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بنذ  -1هقذهه
دتیشخاًِ تشًاهِ هلی آیٌذًُگاسی تا ّذف ضٌاسایی ساصهاىّای هجشی ٍاجذ صالحیت جْت اًجام عشحّای هلی
آیٌذًُگاسی ،ایي دستَسالؼول سا تْیِ ًوَدُ وِ دستشداسًذُ هجوَػِای اص هؼیاسّای تخصصی ٍ حشفِای استّ .ش یه اص
ساصهاىّای هجشی ،وِ ػاللِهٌذ تِ هطاسوت دس اًجام عشحّای هلی آیٌذًُگاسی ریل ًظش دتیشخاًِ تشًاهِ هلی آیٌذًُگاسی
ٍ تا هطاسوت دستگاُّای اجشایی وطَس ّستٌذ ،هیتایست عثك ایي دستَسالؼول فشآیٌذ سا عی ًوَدُ ٍ صالحیت آًْا تَسظ
دتیشخاًِ ،هَسد اسصیاتی لشاس گیشد .یه ساصهاى هجشی هیتَاًذ یه پژٍّطىذُ ،هشوض تحمیماتی ،واًَى تفىش ،اًذیطگاُ یا
ضشوت خصَصی تاضذ وِ عی ایي دستَسالؼول ،صالحیت آى جْت اًجام عشحّای هلی آیٌذًُگاسی هَسد اسصیاتی لشاس
هیگیشد.
بنذ  -2فزمهای تشخیص صالحیت
ّش یه اص ساصهاىّای هجشی هیتایست فشمّای صیش سا تىویل ًوَدُ ٍ تِ ّوشاُ اسٌاد هثثتِ ،تِ دتیشخاًِ تشًاهِ هلی
آیٌذًُگاسی اسسال ًوایٌذ:
فزم شواره یک :ضشایظ ػوَهی ٍ اجشایی ساصهاى هجشی (فشم ضواسُ یه پیَست).
فزم شواره دو :تَاًوٌذیّای اًساًی ساصهاى هجشی (فشم ضواسُ دٍ پیَست).
فزم شواره سه :سَاتك حشفِای ساصهاى هجشی دس حَصُ آیٌذًُگاسی ٍ سیاستگزاسی ػلن ،فٌاٍسی ٍ ًَآٍسی (فشم ضواسُ
سِ پیَست).
فزم شواره چهار :گشٍُّای تخصصی ّوىاس ساصهاى هجشی (فشم ضواسُ چْاس پیَست).
بنذ  -3فزآینذ تشخیص صالحیت
ّش ساصهاى هجشی هیتایست فشآیٌذ صیش سا جْت تطخیص صالحیت خَد عی وٌٌذ:
 .1تىویل فشمّای ضواسُ یه ،دٍ ،سِ ٍ چْاس پیَست ایي دستَسالؼول ٍ تْیِ اسٌاد هثثتِ خَاستِ ضذُ دس ّش فشم.
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 .2اسسال ًاهِای سسوی تِ دتیشخاًِ تشًاهِ هلی آیٌذًُگاسی اص عشف تاالتشیي همام ساصهاى هجشی هثٌی تش دسخَاست
جْت ٍسٍد تِ فشآیٌذ تطخیص صالحیت تِ ّوشاُ فشمّای تىویل ضذُ ٍ اسٌاد هثثتِ.
 .3تشسسی دسخَاست ٍ هذاسن تَسظ دتیشخاًِ ٍ اػالم تِ ساصهاى هجشی جْت سفغ ًَالص احتوالی عی حذاوثش 10
سٍص واسی.
 .4سفغ ًَالص احتوالی تَسظ ساصهاى هجشی ٍ اسسال هجذد هذاسن عی ًاهِای سسوی تِ دتیشخاًِ عی حذاوثش 15
سٍص واسی.
 .5تشسسی هذاسن ٍ احشاص صالحیت هجشی تَسظ دتیشخاًِ ٍ اػالم سسوی ًتیجِ تِ ساصهاى هجشی عی حذاوثش 10
سٍص واسی.
 .6ثثت هطخصات ساصهاى دس فْشست ساصهاىّای تاییذ صالحیت ضذُ دس پایگاُ ایٌتشًتی دتیشخاًِ تشًاهِ هلی
آیٌذًُگاسی.
پس اص هشحلِ اٍل تطخیص صالحیت وِ ّوضهاى تا اػالم ػوَهی دس سال  1334صَست هیگیشد ،تطخیص صالحیت
ساصهاىّا دس سالّای آتی ،دس هاُّای اسدیثْطت ٍ آتاى ّش سال اًجام هیگیشد.
ایي فشآیٌذ دس ضىل صیش ًطاى دادُ ضذُ است.

