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 «تعالی باسمه» 

 
  

 

 

 

 بازار و صنعت دانش، هماهنگي كانون اساسنامه

 :مقدمه

، نيل به اقتصاد مراکز علمی، پژوهشی و فناوريتقويت ارتباط صنعت و  ا هدف، بالعالی()مدظلهراستاي رهنمودهاي مقام معظم رهبري در       

ستاد  15/12/1391مورخ جلسه ( 30ام )سی مصوبو سرمايه ايرانی،  هاي کلی توليد ملی، حمايت از کارمقاومتی و به ويژه سياست

دش /1912/92شماره نامه در اجراي بند دوم از ماده چهارم آيينو ، عالی انقالب فرهنگی در ذيل شورايِ راهبري نقشه جامع علمی کشور

ظور تحقق ه منستاد، بمصوب آن ، «رهای هماهنگی دانش، صنعت و بازاتأسیس و فعالیت کانون»درخصوص  30/02/1392مورخ 

  گردد.هماهنگی دانش، صنعت و بازار تشكيل می ، کانونجامع علمی کشور نقشه« 3»و « 1»اقدامات ملی ذيل راهبردهاي کالن 

 

 فصل اول: كلیات

 

 :و اختصارات اصطالحات ، تعاريف

شاوراي عاالی انقاالب  30/02/1392دش ماورخ /1912/92ره ناماه شاماآيينهايی که در ماده يک قاانون اصطالحات و واژه -( 1)ماده 
رفته در اين اساسنامه  كاربو اختصارات اصطالحات  ،تعاريفروند. کار میه اند، به همان مفاهيم در اين اساسنامه نيز بتعريف شدهفرهنگی 

 عبارتند از:

 
  معاونت علمی و فناوري رياست جمهوري. معاونت:

هاي )پارک فناوري ،(و ... هاپژوهشگاه ،ها)پژوهشكده و مراکز آموزش عالی، پژوهشیها دانشگاه :وریمراکز علمی، پژوهشی و فنا
 مراجع قانونی ذيصالحکه در زمينه توليد علم و فناوري در کشور با اخذ مجوز از و کليه مراکزي  (و ... علم و فناوري و مراکز رشد

  کنند.ت میيفعال
بنيان و کسب و کارهايی است، که در هاي دانش، شرکتتوليدي و خدماتیهاي اقتصادي، اعم از بنگاه مشتمل برکليه فعاالنصنعت: 

 حيطه تخصصی کانون فعاليت دارند.

 است. در جلسات مجامع حق حضور و حق رأيداراي رسيده و مع امجبه تأييد  فردي است که عضويت آن :عضو پیوسته

 .استبدون حق رأي  ،حق حضورداراي مع، اعضوي که در جلسات مج :وستهپیغیر عضو

  :شماره ثبت 

 :تاریخ ثبت 
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 :نام كانون و شخصیت حقوقي آن
 

که براساس  ،"تبادل اطالعات )افتا(توليد و کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار امنيت فضاي " از ت استعبار نام کانون  -(2) ماده
 شود.ره میاليحه اصالحی قانون تجارت، قوانين و مقررات جاري کشور و اين اساسنامه ادا

 
 

ساز و تشكلی غيردولتی، غيرانتفاعی و غيرسياسی است که به منظور تصميم اي()مؤسسه نهادي، دانش، صنعت و بازار کانون-(3) دهما
و  سساتو مؤ هادانشگاههاي بازار، صنعت، سازي و ارتقاي وحدت رويه پيرامون فعاليتافزايش همگرايی، همكاري، هماهنگی، تصميم

که زمينه تخصصی فعاليت کانون ارتقاي نظام نوآوري بخشی در عرصه توسعه و توليد کاال يا خدمات خاص ) پژوهشی و فناوري و مراکز 
هاي تخصصی دار انجام فعاليتداراي شخصيت حقوقی و استقالل اداري و مالی است؛ و عهده کانون شود.تشكيل می (گرددمحسوب می

                                                                                                                                                                                                                                              دهی جامعه هدف متناسب با زمينه تخصصی فعاليت کانون در سراسر کشور است.لزام پوششمندرج در اساسنامه حاضر و با ا

 

 تابعیت و مدت فعالیت كانون:
 

اعضاي آن به و ملزم به رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسالمی ايران است؛ و کانون تابعيت جمهوري اسالمی ايران را دارد  -(4) ماده
 ها و احزاب سياسی را ندارند.حق فعاليت سياسی يا وابستگی به گروه ،نام کانون

 

