کمیسیون کانونهای هماهنگی دانش ،صنعت و بازار

دستورالعمل اجرايي

افتتاح  ،راهبري و نظارت بر
كانونهاي هماهنگي دانش ،صنعت و بازار
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مقدمه
در راستاي تشريح روند اجرايي آييننامه شماره /11/9191دش مورخ  9011/31/03شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اساسنامه
كانونهاي هماهنگي دانش ،صنعت و بازار ،دستورالعمل اجرايي زير ابلاغ ميشود:

فصل  -1اختصارات و تعاريف
ماده  -1اختصارات بهكار رفته در اين دستورالعمل عبارتند از:
 -9-9معاونت :معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
 -1-9شورا :شوراي سياستگذاري كانونهاي هماهنگي دانش ،صنعت و بازار
 -0-9كميسيون :كميسيون كانونهاي هماهنگي دانش ،صنعت و بازار
 -4-9دبيرخانه :دبيرخانه كميسيون كانونهاي هماهنگي دانش ،صنعت و بازار
 -5-9كانون :كانون هماهنگي دانش ،صنعت و بازار
 -6-9كانون مركزي :كانوني كه به استناد مجوز معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به ثبت رسيده است ،حوزه فعاليت
كانون مركزي سراسر كشور بوده و ميتواند شعبه يا نمايندگي در ساير نقاط كشور ايجاد نمايد.
تبصره:ساير تعاريف و اختصارات بکار رفته در اين دستورالعمل مطابق با ماده  9اساسنامه ميباشد.

فصل  -2اركان و ساختار
ماده  -2اركان و ساختار مديريت و راهبري كانونهاي هماهنگي دانش ،صنعت و بازار عبارتند از:
الف -شورا
ب -كميسيون
ج -دبيرخانه
الف -شورا
ماده  -3شوراي سياستگذاري كانونهاي هماهنگي دانش ،صنعت و بازار بهمنظور تدوين سياستهاي اجرايي فعاليت كانونها و
نظارت كلان بر حسن اجراي آنها از اعضاي زير تشکيل ميشود:
 -9-0معاون علمي و فناوري رئيسجمهور(رئيس شورا)؛
 -1-0معاون ذيربط وزارت صنعت ،معدن و تجارت؛
 -0-0معاون ذيربط وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري؛
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 -4-0معاون ذيربط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي؛
 -5-0معاون ذيربط وزارت جهاد كشاورزي؛
 -6-0رئيس جهاد دانشگاهي؛
 -7-0رئيس مركز همکاريهاي فناوري و نوآوري رياست جمهوري؛
 -8-0نماينده ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور؛
 -1-0سه نفر از صاحبنظران و خبرگان مرتبط (به انتخاب رئيس شورا) ؛
تبصرره :1حسبب مورد و در موووعات مرتبط ،از وزرا يا معاونان ايشان و رسساي كميسيونهاي مربوطه مجلس شوراي اسلامي براي
حضور در شوراي سياستگذاري با حق رأي دعوت به عمل ميآيد.
تبصره :2با حکم رئيس شورا ،معاون نوآوري و تجاريسازي فناوري بهعنوان دبير شورا انتخاب ميشود و وظيفه تهيه دستور جلسات
شورا و پيگيري اجرا ،ابلاغ مصوبات و ارائه گزارش را بر عهده خواهد داشت.
تبصرره :3با حکم رئيس شبورا ،سبه نفر از صباحبنظران و خبرگان مرتبط به مدت  1سال انتخاب ميشوند و تجديد انتخاب آنها
بلامانع خواهد بود.
تبصره :4رئيس شورا ميتواند يک نفر از اعضاي شورا را بهعنوان نائب رئيس انتخاب نمايد.
تبصرره :5جلسبات شبورا با حضبور حدا ل  6عضو رسميت مييابد و تصميمگيري در خصوص مسائل مطروحه با كسب اكثريت آرا
مشروع خواهد بود.
ماده  -4وظايف شورا عبارت است از:
 -9-4تصويب سياستهاي اجرايي فعاليت كانونها و نظارت بر حسن اجراي آنها؛
 -1-4تصويب اساسنامه نمونه كانونها؛
 -0-4تعيين شاخصهاي تشکيل و ادامه فعاليت كانونها؛
 -4-4تعيين شاخصهاي سنجش عملکرد كانونها؛
 -5-4بررسي مشکلات مطرح شده توسط كانونها و اتخاذ تصميم لازم؛
 -6-4تصويب پيوست فرهنگي فعاليت كانونها؛
تبصره  :اعضاي حقو ي شورا ،موظف به پيگيري مسائل و مشکلات مطرح شده در شورا در حوزه دستگاه متبوع خود هستند.
