
آئیننامه اجرایي ممیّزي توسعه علوم

    

آئیننامه اجرایي ممیّزي توسعه      علوم     

     

مقدمه :          

     

   در راستاي شناسایي نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصتهاي بخشهاي خرد و كالن علم و پژوهش و دستیابي به تصویري     
شفاف از وضعیت و موقعیت موجود و مطلوب علوم و تحقیقات در مقایسه با كشورهاي منطقهاي و بینالمللي و در نظر گرفتنِ
سند چشمانداز، و بر اساس راهبردِ معاونت علمي و فناوري مبني بر ضرورت مدیریت روشمند و اعمال نظارت علمي و انجام

ممیزي توسعه علوم توسط دانشمندان با سابقه و نهادهاي علمي و پژوهشيِ توانمند دولتي و غیر دولتي، آئین نامه ممیّزي
توسعه علوم به شرح زیر تدوین گردیده است.

     

          

- تعاریف :1     ماده           

          

- دبیرخانه ممیّزي توسعه علوم :1-1          

 1 / 11



علوم توسعه زيّممی اجرایي نامهآئین

          

مجموعهاي است شاملِ مسئولین انجمنها و نهادهاي علمي و پژوهشي، شوراهاي تخصصي، دبیران ممیّزي، شوراي دبیران     
و مجمع علمي ممیزي توسعه علوم كه با مسئولیت مدیركل ممیّزي توسعه علوم و زیر نظر معاونت علمي و پژوهشي ( معاونت

علمي و فناوري ریاست جمهوري) فعالیت مینماید.

     

- مجمع علمي ممیّزي توسعه علوم :1-2          

این مجمع متشكل از معاون علمي و پژوهشي، مدیران كل این معاونت، اعضاي شوراي دبیران و اعضاي شوراهاي     
تخصصي مي باشد. ریاست این مجمع با معاون علمي و پژوهشي بوده و مدیركل ممیّزي توسعه علوم به عنوان قائم مقام

رئیس و دبیر اجرائي مجمع  میباشد.

     

- شوراي دبیران :1-3          

          

شورایي است متشكل از مدیركل ممیّزي توسعه علوم به عنوان رئیس شورا و دبیران هفتگانه ممیّزي توسعه علوم كه بر     
اساس برنامههاي ابالغيِ  معاونت علمي و پژوهشي و در قالب دبیرخانه ممیّزي توسعه علوم فعالیت مینماید.

- دبیر ممیّزي توسعه علوم :1-4          
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علوم توسعه زيّممی اجرایي نامهآئین

شخصیتي است علمي، با تجربه و توانمند در زمینه برنامهریزي و مدیریت كه به پیشنهاد مدیركل ممیّزي توسعه علوم و     
تأیید و حكم معاون علمي و پژوهشي براي هر یك از حوزههاي هفتگانه علوم پزشكي، ارزشي و معرفتي، انساني،       بین

رشتهاي،  پایه، فني و مهندسي  و  كشاورزي به مدت دو سال انتخاب مي شود. 

     

- شوراي تخصصي :1-5          

          

مجموعهاي است متشكل از سه تا      پنج نفر چهره برجسته و معتبر علمي در  حوزه تخصصي مربوط (هر یك از علوم          
هفتگانه).

- واحدهاي اجرائي ممیّزي:1-6          

          

عبارتاست از انجمن، مؤسسه،      فرهنگستان و هر نهادِ علمي و پژوهشي رسمي و واجد الشرایط.     

     

- اهداف ممیّزي :2     ماده           
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علوم توسعه زيّممی اجرایي نامهآئین

- شناسایي نقاط قوت، ضعف و      فرصتهاي بخشهاي خرد و كالن علم و پژوهش،2-1          

- آیندهنگاري و دستیابي به تصویري شفاف از وضعیت و موقعیت موجود و مطلوب علوم و پژوهشها با در نظر2-2          
گرفتنِ سند چشمانداز و در مقایسه با كشورهاي منطقهاي و بینالمللي،

- تدوین و پیشنهاد راهبردها و      مبانيِ جامع در زمینه ممیّزي و توسعه علوم و پژوهش،2-3          

- زمینهسازي الزم در راستاي ارتقاء توانمندیهاي بالقوه و بالفعل نهادهاي علمي از قبیل انجمنها، فرهنگستانها،2-4          
كانون ها و قطبهاي علمي، واحدها و مؤسسات تحقیقاتي، مراكز آموزشي و دانشگاههاي دولتي و غیردولتي،

 ارائه پیشنهاد و بسترسازي براي      توسعه و تعمیق ارتباط دانشگاه و جامعه.-2-5          

     

     

     

 اهداف مجمع علمي ممیّزي توسعه      علوم :-3     ماده           

          

- بهرهگیري از نظرات، تجربهها      و دانش چهرههاي برجسته علمي در كالنِ فرآیند ممیّزي، 3-1          
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علوم توسعه زيّممی اجرایي نامهآئین

- هماهنگي و همافزائي بخشهاي      مختلف علمي و پژوهشي،3-2          

     

-  وظایف مجمع علمي :4     ماده           

          

- سیاستگذاري پیرامون مسائل      مشترك و كالن ممیّزي، 4-1          

- بررسي، تجدید نظر و تصویب      شاخصهاي ممیّزي،4-2          

- شناسایي و پیشنهاد افراد و      نهادها براي همكاري در امور مختلف،4-3          

- تدوین، گردآوري و ارائه      پیشنهادات فرابخشي به شوراي دبیران .4-4          

     

- اهداف شوراي دبیران :5     ماده           
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علوم توسعه زيّممی اجرایي نامهآئین