تأييد ادامه فعاليت کانون از  کتبی ار ملزم به اخذ مجوزبسال يک (3) سه نامحدود تشكيل و هربراي مدت  ثبتکانون از تاريخ  -(5) ادهم
 گردد.  در صورت عدم اخذ مجوز تأييد ادامه فعاليت کانون از سوي معاونت، ادامه فعاليت کانون لغو میو  معاونت بوده

 مطابق مادهشود، نفعاليت کانون از نظر معاونت مثبت تشخيص داده  ،هاي ساليانه و موردياساس ارزيابی صورتی که بر در -تبصره        
  اساسنامه حاضر اقدام خواهد شد.( 52) دوپنجاه و 

 

 :اقامتگاه كانون و شعب آن
 

کوچه  شهيد عباسپور، انتهاي خيابان هومانخيابان  تهرانشهر  تهران،شهرستان  تهران،کانون، استان و مرکز اصلی اقامتگاه  -(6) ماده
 021 کد استان 88778055 نمابر 88771734تلفن  دومطبقه  يکپالک  شهيد منافی

 

 در هر مكان از اختيارات هيأت مديره کانون است. هاي قانونی کانون، و نمايندگی شعب تأسيس يا انحالل -(7) ماده
 

 پذير است.هاي خارج از کشور، پس از تصويب در مجمع عمومی عادي امكاننمايندگیهاي زايشی، شرکتايجاد  -بصرهت      
 

 

 مرجع تصويب و تفسیر اساسنامه كانون:
 

 

 مؤسسات ها وشرکتدر اداره ثبت پس از تأييد معاونت،  که ؛استالعاده فوقمجمع عمومی  اساسنامه کانون مرجع تصويب -(8) ماده
 .شودبت میثغيرتجاري 

ي مقررات اجراو معاونت و موافقت کتبی به طور عادي العاده ضروري، پس از طرح و تصويب مجمع عمومی فوق تتغييرا - تبصره      
 پذير است. امكانقانونی 
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 فصل دوم: موضوع فعالیت، اهداف و وظايف كانون
 

 

 موضوع فعالیت كانون: 
 

ايجاد هماهنگی و رفع موانع همكاري بين سه رکن دانش، صنعت و بازار و خصصی کانون عبارت است از: ت موضوع فعاليت -(9ماده )
 کار حوزه امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعاتوگيري در جهت توسعه کسبکمک به تصميم

 

 اهداف كانون: 
 

 تخصصی فعاليت کانون، به شرح زير است: زمينهاهداف کانون در  -(10ماده )
ملی دهی و توسعه نظام در شكلهاي فاقد متولی و يا حوزهافزايی بين عناصر تأثيرگذار گرايی، هماهنگی و همافزايش هم -10-1

 تخصصی فعاليت کانون؛ زمينهمتناسب با نوآوري و ارتقاء تعامل ميان نهادهاي عرضه و تقاضاي فناوري 

بنيان اقتصاد دانش با هدف توسعهاد براي رفع موانع توسعه صنعت و بازار ها، تدوين راهكارها و ارائه پيشنهچالش سايیشنا -10-3
 تخصصی فعاليت کانون؛ زمينهمتناسب با 

وکار  و بهبود فضاي کسب توليدي و خدماتی،هاي کمک به ايجاد مزيت رقابتی مبتنی بر فناوري و نوآوري در سطح بنگاه -10-3
 ؛تخصصی فعاليت کانون زمينهکشور متناسب با 

به منظور توسعه بازار و صنعت  ساير کشورهاالمللیِ با نهادهاي اقتصادي، صنعتی و فناوري تقويت و توسعه تعامالت بين -10-4
 تخصصی فعاليت کانون. زمينهمتناسب با 

 

 وظايف كانون: 
 
 

 زير است: تخصصی فعاليت آن به شرح زمينهدر با تكيه بر علم، فناوري و نوآوري وظايف کانون  -(11ماده )
 

 

 سازي و بكارگيري آن؛هاي اجرايی کانون و پيادههاي عملياتی و رويهتهيه و تدوين نقشه راه، برنامه  -11-1

 ؛متناسب با زمينه تخصصی فعاليت کانونمورد نياز  ی تخصصیاطالعاتهاي بانک تسهيلِ دسترسی مخاطبان به  -11-2

ساير و  گذاران و فعاالن اقتصادي، سرمايهاقتصاديهاي اي و نظارتی به بنگاههآموزشی، پژوهشی، مشاور ارايه خدماتِ  -11-3
 ؛هاي مرتبط با زمينه فعاليت کانونبازيگران اصلی حوزه

 و ايجاد فرصت بازار بازارسازي از طريقِ تخصصی فعاليت کانون، زمينهدر اقتصادي هاي بنگاههاي کمک به رفع چالش  -11-4
سازي به مراکز علمی و فناوري و ساير مراجع هاي زيربنايی، ملی و تجاريپيشنهاد طرحارائه و ، نوآورانه محصوالت فناورانه و