ب -كميسيون
ماده  -5كميسيون كانونهاي هماهنگي دانش ،صنعت و بازار مركب از اعضاي زير است كه با حکم رئيس كميسيون به عضويت آن
منصوب ميشوند:
 -9-5معاون نوآوري و تجاريسازي فناوري (رئيس) ؛
 -1-5مديركل دفتر هماهنگي دانش ،صنعت و بازار (دبير) ؛
 -0-5دو نفر از مديران ارشد يا فعالان مجرب صنعت ،خدمات و كشاورزي؛
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 -4-5دو نفر از صاحبنظران ،دانشگاهيان ،پژوهشگران و اساتيد خبره؛
 -5-5يک نفر از رسساي كانون(به انتخاب رئيس كميسيون)؛
تبصره :1حکم رئيس كميسيون كانونهاي هماهنگي دانش ،صنعت و بازار توسط رئيس شورا صادر ميشود.
تبصره :2برگزاري جلسات ،مستندسازي صورت مذاكرات ،ابلاغ مصوبات كميسيون و دعوت از اعضا براي شركت در جلسات بر عهده
دبير كميسيون خواهد بود.
تبصره :3جلسات كميسيون با حضور حدا ل  4نفر از اعضا رسميت مييابد و تصميمگيري در خصوص مسائل مطروحه با كسب
اكثريت آرا مشروع خواهد بود.
تبصره :4رئيس كميسيون حسب مورد و لزوم از نمايندگان دستگاههاي ذيربط يا افراد صاحبنظر و متخصص غير عضو براي شركت
در جلسات دعوت به عمل خواهد آورد.
تبصره :5اعضا با حکم رئيس كميسيون ،بهمدت  1سال انتخاب ميشوند و تجديد انتخاب آنها بلامانع خواهد بود.
ماده  -6وظايف و اختيارات كميسيون بهشرح زير است:
 -9-6راهبري و مديريت كلان فعاليت كانونها؛
 -1-6حمايت از كانونها جهت تعامل با دستگاههاي اجرايي كشور و ساير مؤسسات و مراجع ذيربط و پيگيري تصويب وانين و
مقررات پيشنهادي آنها؛
 -0-6ارزيابي ،رتبهبندي و نظارت بر عملکرد كانونها؛
 -4-6ارائه هرگونه حمايت از كانونها كه منجر به بهبود و افزايش بازدهي فعاليت كانونها شود؛
 -5-6صدور مجوز تأسيس يا انجام فعاليت ،تمديد ،رسيدگي به تخلفات و انحلال يا اتمام مأموريت كانونها؛
 -6-6ارائه گزارش ساليانه د يق فعاليتها و نتايج عملکرد و دستاوردهاي كانونها به شوراي سياستگذاري و ستاد راهبري نقشه
جامع علمي كشور؛
تبصره :1حکم رئيس هيئت مديره منتخب (رئيس كانون) ،پس از تائيد صلاحيت عمومي و تخصصي توسط رئيس كميسيون صادر
ميشود.
تبصره :2در صورت عدم تائيد رئيس هيئتمديره منتخب (رئيس كانون) ،هيئتمديره ميبايست ظرف مدت  95روز نسبت به انتخاب
و معرفي فرد ديگري بهعنوان رئيس هيئتمديره (رئيس كانون) ا دام نمايد.
ج -دبيرخانه
ماده  -7دبيرخانه كميسيون كانون هاي هماهنگي دانش ،صنعت و بازار در دفتر هماهنگي دانش ،صنعت و بازار تشکيل شده و در
رأس آن ،مديركل دفتر هماهنگي دانش ،صنعت و بازار خواهد بود .وظايف اين دبيرخانه عبارت است از:
 -9-7انجام امور مربوط به كميسيون و ارجاع و ابلاغ تصميمات شورا و كميسيون به كانونها؛
 -1-7بررسي اوليه تقاواهاي تأسيس كانون و ارجاع موارد به كميسيون جهت تصميمگيري نهايي؛
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 -0-7تدوين شاخصهاي نظارت و ارزيابي عملکرد كانونها و گزارش به كميسيون و شورا؛
 -4-7دريافت و بررسي برنامه سالانه و ارزيابي عملکرد كانونها بر اساس شاخصهاي تدوين شده؛
 -5-7بررسي اوليه نتايج ارزيابيها و ارجاع موارد به كميسيون جهت تصميمگيري نهايي در خصوص تمديد فعاليت و يا انحلال
كانونها ؛
 -6-7بررسي و تائيد اساسنامه كانونها و هرگونه تغييرات وروري در اساسنامه پس از تصويب در مجمع عمومي فوقالعاده؛
 -7-7بررسي صلاحيتهاي عمومي و تخصصي اعضاي هيئت مؤسس و هيئتمديره منتخب ؛
 -8-7ارائه مجوز تجديد انتخاب اعضاي هيئتمديره و بازرس بيش از سنوات تعيين شده در اساسنامه؛
 -1-7تدوين گزارشهاي دورهاي و موردي عملکرد دبيرخانه و كانونها جهت ارائه به كميسيون و شورا؛
 -93-7بررسي و تدوين دستورالعملها و روش اجرايي و ووابط مورد عمل كميسيون و كانونها؛
