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اساسنامه شهركهاي علمي و تحقيقاتي مصوب جلسات
 793 ،733و  324مورخ  32/4/22 ،32/2/22و 33/7/49
شورايعالي انقالب فرهنگي
مقدمه
ايجاد شرايط مناسب براي ارتباط تنگاتنگ مؤسسات آموزشي ژو شيي بيا
دستگاهشاي اجرايي  ،زميني سياز تودييا دافيي وني فيوآ ريشياي علمي در
برفام شاي توسع اي كيور خواشا بود .ايجاد شهركشاي علم  -تحقيقات از يك
سو ژيوفا محكم با مراكز دافيگاش ب عنوان ژييتواف علمي داشيت از سيوي
ديگر از توافاي شاي دستگاهشاي اجراي  ،اعم از بخي د دت يا خصوص  ،برخوردار
خواشا بود ك راشبرد مؤثري براي اجراي تحقيقات توسع اي كيور وراشم خواشيا
آ رد.
بر شمين اساس ،شهركشاي علمي – تحقيقيات ابسيت بي زارت ورشنيگ
آموزشعاد در مناطق مختلف كيور تأسيس امور آن طبق مفاد اين اساسينام
1
اداره خواشا شا.
ماده  -4اهداف
 -1گسترش تقويت ر ح ژو شي تفكر علم در جامع ؛
 -2تالش منظم مستمر ب منظور ر يار ي با فيازشاي حال آيناه؛
 -3اوزايي اقتاار ملّ از ورآينا تحقيق توسع تكنودوژي.
 -1ب موجب مصوب جلسي  393ميور 1332/1/22شيورايعياد افقيالف ورشنگي مقيرر شيا "ايين
شهركشا از فظر ماد اداري ،ب صورت د دت اداره شوفا اساسنام شهركشياي علمي  -تحقيقيات
(مصوف جلس  333مور  32/2/22شورايعاد ) ب عنوان اساسنام ادگو براي تمام شهركشا باشا".
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ماده  -2وظايف
 -1سيازمافاش امكافيات تحقييق توسيع بيراي ايجياد ژيوفيا بيين منياب
مهارتشاي دافيگاهشا مراكز تحقيقات صنعت ؛
 -2جهت دادن مؤثر جامع علم كيور ب سوي تحقيق در رشيت شياي ميورد
فياز؛
 -3برفام ريزي ايجاد زمين مناسب ب منظور كاربردي تجاري كردن فتياي
تحقيقات.
 -3ايجاد وضاي مناسب علم ژو شي براي جذف دافيمناان متخصصان
داخل خارج از كيور؛
 -2ارتقاي دافي ون متخصصين براي بر ز خالقيتشا فوآ ريشيا در زميني
تكنودوژي؛
 -2دستياب ب آخرين اطالعات دافي ون مورد فياز ب منظور كسب ايجاد
تكنودوژي برتر در صحن رقابت جهاف ؛
 -3اشاع ورشنگ سازمافاش وعاديتشياي جمعي تحقيقيات اسيتفاده از
امكافات شهرك؛
 -8ژيينهاد راشبردشاي مناسب براي جذف افتقال دافي ون ؛
ماده  -7اركان شهرك
 -1شيأت امنا؛
 -2شيأت اجراي ؛
 -3رييس شهرك؛
 -3شوراي علم .
ماده  -3تركيب هيأت امنا
 -1زير ورشنگ آموزشعاد (رييس شيأت امنا)؛
 2 -2تيين از زرا (متناسييب بييا وعاديييتشيياي علم ي  -تحقيقييات شييهرك
مزيتشاي فسب منطق )؛
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 -3رييس سازمان برفام بودج يا فمايناه ي؛
 -3معا ن ژو شي يا تكنودوژي زارت ورشنگ آموزشعاد با فظر تعييين
زير ورشنگ آموزشعاد ؛
 -2استافاار محل استقرار شهرك تحقيقات ؛
 -2رييس شهرك علم – تحقيقات (دبير)؛
 2 -3تن از رؤساي دافيگاهشا مراكز تحقيقات ك وعاديتشاي تخصص آفهيا
با اشااف شهرك مرتبط باشا (ب افتخاف زير ورشنگ آموزشعاد )؛
 2 -8تن از محققان استادا ن مبيرز كي رشيت تخصصي آفيان متناسيب بيا
وعاديييتشيياي علم ي – تحقيقييات شييهرك باشييا (ب ي ژيييينهاد زييير ورشنييگ
زير بهااشت ،درمان آموزش ژزشك حسب مورد)؛
آموزشعاد
 2 -9تن از مايران صناي يا ادارات كل استان ب ژييينهاد زيير ييا بيانترين
مقام ذيربط تأييا رييس شئيت امنا ؛
 -11معا ن ژو شي جهاد دافيگاش منطق ب ژيينهاد رييس جهاد تأيييا
رييس شيأت امنا.
تبصره  -4رييس ،دبير فحوه افتخاف مات عضويت اعضاي بنياشاي ،3 ،2
 8 2شيأت امنا برابير بيا مصيوبات جلسيات  183 181ميور 23/12/23 9
شورايعاد افقالف ورشنگ م باشا.
تبصره  -2اوراد بناشاي  11 9 ،3 ،2بيا ن حيق رأي در جلسيات شيركت
م كننا.
ماده  -2وظايف و اختيارات هيأت امنا
 -1تصويب سياستشاي علم ژو شي شهرك؛
 -2تصويب برفام شاي ژيينهادي راج ب وعاديتشاي شهرك؛
 -3تصويب بودج سانف شهرك؛
 -3فظارت بر حسن اجراي ظايف شهرك؛
 -2تصويب آيينفام شاي ماد  ،اداري افتظام ؛
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 -2تصويب طرحشاي توسع گسترش شهرك؛
 -3تصويب ايجاد يا افحالل شهرك؛
 -8تصويب آيين فام شياي ارتقياي اعضياي شييأت علمي مراكيز تحقيقيات
شهرك؛
 -9بررس گزارش عملكرد سانف شهرك؛
 -11ژيينهاد تغيير اصالح اساسنام شهرك؛
 -11تصويب خطمي سياستشاي كل شهرك؛
 -12تصويب آيينفام ضوابط تأسيس مراكز تحقيقات شهرك.
تبصره  -4جلسات شيأت امنا با حضور د سوم اعضا رسميت م يابا.
تبصره  -2تصميمات شيأت امنا با اكثريت فصف ب عال ه يك اعضياي حاضير
در جلس فاوذ خواشا بود.
ماده  -2تركيب هيأت اجرايي شهرك
 -1استافاار (رييس شيأت اجراي )؛
 -2رييس شهرك (دبير شيأت اجراي )؛
 -3ژن ففر از چهرهشاي سرشناس اجراي
اعضا شيأت امنا.