 ؛حاکميتی

تخصصی فعاليت کانون  زمينهبراساس نياز صنعت کشور در توسعه، انتقال و تبادل دانش فنی و فناوري تدوين، کمک به   -11-5
 المللی؛ح ملی و بينودر سط

 هاي حمايت و ارتقاي توان توليد و خدمات به مراجع ذيربط؛ مقررات و سياست اد اصالح، تدوين و اعمال قوانين،پيشنه  -11-6

بنيان در هاي تخصصی و دانشنظران و فناوران به ايجاد شرکتالتحصيالن، صاحبايجاد محرک و هدايت فارغ تشويق و  -11-7
با  هاي علم و فناوري و مراکز رشدنهادهاي ذيصالحِ ذيربط از جمله پارکاز و اخذ همكاري زمينه تخصصی کانون با هماهنگی 

 ؛هدف توسعه مراکز کسب و کار مبتنی بر فناوري و نوآوري



 

4 

 

رسانی مناسب به و اطالعتخصصی فعاليت کانون  زمينهثيرگذار در المللی تأت اقتصادي و فناوري بينرصد تحوال  -11-8
 ؛مخاطبين

 تخصصی زمينه، مالكيت فكري و ...( در )کسب استاندارد،کسب برند هاي نوآوريه زيرساختهمكاري درجهت توسع  -11-9
 .فعاليت کانون

 

 
 

 فصل سوم: عضويت
 
 

 :و شرايط عضويت اعضاء

توانند درخواست هاي زير میشرايط و ويژگینوع عضويت و اعضاي حقيقی و حقوقی فعال در موضوع فعاليت کانون با  -(12) ماده
  پيوسته خواهد بود.غيرو يا  عضويت اعضاء به نحو پيوسته؛ مايندعضويت ن

 

 اعضای حقیقی  -12-1
 ؛نظر، اعضاي هيأت علمی و پژوهشگران برجسته مرتبط با موضوع فعاليت کانونافراد صاحب 

 اتاق تعاون، اي، اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزيها، مجامع و مراکز صنفی و حرفهها، تشكلانجمن حقيقی اعضاي ،
 ؛هاي علمی و پژوهشی مرتبط با موضوع فعاليت کانونهاي صنعتی و ساير مجامع و تشكلاتاق اصناف، خوشه

 مرتبط با موضوع فعاليت  ساير موارد مرتبط با پويايی کسب و کار،هاي اقتصادي، بازار و نظر در زمينهافراد خبره و صاحب
 . کانون
 

 

 

 اعضای حقوقی -12-2

  ؛بنيانهاي دانشاز جمله شرکت ،مرتبط با موضوع فعاليت کانون موفق خصوصیهاي و شرکت مؤسسات 
 هاي علم و هاي علمی، مراکز آموزش عالی تخصصی، پارکقطب مراکز علمی و پژوهشی، ،هادانشگاههاي علمی،انجمن

 ؛نمرتبط با موضوع فعاليت کانو يهاسازمانو  فناوري و مراکز رشد، و ساير نهادها
 ( قانون مديريت خدمات کشوري( مرتبط با موضوع فعاليت کانون.5هاي اجرايی )موضوع ماده پنج )دستگاه 

 
 

 کانون خواهد رسيد. هيأت مديرهر پيوسته به تأييد اعضاي غي و عضويت اعضاي پيوسته  -تبصره             
 
 

عضويت پرداخت  گردد، به عنوان حقِ مجمع عمومی تعيين میيک از اعضاء ساالنه مبلغی را که ميزان آن توسط  هر -(13) ماده
 خواهدکرد.

 کند.گونه حق و ادعايی نسبت به دارايی کانون براي عضو ايجاد نمیعضويت هيچ پرداخت حقِ  - تبصره            
 

 
 

 يابد:در يكی از موارد زير خاتمه میدر کانون، عضويت  -(14ماده )
 ؛استعفاي کتبی -14-1
 ؛عدم پرداخت حق عضويت ساالنه -14-2
 .حجر، فوت، سوء پيشينه لهشود، از جمموارد قانونی که موجب سلب صالحيت عمومی اشخاص می -14-3

 .هيأت مديره با تصويباعضاي پيوسته و اعضاي غير پيوسته سلب شرايط عضويت  -14-4
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م: اركان كانونچهارفصل   
 

 

 :اركان كانون

 ون عبارتند از:ارکان کان -( 15) ماده

 مع عمومیامج -الف
 ت مديرهأهي -ب
 رئيس کانون-پ
 بازرس -ت

 

            
 

 الف( مجامع عمومي
 

 