 -99-7معرفي كانونهاي مصوب جهت ثبت به اداره ثبت شركتها ؛
 -91-7معرفي عضو انتصابي جهت شركت در جلسات مجمع عمومي و هيئتمديره كانونها؛
 -90-7انجام ساير امور محوله از سوي كميسيون و شوراي سياستگذاري؛

فصل  -3فرآيند اجرايي تأسيس كانون
ماده  -8اعضاي هيئت مؤسس كانون متشکل از حدا ل  95نفر و حداكثر  15نفر هستند كه ميبايست سطح تحصيلي و تجارب
علمي و پژوهشي يا اجرايي و حرفهاي مرتبط در زمينه فعاليت كانون را دارا باشند .لازم است تا اعضاي هيئت مؤسس از
ميان كساني انتخاب شوند كه ومن برخورداري از شرايط عمومي ،داراي ويژگيهاي زير باشند:
 -9-8شناخت و تسلط بر ابعاد و جنبههاي مختلف علمي و فناوري در موووع كانون،
 -1-8اشراف كافي بر تغيير و تحولات بازار ،رصد فناوريهاي روز ،فرآيندهاي تجاريسازي و انتقال فناوري در سطوح كلان و
بهويژه در زمينه تخصصي كانون،
 -0-8آشنايي و ارتباط گسترده با فعالان آن حوزه،
 -4-8داراي نگاه ملي (و نه منطقهاي) و فرابخشي در ابعاد مختلف مرتبط با آن حوزه،
تبصره :هرگونه تغيير در حدا ل و حداكثر تعداد اعضاي هيئت موسس ،پس از بررسي و تاييد دبيرخانه امکانپذير است.
ماده  -9در تركيب اعضاي هيئت مؤسس كانون بايد موارد زير در نظر گرفته شود:
 -9-1اعضاي هيئت مؤسس مي بايست با نگاه ملي و فراگير انتخاب شده و در اين هيئت نمايندگان اثرگذار از بخشهاي صنعت،
بازار و جامعه و مراكز علمي ،پژوهشي و فناوري با تركيب تقريبي  65درصد از صنعت ،بازار و جامعه و  05درصد از مراكز
علمي ،پژوهشي و فناوري ،حضور داشته باشند.
 -1-1بهمنظور مشاركت فعال و فراگير بودن كانونها ،از يک موسسه خاص و مراكز وابسته به آن حداكثر  1نفر ميتوانند در تركيب
هيئت مؤسس حضور داشته باشند .موارد استثنا ميبايست از سوي دبيرخانه مورد تائيد رار گيرد.
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 -0-1توازن حضور استانهاي داراي ظرفيت فعاليت در موووع كانون در تركيب اعضاي هيئت مؤسس در نظر گرفته شود.
 -4-1توازن حضور انجمنها ،تشکلها ،مجامع و مراكز صنفي و حرفهاي توليد ،توزيع ،مصرفكننده و صادركننده ،تشکلهاي علمي
و پژوهشي مرتبط با موووع فعاليت كانون ،اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مراكز پژوهشي و شركتهاي دانشبنيان ،خلاق
و فناور در تركيب اعضاي هيئت مؤسس در نظر گرفته شود.
-5-1حضور خبرگان ،صاحبنظران و افراد خوشنام در حوزه فعاليت كانون در تركيب اعضاي هيئت مؤسس در نظر گرفته شود.
-6-1اعضاي هيئت مؤسس ميبايست داراي حدا ل  5سال سابقه فعاليت مرتبط با موووع كانون را داشته باشند.
تبصره :1در فناوريها و حرف نوظهور ،حدا ل سابقه فعاليت اعضا به تشخيص دبيرخانه ميتواند كاهش يابد.
تبصره :2دبيرخانه بر اساس تاريخ ثبت تقاواهاي واصله از سوي متقاويان ا دام به رسيدگي ميكند .در صورت وجود تقاواهاي
مشابه ،كليه درخواستها توسط دبيرخانه مورد بررسي رار خواهند گرفت و مرجع داراي بيشترين صلاحيت علمي و حرفهاي
در اولويت تأسيس رار خواهد گرفت.
تبصرره :3هيئت مؤسبس ميبايسبت تدابير لازم در خصوص محل استقرار كانون ،كاركنان موردنياز ،محلهاي درآمدي و برگزاري
جلسبات مجمع عمومي و انتخابات هيئتمديره را پيشبيني نمايد .بديهي اسبت حمايتهاي معاونت از كانون ،در صببورت
تأمين منابع متناسب از ساير بخشهاي ذينفع در زمينه تخصصي كانون و در جهت تحقق فعاليتهاي تعريف شده منجر
به خروجي ملموس و تعامل بهتر بخشهاي ذيمدخل در زمينه تخصصي كانون انجام ميپذيرد.
تبصره :4در تعيين شهر محل استقرار كانون دارا بودن بيشترين و نزديکترين تعامل با چالشهاي اصلي بخش توليد و محوريت و
ظرفيت فعاليت در حوزه تخصصي كانون در كشور در نظر گرفته شود.