علم استان ب ژيينهاد اسيتافاار

ماده  -3وظايف و اختيارات هيأت اجرايي
بودج سانف شيهرك ارايي آن بي

 -1رسياگ  ،اظهار فظر تأييا برفام
شيأت امنا براي تصويب؛
 -2تهي آيينفام ماد  ،اداري ،افتظام شهرك ژيينهاد آن ب شيأت امنا؛
 -3تصويب آيينفام مربوط ب شرايط نزم براي تصويب شركتشاي تحقيقات
در شهرك ژيينهاد آن ب شيأت امنا؛
 -3اتخاذ تصميم در مورد تعرو شاي مربوط ب صا ر مجوز براي تأسيس مراكز
تحقيقات اجاره بهاي زمين؛
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 -2تعيين ميزان ذخيره استهالك داراي شياي شيهرك بيا توجي بي مقيررات
قافوف ؛
 -2اوتتاح حسافشاي جاري ،سپرده امياف  ،اعتبياري يييره فيزد بافيكشيا
مؤسسات ماد اعتباري داخل خارج سياير مؤسسيات تجياري افتقيال
مسا د كردن حسافشاي مذكور شمچنين درياوت ژرداخت ب آفها؛
 -3ژيينهاد خطمي سياست كل حيا د سيرماي گيذاري شزيني شياي
سرماي اي تأسيسات شر ساد ب شيأت امنا؛
 -8تحصيل ام يا اعتبار ،استقراض از بافكشا ،سازمانشا ،شركتشا مؤسسات
د دت ييرد دت اخذ آن ،ب مات ميزان معين بيا شيرايط كي مقتضي
باشا فيز ب ديع گذاشتن اموال شهرك آن اعم از منقول يا ييرمنقيول ويك
آن ب صورت تكرار؛
 -9اجراي مصوبات شيأت امناي شهرك؛
 -11تنظيم خالص داراي شا باش شاي شهرك شر سال يكبار تسليم آن
ب شيأت امنا؛
 -11معرو فمايناه براي امضاي اسناد ا راق ماد ب اتفاق رييس شهرك؛
 -12برفام ريزي اتخاذ تاابير براي تأمين بودج تقويت بني ماد جيذف
امكافات شهرك.
تبصره  -4شيأت اجراي م توافا بخي از اختيارات خود را ب رييس شهرك
تفويض كنا.
تبصره  -2شيأت اجراي در ا دين جلس خود ،دبير شييأت را از بيين اعضياي
شيأت افتخاف م كنا.
تبصره  -7جلسات شيأت اجراي با حضور حااقل س ففر از ژن ففر رسميت
م يابا.
تبصره  -3تصميمات شيأت اجراي با مواوقت س ففر خواشا بود.
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تبصره  -2كلي اسناد ا راق ماد با امضاي ريييس شيهرك دبيير شييأت
اجراي معتبر است.
تبصره  -2شهركشا از فظر ماد

