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 سمه تعالیاب

 
 پارک علم و فناوری 

 های علمی و صنعتی ایرانسازمان پژوهش
 مشخصات سند

 های علمی و صنعتی ایرانعلم و فناوری سازمان پژوهش شورای نوآوری و فناوری پارکنامه اجرایی نیآئ عنوان سند:

 نامهآئین نوع سند: IROST-STP-1400-01کد شناسایی سند: 

 01 ویرایش: 5تعداد صفحات: 

 

 اقدام کنندگان

 امضاء واحد سازمانی نام و نام خانوادگی عنوان

 گانتهیه کنند
 حسنعلی ازگلی
 علیرضا محمدی

 معاون پشتیبانی امور فناوری پارک
 کارشناس معاونت پشتیبانی امور فناوری پارک

 

 بازبینی کنندگان

  رئیس پارک سید احمد مظفری

  رئیس مرکز رشد سماحه کالنتر

  سازی و بازاریابی پارکمعاون تجاری روزبه عباس زاده

  رئیس سازمان علیرضا عشوری تأیید کننده

 

 تصویبمرجع 
 شماره جلسه مشخصات صورتجلسه شورا

 تاریخ ثبت شماره ثبت
02 

 11/7/1400 1400-01 فناوری پارک شورای نوآوری و 

 



 
 پارک علم و فناوری 

های علمی و سازمان پژوهش

 صنعتی ایران

 نامه اجرایی شورای علمی و فناوری پارک علم و فناوری نیآئ

 های علمی و صنعتی ایرانسازمان پژوهش

 کد شناسایی سند:
01-1400-IROSTSTP 

 01 ویرایش:

 2صفحه: 

 

 

 

 

 مقدمه
اقتصادی، مؤثر در امر توسعه فناوری و به تبع آن توسعه اقتصاد دانش بنیان و -پارک علم و فناوری به عنوان نهادی اجتماعی

 هشیپژو-علمیهای فناور، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و مؤسسات شرکتای زایی تخصصی برای استقرار و حضور حرفهاشتغال

ود. شهای فناوری اشتغال دارند، تأسیس میبوم نوآوری، به فعالیتآفرینان نظام زیستکه در تعامل سازنده با یکدیگر و با سایر نقش

های علمی و صنعتی ایران )وابسته به نامه اجرایی شورای عملی و فناوری پارک علم و فناوری سازمان پژوهشدر این راستا، آئین

 شورای گسترش آموزش عالی( تدوین شده است. 6/4/1400اساسنامه پارک )مصوب  9علوم، تحقیقات و فناوری(، طبق ماده وزارت 

 هدف -1ماده 

های علمی و صنعتی ایران را گیری در پارک علم و فناوری سازمان پژوهشنامه پیشِ رو، نحوه برگزاری جلسات و تصمیمآئین

 نماید. ورا، طبق مفاد اساسنامه پارک تبیین میدرچارچوب وظایف محوله به این ش

 تعریف -2ماده 

 روند:کار مینامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط، بهدر این آئین

 :است. "رانیا یو صنعت یعلم یهاسازمان پژوهش"منظور  سازمان 

 :است.  "پارک علم و فناوری سازمان"منظور  پارک 

 :است. "واحدهای فناور پارکمرکز رشد "منظور  مرکز رشد 

 است "پژوهشی یا صنعتی-علمیپارک و سایر مؤسسات  علم و فناوری مشترکهای پردیس"منظور  :مشترک پردیس. 

 :ایدر چارچوب برنامهکه در یک حوزه تخصصی و فناور کزی متشکل از یک یا چند تیم نوآور امر"منظور  مراکز نوآوری 

 است. "کنندمیهمکاری  پارکبلندمدت با 

 :است "اساسنامه پارک"منظور  اساسنامه 

 :است. "پارکشورای نوآوری و فناوری "منظور شورا 

 شورا ترکیب، وظایف و اختیارات -3ماده 

 ترکیب شورای نوآوری و فناوری پارک عبارتند از: -3-1

 رئیس سازمان )رئیس(؛ -الف

 رئیس پارک )نایب رئیس(؛ -ب

 (؛ریپارک )دب یامور فناور ینبایمعاون پشت -ج

 وابسته به پارک؛ یهاسیران مراکز رشد/پردیک تن از مدی -د

 ا مؤسسات پژوهشی بزرگ استان؛یها دانشگاه ین پژوهش و فناوریا معاونیدو تن از رؤسا  -ه

 ؛بزرگ استانهای اجرایی مرتبط یا صنایع تن از مدیران واحدهای فناور فعال مستقر در پارک یا مدیران دستگاه ک یا دوی -و



 
 پارک علم و فناوری 

های علمی و سازمان پژوهش

 صنعتی ایران

 نامه اجرایی شورای علمی و فناوری پارک علم و فناوری نیآئ

 های علمی و صنعتی ایرانسازمان پژوهش

 کد شناسایی سند:
01-1400-IROSTSTP 

 01 ویرایش:

 3صفحه: 

 

 

 

 

 .ینظران امور کارآفرینی، نوآوری و فناورتن از صاحب ا دویک ی -ز

 وظایف و اختیارات شورای نوآوری و فناوری عبارتند از: -3-2

 های داخلی شورا.نامهتدوین آئین 

 برای تصویب ها و معیارهای جذب، پذیرش، حمایت، استقرار و لغو مجوز استقرار واحدهای فناور ارائه خط مشی، سیاست

 در هیأت امنای سازمان.

