 -7شيوهنامه نحوه فراخوان و انتخاب اعضاي حقيقي کميسيونهاي
تخصصي شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري

9

این شیوهنامه بهمنظور انتخاب اعضای حقیقی کمیسیونهای تخصصی
شورای عالی تدوین شده است.
ماده  -9تعاریف:
شورای عالی :شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری.
دبیرخانه :دبیرخانه شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری.
کمیسیون دائمی :کمیسیون دائمی شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری.
کمیسیون تخصصی :واحد وابسته به شورای عالی که ذیل کمیسیون دائمی
تشکیل میشود.
مراکز علمی :مراکز علمی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛ شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی؛ مجلس؛ شورای عالی انقالب
فرهنگی و شورای انقالب.
شرکت دانشبنیان :شرکتهای دانشبنیان دارای مجوز از کارگروه ارزیابی
و تشخیص صالحیت شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا.
بخش اول -فراخوان و ثبتنام
ماده  -2دبیرخانه در زمینة موضوع فعالیت هر یک از کمیسیونهای
تخصصی با ارسال نامه رسمی به مراکز علمی و شرکتهای دانشبنیان ،با
تعیین یک مدت زمان  2ماهه غیر قابل تمدید ،نسبت به فراخوان اعضای
حقیقی کمیسیونها اقدام مینماید.
 .1این شیوهنامه در جلسه 916کمیسیون دائمی مورخ  9311/99/24به تصویب و
در جلسه  915کمیسیون دائمی مورخ  9311/11/31اصالح گردید.
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ماده  -3باالترین مقام رسمی مراکز علمی و شرکتهای دانشبنیان باید طی
مدت زمان فراخوان ،همراه با نامه رسمی نسبت به پیشنهاد افراد واجد صالحیت
سازمان خود که شامل اعضای هیأت علمی (حداقل با رتبه علمی دانشیار)،
صاحبنظران و متخصصان ،مدیران و کارآفرینان برجسته کشور میباشند و
تمایل به عضویت در کمیسیونهای تخصصی را دارند ،اقدام نمایند.
تبصره -9باالترین مقام رسمی مراکز علمی و شرکتهای دانشبنیان باید
بالفاصله پس از دریافت نامه رسمی دبیرخانه ،نسبت به اطالعرسانی
درخصوص فراخوان به کارکنان خود اقدام نموده و هر یک از عالقهمندان و
واجدان شرایط ،می توانند خود نیز راساً با مراجعه به پایگاه اینترنتی
دبیرخانه در مدت زمان فراخوان ،فرم مربوطه را تکمیل و درخواست عضویت
خود را ثبت نمایند .بدیهی است سامانه مربوطه باید همزمان با آغاز فراخوان
در پایگاه اینترنتی دبیرخانه راهاندازی شود.
تبصره -2با توجه به شرح تفصیلی وظایف شورای عالی ،متقاضیان عضویت
در کمیسیون های تخصصی شورا ،ترجیحاً باید آشنا به ساختار دولت،
مجلس و دستگاههای اجرایی و فرآیند کاری آنها ،سابقه فعالیت اجرایی
حرفه ای در حوزه پژوهش و فناوری و آشنا با ساختار سیاستگذاری حوزه
پژوهش و فناوری در کشور باشند.
تبصره -3اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی هنر و معماری (که از اعضای
هیأت علمی مراکز علمی انتخاب میشوند) میتوانند از رتبههای علمی مربی
9
و استادیار نیز انتخاب شوند.

 .1این تبصره در یکصدو نود و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی مورخ 9311/11/31
به ماده  3این شیوهنامه اضافه گردید.
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ماده  -8دبیرخانه پس از اتمام مهلت فراخوان ،باید ظرف مدت یکماه نسبت
به بررسی اولیه صحت مدارک ارسالی و تکمیل نواقص احتمالی اقدام نماید و
پس از اعالم نواقص ،فرد موظف است حداکثر طی یک هفته ،نسبت به رفع
نواقص اقدام نماید .بدیهی است در صورت عدم رفع نواقص ،نام فرد از فهرست
افراد متقاضی عضویت در کمیسیونهای تخصصی ،حذف خواهد شد.
ماده  -5دبیرخانه حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تکمیل فهرست
متقاضیان ،این فهرست را همراه با نامه رسمی به کمیسیون تخصصی
مربوطه اعالم مینماید.
بخش دوم -نحوه انتخاب
ماده  -6کمیسیون های تخصصی باید حداکثر طی دو ماه پس از دریافت
نامه دبیرخانه ،اعضای حقیقی خود را از میان فهرست مزبور انتخاب و همراه
با نامه رسمی به دبیرخانه اعالم نمایند.
تبصره  -9در هر کمیسیون تخصصی یک نفر از اعضای حقیقی باید از
صاحبنظران حوزه سیاستگذاری علم و فناوری و یا مدیریت و برنامهریزی
9
استراتژیک حداقل با رتبه علمی استادیار انتخاب شود.
تبصره  -2در هر کمیسیون تخصصی الزاماً یک عضو حقیقی با معرفی
انجمنها یا قطبهای علمی کشور مرتبط با فعالیت کمیسیون تخصصی،
طبق شیوهنامه مربوطه ،انتخاب میشود.
تبصره -تعداد اعضای حقیقی در هر کمیسیون تخصصی باید حداقل  9و
حداکثر  3نفر بیشتر از تعداد نمایندگان دستگاههای اجرایی باشد و حداقل 2
نفر نیز بهعنوان عضو علیالبدل انتخاب و به کمیسیون دائمی معرفی میگردند.
 .1عبارت حداقل با رتبه علمی استادیار در یکصدو نود و پنجمین جلسه کمیسیون
دائمی مورخ  9311/11/31به این تبصره اضافه گردید.
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ماده  -7دبیرخانه باید اعضای منتخب کمیسیونهای تخصصی را حداکثر
طی دو ماه ،به منظور تأیید به کمیسیون دائمی ارائه نماید.
ماده  -4دبیرخانه حداکثر طی دو هفته پس از تأیید اعضای منتخب
کمیسیونهای تخصصی در کمیسیون دائمی ،نسبت به صدور احکام اعضای
منتخب اقدام نموده و احکام مربوطه را همراه با نامه رسمی به کمیسیون
تخصصی مربوطه تحویل میدهد.
ماده  -1این شیوهنامه در جلسه  916کمیسیون دائمی شورا مورخ
 9311/99/24به تصویب رسید و در یکصدو نود و پنجمین جلسه کمیسیون
دائمی مورخ  9311/11/31بندهایی از آن اصالح و تکمیل گردید و در 1
ماده و  6تبصره به تصویب رسید و از تاریخ تصویب الزماالجراست.
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