تبصره :5تقاواي تأسيس كانون درصورتي كه كانوني به همان نام يا با همان نوع فعاليت موجود باشد پذيرفته نخواهد شد .موارد
خاص در اين زمينه در كميسيون مورد تصميمگيري رار خواهد گرفت.
ماده  -11هيئت مؤسس پس از اخذ م وافقت اوليه تأسيس كانون از كميسيون ،نسبت به انجام موارد زير ا دام نمايد:
 -9-93هيئت مؤسس (و هيئتمديره) ،سازمانها ،نهادها يا افراد مرتبط با موووع فعاليت كانون را جهت عضو انتصابي به دبيرخانه
پيشنهاد مينمايند ،دبيرخانه از ميان افراد پيشنهادي كانون يا افراد ديگر ،نسبت به معرفي يک نفر عضو انتصابي ا دام
مينمايد.
 -1-93هيئت مؤسس (و هيئتمديره) موظف است ومن اطلاعرساني و معرفي اهداف و مأموريتهاي كانون از خبرگان ،بنگاهها،
تشکلها و نهادهاي ا تصادي ،دانشي و حرفهاي مرتبط جهت عضويت در كانون و شركت در جلسات مجمع عمومي دعوت
به عمل آورد.
 -0-93هيئت مؤسس موظف است حداكثر ظرف مدت  0ماه از صدور موافقت اوليه تأسيس كانون ،طبق اساسنامه و لايحه اصلاحي
انون تجارت نسبت به تشکيل جلسه مجمع عمومي ،بهمنظور انتخاب هيئتمديره و بازرس و تصويب اساسنامه ا دام نمايد.
 -4-93يک نسخه از دعوتنامه/آگهي دعوت اعضا جهت شركت در جلسات مجامع ميبايست به دبيرخانه ارسال شود.
 -5-93هيئتمديره منتخب در اولين جلسه خود و حداكثر تا پانزده ( )95روز پس از انتخابات ،تشکيل جلسه داده و با رأي كتبي
نسبت به تفکيک وظايف خود ا دام نموده و ميبايست براي اعضا خود سمتهاي انوني همراه با شرح وظايف مشخص
نمايد.
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 -6-93اساسنامه بايد در  0نسخه اصلي تهيه شود و تمام صفحات آن را اعضاء هيئت مؤسس امضا كنند.
 -7-93در صورت عدم دستيابي به تركيب نفرات  65درصد از صنعت ،بازار و جامعه و  05درصد از مراكز علمي ،پژوهشي و فناوري
در جلسات مجمع (ماده  96اساسنامه) ،برگزاري جلسات مجمع با حضور تقريبي نسبتهاي فوق و حفظ اكثريت اعضاي
پيوسته حاور در جلسه از بخش صنعت و بازار امکانپذير است.
 -8-93عضو انتصابي معاونت ،نميتواند عهدهدار سمتي در هيئتمديره كانون باشد.
 -1-93هيئت مؤسس (يا مجامع) ميتواند شرايط و ووابطي براي متقاويان عضويت در كانون و همچنين كانديداهاي هيئتمديره
و بازرس تعيين و بر طبق آن نمايد .لازم به ذكر است كانديداهاي شركت در انتخابات بايد از ميان اعضاي پيوسته كانون
باشند.
-93-93از يک موسسه خاص و مراكز زير مجموعه يا وابسته به آن فقط يک نفر ميتواند بهعنوان كانديد اعضاي هيئتمديره معرفي
شود.
-99-93نظارت د يق بر فرايند برگزاري مجمع عمومي مؤسس ،طبق اساسنامه ،لايحه اصلاحي انون تجارت و دستورالعمل اجرايي
افتتاح و راهبري و نظارت بر عهده هيئت مؤسس و برگزاري ساير مجامع بر عهده هيئتمديره كانون است.
 -91-93كانون پس از معرفي به اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري ،حداكثر  6ماه فرصت خواهد داشت تا فرايند ثبت را
تکميل و مدارک مربوطه را به دبيرخانه ارسال نمايد.
ماده  -11شرايط و ووابط فعاليت كانون بهشرح زير ميباشد؛
 -9-99مجوز فعاليت كانون بر اساس نتايج ارزيابي عملکرد و بهصورت سه سال يکبار تمديد ميشود .عدم تمديد مجوز فعاليت،
در حکم انحلال كانون ميباشد.
 -1-99مدت اعتبار مجوز صببادره حداكثر 0سببال اسببت و هيئتمديره كانون موظف اسببت سببه ماه بل از انقضبباي مدت مذكور
درخواست تجديد مجوز كانون را به دبيرخانه تسليم نمايد.
 -0-99هيئتمديره منتخب پس از تائيد دبيرخانه رسميت مييابد.
 -4-99در صورت تغيير نشاني ا امتگاه كانون موووع كتباً به اطلاع دبيرخانه برسد.