وپنج درصد مجامع عمومی کانون صرفاً از گردهمايی اعضاي پيوسته و غيرِ پيوسته  کانون و با ترکيب نفرات صنعت شصت  -(16ماده )
قانونی مشروح به ترتيب ( نفر منصوب شده از طرف معاونت، 1(  و یک )%35وپنج درصد )سی مراکز علمی، پژوهشی و فناوري(، 65%)

 یابد. در الیحه اصالحی قانون تجارت و مقررات این اساسنامه تشکیل و رسمیت می
 

 پذير است.موارد استثناء با تأييد کتبی معاونت امكان –تبصره 
 

 

گيري و همچنين ساير مواردي که در اساسنامه ذکر نصاب جلسات، شيوه رأي سميت، حدِمجامع، نحوه دعوت و تشكيل، رنوع  -(17ماده )
  عمل خواهد شد. قانون تجارتاليحه اصالحی اساس قوانين و مقررات  بر ،نگرديده است

 

   :استساير موارد استثناء به شرح ذيل  - تبصره
 

پيگيري اجراي و  ، وظيفۀ تصويبقانون تجارتاصالحی اليحه عالوه بر وظايف تصريح شده در مجمع عمومی عادي  -17-1
از سوي  ها و مقررات ابالغیپيگيري و اجراي سياستو همچنين  هاي کلی کانون و نظارت بر آنهامشیراهبردهاي کالن و خط

 دار خواهد بود.را عهده معاونت

و انتخاب مديران و ناظران تصفيه و تصويب چگونگی د( )قبل از موعتصويب انحالل کانون  به العاده موظفمجمع عمومی فوق -17-2   
 خواهد بود. ها و تعهدات در صورت انحالل کانون، حسب مفاد اساسنامههاي مازاد بر بدهیتقسيم دارايی

 

الم در رسانی از جمله اعهاي اطالع)که به صورت کتبی يا الكترونيكی و يا ساير روشفاصله بين نشر دعوتنامه مجامع عمومی  -17-3
 ( روز خواهد بود.40( روز و حداکثر چهل )10و تاريخ تشكيل آن حداقل ده )هاي اجتماعی خواهد بود( سايت اينترنتی کانون يا شبكه

جهات شارکت در مجماع  ،بادون حاق رأي نفر هماراه (1) يکتواند عالوه بر نمايندة خود حداکثر کانون میپيوسته هر عضو  -17-4
 .معرفی کندبه صورت کتبی  ،عمومی

بر تحويل نسخ آن به مواردي که در بايست عالوه تهيه و تنظيم و امضاء هيأت رئيسه مجمع، می از صورتجلسات مجامع پس از -17-5
( 1)نسخه از صورتجلسات در محل کانون به عنوان اسناد کانون نگهداري شود و يک ( 1)ذکر گرديده است، يک اساسنامه حاضر 

 گردد.ارسال نسخه نيز به معاونت 
( منشی بوده که از بين اعضاء )پيوسته و غيرِ پيوسته( تعيين 1( ناظر و يک )2( رئيس، دو )1هيأت رئيسه مجامع مرکب از يک ) -17-6

 د.گردنمی
 هر يک از اعضاي کانون می تواند جهت حضور در مجمع عمومی حداکثر به دو عضو ديگر کانون وکالت دهد. -17-7
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شود. درصورت عدم رسيدن به حد نصاب، عالوه يک اعضا تشكيل میکم نصف بهالعاده با حضور دستفوق مجمع عمومی -17-8
 العاده دوم با حضور هر تعداد از اعضا تشكيل خواهد گرديد.مجمع عمومی فوق

  :كانون مديرههیأت  -ب
 

 

( 2)دو اصلی و  عضونفر به عنوان ( 7) هفتمتشكل از  همديرپذيرد. هيأت صورت میکانون  مديرهوسيله هيأت باداره کانون  -(18)ماده 
 سهکه از ميان اعضاي حقيقی و حقوقی واجد شرايط مجمع عمومی کانون با رأي مخفی براي مدت  است. البدلعضو علینفر به عنوان 

براي دورة )ع است، موارد استثناء مديريتی ديگر بالمان دوره( 1)يک  شوند. تجديد انتخاب اعضاء هيأت مديره برايسال انتخاب می (3)
 پذير است.با کسب مجوز کتبی از معاونت امكان (سوم به بعد

نفر از ( 2) دونفر از صنعت، ( 4)چهار  ، ترکيب اعضاء عبارت ازاستعضو  (7) هفتترکيب اعضاء هيأت مديره متشكل از  -(1تبصره )
  .بودمعاونت خواهد توسط منصوب نفر ( 1) يکو  مراکز علمی، پژوهشی و فناوري

 

نفر ( 1)شرکت اعضاي حقوقی در هيأت مديره، طی اعالم نمايندگی کتبی از سوي اشخاص حقوقی و حداکثر معرفی يک  -(2) تبصره
 خواهد بود. 

