهد بود

پایاندانشجویان، دانش  -5مادة   انجام  در  پژوهشگران که  تحقیقاتی نامهآموختگان و سایر  امور  و  ها 

دادی مشخص با شرکت از توانند در شرکت سهامدار بوده یا در چارچوب قرارفعالیت دارند می 

  سازی استفاده نمایند.عواید تجاری

بهره  -6مادة   تعیینهرگونه  خدمات  از  )مندی  اطالعات، نظشده  فناوری  آزمایشگاهی،  خدمات  یر 

رایانه فناوریمحاسباتی،  انتقال  اداره  جمله  از  مربوطه  واحدهای  و  دفاتر TTO)   1ای  و   )

های علم و فناوری وابسته با موافقت کارآفرینی و مراکز نوآوری( دانشگاه، مراکز رشد و پارک

 باشد.مکانپذیر می های مربوطه ادانشگاه/ مرکز پژوهشی و با پرداخت هزینه

نیاز شرکت، عضو  به  -تبصره فناوری مورد  با هماهنگی علمی سهامدار می   هیئتمنظور توسعه  تواند 

پژوهشی   /دانشگاه دانشگاه  مرکز  در  خود  تحقیقاتی  مراکز  و  آزمایشگاه  پژوهشی  /از   مرکز 

  استفاده نماید. 

 شرایط و مزایای فعالیت عضو هیئت علمی در شرکت 

ماده  اع  -7مادة   رعایت  با  مدیرعامل  و  شرکت  مدیره  هیئت  عضو  مؤسس،  علمی  هیئت    4ضای 

می  مرکز دستورالعمل،  دانشگاه/  در  خود  پژوهشی  و  آموزشی  وظایف  انجام  رعایت  با  توانند 

وقت یا دو نیم پژوهشی و کسب مجوز کتبی از دانشگاه/ مرکز پژوهشی تا یک روز کاری تمام

 با دانشگاه/ مرکز پژوهشی در شرکت فعالیت داشته باشند.روز کاری در هفته طبق توافق  

، در قالب  7علمی در شرکت، بیش از زمان مندرج در ماده   هیئتهمکاری عضو  مجوزاعطای   -تبصره

 مقدور خواهد بود.   مرکز پژوهشی  /قرارداد با دانشگاه

پژوهشی   -8مادة   مرکز  دانشگاه/  توسط  شرکت  در  علمی  هیئت  عضو  فعالیت  برای   اجازه  ابتدا  در 

صورت ساالنه  شود و پس از آن براساس ارزیابی دانشگاه/ مرکز پژوهشی بهیکسال صادر می 

منظور جلوگیری از وقفه در برنامه آموزشی و پژوهشی دانشگاه/ مرکز باشد. بهقابل تمدید می 

با  و  نیمسال تحصیلی  برای هر  هیئت علمی در شرکت  زمانی حضور عضو  برنامه  پژوهشی 

 شود. هماهنگی دانشگاه/ مرکز پژوهشی تنظیم می 
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احراز    -تبصره یا عضو    عدمدرصورت  و  مجوز حضور    هیئتپایبندی شرکت  مربوطه  تعهدات  به  علمی 

 شود.لغو می مرکز پژوهشی /علمی در شرکت به تشخیص دانشگاه هیئتعضو 

س مجوز صادره از دانشگاه/ های عضو هیئت علمی براسابا توجه به اینکه بخشی از فعالیت  -9مادة  

فعالیت با  ارتباط  در  پژوهشی  تجاریمرکز  و  فناورانه  می های  فعالیتسازی  این  ها باشد، 

 نامه ارتقا و ترفیع مؤثر باشد. تواند در ارتقا و ترفیع علمی، عضو هیئت علمی براساس آیینمی 

 استقالل شرکت و منافع دانشگاه/ مرکز پژوهشی 

نظر حقوقی و مدیریتی مستقل از دانشگاه/ مرکز پژوهشی است و دانشگاه/ مرکز   شرکت از  -10مادة  

هیچ  هزینهپژوهشی  تامین  به  نسبت  تعهدی  تعهدات گونه  و  انسانی  نیروی  مالی،  منابع  ها، 

سرمایه ایجاد زمینه  در  شرکت  سوی  از  حوزهشده  در  آن  مانند  و  امور گذاری  مالیاتی،  های 

 جتماعی، بانکی و غیره را ندارد. گمرکی، بیمه، تأمین ا

شرکت موظف است در قبال دریافت مجوز ایجاد شرکت از دانشگاه/ مرکز پژوهشی برای   -11مادة  

تجاری و  مادی  بکارگیری  مالکیت  حق  فناورانه،  و  پژوهشی  دستاورد)های(  )رویالتی(  سازی 

ارزش نماید.  پرداخت  را  دستاورد)ها(  آن  بر  پژوهشی  مرکز  دستاورد   دانشگاه/  هر  مادی 

زمان نحوه  و  دستاورد  آن  در  پژوهشی  مرکز  دانشگاه/  سهم  و  فناورانه  و  بندی پژوهشی 

قالب پرداخت نظر کمیته کارشناسی مشورتی در  اظهار  و  بر بررسی  بنا  آن  زمان شروع  و  ها 

 شود. اعضای کمیته قرارداد فی ما بین دانشگاه/ مرکز پژوهشی و شرکت تنظیم و اجرایی می 

 شوند. کارشناسی توسط رئیس دانشگاه/ مرکز پژوهشی انتخاب می 

توانند حق مالکیت دانشگاه/ مرکز پژوهشی و شرکت در هر مقطعی با توافق یکدیگر می   -1تبصرة  

از  پس  صورت،  این  در  که  نمایند  واگذار  پژوهشی  مرکز  دانشگاه/  به  را  دستاوردها  مادی 

قید مزایای  کلیه  دسواگذاری،  در  لغو شده  شرکت  در  علمی  هیئت  عضو  به  مربوط  تورالعمل 

 شود. می 

به  -2تبصرة   شرکت  از  پژوهشی  مرکز  دانشگاه/  دریافتی  مادی  مالکیت  حق  ساالنه  میزان  صورت 

فی  توافق  براساس  شرکت  فروش  درصد  پنج  به  ماحداکثر  حاصله  منافع  و  بود  خواهد  بین 

 شود. واریز می حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه/ مرکز پژوهشی  

های عضو هیئت علمی در شرکت های حاصل از فعالیتمالکیت مادی دستاوردها و فناوری  -3تبصرة  

 است. مرکز پژوهشی   /متعلق به دانشگاه
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چنانچه عضو یا اعضای هیئت علمی به نوآوری یا فناوری دیگری دست یابند و مایل به   -4تبصرة  

باشند الزم است به با دانشگاه/ مرکز پژوهشی در قالب عقد قرارداد طور جداگفروش آن  انه 

 تکمیلی به توافق نهایی برسند. 

چنانچه دانشگاه/ مرکز پژوهشی به هر دلیل حقوق مربوط به مالکیت مادی دستاوردهای    -5تبصرة  

شده را به غیر واگذار نماید، در این صورت دانشگاه/ مرکز پژوهشی مجاز است با توافق شناخته 

پایه و کسب رض تحقیقات  از  خریدار  و ایت  تحقیقات  توسعه  برای  دستاورد  آن  به  مربوط  ای 

 برداری نماید. انتقال و بدون پرداخت حق امتیاز بهرهصورت غیرانحصاری، غیرقابلآموزش به

 انحالل شرکت 

اقدام نماید  العاده شرکت مطابق اساسنامه می مجمع فوق   -12مادة   و تواند نسبت به انحالل شرکت 

به باید  موضوع  انحالل،  دانشگاه/  درصورت  به  علمی شرکت  هیئت  توسط عضو  رسمی  طور 

 مرکز پژوهشی اعالم شود. 

شده توسط دانشگاه/ مرکز پژوهشی لغو درصورت انحالل شرکت، تمامی مجوزهای اعطاء  -13مادة  

نمی  شرکت  همکاران  و  سهامداران  آن  از  پس  و  مرشده  دانشگاه/  توافق  بدون  کز توانند 

به شخص   یا  و  نمایند  استفاده  به هیچ طریقی  فناورانه  و  پژوهشی  از دستاوردهای  پژوهشی 

  ثالثی واگذار نمایند.

 فصل دوم 

 های دانشگاهی / مرکز پژوهشی تاسیس شرکت

 باشد: بنیان دانشگاهی/ مرکز پژوهشی به ترتیب زیر می های دانشفرآیند تأسیس شرکت  -14مادة 

تائید رئیس دانشگاه/   دریافت مجوز تاسیس -1 از هیئت امنای دانشگاه/ مرکز پژوهشی و 

 مرکز پژوهشی؛ 

 کشور؛ امالک  و اسناد ثبت ها و سازمانشرکت ثبت کل اداره ثبت در -2

های علم و فناوری و مراکز رشد  کسب شرایط الزم و استقرار شرکت در یکی از پارک -3

 مورد قبول دانشگاه/ مرکز پژوهشی؛

 صالح مربوطه. بنیان از مراجع ذیکسب مجوز دانشاقدام الزم جهت  -4
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شده از دانشگاه/ مرکز پژوهشی بعنوان مجوز فعالیت واحد فناور محسوب شده و  مجوز صادر -1تبصرة 

های نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتبودن شرکت در چارچوب آیینبنیاناخذ عنوان دانش

بنیان داکثر تا سه سال نسبت به اخذ مجوز دانششرکت موظف است حبنیان خواهد بود. دانش

 از مراجع ذیصالح اقدام نماید. 

دانش   یدرصورت  -2تبصرة   مجوز  اخذ  به  موفق  شرکت  رئیس  که  از  هماهنگی  کسب  با  گردد  بنیان 

 و فناوری یا مراکز رشد خارج شود.  تواند، از پارک علم می مرکز پژوهشی /دانشگاه

مرکز   /بنیان ظرف مدت سه سال، مشروط به تائید دانشگاهمجوز دانشاخذ    عدمدرصورت    -3تبصرة  

مجوز    پژوهشی  کسب  مهلت  رشد،  مراکز  و  پارک  در  استقرار  جهت  الزم  امتیازات  کسب  و 

 گردد. بنیان حداکثر برای دو سال دیگر تمدید می دانش

عالیت نماید ولی موظف است تواند بعنوان واحد فناور شروع به فاندازی میراه  بدوشرکت در    -4تبصرة  

سال بعد از دریافت مجوز مربوطه از هیئت امنای دانشگاه/ مرکز پژوهشی،   1حداکثر ظرف مدت  

 بودن از مراجع ذیصالح اقدام نماید.بنیاننسبت به اخذ مجوز دانش 

 شدهتأسیس های شرکت  ویژگی

 گیرد: یر صورت می شرکت و فعالیت عضو یا اعضای هیئت علمی مؤسس، طبق ضوابط ز  تأسیس

شرکت براساس درخواست دانشگاه/ مرکز پژوهشی، اعضای هیئت علمی یا بخش خصوصی   -15مادة  

سازی دستاوردهای فناورانه )محصوالت و خدمات( مرتبط با حوزه تخصصی منظور تجاریبه

عضو هیئت علمی پس از صدور مجوز توسط هیئت امنای دانشگاه/ مرکز پژوهشی و رعایت  

  شود.تشکیل می  14ند ماده  فرای

( 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )  43مطابق ماده    -16مادة  

ها، مؤسسات متعلق به دانشگاه  شرکت  ( سهام%49و نه درصد )  حداکثر چهل،  1393مصوب  

دانشجویان و   ، علمی تئپژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضای هی

 باشد.می سایر سهامداران بخش خصوصی  

دانشگاه/  امنای    ت ئهیمصوبات    در چارچوب   هدرصدهای سهام و دیگر شرایط مربوطمیزان    -تبصره

 شود. تعیین می   مرکز پژوهشی و با تائید رئیس دانشگاه/ مرکز پژوهشی

ها و امور تحقیقاتی نامه ن که در انجام پایانآموختگان و سایر پژوهشگرادانشجویان، دانش  -17مادة  

دادی مشخص با شرکت از توانند در شرکت سهامدار بوده یا در چارچوب قرارفعالیت دارند می 

  سازی استفاده نمایند.عواید تجاری
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ماده    -تبصره در  مذکور  اعضای  که  دستگاه  17درصورتی  از  یکی  استخدام  درآیند، به  اجرایی  های 

بهموظفن وقت  اسرع  در  را  مراتب  استخدام،  تاریخ  از  مرکز د  دانشگاه/  به  مکتوب  صورت 

به   است وضعیت سهام مربوط  نیز موظف  پژوهشی  دانشگاه/ مرکز  و  نمایند  اعالم  پژوهشی 

عضو مذکور را مشخص نماید. دانشگاه/ مرکز پژوهشی درصورت استخدام این فرد در یکی از 

ای را جهت تعیین نامهتواند وکالتحقوق و منافع خود می   های اجرایی، جهت تضمیندستگاه

 تکلیف سهام از ایشان دریافت نماید. 

منظور توسعه فناوری مورد نیاز شرکت، عضو هیئت علمی سهامدار می تواند با هماهنگی به  -18مادة  

استفا پژوهشی  مرکز  دانشگاه/  در  خود  تحقیقاتی  آزمایشگاه  از  پژوهشی  مرکز  ده دانشگاه/ 

 نماید. 

بهره  -تبصره تعیینهرگونه  خدمات  از  آزمایشگاهی،  مندی  خدمات  )نظیر  اطالعاتشده  ، فناوری 

رایانه فناوریمحاسباتی،  انتقال  اداره  جمله  از  مربوطه  واحدهای  و  دفاتر   (TTO)   1ای  و 

وافقت های علم و فناوری وابسته با مکارآفرینی و مراکز نوآوری( دانشگاه، مراکز رشد و پارک

 باشد. امکانپذیر می   مرکز پژوهشی  /دانشگاه

 شرایط فعالیت عضو هیئت علمی در شرکت 

انجام وظایف  اعضا هیئت علمی مؤسس و عضو هیئت مدیره شرکت می   -19مادة   رعایت  با  توانند 

آموزشی و پژوهشی خود در دانشگاه/ مرکز پژوهشی و کسب مجوز حضور بصورت کتبی از 

وقت در هفته طبق وقت یا دونیم روز کاری پارههشی تا یک روز کاری تمامدانشگاه/ مرکز پژو

مرکز   دانشگاه/  و  شرکت  بین  منعقده  قرارداد  براساس  و  پژوهشی  مرکز  دانشگاه/  با  توافق 

 پژوهشی در شرکت فعالیت داشته باشند.

زمان مندرج در ماده    هیئتاعطای مجوز همکاری عضو    -تبصره از  ، در 19علمی در شرکت، بیش 

 مقدور خواهد بود.   مرکز پژوهشی   /قالب قرارداد با دانشگاه

اجازه فعالیت اعضای هیئت علمی در شرکت توسط دانشگاه/ مرکز پژوهشی در ابتدا برای   -20مادة  

صورت ساالنه  شود و پس از آن براساس ارزیابی دانشگاه/ مرکز پژوهشی بهیکسال صادر می 

ر جلوگیری از وقفه در برنامه آموزشی و پژوهشی دانشگاه/ مرکز منظوباشد. بهقابل تمدید می 

با  و  نیمسال تحصیلی  برای هر  هیئت علمی در شرکت  زمانی حضور عضو  برنامه  پژوهشی 

 شود. هماهنگی دانشگاه/ مرکز پژوهشی تنظیم می 
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تعهدات مربوطه مجوز حضور اعضای  -تبصره به  پایبندی اعضای هیئت علمی   درصورت احراز عدم 

دانشگاه تشخیص  به  در شرکت  علمی  پژوهشی   /هیئت  دانشگاه  مرکز  رئیس  تائید  مرکز   /و 

 شود. لغو می پژوهشی  

های عضو هیئت علمی براساس مجوز صادره از دانشگاه/ با توجه به اینکه بخشی از فعالیت  -21مادة  

فعالیت با  ارتباط  در  پژوهشی  تجاریمرکز  و  فناورانه  می های  اسازی  فعالیتباشد،  ها ین 

 نامه ارتقا و ترفیع مؤثر باشد. تواند در ارتقا و ترفیع علمی، عضو هیئت علمی براساس آیینمی 

 استقالل شرکت و منافع دانشگاه / مرکز پژوهشی 

شود و دانشگاه/ مرکز پژوهشی شرکت مستقل از تشکیالت دانشگاه/ مرکز پژوهشی اداره می   -22مادة  

   آن دارد در مدیریت آن مداخله و در سود و زیان شریک است.به میزان سهامی که در 

و   -23مادة   افزایش سهام  نیز  و  شرکت  به  یا سهامداران جدید  ورود سهامدار  انتقال سهام شرکت، 

  سرمایه شرکت باید با هماهنگی و موافقت دانشگاه/ مرکز پژوهشی صورت گیرد.

 گیرد. تائید دانشگاه/ مرکز پژوهشی صورت می   تعیین مدیرعامل شرکت لزوما با هماهنگی و -تبصره

تواند از دستاوردهای فناورانه دانشگاه/ مرکز پژوهشی استفاده نموده و دانشگاه/ شرکت می   -24مادة  

  مرکز پژوهشی به میزان سهم خود از آن منتفع شود. 

 انحالل شرکت 

امنای  العاده شرکت می مجمع فوق   -25مادة   تائید هیئت  با  دانشگاه/ مرکز پژوهشی و تصویب تواند 

  العاده شرکت مطابق با اساسنامه نسبت به انحالل شرکت اقدام نماید. مجمع عمومی فوق 

با توجه به اینکه مالکیت دستاوردهای پژوهشی با دانشگاه/ مرکز پژوهشی است، درصورت    -26مادة  

اعطا مجوزهای  تمامی  شرکت،  پژوهش انحالل  مرکز  دانشگاه/  توسط  لغوشده  و ی  شده 

دانشگاه/ مرکز  سهامداران و همکاران شرکت نمی  فناورانه  و  پژوهشی  از دستاوردهای  توانند 

  پژوهشی به هیچ طریقی استفاده نمایند و یا به شخص ثالثی واگذار نمایند.

به تصویب وزیر علوم،   1395/  20/04تبصره در تاریخ    21ماده و    27این دستورالعمل در    -27مادة  

  االجرا می باشد. ات و فناوری رسید و از زمان ابالغ الزمتحقیق 



  ، های فکر در وزارت علوم اساسنامه تشکیل و اداره اتاق 

 تحقیقات و فناوری 

 02/09/1400  تاریخ تاریخ تصویب  

 ه مقدم 

المللی و تاثیرگذاری آن بر ابعاد تحقیقاتی و فناورانه در سطح ملی و بین  ، شتاب فزاینده تحوالت علمی 

گیری و گسترش خالقیت و نوآوری ضرورت بهره  ،سیاسی کشور،  فرهنگی  ، اجتماعی ، تلف اقتصادیمخ

از فرصتهاید  عرضه  و افکار جدید برای استفاده  اثرات سوءهای خلق ها و  به   ، شده و کاهش  آنها را 

 .امری حائز اهمیت مبدل ساخته است 

ریز در حوزه گذار و برنامههاد سیاستتحقیقات و فناوری به عنوان یک ن  ، از این رو وزارت علوم

فناوری  ، علم  و  بهخو  هایفعالیت  اثربخشی   و  کارآمدی  ارتقای  و  پژوهش  و  تفکر د  گسترش  منظور 

بهره و  کارشناسی  مطالعات  انجام  زمینه  ایجاد  و  ایدهراهبردی  و  نظرات  از  و گیری  نخبگان  های 

تصمیم صاحب فرآیند  در  سیاست گیرینظران  و  اتاق هگذاریها  این  ا  در  مندرج  شرح  به  را  فکر  های 

 . دهداساسنامه تشکیل می 

 تعاریف و اختصارات  -1 مادة

  رت علوم تحقیقات و فناوریوزا  وزارت:

 وزیر علوم تحقیقات و فناوری  : وزیر

  وزارت   عالی   مقام  انتخاب  به  فناوری  و  تحقیقات  علوم،   وزیر   مشاوران  از  یکی   وزیر:   مشاور

 ر فک  یهااتاق   راهبری  برای

 علم،  یهاحوزه  در  که  است  متخصصان   و  نظرانصاحب  از  مرکب  مشورتی  نهاد  فکر:   اتاق 

ماهیت   ، این اتاق  .نظر باشندارای تجارب مدیریتی بوده و یا صاحبد  نوآوری  و  فناوری

سازی دارد و به شناسایی و ارائه راه حل برای مسائل مهم کالن و راهبردی تصمیم 

 . پردازدمی   ، تاه یا بلند مدت چند جانبه دارد فراروی وزارت که آثار کو
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جلسات داده  تجمیع   مرکز  که   است  فکر  های اتاق   دبیرخانه  منظور  دبیرخانه:  گزارش  و  ها 

 . باشدهای فکر می اتاق 

 های فکر عناوین اتاق   -2 مادة

 ،وزارت  اهداف   تحقق  راستای  در  نظرانصاحب  و  نخبگان  هایایده  و  نظرات  از  گیریبهره  منظوربه

 : اتاق فکر به شرح زیر ایجاد گردیده است 15  تاکنون

 ؛ یعال   آموزش  اقتصاد  فکر  اتاق   -2-1

 ؛شپژوه سازی  کاربردی  فکر  اتاق   -2-2

 ؛گذاری علمی تاق فکر سیاستا  -2-3

 ؛ی علم  مرجعیت  و  دیپلماسی  فکر  اتاق   -2-4

 ؛یفرهنگ  و  اجتماعی   فکر  اتاق   -2-5

 ؛یانسان  علوم  تحول   فکر  اتاق   -2-6

 ؛ عمناف  تعارض   و  شفافیت  فکر  اتاق   -2-7

  فناوری؛   یگذارسیاست  فکر  اتاق   -2-8

 ؛اتاق فکر آموزش هدفمند  -2-9

 ؛نایثارگرا  فکر  اتاق   -2-10

 ؛ اتاق فکر سنجش و انگیزش   -2-11

 ؛ننخبگا  و  جوانان   فکر  اتاق   -2-12

 ؛ی فرادست  اسناد وها  برنامه  ارزیابی  فکر  اتاق   -2-13

 ؛ هادانشگاهن  شداسالمی   فکر  اتاق   -2-14

 .رسایب  فضای  و  رسانه  فکر  اتاق   -2-15

  تعیین   وزیر  مشاور  و  فکر  اتاق   اعضای  توسط   فکر  اتاق   هر  کلیدی  کارکردهای   وها  ماموریت  -1  تبصرة

 . دشومی 

 . دشومی   ابالغ   وزیر  مشاور  )های( فکر توسط اتاق   و  عناوین  و  تعداد مورد  در اصالحات بعدی  -2 تبصرة

 ر فک  های(اق)ات ماموریت  -3 مادة

 مدیران و هامعاونت سایر و وزیر توسط شده اتخاذ  هایسیاست وها اثربخشی تصمیم   و کیفیت افزایش

راهکارهای عرضهایده  نگرانه، آینده  مطالعات  نتایج   از  گیریبهره  با  وزارت و  و ها  توسط خبرگان  شده 

 . )های( فکر استت اتاق تحقیقات و فناوری مهمترین مأموری  ، های علم نظران در حوزهصاحب
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 فکر  ( های)اهداف و وظایف اتاق   -4 مادة

 : زا  عبارتند  فکر  هایاتاق   وظایف  و  اهداف

  فناوری  و  پژوهش  علم   حوزه  محیطی   یهاچالش   بهنگام  و  روشمند  تحلیل  و  درک  -4-1

 ؛ وزارتخانه و ارائه راهکارهای موثرفراروی  

 ؛تبلندمد  و  انمی  کوتاه  اهداف   به   نیل  چگونگی   شناسی مسئله  -4-2

 ؛ شدهشناسایی   مسائل  حل  جهت  عملیاتی  راهکارهای  ارائه  -4-3

 ؛یگیرتصمیم   و  گذاریسیاست  بهبود  و   راهبردی  تفکر  گسترش  -4-4

 ؛ن نظراصاحب  و  نخبگان  تربیت  و   مشارکت  فرهنگ  توسعه  -4-5

 ؛ گیران وزارتگذاران و تصمیم ای سیاست فکری و مشاوره  پشتیبانی   -4-6

 . یفناور  و  تحقیقات  علوم،   حوزه  در  نیازآفرینی   و   جی نیازسن  -4-7

 فکر  (های)های مورد انتظار از اتاق خروجی  -5 مادة

 ابالغی   هایمأموریت  با  مطابق  سال   هر   در  تمرکز   مورد  تخصصی   یهاحوزه  تعیین  -5-1

 ؛اساسنامه و اعالم به وزارت 1ماده    1  تبصره  درشده  تصریح 

 با   تمرکز   مورد   تخصصی   یهاحوزه  در  ماه   در   صیتخص  نشست   یک   حداقل  برگزاری   -5-2

 ؛ همربوط  صورتجلسه  تنظیم   و  فکر  اتاق  اعضای  حضور

 مورد   تخصصی   یهاحوزه  با  مرتبط   نظران   صاحب  و  اندیشمندان  نظراتبندی  جمع -5-3

گزارشات  )وزارت    مدیران  و  معاونین  وزیر  به  سیاستی  یهاگزارش  ارائه  و   تمرکز ارائه 

 .(؛می استفصلی و سالیانه الزا

نظام   جلسات  تمام  خالصه  و   تفصیلی   گزارش  ارائه  -5-4   قالب  و  مستندسازی  براساس 

 . هدبیرخان  توسط شده  ارائه

 کمیته راهبری اتاق فکر   -6 مادة

راهبری   وظایف   انجام   چگونگی   اتاق)ها(  مشی خط   تعیین  و  راهبری  مسئولیت  فکر   )های(اتاق   کمیته 

 اعضای کمیته راهبری عبارتند از  عهده دارد وفکر را به  (ای)هاتاق 

  وزیر؛  •

 ؛ تحقیقاتی و فناوری ، مشاور وزیر در امور علمی  •

 ؛رفک  هایاتاق   دبیرخانه  مسئول  •

 ؛رفک  هایاتاق   رؤسای •

 . نفر از دبیران اتاق فکر به انتخاب وزیر یا مشاور وزیر  5تا    3 •
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 فکر (ی)ها ارکان اجرایی اتاق   -7 مادة

 :تاس  زیر  شرح   به

 )های( فکر؛ اتاق   هدبیرخان  مسئول  •

 )های( فکر؛ اتاق   رییس •

 )های( فکر؛ اتاق   دبیر •

 )های( فکر؛ اتاق   اعضای •

اتاق   -3  تبصرة دبیر  و  و رییس  سوابق  دارای  که  متخصصان  و  نظران  صاحب  میان  از  فکر  های 

توسط وزیر انتخاب و با حکم وی برای مدت   ، تجربیات تخصصی و مدیریتی و تخصصی است

 . شونددو سال منصوب می 

اتاق   -4  تبصرة  و اعضای  نظران  صاحب  بین  از  اتاق  ماموریت  و  ماهیت  با  متناسب  فکر  )های( 

پژوهش و فناوری انتخاب و با حکم مشاور وزیر برای مدت دو سال   ، اندیشمندان حوزه علم 

 . شودمنصوب می 

بنابر موضوع جل  .نفر است  15  فکر  اتاق   ثابت  تعداد اعضای  -5  تبصرة اتاق فکر  تواند از سه می دبیر 

نظران و اندیشمندان به عنوان عضو مدعو در نشست تخصصی اتاق فکر دعوت سایر صاحب

 .به عمل آورد

گیری در خصوص استمرار عضویت های فکر و تصمیم بررسی کفایت حضور اعضای اتاق   -6  تبصرة 

های فکر ق های متوالی بر عهده رییس هر یک از اتاآنها با توجه به حضور موثر و عدم غیبت 

 .مربوطه است

 وظایف ارکان اجرایی اتاق فکر   -8 مادة

 :تاس  زیر  شرح  به   فکر  اتاق  از  انتظار  مورد   یهاخروجی  تحقق  در  اجرایی   ارکان  وظایف

اتاق فکر و   تخصصی   یهاحوزه  تعیین  -8-1 تایید رییس و دبیر  با  مورد تمرکز در هر سال 

 ؛ اعالم به وزارت علوم تحقیقات و فناوری

  تایید   با  جلسه  هر  محتوای  و  فکر  اتاق   تخصصی   هاینشست  برگزاری  تقویم   تدوین -8-2

 ؛رفک  اتاق   دبیر  و  رییس

 توسط  تخصصی   یهانشست  مصوبات  و  صورتجلسات  جلسات  دستور  برگزاری  پیگیری -8-3

 ؛ق فکراتا  دبیر
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 رییس   غیاب  در  است.  فکر  اتاق  رییس  عهده  بر   فکر  اتاق   تخصصی  جلسات  مدیریت  -8-4

 ؛تداش  خواهد   برعهده  را   جلسه  مدیریت  فکر  اتاق   دبیر

برگزاری  نظارت  فکر،   اتاق  تخصصی   جلسات   هماهنگی   مسئولیت  -8-5   مستندسازی   و  بر 

 . د شومی   انجام  دبیرخانه  توسط   داخلی  امور  پشتیبانی   و  جلسات

 . شودکلیه مکاتبات توسط دبیرخانه هر اتاق فکر انجام می   -7 تبصرة

 فکر پشتیبانی اتاق   -9 مادة

 زیر   صورتبهشده  انجام  هایفعالیت  هزینه  فکر،   اتاق   تجهیز  و  دهی شکل  اداری  هایهزینه  برعالوه

 : دش  خواهد  تامین

 ؛ودشمی   ارجاع  حقوقی   یا  و   حقیقی  افراد  به  اتاق  سفارش  به  که  موردی  مطالعات -9-1

 ؛هاسخنرانی   ارائه  الزحمهحق  -9-2

 . ی تخصص یهانشست  الجلسهحق  -9-3

 . های اتاق فکر بایستی به تایید مشاور وزیر برسدکلیه هزینه  -8 تبصرة

 . دشومی   تامین  های فکر از محل اعتبارات وزارتهای پشتیبانی اتاق هزینه  -9 تبصرة

توسط مقام عالی وزارت به تصویب رسید و از  2/9/1400 تبصره در تاریخ  9ماده و  9این اساسنامه در  

 . االجرا استزمان ابالغ الزم





 دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیات علمی  

 استخدامی اعضای هیات علمی(   ه نام آیین   53  ه )پیوست ماد  

 

 مقدمه

و فرهنگـی، ارتقای پیوسته کیفیت آموزشی، پژوهشی، فناوری، نـوآوری، خـدمات و اثرگـذاری اجتمـاعی 

های راهبـردی هیئـت علمـی از برنامـهتکریم پژوهشگران و فناوران برجسته، ترغیب و تشویق اعضـای  

نیروی انسانی کارآمد  دهی و هدایتراستا و به منظور جهت ایندر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. 

های اولویتاهداف اسناد باالدستی به ویژه سند دانشگاه اسالمی و  به سمت تحقق    موجودهای  ظرفیتو  

 ه:پنجگان

 المللی؛بین ناوری و نوآوریعلمی، ف  هایهمکاریمرجعیت و  -1

  ؛آموزش، پژوهش و برونداد هدفمند -2

 ؛نوآوری فرهنگی و فرهنگ نوآوری -3

 ی؛شاگرد، فناور و نوآورپرور -4

 ؛ تولید خدمت، ثروت و سرمایه از دانش -5

 یر است:به شرح ز»دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی.............................«  

 اختصارات و تعاریف -1 مادة

 منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.  : وزارت  -1-1

 منظور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است.  وزیر:   -1-2

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی وزارتخانهمنظور  وزارتین:    -1-3

 است.

ات آموزش عـالی، پژوهشـی و فنـاوری، شـامل مؤسسها و دانشگاه سازمان عالوه برسازمان:    -1-4

 های اجرایی، صنایع دولتی و غیردولتی است. دستگاه
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وابسته به وزارت و کلیه واحـدهای ات عضو هیئت امنای ....................  مؤسسه: منظور  مؤسس  -1-5

 تابعه آن است.