 -5-99حضور اعضاي عليالبدل هيئتمديره و بازرس كانون در جلسات هيئتمديره بدون داشتن حق رأي بلامانع ميباشد.
 -6-99اجرا و نظارت د يق بر فعاليت كانون طبق اسباسنامه ،لايحه اصلاحي انون تجارت و دستورالعمل اجرايي افتتاح و راهبري
و نظارت بر عهده هيئتمديره كانون است.
ماده  -12فرآيند اجرايي تأسيس كانون به شرح زير است:
 -9-91ارائه كامل مدارک و مستندات لازم جهت تأسيس كانون به دبيرخانه(.ا دام كننده :هيئت مؤسس)
 -1-91بررسي اوليه مدارک و مستندات ،ارسال موارد اصلاحي به هيئت مؤسس متقاوي ،اطمينان از صحت اطلاعات و ارجاع
پرونده تأسيس به كميسيون(.ا دام كننده :دبيرخانه)
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 -0-91طرح و بررسي پيشنهاد تأسيس كانون در كميسيون ،ارائه موارد پيشنهادي اصلاحي ،تصميمگيري در خصوص تصويب/عدم
تصويب تأسيس كانون با توجه به ووابط و معيارها(ا دام كننده :كميسيون)
 -4-91صدور موافقت اوليه تأسيس كانون مصوب در كميسيون(ا دام كننده :دبيرخانه)
 -5-91عضوگيري اوليه ،تهيه اساسنامه ،تشکيل مجمع عمومي بهمنظور تصويب اساسنامه و انجام انتخابات هيئتمديره و بازرس
در مجمع ،و ارسال مدارک به دبيرخانه (ا دام كننده:هيئت مؤسس)
 -6-91برگزاري انتخابات در هيئتمديره و ارسال صورتجلسات و مشخصات كامل هيئتمديره منتخب به دبيرخانه
كميسيون(ا دام كننده:هيئتمديره)
 -7-91بررسي اساسنامه مصوب ،صورتجلسات انتخابات هيئتمديره و بازرس(ا دام كننده:دبيرخانه)
 -8-91معرفي كانون جهت ثبت به اداره ثبت شركتها(.ا دام كننده :دبيرخانه)
 -1-91انجام فرايند مربوط به ثبت و ارسال مدارک ثبت كانون به دبيرخانه( .ا دام كننده :هيئتمديره كانون)
 -21-21صدور مجوز فعاليت كانون(.ا دام كننده:رئيس كميسيون)
 -22-21شروع فعاليت رسمي كانون مطابق ووابط ،آييننامهها ،دستورالعملهاي كانونها( .ا دام كننده :هيئتمديره كانون)

فصل -4شاخصهاي افتتاح كانون
ماده  -13شاخصهاي كلان مورد نظر براي تعيين موووعات و حوزههاي كاري كانونها عبارتاند از:
 -9-90اهميت راهبردي و ملي براي كشور از حيث :ميزان اشتغال (بهويژه اشتغال نيروي انساني تحصيلكرده و حرفهاي) ،وجود
بازارهاي صادراتي ابل توجه ،دارا بودن مزيت ر ابتي و جلوگيري خروج بالاي ارز از كشور،
 -1-90ايجاد ارزش افزوده بالا ،تکميل زنجيره ارزش ،جلوگيري از صدور مواد و محصولات كمتر فرآوري شده،
 -0-90عدم همپوشاني با پروژههاي با محوريت معاونت همچون؛ ستادهاي فناوري راهبردي و طرحهاي كلان ملي و نهادهايي نظير
شوراي ملي  ،مركز ساماندهي و  . ...در صورت تصويب ورورت تشکيل در كميسيون ،ميبايست تعريف د يق و روشني از
رابطه ميان كانون و ديگر مراجع ترسيم شود،
 -4-90داراي سابقه توليدي ،خدماتي و بازرگاني و استقرار صنايع توليد و خدماتي پاييندستي و بالادستي در كشور،
 -5-90عدم انحصار حلقههاي مختلف زنجيره ارزش در يک دستگاه،
 -6-90وجود خلأ حاكميتي ،هماهنگي و وعف ارتباط بين صنعت و دانشگاه و اهميت مسئله هماهنگي در توسعه محصول ،فناوري
و ...در موووع كانون،
 -7-90امکان اجرا و پيگيري راهبردها ،اهداف و برنامههاي عملياتي و اجرايي بهمنظور برونرفت از موانع موجود در آن حوزه در
الب تأسيس كانون،
 -8-90وجود تقاواي وا عي براي تأسيس كانون در بين ذينفعان يا حدا ل يکي از مجموعههاي مؤثر در ميان ذينفعان(با محوريت
بخش خصوصي)( شناسايي وا عي بودن تقاوا از نوع نهاد متقاوي ،سوابق آن مجموعه در زمينه موووع كانون و نوع طرح
بحث با معاونت و دلايل مطروحه براي تأسيس كانون ابل احصا ميباشد).
