
آئین نامه حمایت هاي مالي معاونت علمي و فناوري   از ممیزي توسعه علوم توسط انجمن هاي علمي و فناوري

آئین نامه حمایت هاي مالي معاونت علمي و فناوري    

     از ممیزي توسعه علوم توسط انجمن هاي علمي و فناوري     

           

با توجه به ظرفیت علمي و تجربي انجمنهاي علمي و نظر به سیاستهاي راهبردي معاونت علمي و فناوري          مقدمه:      
مبني بر توان افزائي نهادهاي علمي، پرهیز از توسعه سازماني،  و انجام مأموریتها با استفاده از ظرفیتهاي نهادینه  شده و

رسمي جامعه علمي كشور، و در راستاي انجام ممیزي و توسعه علوم،  معاونت علمي و فناوري، انجام این مهم و حمایت هاي
مالي را در چارچوب این آئین نامه انجام مي دهد :

           

      تعاریف-1          ماده      

 انجمن علمي، پژوهشي و فناوري مشمولِ این حمایتها، به شخصیت حقوقي اي  اطالق میشود كه داراي مجوز-1-1          
فعالیت از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوري، و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و یا شوراي عالي مدیریت حوزه علمیه

قم باشد.

 شوراهاي تخصصي، مجموعهاي از خبرگان و چهرههاي شناخته شدهي علمي و اجرائي هر حوزه ي علمي-1-2          
میباشند كه با هدف سیاستگذاري، نظارت و پیگیري فعالیت ممیزي و توسعه علمي حوزهي مربوط تشكیل میشوند. 

 دبیر ممیزي توسعه علوم: شخصیت حقیقي است كه با پیشنهاد مدیر كل ممیزي توسعه علوم و تأیید معاونت-1-3          
علمي و پژوهشي از میان چهرههاي سرشناس هر حوزه جهت مدیریت امور مربوط انتخاب میشود. هر حوزه براي انجام

فعالیتها، داراي دبیرخانهي مستقلي میباشد.

 مجمع دبیران : از تركیب مجموع دبیران هفت گروه علمي، مجمع دبیران شكل مي گیرد. مجمع مزبور براي-1-4          
برنامهریزي، ساماندهي، هماهنگي كلي و انجام سایر امور، دبیرخانهاي را تحت عنوان دبیرخانه مجمع دبیران ایجاد مینماید

.

 1 / 5



فناوري و علمي هاي انجمن توسط علوم توسعه ممیزي از   فناوري و علمي معاونت مالي هاي حمایت نامه آئین

      گروههاي هفتگانه علوم عبارتند از: فني و مهندسي، انساني، پایه، پزشكي، ارزشي و      معرفتي، كشاورزي،-1-5          
بینرشتهاي.

حمایتهاي عمومي، به حمایتهایي اطالق مي شود كه بعد از توان سنجي، بررسي و تأییدِ گزارش عملكرد          -1-6          
انجمن مورد نظر در سال قبل و حضور آنها در كارگاههاي توجیهي و همچنین منظور نمودن رتبهبندیهاي وزارتین علوم و

بهداشت و درمان پرداخت میگردد.

 حمایتهاي ویژه، به حمایتهایي اطالق میشوند كه بر اساس رتبهبندي شوراي تخصصي و متناسب با اهمیت و-1-7          
سطح طرح ممیزي، به انجمن منتخب (توسط شوراهاي تخصصي هر حوزه) و فعال در زمینه ممیزي و توسعه علوم پرداخت

مي گردد. 

 رتبهبندي انجمنها توسط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوري، و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، با توجه به-1-8          
ظرفیتهاي علمي، منابع انساني و فعالیتهاي ساالنه هر انجمن صورت میپذیرد.

           

       دامنه شمول:-2          ماده      

     این آئیننامه، كلیه انجمنهاي علمي، پژوهشي و فناوري موضوع ماده یك را شامل مي      شود.     