ها روه یک« در این دستورالعمل، دانشـگاههای »گهمؤسسمنظور از  های »گروه یک«:  همؤسس  -1-6

ات آموزش عالی و پژوهشی است که دارای هر دو رکن هیئـت امنـا و هیئـت ممیـزه مؤسسو  

 مستقل و یا دبیرخانه هیئت امنا و دبیرخانه هیئت ممیزه باشد. 

و   هاهای »گروه دو« در این دسـتورالعمل، دانشـگاههمؤسسمنظور از    های »گروه دو«: همؤسس  -7-1

ات آموزش عالی و پژوهشی است که فاقد یکی از ارکـان هیئـت امنـا و هیئـت ممیـزه مؤسس

 مستقل باشد. 

 های علم و فناوری وابسته به وزارت است.منظور پارکپارک:    -1-8

 است. همؤسسهیئت علمی )پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی( منظور عضو   عضو:   -1-9

ورالعمل نحوة اعطـای پایـه تشـویقی بـه اعضـای هیئـت علمـی دستمنظور »دستورالعمل:    -1-10

 است  ...................«

 شود.ای است که مطابق این دستورالعمل به عضو اعطا میمنظور پایه  پایه تشویقی:   -1-11

های نو، و کسب دانش  گسترش مرزهای دانشبه منظور  پژوهشی است که    پژوهش بنیادی:   -1-12

یا به   ی طبیعی، انسانی و اجتماعی،هاپدیده  ،جهان هستی  اصول حاکم برکشف    یانظریه  ارائه  

 گیرد.منظور فراهم ساختن زمینة علمی الزم برای حل مسایل جاری و آینده انجام می

به هر نوع کاوش و یافته علمی به منظـور کسـب دانـش فناورانـه جدیـد  پژوهش کاربردی:   -1-13

ای در نظر گرفته شود. این پژوهش بر پایه دانش حاصل ژهشود که برای آن کاربرد ویگفته می

ها و الگوهای موجـود ها، نظریهکارگیری روشها و یا تجربیاتی است که با هدف بهاز پژوهش

حل، تولید محصـول و یـا موجـب مـدیریت مسـایل برای ارائه تحلیلی از یک پدیده، یافتن راه

 انجام شود. منداجتماعی و تحول نظام

هـای تحقیـق، تـرویج و پژوهشی است که با هدف توسعه و بهبود روشای:  پژوهش توسعه  -1-14

ها، وسایل، های بنیادی و کاربردی به منظور استفاده در تولید مواد، فرآوردهبسط نتایج پژوهش

و بهبود آنهـا   نوآوری،  اصالحهای جدید یا  ها، فرایندها و روشسازی مجموعهابزار و نیز بهینه

های صـنعتی، خـدماتی، انسـانی، اجتمـاعی و ها شامل مجموعـهگیرد. این مجموعهمی  انجام

شوند و توسعه نیز شناخته می  ها به نام تحقیقهایی در سازمانسازمانی هستند. چنین پژوهش

 روند.وری سازمان به کار میکه برای توسعه و بهبود بهره

  است.  (ISC) پایش علم و فناوری منظور مؤسسة استنادی علوم و : "آی اس سی"  -1-15
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نمایه استنادی منابع نوپدید که همان وبگاه علم کالریویـت آنـالیتیکس یـا پایگـاه   : "واس"  -1-16

 است.  Web of Science (WOS)استنادی 

منظور عضو یـا )اعضـایی( هسـتند کـه راهبـری پـژوهش و انجـام   نویسنده)های( مسئول:   -1-17

های گوناگون مانند قرار دادن ستاره و یا نشـان و نام ایشان با نشان  مکاتبات را بر عهده دارند

 شود.مشخص می هامقالهدیگر، با درج آدرس الکترونیکی مربوط در 

و  منظور عضو یا )اعضایی( هستند که با موافقـت صـاحب امتیـاز نشـریه  سردبیر)ان( اصلی:   -1-18

 ریه را بر عهده دارند. تایید کمیسیون نشریات علمی وزارتین، امور علمی نش

دار امور اجرایـی منظور عضوی است که با موافقت صاحب امتیاز نشریه، عهده  مدیر مسئول:   -1-19

 و نظارتی نشریة علمی است. 

های آمـوزش عـالی، پژوهشـی و فنـاوری همؤسسـها و منظور دانشگاهصاحب امتیاز نشریه:   -1-20

صـالح آنها از سوی مراجع ذی  تأسیسکه مجوز  های علمی هستند  دولتی، غیردولتی و انجمن

مانند »شورای عالی انقالب فرهنگی«، »شورای گسـترش آمـوزش عـالی« و یـا »کمیسـیون 

 های علمی« وزارتین صادر شده است.انجمن

 ونیسـیکم»  و  «نیوزارتـ»  تاییـد  مـوردهای علمـی  شـامل نشـریه  های علمی معتبر: یهنشر  -1-21

 یعلمـ  اطالعـات  یهاگاهیپا  از  کی  هر  در  شدههینماهای  ریههمچنین نش  و  ی«حوزو  اتنشری

  است. "یس  اس یآ" ای و  "واس"  ،"اسکوپوس"

ای اسـت کـه دارای آدرس یـا نـام منظور نشـریهالمللی:  شده بیننشریه علمی داخلی نمایه  -1-22

المللـی هـای معتبـر بـینامتیـاز نشـریه« در پایگاه  کشور جمهوری اسالمی ایران و »صـاحب

معتبـر وزارتـین   نمایه شده است. نام نشریه باید در فهرست نشـریات  "اسکوپوس"یا    "واس"

 موجود باشد. 

صالح قانونی، مـرتبط و ملّـی منظور گواهی صادرشده از سوی مراجع ذی  گواهی معتبر ملّی:   -1-23

 مورد تایید وزارتین است. 

سازی، وهشی، فناوری، نوآوری، تجاریمنظور کلیة دستاوردهای علمی، آموزشی، پژ  برونداد:   -1-24

 فرهنگی و هنری است. 

و یا عضو مامور به خدمت در  همؤسسبه عضو پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی شاغل در   -2  مادة

های اجرایـی های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی یـا دسـتگاههمؤسسها و  سایر دانشگاه

هـای شـاخص علمـی، آموزشـی، پژوهشـی، اسـاس فعالیت  صالح، بردارای مجوز از مراجع ذی

های ضوابط کلی اعطـای پایـهفناوری، فرهنگی، هنری و اجرایی مندرج در مواد آتی، با رعایت »
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ربط در سـقف « این دستورالعمل، پس از تصویب هیات ممیزه ذی10تشویقی« مندرج در ماده »

 شود.اعطا میاعتبارات مصوب ساالنه، پایه تشویقی 

 )پایه تشویقی 10حداکثر (آموزشی، فرهنگی و ترویج علم  های شاخصفعالیت -3 ادةم

 یـا وسـتهیپ سـال سـه در( ها)پژوهشکده ای( ها)دانشکده در «،یآموزش »سرآمد عنوان افتیدر -1-3

 پایـه  سـه  حداکثر)  هیپا  کهر بار ی  ه،مؤسسنامة مصوب هیئت امنای  بر مبنای شیوه  وسته،یناپ

 (. یقیتشو

 »سـرآمد  پایـه تشـویقی  ه،مؤسسكك   هپژوهشکد  ای  دانشکده  هر  در  شاغل  عضو  یس  هر  یازا  به  -1  ةتبصر

در .  شـودیم  اعطـابا رعایت ضوابط مقرر در این بنـد، بـه یـک عضـو واجـد شـرایط    «یآموزش

 . شوندیم لحاظ یعیتجم صورت به عضو یس از کمتر یدارا  هاییا پژوهشکده هادانشکده

     یـا وسـتهیپ سـال سـه در( ها)پژوهشکده ای( ها)دانشکده در «یفرهنگ آمد»سر عنوان افتیدر -2-3

 یـهپا  سـه  حداکثر)  هیپا  کهر بار ی  ه،مؤسسنامه مصوب هیئت امنای  بر مبنای شیوه  وسته،یناپ

 (.یقیتشو

 »سـرآمد  پایـه تشـویقی  ه،مؤسسكك   هپژوهشکد  ای  دانشکده  هر  در  شاغل  عضو  یس  هر  یازا  به  -2  تبصرة

در .  شـودیم  اعطـاایت ضوابط مقرر در این بنـد، بـه یـک عضـو واجـد شـرایط  با رع  «فرهنگی

 . شوندیم لحاظ یعیتجم صورت به عضو یس از کمتر یدارا  هاییا پژوهشکده هادانشکده

 اسـتاد  انتخـاب  هنحو  دستورالعمل  در  مندرج  طیشرا  با  مطابق  «ممتاز  استاد»  مقام  عنوان  احراز  -3-3

 .خدمت طول رد یقیتشویه پا  ، چهارممتاز

تشویقی قبلی اعطا شده بابت احراز مقام »استاد ممتاز«، از چهار پایه تشویقی تعیـین   هایپایه  -3  تبصرة

 شود. شده در این بند کسر می

 سـهم)  ی تخصصیدکترمقطع    ای  و  ارشدمقطع کارشناسی    هآموختدانش  هر  یراهنما  استاد  به  -4-3

 بـه  منجـر  ایـ  و  یهنر  ان،یبندانش  محصول  به  لیتبد  او  هرسال  ای  و  نامهانیپا  هجینت  که(  کامل

 معتبر  یگواه  ئهارا  با  ،باشد  شده  پژوهش  انجام  محل  یاجتماع  بومستیز  به  ربوطم  لیمسا  حل

 (. یقیتشو یهپا سه حداکثر) هیپا کی  ه،مؤسس یفناور و یپژوهش یشورا تایید و یملّ

 سـهم)  ی تخصصیدکترمقطع    ای  و  ارشد  مقطع کارشناسی  هآموختدانش  هر  یراهنما  استاد  به  -5-3

 یپردازهیـنظر یهایکرسـ از تیـحما  تیئه  ضوابط  قالب  دررا    ینینو  یپردازهینظر  که(  کامل

 یپردازهیـنظر  لیاص  یکرس  هر  ازای  به  ،همؤسس  یفناور  و  یپژوهش  یشورا  تایید  با  ،کند  هئارا

 (.تشویقی هپای سه  حداکثر) هیپا کی
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 اند،دهیرسـان انیپابه تیموفق با را شیخو هدور که  یپسادکتر  پژوهشگر  هرپنج  زبانیم  استاد  به  -6-3

 (.یقیتشو یهپا سه  حداکثر) هیپا کی

کم دسـت  ی تخصصـیدکتـرمقطـع    انیدانشـجو  یداخلـ  یمطالعـات  فرصـت  زبانیم  استاد  به -2-7

 تشویقی(. هپای سه)حداکثر  هیپا کی مورد شش هر یازا بهماهه، شش

 موافقت آرا اتفاق به یاستادمرتبه  ای و یاریدانشمرتبه  به او  یاارتق با زهیمم تیئه که یعضو -2-8

 (.یقیتشو یهپا دو) هیپا کی مرتبه یارتقا هر یبرا کند،

 کمدسـت و دهیرس پنجم چاپ به معتبر انتشارات به وسیله که( یآموزش) یدرس  کتاب  مورد  هر  -9-3

 از  یرسـم  یگـواه  هارائـ  بـا  ،باشد  جلد(  5000)  هزارپنج  آن  یهاچاپ  تمامی  شمارگان  مجموع

 یـهپا سـه حـداکثر) هیـپا کیـ ه،مؤسسـ یفناور و  یپژوهش  یشورا  تایید  با  و  مربوط  انتشارات

 (. خدمت طول در یقیتشو

« ماده 4بند » امتیاز مندرج در شاملاستفاده از امتیاز این بند،    بر  افزون  درسی )آموزشی(  کتاب  -4  تبصرة

 .ردیگیم تعلقآن  هر یک از نویسنده)های( به و شودیم زیناین دستورالعمل  «7»

ایـن   «7« مـاده »8بنـد »سال جمهوری اسـالمی ایـران و یـا حـوزه علمیـه موضـوع    کتاب  -5  تبصرة

 باشد.دستورالعمل، افزون بر امتیاز بند مذکور، شامل امتیاز این بند نیز می

 50  ایـ  و(  1Q)  اول  چـارک  یهانشـریه  در  منتشرشـده  هایمقاله  از  ازیامت  25  کسب  یازا  به  -3-10

 یآموزش یهاوهیش یمحتوا با که( 2Q) دوم چارک هاینشریه در منتشرشده  هایمقاله  از  ازیامت

 ،"اسکوپوس" یعلمـ اطالعات یهاگاهیپا از کی هر در شدههینما  یهاهینشر  در  یفرهنگ  ای  و

 (.خدمت طول در یقیتشو پایه سه حداکثر) هیپا کاند، یمنتشر شده "یس  اس یآ" و  "واس"

 یهـاکانون  ،ییدانشـجو  یعلمـ  یهـاانجمن  با(  با ابالغ رسمی  مشاور  استاد)  مؤثر  یهمکار  -11-3

 تر« یت»  ش«،ی»رو  »حرکت«، یملّ  یهاجشنواره در که ییدانشجو هاینشریه  و  ینری هفرهنگ

 ایهپ سه حداکثر) هیپا کی شوند، انتخاب دهیبرگز ةمجموع عنوان به د«یمج قرآن  ی»سراسر  و

 (.یقیتشو

 هایهمسـابق  در  کنندهشـرکت  یورزشـ  یهامیت  سرپرست  ای  و  یمرب  سمت  به  که  یعضو  به  -12-3

 کیـ همؤسس یشورا تایید و معتبر یگواه ارائه با ،آورد دست بهرا  سوم  تا  اول  مقام  یالمللنیب

 ی(. قیتشو پایه سه  حداکثر) هیپا

 یعلمـ  یادهـایالمپ  ایـ  و  هایهمسـابق  در  هکنندشـرکت  ییدانشـجو  یهامیت  یبرا  یگریمرب  -13-3

 تایید و معتبر یگواه ارائه با (سوم تا اول ةرتب) یالمللنیب و( اول ةرتب) یملّ سطح در  ییدانشجو

 (.یقیتشو یهپا دو حداکثر) هیپا کی ،همؤسس یشورا
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 بـا کننـد،  کسـب  یقهرمـان  مدال  یملّ  هایهمسابق  در  که  ییدانشجو  یورزش  یهامیت  انیمرب  -14-3

 (.یقیتشو یهپا دو حداکثر) هیپا کی دوره هر یبرا ، همؤسس یشورا تایید و معتبر یگواه ئهارا

 یورزشـ  و  یهنـر  ،یاجتمـاع  ،یفرهنگـ  ،یعلمـ  هایهمسـابق  و  هاجشـنواره  ریسـا  درخصوص  -6  تبصرة

 . ردیگیم میتصمبه صورت موردی  همؤسس یامنا هیئت ی،المللنیب و یملّ سطوح در ییدانشجو

پایككه  10حككداکثر (المللككی هككای علمككی بینو همکاری های شاخص بنیادیبروندادها و پژوهش -4 ةماد

 )تشویقی

 بیـترت بـه  یالمللـنیب  هاینشـریه  در  منتشرشـده  هایمقاله  از  ازیامت  60  ای  30  کسب  یازا  به  -1-4

ــاچارک ــ( 1Q) اول یه ــر( 2Q) دوم ای ــا ب ــر یمبن ــ ه ــاگاهیپا از کی ــات یه ــ اطالع  یعلم

 طـول  در  یقیتشـو  پایـه  پـنج  حـداکثر)  هیـپا  کی  "یس  اس  یآ"  ای  و  "واس"  ،  "وپوساسک"

 های تشویقی دریافت شده بر اساس ضوابط قبلی مصوب هیئت امنا(.با احتساب پایه خدمت

سقف پایه تشویقی موضـوع ایـن بنـد )پـنج پایـه  که یعضو شاملی تشویقی این بند، هاهیپا -1  تبصرة

 . شودینم است، کرده افتیدرهای پیشین بط، مقررات و مصوبهضوا اساس برتشویقی( را 

آنها  مسئول هسندینو یمتقاض که باشد هاییمقاله از یستیبا شدهکسب ازیامت  درصد(  پنجاه)  50  -2  تبصرة

 کیـ  هر  به  ارتقا  هنامنییآ  طبق  باشد،  داشته  مسئول  هسندینو  کی  از  شیب  یامقاله  چنانچه.  باشد

 اعـم از  یمتقاض  مسئول  هسندینو  سهم،  مجموع  در.  ردیگیم  تعلق  یمسئول  هدسنینو  سهم  افراد  از

از  درصـد( پنجاه) 50 کمدست دیبا ی برای دریافت پایه تشویقی موضوع این بند،اشتراک  ای  یفرد

 . باشد از مقاله شده  کسب ازیامت

 بیـترت  بـه  یالمللـنیب  هاینشـریه  در  منتشرشده  هایمقاله  از  ازیامت  60  ای  30  کسب  یازا  به  -2-4

 "اسکوپوس"  یعلم  اطالعات  یهاگاهیپا  از  کی  هر  یمبنا  بر(  2Q)  دوم  ای(  1Q)  اول  یهاچارک

 میمقـ  یرانـیا  پژوهشـگران  ایـ  یرانیرایغ  پژوهشگران  مشارکت  با  "یس  اس  یآ"  ای  و  "واس"  ،

 (.خدمت طول در یقیتشو پایه پنج  حداکثر) هیپا ک، یکشور از خارج

 هایی موضوع این بند، صرفا در صورتی که از امتیازهای مذکور برای دریافت پایـهپایه تشویق  -3  تبصرة

 شود.نشده باشد، اعطا می استفاده« این ماده 1ی بند »قیتشوپایه  ای و انهیسال عیترف

آنهـا  مسـئول هسـندینو یمتقاض که  باشد  هاییمقاله  از  دیبا  شدهکسب  ازیامت  درصد(  پنجاه)  50  -4  تبصرة

 کیـ  هر  به  ارتقا  هنامنییآ  طبق  باشد،  داشته  مسئول  هسندینو  کی  از  شیب  یامقاله  نچهچنا.  باشد

 اعـم از  یمتقاض  مسئول  هسندینو  سهم،  مجموع  در.  ردیگیم  تعلق  یمسئول  هسندینو  سهم  افراد  از

از  درصـد( پنجاه) 50 کمدست دیبا ی برای دریافت پایه تشویقی موضوع این بند،اشتراک  ای  یفرد

 . باشد از مقاله شده  سبک ازیامت
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 یفناور و  یپژوهش  یشورابا تایید    یهنر  عیاز آثار بد  ازی( امتوپنجستیب)  25کسب هر    یبه ازا  -3-4

 در طول خدمت(. یقیتشو پایه پنج)حداکثر   هیپا کی  ، همؤسس

، این دستورالعمل، افـزون بـر امتیـاز بنـد مـذکور«  7« ماده »11»موضوع بند    اثر بدیع هنری  -5  تبصرة

 باشد.شامل امتیاز این بند نیز می

 یفیلاتـ (Book Chapter)ی هـاکتاب فصل ای و هااز کتاب ازی( امتده) 10کسب هر  یازا به -4-4

 یهاهمؤسسـ یسـازمان یوابسـتگ بـابـا مشـارکت پژوهشـگران  منتشرشـده  یالمللـنیبمعتبر  

 کیـ ، همؤسس یو فناور یپژوهش  یشورا  تایید  با  یالمللنیب  معتبر  انتشارات  به وسیله  یرانیرایغ

 .در طول خدمت( یقیتشو یهپا پنج)حداکثر   هیپا

این دستورالعمل،   «7« ماده »8بند »سال جمهوری اسالمی ایران و یا حوزه علمیه موضوع    کتاب  -6  تبصرة

 باشد.بر امتیاز بند مذکور، شامل امتیاز این بند نیز می افزون

 یاز کشـور بـرا  خارج  پژوهشگر  ای  مقطع دکتری تخصصی  یدانشجوپنج    هر  زبانیم  استاد  به  -5-4

 هیپا  کی  ، همؤسس  یفناور  و  یپژوهش  یشورا  تایید  با  ماههشش  کمدست  یانجام فرصت مطالعات

 تشویقی(. هپای سه)حداکثر  

 ی،ادیـبن  یهـاپژوهش  هتوسع  به منظور  یالمللنیب  زی)گرنت( و جوا  پژوهانه  از  استفاده  و  جذب  -6-4

ها معـادل ریـالی »چهـار« م انسانی معادل ریالی »دو« برابر و برای سایر رشتهبرای رشته علو

 لحاظ)بدون  یمتقاض عضو کارگزینی حکم آخرینه مطابق ساالن مزایای  و  حقوق  مجموعبرابر  

 هیـپا  کیـ  ، همؤسسـ  یفنـاور  و  یپژوهشـ  معـاون  تاییـد  با  تقاضا،  هنگام  در(  تیریمد  العادهفوق

 تشویقی(. ه)حداکثر سه پای

 پایه(  10ای )حداکثر  های شاخص کاربردی و توسعهبروندادها و پژوهش -5 مادة

کامـل   سـهم  هشـت  ایـو    شـده(ی تخصصـی )دفاعدکتـر  لهرسـاسهم کامل    چهار  ییراهنما  -1-5

 هادهیـا نظام هسامان در  مندرج  یازهاین  براساس  (شدهدفاع)  ارشد  یکارشناس  ازمحورین  هنامانیپا

 یـهپا سـه حـداکثر) هیـپا کیـ ،همؤسسـ یو فنـاور پژوهشـی معاونت  ییدات  با  و(  نان)  ازهاین  و

 (.یقیتشو

 یردولتـیغ  و  یدولتـ(  ی)هاشرکت)ها(،  دستگاه  ریسا  ایو    صنعتبا    ارتباط(  یقرارداد)ها  داشتن  -2-5

بـرای   ،افتـهیانیپا  هشدبسته  ییا همکار)ان( که مجموع سهم مبالغ قراردادها  مجری  سمت  به

 ها معادل ریالی »دوازده« برابرمعادل ریالی »شش« برابر و برای سایر رشته  رشته علوم انسانی

)بـدون لحـاظ   یآخرین حکم کارگزینی عضـو متقاضـه مطابق  ساالنمجموع حقوق و مزایای  
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 هیـپا کیـ  ، همؤسس  یفناور  و  یپژوهش  معاون  تایید  با  ،باشد  ( در هنگام تقاضاتیریمد  العادهفوق

 (.یقیتشو یهپا پنج  حداکثر)

 و معتبـر  یگـواه  هارائـ  بـا  یالمللنیب  معتبر  مراجع  در  شدهثبت  اختراع  از  ازیامت(  هفت)  7  کسب  -3-5

 (.خدمت طول در یقیتشو  یهپا پنج حداکثر)  هیپا کی ،همؤسس یفناور و پژوهشی یشورا ییدات

 ئهارا با  یداخل  معتبر  مراجع  در  یعلم  هشدیابیارز  و  ثبت  اختراعات  از  کامل  سهم  دو  هر  یازا  به  -4-5

 یـهپا سـه حـداکثر) هیـپا کیـ ه، مؤسسـ یپژوهشی و فناور یشورا  ییدات  با  و  یملّ  معتبر  یگواه

 (.  خدمت طول در یقیتشو

 همـراه  یصنعت  و  یکاربرد  ،یقاتیتحق  ،یآموزش  ،یشگاهیآزما  تقاضامحور(  یها)دستگاه  ساخت  -5-5

 یشـورا  ییـدات  بـا  و  یملّـ  تبـرمع  یگـواه  ئـهارا  با  ،یداخل  معتبر  مراجع  در  یعلم  اختراع  ثبت  با

 (.خدمت طول در یقیتشو  یهپا پنج حداکثر)  هیپا کی ه، مؤسس  یو فناور یپژوهش

 ینـوآور  و  یفنـاورمعـاون    ایـ  و  یپژوهشـ  معـاونبا تایید    افتهیانیپا  یملّ  کالن  طرح  یمجر  -6-5

 (.یقیتشو یهپا سه)حداکثر  هیپا کیمورد  هر ،وزارت

ی قیتشو  یهپا  کی  افتیدر  یبرا  ،باشد  داشته  یمجر  کیاز    شیب  یملّ  کالن  رحطکه    یدر صورت  -ه  تبصر

 است.  یضروردرصد در طرح مورد نظر  50کم این بند، داشتن سهم مشارکت دست

 پایه(  10)حداکثر  های شاخص فناورانه و نوآورانهبروندادها و فعالیت -6 مادة

و  یو دسـتگاه ی، الکترونیکـیکیکـانم هقطعـ زگر،یکاتـال دارو، واکسن، ،ییایمیش موادساخت   -1-6

 و یپژوهش یشورا تاییدو با  یمعتبر ملّ یگواه ئهارابا  ،باشد دهیانبوه رس دیکه به تول  یافزارنرم

 (. خدمت طول در یقیتشو پایه پنج)حداکثر   هیپا کیهر مورد  ، همؤسس  یفناور

وزارت شامل  یو نوآور یفناور اونمع تاییدبا  زیکشور ن ازیو مورد ن  یاقالم ضرور  ریساساخت    -1  تبصرة

 . شودیمبند  نیا

 بـا کشـور، داخل در یخارج یةسرما جذب با انیبندانش محصوالت یسازیتجار ای انبوه دیتول -2-6

 )حـداکثر  هیـپا  کیهر مورد    ه، مؤسس  یو فناور  یپژوهش  یشورا  تایید  و  یمدارک معتبر ملّ  ارائه

 (. خدمت طول در یقیتشو پایه  چهار

 یشـورا تاییـدبـا  ،یملّـمعتبر  یارائه گواه  با  یخارج  ای  یداخل  معتبر  اختراع  ثبت  یسازیتجار  -3-6

 (.خدمت طول درپایه تشویقی   چهار حداکثرپایه ) یکهر مورد   ، همؤسس  یو فناور یپژوهش

 خـالق  عیصـنا  هتوسـع  نـرم،  یهـایفناورمـرتبط بـا    محصـوالت  یسازیتجارو    انبوه  دیتول  -4-6

 ، همؤسس یو فناور  پژوهش  یشورا  تایید  و  یمعتبر ملّ  یگواه  ارائه  با  یو هنر  یاعاجتم  ،یفرهنگ

 (.خدمت طول درپایه تشویقی  چهار  حداکثرپایه ) یکهر مورد 
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 آن محصول که( نان) ازهاین و هادهیا نظام هسامان در شدهثبت فناورانه و یپژوهش  طرح  مجری  -5-6

شـده   پژوهش  انجام  محل  یاجتماع  بومستیز  بهط  ربوم  مسائل  حل  به  منجر  ای  و  شده  یتجار

پایـه  یـکهر مـورد  ، همؤسس یفناور  و  یپژوهش  یشورا  تایید  ومعتبر    یملّ  یگواه  ارائه  با  ،باشد

 (.خدمت طول درپایه تشویقی  چهار  حداکثر)

 25 کمدسـت با یالمللنیب( یها)شرکت مشارکت با  روزآمد  و  فعال  انیبندانش  شرکت  تأسیس  -6-6

هـر   ،سازی شـدهتجاری  وزارت  ینوآور  و  یفناور  معاون  تایید  با  آن  محصول  که  سهام،  درصد

 (.خدمت طول درپایه تشویقی  دو  حداکثرپایه ) یکمورد 

محصـول آن   کـه  خـالق  ایـ  فنـاور  واحد  ان،یبنشرکت دانش  یاندازو راه  جادیا  یمسئول اصل  -7-6

که  همؤسس یو فناور یپژوهش یشورا تایید ومعتبر  یملّ یگواه ارائه با  ،باشد  شده  یسازیتجار

 باشد: ریز طیاز شرا کی هرحائز 

مجوز   یداراخالق    ایفناور  واحد    ان،یبنشرکت دانش  سهاماز  درصد    25  کمدست  تیمالک  -1-7-6

 شـده عرضه بازار بهآن  انیبندانش( ی)هامحصولمستمر که    تیفعالسال    سهبا    یقانون

ازای هـر مـورد یـک   به  ،وزارت  یو نوآور  یمعاون فناور  تایید  و  همؤسس  مجوزبا    باشد،

 تشویقی در طول خدمت(. پایه دو  حداکثرپایه )

  جـذب   ی ازا   بـه   خـالق   ا ی   فناور   واحد   ان، ی بن دانش  شرکت  در  تخصصی  شغل  جاد ی ا  و  ی ن ی کارآفر  -2-7-6

ا   ، سـال   پـنج مدت    به   شده   ارائه   نفرات   ه م ی ب ساالنة    فهرست اساس    بر   نفر   ( پنج )   5هر     ییـد تا   ـب

 در طول خدمت(.    ی ق ی تشو  پایه  پنج )حداکثر   ه ی پا   ک ی   ه، مؤسس استان محل استقرار    پارک 

  .شوندینم «2-7-6« و »1-7-6» یهابند ازیامت مشمول 2و  1 ةدرج شاوندانیخو  -2 تبصرة

تحصیلی کارشناسی ارشـد یـا دکتـری  مدرک یدارادرصد از افراد شاغل  40 کمدست یستیبا -3  تبصرة

 .شندباتخصصی 

 (هیپا 10 حداکثر) یعلم تیمرجع -7 مادة

-ESI)  هـایپایگاه  از  قرار گرفتن نام عضو در فهرسـت پژوهشـگران یـک درصـد مسـتخرج  -1-7

WOS  )  و با تایید میزان و کیفیـت اسـتنادها از سـوی شـورای پژوهشـی و   "آی اس سی"یا

یک پایـه ها و سایر رشتههای علوم انسانی و هنر دو پایه تشویقی )برای رشته ه،مؤسسفناوری  

 تشویقی در طول خدمت(.

هنگام تقاضـا بـرای دریافـت پایـه تشـویقی از ایـن بنـد، بایسـتی نـام شـخص در فهرسـت   -1  تبصرة

 موجود باشد.  "آی اس سی" و یا (ESI-WOS)های  پایگاه از پژوهشگران یک درصد مستخرج
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والی در فهرسـت پژوهشـگران یـک )پنج( سال متـ  5پیوستگی قرار گرفتن نام عضو به مدت    -2-7

و با تاییـد میـزان و کیفیـت   "آی اس سی"و یا    (ESI-WOS)های  پایگاه  از  درصد مستخرج

های علوم انسانی و هنر دو پایه برای رشته ه، مؤسساستنادها از سوی شورای پژوهشی و فناوری 

 ل خدمت(.یک پایه تشویقی )حداکثر چهار پایه تشویقی در طوها تشویقی و سایر رشته

چاپ مقاله پژوهشی در هر یک از دو مجله زیر، به سـمت »نویسـنده مسـئول« یـا »نویسـنده -3-7

همکار« به ازای هر مقاله به ترتیب »دوپایه« و »یک پایه« )حداکثر ده پایه تشویقی در طـول 

 خدمت(.
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   هـایها یـا فصـل کتاب)ده( امتیاز به ترتیب از کتاب 10وپنج( و یا )بیست 25به ازای کسب  -4-7

(Book Chapter)  های تخصصی منتشرشده به نامهها و یا لغتنامهتألیفی، تصنیفی، فرهنگ

رفارسـی از سـوی ناشـرهای هـای غیزبان فارسی از سوی ناشرهای معتبر داخلی و یا به زبان

یـک پایـه )حـداکثر پـنج پایـه ه،  مؤسسـالمللی با تایید شورای پژوهشی و فنـاوری  معتبر بین

 تشویقی در طول خدمت(.

این دستورالعمل، افزون بر امتیـاز بنـد   «3« ماده »9بند »  درسی )آموزشی( موضوع  کتاب  -2  تبصرة

 باشد.یممذکور، شامل امتیاز این بند نیز 

ایـن   «7« مـاده »8بنـد »سال جمهوری اسالمی ایران و یا حوزه علمیـه موضـوع    کتاب  -3  تبصرة

 باشد.دستورالعمل، افزون بر امتیاز بند مذکور، شامل امتیاز این بند نیز می

المللی، مشروط به آنکه با تاییـد های معتبر ملّی و یا بینشده در نشریهبه ازای هر مقاله منتشر  -5-7

سـهم متقاضـی از تعـداد ارجاعـات خـالص )بـدون خـود ه،  مؤسسو فناوری  شورای پژوهشی  

آی "و یا   "واس"،    "اسکوپوس"های اطالعات علمی  استنادی( آن بر مبنای هر یک از پایگاه

بیش از پانصد باشد، یک پایه تشـویقی و در صـورتی کـه سـهم متقاضـی از تعـداد   "اس سی

گیرد )بـه ازای هـر مقالـه میپایه تشویقی تعلق  ارجاعات مذکور بیش از هزاروپانصد باشد، دو  

 حداکثر دو پایه و در مجموع، حداکثر پنج پایه تشویقی در طول خدمت(.