 تمدید  ها و همچنینهای پذیرش واحدهای فناور متقاضی استقرار در پارک، نحوه حمایت از آنبررسی و تصویب درخواست

 ها.لغو صدور مجوز استقرار آن و یا

  نواع دیگر واحدهای ای و های مشترک، مراکز رشد، مراکز خدمات علمی، فناوری و نوآورپیشنهاد تأسیس و انحالل پردیس

 مورد نیاز پارک به هیأت امنای سازمان.

 مراکز رشد، مراکز خدمات علمی، فناوری و نوآوری و سایر واحدهای پارک.های مشترک، بررسی عملکرد پردیس 

ماده با  نیا یاعضا یاحکام تمام وکند ( را رئیس پارک پیشنهاد می2)ماده  1-3در بند  "و"تا  "د"اعضای بند  :1تبصره 

 .دشویصادر م سازمانرئیس حکم 

تواند بخشی یا تمام وظایف مندرج در این ماده، مانند پذیرش و ارزیابی واحدهای شورای نوآوری و فناوری می :2تبصره 

 سپاری یاکند، برونرا در چارچوب دستورالعملی که تدوین می هالغو صدور مجوز استقرار آن تمدید و یا و همچنین فناور

بینی شده و تصویب نهایی آن بر عهده شورای منتخب واگذار کند. در این صورت، نظارت بر وظایف پیش کارگروهبه یک 

 و فناوری است.نوآوری 

 شورا جلساتبرگزاری  -4ماده 

 زمان و نحوه برگزاری جلسات، عبارتند از: -4-1

 د.شویم لیجلسه تشک کیر منظم، حداقل هر ماه طوهبات شورا سلج -الف

ای هابد و تصمیمیبرگزاری جلسات با حضور حداقل دو سوم اعضا به شرط حضور رئیس شورا یا نایب رئیس شورا، رسمیت می -ب

 عالوه یک کل اعضای حاضر در شورا معتبر است. به فآن با رأی اکثریت نص

مانع بال ،یآن در طول دوره با اطالع قبل ریید و تغشویم نییاعضا تع یهر دوره و با هماهنگ یجلسات در ابتدا نیا ین برگزارامز -ج

  شد.بایم

آید مل میعک هفته قبل از تاریخ جلسه بهیدعوت به جلسه با ذکر تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسه توسط دبیر شورا و حداقل  -د

 العاده به تشخیص رئیس شورا خواهد بود. و تشکیل جلسات فوق

صورت مناسب از جمله پست الکترونیکی همراه با دعوتنامه توسط دبیر شورا، به اعضای جلسه به ستوره مفاد دمستندات مربوط ب -ه

 شود.شورا ارسال می

 شود:جلسات شورا به شرح زیر برگزار می -و

 اعالم رسمیت جلسه 



 
 پارک علم و فناوری 

های علمی و سازمان پژوهش

 صنعتی ایران

 نامه اجرایی شورای علمی و فناوری پارک علم و فناوری نیآئ

 های علمی و صنعتی ایرانسازمان پژوهش

 کد شناسایی سند:
01-1400-IROSTSTP 

 01 ویرایش:

 4صفحه: 

 

 

 

 

 تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید 

 قرائت دستور جلسه 

  ریک از اعضا و مدعوین )با نظر رئیس جلسه(، موضوعاتی را که برای دقیقه( ه 30قبل از دستور جلسه )حداقل به مدت

گزارش تحلیلی از روند کارهای  تواند شامل ارائه فشرده گزارشات،نمایند. این موضوعات میجلسه مفید است را بیان می

اخبار مرتبط باشد. درصورت ها و ارائه پیشنهادها و تذکرات ویا های مربوط به تحلیل نارساییدرحال انجام و بیان شاخص

 پردازند.مانده در جلسه بعد به ذکر مطالب، تذکرات و یا پیشنهادات خود میاتمام وقت این بخش، فرد یا افراد باقی

  تشخیص داده شده است، خارج از نوبت در جلسه  "فوری"موارد فوری: مواردی از دستور جلسه که با تأیید رئیس پارک

 شوند. شورا رسیدگی می

درصورتی که هریک از اعضای شورا، بررسی فوری طرح یا سوالی را درخواست نمایند، مراتب در جلسه مطرح  :3 تبصره

 شود.در همان جلسه بررسی می "فوری"و درصورت موافقت اعضای شورا در دستور جلسه با عنوان 