انجمنِ داراي مجوز از دیگر سازمانها و نهادهاي رسمي، در صورت همخواني با ضوابط مؤسسات، نهادها      -1     تبصره     
و انجمنهاي موضوع این ماده، و با تأیید مجمع دبیران ممیزي، مشمول طرح قرار میگیرند.

-      انجمنهاي غیر فعال و فاقد مجوز فعالیت، مشمول حمایت قرار نمیگیرند.      2          تبصره      

- استفاده از ظرفیت و توانمندي مراكز تحقیقاتي، قطبهاي علمي و مراكز جهاد دانشگاهي در موارد لزوم3          تبصره      
و با پیشنهاد شوراي تخصصي ذیربط و تصویب مجمع دبیران بالمانع است. 

 2 / 5



فناوري و علمي هاي انجمن توسط علوم توسعه ممیزي از   فناوري و علمي معاونت مالي هاي حمایت نامه آئین

           

           

- انواع و میزان حمایت :3     ماده     

     حمایتها شامل دو بخش حمایتهاي ویژه و عمومي میباشند.     

حمایتها در سه مرحله و با      نسبتهاي زیر انجام مي شوند :          -3-1          

%      بعد از معرفي مدیر اجرائي طرح ممیزي توسعه علوم و گذراندن دورهها و كارگاههاي     30          -3-1-1          
توجیهي.

%      پس از گزارش پیشرفت كار در زمان اعالم شده از سوي معاونت علمي و پژوهشي و بر30           -3-1-2          
اساس      تأیید گزارش توسط دبیر مربوط. 

%      بعد از پایان و ارائه گزارش كامل، با تأیید شوراي تخصصي.40          -3-1-3          

سقف میانگین پرداختي و تعداد      انجمنهاي مشمول طرح توسط معاونت علمي و پژوهشي تعیین مي           -3-2          
شود.

           

-      شیوه اجرائي و مسئولیت ها:4          ماده      
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فناوري و علمي هاي انجمن توسط علوم توسعه ممیزي از   فناوري و علمي معاونت مالي هاي حمایت نامه آئین

      انجام ممیزي توسعه علوم، توسط انجمنِ منتخب صورت مي پذیرد.-4-1          

 انتخاب انجمنِ مجري طرح بر اساس شیوه نامه و شاخص هائي مي باشد كه توسط مجمع دبیران تهیه و به-4-2          
تصویب معاون علمي و پژوهشي مي رسد.

-      هر انجمن، در صورت انطباق با ضوابط دریافت حمایت، ساالنه فقط یکبار مشمول دریافت     1          تبصره      
حمایت قرار میگیرد.

 چنانچه انجمني فعالیتي فوق العاده و یا طرحي ویژه داشته باشد بعد از بررسي و تأیید در شوراي-          2          تبصره      
تخصصي نظارت و تصویب در مجمع دبیران ممیزي ، امكان دریافت كمك مجدد را پیدا مي نماید.

مبلغ پرداختي به هر انجمن(حمایت های"عمومي" و "ویژه") توسط شوراهاي تخصصي نظارت مربوط و با          -4-3          
در نظر گرفتنِ ظرفیت ها و الزامات هر حوزه و با هماهنگي اداره كل ممیزي و توسعه علوم تعیین مي گردد.

% از مبلغ تخصیصي به هر حوزه ممیزي، در اختیار دبیرخانه مجمع دبیران قرار مي گیرد تا10          -5          ماده      
مدیریت، نظارت و ارزیابي فني، گردآوري اطالعات، بهنگام سازي گزارشها و دیگر امور دبیرخانه اي را انجام دهد.

-      گزارش عملکرد و هزینه کرد حمایتهای انجام شده، بایستي توسط شوراي تخصصي مربوط مورد     6          ماده      
تایید قرار گیرد.

 تبصره كه در مورخ ................. در ........... جلسه شوراي معاونین 4      ماده و 7     -      این آئین نامه در 7          ماده      
به تصویب  رسیده مورد تأیید و الزم االجراء مي باشد.
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