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 -1-90تکثر نهادهاي تصميمسازي در موووع فعاليت كانون و عدم انحصار در تصميمسازي در يک نهاد و يا سازمان دولتي،
-93-90شناسايي نيروهاي دغدغهمند و صاحب تحليل براي محوريت فعاليت كانونها،
-99-90وجود تشکل هاي فعال در بخش توليد ،توزيع و مصرف و نهادهاي باسابقه در عرصه دانش نظير :انجمن علمي ،پژوهشکده،
مراكز تحقيقاتي ،شركتهاي دانشبنيان و....
تبصره -درصورتيكه موووع و محدوده فعاليت كانونها فراتر از يک محصول واحد باشد در انتخاب موووع و محدوده فعاليت دارا
بودن حدي از پايه دانشي مشترک ،اشتراک در فناوري پايه،فرايندهاي يادگيري ،خصوصيات تقاوا ،شکل و ساختار شبکههاي
آن حوزهها بايد در نظر گرفته شود.

فصل  -5نحوه تأسيس شعب ،نمايندگي و شركت توسط كانونهاي هماهنگي دانش،
صنعت و بازار
ماده  -14بهمنظور هماهنگي در فعاليتهاي كانون ،حفظ توازن و فراهم كردن امکان بهرهبرداري بيشتر از ظرفيت كانون در سراسر
كشور ،و همچنين استفاده و انتقال تجربيات علمي و عملي موجود در سراسر كشور "شركت ،شعب و نمايندگي"
كانونهاي هماهنگي دانش،صنعت و بازار با شرايط زير تشکيل ميشود.
 -9-94شركت زايشي (با سهام  59درصد و بالاتر) و نمايندگي خارج از كشور پس از تصويب در مجمع عمومي و موافقت رئيس
كميسيون ،شعب و نمايندگيهاي داخل كشور پس از تصويب در هيئتمديره كانونها و موافقت دبيرخانه در موووع
فعاليت كانون تشکيل ميشود و بهصورت غيردولتي و غيرانتفاعي و غيرسياسي زير نظر كانون مركزي فعاليت مينمايد .
 -1-94مشاركت كانون (با سهام كمتر از  59درصد) در تأسيس و فعاليت شركتهاي مرتبط با موووع فعاليت خود ،با تصويب
هيئتمديره و موافقت دبيرخانه صورت ميگيرد.
 -0-94حوزه فعاليت شعبه در سراسر استان مربوطه است و در هر استان يک شعبه با نام "كانون هماهنگي دانش ،صنعت و
بازار نام استان" تشکيل ميشود .شعبه ترجيحاً در مركز استان تأسيس ميشود و ميتواند پس از تصويب هيئتمديره
شعبه و با تأييد كانون مركزي در ساير شهرستانهاي استان متبوع نمايندگي ايجاد كند.
 -4-94موووع فعاليت شركت زايشي بايد م رتبط با موووع فعاليت كانون مركزي باشد و محدوده فعاليت آنها توسط كانون
مركزي مشخص ميشود.
 -5-94در صورت ارائه مستقيم درخواست تأسيس شعب به معاونت از سوي متقاويان ذيربط ،كانون مركزي ملزم به بررسي
موووع و اعﻼم نظر به دبيرخانه ميباشد .
 -6-94درصورتيكه كانون مركزي رأساً مايل به تأسيس شعبه ،شركت يا نمايندگي باشند بايد بل از ايجاد شعبه در داخل يا
خارج از كشور ،موارد را به دبيرخانه ارسال نمايد.
 -7-94كانون مركزي موظف است بر كليه امور شعب و نمايندگيها و شركتهاي خود از طريق شركت در جلسات و كسب
گزارش عملکرد بهصورت مستمر و دورهاي نظارت كند.
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 -8-94شعب و نمايندگيها موظف است از نماينده كانون مركزي جهت شركت در جلسات هيئتمديره خود بهصورت كتبي
دعوت كنند .نماينده كانون مركزي ميتواند ،نظرات خود را در خصوص مباحث مطروحه بيان كند.
 -1-94هر شعبه و نمايندگي موظف است برنامه اجرايي سالانه خود را تهيه و به تائيد كانون مركزي برساند .همچنين شعب و
نمايندگيها موظفاند گزارش عملکرد برنامههاي مصوب خود را به كانون مركزي ارائه نمايند.
-93-94شعب و نمايندگيها موظفاند در خصوص مسائل ملي و كﻼن خود ،تعامل با معاونت علمي و فناوري و ساير وزارتخانهها
از طريق كانون مركزي اظهارنظر كرده و امور مربوطه را پيگيري نمايند .بديهي است بر راري تعاملات با نهادهاي منطقهاي
حوزه فعاليت شعبه و نمايندگي بهطور مستقيم امکانپذير خواهد بود.
-99-94شعبه و نمايندگي موظف به اجراي اساسنامه و آييننامهها و نيز تصميمات كانون مركزي ميباشد.
-91-94شعبه و نمايندگي موظف است تسهيﻼت ﻻزم را براي فعاليتهاي نظارتي كانون مركزي فراهم كند.