يمانده اعضاي باق، مديرههيأت البدل یلاصلی و عنفر از اعضاء يا چند ( 1)يک يا سلب شرايط از  ءصورت فوت، استعفا در -(3) تبصره
جهت تكميل اعضاي هيأت به فوريت  بايستمی العادهنسبت به دعوت مجمع عمومی عادي به طور فوقو يا بازرس  هيأت مديره

 .نماينداقدام مديره 
پس توسط مجمع عمومی عادي خواهد از آن مؤسس و  مجمع عمومیو بازرس کانون، توسط  هيأت مديرهانتخاب اولين  -( 4تبصره )

 بود.
 

 :هیأت مديرهوظايف و اختیارات 
 

عهادة کاانون گاذارده  است که به موجب قانون و مقررات برو مسئول اجراي کليۀ وظايفی  کانونت مديره نماينده قانونی أهي -(19ماده )
سئوليت آناان در اين تفويض، م ؛اختيارات خود را تحت شرايطی که تعيين خواهند نمود به رئيس کانون تفويض خواهند کرد وشده است؛ 

در کاه براي هرگونه اقدام داراي اختيار است، مشاروط بار اينهيأت مديره و واگذار نخواهد شد و همچنان پاسخگوي مجمع خواهند بود 
از يا ساير ارکان کانون نباشد. موجب اين اساسنامه يا مقررات، آن موارد از وظايف و اختيارات مجامع عمومی، به حدود فعاليت آنان باشد و 

  اختيارات آن به شرح زير است: و وظايفجمله 
 

 

 

 ؛وظايف مصرحه در اساسنامه حاضراهداف و و انجام  هاي مصوب کانونمشیها و خطسياست اجراي راهبردها، -19-1
 ها؛جاري کانون طبق اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی، دستورالعمل اداره امور -19-2

 ؛مجمع عمومیساالنه کانون و ارائه گزارش آن به  ي مالی و عملياتیهاتدوين و اجراي برنامه -19-3

 ؛درخواست مجمع عمومیاي به هاي دورهارسال گزارشتهيه و  -19-4

 ؛کانون براي تصويب در مجمع عمومی هايتهيه گزارش ساالنه درآمدها و هزينه -19-5   

  اف کانون؛جهت تحقق اهد هاي مالیجلب هدايا و کمک و دريافت -19-6   

 و بررسی نتايج کارشناسی ارايه شده و اتخاذ تصميم پيرامون آنها؛نظارت  ،هاي تخصصی، تعيين وظايفتشكيل کارگروه -19-7   

انجام دهد. نقل و انتقال اموال اي را که ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول تواند هر اقدام و معاملهت مديره میأهي -19-8
بديهی  پذير است.امكان بانكی پس از اخذ مصوبه مجمع عمومی رهن و استقراض ترهين، فکِ  ،نمودن آن به احسنمنقول، تبديل غير

 است احكام قضائی صادر شده از سوي مراجع قضائی از شمول اين قاعده مستثنی است.
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تصويب در مجمع عمومی و ارائه و هاي کانون براي هتهيه گزارش ساالنه و تنظيم ترازنامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزين -19-9
 در موقع مقرر؛  یجع نظارتاارائه به مر

    حق  با اقامه دعوي و پاسخگويی به دعاوي اشخاص حقيقی يا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعيين وکيل و -19-10
 ؛غير توکيل به

  ؛اي شرکت در مجامع مرتبط داخلی و خارجیانتخاب و معرفی نمايندگان کانون بر -19-11

 ؛هاي داخلی و خارجی مرتبط با رعايت قوانين و مقررات کشورعضويت کانون در مجامع و تشكلشرايط اتخاذ تصميم در مورد  -19-12   

 ؛هاي عملياتی مصوب کانونريزي و پيگيري اجراي برنامهبررسی، برنامه -19-13

   
 

 

توسط معاونت صادر و احكام اعضاي هيأت مديره پس از تصويب در مجمع  )رئيس کانون(منتخب مديره  يأتحكم رئيس ه -(20) ماده
 توسط رئيس کانون صادر خواهد شد.