اداري ،ب صورت د دت اداره م شوفا.

ماده  -3تركيب شوراي علمي شهرك
شهرك علم تحقيقات داراي يك شوراي علم  3ففره مستقل است ك بر
وعاديتشاي علم تحقيقات شهرك فظارت دارد.
آيينفام فحوه افتخاف اعضاي شوراي علم ب تصويب شيأت امنا خواشا رسيا.
ماده  -9وظايف شوراي علمي
 -1تا ين سياستشاي علم ژو شي شهرك ا دوييتبنياي زميني شياي
تحقيقات در چارچوف اشااف كل اراي آن شيأت اجراي ؛
 -2تا ين آيينفام شاي درباره امور علم  ،ژو شي افتيارات شهرك؛
 -3فظارت بر تطبيق وعاديتشاي علم ژو شي مراكيز تحقيقيات بخيي
خامات علم ژو شي با سياستشا ،برفام شا ضوابط شهرك؛
 -3ژيينهاد طرح ايجياد مراكيز تحقيقيات جاييا مراكيز خيامات علمي
ژو شي شهرك؛
 -2بررس صالحيت علم تخصص متقاضيان استخاام شيأت علم ؛
 -2بررس احراز يا عام احراز شرايط علم نزم براي متقاضيان ايجياد مراكيز
تحقيقات ؛
 -3ارزياب اظهارفظر درخصوص ژر فاهشاي ارتقياي اعضياي شييأت علمي
مراكز تحقيقات شهرك اراي آن ب رييس شهرك براي صا ر حكم؛
 -8ارزياب گزارششاي عملكرد مراكز تحقيقات ؛
 -9ايجيياد شميياشنگ بييين مراكييز تحقيقييات تهي ي ر ششيياي شمكيياري
بهرهبرداري ميترك از امكافات تجهيزات اين شهرك.
تبصره  -4جلسات شوراي علم با حضور د سوم اعضا رسميت م يابا.
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تبصره  -2تصميمات شوراي علم با تصويب فصف ب عال ه يك اعضا حاضير
فاوذ خواشا بود.
تبصره  -7شوراي علم در ا دين جلس خود دبير شيوراي علمي را از بيين
اعضاي شورا افتخاف م كنا.
ماده  -40وظايف رييس شهرك
 -1ادارهكلي امور شهرك بر طبيق اساسينام  ،مصيوبات شييأت امنيا شييأت
اجراي ؛
 -2ژ گيري عمليات طراح اجراي  ،راج ب احااث توسع شهرك؛
 -3تهي تنظيم بودج سانف ؛
 -3فظارت بر وعاديتشاي مراكز تحقيقيات بيراي حصيول اطمينيان از افطبياق
وعاديتشا با مفاد قرارداد بين مراكز با شهرك؛
 -2ايجاد زمين شاي نزم براي ارتقياي سيط علمي تخصصي ژو شييگران
مراكز تحقيقات ؛
 -2برفام ريزي اتخاذ تاابير نزم در تأمين بودج تقويت بني ماد جذف
امكافات براي شهرك.
اساسنام ووق در  11ماده  13تبصره در جلسات  333مور 32/2/22
 393مور  321 32/1/22مور  33/3/19شورايعاد افقالف ورشنگ ب تصويب
رسيا.
رييس جمهور رييس شورايعاد افقالف ورشنگ  -سيا محما خاتم