-90-94اركان شعب ،اهداف و وظايف ،شرايط تشکيل و اداره نشستها و جلسات شعبه و نيز اتخاذ تصميم در آنها تابع ووابط
مندرج در اساسنامه كانونهاي هماهنگي دانش صنعت و بازار است.
-94-94اركان ،اهداف و وظايف شركتها توسط كانون مركزي مشخص ميشود.
-95-94شعب و نمايندگيها و شركتها از نظر مالي مستقل و خودگردان ميباشد ،ولي ميتواند از كمکهاي تخصصي و مالي
كانون مركزي ،و ساير اشخاص حقيقي و حقو ي استفاده نمايد.
 -96-94شعبه در خصوص كليه امور بهاستثناي مواردي كه در اين آييننامه ذكر شده ،تابع اساسنامه و دستورالعملهاي كانونهاي
هماهنگي دانش صنعت و بازار ميباشد.
-97-94انحﻼل شعب ،نمايندگي و شركتها با تصميم مراجع مصوب آن صورت ميپذيرد و كليه اموال آنها در اختيار كانون
مركزي رار خواهد گرفت.
-98-94در صورت انحلال كانون مركزي با رأي كميسيون ،در خصوص فعاليت شركتها در مجمع عمومي فوقالعاده كانون
تصميمگيري به عمل خواهد آمد.
تبصره :ذكر هرگونه وابستگي شركتهاي تابعه كانونها به معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ممنوع است.

فصل -6نظارت ،ارزيابي و رسيدگي به تخلفات
ماده  -15هيئتمديره كانون موظف است با توجه به ترسيم و آسيبشناسي زنجيره ارزش نسبت به تدوين و ارائه برنامه سالانه
كانون ا دام و گزارش پيشرفت ا دامات و برنامههاي مربوطه را در بازههاي مورد درخواست به دبيرخانه ارسال نمايد.
ماده  -16عملکرد هريک از كانونها بهصورت ساليانه توسط دبيرخانه مورد ارزيابي رار گرفته و نتايج ارزيابي به اطلاع كانون
مي رسد .نتايج ارزيابي مبناي تمديد مجوز فعاليت و هرگونه حمايت آتي معاونت از كانونها خواهد بود.
ماده  -17با پايان فعاليت سهساله كانونها ،دبيرخانه پس از بررسي اوليه نتايج ارزيابيها ،موارد را به كميسيون جهت تصميمگيري
نهايي در خصوص ادامه فعاليت و يا انحلال كانونها ارجاع خواهد داد.
ماده  -18درصورتيكه در ارزيابيهاي سالانه و موردي معاونت ،عملکرد كانون مثبت تشخيص داده نشود ،كانون از حمايتهاي
معاونت علمي و فناوري محروم و حداكثر ظرف مدت  6ماه موظف به اصلاح عملکرد كانون است و پس از اصلاح عملکرد،
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به درخواست هيئتمديره كانون ،ارزيابي توسط معاونت انجام و در صورت عدم تأييد ،بهمنزله لغو مجوز فعاليت كانون
محسوب شده و در حکم انحلال كانون است.
ماده  -19در هر مرحله از فرآيند تأسيس كانون ( بل از ثبت) ،در صورت عدم برگزاري انتخابات هيئتمديره در موعد مقرر ،عدم
ارائه زنجيره ارزش و برنامههاي عملياتي ،عدم پيگيري و تکميل فرآيند ثبت در موعد مقرر ،عدم پيگيري ساير امور محوله
از سوي دبيرخانه ،سلب شرايط عمومي و تخصصي و هرگونه تخلفات احتمالي اعضاي هيئت مؤسس ،هيئتمديره و
بازرسين منتخب ،موارد توسط دبيرخانه مورد بررسي و كارشناسي رار خواهد گرفت .تصميمات رئيس كميسيون شامل:
تذكر كتبي ،دستور برگزاري مجمع عمومي فوقالعاده جهت بازنگري در تركيب اعضاي هيئتمديره منتخب ،جايگزيني
اعضاي عليالبدل در تركيب هيئتمديره ،انتقال موافقت اوليه تأسيس به افراد و گروههاي داراي صلاحيت ،جلوگيري از
ثبت كانون و لغو موافقت اوليه تأسيس خواهد بود.
ماده  -21در هر مرحله از فرآيند فعاليت كانون (بعد از ثبت) ،در صورت عدم پيگيري اهداف و وظايف محوله به كانون ،عدم ارائه
زنجيره ارزش و برنامههاي عملياتي ،سلب شرايط عمومي و تخصصي اعضا هيئتمديره و بازرسين و هرگونه تخلفات
احتمالي كانون ،موارد توسط دبيرخانه مورد بررسي و كارشناسي رار خواهد گرفت .تصميمات رئيس كميسيون شامل:
تذكر كتبي ،دستور برگزاري مجمع عمومي فوقالعاده جهت بازنگري در تركيب اعضاي هيئتمديره ،جايگزيني اعضاي
عليالبدل در تركيب هيئتمديره ،ارجاع به كميسيون جهت تصميمگيري نهايي در خصوص نحوه ادامه فعاليت و يا انحلال
كانون (لغو مجوز فعاليت) خواهد بود.