 گیرند.موارد عادی: موارد عادی به ترتیب تاریخ وصول، در دستور کار شورا قرار می 

 صورت مکتوب برای بررسی و طرح در شورا ارائه گزارش دبیر شورا: دبیر شورا، موضوعات پیشنهادی اعضای شورا که به

 کند. ای از آن را در جلسه قرائت میشده است را اعالم وصول و خالصه

 شرایط تشکیل جلسه عبارتند از: -4-2

 ضور یابند.صورت منظم حهمه اعضای شورا موظفند در جلسات به 

 هر سه ماه شورا در جلسات یاعضا ریخأتمیزان های شورا شامل تعداد جلسات، مصوبات، نحوه حضور و گزارش فعالیت ،

 شود.یکبار توسط دبیر شورا به رئیس گزارش داده می

  باشد.ا رئیس پارک و بدون حق رأی مجاز مییشرکت مدعوین و سایر افراد در جلسات با موافقت رئیس سازمان و 

 شود:موضوعات دستور جلسه به ترتیب زیر بررسی و اتخاذ تصمیم می -4-3

 اعالم گزارش، همراه با متن پیشنهادی برای تصویب توسط دبیر شورا. 

 .ارائه نظرات اعضای شورا با اخذ نوبت و به ترتیب یک موافق و یک مخالف 

 در دستور جلسه به صورت کتبی به دبیر شورا ارائه کرده  چنانچه اعضای شورا، قبالً نظرات خود را درخصوص موارد مندرج

 یا اصالح متن پیشنهادی برای یعنوان پبشنهاد تکمیلگیرد و بهباشند، نظرات ایشان در اختیار همه اعضای شورا قرار می

 شود. گیری میتصویب در جلسه مطرح و رأی

 گیری درخصوص متن پیشنهادی برای تصویب.اتخاد تصمیم با رأی 

  در موضوعاتی که رئیس جلسه اتخاذ تصمیم را به دلیل حساسیت و یا اهمیت در دو مرحله صالح بداند، ابتدا در مورد

 شود.گیری و درصورت موافقت، جزئیات آن بررسی و اتخاذ تصمیم میکلیات پیشنهاد، رأی

  گیرد.سه بعدی قرار میجل کار شود در دستوردلیل پایان وقت، مطرح نمیمواردی از دستور جلسه که به 

 تواند:چنانچه بررسی مواردی از دستور جلسه طوالنی شود، رئیس جلسه می 
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 شود.گیری در مورد موضوع مطروحه، تصمیم اتخاذ میصورت با رأیکفایت مذاکرات را اعالم کند؛ در این -الف

 ادامه بررسی را به یک یا دو جلسه بعد موکول کند. -ب

ای را برای ادامه بررسی ضروری بداند، با دریافت نظرات العادهدرصورتی که رئیس جلسه، تشکیل جلسه فوق :5 تبصره

 نماید.میاعضای شورا زمان تشکیل جلسه را مشخص 

های الزم را به صورت شورا ضمن تعیین مهلت، انجام بررسیهای انجام شده را اعالم نماید؛ در اینعدم کفایت بررسی -ج

تواند با تشکیل کارگروه و یا با استفاده از متخصصان صورت عضو شورا مینماید. در اینز اعضای شورا محول مییکی ا

پارک، بررس را انجام دهد. درصورت ضرورت، اعضای شورا ترکیب اعضای کارگروه و نحوه انجام بررسی را نیز معین 

 شود.د از إتمام مهلت مقرر ارائه میهای انجام شده در اولین جلسه بعنمایند. گزارش بررسیمی

 شود.گیری موضوع از دستور جلسه خارج میصورت با رأیحذف موضوع از دستور جلسه را پیشنهاد کند؛ دراین -د

 تنظیم و ابالغ مصوبات -5ماده 

صورتجلسات شورا توسط دبیر شورا، تنظیم و به امضای اعضای شورا )حاضر در جلسه( خواهد رسید. دبیر شورا پس از امضای 

 نماید.توسط اکثریت اعضای شورا، متن مصوبات را ابالغ میصورتجلسه 

 افق، ممتنع یا مخالف داده ، فارغ از اینکه نسبت به موضوع رأی موتباع استمصوبات شورا برای تمام اعضای شورا الزم اال

 باشند و همچنین فارغ از آنکه در جلسه حضور داشته و یا نداشته باشند.

 نامهاصالح آئین -6ماده 

های علمی و صنعتی ایران، مستلزم آرای پارک علم و فناوری سازمان پژوهشنامه اجرایی شورای هرگونه تغییر یا اصالح در آئین

 باشد. ی شورا میموافق حداقل دو سوم کل اعضا

 تاریخ تصویب -7ماده 

، به تصویب پارکشورای نوآوری و فناوری  11/7/1400مورخ  02جلسه شماره تنظیم شده و در  تبصره 5ماده و  7نامه در این آئین

 باشد.سال معتبر و قابل اجرا می یک سازمان به مدت سیئاز تاریخ تأیید و ابالغ توسط ره و رسید

 