 .گرددمیهاي تخصصی پس از تصويب در هيأت مديره، توسط رئيس کانون صادر احكام اعضاي کارگروه -تبصره
 

از بين گيري کتبی ( روز پس از انتخابات، تشكيل جلسه داده و با رأي15و حداکثر تا پانزده ) هيأت مديره در اولين جلسه خود -(21) ماده
دار انتخاب را به عنوان خزانه( نفر 1را به عنوان دبير و يک )نفر ( 1)نائب رئيس و يک ( 1رئيس و يک )نفر را به عنوان  (1) يک ،خود
 هاي قانونی ديگري تعيين نمايد.تواند براي اعضاء خود سمتنمايد و همچنين میمی

 

 مسئوليت امور کانون را برعهده خواهد داشت. مجمعتأييد هيأت مديره جديد از سوي انتخاب و هيأت مديره پيشين تا  -(22) ماده
 
 

 :مديرهتشکیل و اداره جلسات هیأت 
 

نفر از اعضاي هيأت مديره ( 2)دو کانون يا رئيس دعوت  با، بار در اقامتگاه کانون( 1) ماه يک جلسات هيأت مديره حداقل هر -(23ماده )
رسانی از جمله اعالم در سايت هاي اطالع)که به صورت کتبی يا الكترونيكی و يا ساير روشفاصله بين ارسال دعوتنامه شود. تشكيل می

روز است. مسئوليت اداره جلسات باا ( 3)سه با تاريخ تشكيل جلسه هيأت مديره حداقل هاي اجتماعی خواهد بود( اينترنتی کانون يا شبكه
به حاضر در جلسه  هيأت مديرهو در غياب آنها به رياست يكی از اعضاي ب رئيس يناو در غياب وي با  (کانون هيأت مديره )رئيس رئيس

 انتخاب هيأت مديره خواهد بود.
 

حضور داشته باشند. تصميمات هيأت مديره با موافقت  نفر (5پنج )حداقل که  ،جلسه هيأت مديره در صورتی رسميت دارد -(24ماده )
گيري به در رأيحاضر در صورتی که اعضاي هيأت مديره  .معتبر خواهد بودحاضر در جلسه عضاي هيأت مديره ا نصف به عالوه يک آراء

 طور مساوي بر امري رأي دادند، نظري حاکم و قاطع خواهد بود که رئيس کانون بر آن موافقت دارد.
شود. اعضاء حاضر در جلسه تنظيم می اي با امضاءِکانون صورتجلسه دبيرتوسط براي هر يک از جلسات هيأت مديره،  -(25) دهما

اي از و همچنين خالصه ،يک از اعضاي هيأت مديره حاضر و غايب مزبور داراي شماره ترتيب و تاريخ است و نام هر صورتجلسه
کليه مصوبات هيأت مديره در دفتر صورتجلسات هيأت مديره ثبت و نگهداري گردد. آن درج می مذاکرات و همچنين تصميمات متخذه در

 شود.می
شرکت اعضاي هيأت مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يک از اعضاء بدون عذر موجه به تشخيص رئيس کانون تا  -(26ماده )

 ي عضو غايب خواهد بود.جلسه متناوب در حكم استعفا( 5)جلسه متوالی و پنج ( 3)سه 
البدل براي مدت باقيماندة دورة عضويت به صورت استعفاء، برکناري يا فوت هر يک از اعضاي هيأت مديره، عضو علی در -(27ماده )

 شد. جانشينی وي تعيين خواهد
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 در جلسات هيأت مديره، بدون داشتن حق رأي مجاز است. بازرسحضور  -(28ماده )
 :رئیس كانون

  .خواهد بوددار رئيس هيأت مديره، رياست کانون را عهده -(29ماده )
و اسناد ماالی و )و در صورت تفويض اختيار با امضاي دبير(  نائب رئيسرسمی با امضاي رئيس کانون يا اداري کليه مكاتبات  -(30)ماده 

دار و خزاناه (توسط رئيس کاانون اختيارات مفوضه)با تفويض کتبی  رئيس کانون يا نايب رئيسمشترک تعهدآور و اوراق بهادار با امضاي 
  همراه با مهرکانون معتبر است.

 

  :بازرس -پ

( 1) يک البدل براي مدتعلیبازرس را به عنوان  نفر( 1)يک اصلی و  بازرسعنوان  را بهنفر ( 1) يکمجمع عمومی عادي  -(31)ماده 
  نمايد.انتخاب می سال

 .در کانون نگهداري گرددآن موافقت کتبی کرده و رت کتبی قبول سمت بايد به صو بازرس -(32ماده )
 

پذير موارد استثناء با کسب مجوز کتبی از معاونت امكان، بالمانع استدوره ديگر ( 3)حداکثر براي سه  بازرستجديد انتخاب  -(33ماده )
 است.