 هماهنگي و تعامل در بخش ها و      حوزه هاي هفتگانه علمي،-5-1          

- كمك به انجام بهینه فرآیند      ممیّزي ،5-2          

 فراهم آوردن زمینههاي اجرائي و      تحقق موارد مندرج در مواد 2 و 3 این آئیننامه. -5-3          

          

          

-  وظایف شوراي دبیران :6     ماده           

          

- فراهم آوردن زمینههاي اجرائي      و تحقق موارد مندرج در مواد 2 و 3 این آئیننامه،6-1          

 نظارت، بررسي و تحلیل روند      ممیّزي، -6-2          

- شناسایي ظرفیتهاي بالقوه و بالفعل علمي نهادها و مراكز علمي و تالش در جهت ارتقاء بهرهوري و توانمندي و6-3          
ارائه پیشنهاد به دستگاههاي سیاستگذار و اجرائي مرتبط، 

 پیشنهاد میزان و چگونگي      حمایتهاي مالي به معاونت علمي و پژوهشي، -6-4          

- بررسي و تأیید شاخصهاي ممیزي      پیشنهادي از ناحیه شوراهاي تخصصي و ارائه آنها به مجمع علمي ممیزي، 6-5          
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آئیننامه اجرایي ممیّزي توسعه علوم

    

 بررسي و ارزیابي گزارشهاي      شوراهاي تخصصي (در صورت تشخیص دبیر مربوط)، -6-6          

 اتخاذ تصمیم پیرامون پیشنهادهاي      ارائه شده به شورا و انجام امور محوله از سوي معاونت علمي و پژوهشي،-6-7          

 (5-2- ایجاد زمینههاي الزم جهت تحقق      بند (6-8          

     

            وظایف دبیر حوزه تخصصي : -7     ماده           

          

     

- پیشنهاد نصب و عزل سه تا پنج نفر از مشاهیر مرتبطِ علمي كشور جهت عضویت در شوراي تخصصي به معاونت7-1          
علمي و پژوهشي جهت بررسي، تأیید و صدور حكم توسط مدیر كل ممیّزي توسعه علوم،

- شناسایي انجمنها و نهادهاي علميِ توانمند در زمینه انجام ممیّزي توسعه علوم با كمكِ شوراي تخصصي و7-2          
پیشنهاد به اداره كل ممیّزي توسعه علوم جهت بررسي، تأیید توسط مدیر كل ممیّزي توسعه علوم،

 مدیریت فعالیتهاي ممیّزي توسعه      علوم بر اساس برنامههاي مصوب و ابالغي از سوي معاونت علمي و-7-3          
پژوهشي،
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علوم توسعه زيّممی اجرایي نامهآئین

- برگزاري جلسههاي هماندیشي و      كارگاه هاي هماهنگي و توجیهي براي واحدهاي اجرائي ممیّزي،7-4          

- انجام سایر امور محوله از سوي      معاونت علمي و پژوهشي.7-5          

          

- اهداف شوراي تخصصي :8     ماده           

          

          

 استفاده از تجارب و دانش مشاهیر      در فرآیند ممیّزي توسعه علوم،-8-1          

- هماهنگي در سیاستها و      راهبردهاي درون بخشي.8-2          

     

       -  وظایف شوراي تخصصي :     9     ماده           

          

- بررسي و شناسائي موضوعات و      حوزههاي ضروري براي ممیّزي،9-1          
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علوم توسعه زيّممی اجرایي نامهآئین

  ارائه نظرات مشورتي      پیرامون فرآیند ممیّزي در حوزه تخصصيِ ذیربط،-9-2          

- تدوین شاخصهاي ممیّزي بر اساس      نیازها و اولویتهايِ حوزه مربوطه و پیشنهاد آن به شوراي دبیران،9-3          

- ارزیابي و بررسيِ تخصصي و      تأییدِ نهایيِ گزارشهاي واحدهاي اجرائي ممیّزي،9-4          

- اعتبار سنجي، تجزیه و تحلیل      اطالعاتِ فراهم آمده توسط واحدهاي اجرائي ممیّزي،9-5          

- ارائه پیشنهاد در زمینه سیاست ها، راهبردها و راهكارهاي اجرائي معین براي چگونگيِ مواجهه با چالشها و9-6          
استفاده از فرصتها در حوزه ذیربط . 

     

           

- وظایف واحدهاي اجرائي ممیّزي :10     ماده           

          

- تشكیل كارگروههاي مرتبط      تخصصي،10-1          

- توجیه و آموزش گروههاي مرتبط،10-2          

- تحلیل و ارزیابي اطالعات و      آمار،10-3          
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علوم توسعه زيّممی اجرایي نامهآئین

- جمع بندي تحلیلها و نظرات      خبرگان بخش و اعالم نقاط ضعف و قوت و پیشنهادات متناظر،10-4          

- تدوین، تایپ و صفحهبندي      اطالعات و گزارش،10-5          

- انجام سایر امور محوله از سوي      معاونت علمي و پژوهشي و شوراي تخصصي.10-6          

     

هزینها هاي اجرایي ممیّزي با      تأیید معاون علمي و پژوهشي جهت انجام ممیّزي توسعه علوم      -11     ماده           
پرداخت          خواهد شد.

     

تمامي مصوبات و برنامههاي      شوراهاي علمي و تخصصي و شوراي دبیران بعد از تأیید معاونت      -12     ماده           
علمي و پژوهشي الزم      االجرا مي باشد.

     

ماده در مورخ................... به تصویب شوراي معاونین 13     این آئیننامه مشتمل بر یك مقدمه      و       -13     ماده           
    معاونت علمي و فناوري رئیس جمهور رسیده است.
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علوم توسعه زيّممی اجرایي نامهآئین
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