های معتبر ملّـی شده در نشریهمقاله منتشربه هر یک از نویسندگان تشویقی این بند،    هایپایه  -4  تبصرة

 گیرد. ه باشند، نیز تعلق میکه سهم الزم از استنادهای خالص را داشت المللیو یا بین
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استفاده از امتیـاز ایـن بنـد،   بر  افزون  المللیهای معتبر ملّی و یا بینمنتشرشده در نشریه  مقاله  -5  تبصرة

 .شودامتیازهای مندرج در سایر بندهای این دستورالعمل نیز می شامل

بر مبنای هر یـک عضو، به ازای هر دویست ارجاع خالص )بدون خوداستنادی( به بروندادهای   -6-7

های معتبـر در کتاب "آی اس سی"و یا   "واس"،    "اسکوپوس"اطالعات علمی    هایپایگاهاز  

حداکثر سـه ) یک پایه ،همؤسس با تایید شورای پژوهشی و فناوری المللی چاپ شدهملّی و بین

 پایه تشویقی در طول خدمت(.

بـه برونـدادهای عضـو، در ثبـت اختـراع به ازای هر صد ارجاع خالص )بـدون خوداسـتنادی(    -7-7

سه پایـه تشـویقی در  )حداکثر یک پایه ،همؤسس با تأیید شورای پژوهشی و فناوری المللیبین

 طول خدمت(.

-7خالص تعیـین شـده در بنـدهای » نصف تعداد ارجاعات های علوم انسانی و هنربرای رشته -6  تبصرة

 شود.« در نظر گرفته می7-7« و »6-7، »«5

المللـی کـه بـه عنـوان شده )تألیف یا تصنیف( به وسیلة انتشارات معتبر ملّی یا بینکتاب چاپ  -8-7

یک پایـه کتاب سال جمهوری اسالمی و یا حوزه علمیه برگزیده شده باشد، به ازای هر کتاب، 

 تشویقی در طول خدمت(. )حداکثر سه پایه

 شاملاستفاده از امتیاز این بند،    بر  افزون  میه،سال جمهوری اسالمی ایران و یا حوزه عل  کتاب  -7  تبصرة

ایـن دسـتورالعمل  «7مـاده  4« و »بند 4ماده  4« ، »بند 3ماده  9بندهای »بند   امتیاز مندرج در

 .ردیگیم تعلقآن  هر یک از نویسنده)های( به و شودیم زین

المللی با معرفی لّی یا بینهای تحقیقاتی مرجع با ارائه خدمات ماندازی آزمایشگاهو راه  تأسیس  -9-7

به ازای هر مـورد یـک پایـه  و تایید معاون پژوهشی وزارت، همؤسسـمعاون پژوهشی و فناوری 

 )حداکثر دو پایه تشویقی در طول خدمت(.

پردازی نوین ویژه علـوم انسـانی و هنـر مصـوّب شـورای عـالی به ازای ارائه هرگونه نظریه  -10-7

یک پایه )حداکثر سه پایه تشویقی   ه، مؤسسای پژوهشی و فناوری  شور  تاییدبا  انقالب فرهنگی،  

 در طول خدمت(.

المللـی ثبـت و نگهـداری های ملّی یا بینبه ازای سهم کامل هر اثر بدیع هنری که در موزه  -11-7

یک  ه، مؤسسـالمللی و با تایید شورای پژوهش و فناوری ملّی و یا بین  معتبرشود، با ارائه گواهی  

 اکثر سه پایه تشویقی در طول خدمت(.پایه )حد

این دستورالعمل  «4« ماده »3بند »امتیاز مندرج در  شاملامتیاز این بند،  بر افزون اثر بدیع هنری  -8  تبصرة

 .ردیگیم تعلقامتیاز بند مذکور  آن نیز، هر یک از همکاران به و شودیم زین
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با کسب باالترین امتیاز (  ها)پژوهشکده  ای  (ها)دانشکده  در  «،پژوهشی  »سرآمد  عنوان  افتیدر  -12-7

نامه مصـوب شـیوه بر مبنـای وستهیناپ یا وستهیپ سال سه و فناوری در پژوهشیهای از فعالیت

 (.یقیتشو پایه سه حداکثر) هیپا کهر بار ی  ه، مؤسسهیئت امنای 

 »سـرآمد  یپایـه تشـویق  ه، مؤسسـ  پژوهشـکده  ایـ  دانشکده  هر  در  شاغل  عضو  یس  هر  یازا  به  -9  تبصرة

در . شـودیم اعطـابا رعایت ضوابط مقرر در این بنـد، بـه یـک عضـو واجـد شـرایط   «پژوهشی

 . شوندیم لحاظ یعیتجم صورت به عضو یس از کمتر یدارا  هاییا پژوهشکده هادانشکده

های پژوهشگران المللی مانند جشنوارههای معتبر ملّی یا بینکسب مقام در هر یک از عنوان  -13-7

المللی خوارزمی، جوان خوارزمی، فناوران و نوآوران خوارزمی، رازی، فناوران برتر، فارابی، بینو  

های عالمه طباطبـایی، سـرآمدان علمـی، آموزشـی، فنـاوری و فجر، ابوریحان، جهش، جایزه

های کشور، هر مورد یـک پایـه )حـداکثر پـنج پایـه نوآوری و همچنین، منتخبان فرهنگستان

 ل خدمت(.تشویقی در طو

 ، پنج پایه تشویقی در طول خدمت. "ص"المللی مصطفیدریافت جایزه بین  -14-7

احراز عنوان عضو هیئت علمی نمونه کشوری، دارندگان نشان دانش و یا پژوهش با تصویب   -15-7

  دو پایه )حداکثر چهار پایه تشویقی در طول خدمت(. موردهیئت وزیران، هر 

 میتصمبه صورت موردی   همؤسس  یامنا  هیئتالمللی،  تخارات ملّی و یا بیناف  ریسا  درخصوص  -10  تبصرة

 . ردیگیم

 پایه(   5های علمی )حداکثر مدیریت اجرایی و نشریه -8 مادة

 المللـیشـدة بینی داخلـی نمایهعلمـ هـر مـورد نشـریة رمسـئولیمد و یاصـل(  ان)ریسردب  به  -1-8

، بـا   "اسـکوپوس"  ای  و  "واس"  یعلم  اطالعات  یاهگاهیپادر    زبان«یفارس»  و  زبان«یرفارسی»غ

 تشـویقی هیـپا کیـ بیـترت به ، همؤسسـ یفناور و یپژوهش یشورا تاییدارائه مستندات الزم و 

 پایـه  سه  حداکثر)  زبان«یفارس»  ی نشریةبرا  تشویقی  هیپا  دو  و  زبان«یرفارسیغ»نشریة    یبرا

 (.خدمت طول در یقیتشو

 المللـیشـدة بینی داخلـی نمایهعلمـ نشـریة مـورد هـر رمسـئولیمد و یاصـل(  ان)ریسردب  به  -2-8

 (JCR) ساالنه یاستناد یهاگزارش گاهیپا تاثیر بیضر که زبان«یفارس» و زبان«یرفارسی»غ

 یپژوهشـ یشورا تایید با و الزم مستندات ارائه با ،کرده یا کسب کنند  کسب  را  "واس"  ةمؤسس

 (. خدمت طول درتشویقی  هیپا دو  حداکثر) هیپا کی  ه، مؤسس یفناور و
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شـده ی داخلـی نمایهعلمـ  نشـریه  یمسـئول  ریمـد  ایـ  یاصـل  یریسردب  سال  شش  هر  یازا  به  -3-8

 بـا  و  الزم  مسـتندات  ارائـه  بـا  "اسکوپوس"  ای  و  "واس"  یعلم  اطالعات  یهاگاهیپا  در  المللیبین

 (. خدمت طول ردتشویقی  هیپا سه حداکثر) هیپا کی  ه، مؤسس یفناور و یپژوهش یشورا تایید

 یاسـتناد یهـاگزارش گـاهیپا تـاثیر بیضـر یدارا یالمللنیب هاینشریه «ریسردب کمک»  به  -4-8

 و  یپژوهشـ  یشـورا  تاییـد  با  و  الزم  مستندات  ارائه  با  سال،  پانزده  هر  یازا  به  ،(JCR)  ساالنه

 (. خدمت طول درتشویقی  هیپا دو حداکثر)  هیپا کی ه، مؤسس  یفناور

 یکـه متعلـق بـه جمهـور هایینشـریهمسـئول  ریو مد یاصل ریشامل سردب یقیتشو  یهاهیپا  -1  تبصرة

 . خواهد شد زین شوند،یممنتشر  ی معتبر،المللنیب انتشارات به وسیلة و هستند ی ایراناسالم

 یرانـیرایغ  یالمللـنیبعلمی    هاینشریهمسئول    ریو مد  یاصل  ریشامل سردب  یقیتشو  یهاهیپا  -2  تبصرة

 رشـته تـاثیر بیضـر نیانگیـم  معـادل  تاثیر  بیضر  کفکه    "اسکوپوس"  ایو    "واس"در    شدههینما

 .خواهد شد زین باشد، هینشر موضوع

 ،ینوآور و یفناور سیپرد رشد، مراکز پژوهشکده، ای دانشکده رییس یهاسمت در که یعضو  -5-8

 مقام  یندگینما  نهاد  تردف  مسئول  ،یفناور  و  علم  یهاپارک  معاونان  ،همؤسس  معاونان  و  مدیران

بـا  کـه استان در یرهبر معظم مقام یندگینما نهاد مسئول معاونان و همؤسسـ در یرهبر  معظم

 سـال سـه هر یازا به ،است  ارزنده  خدمات  یدارا  ه، مؤسس  و موافقت رییس  همؤسس  شورای  تایید

 (.تشویقی پایه دو حداکثر) هیپا کی ،یرمتوالیغ ای یمتوال تیریمد

های »وزیران یا همتراز وزیران«، »قائم مقام، معاونان وزیـران یـا که در سمت  همؤسس  اعضای  -6-8

ها و مراکـز زیرمجموعـه همتراز معاونان وزیـران«، »مشـاوران وزیـران«، »رؤسـای سـازمان

های کشـور«، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبـری در دانشـگاهوزیران«، »استانداران«، »

های آمـوزش همؤسسـها و  رؤسای دانشگاهرییس بنیاد ملی نخبگان«، »  »قائم مقام و معاونان

های مدیریت سیاسی مندرج در ماده عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت« و سایر سمت

نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، با پیشنهاد مقام منصوب کننده و تایید وزیـر، « آیین79»

 (. تشویقی پایه دو حداکثر) یا غیرمتوالی، یک پایهبه ازای هر دو سال مدیریت متوالی 

ای انجـام ارزنـده خـدمات کـه وزارت یسـتاد هحوز یتیریمد  یهاسمت  دارای  همؤسس  یاعضا  -7-8

 دو  حـداکثر)  هیپا  کی  ،یرمتوالیغ  ای  یمتوال  تیریمد  سال  سه  هر  یازا  به  ،ریوز  تایید  با  اند،داده

 (.تشویقی پایه

 که نیوزارتسوی  از مجوز یدارا یعلم یهاانجمن ریدب و رییس  سمت  در  که  همؤسس  یاعضا  -8-8

 و پـژوهش یشورا بیتصو و ی وزارتعلم یهاانجمن  ونیسیکم  تایید  با  هستند  A  رتبه  یدارا
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 پایـه دو حداکثر) هیپا کی ،یرمتوالیغ ای یمتوال تیریمد سال چهار هر یازا به  ، همؤسسـ  یفناور

 (.تشویقی

 اسـناد،  ،یپژوهشـگاه  ،یدانشـگاه  یهـاموزه  و  دانـش  ای  علم  یهاخانه  تیریمد  ای  و  تأسیس  -8-9

 و تأسیس مورد هر یازا به ،وزارت یپژوهش معاون تایید با یو فناور  معل  ،یعیطب  خیتارمفاخر،  

 (.یقیتشو پایه دو حداکثر) هیپا کی متوالی یا غیرمتوالی، تیریمد سال پنج هر ای

 ریـیس  و  تروزا  از  خارج(  باالتر  و  کل  رانیمد)  ییاجرا  یهادستگاه  ریسا  یانیم  یهاتیریمد  -10-8

 یدارا ه، مؤسسـ و موافقـت ریـیس همؤسسـ شـورای تاییـدبـا  که های کشوراستان  نخبگان  ادیبن

 حداکثر) هیپا کمتوالی یا غیرمتوالی، ی  تیریمد  سال  چهار  هر  یازا  به  ،باشندمی  ارزنده  خدمات

 (.تشویقی پایه دو

 باشـد،  شده  منصوبی  ورزش  یهاونیفدراس  رییس  سمت  به  م وزیر مربوط،با حک  که  یعضو  -11-8

 (.تشویقی هیپا 2 حداکثر) هیپا کیمتوالی یا غیرمتوالی،  تیریمد سال 4 هر یازا به

 یبـرا  « این مـاده11« تا »5بندهای »یی  اجرا  هایتیریمد  از  افتیدر  قابل  یقیتشو  یهاهیپا  تعداد  -3  تبصرة

  تشویقی در طول خدمت است. هیپا 2 حداکثر ،عضو هر

صـالح وزارت در بـا تاییـد مراجـع ذییی که  هاهمؤسس  در  خدمت  به  مورأم  ای  و  شاغل  عضو  -12-8

و در حـال   تأسـیسهای آموزش عالی، پژوهشـی و فنـاوری تـازه  همؤسسها و  شمول دانشگاه

 (.یقیتشو پایه دو حداکثر) هیپا کی ،هاهمؤسس نیا در خدمت سال 5 یازا به توسعه قرار دارند،

 پایه(  5امتیازهای ذخیره بروندادها )حداکثر  -9 مادة

های تشویقی از بندهای قبلی، چنانچه عضو، پس از کم کـردن امتیازهـای اسـتفاده افزون بر دریافت پایه

شده، امتیازهای ذخیره اضافی داشته باشد، با تقاضای کتبی او، طبق بندهای ذیل، پایه تشـویقی دریافـت 

 ند: کمی

 هاینشـریه در منتشرشـده هایمقالـه از رهیذخ ازیامت 300 و 200 ،100 هر کردن کم یازا  به  -1-9

 هـر یمبنا بر (3Q) سوم و( 2Q) دوم ،(1Q) اول یهاچارک  با  بیترت  به  معتبر  یالمللنیب  و  یملّ

 یشـورا  تاییـدبـا    "یسـ  اسیآ"  ایـ  و  "واس"  ،  "اسـکوپوس"  یعلمـ  اطالعات  یهاگاهیپا  از  کی

 ؛(خدمت طول در یقیتشو پایه پنج  حداکثر) هیپا کی  ، همؤسس یو فناور پژوهش

 آن  مسـئول  هسندینو  یمتقاض  که  باشد  هاییمقاله  از  دیبا  شدهکسب  ازیامتاز    درصد(  پنجاه)  50  -1  تبصرة

 کیـ  هر  به  ارتقا  نامهآیین  طبق  باشد،  داشته  مسئول  نویسنده  کی  از  شیب  یامقاله  چنانچه.  باشد

 افـتیدر  یمتقاضـ  یمسـئول  نویسنده  سهم  مجموع.  ردیگیم  تعلق  یمسئول  نویسنده  سهم  راداف  از

 .باشد درصد( پنجاه) 50 کمدست دیبا ی؛قیتشو پایه
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 از  بیـترت  بـه  هاازیامت  درصد  30  و  20  کمدست  دیبااین بند،    از  یقیتشو  پایه  هر  افتیدر  یبرا  -2  تبصرة

 . باشد(  2Q) دوم و (1Q) اول  یهاچارک در منتشرشده  هایمقاله

 و یملّـ معتبـر یهـاکتاباز   رهیـذخ  ازیـ( امتوپنجسـتیب)  25  ای(  پنجاه)  50  کردن  کم  یازا  به  -2-9

 یهانامــهلغت ایــو  هانامـهفرهنگکتــاب،  فصـل ،یفیتصــن ،یفیلأتـ( یرفارســی)غ یالمللـنیب

نج پایـه )حـداکثر پـ  هیـپا  کیـ  ، همؤسس  یو فناور  پژوهش  یشورا  تاییدبا    منتشرشده  یتخصص

  .در طول خدمت( یقیتشو

 یهـاتیفعال و ازمحوریـن یقاتیتحق یهاطرح از رهیذخ ازیامت( پنجاه) 50 هر کردن کم  یازا  به  -3-9

 پـژوهش  یشورا  تایید  با(  جامعه  و  یکشاورز  صنعت،  با  ارتباط  یهاطرح)  نانهیکارآفر  و  فناورانه

 .(خدمت طول در یقیتشو  پایه پنج حداکثر)  هیپا کی،  همؤسس یفناور و

 و یپژوهشـ یشـورا تایید با یهنر عیبد آثار از رهیذخ ازیامت( پنجاه)  50 هر کردن کم  یازا  به  -4-9

 (.خدمت طول در یقیتشو پایه  پنج حداکثر)  هیپا کی ، همؤسس  یفناور

 : است ریز شرح  به ماده این موضوع تشویقی هایپایه اعطای کلی ضوابط  -10 مادة

انجـام وظـایف آموزشـی و "،  "خدمت در هفته و تمام وقت بـودن عضـوساعت    40انجام  "  -1-10

 افتیدر یبراهای الزم ، شرط"استحقاقی سالیانه، پایه دریافت"و  "شدهپژوهشی موظف تعیین

 های تشویقی موضوع این دستورالعمل است. پایه

الی، پژوهشی های آموزش عهمؤسسها و  عضو »مامور به خدمت« در سایر دانشگاهماموریت    -2-10

های اجرایی با حفظ وظایف آموزشـی و پژوهشـی و اخـذ مجـوز از و فناوری دولتی یا دستگاه

 صالح انجام شده باشد.مراجع ذی

 یکـیالکترون  هکارنامی  حاو  یخانگ  هصفح  داشتن  ،یقیتشو  پایه  هر  از  عضو  یمندبهره  شرط  -3-10

 یالمللـنیب  و(  دانـا)  سازانندهیآ  و  خبگانن  با  ییآشنا  درگاه  ه، مؤسس  وبگاه  در  روزآمد  یبروندادها

 کند. ابالغ اعضا بهی موضوع این بند را خانگ هصفح داشتنموظف است شرط  همؤسس. است

به عضو در ایام »تعلیق« ، »آماده به خدمت« ، »مرخصی بدون حقوق« ، »انفصال موقـت«   -4-10

ی هیئــت علمــی« ، نامــه اســتخدامی اعضــاآیین 88، »مرخصــی اســتعالجی موضــوع مــاده 

»ماموریت آموزشی« و »ماموریت به خدمت بدون حفظ وظـایف آموزشـی و پژوهشـی« پایـه 

مدت مرخصی زایمان، مشـروط گیرد. اعطای پایه تشویقی به عضو )زن( در  تشویقی تعلق نمی

 باشد. پذیر میبه احراز شرایط مندرج در این دستورالعمل، امکان

 ایـ  عیـترف  هتیکم  از سوی  الزم  یهاهیتایید  و  مستندات  همراه  به  عضو  یقیتشو  پایه  یتقاضا  -5-10

های مورد نیاز مندرج در مواد فـوق به همراه تاییدیه و یبررس  پژوهشکده  ای  و  دانشکده  منتخب
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شود و پایـه تشـویقی ارسال می  همؤسس  و سایر مستندات و مدارک مورد نیاز، به کمیته ترفیعات

 حداکثر  است  مکلف  همؤسس.  شودیم  اعطا  همؤسس  هزیمم  هیئت  بیوتص  و  مذکور  هتیکم  تایید  پس از

 یمتقاضـ بـه را جـهینت عضـو، از سوی یقیتشو پایه درخواست ثبت از  بعد  ماه(  شش)  6  ظرف

 یاعطا به  نسبت  دستورالعمل  نیا  در  شدهانیب  یارهایمع  براساس  است  موظف  همؤسس.  کند  اعالم

 هئـارا  یمتقاض  یعلم  هیئت  عضو  به  کتباً  را  آن  لیدال  موافقت،  عدم  صورت  در  و  اقدام  هاازیامت

 . کند

اعالم   پس از  یک ماهعضو حق دارد ظرف حداکثر  در صورت منفی بودن رأی هیئت ممیزه،    -6-10

موظف است ظـرف  همؤسسـ کند.تسلیم کمیته ترفیعات خود را به  درخواست تجدید نظر،  نتیجه

 کند.د را اعالم رسیدگی و نظر قطعی خو درخواست مزبور راماه  سه

 هـر  یبـرا  مشـارکت  تیفیک  و  زانیم  نوع،  با  طتبرم  ،عضو(  شدهلیتکم  فرم)  مکتوب  گزارش  -7-10

یـا   دانشـکده  منتخـب  ایـ  و  عیـترف  هتـیکم  تاییـد  بـه  یسـتیبا  یالمللنیب  و  یملّ  نوع  از  برونداد

 .برسد پژوهشکده

 ،نـدارد  وجـود  همؤسسـ  در  «انتشـارات  یشـورا  و  مرکز»  ی« وآموزش  یشورا»  که  یموارد  در  -8-10

  .است همؤسس یفناور و پژوهش یشورا هعهد به مربوط ةفیوظ

 مـورد دیـباشود، که منجر به اعطای پایه تشویقی به او می عضو  یهاتیفعال  تیفیک  و  تیکم-9-10

 .باشد  همؤسس صالحمراجع ذی تایید

 احتسـابقابل  یقیتشـو  یـهپا  یبـرا  ،سـاالنه  استحقاقی  عیترف  یبرا  شدهاستفاده  هایازیامت  -10-10

 .ستین

  هی بورس  ،یسرباز خدمت ،یثارگریا  ساالنه،  عیترف  یهاهیپا جمله از  یاستحقاق  یهاهیپا  ریسا  -11-10

 . شودینم دستورالعمل نیا مشمول و است یباق خود قوت به

 آمدهدسـتهب  یامتیازهـا  از  استفاده  ،این دستورالعمل  متن  در  شدهحیتصر  موارد  یاستثنا  به  -12-10

 بنـدها سایر به تسری یتقابل و است استفاده قابل ،بند یک در تشویقی پایه دریافت برای فقط

 .ردیگیم تعلق یقیتشو پایه ازیامت بار کی فقط برونداد، هر به ،گرید عبارت به. را ندارد

در مـتن است، به جز بندهایی که  این دستورالعملمبنای محاسبه امتیازها، ازتاریخ تصویب    -13-10

آن، عنوان »در طول خدمت« و یا »امتیازات ذخیره برونـدادها« درج شـده اسـت کـه شـامل 

 باشد.امتیازهای کسب شده از بروندادها در کل دوران خدمت عضو می
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های تشویقی و اجرای حکم کارگزینی از زمان اجـرای ایـن دسـتورالعمل تاریخ اعطای پایه  -14-10

قبل از اجرای این دستورالعمل به عضو اعطا شده است، از سقف  های تشویقی کهباشد. پایهمی

 های تشویقی بند متناظر آن در این دستورالعمل، کسر خواهد شد. پایه

 ةزیجـابه استثنای پایه تشویقی مربوط به »  عضو  هر  به  اعطا  قابل  تشویقی  هایپایه  سقف  -15-10

و صرفا   است  تشویقی  هیپا  دو  ،سال  یک  طول  در  «ممتاز  استاد»  و  «"ص"ی  مصطفالمللی  بین

 «، به صورت یکجاممتاز استاد»  و  ی »ص«مصطفالمللی  بین  هزیجا  شدهگرفته  نظر  در  یهاهیپا

 . دشویم اعطا

 بـه  ربـوطم  مسـائل  و  یپژوهشـ  سـرآمد  ،یفرهنگـ  سـرآمد  ،یآموزش  سرآمد  هایهناموهیش  -16-10

 رسد.به تصویب هیئت امنا می همؤسس، با تایید شورای پژوهش انجام محل اجتماعی بومزیست

 . است یعلم هیئت یاعضا مرتبه ارتقا یجار هنامنییآ ی،ازدهیامت  یمبنا  -17-10

 یفنـاور و( یعلمـ تیـفیک و تـاثیر بیضـر) یسنجعلم یهاشاخص براساس  بروندادها  به  -18-10

 . ردیگیم تعلق ازیامت

 و حجـم تعـداد، بـه کتـاب کل ازیامت میتقس براساس (Book Chapter) کتابفصل ازیامت -19-10

  شود.تعیین می آن  یهافصل یعلم یمحتوا تیفیک

 اسی  آ"  ایـ  و  "واس"  ،"اسکوپوس"  ی اطالعات علمیهاگاهیپا  از  کیهر  از  باالتر(  Q)  چارک  -20-10

 . است عمل مالک مقاله، به مربوط موضوع در "یس

 چـارک ،باشـد داشـته  یمتفاوت(  یهاQ)  یهاارکچ  متفاوت  یهانهیزم  در  اینشریه  چنانچه  -21-10

 .است عمل مالک ،نظر مورد مقاله موضوع با مرتبط

 . است آن چاپ زمان ،نشریه (Q) چارک گرفتن نظر در مالک  -22-10

 از کیـ هـر در شـدههینماهای علمـی داخلـی معتبـر نشریه  های منتشرشده درمقاله  ازیامت  -23-10

 گرفتـه نظر در (چارک) Q یارتقا رتبه کی با "واس" و "اسـکوپوس"ی علم  اطالعات  یهاگاهیپا

  .شوندمی

های علمی داخلی نشریه در  هشدمنتشر  هایمقاله  ازیامت  هنر،  و  یانسان  علوم  یهارشته  یبرا  -24-10

 Q یارتقـا رتبـه کیـ با "واس" ای و "اسکوپوس" یعلم اطالعات یهاگاهیپا  در  شدههینما  معتبر

 . شوندمی فتهگر درنظر  (چارک)

 در(  دو)  2  بیضـر  با  هنر  و  یانسان  علوم  یهارشته  یبرا  ،(1Q)  اول  چارک  هایمقاله  ازیامت  -10-25

 . شودیم گرفته نظر
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 ریسا در. است DOI ای DOR ةشناس افتیدر و آن یینها انتشار مقاله، به یازدهیامت  مالک  -26-10

 . ودش عمل همؤسس یفناور و پژوهش یشورا صیتشخ به موارد

 ة مقطـعآموختـدانش( دو) 2 معادلی تخصصی، دکتر ةآموختدانش هر در این دستورالعمل،  -27-10

 .شودیم گرفته نظر در ارشد یکارشناس

 لحـاظ  کیـ  هـر  سـهم  راهنمـا،  اسـتاد  کیـ  از  شیب  یدارا  هاینامهانیپا  ای  و  رساله  یبرا  -28-10

 . شودمی

 مـورد  مختلـف  یبرونـدادها  یبـیترک  یازهایامت  از  انتویم  یقیتشو  یهاهیپا  افتیدر  یبرا  -29-10

 . کرد استفاده مورد هر ازیامت ینسب وزن تیرعا با دستورالعمل نیا هر ماده در اشاره

 مشـترک یبرونـدادها از حاصل( یها)ازیامت ه، مؤسسـ وعلمیه  حوزه  ارتباط  تیتقو  به منظور  -30-10

 25/1  بیضـر  بـا  ، همؤسسـ  یفنـاور  و  یشـپژوه  یشورا  تایید  با  ه، مؤسسو اعضای    انیحوزو  نیب

 . دنشویم اعمال

هـای گـروه یـک، امتیاز)هـای( همؤسسگروه دو و نقش حمایتی    هایهمؤسسبرای تقویت    -31-10

با تایید   25/1ه، با ضریب  مؤسسحاصل از بروندادهای مشترک برای هر یک از اعضای هر دو  

 شود.ات مذکور اعمال میمؤسسشورای پژوهشی و فناوری 

ها دانشـکده) اقماری هایهمؤسسعضوهای  امتیاز)های( حاصل از بروندادهای مشترک بین  -32-10

های همؤسسـسـایر    یـا  و  مادر  همؤسس  با(  هااستان  هایشهرستان  در  مستقر  هاییا پژوهشکده

ات مذکور، برای هر یک از اعضای هر دو مؤسسگروه یک، با تایید شورای پژوهشی و فناوری  

 .شودمی اعمال 35/1 ضریبه، با مؤسس

 ،همؤسسـ رشیپـذ مورد شکل در ،(Affiliation) یسازمان یوابستگ درج با یبروندادهافقط   -33-10

 ریسـا  یوابسـتگ  درج  با  ای  حیصح  یوابستگ  درج  بدون  یبروندادها.  دنریگیم  قرار  عمل  مالک

 و أمبـد یسـازمان  یسـتگواب  بـا  یبروندادها  یانتقال  افراد  مورد  در.  ستندین  قبول  مورد  هاسازمان

 . است عمل مالک مقصد

 اخـذ بـا  انیـبندانش  شـرکت  و  وابسـته  تیعضو  ،یمطالعات  فرصت  انجام  محل  آدرسدرج    -34-10

 .است قبول مورد عضو یاصل آدرس با همراه دوم آدرس منزلة به ، همؤسس سوی از مجوز

 است یعلم ةمرتب لحاظ با بمصوّ یبازنشستگ سن به یمنته  سال( دو) 2 در که یعضو به  -35-10

 مختلف یبندها یهاهیپا یتمام ساالنه، سقف تعداد تیرعا بدون الزم، طیشرا  احراز صورت در

 .  شود اعطا دستورالعمل نیا
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ه مؤسسـالمللی توسط شورای پـژوهش و فنـاوری  های معتبر ملی و بینانتشارات و نشریه  -36-10

 د معاون پژوهشی وزارت نیز الزامی است.های گروه دو، تاییهمؤسسشود. برای تعیین می

 باشد.مجاز می همؤسساجرای این دستورالعمل در سقف اعتبارات مصوب ساالنه   -37-10

ی اقـدامات زیـر را انجـام قیتشو  یهاهیپا  یاعطا  هنیبه   تیریمد  یبرا  است  مکلف  همؤسس  -38-10

 دهد:

 .دهد قرار خود یاعضا ههم اریاخت در را دستورالعمل نیا  -1-38-10

 و  شیپـا  رصـد،  تیـقابل  بـا  عضـو،  هر  یبروندادها  یبرا  یدائم  یکیالکترون  هکارنام  -2-38-10

 . باشد داشته وستهیپ یابیارز

 کند. درج یمتقاض یادار هپروند دررا  عضو هزیمم هیئت و عیترف هتیکم هصورتجلس  -3-38-10

 درافـت شـده اسـت را دری قبـل سـنوات در که  عضو  یقیتشو  یهاهیپا  نوع  و  تعداد  -4-38-10

 کند. ثبت او یبروندادها یادار یکیالکترون هکارنام

های همؤسسـهای تـازه تاسـیس و در حـال توسـعه و همؤسسـباید فهرست    همؤسس  -5-38-10

 .اعضا قرار دهد اختیار های یک و دو را از وزارت دریافت و درگروه

)موضـوع   روزآمد  یبروندادها  یکیالکترون  هکارنامی  حاو  یخانگ  هصفح  داشتنلزوم    -6-38-10

 .کند ابالغ اعضابند سه این ماده( را به 

شـاغل  (یسـنجیفناور و علم دانش به تسلط با) ژهیو هزبد کارشناس کی کمدست  -7-38-10

  گیرد. نظر در دستورالعمل نیا یاجرا یبرا را همؤسسدر 

 .است وزارت هزیمم یهاتیئه و امنا یهاتیئه مرکز ،دستورالعمل نیا مفاد ریتفس  مسئول  -11 مادة

