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 فرم مشخصات سند

 کشورگانه پژوهش و فناوری  9ریزی مناطق شورای سیاستگذاری و برنامه دستورالعملعنوان سند: 
 

 سند صویبتتاریخ 

 سند شماره 

  دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوریتهیه کننده: 

، بخش الف  5و 4،  3با استناد به مفاد بند  کشورگانه پژوهش و فناوری 9ریزی مناطق گذاری و برنامهشورای سیاست دستورالعمل
مجلس شورای اسالمی و هم  18/5/1383تحقیقات و فناوری، مصوب قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم،  2ماده 

های کالن علم و فناوری ابالغی از سوی مقام معظم رهبری و براساس مصوبه شورای معاونان سیاست 4-1چنین به استناد بند 
موقعیت جغرافیایی،  گانه با در نظر گرفتن9بندی مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری کشور به مناطق وزارت متبوع و تقسیم

ها و ای و به منظور فراهم آوردن زمینه مشارکت فعال و مؤثر دانشگاههای منطقهقومیت، هویت فرهنگی و اجتماعی و پتانسیل
شورای  افزائی امکانات،های آموزش عالی کشور و تبادل تجربیات و همهای آموزش عالی در پیشبرد اهداف و برنامهمؤسسه

و  پژوهش و فناوری وزارت متبوع رسید و جهت اجرا معاونتتدوین و به تصویب  گانه کشور9ریزی مناطق نامهسیاستگذاری و بر
 د. شوها و مراکز پژوهشی و فناوری ابالغ میبه دانشگاه اقدام

 

 تصویب کننده:

 وحید احمدی

 معاون پژوهش و فناوری

 

 

 

 

 مقدمه 



 
 

کشور دستورالعمل شورای  کالن ملیهای برنامهدر ها و مراکز پژوهش و فناوری دانشگاهجلب مشارکت فعال به منظور 

باالدستی به شرح با استناد به قوانین و مقررات اسناد گانه پژوهش و فناوری کشور  9ریزی مناطق سیاستگذاری و برنامه

که امکان حضور مدیران ستادی به اتفاق معاون پژوهش و فناوری وزارت متبوع بصورت  وظایف زیر تهیه و تدوین شده است

ها و مراکز پژوهشی و فناوری بتوانند سازد، تا مسئولین دانشگاههای مختلف کشور فراهم میجدول زمانی )گردشی( در استان

 ث و بررسی قرار دهند.و فناوری را با حضور مدیران ستادی مورد بحمسائل و مشکاالت حوزه پژوهشی 

 اختصارات تعاریف و (1ماده 

 : منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. وزارت -1

و  پژوهشهای علم و فناوری، مؤسسات و مراکز ها، پارکها، پژوهشگاهها، مجتمعسسه: منظور هر یک از دانشگاهمؤ -2

 باشند. ربط میمراجع ذیدولتی است که دارای مجوز قطعی تأسیس از فناوری دولتی و غیر

 است.  هر منطقه : منظور شبکه معاونان پژوهش و فناوریایشبکه منطقه -3

شورای منطقه: منظور از شورای منطقه، معاونان پژوهش و فناوری مؤسساتی هستند که از نظر موقعیت جغرافیایی،  -4

 ای قرابت دارند.های منطقهقومیت و هویت فرهنگی، اجتماعی و پتانسیل

شورای مناطق، معاونان و مدیران حوزه معاونت پژوهش و فناوری وزارت  رؤسایشورایی متشکل از شورای مرکزی:  -5

 باشد.می

 شود. های منطقه تشکیل میای است که در یکی از دانشگاهشبکه منطقه خانهمنطقه: منظور دبیر خانهدبیر -6

پژوهش و فناوری مناطق است که در دفتر امور پشتیبانی خانه مرکزی شبکه معاونان خانه مرکزی: منظور دبیردبیر -7

 شود. پژوهش و فناوری وزارت تشکیل می

 اهداف (2ماده 

های مربوط به گیریسازی و تصمیمدر تصمیم "هامؤسسه"نه مشارکت بیشتر و تعامل فعال آوردن زمیفراهم  -1