بنذ  -4نحوه انتخاب هجزی هز طزح هلی آینذهنگاری
ّش یه اص هجشیاى عشحّای هلی آیٌذًُگاسی اص فْشست هجشیاى تاییذ صالحیت ضذُ دتیشخاًِ تشًاهِ هلی آیٌذًُگاسی ٍ تا
هطَست وویتِ هذیشیت ّش عشح ،اًتخاب هیگشدد .دتیشخاًِ حذالل دٍ هجشی ٍاجذ تاالتشیي اهتیاص تشای ّش عشح سا تِ
وویتِ هذیشیت عشح هشتَعِ ،پیطٌْاد ًوَدُ ٍ ایي وویتِ تا تَجِ تِ هؼیاسّای تخصصی ٍ حشفِای ّش یه اص هجشیاى ٍ
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سَاتك حشفِای آًْا ،الذام تِ اًتخاب هجشی هٌاسة جْت اًجام عشح آیٌذًُگاسی هیًوایذّ .ش هجشی ،دس یه صهاى تیص
اص یه عشح ًویتَاًذ دس دست اجشا داضتِ تاضذ.
تبصزه  :1وویتِ هذیشیت عشح هیتَاًذ تا ّواٌّگی دتیشخاًِ ٍ تِ التضای هَضَع عشح هلی آیٌذًُگاسی ،گشٍُّای
تخصصی هشتثظ سا جْت ّوىاسی تا هجشی ٍ اًجام تخطی اص فؼالیتّا ،هؼشفی ًوایذ.
تبصزه  :2وویتِ هذیشیت عشح هیتَاًذ تِ التضای هَضَع عشح هلی آیٌذًُگاسی ،هجشی ٍ یا هجشیاًی سا هؼشفی ًوایذ.
تذیْی است هجشیاى هؼشفی ضذُ پس اص گزساًذى تٌذ  3ایي دستَسالؼول ،دس فْشست هجشیاى داسای صالحیت دتیشخاًِ لشاس
هیگیشًذ.

تبصزه  :3داًطگاُّا دس صَستی هیتَاًٌذ هجشی یه عشح هلی آیٌذًُگاسی تاضٌذ ،وِ اص عشیك یه هشوض تحمیماتی یا
پژٍّطىذُ یا ضشوت خصَصی ٍاتستِ تِ خَد (تا ضخصیت حمَلی هشوض تحمیماتی ،پژٍّطىذُ یا ضشوت خصَصی) الذام
ًوایٌذ ٍ یا ایٌىِ اص عشیك اػضای ّیات ػلوی هشتثظ ٍ داسای سَاتك هشتثظ (تا ضخصیت حمَلی داًطگاُ) الذام ًوایٌذ وِ
دس ّش دٍ صَست ،صالحیت آًْا تایذ دس دتیشخاًِ تاییذ ضَد.
بنذ  -5خاتوه
ایي دستَسالؼول دس  5تٌذ ٍ  3تثصشُ دس جلسِ وویتِ ػلوی دتیشخاًِ تشًاهِ هلی آیٌذُ ًگاسی دس تاسیخ  1334/5/26تِ
تصَیة سسیذ.
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فزم شواره یک :شزایط عووهی و اجزایی ساسهاى هجزی
ًام ساصهاى:
ًَع ضخصیت حمَلی ساصهاى (پژٍّطىذُ ،هشوض تحمیماتی ،واًَى تفىش ،اًذیطگاُ یا ضشوت خصَصی):
ًام ٍ سوت تاالتشیي همام ساصهاى:
سال تاسیس:
ضواسُ ثثت:
وذ التصادی:
تلفي ٍ فىس:
آدسس:
ًام ٍ تلفي ّوشاُ ًوایٌذُ ساتظ تا دتیشخاًِ تشًاهِ هلی آیٌذًُگاسی:
تؼذاد ول ّوىاساى توام ٍلت ساصهاى:
تؼذاد ول ّوىاساى پاسُ ٍلت ساصهاى:

اسٌاد هثثتِ هَسد ًیاص ضاهل آگْی تاسیس ،آگْی آخشیي تغییشات ،گَاّی اسصش افضٍدُ ،گَاّی وذ التصادی هیتاضٌذ.
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فزم شواره دو :توانونذیهای انسانی ساسهاى هجزی
الفّ -وىاساى توام ٍلت ساصهاى:
سدیف

1

ًام خاًَادگی

ًام

وذ هلی

تاسیخ ضشٍع
ّوىاسی تا ساصهاى

آخشیي هذسن
1
تحصیلی

سضتِ تحصیلی

اهضای ّوىاس

چٌاًچِ ّوىاس دس حال حاضش داًطجَست ،لیذ ضَد (هثال :داًطجَی دوتشی).

بّ -وىاساى پاسٍُلت:
سدیف

ًام

ًام خاًَادگی

وذ هلی

تاسیخ ضشٍع
ّوىاسی تا ساصهاى

ساػت ّوىاسی
دس هاُ

آخشیي هذسن
تحصیلی

سضتِ
تحصیلی

اهضای
ّوىاس

ّوىاساى توامٍلت تٌْا هیتَاًٌذ تَسظ یه ساصهاى هؼشفی ضًَذ .هجوَع صهاى ّوىاسی ّوىاساى پاسٍُلت دس هاُ تشای
ساصهاىّای هختلفً ،ثایذ تیطتش اص  176ساػت تاضذ.
اسٌاد هثثتِ هَسد ًیاص ضاهل فْشست تیوِ یا لشاسداد واسی ّوىاساى ٍ تصَیش آخشیي هذسن تحصیلی ّش فشد هیتاضٌذ.
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فزم شواره سه :تشخیص سوابق حزفهای ساسهاى هجزی در حوسه آینذهنگاری و سیاستگذاری علن،
فناوری و نوآوری
الف -عشحّای خاتوِ یافتِ دس حَصُ آیٌذًُگاسی:
سدیف

هَضَع لشاسداد

واسفشها

هثلغ لشاسداد

تاسیخ ضشٍع

تاسیخ پایاى

ب -عشحّای خاتوِ یافتِ دس حَصُ سیاستگزاسی ػلن ،فٌاٍسی ٍ ًَآٍسی:
سدیف

هَضَع لشاسداد

واسفشها

هثلغ لشاسداد

تاسیخ ضشٍع

تاسیخ پایاى

لشاسدادّایی وِ تِ اسن ّوىاساى توام ٍلت ساصهاى هجشی تَدُ ًیض هیتَاًذ دس جذاٍل فَق دسج ضًَذ .تطخیص استثاط
هَضَػی لشاسدادّا تا آیٌذًُگاسی یا سیاستگزاسی ػلن ،فٌاٍسی ٍ ًَآٍسی ،تِ ػْذُ دتیشخاًِ است .لشاسدادّای خاتوِیافتِ،
تشاساس ًاهِ واسفشها یا هفاصاحساب لشاسداد ،خاتوِیافتِ تلمی خَاٌّذ ضذ.
اسٌاد هثثتِ هَسد ًیاص ضاهل تصَیش لشاسداد ،هفاصا حساب لشاسداد یا ًاهِ حسي اًجام واس تشای لشاسدادّای خاتوِیافتِ
هیتاضٌذ.
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فزم شواره چهار :گزوههای تخصصی هوکار ساسهاى هجزی

سدیف

1

گشٍُ تخصصی ّوىاس

حَصُ فؼالیت

 1هٌظَس اص گشٍُ تخصصی ّوىاس ،گشٍُّایی است وِ دس ّش یه اص هَضَػات فٌاٍساًِ (هثل ًاًَفٌاٍسی ،صیستفٌاٍسی ،فٌاٍسی
اعالػات ٍ  )...تِ ػٌَاى ّوىاساى تخصصی ،تِ ساصهاى هجشی دس اًجام عشحّای آیٌذًُگاسی ووه هیًوایٌذ.

اسٌاد هثثتِ ًاهِای سسوی اص تاالتشیي همام گشٍُ تخصصی ّوىاس هیتاضذ وِ عی آى تِ ّوىاسی تخصصی تا ساصهاى
هجشی دس عشحّای هلی آیٌذًُگاسی ،اضاسُ ضذُ است.