« تبصـره، بـه اسـتناد مصـوبه »........« 31« بنـد و »102« مـاده، »12»این دسـتورالعمل در    -12  مادة

 01/01/1402صورتجلسه هیئت امنای ...................... مورخ ......................... ، برای اجرا از تاریخ 

ها، ضـوابط و مصـوبات قبلـی هیئـت امنـا ملغـی نامهیه آیینبه تصویب رسید و از تاریخ اجرا کل

 شود.می





 دستورالعمل بیست و سومین جشنواره تجلیل از  

 پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور 

 مقدمه 

ششم توسعه  سالهپنجقانون برنامه  64توسعه و ترویج فناوری و نوآوری و در راستای بند ث ماده    منظوربه

و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در راستای شناساندن و تکریم مفاخر و حمایـت از   اقتصادی، اجتماعی

دستورالعمل بیست و سومین جشنواره تجلیـل از فنـاوران و نـوآوران برگزیـده  ،نخبگان فناوری و نوآوری

کشور در ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری معاون فناوری و نـوآوری وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری 

 ین شده است.تدو

 اهداف   -1 مادة

 ترویج فرهنگ حمایت از نخبگان فناوری و ارتقای منزلت و جایگاه فناوران و نوآوران  -1-1

 ی فناوری و نوآوری کشورهایتوانمندمعرفی   -2-1

 فناوری و نوآوری کشور بومستیزحمایت، تقویت و ایجاد انگیزه در فعالین   -3-1

 برگزیدگان جشنواره   -2 مادة

  مراکز رشدی علم و فناوری و هاپارکفناوران و نوآوران مستقر در   -1-2

 ی اجرایی کشورهاسازمانو  هاوزارتخانهفناوران و نوآوران   -2-2

 حامیان فناوری و نوآوری  -3-2

 ارکان جشنواره   -3 مادة

 کمیته اجرایی جشنواره  -1-3

 الف( اعضای کمیته

 دبیر جشنواره -1

 فناوری یا نمایندهپژوهش و  هفتهدبیر ستاد  -2



 دستورالعمل بيست و سومين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برگزیده كشور  426

 

 مدیر کمیته اجرایی جشنواره -3

 ی ستادرساناطالعدبیر کمیته  -4

 در حوزه فناوری  نظرصاحبیک نفر  -5

 ب( وظایف کمیته 

 کنندگانشرکتی مربوط به برگزاری جشنواره، سخنرانان و گذاراستیس -1

 جشنواره کنندگانشرکتتعیین سخنرانان و  -2

 شنوارهی اجرای برنامه جبندزمانتهیه برنامه  -3

 ی مرتبط با جشنوارههادستورالعملتهیه  -4

 ی امکانات و اعتبارات الزم جهت پیشنهاد به ستاد هفته پژوهش و فناوریزیربرنامه -5

 کنندگانشرکتی برای فراخوان، فهرست مدعوین و زیربرنامه -6

 هانامهدعوتتهیه و ارسال  -7

 ی و تبلیغاترساناطالعی و تدوین امور مربوط به زیربرنامه -8

 و بروشورها و انتشارات مربوط به جشنواره هاگزارشتهیه لوح مستندات،  -9

 پیشنهاد نوع و میزان جوایز تندیس جشنواره برای تصویب در ستاد ارائه -10

 ی و برگزاری جشنوارهزیربرنامه -11

 کمیته علمی جشنواره  -2-3

 الف( اعضای کمیته

 دبیر جشنواره -1

 پژوهش و فناوری یا نماینده هفتهدبیر ستاد  -2

 مدیر کمیته علمی -3

 ی ستادرساناطالعدبیر کمیته  -4

 در حوزه فناوری با دعوت دبیر جشنواره نظرصاحبدو نفر  -5

 ( وظایف کمیتهب

 ی برگزیدگان فناوری و نوآوریهاگروهتعیین تعداد و تنوع  -1

 و معیارهای انتخاب برگزیدگان فناوری و نوآوری هاشاخصتعیین  -2
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 ی ارسالی به دبیرخانه جشنوارههاپروندهبررسی  -5

 ی مختلفهابخشتعیین برگزیدگان فناوری و نوآوری در  -6

دبیر جشنواره با پیشنهاد دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری و بـا حکـم معـاون فنـاوری و   -1  تبصرة

 .شودیمتحقیقات و فناوری منصوب ، رت علومنوآوری وزا

 شودیممنصوب  جشنوارهعلمی و اجرایی توسط دبیر   یهاتهیکممدیران   -2 تبصرة

 و چگونگی انتخاب برگزیدگان مراحل -4 مادة

، هادانشـگاهمستقل یا وابسته بـه  )ی  رشد فناوری علم و فناوری و مراکز  هاپارکهر یک از    -1-4

 5مـاده    بـر اسـاسحداکثر یک نفر فناور واجـد شـرایط    توانندیم  ها(مانسازو    هاوزارتخانه

 معرفی نمایند.

سال منتهـی بـه شـهریورماه   3باید مربوط به    شدگانیمعرفدستاوردهای فناوری و نوآوری    -2-4

 سال جاری باشد.

ی اهـکارگروهدر    جشنوارهتوسط کمیته علمی    شدگانیمعرفدستاوردهای فناوری و نوآوری    -3-4

 .شوندیمتخصصی بررسی و برگزیدگان تعیین 

 .است 1و جدول  5ی ماده هاشاخصمبنای محاسبه امتیازات فناوری نوآوران و فناوران،   -4-4

برگزیده در این جشنواره انتخاب شـوند،  عنوانبه توانندیمفقط یکبار    شدگانیمعرفهر یک از    -3  تبصرة

و   هاوزارتخانه،  هادانشگاهمستقل یا وابسته به  )ی  د فناوررشی علم و فناوری و مراکز  هاپارکلذا  

 ی قبلی خودداری نمایند.هادورهاز ارسال اسامی فناوران برگزیده  ها(سازمان

 .شوندیمحامیان فناوری و نوآوری وفق ضوابط در ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری انتخاب   -4 تبصرة

 ر برتر ی انتخاب فناوها شاخصه نیترمهم -5 مادة

 کشور مسائلنقش طرح فناور در حل نیازها و   -1-5

 فناوری در حوزه توسعه اشتغال مؤثری نیآفرنقش  -2-5

 میزان فروش محصول فناورانه  -3-5

 میزان صادرات و ارزآوری محصول فناورانه  -5-5

 سطح آمادگی فناوری و میزان پیچیدگی نوآوری محصول  -5-5

 وکارکسبو طرح  وکارکسبفناورانه شامل مدل مستندسازی محصول یا خدمت   -6-5

 ی مرتبط با فناوریهانامهیگواهمجوزها، استانداردها و   -7-5
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 .گرددیمپیوست محاسبه  1جدول امتیاز فناوران طبق   -5 تبصرة

 محاسبه امتیاز فناوران – 1جدول 

 معیار شاخص  ردیف 
سقف 

 امتیاز

امتیاز کسب 

 شده

حداقل  

 امتیاز

 زیابی فناور ی ارهاشاخص 1

 3  5 سابقه کاری و تجربه 

 3  5 افتخارات کسب شده 

ی هادورهتحصیالت و 

 آموزشی مرتبط 
5  3 

2 
ی ارزیابی محصول یا  هاشاخص

 خدمت فناورانه 

 12  6 ( TRLسطح آمادگی فناوری )

 7  15 میزان فروش داخلی 

 7  15 میزان صادرات 

عناوین و افتخارات کسب  

 شده
10  5 

 10  15 درصد ساخت ایران 

و  هاهی، تاییداستانداردها

 مجوزهای اخذ شده
8  4 

یی طرح  زا اشتغالمیزان  

 فناورانه 
10  6 

 3  5 ست یزطیمح در حفظ  تاثیر

 100 جمع امتیازات                 



 اصول کلی حاکم بر ارزیابی واحدهای فناور مستقر  

 م و فناوری های عل در مراکز رشد و پارک 

 مقدمه 

بایستی واحدهای فناور مستقر    های علم و فناوری، با توجه به فلسفه ایجاد و مأموریت مراکز رشد و پارک 
های مشخص و استاندارد مورد رصد و ارزیابی قرار گیرند تا از این طریق  ای و براساس شاخص بصورت دوره 

زش افزوده و راهکارهای بهبود، مسیر رشد و بلوغ این  نقاط ضعف و قوت آنها شناسایی و با ارائه خدمات با ار 
های علم و  ها هموارتر گردد. بر این اساس وجود یک سیستم ارزیابی مناسب در مراکز رشد و پارک شرکت 

 فناوری امری ضروری است. 

 مهمترین اهداف نظارت و ارزیابی واحدهای فناور عبارتند از:

م  در  فناور  واحدهای  ارزیابی  نظام  پارک برای  و  رشد  هدف راکز  فناوری  و  علم  متعددی  گذاری های  های 
 توان گذاشت که تعدادی از مهمترین آنها در زیر آورده شده است: می 

 ارزیابی و ثبت روند رشد و ارتقاء واحدهای فناور؛  •

 تعیین وضعیت ادامه حضور/ تمدید قرارداد واحدهای فناور؛  •
 آنها و اعطاء امتیازات ویژه به آنها؛ شناسایی واحدهای فناور برتر و تقدیر از   •
بهره • فناور جهت  اعتبار واحدهای  بازپرداخت تعیین  و مدت  پارک  از مزایا و خدمات  مندی 

 اعتبارات حمایتی دریافتی؛

 شناسایی نقاط ضعف واحدهای فناور و تعیین برنامه و راهکار جهت بهبود آنها؛  •

 فناوری.   بهبود و توسعه خدمات با ارزش افزوده پارک علم و •

 کننده مجموعه ارزیابی

می  فناور  واحدهای  مجموعهارزیابی  توسط  انجام تواند  پارک  در  مربوط  کارشناسان  و  مدیران  از  ای 
 تواند متشکل از اعضای زیر باشد:کننده می صورت مجموعه ارزیابی گیرد. دراین
 معاون فناوری پارک/ مدیر مراکز رشد؛  •
 رکت در پارک/ مرکز رشد؛کارشناس مرتبط با حوزه فعالیت ش •
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 کارشناس نظارت و ارزیابی پارک/ مرکز رشد؛ •

 داور/ راهبر تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت شرکت. •

می  فناور  واحد  برونارزیابی  شود. تواند  سپرده  توانمند  و  خبره  کارگزار  یک  به  و  شده  سپاری 
کرد واحدهای فناور، یک یا دو شود برای اطالع بیشتر پارک/مرکز رشد از عمل صورت پیشنهاد می دراین

 کارشناس پارک/مرکز رشد نیز کارگزار را همراهی کنند. 

 شونده های ارزیابیمجموعه

ها  ماه از زمان آغاز استقرار آن  6ها/ مراکز رشد که حداقل  الزم است واحدهای فناور مستقر در پارک
 گیرند: ای مورد ارزیابی قرار  هصورت دورشده در زیر و بههای همگن پیشنهاد گروه  در  گذشته باشد
 واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد: های همگن پیشنهادی برای  گروه
 واحدهای فناور با کمتر از یکسال استقرار در دوره رشد؛ •
 واحدهای فناور بین یک تا دو سال استقرار در دوره رشد؛ •

 واحدهای فناور با بیش از دو سال استقرار در دوره رشد.  •

 ات(:مؤسس ی همگن پیشنهادی برای واحدهای فناور مستقر در پارک )پسا رشد یا  هاگروه •
 واحدهای فناور مستقل مستقر در اراضی؛  •

 های چند مستاجره؛واحدهای فناور مستقل مستقر در ساختمان •

 واحد تحقیق و توسعه صنایع بزرگ.  •

 مراحل اجرای ارزیابی 

جمع است  اشایسته  فرآیند  انجام  و  اطالعات  رشد آوری  مراکز  در  مستقر  فناور  واحدهای  رزیابی 
ات(،  مؤسس شود. در خصوص واحدهای فناور با سابقه مستقر در پارک )بخش  صورت ساالنه انجام  به

صورت دوساالنه نیز انجام شود. مراحل اصلی ارزیابی تواند بهحسب مورد )واحد فناور(، این ارزیابی می 
 عبارتند از:

 ر و ارائه مستندات مربوطه؛  خودارزیابی واحدهای فناو •
مجموعه   • توسط  فناور  واحدهای  ارزیابی  پرسشنامه  تکمیل  و  حضوری  مصاحبه  بازدید، 

 کننده؛ارزیابی 
 اتخاذ تصمیم نهایی توسط شورای پذیرش و ارزیابی یا شورای پارک/ مرکز رشد. •

اشد، کسب امتیاز منوط  بتوجه: در مورد معیارهایی که نیاز به ارائه مستندات توسط واحدهای فناور می 
 به ارائه این مدارک است. 
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 معیارهای ارزیابی 

می  پیشنهاد  زیر  ارزیابی  فناور چهار محور  واحدهای  ارزیابی  این محورها  برای  از  یک  برای هر  شود 
ها مناسب است پارامترهایی  ها را پیشنهاد کرد. در پیشنهاد این شاخص ای از شاخص توان مجموعهمی 

ا قابلیت  حداقلی مانند  موثررزیابی،  و  مرتبط  آنها،  تعداد  شوند.  بودن  گرفته  نظر  در  آنها،  مانند  و  بودن 
 ها در جدول زیر برای محورهای چهارگانه فوق ارائه شده است. ای از این شاخص نمونه

 های ارزیابی شاخص  محورهای ارزیابی 

 دستاوردهای فناوری 

 ار و تحقق موضوع ایده محوری شده در برنامه کسب و کدستیابی به اهداف تعیین 

 محوری شده در مراحل مختلف غیر از ایدههای توسعه دادهتعداد فناوری

 های فناوری کشور های واحد با توجه به اولویت جایگاه فناوری 

 ها و محصوالت/ خدمات فناورانه واحد اثربخشی فناوری

 های نامشهود های فنی و سرمایه دارایی

 دهنده نظام نوآوری سازمان عناصر تشکیل 

 ات پژوهشی مؤسس ها و  های علمی و فناوری دانشگاهاستفاده از ظرفیت 

 ثبت پتنت داخلی یا خارجی و کسب جوایز معتبر 

سازی دستاوردها و  تجاری

 های اقتصادی فعالیت 

 گردش مالی سالیانه و رشد آن 

 میزان درآمدهای ارزی و رشد آن 

 و جذب سرمایه داخلی و یا خارجی  میزان فروش دانش فنی 

 حجم قراردادهای پژوهشی و فناوری و رشد سالیانه آن 

 های فناورانه تنوع منابع مالی در انجام فعالیت 

 تعداد و تنوع مشتریان و جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی 

 تجزیه و تحلیل مؤثر از رقبا و توسعه سهم واحد از بازار 

 حسابداری و گزارشات و نظامات مالی   وجود دفاتر

 ها در اراضی پارک گذاری و توسعه فعالیت سرمایه

 ریزی و مدیریت سازمانی برنامه

 ها بودن ساختار سازمانی و برنامهروزبه

های سازمانی برای پایداری و توسعه نیروی انسانی  کیفیت نیروی انسانی و برنامه 

 متخصص و کارآمد 

های آموزشی،  ردی و افزایش دانش سازمانی )استفاده از دورهارتقاء دانش ف 

 ها و منتورینگ( مشاوره

تعامل با پارک و دیگر  

 واحدهای فناور مستقر 

 1تعامل با پارک علم و فناوری 

 سازی و تعامل با دیگر واحدهای فناور مستقر در پارک های شبکه مشارکت در برنامه 

 
هااا  هایی مانند همکاری و مشااارکت در طر  ارک علم و فناوری در زمینه منظور از این معیار، داشتن تعامالت مناسب با پ  -1

ها و مؤسسااات  های پارک، انعقاد قرارداد از طریق پارک، استفاده از تسهیالت و مزایای قانون حمایت از شاارکت و برنامه 
 باشد. ی می های تبلیغات ها و فعالیت بنیان، رعایت ضوابط و مقررات پارک و ذکر نام پارک در گزارش دانش 
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امتی سقف  یک  محورها  از  هریک  می برای  گرفته  نظر  در  عالوهاز  از شود.  یک  هر  برای  این  بر 

توان امتیاز حداقلی و حداکثری در نظر گرفت که امتیاز حداقلی به معنای ضرورت ها نیز می شاخص 

از این شاخص است. جمع سقف  امتیاز قابل اکتساب  امتیاز حداکثری به معنای سقف  اکتساب آن و 

می امتیاز شاخص  در یک محور  آن توانها  از  و درصدی  نباشد  آن محور  امتیاز  با سقف  برابر  لزوما  د 

های یک شاخص توسط شاخص دیگر است. ها یا ضعفدادن کاستی بیشتر باشد که به معنای پوشش

می  امتیازات  بخش  این  در  مستقر  یا  رشد  مرکز  در  )مستقر  فناور  واحد  نوع  براساس  تواند 

 باشد.فاوت  ات/پارک( و سال استقرار واحد فناور متمؤسس 

منظور در نظر گرفتن موارد بارز و مهم عملکردی واحدهای بر محورهای چهارگانه فوق، به عالوه

های محورهای فوق آورده نشده است یا به دلیل حجم و اندازه و میزان تاثیر فناور که لزوما در شاخص 

می  پیشنهاد  شود  گرفته  نظر  در  ویژه  بصورت  است  الزم  پنجآن  محور  از  عنوانشود  با  »سایر می 

و سقف امتیاز آن به مجموع سقف امتیاز محورهای چهارگانه    شوددرنظر گرفته    دستاوردهای ویژه« 

 ( اضافه شود. 100فوق )

 امتیاز ارزیابی

شده شود که برمبنای امتیاز کسب صورت عددی در محدوده صفر تا صد تعیین می امتیاز ارزیابی واحد فناور به 

 شود:شود. امتیاز ارزیابی هر واحد فناور با روش زیر محاسبه می محاسبه می از معیارهای مختلف  

 شده برای نظر اعضاء = امتیاز هر معیار کننده با توجه به ضریب درنظرگرفتهمیانگین نظرات مجموعه ارزیابی   وزن معیار 

 ل امتیاز مربوط به »سایر دستاوردهای ویژه« + مجموع امتیازات هر معیار = امتیاز ک 

 شوند. بندی می کنند، در سطوح مختلف دسته واحدهای فناور براساس امتیازی که کسب می 

 گزارشات ارزیابی

های مهم یک نظام ارزیابی  های ارزیابی و بکارگیری نتایج آن از جمله بخش تهیه و تنظیم و تحلیل گزارش 

 شود:وارد زیر پیشنهاد می است که الزم است با دقت و حساسیت زیاد انجام گیرد. برای این منظور م 

ارزیابی جمع • گزارشات  ارائه  و  تهیه  مرکز   بندی،  پارک/  ارزیابی  و  نظارت  کارشناس  توسط 

 ربط زیر نظر این کارشناس انجام گیرد. رشد یا کارگزار ذی

براساس گزارشات ارزیابی، کارنامه ارزیابی ساالنه واحد فناور شامل نمرات ارزیابی واحد در  •

شده توسط تیم ارزیابی به همراه راهکارهای بهبود،  نقاط ضعف و قوت شناسایی هر معیار و 

 در اختیار واحدهای فناور قرار داده شود.
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نتایج ارزیابی در شورای پذیرش و ارزیابی یا شورای پارک/ مرکز رشد مورد ارزیابی و تجزیه  •

کسب امتیازهای  براساس  و  گیرد  قرار  تحلیل  مانو  مواردی  به  نسبت  زیر شده  ند 

  گیری شود:تصمیم 

 تعیین تکلیف ادامه حضور در دوره، صدور اخطار یا خروج از دوره؛ •

 میزان استفاده از تسهیالت و خدمات پارک؛  •

 پیشنهادات برای ارتقاء شرایط کاری واحدهای فناور.  •





 مندی  اصول کلی حاکم بر صدور مجوز فناوری و شرایط بهره 

 از خدمات قانونی مرتبط با آن 

 قدمه م 

تسهیل در    منظور بنیان« و به ات دانش مؤسس ها و  قانون »حمایت از شرکت   9این دستورالعمل براساس ماده 

پارک بهره  در  مستقر  فناور  واحدهای  رشد  مندی  مراکز  و  فناوری  و  علم  انجام    تابعه های  جهت  در 

جمله برخورداری از مزایای  شده در قوانین کشور از  بینی های محوله از تسهیالت و مزایای پیش ماموریت 

گذاری خارجی و مبادالت مالی  های مالیاتی و عوارض، سرمایه مناطق آزاد درخصوص روابط کار، معافیت 

اعطای مجوز فناوری منوط به ارزیابی توانمندی و ظرفیت واحد فناوردر زمینه  المللی تدوین شده است.  بین 

 باشد. فناوری مشخص می 

 تعاریف  -1 مادة

بنیان  های فناورانه، نوآورانه و دانشمجوزی است که جهت تأیید صالحیت انجام فعالیت فناوری: مجوز  

شود. این مجوز های علم و فناوری و صالحیت فناورانه آنها صادر می واحدهای فناور مستقر در پارک

دارایی  تجاریبراساس  در  فناوری  واحد  توفیق  و  انسانی  نیروی  فنی، ظرفیت  صوالت سازی محهای 

مندی از شده در قوانین کشور، بهره بینی نیاز استفاده از تسهیالت و مزایای پیششود و پیشصادر می 

حمایت و  سازمانخدمات  ذیهای  حمایتی  با های  فناور  واحد  ارتباط  ایجاد  و  معرفی  تسهیل  ربط، 

اور و احراز شرایط و های اجرایی و اقتصادی است. این مجوز با درخواست واحد فنها و دستگاهسازمان

پس از تایید شورای فناوری یا کارگروه مربوط در پارک علم و فناوری و با امضای رییس پارک صادر و 

 شود. یا تمدید می 

 ( فناوری  و  علم  عناوین  (:  Science and Technology Zoneپردیس  یا  فناوری  و  علم  پردیس 

ای از اراضی با ا در بر داشته باشند، به پهنهای که مفهوم عملیاتی یک پردیس علم و فناوری رمشابه

می  اطالق  مشخص  که  محدوده  در مؤسس شود  توانمند  فناوری  تحقیقاتی،  دانشگاهی،  علمی،  ات 

فعالیت  کنند و زمینه استقرار واحدهای می   تأسیسهای حوزه فناوری و نوآوری خود  چارچوب توسعه 

کنند. این محدوده از اراضی بزرگ را فراهم می   هایبنیان و شرکتات دانشمؤسس ها و  فناور و شرکت 
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به  می  متعلق  ناحیه مؤسس تواند  یا  باشد  پردیس  مؤسس  فناوری  و  تحقیقاتی  دانشگاهی،  علمی،  ه 

 ه با مدیریت شهری باشد. مؤسس ه و مورد توافق  مؤسس نوآوری همجوار  

شخص جغرافیایی ای شهری یا مشابه آن با محدوده مناحیه(:  Innovation Zoneناحیه نوآوری ) 

اقتصادی است -ه علمی، دانشگاهی، تحقیقاتی، فناوری یا صنعتی مؤسس در مجاورت یا با مرکزیت یک 

برداری از بنیان رشدیافته و توانمند با هدف بهرهات دانشمؤسس ها و  واحدهای فناور و شرکت  که در آن 

  شوند.ای آن مرکز مستقر می های علمی، فناوری و توسعهظرفیت 

 و ات، واحدهای تحقیق و توسعه و یا سایر اشخاص حقوقی  مؤسس ها،  منظور شرکت  :فناور  واحد 

 به   وابسته  هایبخش  سایر  یا  رشد   مراکز  یا  پارک   در  مستقر   یا  پوشش  تحت  فناور  هایهسته  همچنین

حقوقی   اند یافته  استقرار  و   پذیرفته  پارک   در  مربوطه  ضوابط   چارچوب   در  که   هستند   پارک هویت  و 

 کسب   زمینه  در  خود   قانونی   اسناد  سایر  یا  و  اساسنامه  به  توجه  با  فناور  واحدهای.  دارند  پارک  از  لمستق 

کاربردی  تح  از  مستخرج   یا  و  نو  ایده  یک   محوریت  با  کار  و مهندسی، توسعه  و قیقات  طراحی  ای، 

و   فناوری  و مدیریت  انتقال  کار  یامهندسی معکوس،  و  تخصصی کسب  فناوری    ارائه خدمات  تا )از 

به تجاریبازار(  ممنظور  فعالیت  تحقیقات  نتایج  مقررات کنندی کردن  و  قوانین  رعایت  با  تعریف  این   .

 . شودمی   نیز  خارجی   اتمؤسس   و  هامربوط، شامل شرکت

و   یجاداز ا  یتی، با ارائه خدمات حما  که  شودمی   محسوب  فناوری  و  پژوهشی   نهادی  رشد:   مرکز

نوپا    واحدهای توسعه   کارآفر  تأسیسازه  ت   یافناور  اقتصاد  با  که   نوآورانو    ینانتوسط   در   ی اهداف 

اجرا   در  کنند،می   فعالیت  نوآورانه  و  فناورانه  هایزمینه   ی هابرنامه  ینی، کارآفر  یدادهایرو  یقالب 

 . کندمی   یبانی پشت  رشد   های دوره و   مقدماتی   رشد  های دوره ی، شتابده

 بخش   منظور (:  Research and Development Department/Unit/Center)   توسعه   و   تحقیق  واحد 

 توسعه   مسئولیت  که  است  بزرگ  سازمان  یا  شرکت   یک   از  ایمشابه  واحد   یا  فناوری  توسعه  و  پژوهش

 . دارد  بعهده  را  آنها  مانند   و  جاری  محصوالت  فناوریرسانی  روزبه  جدید،   محصوالت

 که   شود ی م  صادر   یفناور واحد   برای   فناوری   مجوز   -2 مادة

یت حقوقی مشخص دارند )واحد فناور با هویت حقوقی مستقل یا واحدهای وابسته هو  -الف

به سازمان مادر( و بخش اصلی فعالیت آنها )حداقل نیمی از آن( دانشی یا ارائه خدمات 

 های فناورانه است؛ سازی برای توسعه فعالیتتجاری

در    -ب کامل  بطور  و  است  پارک  با  استقرار  و  اجاره  قرارداد  پارک دارای  کالبدی  فضاهای 

مستقر و آدرس رسمی آن در پارک بوده و یا بخش اصلی فعالیت آن )حداقل نیمی از 

 فعالیت واحد( در پارک است؛
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 ای پارک شرکت داشته باشد و واجد حداقل عملکرد قابل قبول باشد؛ در ارزیابی دوره  -ج 

 ماه از زمان استقرار آن در پارک گذشته باشد.   6که حداقل   -د

 شود. هسته فناوری مستقر در مرحله رشد مقدماتی مشمول دریافت مجوز فناوری نمی   -1 صرةتب

ها که در برای واحدهای فناور وابسته و واحدهای تحقیق و توسعه صرفاً بخشی از فعالیت  -2  تبصرة

های شرکت مادر تسری شود و به همه فعالیتگیرد، مشمول دریافت مجوز می می  پارک انجام

 بد. یانمی 

 شوند. نمی   دمستقر در پارک، مشمول بند    بنیانهای دارای مجوز دانششرکت  -3 تبصرة

ربط )نظیر مجوز از سازمان غذا و دارو،  این مجوز جایگزین مجوزهای رسمی نهادهای ذی  -4  تبصرة

 شود. استاندارد و. ..( نمی 

 :باشد  رزی شرایط واجد باید فناور واحدهای از پارک ارزیابی نظام -3 مادة

 ای با فواصل حداکثر یک ساله برگزار شود؛ صورت دورهبه  -الف

های ارزیابی از استانداردهای الزم و مورد قبول وزارت برخوردار باشد )مطابق با شاخص   -ب

 در دستورالعمل پیوست(؛ 

 توسعه   و  نوآوری  سازمانی،   و  انسانی  نیروی  توسعه:  حوزه  4  در  را  فناور  واحدهای  عملکرد  -ج 

 دهد؛  قرار  ارزیابی   مورد  مناسب،   های اثربخشی   و  دستاوردها  و  اقتصادی  توسعه  وری، فنا

ها و بازدیدهای حضوری توسط اظهاری، بررسی مستندات و مصاحبهبر پایه سه روش، خود -د

 تیم داوری خبره، انجام گیرد؛

 صورت مستند به واحد فناور اعالم شود؛ه. نتایج ارزیابی به

ب الزم  سازوکار  مجدد و.  ارزیابی  امکان  و  ارزیابی  نتیجه  به  نسبت  فناور  واحد  اعتراض  رای 

 بینی شده باشد. پیش

شده ی وزارت عتف قرار گرفته باشند و در سامانه معرف  تاییدمورد   بایدپارک  یکالبد فضاهای  -4 مادة

 :باشند  داشته قرار یرگروه ز  سهاز    یکی در  واز طرف وزارت عتف ثبت شده  

 که مالکیت آنها متعلق به پارک یا واحدهای فناور مستقر در اراضی پارک است فضاهایی    -الف

سال( و   3برداری از آن برای یک مدت زمان معین )حداقل  فضاهایی که مدیریت و بهره  -ب

 نامه، به پارک واگذار شده است؛در قالب یک قرارداد اجاره یا توافق 
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های  ها و پهنه دارای مجوز )مراکز رشد، پردیسفضاهای متعلق یا در اختیار مراکز فناوری    -ج 

های فناوری و مانند آنها( که در چارچوب ضوابط  علم و فناوری، نواحی نوآوری، شهرک

 شوند شده در وزارت عتف، وابسته به پارک محسوب می تدوین

 : باشد   زیر  مشخصات واجد  یدشده با یدتمد/صادر  فناوری   مجوز   -5 مادة

 نه تخصصی واحد فناور صادر شده باشد؛در ارتباط با زمی  -الف

 حداکثر دو یا سه محور کاری مرتبط در آن درج شده باشد؛  -ب

تا پایان سال صدور باشد و درصورت نیاز بصورت دوره  -ج  اعتبار آن حداکثر  ای تمدید مدت 

 شود؛ 

اعالم  -د فرمت  معرفی در  سامانه  در  و  باشد  شده  تنظیم  وزارت  طرف  از  طرف شده  از  شده 

 ارت عتف ثبت شده باشد.وز

 هر واحد فناور صرفا مجاز به دریافت یک مجوز فناوری است؛   -1 تبصرة

شود و الزاماً اختصاص به محصول یا خدمت مجوز فناوری برای زمینه تخصصی صادر می   -2  تبصرة

 خاص ندارد؛

زمینه  -3  تبصرة حتی   انتخاب  فناوری  مجوز  در  درج  برای  فناور  واحد  بتخصصی  مبنای االمکان  ر 

 انجام گیرد.   بنیاندانش  خدمات  و کاالها  فهرستزیردسته دوم به بعد  

 :قانونی  خدمات  از  مندی بهره   جهت فناوریاستفاده از مجوز   شرایط  -6 مادة

شده در قانون، منوط به دریافت مجوز فناوری است  بینی استفاده واحد فناور از مزایای پیش  -الف

 )شرط الزم(.