 های پژوهش و فناوری حوزهفعالیت

 هر منطقه "های پژوهش و فناوریمعاونت"روز افزون بین ارتباط منظم و منسجم و تعامل  -2

 منطقه "هایسسهمؤ"های موجود گیری از تمامی امکانات و استعدادامکان بهره -3

در  "وزارت"حوزه ستادی  با هر منطقه با یکدیگر و "هایسسهمؤ"فزایی و انتقال تجارب افراد و اایجاد فرصت هم -4

 زمینه پژوهش و فناوری

 منطقه مستقر در "هایسسهمؤ"با سایر  "مؤسسه"ای و ارتباط سازمان یافته هر و مشکالت منطقه بررسی مسائل -5

 منطقه هر در گیری جهت حل مسائل پژوهش و فناوریتصمیمهماهنگی برای  -6

 

 

 ایمنطقه شورای سیاستگذاری( وظایف 3ماده 



 
 

 در راستای بهبود وضع موجود منطقه فناوریسازی مربوط به مسائل پژوهش و همکاری فعال در سیاستگذاری و تصمیم -1

منطقه، ارائه راهکارهای مناسب و انعکاس آن به معاونت  "هایمؤسسه"و فناوری بررسی مسائل و مشکالت پژوهش -2

 پژوهش و فناوری وزارت

 منطقه به منظور هماهنگی در مسائل پژوهش و فناوری  "مؤسسه های"فراهم کردن زمینه ارتباط سازمان یافته  -3

ی الزم برای هماهنگی در توسعه کمی و کیفی مسائل پژوهش و فناوری هر هاو زیرساخت دوین و پیشنهاد سازوکارهات -4

 منطقه

و های پژوهشی ریزیمشکالت و نیازهای اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و .... منطقه و ارائه برنامهها شناسایی ظرفیت -5

 ایدر راستای توسعه منطقهفناوری 

 ساالنه با اعضاء شورای مناطق همجوار و یا سایر مناطق در صورت نیازبرگزاری نشست  -6

 های مختلف پژوهشی و فناوریکاری مشترک بین دانشگاهی در حوزهاتخاذ تصمیمات در مورد هم -7

 کشورو فناوری  پژوهشگانه  9( مناطق 4ماده 

 :منطقه به شرح جدول زیر ساماندهی می شوند 9کشور، در قالب  "مؤسسه های"، تمامی دستورالعملدر اجرای این 

 گلستان، مازندران و گیالنهای استان: 2منطقه  تهران و البرز هایاستان :1منطقه 

 ، همدانمرکزی، قم و قزوینهای استان: 4منطقه آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و زنجانهای استان: 3منطقه 

های اصفهان، یزد، چهار محال و استان :6منطقه   ایالم، لرستان کرمانشاه، کردستان،های استان :5منطقه 

 بختیاری

یلویه و گکه بوشهر، خوزستان، های فارس،استان :7منطقه 

 بویر احمد

کرمان، هرمزگان و سیستان و  هایاستان :8 منطقه

 بلوچستان

  و سمنان های خراسان رضوی، شمالی، جنوبیاستان: 9منطقه 

 

 برخوردار است.الزم عضو ثابت و دائمی شورای مناطق بوده و از حق رأی عنوان  ها بهاستان درمدیران کل استاندا: 1تبصره 

لمی و اجرایی دارای تجربه در زمینه مسائل پژوهش و عهای تواند از شخصیتدبیر مناطق برحسب مورد می: 2تبصره 

 اعضاء شورا دعوت نماید.) بدون داشتن حق رأی(جهت انتقال تجربه به عضو حقیقی ه عنوان مدعو بفناوری 



 
 

 

 

 



 
 

 منطقهریزی رئیس شورای سیاستگذاری و برنامه( 5ماده 

شورای "های منطقه است که توسط  "مؤسسه"، معاون پژوهش و فناوری یکی از ریزیرئیس شورای سیاستگذاری و برنامه

 رئیس شوراسال منصوب می شود. انتخاب مجدد دو انتخاب و با حکم معاون پژوهش و فناوری وزرات برای مدت  "منطقه

 بعد از پایان مسئولیت بالمانع است. 