ماده  -21در صبورت صبدور رأي در خصبوص تخلفات و يا لغو مجوز كانون در كميسبيون و دبيرخانه ،هيئتمديره كانون ميتواند
حبداكثر ظرف مبدت  13روز از زمبان ابلباغ رأي اعتراو و يا دفاعيه خود را به رأي صبببادره به دبيرخانه اعلام نمايد و
دبيرخانه در صبورت نياز موارد را جهت بررسبي مجدد به كميسيون ارجاع خواهد داد .رأي مجدد كميسيون و دبيرخانه
در اين خصوص طعي ،غير ابل اعتراو و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصرره :هرگاه كانون مرتکب ا دامي شبود كه تخلف محسوب شده و همچنين بنا بر وانين حاكم مستوجب رسيدگي ضايي باشد
ومن رسيدگي به پرونده تخلفاتي كانون در دبيرخانه ،موووع به مراجع ذيصلاح ضايي ارجاع خواهد شد.

فصل :7ضوابط مالي
ماده  -22در راستاي پيشبرد اهداف و وظايف ،معاونت علمي و فناوري از برنامهها و طرحهاي كانونها با شرايط زير حمايت مينمايد؛
 -9-11حمايتهاي معاونت عملي و فناوري ،از طرحها و برنامههاي اولويتدار كانونها كه در راستاي دستيابي به اهداف و وظايف
تعيين شده براي آنها در اساسنامه ميباشد ،تعلق خواهد گرفت.
 -1-11حمايتهاي معاونت عملي و فناوري از طرحها و برنامهها ،پس از تائيد طرح در دبيرخانه و منوط به مشاركت و تأمين
اعتبار حدا ل  53درصد از مبلغ آن برنامه توسط ساير ذينفعان ميباشد.
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 -0-11كانون موظف است حمايت مالي معاونت را در همان موووع برنامه يا طرح هزينه نمايد و گزارش هزينهكرد آن را به معاونت
ارسال نمايد.
 -4-11هزينهكرد حمايت معاونت خارج از مورد يا برنامه تخلف محسوب ميشود و موارد تخلف در دبيرخانه مورد بررسي رار
ميگيرد.
 -5-11كليه حقوق (فناوري ،مالکيت فکري و ،)...اموال منقول و غيرمنقول واگذار و ايجاد شده در اثر حمايتهاي مستقيم دولتي،
پس از انحلال كانون ،با تشخيص و نظارت معاونت صرف حمايت از توسعه فناوري كشور خواهد شد.
تبصره:حمايت هاي مالي معاونت ،منوط به تأمين و ابلاغ اعتبار مورد نياز و تا سقف حمايتهاي در نظر گرفته شده براي كانون در
هر سال ميباشد.
ماده  -23كانونها ميتوانند از طريق انجام يا نظارت بر طرحها و پروژههاي مرتبط ،انجام خدمات آموزشي ،پژوهشي و مشاورهاي
مرتبط ،جلب حمايتهاي دولتي و غيردولتي ،دريافت حق عضويت كسب درآمد نموده و درآمدهاي كسب شده را در
موارد زير هزينه نمايد:
 -9-10انجام طرحها و برنامهها در راستاي تحقق اهداف و وظايف كانونها در اساسنامه
 -1-10پرداخت حق جلسه اعضاي كانون
 -0-10حقالزحمه هيئتمديره و كارگروهها
 -4-10تجهيز دبيرخانه و خريد ملزومات اداري
 -5-10پرداخت حقالتحقيق براي طرحهاي مطالعاتي عاروهيابي ابتدايي كانون
تبصره :1ساير منابع كسب درآمد كانونها ميبايست به تائيد دبيرخانه برسد.
تبصره :2ميزان حق الجلسه و حقالتحقيق توسط هيئتمديره كانون مشخص ميشود.
تبصره :3حقالزحمه اعضاي هيئتمديره را مجمع عمومي كانون و حقالزحمه اعضاي كارگروههاي تخصصي را هيئتمديره كانون
تعيين مينمايد.
تبصره :4درصورت عضويت اعضاي هيئتمديره در كارگروههاي تخصصي فقط حقالزحمه هيئتمديره به آنها تعلق خواهد گرفت.
تبصره :5درآمدها و هزينههاي كانون در دفاتر انوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به كميسيون ارسال
ميشود.
تبصره  :6كانونها موظف به انجام كليه وظايف و تکاليف مالياتي مطابق ماده  901انون مالياتهاي مستقيم ميباشند.
ماده  -24اين دستورالعمل در  7فصل 14 ،ماده و  03تبصره در تاريخ  18/35/35به تصويب كميسيون كانونهاي هماهنگي دانش،
صنعت و بازار رسيد و از تاريخ ابلاغ لازمالاجرا است.
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