 

 :به شرح زير است بازرسوظايف  -(34)ماده 

 ؛و دفاتر مالی کانون و تهيه گزارش براي مجمع عمومیبررسی اسناد  -34-1      
 ؛بررسی گزارش ساالنه هيئت مديره و تهيه گزارش از عملكرد کانون براي اطالع مجمع عمومی -34-2      
 .به مجمع عمومیو مصوبات مجمع گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه  -34-3       

 
 

مديره براي بررسی در  بدون قيد و شرط بايد از سوي هيأتمدارک کانون اعم از مالی و غيرمالی در هر زمان و  کليه اسناد و- تبصره    
امور کانون گردد و موارد اختالفی توسط  انجام بايست موجب اختالل در جريانهاي بازرسی نمیقرارگيرد، بررسی بازرسدسترس 

 العاده حل و فصل خواهد شد.مجمع عمومی فوق
 
 

 تخصصي هایكمیسیون – پنجم فصل

 
 

 :تخصصي هایكمیسیونتعداد، عناوين و اعضای تشکیل، 
 

آنهاا باه  تخصصی و مقررات حاکم برهاي کميسيونتعداد و عناوين تخصصی را تشكيل دهد.  هايکميسيونتواند می کانون -(35)ماده 
 (3) سهحداقل  تخصصی مرکب ازهاي کميسيونرسد. کانون می به تصويب هيأت مديره هر يک از اعضاي هيأت مديره مطرح وپيشنهاد 

انتخاب معين عضو هستند که با تصويب هيأت مديره کانون از بين اعضاي کانون يا از بين متخصصين و کارشناسان ذيصالح براي مدت 
 شوند.می

 

تواناد در هاي تخصصی میکميسيونو  ع استهاي متوالی بالمانتخصصی براي دوره کميسيونتجديد انتخاب اعضاي هر  -( 1) تبصره
ها توسط رئيس کميسيون مطرح و هاي را تشكيل دهند. پيشنهاد ايجاد يا انحالل کارگروهذيل خود و براي انجام امور محوله، کارگروه

 شود.پس از تصويب هيأت مديره کانون عملياتی می
 تخصصی بالمانع است.هاي کميسيوندر کانون هيأت مديره و مجمع عضويت نمايندگان اعضاي  -(2) تبصره
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 رئايستخصصای، جاايگزين وي باه پيشانهاد  کميسايونهار ياک از اعضااي  و يا سلب شرايطِ ءدر صورت فوت، استعفا -(3) تبصره
 شود.کانون انتخاب می هيأت مديرهبه تصويب  کميسيون

 

 نمايد.کانون تعيين میهيأت مديره هاي تخصصی را اعضااي کارگروهالزحمه حق -(36)ماده 
 

 :هاتشکیل و اداره جلسات كارگروه
 

صورتجلساات، تنظايم دعوتنامه، تعيين محل جلسات، هاي تخصصی از نظر ارسال انجام امور دفتري و رفع نيازهاي کارگروه -(37)ماده 
 عهده دبير کانون است. رآنان باداري دريافت صورتجلسات امضاء شده و بايگانی آنها و رفع ساير نيازهاي 

نماياد. رئايس هار معرفای می ماديرهرا باه هياأت  ويهر کارگروه تخصصی از بين اعضاي خود يک رئيس انتخاب کرده و  -(38)ماده 
دار خواهاد ريزي جلسات، تعيين دستور هر جلسه و تنظيم صورتجلسات را عهدهوه تخصصی مسئوليت اداره جلسات کارگروه، برنامهکارگر

 رابط کارگروه تخصصی با هيأت مديره کانون است. ويبود. همچنين 
که در پايان آن بايد گزارش ياا مقاررات  ،آيداي به شمار میهار يک از موضوعات احااله شده به هر کارگروه تخصصی پروژه -(39)ماده 

 کانون تسليم شود. رئيستهيه شده همراه با ساعات و هزينه انجام شده براي آن مشخص شده و جهت تصويب به 
صورتجلسات هر کارگروه تخصصی داراي شماره ترتيب، تاريخ، ساعت آغاز و پايان جلسه، اسامی حاضرين و غايبين، موضاوع  -(40)ماده 

 رسد.سه بوده و به امضاء اکثريت اعضاء کارگروه تخصصی میصورتجل
هاي اي خود بايد ميازان پيشارفت وظائف احااله شده به هار کاارگروه تخصصای و هزيناهدوره هايکانون در گزارش يسئر -(41)ماده 

 کانون گزارش نمايد.مديره انجام شده ذيربط را به هيأت 
جلساه غيرمتاوالی در ( 5)جلسه متوالی يا پنج ( 3)ء کارگروه تخصصی به داليل غير موجه در سه عدم حضور هر يک از اعضا -(42)ماده 

 سال به تشخيص رئيس کارگروه، به منزله استعفاي آن از سمت خود است. (1) طی يک

 

 مقررات تنظیمي كانون -فصل ششم
 

 

 