عاون ممنطقه(  فعلیریزی رئیس شورای سیاستگذاری و برنامه) در صورت تغییر معاون پژوهش و فناوری مؤسسه  :3تبصره 

ریزی منطقه را بر شورای سیاستگذاری و برنامه و هدایت مسئولیتتا پایان زمان تعیین شده پژوهش و فناوری جدید مؤسسه 

  عهده خواهد داشت.

 زیر نظر وی فعالیت می کند. شود و منطقه تشکیل می رئیس شورامحل خدمت  "مؤسسه"خانه منطقه در دبیر :4تبصره 

رئیس شورای سیاستگذاری و  جدیدرئیس کلیه مستندات دبیرخانه به محل خدمت  رئیس منطقهدر صورت تغییر : 5تبصره 

 شود.می منتقل منطقه ریزی برنامه

 منطقهریزی رئیس شورای سیاستگذاری و برنامهوظایف  (6ماده 

 "شورای منطقه"نامه اجرایی تدوین شیوه -1

 تهیه دستور جلسه بر اساس پیشنهاد وزرات و یا هر کدام از اعضای منطقه -2

بار در  2حداقل ) ، به طور منظم،  هر سه ماه یکبار"شورای منطقه"تعیین محل و هماهنگی برای تشکیل جلسات  -3

 سال (

 طراحی سایت و استقرار لینک آن در سایت معاونت پژوهش و فناوری وزارت -4

 های منطقه و دبیر خانه مرکزی "مؤ سسه"و ارسال به  "شورای منطقه" هایمستند سازی فعالیت -5

 "شورای مرکزی"شرکت در جلسه  -6

 ارائه گزارش شش ماهه به دبیر خانه مرکزی -7

 منطقه ریزیرئیس شورای سیاستگذاری و برنامه برگزاری انتخابات برای انتخاب -8

 آوری نقطه نظرات مسئولین منطقه و ارائه گزارش آن در اجالس شورای معاونان پژوهش و فناوری جمع -9

 های صنعتی، کشاورزی و ... منطقه و ارائه آن در شوراررسی و ارزیابی پتانسیلب  -10

 ابالغ مصوبات شورای هر منطقه به مؤسسات تابعه و همچنین سایر مناطق  -11

 شود.تشکیل میوزارت متبوع ی مناطق که در معاونت پژوهش و فناوری شرکت در جلسات شورای سیاستگذار  -12

یابد و تصمیمات جلسه با رأی دو سوم اعضای رسمیت می ءبا حضور دو سوم اعضا "شورای منطقه"جلسه  (7ماده 

امور که در دفتر حمایت و پشتیبانی  "خانه مرکزیدبیر"به  "شورای منطقه"نوان نظر حاضر در جلسه معتبر و به ع

 شود. ارسال میباشد، پژوهش و فناوری می



 
 

 ( وظایف و اختیارات دبیر خانه مرکزی8ماده 

 حداقل هر شش ماه یکبار  ،"شورای مرکزی"هماهنگی برای برگزاری جلسات  -1

 به معاونت پژوهش و فناوری وزارت یکسالهتنظیم و ارائه گزارش عملکرد  -2

 مناطق ریزیسیاستگذاری و برنامه شورای رؤسایبه  "شورای مرکزی "ابالغ مصوبات -3

 "شورای مرکزی"تدوین ساز و کار نظارت بر عملکرد شوراهای مناطق و پیشنهاد آن به  -4

 جلسات ستاد در مناطق تهیه جدول زمانی برگزاری -5

 دستورالعمل مصوبات (9ماده 

از تاریخ  دستورالعملیید گردیده است، اجرا این أتصویب و تدر تاریخ               تبصره  5ماده و  9در  دستورالعملاین  

 باشد.و فناوری الزم االجرا می پژوهشمراکز ها و دانشگاهتصویب در کلیه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


