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آیین نامه تأسیس و فعالیت کانون های هماهنگی دانش ،صنعت و بازار
(مصوب جلسه  /۹مورخ  /۹۱/۱۱//۹/شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور)
ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ـ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ـ وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهاد کشاورزی
جهاد دانشگاهی ـ مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
آیین نامه «تأسیس و فعالیت کانون های هماهنگی دانش ،صنعت و بازار» که به استناد بند «ب» از بخش اول و بند  ۱از بخش دوم
فصل پنجم نقشه جامع علمی کشور و براساس بند  ۱از ماده پنجم آیین نامه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی و در اجرای
اقدامات ملی ذیل راهبردهای کالن  /و  /آن نقشه ،و همچنین در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری برای تقویت ارتباط
صنعت و دانشگاه و نیل به اقتصاد مقاومتی و خصوصاً سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ،که در جلسه
 /۹مورخ  /۹۱/۱۱//۹/شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده است ،به شرح ذیل برای اجرا ابالغ
می شود:
ماده ./اختصارات
معاونت :معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
کانون :کانون هماهنگی دانش ،صنعت و بازار
شورای سیاست گذاری :شورای سیاست گذاری کانون های هماهنگی دانش ،صنعت و بازار
ماده« .۱کانون همـاهنگی دانش ،صنعت و بازار» ،نهادی تصمیم ساز و تشکلی غیردولتی و غیرانتفاعی است که به منظور افزایش
همگرایی ،همکاری ،هماهنگی ،تصمیم سازی و ارتقای وحدت رویه پیرامون فعالیت های بازار ،صنعت و دانشگاه ها و مؤسسات
پژوهشی و ارتقای نظام نوآوری بخشی در عرصه توسعه و تولید کاال یا خدمت خاص و با وظایف زیر تشکیل می شود:
الف ـ شناخت چالش ها ،تدوین راهکارها و ارائه پیشنهاد برای رفع موانع توسعه صنعت و بازار در حوزه مورد نظر
ب ـ تصمیم سازی و پیگیری اجرای راهکارها و پیشنهادها از طریق مراجع ذی ربط
ج ـ ایجاد بانک های اطالعات تخصصی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و تسهیل دسترسی عمومی به آنها
د ـ رصد تحوالت اقتصادی و فناوری بین المللی تأثیرگذار در هر حوزه و اطالع رسانی مناسب به فعاالن اقتصادی ،صنعتی و فناوری
کشور
ه ـ تقویت تعامل بین المللی فعاالن اقتصادی ،صنعتی و فناوری کشور با نهادهای اقتصادی ،صنعتی و فناوری دنیا به منظور توسعه
بازار و صنعت
و ـ کمک به ایجاد مزیت رقابتی مبتنی بر فناوری و نوآوری در بنگاه های تولیدی و خدماتی
ماده ./به منظور تدوین سیاست های اجرایی فعالیت کانون ها و نظارت کالن بر حسن اجرای آن ها« ،شورای سیاست گذاری»
متشکل از اعضای زیر تشکیل می شود:
. /معاون علمی و فناوری رئیس جمهور (رئیس شورای سیاست گذاری)
. ۱معاون ذی ربط وزارت صنعت ،معدن و تجارت

. /معاون ذی ربط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
. ۴معاون ذی ربط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 . ۹معاون ذی ربط وزارت جهاد کشاورزی
 . ۶رئیس جهاد دانشگاهی
. ۷رئیس مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
 . ۸نماینده ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور
. ۹سه نفر از صاحبنظران و خبرگان مرتبط به انتخاب رئیس شورای سیاست گذاری
تبصره ـ حسب مورد در موضوعات مرتبط ،از وزرا یا معاونین ایشان ،رؤسای کمیسـیون های مـربوطه مجلـس برای حضور در
شورای سیـاست گذاری با حق رأی دعوت می شود.
ماده .۴شورای سیاست گذاری وظایف زیر را برعهده دارد:
. /تصویب سیاست های اجرایی فعالیت کانون ها و نظارت بر حسن اجرای آنها
. ۱تصویب اساسنامه نمونه کانون ها
. /تعیین شاخص های تشکیل و ادامه فعالیت کانون ها
. ۴تعیین شاخص های سنجش عملکرد کانون ها
 . ۹بررسی مشکالت مطرح شده توسط کانون ها و اتخاذ تصمیم الزم
 . ۶تصویب پیوست فرهنگی فعالیت کانون ها
تبصره ـ اعضای حقوقی شورای سیاست گذاری ،موظف به پیگیری مسائل و مشکالت مطرح شده در شورای سیاست گذاری در
حوزه دستگاه متبوع خود هستند.
ماده . ۹معاونت در امور مربوط به کانون ها و در راستای سیاست های مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی ،موظف به طراحی ساز و
کار و ساختار تشکیالتی مناسب برای انجام وظایف زیر است:
. /راهبری و مدیریت کالن فعالیت کانون ها
 . ۱حمایت از کانون ها جهت تعامل با دستگاه های اجرایی کشور و سایر مؤسسات و مراجع ذی ربط و پیگیری تصویب قوانین و
مقررات پیشنهادی آن ها
. /ارزیابی ،رتبه بندی و نظارت بر عملکرد کانون ها
. ۴ارائه هرگونه حمایت از کانون ها که منجر به بهبود و افزایش بازدهی فعالیت کانون ها شود.
 . ۹صدور مجوز تأسیس یا انجام فعالیت ،تمدید ،رسیدگی به تخلفات و انحالل یا اتمام مأموریت کانون ها.
 . ۶ارائه گزارش ساالنه دقیق فعالیت ها و نتایج عملکرد و دستاوردهای کانون ها به شورای سیاست گذاری و ستاد راهبری
اجرای نقشه جامع علمی کشور
تبصره ./رئیس هر کانون مطابق اساسنامه مربوطه با ابالغ معاونت منصوب می گردد.
تبصره .۱معاونت موظف است به منظور پاسخگو بودن و فعالیت بهتر کانون ها و همچنین سنجش مبتنی بر خروجی فعالیت آنها،
ساز و کارهای الزم را طراحی و اجرا کند.
ماده . ۶به منظور اجرای این آیین نامه ،هر ساله از سوی دولت منابع مالی الزم در بودجه سنواتی تخصیص می یابد.
ماده .۷این آیین نامه مشتمل بر  ۷ماده و  ۴تبصره در جلسه  /۹مورخ  /۹۱/۱۱//۹/شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع
علمی کشور به تصویب رسید.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی و رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور
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