جا  -ب فناوری  بهره مجوز  برای  پارک  رییس  تاییدیه  پیشیگزین  مزایای  از  در  بینی مندی  شده 

های مورد نظر از رییس پارک قانون و مقررات مربوط نبوده و حسب مورد دریافت تاییدیه

 نیز الزم است؛ 

های مربوطه، از صالحیت شرکت پارک موظف است با برقراری سازو کارهای الزم و ارزیابی  -ج 

 ز خدمت و تسهیل قانونی اطمینان حاصل کند. مندی ابرای بهره
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 اجرایی  فرایند  -7 مادة
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  ، ی ن ی توسعه کارآفر   در یی  اجرا   ی ساختارها   ی انداز راهنمای راه 

 ی ات پژوهش مؤسس ها و  دانشگاه   در ی  فناوری و نوآور 

 30/01/1399  تصویب  خ یتار

 مقدمه 

آفرین از جمله رویکردهای امروز دنیا  و ارزش   محور حرکت به سوی مراکز علمی، پژوهشی و فناوری جامعه 

گویی به نیازها و  شود. این رویکرد که زیربنای اصلی آن توجه به کارآفرینی و نوآوری، پاسخ محسوب می 

های امروز وزارت علوم،  ای است در صدر راهبردها و برنامه های جامعه، اثربخشی اجتماعی و منطقه چالش 

 ات آموزشی، پژوهشی و فناوری تابعه قرار دارد. مؤسسها و  تحقیقات و فناوری، دانشگاه 

سامان  جهت  در  ساختاری  و  اجرایی  کلی  الگوهای  ارائه  هدف  با  حاضر  راهنمای  و  مستند  دهی 

فعالیت  تجاری هدفمندسازی  و  کارآفرینی  حوزه  در  کشور  پژوهشی  و  آموزشی  مراکز  فناوری  های  سازی 

ات پژوهشی نه تنها  مؤسس ها و و توسعه این ساختارها توسط دانشگاه رود ایجاد  تدوین شده است. انتظار می 

بلکه زمینه از موازی  نماید،  نوآوری و فناوری جلوگیری  توسعه  های  افزایی ظرفیت های هم کاری در حوزه 

ای و ملی فراهم  های توسعه منطقه گیری از آنها را در برنامه علمی و فناوری یک منطقه جغرافیایی و بهره 

 . آورد 

 تعاریف   -1 مادة

های الزم خدمات واحدی است که با انجام راهبری، پشتیبانی و مشاورهکانون خالقیت و شکوفایی:  

های علمی و خالقانه افراد ارائه کردن و شکوفایی ایدهتخصصی را برای اثبات و عملیاتی علمی، فنی و 

 کند. می 

های ها و برنامهدهی و تمرکز فعالیت مرکزی است که سامان  :افزایی مرکز کارآفرینی و مهارت 

برنامه جمله  از  دانشگاهی،  مراکز  در  کارآفرینی  مهارتحوزه  دورههای  و  رویدادها  و  های افزایی 

 کند. کارآفرینی مورد نیاز برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی را دنبال می 
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واحدهای فناور نوپا یا   و توسعه  جادیاز ا  ی، تیبا ارائه خدمات حمامرکزی است که    : رشد   مرکز

فعالیت   فناورانه و نوآورانه هایدر زمینه یاهداف اقتصاد نوآوران که باو  نانیتوسط کارآفر تأسیستازه 

کسبمی   ی بانیپشت  ، کنندمی  رشد  مرکز  نوپاکند.  کسب  1وکارهای  رشد  مرکز  فناورانهو  از   2وکارهای 

 جمله مصادیق مراکز رشد هستند. 

هنده شخصیت حقوقی یا نهادی توانمند است که با تکیه بر تجربه کاری، دشتاب  دهنده: شتاب 

راهبری  و  مشاوره  و  آموزش  با  خود  ارتباطات  و  امکانات  و  تجهیزات  مالی،  و 3منابع  مالی  حمایت   ،

 بخشد. ها را شتاب می آپ های نو و استارتگیری ایدهگذاری، ارتباطات، بازاریابی و فروش، شکلسرمایه 

  6مدت چند ماهه )غالباً  ه کوتاهمرکزی است که در یک دور :  دهی شتابپیششد یا  ر مرکز پیش

های نوآورانه هستند و آمادگی پذیرش و ورود به یک  های فناور مستعدی که دارای ایدهماهه( به هسته

ثبیت های الزم برای آشنایی با بازار، پرورش و ت دهنده را ندارند، مشاوره و آموزشمرکز رشد یا شتاب

کند. این مرکز دهی یا مرکز رشد، ارائه می کاری و کسب آمادگی الزم برای ورود به دوره شتاب ایده

یا شتابمی  رشد  مرکز  مانند  ساختار  درون یک  در  و  باشد  نداشته  مستقل  ماهیت  دهنده شکل  تواند 

 گرفته باشد.

ین مشابه مرکزی است که یا عناو یفناور توسعه و ینوآور مرکز مرکز نوآوری و توسعه فناوری: 

فعالیتسامان کلیه  مدیریت  و  دانشگاهدهی  در  نوآوری  و  فناوری  توسعه  کارآفرینی،  حوزه  و های  ها 

 کند. سازی فناوری را دنبال می ات پژوهشی توانمند در کارآفرینی، پژوهش و تجاریمؤسس 

فناوری و  علم  مشابه   : پردیس  عناوین  یا  فناوری  و  علم  پهنه   پردیس  و ابه  اراضی  از  ی 

ات علمی، دانشگاهی، تحقیقاتی یا فناوری مؤسس شود که  ها با محدوده مشخص اطالق می ساختمان

فعالیت توسعه  نوآوری خود  توانمند در جهت  و  فناوری  استقرار واحدهای   تأسیسهای حوزه  زمینه  و 

و شرکت و  فناور  دانشمؤسس ها  فراهم می ات  را  و مجموعبنیان  این محدوده  از  کنند.  و تأسیس ه  ات 

ه آموزشی و پژوهشی و یا پارک علم و فناوری باشد و یا مؤسس تواند متعلق به دانشگاه یا  امکانات می 

ه با مدیریت شهری ایجاد شده است.  مؤسس ه باشد که به استناد توافق  مؤسس ناحیه نوآوری همجوار  

گسترش،  شورای  مصوب  مقررات  و  ضوابط  چارچوب  در  و  خاص  شرایط  در  از می   پردیس  تواند 

 های علم وفناوری برخوردار شود.های قانونی پارکظرفیت 

فناوری    :فناوری  و  علم   پارک و  علم  است    ایهمؤسس پارک  فناوری  و  بوسیله پژوهشی  که 

حرفه می متخصصین  مدیریت  و  ای  ارتقامنظور  بهشود  طریق  از  درجامعه  ثروت  فرهنگ ء  افزایش 

متکی بر علم   یاههمؤسس حاضر در پارک و  و واحدهای فناور    هامیان شرکتسازنده  نوآوری و رقابت  

 
1- Business Incubator – BI            2- Technology Business Incubator – TBI             3- Mentoring 
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دانش   هدف شودمی   تأسیسو  این  به  دستیابی  برای  جریان    ، .  میان    توسعهپارک  در  را  فناوری 

توسعه، شرکت  هایهمؤسس ها،  دانشگاه انداخته و مدیریت  تحقیق و  بازار به حرکت  های خصوصی و 

، مراکز رشد  های خالقیت و شکوفایی، کانونرا از طریق    ریی متکی برنوآوهارکتشرشد    کند ومی 

 کند. و فرآیندهای زایشی تسهیل می   ها، مراکز نوآوریدهندهشتاب 

تجاریبرنامه  -2  مادة و  توسعه  برای  پیشنهادی  ساختارهای  و  دانشگاه ها  در  فناوری  و سازی  ها 

 ات پژوهشیمؤسس 

 ی و توسعه فناور   ی ن ی فرحوزه کارآ ی ها ها و برنامهانواع فعالیت  -1-2

برنامه  هافعالیتعموم   کارآفر  یهاو  فناور  ، ی نیحوزه  نوآور   یتوسعه  و  دانشگاه  یو  ات مؤسس ها 

 کرد:   م یتقس   ریز  یها به دسته  توان ی کشور را م   ی پژوهش 

ها و مراکز در دانشگاه  غالباًها که  این برنامه:  یی افزامهارت   یها ها و برنامهفعالیت -2-1-1

اجرا   عالی  دانشجویان می آموزش  بویژه  دانشجویان،  آنها  اصلی  مخاطب  و  شوند 

توانمندی ارتقاء  هدف  با  هستند،  دانشجویان کارشناسی  نرم  آماده  1های  سازی  و 

 شوند.اجرا می   2پذیریبردن ظرفیت اشتغال ایشان برای ورود به بازار کار و باال 

برنامهفعالیت 2-1-2 و  نبرنامه  نیا  : ینی کارآفر   ی ها ها  دانشگاهغالباً  زیها  در  مراکز   و  ها 

خالق و صاحب  انیآنها دانشجو ی و مخاطب اصل شوندی و پژوهشی اجرا م  ی آموزش

وکار نوآورانه را  کسب  ک ی  یاندازو راه  ی جمع   یورود به کارها   یی است که توانا  دهیا

اصل محور  ذ  ها امهبرن  نیا  یدارند.  در  غالباً  کارآفر  لیکه  مراکز   ، ی نیمراکز 

شکوفا  تیخالق   یهاکانون  ای  ی دهشتاب شیپ سازوکارها  یی و  انجام   یو  مشابه 

دن  انیدانشجو  یی آشنا  رد، یپذی م با  واقعکسب  یایمستعد  نوآورانه،  و   هات یوکار 

 . کندی را فراهم م   ی نیورود به عرصه کارآفر  ی برا  شانیا  یسازالزامات آن و آماده

برنامهفعالیت -2-1-3 و  ها و برنامه  ه یامل کلش  نوپا:  یوکارهارشد و توسعه کسب  ی ها ها 

است که با   ی ها و مراکز پژوهش در دانشگاه  یو راهبر  ی خدمات  ،ی تیحما  یهافعالیت 

ا به  زدن  دامن  رشد    ی ش یرو  یوکارهاکسب  جادیهدف  مراکز  قالب  مراکز   ایدر 

  یهاها و هستهگروه  ها، م یها ت برنامه  نیا  ی شود. مخاطب اصلانجام می   یدهشتاب 

 است. د یوکار جدکسب  ک ی  ی اندازراه  یو توانمند برا  دهیخالق و نوآور صاحب ا

 
1- Soft Skills             2-  Employability           3- Technology License 
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برنامهفعالیت -2-1-4 و  فناور  یها ها  فعالیت   ی: توسعه  از  دسته  آن  تحقیقاتی منظور  های 

های گذاری آنها توسعه فناوری اعضای هیئت علمی و پژوهشگران است که هدف 

تحقیقاتی های  ات پژوهشی یا آزمایشگاه مؤسس در    غالباًسازی است و  قابل تجاری

صورت گروهی و با همکاری دانشجویان صورت فردی و یا بهاختصاصی ایشان به

می  انجام  پژوهشی  دستیاران  یا  تکمیلی  از  تحصیالت  دسته  این  دستاورد  پذیرد. 

  3فنی قابل ثبت و واگذاری یا فروش امتیاز فناوری ها غالباً دستیابی به دانشفعالیت 

 وکار فناورانه است.تشکیل هسته اولیه یک کسب  الزم برای   با هدف ایجاد زمینه

ها و ها، فعالیت مجموعه برنامه  : ی ثبت، انتقال و فروش فناور  ی ها ها و برنامهفعالیت -2-1-5

که غالباً در    شودی را شامل م  هیو جذب سرما  یحقوق  ، یامشاوره  ، ی خدمات آموزش

فناور انتقال  دانش    ی برا  یدفاتر  فروش  و  انتقال  فناوثبت،  و    یهایرفنی 

آزما  افتهیتوسعه اخت  ی قات ی تحق   یهاشگاه ی در  در  توسعه  اریرا  و پژوهشگران  دهنده 

 . دهد ی قرار م  یگذارهیسرما  ای  دیخر  انیمتقاض

 ی شنهادی پ  یساختارها    -2-2

ماموریت  به  توجه  دانشگاه با  متفاوت  نسبتاً  کارکرد  و  و  ها  پژوهشی،  مؤسس ها  ات 

 صورت مجزا ارائه شده است.ه بهساختارهای پیشنهادی نیز برای این دو گرو

پیشنهای   -2-2-1 سامان  : ها دانشگاه   یبراساختارهای  فعالیت برای  توسعه  و  و دهی  ها 

دانشگاهبرنامه فناوری  توسعه  و  کارآفرینی  در حوزه  اشاره  مورد  دسته  های  ها، سه 

می  پیشنهاد  دانشگاهساختار  که  ظرفیتشود  با  متناسب  برنامهها  ساختار،  و ،  ها 

دهی مناسب را انتخاب کنند. در طراحی این سه  توانند سازمانای خود، می عملکرده

گیری ساختار نهایی در نظر گرفته شده  دسته ساختار، یک روند تکاملی برای شکل 

فعالیتاست که می  میزان رشدیافتگی  توجه به  با  ه در این حوزه مؤسس های  تواند 

 برداری قرار گیرد. مورد بهره

دهی و تمرکز واحد سازمانی برای سامان نیا : 1افزاییمهارت   و ی ن ی کارآفر کزاداره/ مر -الف

های و حتی برخی از زیرنظام  های کوچک های حوزه کارآفرینی در دانشگاهفعالیت 

حرفه و  فنی  دانشگاه  نظیر  عالی  کاربردی، آموزش  و  علمی  جامع  دانشگاه  ای، 

ات آموزش عالی مستقلی که در س مؤسدانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسالمی یا  

شود. تمرکز بیشتر  ها هستند، پیشنهاد می نقطه شروع و ورود به این دسته از فعالیت 

 
1- Entrepreneurship and Vocational Office/Center 
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برنامه سازمانی  واحد  اجرای  این  و  فعالیت   2ریزی  از  اول  عنوانگروه  شده  های 

افزایی و کارآفرینی( است و از نظر ساختاری این واحد سازمانی های مهارت )برنامه

ربط دانشگاه های ذیتواند در قالب یک اداره یا دفتر و در ذیل یکی از معاونتمی 

 فعالیت کند.

به دانشگاه:  1نوپا  ی وکارها کسب  توسعه  و  ینی کارآفر دیریت/مرکز  م اداره/  -ب  که  هایی 

نشان  خود  از  حوزه  این  در  را  خوبی  عملکرد  و  کرده  ورود  کارآفرینی  موضوعات 

اضااند می داده با  توسعه شرکتفهتوانند  و  برنامه رشد  فعالیت کردن  نوپا،  های های 

هر   و  داده  توسعه  را  خود  کارآفرینی  فعالیت  3حوزه  از  اول  عنوانگروه  شده  های 

مهارت)برنامه کسبهای  توسعه  و  رشد  و  کارآفرینی  در افزایی،  را  نوپا(  وکارهای 

توسعه کسب و  کارآفرینی  عنوان  با  مدیریت  یک  قالب  در  نوپا، دانشگاه  وکارهای 

تواند با دو ریزی و اجرا کنند. از نظر ساختاری این اداره/ مدیریت/ مرکز می برنامه

)به کارآفرینی  اداره  یا  دفتر  پیشنهادی  مجموعه  برنامهزیر  مسئول  های  عنوان 

برنامهمهارت  و  برنامهافزایی  )به عنوان مسئول  و مرکز رشد  کارآفرینی(  های های 

کسب توسعه  و  معاونت  رشد  یا  دانشگاه  ریاست  نظر  زیر  مستقیما  نوپا(،  وکارهای 

 ربط در دانشگاه فعالیت کند. ذی

دهی و تمرکز این مدیریت که برای سامان  : 2ی فناور  توسعه   و  ینوآور  دیریت/مرکزم   -ج

دانشگاهفعالیت  در  نوآوری  و  کارآفرینی  حوزه  )دارای های  توانمند  و  بزرگ  های 

های مختلف و گسترده آموزشی و تحصیالت تکمیلی و گروهیافته  های توسعهدوره

های نوآورانه  ریزی و اجرای کلیه فعالیت شود. در عمل، برنامهپژوهشی( پیشنهاد می 

تجاری و  توسعه  و  کارآفرینانه  فعالیتو  کلیه  برای  فناوری  برنامهسازی  و  های  ها 

واقارائه در  مدیریت  این  دارد.  عهده  بر  را  یک  بند  در  سامانشده  بخش ع  دهنده 

های حوزه پژوهش و فناوری است. از نظر ساختاری این مدیریت/  فناوری فعالیت 

یا واحد مدیریتی کوچک  با چند مجموعه  تر مانند  مرکز یک واحد مدیریتی بزرگ 

فناوری، مرکز رشد و سایر واحدهای  انتقال  اداره  یا  دفتر  اداره کارآفرینی،  یا  دفتر 

های عنوان شده است. با توجه به د، مسئول بخشی از برنامهمرتبط بوده که هر واح

های بزرگ کشور و وجود معاونت پژوهش و فناوری در این ساختار فعلی دانشگاه

 
1- Entrepreneurship and Business Development Department/Center 
2- Technology Development and Innovation Center 
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پژ معاونت  ذیل  در  مدیریتی  مرکز  این  جایگاه  و  ساختار،  پیشنهاد  وهش  فناوری 

 شود. می 

ات  مؤسس   تیربا توجه به مامو  ی: پژوهش   ات مؤسس   یبرا  ی شنهادیپ  ی ساختارها  -2-2-2

تول   ی پژوهش  اساساً  فناور  دیکه  عرضه  از   یو  استفاده  است،  تقاضامحور  پژوهش  و 

نوآور  /تیریمد فناور  یمرکز  توسعه  سامان  یو  مرکز  عنوان  کلبه  راهبر  و   ه یدهنده 

-1-2،  2-1-2های  برنامهگروه    3با   یفناور  یسازینوآورانه و توسعه و تجار  یهافعالیت 

ساختارشودی م  شنهادیپ  4-1-2و    3 نظر  از  فعل  ، ی.  ساختار  و  سازمان  توجه  مراکز   ی با 

پژوهش   ی قات یتحق  مد  ی و  است  بهتر  نوآور/تیریکشور،  فناور  یمرکز  توسعه    ی و 

واحدها  استیر  رمجموعهیز و  ابعاد  نظر  از  اندازه   رمجموعه، یز  ی و  و  حجم  با  متناسب 

 .ابدیمرکز توسعه    یهافعالیت 

 های توسعه کارآفرینی، فناوری و نوآوریاصول مهم در ایجاد ساختار  -2-3

 . کندی به اختصار ارائه م  ی ها و مراکز پژوهش انواع دانشگاه  یفوق را برا  شنهاداتیخالصه پ  1  ریتصو



 447 نوآوری  و فناوری اجرایی حوزه ها و ضوابط ها، دستورالعمل نامهقوانين، آیين

 

 

صویر 
ت

1
ع دانشگاه 

ی انوا
ی برا

ی پیشنهاد
ختارها

: سا
ی

ها و مراکز پژوهش
 

 



 ... ها و در دانشگاه ی،  فناوری و نوآورینیدر توسعه كارآفر ییاجرا یساختارها یاندازراهنمای راه  448

 

 است:   تیحائز اهم  ریفوق نکات ز  شنهاداتیخصوص پ  در

پ -1 جنبه  است،  شده  ارائه  که  شا  یشنهادیآنچه  و  دانشگاه    ستهیدارد  ه  مؤسس  ایاست 

برنامه   ی ژوهش پ با  و ساختارهامتناسب  را طراح  یها  مناسب  سازوکار  از   ی خود،  و پس 

 ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کند.   تیهیئت امنا و با رعا  بیتصو

پ -2 اارائه  شنهاداتیدر  در  تاک  نیشده  فرآ  یاصل   دیبخش  و برنامه  ، یی اجرا   یندهایبر  ها 

 قرار دارند.   تیاهم  یها است و ساختار و کالبد در درجه بعدفعالیت 

دانشگاه    ک یوجود سه ساختار در    یبه معنا  1  ریشده در تصوارائه   یساختارها  شنهادیپ -3

در    ایبزرگ   ن  دانشگاه  ک یدو ساختار  و تحول   ،ستیکوچک مستعد  توسعه  روند  بلکه 

 شده است.   ی نیبشیپ  یهاپوشش فعالیت  یساختارها برا

 فوق در هر دانشگاه/   یهاها و فعالیتبرنامه  ی راو اج یزیربرنامه  ، ی توسعه ساختار سازمان -4

پژوهش مؤسس  مقتض  ستیبای م   ی ه  به  توجه  طراحمؤسس هر    اتیبا  سازمان  یه   یده و 

 شود.

در   دیجد  یساختارها  جادیتوسعه و ا  یشده به معنااعالم  یهاها و فعالیت ورود به برنامه  -5

و  دانشگاه پژوهش مؤسس ها  ممؤسس و    ستی ن  ی ات  ساختار    ،ی انسان  یروین  ستیبای ات 

مال   ی سازمان منابع  پشت  یو  ن  ی بانیو  ظرف  ازیمورد  چارچوب  در  خود   یهاتیرا  موجود 

 کنند.   ی دهسازمان

خود و   یریگم یتصم  ها و درقالب نظامبا توجه به برنامه  ی ات پژوهش مؤسس ها و  دانشگاه -6

الذکر را فوق   یها ها و ساختارهر بخش از برنامه  توانندی امنا م  یهابا اخذ مجوز از هیئت

 کنند.   یات یعمل  دانند، ی خود م   اتیکه متناسب با مقتض

راه -7 دل   یاندازدر  به  رشد  با شخصفعالیت   یاقتصاد  تیماه  لیمراکز  تعامل  و    یهاتیها 

آن   یاندازاست و راه  تیحائز اهم  اریمرکز بس   یکالبد  یمستقل، توجه به فضا  ی حقوق

   وزارت عتف است.  اخذ مجوز از  ازمندیبر هیئت امنا نعالوه

 فناوری   و   علم  ی ها سیپرد  -3 مادة

فعالیت فناوری و شکلبسط و گسترش  توسعه  کارآفرینانه،  بنیان در وکارهای دانشگیری کسبهای 

مجاورت   و  برترمؤسس و    هادانشگاه درون  پژوهشی  داشتن    ، 1کشور  ات  برای  مراکز  این  تقاضای 

توسعه برای  مکمل  زیستساختارهای  بعدی  است. بهای  داشته  همراه  به  نوآوری  و  کارآفرینی  وم 

کالبدی هستند    -ی یا نواحی نوآوری و یا عناوینی از این نوع، ساختار برنامه  فناور  و  علم   یهاسیپرد

 
دانشگاه     -1 از  شرایط  منظور  عمومی،  شرایط  بر  عالوه  که  است  مراکزی  راهنما،  این  در  برتر  پژوهشی  مؤسسات  و  ها 

 های علم و فناوری داشته باشند. ورالعمل ایجاد پردیس علم و فناوری را مطابق با دست   اختصاصی الزم برای تأسیس پردیس 
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 داشتن   و   اولیه  هایظرفیت  به  رسیدن  خود و درصورت  ات در راستای برنامهمؤسس ها و یا  که دانشگاه

ها و مراکز توانند از آن بهره گیرند. در دانشگاهمی   فناوری  توسعه  و  نوآوری  حوزه  در  موفق   ایکارنامه

های علم و فناوری عنصر زیرساختی تکمیلی در توسعه مراکز نوآوری و توسعه پژوهشی برتر، پردیس

ه پژوهشی واجد شرایط یا مؤسس یا    توانند در محدوده اراضی دانشگاهشوند که می فناوری محسوب می 

 مجاور آنها شکل بگیرند.    در محدوده شهری

های های علم و فناوری سازوکارهای الزم برای توانمندسازی و توسعه بیشتر شرکت در پردیس

های بزرگ فناور  گرفته در مراکز رشد یا مراکز نوآوری و تبدیل آنان به شرکتکوچک و متوسط شکل 

و مراکز تحقیق و توسعه فراهم های بزرگ تحقیقاتی  و پیشران در منطقه و همچنین ایجاد آزمایشگاه 

پردیسمی  فیزیکی  نظر  از  برج شود.  قالب  در  فناوری  و  علم  خرید های  و  احداث  یا  و  فناوری  های 

دانشگاه محدوده  در  اختصاصی  می واحدهای  توسعه  دانشگاهها  دیگر  عبارت  به  و  یابند.  ات  مؤسس ها 

های علم و ی بخشی از عملیات پارکهای علم و فناورپردیس  تأسیسپژوهشی برتر کشور با ورود به  

می  انجام  همجوار  ناحیه  یا  خود  مراکز  و  اراضی  در  را  راهفناوری  پردیسدهند.  و  اندازی  علم  های 

به و هم  کارکردی  ماهیت  دلیل  به  فراهم فناوری، هم  بهرهمنظور  از مشوق آوردن شرایط  های گیری 

بر مجوز هیئت امنا با اخذ مجوز از شورای عالوههای علم وفناوری، الزم است  قانونی در اختیار پارک

 ریزی وزارت انجام پذیرد.  گسترش و برنامه

شده در بخش های علم و فناوری به ساختارهای پیشنهادی معرفی کردن الگوی پردیسبا اضافه

ات پژوهشی برتر که کارنامه عملکرد موفقی در مؤسس ها و  بوم نوآوری در دانشگاهاول، توسعه زیست

 شود. پیشنهاد می   2شده در تصویر  اند ساختار ارائهحوزه کارآفرینی، توسعه فناوری و نوآوری داشته
 

 

 وکارهای پیشنهادی برای توسعه ساختارهای نوآوری ساز -2تصویر 
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از مشوق  استفاده  اهمیت  دلیل  در حوزه به  قانونی  آنها  های  مانند  و  بیمه، گمرک  مالیات،  هایی همچون 

می دانشگاه شوتاکید  حتی  و  د  می مؤسسها  که  برتر،  پژوهشی  راهات  به  نسبت  مستقال  اندازی  توانند 

فراهم پردیس برای  کنند،  اقدام  فناوری  و  علم  شرکتهای  برخورداری  شرایط  دانشکردن  و  های  بنیان 

نامه  فاهمهای علم و فناوری مورد نظر خود را در چارچوب تاندازی پردیسفناور از این مزایای قانونی، راه

این همکاری و مشارکت پارک از سه مدل همکاری پیشنهادی در  و فناوری و در قالب یکی  های علم 

  ات پژوهشی مؤسس  و  هادانشگاه  ات پژوهشی برتر، سایرمؤسسها و  بر دانشگاهراهنما، دنبال کنند. عالوه

  واگذاری   با  توانندمنطقه، می   بوم نوآوری و فناوریمستعد نیز در راستای مشارکت در رشد و ارتقای زیست

  در استانی )  فناوری  و  علم  هایپارک  به  اندازیراه   و  تأسیس   مسئولیت  و   نیاز  مورد   امکانات  ها،زیرساخت

گیری یک های الزم را برای شکل (، زمینهراهنما  نیدر ا  یشنهادیپ  دوم  واول    یهمکار  یهامدل  قالب

 خود فراهم کنند. پردیس علم و فناوری در درون و یا در مجاورت 

دانشگاه در  ساختاری  نظر  از  فناوری  و  علم  می پردیس  برتر  ساختار های  یک  عنوان  به  تواند 

به ترجیحا  یا  فناوری  و  پژوهش  معاونت  ذیل  مدیریتی  بزرگ  حوزه  سازمانی  ذیل  در  مستقل  صورت 

 ریاست قرار گیرد.

 ی شنهادیپ  ی ساختارها   ی اندازدر راه   هاهی توص  -4 مادة

ب شکلرنامهاجرای  و  هیئتها  اختیارات  چارچوب  در  پیشنهادی  ساختارهای  و دهی  بوده  امناء  های 

  هیئت  از  مجوز   ها، مراکز علمی و تحقیقاتی با اخذ شود متناسب با ابعاد و گستردگی برنامهپیشنهاد می 

فعال  به  نسبت  مجموعهامنا  نکردن  و  سازمانی  ساختار  نظر  از  کنند.  اقدام  خود  موردنظر  یروی های 

یا پست   اندازی این مراکز مادامیانسانی، راه انسانی  های که منجر به توسعه ساختار )افزایش نیروی 

ساختار   چارچوب  در  و  است  امنا  هیئت  مجوزهای  و  اختیارات  زمره  در  نشود،  مدیریتی(  یا  سازمانی 

فعال  دانشگاه/  موجود و مجوزهای  انسانی  مؤسس شده در  نیروی  با اختصاص  پژوهشی  های  و پسته 

 سازمانی قابل انجام است. 

علم و فناوری هم به دلیل   هایپردیس  و  رشد  شده، ایجاد مراکز در میان عناصر ساختاری ذکر

وکارهای خصوصی و ماهیت متفاوت آنها با کارکردهای آموزشی و پژوهشی و   حضور پررنگ کسب

دلیل ظرفیت  به  فراهم هم  قانون، عالوههای  در  مورد    امنا  هیئت  از  زمجو  اخذ  برشده  نیازمند حسب 

 عالی است.   آموزش  ریزیبرنامه  و  گسترش  شورای عتف یا  وزارت  از مجوز  اخذ  نیازمند

راه  در  زیر  و  نکات  دانشگاهپردیس  تأسیساندازی  توسط  فناوری  و  علم  و  های  ات  مؤسس ها 

 ای برخوردار است.پژوهشی از اهمیت ویژه
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ساپردیس -1 توسعه  فناوری،  و  علم  محسوب  های  فناوری  توسعه  و  نوآوری  مرکز  ختار 

سرمایه می  عملیات  و  استقرار  امکان  که  شرکتشوند  زیستگذاری  در  بزرگ  بوم  های 

 کنند. ه پژوهشی را فراهم می مؤسس نوآوری و فناوری دانشگاه یا  

پردیس -2 اهمیت در  از  کالبد  و  جغرافیایی  محدوده  فیزیکی،  ابعاد  فناوری،  و  علم  های 

برخوردا یا  خاصی  دانشگاه  و  است  آن طرح جامع  مؤسس ر  توسعه  برای  باید  پژوهشی  ه 

 اختصاصی داشته باشد. 

ها که مجوز پارک علم و فناوری دارند یا پارک علم و فناوری استانی در  در آن دسته از دانشگاه  -3

 یافته است، ایجاد پردیس علم و فناوری معنا و ضرورت ندارد.    مجاورت آنها استقرار 

قابل    3ها و مراکز پژوهشی برتر در نهایت همانند تصویر  نوآوری در دانشگاه  بومزیسته  فرآیند توسع

 ارائه است. 
 

 

 ینوآور  یساختارها  توسعه  یبرا   ی شنهادیپ  یازوکارهاس ند یفرآ   -۳ تصویر

 یاستان  ی علم و فناور یها با پارک  یهمکار   -5 مادة

اندازی مراکز رشد کنند یا توانند اقدام به راهمی طور مستقل  ات پژوهشی بهمؤسس ها و  اگر چه دانشگاه

های علم و فناوری ایجاد کنند، با این وجود در توانند پردیسمی   برتر   پژوهشی  اتمؤسس   و  هادانشگاه

بهره به  ترغیب  و  تشویق  ظرفیتراستای  از  زیرساختگیری  و  قانونی  سختهای  و های  افزاری 

ها و مشترک دانشگاه  هایفعالیتم و فناوری و همچنین انجام  های علگرفته در پارکافزاری شکلنرم

پارک با  پژوهشی  قالب مراکز  در  فناوری  مراکز  ایجاد  نوآوری،  و  کارآفرینی  حوزه  در  استانی  های 

 ات پژوهشی مورد تاکید وزارت عتف است. مؤسس ها و  های علم و فناوری و دانشگاههمکاری پارک

فعالیت و  همکاری  ک   این  اولویتمشترک  از  و ه  توسعه  عرصه  در  عتف  وزارت  کاری  های 

تجربهتجاری دلیل  به  هم  است،  فناوری  و  سازی  و    هایظرفیت ها  خدمات  دلیل  به  هم  و  قانونی 

پارکحمایت ضرورتهای  از  و  است  توجه  مورد  فناوری  و  علم  و های  علمی  مراکز  همکاری  های 

بوم کارآفرینی و نوآوری در یک منطقه به  رتقاء زیست آفرینان موثر در افناوری با یکدیگر و سایر نقش
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های در دو مجموعه مرکز رشد و پردیس  خصوصاًهای علم و فناوری  آید. همکاری با پارکشمار می 

های های قانونی پارکبرداری واحدهای فناور مستقر در این مراکز از ظرفیت علم و فناوری امکان بهره

بنیان و فناور  های دانشبر آن توسعه شبکه شرکتمات پارک و عالوهها و خدعلم و فناوری و حمایت

 کند. فعال در یک منطقه را فراهم می 

دانشگاه و  برای همکاری  پارکمؤسس ها  با  پژوهشی  راهات  در  فناوری  و  علم  اندازی یک  های 

فاوت حوزه شود که با توجه به ماهیت بسیار متمی  پیشنهادمرکز رشد یا پردیس سه مدل همکاری زیر 

های علم و فناوری توسط اندازی پردیسهای آموزش و پژوهش، تاکید وزارت بر راهوکار با حوزهکسب

 های اول و دوم است. ات پژوهشی برتر، در قالب مدل مؤسس ها و  دانشگاه

 پارک   یحداکثر  مشارکت   مدل  -5-1

ر مشارکت در ایجاد مرکز منظوبه بلندمدت قرارداد ای توافق  ک ی چارچوب در آن ی اجرا که مدل  نیا در

، ردیگی م   انجام  رشد برای حداقل به مدت هفت سال و برای پردیس حداقل به مدت سی وسه سال 

ه پژوهشی مؤسس پارک علم و فناوری سازمان مؤسس مرکز رشد یا پردیس خواهد بود و دانشگاه یا  

 شود. در این مدل:سازمان همکار تلقی می 

شود که در ای از پارک تلقی می دیس زیر مجموعهاز نظر سازمانی مرکز رشد یا پر -5-1-1

ه پژوهشی قرار داشته و با هدف توسعه  مؤسس درون یا محدوده مجاور دانشگاه یا  

 شود.اندازی می ه پژوهشی راهمؤسس بوم کارآفرینی و نوآوری دانشگاه یا  زیست 

 به رغم وابستگی سازمانی مرکز رشد یا پردیس به پارک علم وفناوری، اکثریت و  -5-1-2

ظرفیت متوجه  پردیس  یا  رشد  مرکز  فعالیت  اصلی  یا بخش  دانشگاه  درونی  های 

 ه پژوهشی خواهد بود. مؤسس 

یا   -5-1-3 راهبریمؤسسدانشگاه  نظام  در  پژوهشی  و    1ه  علمی  شوراهای  و  عالیه  نظارت  و 

بر این در چارچوب ایجاد سازوکار  فناوری مرکز رشد یا پردیس حضور موثر دارد. عالوه

و هدایت  در  یا    موثر  دانشگاه  یا مؤسسنظارت  دانشگاه  محتوا،  توسعه  بر  پژوهشی  ه 

 مرکز پژوهشی در سیستم پذیرش و ارزیابی نیز نقش پررنگی خواهد داشت. 