   :نحوة تنظیم مقررات مورد نیاز كانون
 

 کانون به پيشنهاد هيأت مديره تهيه، و پس از تصويب در مجمع قابل اجرا خواهد بود.رات اختصاصی رمق -(43)ماده 
 
 

 بودجه و مواد متفرقه -هفتمصل ف
 

 

 منابع مالی کانون عبارتند از:  -(44) ماده
 ؛هاي دولتی و غيردولتیکمک ،هدايا -44-1

 ؛هادرآمدهاي ناشی از ارايه خدمات و انجام پروژه -44-2

 ء؛يت اعضاحق عضو -44-3
 ساير منابع. -44-4

 

 اين اساسنامه خواهد شد. (11) زدهياو  (10) ده، (9) هناد وکليه عوايد و درآمدهاي کانون فقط صرف اهداف و وظايف موضوع م -تبصره      
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 خواهد شد.طرح و تصويب  مجمع عمومی درهاي کانون در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال درآمدها و هزينه -(45) ماده
يكی از نزد و دار کانون افتتاح و با امضاي مشترک رئيس کانون و خزانهکليه وجوه کانون در حساب مخصوصی به نام کانون  -(46) ماده

 شود.کشور نگهداري می هايبانک
گونه سودي را نداشته و خود و وابستگان درجه يک آنها حق برداشت يا تخصيص هيچ ي کانوناعضايا  انيک از مؤسسهيچ -(47)ماده 
 نمايند.کانون توانند مبادرت به انجام معامالت با نمی
                                                             مراجعه  هنگام هبشود و هاي کانون در محل کانون نگهداري میليه مدارک و پرونده مالی و غيرمالی مرتبط با فعاليتک -(48) ماده

 در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.اعضاي هيأت مديره يا و  بازرس
در بديهی است، . خواهد بوداسفندماه همان سال بيست و نهم شروع و تا  از يكم سال جديد ، در هر سالسال مالی کانون -(49ماده )

 .استمالی آن از آغاز فعاليت رسمی آن در همان سال تا پايان اسفندماه همان سال  اولين دوره فعاليت، سال
 

 

 :انحالل كانون

 پذير خواهد بود:انحالل کانون در يكی از موارد زير امكان -(50ماده )
  ؛العادهفوق تصويب انحالل کانون در نشست مجمع عمومی -50-1
 ؛معاونتعدم تمديد مجوز فعاليت کانون از سوي  -50-2
 .لغو مجوز فعاليت توسط معاونت در رسيدگی به تخلف کانون -50-3

 

بالفاصله فعاليات کاانون را متوقاف و  ،را لغو کند، هيأت مديره کانون موظف استفعاليت کانون مجوز  معاونتکه  صورتی در -(51ماده )
 د.العاده را جهت انتخاب مديران و ناظران تصفيه دعوت نمايمجمع عمومی فوق

 
 

هاي معاونت از کانون ماؤثر خواهاد باود و در صاورت هاي ساليانه و موردي در نوع و ميزان حمايتعملكرد کانون در ارزيابی -(52ماده )
 خاودكارد لعمرتقاء موظف به ا ماه (6) شش هاي معاونت علمی و فناوري محروم و حداکثر ظرف مدتکانون از حمايتعدم احراز شرايط،

به  عدم تأييداستمرار وضعيت پيشين، صورت  درتوسط معاونت انجام و مجدد مديره کانون، ارزيابی  هيأت، به درخواست آناست و پس از 
 لغو مجوز فعاليت کانون محسوب شده و در حكم انحالل کانون است. منزله 

 

کانون خواهد مجمع هدات متعلق به اعضاء ها و ايفاي تعپس از پرداخت کامل بدهی آنهاي صورت انحالل کانون، دارائی در -(53) ماده
کند. تصفيه کانون برطبق مقررات مربوط به العاده تعيين میمجمع عمومی فوق ،به پيشنهاد هيأت مديره را که نحوه تقسيم آن ،بود

، مالكيت فكري و حقوق )فناوريبديهی است کليه  پذيرد.بينی شده است، صورت میپيشاصالحيه قانون تجارت ها که در تصفيه شرکت
صرف نظارت معاونت تشخيص و با  دولتی، پس از انحاللمستقيم هاي اموال منقول و غير منقول واگذار و ايجاد شده در اثر حمايت...(، 

 .حمايت از توسعه فناوري کشور خواهد شد
 

 :خاتمه

 1398ماه دي 22 در جلسه مورخ ،تبصره (17) دههف ماده و (54) هارچپنجاه و  فصل، (7هفت ) اين اساسنامه مشتمل بر -(54ماده )
  .يل تمام صفحات آن امضاء گرديدذو  کانون به تصويب رسيد مؤسسين مجمع عمومی

 
 