 توسط  ، یکالبد  ی فضاها  و  عرصه   از  اعم   ه، یاول   یکیزیف  یهارساختیز  حداقل -5-1-4

 شود. ه پژوهشی تامین می مؤسس یا    دانشگاه

زیرساختبهره -5-1-5 از  کبرداری  و  توافق ها  چارچوب  در  آن  در  عملیات  و  های البد 

 شود. شده در اختیار پارک علم وفناوری قرار داده می انجام

 
1- Governing Board 
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ها و فرآیندهای جذب و اندازی سیستم اداره مرکز رشد یا پردیس علم وفناوری، راه -5-1-6

پذیرش/ استقرار/ حمایت و پشتیبانی/ نظارت و ارزیابی/ مشاوره و راهبری، بررسی 

حقوقی   ذیتبعات  به  پاسخگویی  عهده و  بر  تماما  فناور،  واحدهای  بویژه  نفعان، 

 پارک علم وفناوری است.

یا   -5-1-7 دانشگاه  توافق  به  انسانی مؤسس بسته  نیروی  از  بخشی  پارک،  با  پژوهشی  ه 

ه  مؤسس تواند توسط دانشگاه یا  کننده، اعم از نیروی مدیریتی یا کارشناسی، می اداره

 پژوهشی تامین شود. 

 اجرا   و   تی ر ی مد  در پارک  مشارکت   مدل  -5-2

اندازی و مدیریت و اجرا برای یک دوره محدود بطور مثال برای مرکز رشد ، راهتأسیسدر این مدل  

پردیس    3حداقل   برای  و  شرکت  7سال  از  قبولی  قابل  تعداد  به  رسیدن  برای  و  مستقر، سال  های 

شرکت فروش  و  انسانی  نیروی  پاشتغال  و  است  وفناوری  علم  پارک  با  می ها،  آن  از  این س  تواند 

ه پژوهشی سازمان مؤسس مرکز مؤسس ه پژوهشی واگذار شود. دانشگاه یا  مؤسس مدیریت به دانشگاه یا  

راه عملیات  که  است  پردیس  یا  عنوان رشد  به  پارک  به  را  پردیس  یا  رشد  مرکز  مدیریت  و  اندازی 

ت با مدل اول است، اما از نظر سازمان همکار واگذار کرده است. این مدل از نظر مالکیت کامال متفاو 

 های آن با مدل اول عبارتند از: ترین تفاوتعملیاتی بسیار شبیه با مدل اول است و جدی

 و کالبد و مدیریت و عملیات مرکز رشد یا پردیس علم و  هازیرساختبرداری از  بهره -5-2-1

انجام توافق  چارچوب  در  و فناوری  علم  پارک  به  محدود  دوره  یک  برای  شده، 

 شود. وری واگذار می فنا

ها ه پژوهشی مالکیت خود را حفظ کرده و دخل و تصرف و واگذاریمؤسسدانشگاه یا   -5-2-2

 گیرد.ه پژوهشی انجام می مؤسسدر عرصه و اعیان با هماهنگی دانشگاه یا 

سرمایه  -5-2-3 اصلی  یا  گذاری بخش  دانشگاه  عهده  بر  منابع  تامین  و  به مؤسس ها  پژوهشی  ه 

های قانونی های مدیریتی و ظرفیت پارک به دلیل تجربه عنوان سازمان مؤسس است و  

 سپاری، مدیریت مرکز رشد یا پردیس را برعهده گرفته است.  در یک نظام برون 

یا   -5-2-4 دانشگاه  تمایل  درصورت  توافق،  دوره  پایان  مرکز مؤسسدر  مدیریت  پژوهشی،  ه 

و پس از آن  شود  رشد یا پردیس علم وفناوری به دانشگاه یا مرکز پژوهشی واگذار می

 همانند مدل سوم خواهد بود.  توافق نقش پارک در مرکز رشد یا پردیس درصورت
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 مشارکت پارک در حمایت از واحدهای فناور   مدل  -5-3

دانشگاه تنها  که  مدل  این  و  در  می مؤسس ها  برتر  پژوهشی  مسئولیت  ات  کنند،  استفاده  آن  از  توانند 

ه پژوهشی است و دانشگاه یا مؤسس ر عهده دانشگاه یا  اندازی، هدایت و راهبری، مدیریت و اجرا براه

رویکرد مؤسس  و  است  پارک یک مشارکت حداقلی  بود. مشارکت  پژوهشی سازمان مؤسس خواهد  ه 

این مشارکت ظرفیت در  بهرهاصلی  برای  قانونی و شبکه  سازی  امتیازهای  از  فناور  واحدهای  برداری 

 های پارک است. در این مدل: خدمات و حمایت

مسئولیت اجرایی و حقوقی اداره مرکز رشد یا پردیس علم و فناوری برعهده  امی  تم -5-3-1

یا   ه پژوهشی است و پارک صرفا در نظام هدایت و راهبری مرکز مؤسس دانشگاه 

 رشد یا پردیس و پذیرش و ارزیابی واحدهای فناور مشارکت دارد. 

باشد، واحدهای   معتبرعلم و فناوری    سیپردیا    رشد  مرکز  تیفعال   مجوز  که  مادامی  -5-3-2

 یقانون  یامتیازها  از  توانند فناور واجد شرایط، مشروط به ارزیابی و تایید پارک، می 

از    و  پارک بخشی  یا  و هاتیحما  و  خدمات تمام  ضوابط  چارچوب  )در  پارک  ی 

 .شوند مندبهره  پارک  در  مستقر  فناور  یواحدها  های پارک( مشابه سایرسیاست 

تقرار در مرکز رشد یا پردیس، به واحدهای فناور  های اسحداقل یک سوم از ظرفیت -5-3-3

 شود.پارک علم و فناوری اختصاص داده می   شده توسط شده و معرفی پذیرفته 

نامه یا ه پژوهشی در هر یک از سه مدل فوق در قالب یک توافق مؤسس یا    دانشگاههمکاری پارک با  

ای طرفین و همچنین خصصی و مشاورهقرارداد که اصول کلی فوق، استفاده متقابل از امکانات فنی، ت

شده در آن رعایت شده و مورد موافقت وزارت  های ایجادبرداری از ظرفیتحفظ منافع طرفین در بهره

 شود. قرار گرفته باشد، انجام می 

به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از  01/1399/ 30ماده در تاریخ  5این سند راهنما در 

 کننده آن مجاز است. االجرا است. هرگونه تفسیر و ابهام فقط از سوی مقام تصویب الزم   تاریخ ابالغ 

 

 

 

 



 طرح دستیار فناوری 

 21/12/1400تاریخ تصویب 

 مقدمه 

در مشارکت فکری افراد جامعه دارد، در حقیقت    نقش رهبری و هدایت که  عنوان یک نظام پویا    دانشگاه به 

گسترش  با توجه به    .جامعه است  آن  ی کننده فردا ن ی تضم   ، دانشجو ست و  رکن اساسی هر جامعه و هر کشوری ا 

دانشگاه کم  دانشجویان و    ها ی  تعداد  بین    ارتباط ،  افزایش  و  توانایی متوازن  دانشجویان  در  ها  آن   یت موفق های 

یلی  ص های تح ه شت های درسی ر بین برنامه کافی  تناسب    از اهداف آموزش عالی است. عدم   ، کاریابی و اشتغال 

آموختگان  های مورد نیاز بازار کار، مهمترین عامل موفق نبودن دانش ها و توانایی ها با مهارت وجود در دانشگاه م 

است  اشتغال  و  کاریابی  و  توانایی از  بخشی    ؛ در  در  دانشجویان  های  مهارت هـا  تحصیل  دوران  در طول  باید 

 . دانشگاه ایجاد شود 

دانشجو  توانمندی  بهبود  راستای  در  طرح  مهارت این  آموزش  با  یان،  مرتبط  تیمی ،  کارآفرینی های  ،  کار 

دانشجویان پیشنهاد می   تجاری دانش   برای  نوآوری  پیشگامی در عرصه فناوری و  شود. طرح حاضر تحت  و 

دست »   عنوان  استان  فناور   ار ی طرح  هر  در  فناوری  و  علم  پارک  و  دانشگاه  نهاد  دو  هدایت  و  راهبری  با  ی« 

های دانشجویان در راستای استفاده کاربردی و  طرح بر اساس هدایت هدفمند آموزه   ریزی شده است. این برنامه 

شکل  جهت  عملی  تجربه  جامعه کسب  دانشگاه  در  گیری  امید  حس  و  انگیزه  ایجاد  و  کارآفرین  و  محور 

   ریزی شده است. دانشجویان و با هدف تربیت نیروی متخصص، تنظیم و برنامه 

 ف یتعار -1 مادة

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.منظور    وزارت: •

 باشد. منظور معاونت فناوری و نوآوری وزارت می   معاونت:  •

 ی اندازراه  و   تأسیس  نامهنیآئ»  براساس   که  است  یفناور  و   علم   پارک  منظور  :پارک •

برنامه  02/10/1397مصوب    ی«فناور  و  علم   پارک و  گسترش  آموزش  شورای  ریزی 

برنامهشور  از  تأسیس  مجوز  یدارا  و  شده  تأسیسعالی   و  گسترش  آموزش  ای  ریزی 

 .استعالی وزارت  
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آموزش عالی  • مراکز  ها و مراکز آموزش عالی معتبر و منظور کلیه دانشگاه  :دانشگاه و 

 ریزی آموزش عالی است.ای گسترش و برنامهشوردارای مجوز از  

دوره منظور  : ی متقاض  • کارشناسی دانشجویان  کارشناسی،  ا  های  دکترا  و  که ارشد  ست 

  درخواست شرکت در طرح را دارند.

پذیرش: • امور    شورای  مدیر  پارک،  نوآوری  و  فناوری  معاون  از  ات،  مؤسس متشکل 

 باشد. کارشناس جذب و پذیرش و نماینده واحد فناور می 

های ذیربط، متشکل از رییس پارک، معاونین پژوهش و فناوری دانشگاه  کمیته ارزیابی:  •

 باشد. رک و معاون پشتیبانی پارک می معاون فناوری و نوآوری پا

ات، واحدهای تحقیق و توسعه با شخصیت حقوقی مؤسس ها،  منظور شرکت  : فناور  واحد •

بخش سایر  یا  و  رشد  مراکز  پارک،  در  در مستقر  که  هستند  پارک  به  وابسته  های 

اند و شخصیت حقوقی مستقل چارچوب ضوابط مربوطه در پارک پذیرفته و استقرار یافته 

ارک دارند. واحدهای فناور با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی خود در زمینه از پ

از تحقیقات کاربردی و توسعه یا مستخرج  ایده نو و  با محوریت یک  ای،  کسب و کار 

خدمات  ارائه  یا  و  فناوری  مدیریت  و  انتقال  معکوس،  مهندسی  مهندسی،  طراحی 

باز تا  فناوری  )از  کار  و  کسب  تجاریتخصصی  منظور  به  تحقیقات، ار(  نتایج  کردن 

 کنند. فعالیت می 

عامل:   • که  صندوق  است  استان  یا  منطقه  در  فعال  فناوری  و  پژوهش  صندوق  منظور 

 شود.عامل مالی اجرای طرح محسوب می 

 اهداف  -2 مادة

 جویانو استعدادهای دانش هامهارت شیافزا -1-2

 زهای جامعه ارتقا توان پاسخگویی دانشگاه به نیا -2-2

 تقویت واحدهای فناور با تامین نیروی انسانی متخصص   -3-2

 توسعه همکاری متقابل پارک علم و فناوری و دانشگاه -4-2

 جهت دادن به برنامه تحقیق و توسعه واحدهای فناور -5-2

 اهم دستاوردهای مورد انتظار  ❖

 جهت ورود به بازار کار   مهارت آموزی به دانشجویان •

 التحصیلیبه محض فارغ   شغلی   هایموقعیت  بهبود  و  دانشجویان   پذیریاشتغال   توان  ارتقاء •

 تحصیلی  هایهزینه  تأمین  به   کمک   و   دانشجویان  درآمد  کسب •
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 کشور و جلوگیری از خروج نخبگان    داخل  در   التحصیالنفارغ   اثربخشی   افزایش •

   شدهآموخته  مفاهیم   کارگیریبه  با  دانشگاهی   آموزش اثربخشی   افزایش   و  یادگیری  تعمیق  •

 آموختگان با اختصاص دادن گواهی دستیاری فناوری به آنها افزایش غنای رزومه دانش •

  تقاضامحور  یهانامهانیپا  کردن   یکاربرد •

   ییاجرا ینهادها -3 مادة

 مجری طرح در سطح ملی -1-3

  متخصص،   یروین  تی ترب  واشتغال    جادیبا هدف ا  یدر سطح مل  یوزارت به عنوان نهاد مجر

را    ازیمورد ن  یمنابع مال  نیتام  نیهمچن  یدر سطح مل  طرح  یو راهبر  ت یهدا  ،یابیازر  تیئولمس

 بر عهده دارد.

   مجری طرح در سطح منطقه - 2-3

مهم  پارک از  یکی  عنوان  زیستبه  توسعه  در  فعال  نهادهای  و  ترین  نوآوری  فناوری،  بوم 

توسع و  دانشگاه  با  خود  تعامالت  ارتقا  هدف  با  فناور  کارآفرینی  واحدهای  کیفی  و  کمی  ه 

 ای طرح را بر عهده دارد.مسئولیت اجرای منطقه

 مجری طرح در سطح دانشگاه  -3-3

عملی  دانشگاه    یفناور  و  پژوهش  معاونت مهارت  افزایش  هدف  با  مجری  نهاد  عنوان  به 

 های مختلف را بر عهده دارد.دانشجویان، مسئولیت هدایت و راهبری طرح در سطح دانشکده 

 طرح یهاو مشوق هاتیحما -4 دةما

دوره   • یک  طی  قرارداد  زمان  مدت  اساس  مجموع    6بر  مدت  برای  ساعت،   300ماهه 

ارزیابی حمایت گزارشات  تایید  از  پس  و  دوره  طول  در  مالی  برای های  ماهیانه  های 

ساعت کار در ماه، به ازای   50متقاضیان در نظر گرفته شده است. بر این اساس به ازای  

ما برای هر  تومان  میلیون  دو  کارشناسی،  دانشجویان  برای  تومان  میلیون  یک  مبلغ  ه 

گرفته   نظر  در  دکترا  دانشجویان  برای  تومان  میلیون  سه  و  ارشد،  کارشناسی  دانشجویان 

های مالی مورد نظر در شود. عاملیت پرداخت حمایتاست که توسط پارک تامین می شده  

ذیربط و در قالب قرارداد منعقده فی مابین پارک این طرح، از طریق صندوق عامل استان  

  گردد. و صندوق، پس از پایان دوره و تایید پارک انجام می 

گواهی پایان دوره طرح دستیار فناوری برای متقاضیان و واحدهای فناور توسط پارک صادر  •

 گردد. می 
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افزایش سقف  مشوق  • بیشتر،  از جمله وام بدون بهره، تخصیص فضای  امتیازات  های مالی 

طرح دستیار    ها در چارچوب قوانین پارک به واحدهای فناور در پایانسالیانه و سایر مشوق 

 شود. فناوری تخصیص داده می 

 طرح  ییساز و کار اجرا -5 مادة

فرایند ثبت نام و ورود متقاضیان و یا واحدهای فناور به طرح، بطور کامل از طریق سامانه مربوط انجام  

 شود.دامه به شرح مراحل ثبت نام پرداخته می پذیرد. در امی

 انعقاد تفاهم نامه پارک و دانشگاه -1-5

تفاهم طرح،  این  اجرای  در  پارک  و  دانشگاه  همکاری  جهت  است  همکاری  الزم  با  نامه  )مطابق 

گردد نسبت به صدور فرم مجوز  منعقد گردد. طبق این تفاهم نامه، دانشگاه موظف می  (1پیوست  

ها اقدامات الزم را انجام دهد. پارک موظف رسانی به دانشکدهه )کارآموزی( و اطالعشرکت در دور

ات آموزش مؤسسها و  گردد که فراخوان دستیار فناوری را در سطح استان و به تمامی دانشگاهمی

پارک همچنین  نماید.  اعالم  مشخص  زمانی  بازه  در  پژوهشی  و  طرح، عالی  اجرای  متولی  های 

ای الزم در محیط کار برای متقاضیان ت اطمینان بیشتر نسبت به تامین پوشش بیمه توانند جه می

می  پارک  منظور  این  برای  دهند.  انجام  را  الزم  از  اقدام  حوادث  برای  نام  بدون  بیمه  چند  تواند 

 گر اخذ نماید.  های بیمهسازمان

 ثبت نام واحدهای فناور   -2-5

بندی، بر اساس فراخوان، کلیه واحدهای فناور، از ه زمان پیش از زمان اجرای دوره مطابق با برنام

می  اطالع  فرایند  شروع  ارز  واحد  رشیپذ  یابند.زمان  اساس  بر  انجام    ساالنه   عملکرد  یاب یفناور 

پارک    توسط  و  بوده  یهمکار  وتعامل    هیروح  یداراکه    است  یفناور  یواحدهابا    تیاولو  گیرد.می

ستیار فناوری تحت حمایت، سالیانه توسط پارک علم و فناوری  حداکثر ظرفیت تعداد د  تایید شوند.

گردد و تعداد ظرفیت اختصاصی به هر استان بر اساس منابع مالی تخصیص داده شده، اعالم می

مقطع تحصیلی به طور برابر صورت خواهد گرفت. سقف تعداد متقاضی برای هر واحد فناور، در هر  

فناور در چارچوب ضوابط و مقررات پارک انجام    واحد  یبایارزشود.  دوره توسط پارک مشخص می

 خواهد شد.  

در   نام  ثبت  فرم  در  الزم  اطالعات  کردن  وارد  فناور ضمن  واحدهای  است  الزم  نام  ثبت  جهت 

شرایط اختصاصی متقاضی )رشته و مقطع تحصیلی و ...(    PDFسامانه مربوط، در قالب یک فایل  
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خود را ارائه دهند و مشخص نمایند که متقاضی در طول    را اعالم نمایند و برنامه مشخص طرح

 هایی را انجام خواهد داد.ماهه، چه فعالیت 6بازه 

ه شده از واحد فناور، صالحیت واحد فناور و نظارت  ئ تایید شرایط اختصاصی متقاضی و طرح ارا  -1  تبصرة

 باشد.بر حسن اجرای تعهدات واحد فناور با پارک می

 ضی ثبت نام متقا   -3-5

یابد و در سامانه فعال در با اعالم فراخوان در سطح دانشگاه، متقاضی از زمان ثبت نام اطالع می 

در دوره منوط به ارائه  متقاضی  حضور    نماید.سایت معاونت ثبت نام و مدارک الزم را بارگذاری می 

اید در قالب  د که بباشیشرکت در طرح م   یبرامعاون آموزشی دانشکده    /استاد راهنما  یمجوز کتب

سال ، پس از پایان نیمدوره  به  ورود  تقاضای  ارسال  فرم مجوز شرکت در دوره، تهیه گردد. مهلت

سال دوم برای دانشجویان کارشناسی ارشد و  ششم برای دانشجویان کارشناسی، پس از پایان نیم

نیم  پایان  از  می پس  دکترا  دانشجویان  جهت  چهارم  قابلسال  واحدهای  تعداد  توسط    باشد.  اخذ 

دانشجو در نیمسال شرکت در طرح، باید به نحوی انتخاب گردد که در فعالیت ایشان در واحد فناور  

 خللی ایجاد نگردد.

تخصص   بر  منطبق  فناوری  دستیار  طرح  قالب  در  فناور  واحد  توسط  متقاضی  به  محوله  وظایف 

می مشخص  واحدفناور  موردنیاز  تخصصی  حوزه  چارچوب  در  و  ومتقاضی  دوره    شود  قوانین  از 

 نماید. کارآموزی تبعیت می

 مدارک الزم جهت ثبت نام دانشجویان ✓

 تصویر کارت ملی و کارت دانشجویی -1

 ( 2)پیوست تصویر فرم مجوز شرکت در دوره  -2

اجرایی   PDFفایل   -3 و  پژوهشی،  آموزشی،  سوابق  اطالعات  حاوی  رزومه 

 متقاضی

 باشد.  ه، یکبار در هر مقطع تحصیلی میهر متقاضی صرفاً مجاز به استفاده از دور -1 تبصرة

روز پس از صدور مجوز شرکت در دوره، مراحل ثبت نام خود  10متقاضی موظف است حداکثر  -2 تبصرة

لیت عدم مراجعه به موقع به عهده متقاضی است. در این مورد ثبت  وئرا به انجام رساند و مس

 نام مجددی در همان سال صورت نخواهد پذیرفت.

 زیابی اولیه واحدهای فناور توسط پارک ار -4-5

بررسی طرح   اولیه جهت  ارزیابی  از مشاهده درخواست واحدهای فناور در سامانه،  پارک پس 

واحد فناور و میزان امتیازات آن واحد جهت حضور در فرایند انجام داده و در صورت موافقت،  
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گر واحد فناور واجد شرایط نباشد  نماید. اگزینه تایید را برای ارسال به مرحله بعد انتخاب می 

 گردد.درخواست، مردود می 

 ارزیابی اولیه متقاضیان توسط پارک  -5-5

پارک پس از مشاهده درخواست متقاضیان در سامانه، یک ارزیابی اولیه جهت بررسی مدارک الزم 

د انتخاب  ثبت نامی انجام داده و در صورت تکمیل بودن، گزینه تایید را برای ارسال به مرحله بع

شود تا متقاضی  نماید. چنانچه مدارک بارگذاری شده کامل نباشد به مرحله قبل برگشت داده میمی

 گردد.تصحیحات الزم را انجام دهد. چنانچه متقاضی واجد شرایط نباشد درخواست مردود می

 انتخاب متقاضی جهت مصاحبه توسط واحد فناور  -6-5

 دهند.را جهت انتخاب متقاضی برای انجام مصاحبه انجام می های اولیه واحدهای فناور ارزیابی

 ارزیابی متقاضی منتخب توسط پارک جهت مصاحبه  -7-5

پارک درخواست مصاحبه واحدهای فناور برای متقاضی منتخب را بررسی و در صورت تایید، جهت  

 کند. طرح در شورای پذیرش ارسال می

 مصاحبه در شورای پذیرش  -8-5

انجام مص با  احبه در شورای پذیرش، طی جلسهجهت  و  پارک  بصورت حضوری در محل  ای که 

 پذیرد. گردد، مصاحبه صورت میحضور نمایندگان پارک و واحد فناور برگزار می 

 تایید نهایی توسط کمیته ارزیابی -9-5

در صورت احراز صالحیت و پذیرش متقاضی در مصاحبه، تایید نهایی توسط کمیته ارزیابی انجام  

 گردد.می

 امضای قرارداد دستیار فناوری توسط متقاضی و واحد فناور  -10-5 

واحد فناور و متقاضی، قراردادی را    ،3پیوست  طبق یک قرارداد اجرایی تعریف شده مطابق فایل  

نمایند و در سامانه بارگذاری نموده که پس  تحت عنوان منع افشای اطالعات واحد فناور امضا می 

 تواند در واحد فناور مشغول به فعالیت گردد.از آن متقاضی می 

قطع    در  -3  تبصرة مراتب  است  موظف  پارک  همکاری،  ادامه  به  طرفین  تمایل  عدم  اعالم  صورت 

 همکاری را بصورت مکتوب به واحد فناور و متقاضی اعالم نماید.
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 فرایند ارزیابی حسن انجام کار توسط پارک  -11-5

شود. جهت انجام این فرایند، واحد فناور  ماهیانه پارک انجام می  هایدر مدت اجرای طرح، ارزیابی 

(  5و    4باشد )پیوست  های ارزشیابی ماهیانه را که دارای فرمت مشخصی میو متقاضی باید گزارش 

به صورت جداگانه در سامانه بارگذاری نمایند تا توسط پارک ارزیابی گردد. در این گزارشات الزم  

ای متقاضی و واحد فناور طبق تعهدات و چارچوب کاری تایید شده، حرفهاست ارزشیابی عملکرد  

های ارزشیابی بررسی شود. الزم به ذکر است رفت و آمد متقاضی در سیستم حضور و مطابق با فرم 

 شود.غیاب پارک ثبت می

 هاپایان فرایند و اجرای پرداخت مالی و سایر حمایت -12-5

پ توسط  ماهیانه  گزارشات  حمایتچنانچه  گردد،  تایید  مشوقارک  و  مالی  طرفین  های  برای  ها 

هر  امتیاز نهایی گزارشات برای  اجرایی خواهد بود. تایید گزارشات منوط به این است که میانگین  

از طرفین حداقل   از طریق  باش  70کدام  به متقاضی،  مالی  پرداخت حمایت  پایان دوره،  از  د. پس 

 ذیرد.پصندوق عامل استان ذیربط صورت می

 صدور گواهی شرکت در دوره توسط پارک  -13-5

از پارک  را  اتمام فرایند، هم متقاضی و هم واحد فناور گواهی پایان دوره طرح دستیار فناوری  با 

 نمایند. دریافت می

پس از اجرای طرح و با تایید پارک، در صورتی که مشخص شود متقاضی و یا واحد فناور از   -4  تبصرة

اند، بالفاصله توافق ملغی شده و متقاضی و یا واحد فناور امکان شرکت از زدهتعهدات خود سرب

در طرح را در آن سال از دست خواهند داد. بدیهی است در صورت ملغی شدن طرح، پرداخت  

 مالی به متقاضی انجام نخواهد شد. 

 طرح  یمدت زمان اجرا -6 مادة

اج  -1-6 از  پس  عملکرد  گزارشات  ارائه  به  موظف  به پارک  مستندات  ارسال  و  دوره  هر  رای 

 معاونت است. 

اجرا می   -2-6 برای مدت یک سال  به صورت آزمایشی و  تداوم آن منوط به  این طرح  شود و 

ارزیابی معاونت فناوری و نوآوری از کارایی و اثربخشی طرح و تامین منابع مورد نیاز برای  

 اجرای آن خواهد بود. 
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 ی فناور  اریطرح دست  یااجر  یالگو تفاهم نامه   -1پیوست 

 تفاهم نامه همکاری مشترک 

 پارک علم و فناوری ......... و دانشگاه ......... در اجرای طرح دستیار فناوری

 

امری مهم تلقی در کشور  فراهم نمودن بستری مناسب به منظور تربیت نیروی متخصص و ایجاد اشتغال  

چالشمی به  توجه  با  متعدد  گردد.  مسائل  و  اشتغال  پیرامها  است  ون  مواجه  آن  با  جامعه  از  که  یکی 

طرح  برنامه  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  اشتغال  منظورفناور   اریدستهای  به  هدفمند   ی  هدایت 

دانشجویانآموزه آموختگان  های  دانش  عملی  و  تجربه  وکسب  کاربردی  استفاده  سمت  جهت   به 

ایجاد انگیزه و حس نشاط و القای تفکر آموزش    گیری دانشگاه جامعه محور، پاسخگو و کارآفرین وشکل 

این تفاهم نامه،    است.شده  ریزی  تنظیم و برنامه   ،و با هدف تربیت نیروی متخصص  پویا در دانشجویان

که از این پس در این تفاهم نامه    "........................."بین دانشگاه ................... به نمایندگی جناب آقای  

  "........................."شود و پارک علم و فناوری ................... به نمایندگی جناب آقای  نامیده می  "دانشگاه"

های همکاری مشترک و  شود با هدف گسترش زمینهنامیده می   "پارک"که از این پس در این تفاهم نامه  

ناوری و درچارچوب مواد زیر منعقد  های موجود در راستای اجرای طرح دستیار فاستفاده بهینه از ظرفیت 

 گردد.می

 موضوع تفاهم نامه  -1 مادة

 یفناور  اریدستنمودن طرح    یی و اجرا  ی در سامانده   نیمشترک طرف  یهمکار •

 با هدف       

 در واحدهای فناور   آموختگاندانشدانشجویان و    یبرا  یشغل  یهافرصت  جادیا •

 انتقال فناوری  تکمیل فرایند تبدیل ایده به محصول و تسریع روند •

 ها و خدمات متقابل پارک و دانشگاه مندی از توانمندیهای مشترک جهت بهرهایجاد زمینه •

 یانسان  یروین  نیبا تام  بنیاندانش  یهاشرکتواحدها و    تیتقو •

 از خروج نخبگان  یریدر داخل کشور و جلوگ  النیالتحصفارغ   ی اثربخش   شیافزا •

 تعهدات پارک  -2 مادة

 راخوان طرح دستیار فناوری برگزاری ف -1-2
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 شدههای آموزشی برای افراد معرفی ها و دورهبرگزاری کارگاه -2-2

زمینه  -3-2 نمودن  ارائه  فراهم  طریق  از  شده  معرفی  افراد  توانمندسازی  مشاوره، های  آموزش، 

 و ...  تجربه ،انتقال

 طرح    یاجرا یبرا ازیمورد ن یهافراخوان  یبرگزار -4-2

 ، حمایت و پشتیبانی مالی و اعتباری برای اجرای طرح  نامثبت  ندین فرااجرا نمود -5-2

 جهت بهرمندی از طرحشده  ینحوه عملکرد افراد معرف یابینظارت و ارز ش،یپا -6-2

 صدور گواهی پایان دوره طرح دستیار فناوری  -7-2

 تعهدات دانشگاه  -3 مادة

 برگزاری فراخوان برای معرفی افراد متقاضی  -1-3

ی جهت  فناور  و  در پارک علم  انیمتقاضنامه  و صدور معرفیحضور    یهانهی دن زمونمفراهم  -2-3

  طی دوره دستیار فناوری

   یطرح به پارک علم و فناور انیمتقاض یمعرف -3-3

 مدت تفاهم نامه  -4 مادة

ا تار  نیمدت  از  نامه  مدت    .......   خیتفاهم  تما  ....... به  در صورت  و  کامل  مشرو  لیسال  اجراو  به    یی ط 

 باشد.می  دیمعتبر و قابل تمد نیطرف  ینامه براتفاهم نیدر مفاد موضوعات مندرج در ا قی نمودن و توف

 اجرا  -5 مادة

را موظف می دانشگاه خود  و  تفاهمپارک  این  امضا  از  تامدانند پس  نماینده  به نامه  را کتبا  االختیار خود 

 بعدی توسط این نمایندگان انجام پذیرد. هایهای دیگر معرفی نمایند تا هماهنگی طرف 

 مالحظات  -6 مادة

ماده و در دو نسخه در تاریخ ..................تنظیم گردیده و طرفین ملزم به رعایت و    6این تفاهم نامه در  

می  واحد  اعتبار  دارای  و  یکسان  نسخه  دو  هر  بود.  خواهند  آن  راستا  باشد.اجرای  ا  ی اجرا  یدر    ن یمفاد 

 . دیطرف خواهد رس دوهر  نمایندگان یو به امضا میتنظ یموضوع یقراردادها ازیمه در صورت نناتفاهم
 

 

 رییس پارک علم و فناوری ....... رییس دانشگاه ......

 دکتر ......... دکتر .........
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 ی فناور اریفرم مجوز شرکت در طرح دست -2 وستیپ

 با سالم، 

آقای............ خانم/  وسیله  رشته.......................................ورودی بدین  ..................................دانشجوی 

به   مشغول  دانشجویی..............................که  شماره  مقطع...........................به  سال.........................در 

نیمسال.............سال............. در  می تحصیل  مدت  ....  به  فناوری  دستیار  دوره  گذراندن  جهت    300باشد، 

زمانی   بازه  در  فناوری    6ساعت  و  علم  پارک  نظارت  تحت  فناور  واحدهای  به  کارآموز  عنوان  به  ماهه 

اجرای مقررات انضباطی آن واحد  ........................ معرفی می  به ذکر است نامبرده موظف به  گردد. الزم 

 باشد. می

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو                                 نام و نام خانوادگی استاد راهنما / مشاور        

 امضا و تاریخ                                                     امضا و تاریخ                

 

 

 نام و نام خانوادگی معاون آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه           

 امضا و تاریخ                                                امضا و تاریخ                          
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 قرارداد دستیار فناوری  -3 وستیپ

  یو آگاهعلم    نیقرارداد و همچن  نیاراده، احراز صحت و سالمت طرف  یاصل آزاد  یبر مبناقرارداد  این  

واحد    ی که از سو  یقرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور عدم افشاء و حفظ اطالعات و اسناد  نیطرف

اخت  فناور فناوری  اریدر  دستیار  طرح  می  متقاضی  قرارداد  .  گرددمی  میتنظ  رد،یگقرار  واحد  بین  این 

فناوری....  ... ..........................فناور و  علم  پارک  نظارت  با  ................................تحت  خانم/  و  نمایندگی 

ملی.. ..................................آقای......... کد  سمت............................... .....با  در  .......................با  .............که 

با کد . .....................................آقای  /خانمو  از یک سو  ود  ش« نامیده میطرف اول»به اختصار    این قرارداد

به ....................... ...ملی........ مقطع..............................دانشگاه..................................  عنوان  دانشجوی 

این قرارداد  کارآموز در طرح دستیار فناوری که   نامیده  به اختصار  در  شود در خصوص می»طرف دوم« 

طبقه  اولاطالعات  طرف  مختص  و  محرمانه  شده  قرارداد    که  بندی  این  »در  اختصار  اطالعات  به 

شدهطبقه  می«  بندی  به  شودنامیده  توجه  با  اطالعات  ،  قرارداد،  این  موجب  به  دوم  طرف  اینکه 

، با در اختیار داردیا    نمایددریافت می  شده را به منظور انجام تعهدات خود در قبال طرف اولبندیطبقه 

  گردد.توافق و قصد واحد طرفین و با شرایط ذیل، منعقد می 

 موضوع قرارداد  -1 مادة

طبقه  اطالعات  افشای  محدودیت ش ی  بندعدم  حقوق،  اعتبار  مالکیت،  حدود،  شرایط،  رعایت  و  و ده  ها 

طول دوره طرح دستیار  در  جزئیات مربوطه، که از جانب طرف اول به منظور انجام تعهدات یا امور محوله  

واحد    یاتیاطالعات ح  یتمام  ستیشود. صاحب اطالعات ملزم ندر اختیار طرف دوم قرار داده میفناوری  

سمت و    تیبا رعا  یقرار دهد و صرفاً اطالعات که مرتبط با انجام امور ادار  طرف دوم  اریرا در اخت  فناور

  یریتعهد استخدام و بکارگ  چیه این قرارداد،    رد؛یگقرار می  شانیا  اری است، در اختطرف دوم    یشغل  گاهیجا

نموده و در صورت   تیرا رعا  یکارگاه  ط یالزامات و شرا  هیکه کل  گرددمی متعهد    . طرف دوم کندی نم  جادیا

 . را گذرانده باشد HSEو  یمنیا یهالزوم دوره

می  -تبصره قرار  دوم  طرف  اختیار  در  که  موضوعاتی  و  اطالعات  دارایکلیه  و  است،  بندی  طبقه   گیرد 

که اطالعات در اختیار طرف دوم    تا زمانی   امضا  این قرارداد از تاریخ  گردد.محرمانه محسوب می 

متعهد است  طرف دوم  . در صورت قطع همکاری طرف دوم با طرف اول، استنافذ و موثر است،  

سترد نماید. با  م  ، به طرف اولهستندکه کلیه اسناد و اطالعاتی را که قابل استرداد به طرف اول  

 .باشندی سند م نی مفاد ا تیملزم به رعا نیاز طرف کیهر  زین نیما بیف یرابطه همکار انیپا
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 شرایط و تعهدات طرفین  -2 مادة

ارائه اطالعات دارای طبقه   -1-2 به شرح مفاد این    آنبندی و طرف دوم با دریافت  طرف اول با 

 قرارداد توافق نمودند. 

 ارشی در اخت  یادار  ای  ییامور اجرا  یریگیکه نسبت به پ  یاطالعات  دینما تعهد می  طرف دوم  -2-2

مورد استفاده قرار دهد و خارج واحد فناور  در    تیفعال  یرا صرفاً در چارچوب زمان   ردیگقرار می 

ارائه اطالعات دقت    دارتیرصالحیو در حضور افراد غ  طیاز آن مح نسبت به حفظ گفتار و 

 بعمل آورد؛  را یمقتض

اهداف کسب و  یرا صرفاً در راستا واحد فناورکه اطالعات و اسناد  دینماتعهد می طرف دوم -3-2

بهره مورد  ن  یریگکار  در صورت  و  دهد  تغ  ازیقرار  و  اصالح  بدون    رییبه  اطالعات  آن  در 

 د؛ یکار ننما نیاقدام به ا طرف اولموافقت 

است را    طرف دوم  اریاخت  در که    یعاتاسناد و اطال   یهانسخه   ه ی، کله طرف اولک  یدر صورت  -4-2

 نسبت به ارائه آنها اقدام کند؛ یروزکار 5ملزم است در مدت  طرف دوممطالبه کند، 

از کسب و    کی  چیبا هواحد فناور    با  یکه در مدت رابطه استخدام  دینماتعهد می  طرف دوم  -5-2

 نداشته باشد؛  یرقبا همکار یکارها

دوم    -6-2 می طرف  استخدامدر    دینماتعهد  رابطه  روزنامه   یمدت  با  مصاحبه  هرگونه  ها، از 

 د؛ینما یخوددار داًیاک واحد فناورها و رسانه نسبت به ارائه اطالعات یخبرگزار

باشد و حق  می  نیوصف ام  یقرار دارد دارا  ارشیکه در اخت  ی نسبت به اطالعات  طرف دوم  -7-2

 . از آن اطالعات را ندارد یگونه نفع و انتفاچیه

 بندی جزئیات اطالعات دارای طبقه -3 ةماد

طبقه  دارای  نوع  شامل  بندی  اطالعات  و  هر  فن داده  اطالعاتی،  مواد  ،  فناورانه   محصوالت   و   وری ا دیتا، 

اسناد فرمت  های فروش و همچنین  اطالعات اشخاص و افراد و مشتریان و سرنخ سخت افزار و یا نرم افزار،  

جز  یا  کامل  بطور  نشده  فرمت  یا  و/  اسناد  شده  درخواست  ئی،  پروپزال،  درخواست  خدمات،  سطح  تعهدنامه 

سفارش  نامه ها،  پیشنهاد،  تفاهم  پرسنل،  قراردادها،  اطالعاتی  مشخصات  تجهیزات،  فنی  مشخصات  ها، 

Manual  ،اطالعات مالی و دیگر اطالعات داده  طرح بازاریابی و فروش   طرح توجیهی،   ، طرح کسب و کار ها ،

که از سوی طرف  است    و به هر شکل   هر نوع رسانه   از طریق بصورت شفاهی، نوشتاری و  شده یا پذیرفته شده،  

 . اول در اختیار طرف دوم قرار داده شود 
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 جبران خسارت  -4 مادة

تعهد می  از    نمایدطرف دوم  ایفای هر یک  یا عدم  تقصیر وی  یا  اثر قصور  در  را که  که کلیه خساراتی 

، جبران نماید. تقویم خسارت با طرف اول بوده و طرف  شوداول میتعهدات ناشی از قرارداد متوجه طرف  

. نمایدمی  دوم متعهد به پرداخت مبلغ برآوردی طرف اول گردیده و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب

را نسبت به جبران    یهر مبلغ  شانیبوده و اواحد فناور    یخسارات بر عهده کارشناس مال  میو تقو  یابیارز

   حق اعتراض به آن نخواهد داشت.  طرف دوم د،ینما نییتع خسارت وارده

 مالحظات  -5 مادة

...در نهایت صحت و  ....................در تاریخ..در دو نسخه یکسان  بند   7  تبصره و  1  ماده و  5ر  این قرارداد د

این  از    مفاد این قراردادو به امضای طرفین رسید و  تنظیم گردید  سالمت جسمی و روحی و عقلی طرفین  

 . استاالجرا تاریخ الزم

 

 طرف دوم            مضاءا                طرف اولامضاء 
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 ی متقاض انهیماه  یابیارزش  فرم -4 وستیپ

 

 مشخصات متقاضی: -1

 نام و نام خانوادگی:                              شماره تماس:                        نام واحد فناور:          

 عملکرد حرفه ای: -2

 ارزشیابی عملکرد جهت ارائه به پارک .......................... برای ماه ........... سال ............ 

ف 
دی

ر
 

 

 عوامل ارزشیابی 

 امتیاز عملکرد حرفه ای 
جمع کل  

 ضعیف متوسط خوب  عالی امتیاز

95-

100 
80-94 60-79 0-59  

      مقررات اداری ای و نظم ورعایت شئونات حرفه 1

      توان برقراری ارتباط مناسب با همکاران  2

      قابلیت فراگیری و سرعت انتقال  3

      پذیری و جدیت در انجام وظایف محوله مسئولیت 4

      ای اطالعات و دانش حرفه 5

      سرعت و انجام به موقع کار  6

7 
ه کار کیفیت انجام کار و قابلیت اعتماد نسبت ب

 انجام شده
     

8 
کاری با بازدهی کمیت انجام کار و میزان اضافه

 مطلوب 
     

      ریزی، سازماندهی و نظارت توان برنامه 9

      میزان رضایت واحد فناور از متقاضی  10

      جمع کل امتیاز 

 (: 10امتیاز نهایی )جمع کل امتیاز تقسیم به 

 حد فناور )تکمیل کننده فرم(: نام و نام خانوادگی سرپرست وا

 تاریخ تکمیل:



 469 نوآوری  و فناوری اجرایی حوزه ها و ضوابط ها، دستورالعمل نامهقوانين، آیين

 

 

 واحد فناور  انهیماه  یابیارزش  فرم -5 وستیپ

 مشخصات مدیرعامل: -1

 نام و نام خانوادگی:                                 شماره تماس:                               نام واحد فناور:           

 ای:عملکرد حرفه -2

 ه به پارک .......................... برای ماه ........... سال ............ ئکرد جهت ارا ارزشیابی عمل

 ردیف 
 

 عوامل ارزشیابی 

جمع   امتیاز عملکرد حرفه ای 

کل  

 ضعیف  متوسط  خوب  عالی امتیاز

95-100 80-94 60-79 0-59  

1 
ای و نظم و مقررات  ونات حرفهئرعایت ش

 اداری 
     

      مناسب مدیران و همکاران برخورد  2

      سازی فرایند اجرای کار میزان شفاف 3

      میزان نظارت بر حسن انجام کار  4

5 
ای خاص به میزان همرسانی در آموزش حرفه

 متقاضی
     

6 
میزان ارتباط حرفه آموخته شده با رشته  

 متقاضی
     

      میزان فراگیری متقاضی  7

8 
نظم جهت حضور متقاضی در  ریزی مبرنامه

 واحد فناور
     

9 
ی  اقتصاد  یامکان سنج  یادگیری زانیم

 بازار(  لی)تحل
     

      میزان رضایت متقاضی از واحد فناور  10

      جمع کل امتیاز 

 (: 10امتیاز نهایی )جمع کل امتیاز تقسیم به 

 نام و نام خانوادگی متقاضی )تکمیل کننده فرم(:

 تاریخ تکمیل:





 طرح ملی ترویج کارآفرینی نویس    پیش 

 مقدمه 

ها در سراسـر جهـان اسـت، یکـی از ها و ملتترین دغدغه دولتدستیابی به توسعه اقتصادی پایدار مهم

مهمترین عوامل دستیابی به این هدف توجه ویژه به مساله کارآفرینی است، که به حـق موتـور محرکـه 

دن مهارت و دانش به خالقیـت و نـوآوری در کـارآفرینی، فضـا را زشود. گرهاقتصاد هر کشور نامیده می

سازد. اما آنچه بیش از هر عاملی در موفقیـت یـک پایه مهیا میوکارهای موفق و دانشبرای ایجاد کسب

وکار تاثیرگذار است، نیروی انسانی کارآمد، آموزش دیده و مهارت آموخته اسـت. در کنـار دانـش و کسب

انـدازی های متفاوتی برای راهها و آموزشگیرند، مهارتها فرا میجویان در دانشگاهمهارت فنی که دانش

 وکار و افزایش ضریب موفقیت آن مورد نیاز است.یک کسب

بر پایه دانش، ضروری است و برای موفقیت    خصوصًااز طرفی برای توسعه اقتصادی پایدار، کارآفرینی،  

سانی ماهر و آموزش دیده انکارناپذیر است. پس تالش برای آموزش و  یک فعالیت کارآفرینانه وجود نیروی ان 

وکار در اولویت قرار دارد. باتوجه  اندازی یک کسب های آنان برای راه توانمندسازی دانشجویان و ارتقا توانمندی 

وزش  های اخیر گرایش به کارآفرینی در کشور ما افزایش چشمگیری داشته به همان نسبت آم به اینکه در سال 

مندی همه  ها در سطح کشور و بهره کارآفرینی هم رونق گرفته، اما مهمترین دغدغه پراکندگی این آموزش 

 ها از این ظرفیت است. دانشجویان عالقمند در تمامی دانشگاه 

راستا   همین  حاضر  آئین در  یادگیری  نامه  به  دانشجویان عالقمند  برای  آموزشی  عدالت  ایجاد  با هدف 

 در راستای این مهم تدوین شده است. وکار و  اندازی کسب ی و راه مبانی کارآفرین 

 تعاریف  –1 مادة

 باشد. وزارت: منظور وزارت علوم تحقیقات و فناوری می  •

 باشد. معاونت: منظور معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می  •

 های کارآفرینی متقاضی: دانشجویان متقاضی دوره •

ات و مراکز علمی و فناوری ذیل وزارت  مؤسس ها و پژوهشگاهها، دانشگاه یه: کلیهمؤسس  •

 دار است. است و وظیفه تایید متقاضی را عهده
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شورای راهبری: شورای راهبری طرح ملی ترویج کارآفرینی که اعضای آن بر اساس حکم   •

 ار است. دها را عهدهشوند و وظیفه تایید دوره معاون فناوری و نوآوری وزارت تعیین می

دوره • برگزاری  مجری  منظور  شخصیت مجری:  یک  بایستی  که  است  آموزشی  های 

 حقوقی یا حقیقی باشد. 

که  • است  معاونت  تایید  مورد  دانشگاه  یا  پارک  مرکزی،  دبیرخانه  مرکزی:  دبیرخانه 

 نام متقاضیان و مدیریت سامانه را بر عهده دارد. مسئولیت ثبت 

ت • استانی  ستاد  منظور  استانی:  دانشستاد  اقتصاد  به وسعه  بنا  که  است  استان  هر  بنیان 

استانداری به  وزیر کشور  دستور  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  در جهت پیشنهاد  ها 

 بنیان تشکیل شده است. قانون جهش دانش

 ه که عامل مالی اجرای طرح به حساب آید. مؤسس منظور صندوق رفاه دانشجویان هر    : صندوق  •

 داف موضوع و اه -2 مادة

نامه در راستای ایجاد عـدالت آموزشـی بـرای متقاضـیان عالقمنـد بـه یـادگیری کـارآفرینی و این آئین

 گردد:وکار با اهداف ذیل تدوین و ابالغ میاندازی کسبراه

 آموزش مبانی کارآفرینی به متقاضیان  -2-1

 یالتحصیالن دانشگاهترویج روحیه کارآفرینی در میان دانشجویان و فارغ  -2-2

 التحصیلیآشنایی متقاضیان با کارآفرینی به عنوان مسیر پیشرو پس از فارغ  -2-3

هـای مندی از آنان در جهـت فعـال کـردن ظرفیتکمک به تربیت نیروهای کارآمد و بهره  -2-4

 کارآفرینی در سراسر کشور

 آموزش متقاضیان برای ورود به دنیای اشتغال  -2-5

 ن عالقه منددانشجویابرای همه  یادالنه آموزشایجاد فضای ع  -2-6

 یی اجرا ینهادها  -3 مادة

 شورای راهبری  -1-3

ی، محتوای دوره و گواهی حضـور مجر تایید کننده به عنوان نهاد شورای راهبری با ترکیب اعضای ذیل،

 .را بر عهده دارد طرح یو راهبر تیهدا ،یابرزیا تیمسئولمتقاضیان، 

 اعضای شورای راهبری:

دفترمدی • تام  رکل  نماینده  یا  و  معاونت  نوآوری  و  فناوری  امور  )رئیس پشتیبانی  االختیار 

 کمیته(

برنامهمدیرکل دفتر سیاست  • یا نماینده  گذاری،  ریزی و توسعه فناوری و نوآوری معاونت و 

 االختیارتام
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 االختیار دبیرخانه مرکزی نماینده تام •

 ستورجلسات االختیار ستادهای استانی بنا به نیاز دنماینده تام •

جلسات شورای راهبری حداقل هر سه ماه یکبار برگزار خواهد شد و درصورت لزوم به جلسـه   -1  تبصرة

 باشد.اضافه، با درخواست هریک از اعضا و موافقت رئیس کمیته استانی قابل برگزاری می

 دبیرخانه مرکزی   -2-3

تانی و شـورای راهبـری در راسـتای ه، سـتاد اسـمؤسسمابین  دبیرخانه مرکزی به منظور پل ارتباطی فی

 نام متقاضیان و ارزیابی مجریان را بر عهده دارد.های آموزشی کارآفرینی وظیفه ثبتبرگزاری دوره

رییس دبیرخانه مرکزی معاون آموزشی پارک یا دانشگاه انتخابی است و اعضـای دبیرخانـه مرکـزی بـر 

 .شوداساس نظر و ابالغ رییس دبیرخانه مرکزی معین می

 ستاد استانی  -3-3

بوم ترین نهادهای فعـال در توسـعه زیسـتبنیان هر استان یکی از مهمستاد استانی توسعه اقتصاد دانش

 2های مرحلـه  فناوری، نوآوری و کارآفرینی هر استان است که به عنوان نهاد مجری وظیفه تعریف دوره

هـا را بـا هـدف توسـعه بحـث نیاز دورههای پیشرفته کارآفرینی( و تعریف پیشآموزشی )آموزش مهارت

کارآفرینی و افزایش مهارت کارآفرینی دانشجویان بر اساس شاخصه برگزیده استانی، مسئولیت هدایت و 

 راهبری طرح در سطح استان را برعهده دارد.

 ه مؤسس -4-3

صـورت ن را بهرسانی و ابالغ فراخـواعنوان تاییدکننده اولیه صالحیت متقاضیان وظیفه اطالعه بهمؤسس

 سراسری و هماهنگ بر عهده دارد.

 طرح یهاو مشوق هاتیحما -4 مادة

هـای مـالی در طـول دوره و پـس از تاییـد بر اساس مرحلـه آموزشـی مـوردنظر، حمایت  -1-4

های ماهیانه برای متقاضیان در نظر گرفته شده است. بر این اساس برای گزارشات ارزیابی

ارآفرینی مبلغ یک میلیون تومان بـرای هـر متقاضـی جهـت مرحله اول، آموزش مبانی ک

هـای و برای مرحله دوم، آموزش مهارتکه توسط معاونت تامین می شود  حضور در دوره  

پیشرفته کارآفرینی مبلغ پنج میلیون تومان برای هر متقاضی در نظر گرفته شده است کـه 

 شود.ه تامین میمؤسستوسط صندوق رفاه دانشجویی 

هی پایان دوره طرح ملی ترویج کارآفرینی برای متقاضـیان توسـط دبیرخانـه مرکـزی گوا  -2-4

 گردد.صادر می



 طرح ملی ترویج كارآفرینیپيش نویس  474

 

های مالی از جمله وام بدون بهره، تخصیص فضای بیشتر، افزایش سقف امتیـازات مشوق  -3-4

ها در چارچوب قوانین پـارک بـه واحـدهای فنـاور در مرحلـه سـوم سالیانه و سایر مشوق

 ود.شتخصیص داده می

 طرح  ییساز و کار اجرا -5 مادة

پذیرد. در ادامه به فرایند ثبت نام و ورود متقاضیان به طرح، بطور کامل از طریق سامانه مربوط انجام می

 شود.شرح مراحل ثبت نام پرداخته می

 مرحله اول: آموزش مبانی کارآفرینی -1-5

 رسانیفراخوان و اطالع  -1-1-5

رسانی عمـومی از طریـق پوسـتر، بنـر، تبلیغـات، ن و اطالعه مسئول اعالم فراخوامؤسس

 باشد.های اجتماعی و ... میشبکه

 درخواست متقاضی  -2-1-5

یابد و در سـامانه با اعالم فراخوان در سطح دانشگاه، متقاضی از زمان ثبت نام اطالع می

 مهلـت  .نمایـدنام و مـدارک الزم را بارگـذاری میفعال در سایت معاونت درخواست ثبت

سال پنجم بـرای دانشـجویان کارشناسـی، ، پس از پایان نیمدوره  به  ورود  تقاضای  ارسال

پس از پایان نیم سال دوم برای دانشجویان کارشناسی ارشد و پـس از قبـولی در مقطـع 

 باشد.التحصیالن هر سه مقطع میدکتری جهت دانشجویان دکترا و کلیه فارغ

 ویانمدارک الزم جهت ثبت نام دانشج 

 تصویر کارت ملی و کارت دانشجویی •

 رزومه حاوی اطالعات سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی متقاضی PDFفایل   •

 باشد.مجاز به استفاده از دوره، در هر مقطع تحصیلی می یکبار هر متقاضی صرفا  -2 تبصرة

 همؤسستایید متقاضی توسط   -3-1-5

انه، یک ارزیابی اولیه جهـت بررسـی ه پس از مشاهده درخواست متقاضیان در ساممؤسس

نامی انجام داده و در صورت تکمیـل بـودن، گزینـه وضعیت تحصیلی و مدارک الزم ثبت

نماید. چنانچه مدارک بارگذاری شـده تایید را برای ارسال به دبیرخانه مرکزی انتخاب می

نجام دهد. شود تا متقاضی تصحیحات الزم را اکامل نباشد به مرحله قبل برگشت داده می

 گردد.چنانچه متقاضی واجد شرایط نباشد درخواست مردود می
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 نام متقاضیثبت  -4-1-5

نام متقاضی را انجام و برای هر متقاضی کد شناسایی در این مرحله دبیرخانه مرکزی ثبت

 نماید.تعریف و مجوز ورود به دوره را صادر می

 اختصاص سرانه آموزشی  -5-1-5

د شناسایی آن تا سقف ده میلیون ریال از طریـق صـندوق، سـرانه برای هر متقاضی با ک

 شود.آموزشی اختصاص داده می

 برگزاری دورهانتخاب مجری و   -6-1-5

 .انتخاب مجری پس از فراخوان ملی و توسط شورا انجام می شود

 عملکرد متقاضی و اعطای گواهینامهارزیابی   -7-1-5

مرحله اول توسط دبیرخانـه مرکـزی انجـام و بـه   ارزیابی متقاضی و گواهینامه کارآفرینی

 شود.متقاضی ارائه می

 باشد.تعداد متقاضیان شرکت داده شده در این مرحله حداکثر ...... نفر می  -3 تبصرة

 ارزیابی عملکرد مجری  -8-1-5

گیرد و بر اساس ارائه گزارشات ارزیابی عملکرد مجری توسط دبیرخانه مرکزی صورت می

هـای بعـد قـرار وسط شورای راهبری مورد تایید یا عـدم تاییـد جهـت دورهبدست آمده ت

 گیرد.می

 های پیشرفته کارآفرینیمرحله دوم: آموزش مهارت -2-5

 رسانیفراخوان و اطالع  -1-2-5

رسانی عمومی از طریق پوستر، بنر، تبلیغـات، ستاد استانی مسئول اعالم فراخوان و اطالع

 باشد.یهای اجتماعی و ... مشبکه

 درخواست متقاضی  -2-2-5

یابـد و در سـامانه با اعالم فراخوان در سطح استان، متقاضی از زمان ثبت نام اطـالع می

نام دوره مورد درخواست و مدارک الزم را بارگذاری فعال در سایت معاونت درخواست ثبت

بـرای ، پـس از پایـان نـیم سـال ششـم  دوره  بـه  ورود  تقاضـای  ارسـال  مهلت  نماید.می

دانشجویان کارشناسی، پس از پایان نیم سال دوم برای دانشـجویان کارشناسـی ارشـد و 

التحصـیالن هـر سـه پس از قبولی در مقطع دکتری جهت دانشجویان دکترا و کلیـه فارغ

 باشد.مقطع می
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 دارک الزم جهت ثبت نام دانشجویانم

 تصویر کارت ملی و کارت  •

 آموزشی، پژوهشی، و اجرایی متقاضی  رزومه حاوی اطالعات سوابق  PDFفایل   •

 تصویر گواهی دوره مقدماتی کارآفرینی •

 نیاز دوره درخواستیهای پیشتصویر گواهی دوره •

 .باشددر هر مقطع تحصیلی میهر متقاضی صرفا یکبار مجاز به استفاده از دوره،   -4 تبصرة

 همؤسستایید متقاضی توسط   -3-2-5

ضیان در سامانه، یک ارزیابی اولیه جهـت بررسـی ه پس از مشاهده درخواست متقامؤسس

هـای گذرانـده متقاضـی انجـام داده و در نامی و دورهوضعیت تحصیلی، مدارک الزم ثبت

نمایـد. صورت تکمیل بودن، گزینه تایید را برای ارسال به دبیرخانه مرکـزی انتخـاب می

شود تا متقاضی ه میچنانچه مدارک بارگذاری شده کامل نباشد به مرحله قبل برگشت داد

تصحیحات الزم را انجام دهد. چنانچه متقاضی واجـد شـرایط نباشـد درخواسـت مـردود 

 گردد.می

 نام متقاضیثبت  -4-2-5

نام متقاضی را انجام و برای هر متقاضی کد شناسایی در این مرحله دبیرخانه مرکزی ثبت

 نماید.تعریف و مجوز ورود به دوره را صادر می

 صاص سرانه آموزشیاخت  -5-2-5

برای هر متقاضی با کد شناسایی آن تا سقف پنجاه میلیون ریال از طریق صندوق، سرانه 

 شود.آموزشی اختصاص داده می

 انتخاب مجری برگزاری دوره  -6-2-5

 .انتخاب مجری پس از فراخوان ملی و توسط شورا انجام می شود

 عملکرد متقاضی و اعطای گواهینامهارزیابی   -7-2-5

در مرحله دوم ارزیابی متقاضی توسط دبیرخانه مرکزی انجام و گواهینامـه کـارآفرینی بـه 

 شود.متقاضی ارائه می

 باشد.تعداد متقاضیان شرکت داده شده در این مرحله حداکثر ...... نفر می  -5 تبصرة

 ارزیابی عملکرد مجری  -8-2-5
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رد و بر اساس ارائه گزارشات گیارزیابی عملکرد مجری توسط دبیرخانه مرکزی صورت می

هـای بعـد قـرار بدست آمده توسط شورای راهبری مورد تایید یا عـدم تاییـد جهـت دوره

 گیرد.می

 وکار اندازی کسبدریافت تسهیالت جهت راه -مرحله سوم  -3-5

های مرحله یک و مرحله دو و درصورت تمایل متقاضی و تایید شورای راهبـری، درصورت گذراندن دوره

وکار بـه متقاضـی انـدازی کسـبنامه و دستورالعمل جداگانه تسهیالتی جهت راهاین مرحله طی آئیندر  

 تخصیص داده خواهد شد.

 

تبصره در تاریخ .................... به تصككویب شككورای معاونككان وزارت علككوم،   5ماده و  5نامه در  این آئین

باشد. هرگونه تفسیر و ابهام تنها از سوی مقام را میاالجتحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابالغ، الزم

 تاییدکننده آن مجاز است. 





واحدهای  مدت  )استقرار متقابل کوتاه طرح فرصت فناورانه  

 ( ی علم وفناور   ی ها در پارک   بنیان ی دانش ها شرکت فناور و  

 مقدمه 

ها از مزایای نزدیکی  پارک   بنیان در یک کشور هستند. های اقتصاد دانش های علم و فناوری زیرساخت پارک 

زیرساخت  معنوی،  سرمایه  مهم  منابع  سیاست به  و  مناسب  راهنمایی های  می بهره کننده  های  و  مند  شوند 

بنابراین  شده حمایت می ات دولتی را در یک محیط مدیریت مؤسس بر فناوری و  های مبتنی شرکت  کنند و 

تسهیل می  اقتصادی را  توسعه فناوری و رشد    و   فناور   واحد   10700از    بیش   حاضر   حال  در   .ند کن تعامل، 

با    دهند. و به فعالیت خود ادامه می   مستقر   رشد کشور   مراکز   و   های علم و فناوری پارک   در   بنیان دانش   شرکت 

  یکسری  از   فیزیکی   های زیرساخت  و  امکانات   فراخور   به  علم و فناوری  های پارک   از  یک  عنایت به اینکه هر 

لذا    نیز برخوردارند،   خود   فناوری   واحدهای   به   ها سرویس   و   خدمات   ارائه   ای در ه و منطق   نسبی   های مزیت 

  توسط   ها پارک   از   یک  هر   شاخص   های زیرساخت   خدمات، امکانات و   از   استفاده   منظور فراهم نمودن امکان به 

 بود.   این طرح قابل اجرا خواهد   ، های کشور پارک   در سایر   مستقر   بنیان دانش   های شرکت   و   فناور   واحدهای 

 تعاریف   -1 مادة

»آیین  منظور  پارک:  • براساس  که  است  فناوری  و  علم  راه  تأسیسنامه  پارک  اندازی و 

فناوری«    پارک و  مجوز    تأسیس علم  دارای  و  و   تأسیس شده  گسترش  شورای  از 

 ریزی آموزش عالی است. برنامه

رشد:  • برا  منظور  مرکز  که  است  پارک  به  وابسته  فناور«  واحدهای  رشد  ساس »مرکز 

 شود. می  تأسیس اندازی و فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور«  نامه نحوه راه»آیین 

فناور: • شرکت  واحدهای  سایر  مؤسس ها،  منظور  یا  و  توسعه  و  تحقیق  واحدهای  ات، 

های فناور فاقد هویت حقوقی تحت پوشش ها و هستهو همچنین گروه  اشخاص حقوقی

یا   رشد  مراکز  یا  پارک،  در  مستقر  بخشیا  در سایر  که  هستند  پارک  به  وابسته  های 

مستقل از حقوقی  اند و هویت  چارچوب ضوابط مربوطه در پارک پذیرفته و استقرار یافته

پارک دارند. واحدهای فناور با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی خود در زمینه 
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، یاتوسعه  واربردی  قیقات ککسب و کار با محوریت یک ایده نو و یا مستخرج از تح 

انتقال مهندسی   طراحی معکوس،  مهندسی  مدیریت  ،  خدمات   فناوری  و  ارائه  یا  و 

فعالیت    تحقیقات  کردن نتایج تجاریمنظور  کار )از فناوری تا بازار( به  و  تخصصی کسب

شامل شرکتمی  مربوط،  مقررات  و  قوانین  رعایت  با  تعریف  این  و  کنند.  ات  مؤسس ها 

 د. شوخارجی نیز می 

بنیانی از مرجع ه حقوقی دارای مجوز دانشمؤسس منظور شرکت یا    بنیان: شرکت دانش •

 بنیان است. های دانشتایید صالحیت و تشخیص شرکت

منظور پارکی است که واحد فناور متقاضی استفاده از طرح، به عنوان عضو    پارک مبدا:  •

 باشد. مستقر در آن پارک می 

مقصد:  • که  پارک  است  پارکی  آن    منظور  در  طرح  دوره  گذراندن  متقاضی  فناور،  واحد 

 باشد. می 

 اهداف   -2 مادة

اشتراک  -2-1 توانمندسازی، به  خدمات  تخصصی،  و  فنی  خدمات    هایسرویس  گذاری 

و وکارگاهی  بین  پارک  فیزیکی   هایزیرساخت  آزمایشگاهی  فناوری  و  علم  های 

 با رعایت مقررات مربوطه؛ ها  مستقر در پارک  بنیاندانش هایشرکت  واحدهای فناور و

 های علم و فناوری و واحدهای فناور مستقر؛ سازی بین پارکشبکه  -2-2

های علم و بنیان مستقر در پارکهای دانشافزایی بین واحدهای فناور و شرکتایجاد هم  -2-3

 فناوری کشور.  

 های قابل ارائه به واحدهای فناور متقاضیخدمات و سرویس -3 مادة

 استقرار در فضای فیزیکی پارک )به شکل اجاره دفتر کار و فضای کارگاهی(؛  -3-1

 های آزمایشگاهی و کارگاهی پارک مقصد؛استفاده از خدمات و سرویس  -3-2

 بنیان؛سازی و بازاریابی محصوالت فناورانه و دانشاستفاده از خدمات تجاری  -3-3

 های دولتی انه واحدهای صنعتی و سازمانهای تحقیقات کاربردی و فناورانجام پروژه  -3-4

 مقصد؛   های پژوهش و فناوری استانهای صندوق تسهیل استفاده از ظرفیت   -3-5

 ای پارک مقصد. امکان استفاده از خدمات آموزشی و مشاوره  -3-6

باشد که با سال می مدت زمان استقرار و استفاده از خدمات حداقل یک ماه و حداکثر یک   -1  تبصرة

 وافقت پارک مقصد تا دو سال قابل تمدید است. م
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 نحوه اجرا   -4 مادة

 های علم و فناوری متقاضی )پیوست(؛ نامه همکاری توسط پارکامضای تفاهم   -4-1

مبدا و صدور معرفی   -4-2 پارک  از  فناور  واحد  کتبی  پارک نامهدرخواست  رییس  از طرف  ای 

 مبدا خطاب به پارک مقصد؛

بودن در پذیرش یا عدم پذیرش  شورای مربوط در پارک مقصد و مختار  بررسی تقاضا در    -4-3

 آن؛ 

 انعقاد قرارداد استقرار و ارائه خدمات پس از تصویب تقاضا در شورا.   -4-4

استفاده  -2  تبصرة فناور  قلمداد واحدهای  پارک  میهمان  بعنوان  مقصد  پارک  در  طرح  این  از  کننده 

مزای می  از  استفاده  امکان  لذا  یا  شوند،  و  مالیاتی  معافیت  از  اعم  مقصد  پارک  در  حضور  ای 

بایست از گیری از این مزایا می منظور بهرهدریافت مجوز فناوری و حمایت مالی را نداشته و به

 پارک مبدا اقدام نمایند. 

تسهیالت    -3  تبصرة از  بالمانع   هایصندوق استفاده  مقصد  و  مبدا  استان  دو  در  فناوری  و  پژوهش 

 است.

آیینهای معرفی شرکت  -4  تبصرة  با مقررات و  های داخلی و نامهشده از طرف پارک مبدا در رابطه 

حق  و  هزینه  تعرفهپرداخت  تابع  خدمات  دریافت  سرویسالزحمه  و  خدمات  پارک های  های 

 مقصد خواهند بود. 

موفق  شرکت  یکهدرصورت   -5  تبصرة استقرار  زمان  در مدت  پا  قرارداد   اخذ  به  میهمان  رک از طریق 

 .بود   خواهد مقصد  پارک  با   مذکور  قرارداد  ییاجرا ضمانت  باشد،   شده مقصد  

فناوری    -6  تبصرة انتقال  یا  فروش  قرارداد  چنانچه  مقصد،  پارک  در  شرکت  استقرار  زمان  مدت  در 

مربوط به شرکت مهمان از طریق پارک مقصد منعقد گردد باالسری قرارداد مذکور براساس 

 تقسیم خواهد شد. توافق طرفین بین دو پارک 
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 بسمه تعالی 

 نامه الگوی فرصت فناورانهتفاهم 

 مقدمه 

به استناد طرح فرصت فناورانه ابالغی وزارت عتف به شماره.............................. مورخ. ..................... و 

 فناور   واحدهای  وسطت   ها، امکانات و خدمات متقابلزیرساخت  از  استفاده  منظور فراهم نمودن امکانبه

به   ……………………نامه مابین پارک علم و فناوری  این تفاهم   مستقر،   بنیاندانش  هایشرکت  و

تفاهم  این  در  منبعد  که   ....................... خانم.  آقای/  می نمایندگی  نامیده  مبدا  پارک  یک نامه  از  شود 

. به نمایندگی آقای/ خانم. ...........................که منبعد در طرف پارک علم و فناوری. ..............................

 گردد: شود از طرف دیگر و با شرایط ذیل منعقد می نامه پارک مقصد نامیده می این تفاهم 

 نامه موضوع تفاهم -1 مادة

اده از بنیان مستقر، برای استف های دانشهمکاری در خصوص استقرار متقابل واحدهای فناور و شرکت

 های طرح فرصت فناورانه  ظرفیت 

 تعهدات طرفین  -2 مادة

شکل  فراهم   -1-2 )به  پارک  فیزیکی  فضای  در  متقاضی  فناور  واحد  استقرار  امکان  نمودن 

 کارگاهی(؛اجاره دفتر کار و فضای

آزمایشگاهی و کارگاهی پارک نمودن امکان استفاده از خدمات و سرویسفراهم   -2-2 های 

 مقصد؛

سازی و بازاریابی محصوالت فناورانه و نمودن امکان استفاده از خدمات تجاریراهم ف  -3-2

 بنیان؛دانش

های تحقیقات کاربردی و فناورانه واحدهای صنعتی و نمودن امکان انجام پروژهفراهم   -4-2

 های دولتی؛ سازمان

 قصد؛ م  های پژوهش و فناوری استانهای صندوق تسهیل استفاده از ظرفیت  -5-2

 ای پارک مقصد؛نمودن امکان استفاده از خدمات آموزشی و مشاورهفراهم   -6-2
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از خدمات حداقل یک ماه و حداکثر یکسال می   -1  تبصرة با مدت زمان استقرار و استفاده  باشد که 

 موافقت پارک مقصد تا دو سال قابل تمدید است. 

 نحوه اجرا  -3 مادة

 های علم و فناوری متقاضی؛کنامه همکاری توسط پارامضای تفاهم  -3-1

از پارک مبدا و صدور معرفی  -3-2 از طرف رییس پارک نامهدرخواست کتبی واحد فناور  ای 

 مبدا خطاب به پارک مقصد؛

 بودن در پذیرش یا عدم پذیرش آن؛ بررسی تقاضا در شورای مربوط در پارک مقصد و مختار     -3-3

 از تصویب تقاضا در شورا.   انعقاد قرارداد استقرار و ارائه خدمات پس  -4-3

استفاده  -2  تبصرة فناور  قلمداد واحدهای  پارک  میهمان  بعنوان  مقصد  پارک  در  طرح  این  از  کننده 

یا  می  و  مالیاتی  معافیت  از  اعم  مقصد  پارک  در  حضور  مزایای  از  استفاده  امکان  لذا  شوند، 

بایست از از این مزایا می  گیریمنظور بهرهدریافت مجوز فناوری و حمایت مالی را نداشته و به

 پارک مبدا اقدام نمایند. 

صندوق   -3  تبصرة تسهیالت  از  بالمانع استفاده  مقصد  و  مبدا  استان  دو  در  فناوری  و  پژوهش  های 

 است.

آیین های معرفی شرکت  -4  تبصرة و  با مقررات  رابطه  در  مبدا  پارک  از طرف  و نامهشده  های داخلی 

حق  و  هزینه  دریپرداخت  تعرفهالزحمه  تابع  خدمات  سرویسافت  و  خدمات  پارک های  های 

 مقصد خواهند بود. 

موفق  شرکت   یکهدرصورت   -5  تبصرة استقرار  زمان  در مدت  پارک   قرارداد  اخذ   به  میهمان  از طریق 

 .بود   خواهد مقصد  پارک  با   مذکور  قرارداد  ییاجرا ضمانت  باشد،   شده مقصد  

پارک   -6  تبصرة  در  شرکت  استقرار  زمان  مدت  فناوری    در  انتقال  یا  فروش  قرارداد  چنانچه  مقصد، 

ارداد مذکور به نسبت. مربوط به شرکت مهمان از طریق پارک مقصد منعقد گردد باالسری قر

سری متعلق به پارک مقصد ....... درصد باال   . بین دو پارک تقسیم خواهد شد که......  ....... به

 به پارک مبداء پرداخت خواهد شد. ...... درصد الباقی از طرف پارک مقصد  بوده و  

 نامه مدت تفاهم -4 مادة

باشد. تمدید، بازنگری، اصالح و یا ........ سال می   تاریخ امضاء و مبادله آن به مدت   نامه از مدت تفاهم 

 باشد. پذیر می تغییرات اساسی در مفاد آن با توافق طرفین امکان
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 مالکیت معنوی  -5 مادة

معن مالکیت  فعالیترعایت حقوق  تمامی  تفاهم وی در  این  زیرمجموعه  الزامی های  برای طرفین  نامه 

هایی را که از یکدیگر دریافت  ها و نقشهاست و طرفین، اطالعات و دانش فنی، اسناد و مدارک، داده

کنند به عنوان محرمانه تلقی کرده و نزد اشخاص ثالث مگر در مواردی که بر آن توافق شده است می 

 آور، افشاء نخواهند کرد. هت ارائه به مراجع قانونی الزامو یا ج

 حل اختالف  -6 مادة

درصورت بروز اختالف مابین شرکت و پارک مقصد، مرجع رسیدگی واحد حقوقی پارک علم و فناوری  

ریزی و توسعه فناوری و  گذاری، برنامهمقصد و درصورت بروز اختالف مابین دو پارک، دفتر سیاست

 رت عتف مرجع حل اختالف خواهد بود. نوآوری وزا

 نامه فسخ تفاهم -7 مادة

نامه اقدام نماید. هریک از طرفین حق دارد با اعالم کتبی قبلی یک ماهه نسبت به فسخ این تفاهم 

نامه منعقد گردیده نامه در قراردادهایی که بر مبنای این تفاهم الزم به ذکر است که فسخ این تفاهم 

 داشت و طرفین ملزم به اجرای آنها خواهند بود. تأثیری نخواهد  

 نشانی طرفین   -8 مادة

 ................. .............................................................................................................................  پارک مبدا:

 ..............................................................................................   .......... دورنگار:..............................   تلفن:

 ........... ............... پارک مقصد ...................................................................................................................

 ...............................................................................................   .................. دورنگار:...................... تلفن:  

 مواد و نسخ  -9 مادة

تهیه و بین طرفین   تبصره و در دو نسخه که هر کدام حکم واحد دارند  6ماده،    9نامه در  این تفاهم 

 امضاء و مبادله گردید. 

............................................................................................................................. ..................................... 

 رییس پارک علم و فناوری مقصد      رییس پارک علم و فناوری مبدا                            



 سازی فناوری یارانه تجاری   ی طرح اجرای   نامه شیوه 

 29/08/1401  تصویب  خ یتار

 مقدمه 

کالن  های ت اس ی س   و   کشور  ی علم   جامع  نقشه   ر ی نظ   ی باالدست   ی ها برنامه تحقق اهداف    ی در راستا  نامه شیوه   ن ی ا 

در خصوص   عتف  تجاری وزارت  به  نوآ کمک  دستاوردهای  دانشگاه سازی  در  فناورانه  و  مؤسسات  ورانه  و  ها 

و   فناوری  و  پژوهشی  عالی  م   ی ن ی کارآفر و    آفرینی فن گسترش  آموزش  فارغ   ان ی دانشجو   ان ی در  التحصیالن  و 

فناوری،   مراکز  در  مستقر  فناوران  و  عالقمند  اساتید  فناوری   بیشتر   ارتباط   توسعه مستعد،    شبکه با    مراکز 

   . های نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری تدوین شده است لیت گذاری و ارتقاء سطح فعا سرمایه 

 اصطالحات  و فیتعار -1 مادة

 سازی فناوری« است. منظور »طرح ارائه یارانه تجاری طرح: 

 »وزارت علوم، تحقیقات و فناوری« است.  منظور وزارت: 

 »معاونت فناوری و نوآوری« وزارت است.  منظور معاونت: 

 ی امور فناوری و نوآوری « معاونت است. دفتر پشتیبان» منظور دفتر: 

است. مراکز    ی، پژوهشی و فناوری«عال  آموزش  مؤسسات  و هادانشگاه  هیکل»  منظور  : مؤسسات

پردیس نوآوری،  و  مراکز کارآفرینی  فناوری،  رشد،  و  ی،  فناور  و  علمهای  کپارهای علم 

 شوند.  ب میشهرک علمی و تحقیقاتی و مراکز مشابه در زمره مؤسسات فناوری محسو

برای    فناوری:  شرایط الزم  که  است  فناورانه«   ) خدمت  یا  کاال  محصول)  فنی،  »دانش  از  اعم 

 ، فروش یا جذب سرمایه را دارد. سازیتجاری

فناوری:  هیات    صاحب  اعضای  مانند  مؤسسات«،  فعال عضو  یا حقوقی  حقیقی  منظور »شخص 

است   فناور  واحدهای  یا  کارآفرینان  پژوهشگران،  قابل  علمی،  فناوری  که 

   ای را توسعه داده است. سازی/فروش/جذب سرمایهتجاری

گذاری بر روی فناوری  گذار« متقاضی خرید یا سرمایه منظور »خریدار یا سرمایه  : فناوریمتقاضی  

 عرضه شده در طرح است  
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 است.  3طرح« معرفی شده در ماده  راهبری کارگروهمنظور » : کارگروه

 است.  3سازی« معرفی شده در ماده  انه طرح یارانه تجاریمنظور »دبیرخ دبیرخانه: 

 آن  اهدافمحتوای طرح و  -2 مادة

شود و به آن دسته از  سازی فناوری همه ساله توسط معاونت اجرا میطرح ارائه یارانه تجاری  -1-2

هفته  فناوری نمایشگاه  در  مؤسسات،  در  فعال  فناوری  صاحبان  طرف  از  شده  عرضه  های 

ای از محل منابع در  گذار یا خریدار شوند، یارانه وری که موفق به جذب سرمایهپژوهش و فنا

 شود.اختیار وزارت یا منابع جذب شده از طرف دیگر حامیان، ارائه می 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:از جمله اهداف این طرح، می  -2-2

ک   -1-2-2 و  فناوری  صاحبان  و  فناوری  متقاضیان  بین  ارتباط  تجاری تسهیل  به  سازی مک 

 های صاحبان فناوری فناوری

فناوری  -2-2-2 انتقال  و  فروش  تولید،  توسعه  در  فناوری  به صاحبان  و  کمک  ها، محصوالت 

 خدمات خود و ارتقاء توان مالی ایشان؛

شرکت  -3-2-2 ریسک  کاهش  و  مشارکت  خرید/سرمایهجلب  برای  در  های خصوصی  گذاری 

 ؛ط فناوران فعال در مؤسسات و مراکز فناورییافته توسهای توسعه فناوری

تجاریفرهنگ  -4-2-2 از  حمایت  و  سازی  دولتی  بخش  بین  در  فناوری  توسعه  و  سازی 

 ؛گذاری در توسعه و بکارگیری فناوریخصوصی برای سرمایه 

ب  ینیکارآفر  و  آفرینیفن  ،ینوآور  ه یروح  ت یتقوو  ج  یترو  -5-2-2 و    مستعد  انیدانشجو  ن یدر 

 ن فعال در مؤسسات. فناورا

فناوری طرف    -3-2 متقاضیان  و  فناوری  از صاحبان  مالی  بر حمایت  این طرح عالوه  اجرای  در 

سازی، تسهیل ارتباط میان ایشان در دستور کار قرار دارد و تعامل آنها و ارائه یارانه تجاری

حقوقی در رابطه    هایهای دیگری مانند؛ ارائه مشاورهها و پشتیبانیبرای این منظور سرویس 

گذاری در رابطه با مالکیت فکری، تعیین سطح فناوری و ارزش  با عقد قرارداد، ارائه مشاوره

 شود. فناوری یا محصول/خدمت صاحبان فناوری، به ایشان ارائه می 

 نظام اجرایی طرح  -3 مادة

 کند:فاده میمسئولیت اجرای طرح بعهده دفتر است و دفتر از ارکان زیر برای اجرای طرح است

راهبری طرح:   -1-3 چارچوب  ،راهبری  کارگروه  و  رویکردها  اجرای    های کالن،تعیین  بر  نظارت 

و   تجاریطرح  تخصصی  کارگروه  توسط  یارانه  دریافت  منتخب  قراردادهای  سازی تصویب 
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های حامیان گیرد. در جلسات کارگروه راهبری طرح از نماینده سازمانفناوری دفتر انجام می

سازی و مدیران و  و در صورت نیاز دفتر از افراد متخصص و کارشناس در حوزه تجاریطرح  

 شود. ربط در وزارت برای حضور در جلسه کارگروه نیز دعوت میکارشناسان ذی

 :  کارگروه در رابطه با اجرای طرح عبارتند از وظایف شرح

 های کالن اجرای طرح تدوین رویکرد •

شاخص  • چارچوبتدوین  و  دریافت،  های  ها  برای  نیاز  بر    رشی پذی،  ابیارزمورد  نظارت  و 

 های متقاضی طرح

 ها و تعیین میزان یارانه تخصیصی به هر طرح سنجی، داوری و انتخاب طرح بررسی، راستی  •

 منابع مالی و امکانات مورد نیاز برای تخصیص یارانه فناوری  بینی پیش •

های اجرایی طرح، دفتر  سپاری بخشو برون برای تسهیل و تسریع در اجرای طرح    کارگزار:   -2-3

انتخاب یک کارگزار می  به  با  اقدام  آشنایی  به دو مشخصه  با توجه  نظر  کند. کارگزار مورد 

تجاری یارانه فرآیند  پرداخت  در  آسان  مالی  عملیات  امکان  و  فناوری  میان سازی  از  ها، 

می انتخاب  تجربه  صاحب  فناوری  ت مؤسسات  بر  نظارت  عملیات  قراردادهای شود.  حقق 

گیرد از  ای که بین دفتر و کارگزار انجام می نامهمنتخب و پرداخت یارانه، در چارچوب توافق 

 شود. طرف دفتر به کارگزار واگذار می 

اجرای  و نظارت عملیاتی بر  پیگیری  دریافت تقاضاها و مستندات مربوط،  به منظور    دبیرخانه:   -3-3

ها های پرداخت یارانههای احتمالی، دریافت گزارشتها و شکای، رسیدگی به درخواست طرح

طرح  اجرای  مستندسازی  کارگزار،  گزارش از  تنظیم  نهادهای  ،  به  ارائه  برای  مدیریتی  های 

ای زیر نظر دفتر و در محل دفتر یا کارگزار منتخب باالدستی و مواردی از این نوع، دبیرخانه

 شود.تشکیل می 

 ی طرح اجرا نحوه  -4 مادة

 قبل از برگزاری هفته ملی پژوهش و فناوری   الف(

یارانه    -1-4 طرح  فراخوان  فناوری،  و  پژوهش  هفته  نمایشگاه  برگزاری  فراخوان  با  همزمان 

میتجاری ارسال  مؤسسات  برای  فناوری  در  سازی  فعال  فناوری  تمامی صاحبان  از  و  شود 

یا شرکت و  فناوری  متقاضیان  فنمؤسسات،  دهنده خدمات  ارائه  و سرمایههای  گذاری  اوری 

شود برای مشارکت در طرح اقدام به ثبت نام در سامانه معرفی مخاطب طرح، درخواست می 

 شده از سوی معاونت  کنند.  
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نامه اعالم آمادگی خود بایست  پس از انجام ثبت نام اولیه، هریک از مؤسسات متقاضی می  -2-4

خالصه مشخصات طرح یا محصول/   ن،فناور/ فناورا  معرفی  شامل   الزم  به همراه مستندات

تاریخ اعالم شده به دبیرخانه   تا را حداکثر متقاضی فناوری )در صورت وجود( فناورانه، خدمت

 کنند.  طرح در دفتر ارسال

 ب( حین برگزاری هفته ملی پژوهش و فناوری 

 ت:بایسهای طرح میمندی از حمایتنام کرده برای بهرهصاحب فناور متقاضی و ثبت  -3-4

 در نمایشگاه پژوهش و فناوری شرکت کرده و فناوری خود را در نمایشگاه عرضه کند. -الف

با  نامهتفاهم  -ب بر فروش/ جذب سرمایه  ارائه شده در پیوست، مبنی  الگوی  را مطابق  ای 

و در دفتر پیش امضا کرده  نمایشگاه  نظر در محل  فناوری مورد  از  متقاضی  بینی شده 

 ند. طرف دبیرخانه ثبت ک

 ج( بعد از برگزاری هفته ملی پژوهش و فناوری 

نامه خود  ماه بعد از نمایشگاه )تا پایان سال( فرصت دارند تفاهم  3صاحب و متقاضی فناوری    -4-4

ه تبدیل کرده و مدارک و مستندات مؤسسرا به یک قرارداد رسمی و قانونی با نظارت و تایید 

 های بعدی به دبیرخانه ارسال کنند.ی پیگیریه وابسته برامؤسسنامه  خود را به همراه

زمان ارسال مدارک موضوع این بند به تشخیص و پیشنهاد دفتر و با تایید معاونت قابل تمدید    -1  تبصرة

 می باشد. 

شوند و  قراردادهای منعقده از نظر اصالت، محتوا و فناوری در دبیرخانه بررسی و ارزیابی می   -5-4

ق انتخاب  برای  آن  می گزارش  ارائه  کارگروه  به  یارانه  دریافت  شرایط  واجد  شود.  راردادهای 

های تدوین شده، قراردادهای واجد شرایط کارگروه با استفاده از گزارش دبیرخانه و شاخص 

 کند. را انتخاب می 

پرداخت یارانه بر اساس مصوبات کارگروه و به استناد مستندات دریافتی از قراردادها، توسط    -6-4

 گیرد. شدن قراردادها انجام می منتخب و متناسب با اجرایی  کارگزار

 منابع مالی اجرای طرح  -5 مادة

معاونت و همچنین حمایت اختیار  اعتبارات در  از محل  اجرای طرح  برای  نیاز  های  اعتبارات مورد 

روه و تایید شود. میزان اعتبار به صورت سالیانه با پیشنهاد کارگهای حامی تأمین میدریافتی از سازمان

های منتخب قرار  معاونت و در صورت تخصیص اعتبارات از جانب سازمان برنامه و بودجه در اختیار پروژه
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شود  از سازوکارهای قانونی مانند ابالغ اعتبار در اختیار کارگزار قرار داده می   استفادهاعتبار با  گیرد. این  می

 خب تخصیص داده شود. تا بر اساس مصوبات کارگروه به قراردادهای منت

 ب یتصو  به   29/08/1401   خیتار  در  و  نیتدوماده و یک تبصره با یک پیوست    5  درنامه  شیوه  نای

کننده  هرگونه تفسیر و ابهام تنها از سوی مقام تصویب   . از تاریخ ابالغ الزم االاجراست  و  ه دیرسمعاونت  

 آن مجاز است. 
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 بسمه تعالی 

 ده بین صاحب و متقاضی فناوری نامه منعقالگوی تفاهم  -1پیوست

تجاریبه  توسعه  از  حمایت  فناوران  منظور  خدمات  و  محصوالت  بهرهمؤسسسازی  و  یارانه ات  از  مندی 

ارائه یارانه تجاری فناوری پیش سازی، این  بنی شده در اجرای طرح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 

 نامهتفاهم

1-  .......................... شرکت  نمایندگیبین  به   .............  شخص آقای/خانم   حقیقییا 

شماره به  با   ....................................  فناوری  دارنده   ،................................................... ملی: 

 ............................................................................ آدرس:  عنوان:  به   ،................

............................ که  این    ................................................................................ شماره همراه:  از 

 شود ونامیده می صاحب فناوریپس 

نمایندگی -2 به   ..................................... شخص   شرکت    یقیحقیا 

ملی: شماره  به  آدرس:   آقای/خانم........................................   ................................ 

عنوان   به   ،............................. همراه:  شماره   ،...................................................................

 شود و  شود منعقد مینامیده می متقاضی فناوریز این پس که ا  خریدار گذارسرمایه

....................................... به  -3 عنوان نماینده دفتر پشتیبانی امور فناوری و  به امضای آقای/خانم 

ه  شود و آقای/خانم ................................ نمایندنامیده می  نماینده دفترنوآوری، که از این پس  

 ه پژوهشی/پارک علم و فناوری/مرکز رشد( .........................................مؤسسه)دانشگاه/مؤسس

 رسد. نامه، میشود، به عنوان شاهدان امضای تفاهمنامیده می همؤسسنماینده که از این پس 

دی کـردن و شوند جدیت و تالش خویش را در جهـت کـاربرنامه متعهد میامضاکنندگان این تفاهم

 کار گیرند.نامه، برای نیل به خود اتکایی و بالندگی ملی، بهسازی فناوری موضوع این تفاهمتجاری

 نامه )باید همان موضوعی درج شود که در قرارداد آتی خواهد آمد( موضوع تفاهم -1 مادة

...... 

د آتی به عنوان مبلغ قرارداد  نامه )باید همان مبلغی درج شود که در قراردامبلغ موضوع تفاهم -2 مادة

 خواهد آمد( 

.... 
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 تعهدات صاحب فناوری  -3 مادة

می -1 متعهد  فناوری  این  صاحب  موضوع  روی  بر  دیگری  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  که  شود 

مالکیت تفاهم حق  ادعای  وجود  درصورت  باشد.  نداشته  مالکیتی  حق  ادعای  هیچگونه  نامه 

کل خصوص  این  در  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  و  توسط  عهده  به  مربوطه  قانونی  تعهدات  یه 

 مسئولیت صاحب فناوری است.  

گذار / خریدار از صاحب فناوری باید نسبت به ارائه اطالعات، اسناد و مدارک مورد نیاز سرمایه -2

 حیث کمیت و کیفیت در چارچوب توافق شده بعد از امضای قرارداد رسمی اقدام کند.

فناو -3 درخصوص  حقوقی  و  قانونی  تفاهممسئولیت  در  ادعا  مورد  صاحب  ری  عهده  به  نامه، 

 فناوری است.

 تعهدات متقاضی فناوری  -4 مادة

به رسمیت شناخته و حقوق مادی و متقاضی فناوری متعهد می -1 را  شود که حق قانونی فناور 

 معنوی درخصوص نتایج حاصل از مذاکرات دو طرف را در نظر بگیرد. 

می -2 متعهد  فناوری  مجوزمتقاضی  بدون  هیچ    شود  به  را  درخواستی  اطالعات  فناور،  از  کتبی 

 عنوان در اختیار افراد حقیقی یا حقوقی غیر قرار ندهد.  

نامه برای ادامه مذاکرات و عقد قرارداد  شود در چارچوب این تفاهممتقاضی فناوری متعهد می -3

 رسمی همکاری با صاحب فناوری اقدام کند. 

فناوری متعهد می -4 از  شود درصورت عدمتقاضی  نحوی  به هر  ادامه همکاری شکل گرفته،  م 

نامه جداً پرهیز انتشار، بکارگیری و توسعه اطالعات بدست آمده از فناوری موضوع این تفاهم

تواند به مراجع قانونی مرتبط جهت طرح  کند. درصورت افشاء این موضوع، صاحب فناوری می

 دعوی و مطالبه حقوقی خویش اقدام نماید. 

نامه، به  گذاری در فناوری موضوع تفاهمنی و حقوقی درخصوص خرید یا سرمایه مسئولیت قانو -5

 عهده متقاضی فناوری است.

 سایر موارد  -5 مادة

توافق  -1 میطرفین  متعهد  هیچ نامه  این  از  قبل  تا  درخصوص  شوند  رسمی  قرارداد  گونه 

نداشته خرید/سرمایه توافق  مورد  موضوع  منتگذاری  ضمن  اینصورت  غیر  در  شدن  اند.  فی 

 بینی شده محروم خواهند شد.های پیشنامه، طرفین از حمایتموضوع تفاهم

سازی فناوری نیست و قطعی شدن  مندی از یارانه تجاری نامه به منزله بهره امضای این تفاهم -2
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پیش مراحل  طی  از  پس  یارانه  یارانه  تخصیص  طرح  اجرای  دستورالعمل  در  شده  بینی 

 پذیرد.سازی صورت میتجاری

تفاهم -3 این  امضای  از  پس  انعقاد  طرفین  به  نسبت  هستند  موظف  یارانه  دریافت  برای  نامه، 

تایید   و  نظارت  با  و  رسمی  از  مؤسسقرارداد  اعالم شده  تا موعد  مربوط  مستندات  ارسال  و  ه 

 طرف دبیرخانه، اقدام کنند.

بندی شده  انسازی فناوری با نظر کارگروه طبق برنامه زمکلیه مراحل تخصیص یارانه تجاری  -4

 پذیرد. و با نظارت دفتر صورت می 

در  تفاهم -5 شود.  امضاء  ایشان  رسمی  وکالی  یا  و  فناوری  متقاضی  و  صاحب  توسط  باید  نامه 

 نامه اعتبار خود را از دست خواهد داد. نامه، این تفاهمصورت تغییر هر یک از طرفین تفاهم

 نامه مدت اعتبار تفاهم -6 مادة

تفاه این  اعتبار  امضاء  ممدت  زمان  از  ماهنامه  ملزم   سه  طرفین  و  است  جاری(  سال  پایان  )تا 

 هستند در این فرصت، اقدامات الزم را طبق شیوه نامه انجام و به دبیرخانه طرح ارسال کنند.

 نامه  نسخ تفاهم -7 مادة

.. به امضاء رسیده و حداکثر  ماده در تاریخ .........................  7 نسخه واحد، مشتمل بر    4نامه در  این تفاهم

 باشد. برای مدت زمان اعالم شده معتبر می

 


