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  ملی علوم پایه کمیته هآئین نام
  

  مقدمه 
 ، کمیتۀ ملی29/6/1366 ، مصوب هیأت وزیران مورخو ـ ایراناساسنامۀ کمیسیون ملی یونسک 16و  15اده به موجب م

 ـ ایران میسیون ملی یونسکوهاي تخصصی وابسته به کشود از کمیتهنامیده می "کمیته"نامه در این آئین علوم پایه که
  کند.شود و فعالیت میتشکیل مینامه مقررات این آئینمطابق است و 

  
  فاهداـ 1مادة 

تدوین  ،، علوم زیستی و مهندسیهاي علوم پایهي ترویجی، پژوهشی و آموزشی در رشتههاکمک به گسترش فعالیت
و مشارکت در میان و هماهنگی  و توسعۀ همکاري اي علوم پایههالمللی مربوط به رشتهاي و بینهاي ملی، منطقهبرنامه

  هاآن
  

  ـ وظایف  2مادة 
 ؛هاي تخصصی در راستاي اهدافایجاد کارگروهـ 1
و  شبکه به منظور تبادل سریع اطالعات ایجاد ودانش المللی در زمینه مبادله هاي داخلی و بینهمکاري با سازمان ـ 2

 ؛هاي گوناگون علوم پایههاي علمی در زمینهعه همکاريتوس جهتایجاد زبان مشترك 
اي و ارائه خدمات مشاوره جهتاي المللی و منطقههاي بینهاي سازمانایجاد هماهنگی در استفاده از کمکـ 3

و  هاها، نشستهاي آموزشی، اعطاي بورس، بازدیدها و کنفرانسکارشناسی، وسایل و تجهیزات، شرکت در دوره
 ؛المللیاي و بیندر سطوح منطقه سمینارها

از طرف  ارجاع شدهالمللی اي و بینهاي منطقهها و اجالسنشست کاربررسی و اظهارنظر درخصوص دستورـ 4
 ؛یون ملی یونسکو ـ ایرانکمیس

ها، بازدیدها و هاي نمایندگی دولت جمهوري اسالمی در مجامع، نشستترکیب هیأت خصوصدر اعالم نظر ـ 5
 شوند؛تشکیل می وابسته به یونسکو در کشورهاي عضوبا همکاري یونسکو و یا مؤسسات   نظر و یا زیر که ییهادوره

و ارائه پیشنهاد به منظور ارائه و تصویب آن در  ، مهندسی و علوم زیستیهاي علوم پایهاظهار نظر در مورد برنامهـ 6
 ؛هاي یونسکونشست

 ؛یونسکو هاي اعزامی از سويهمکاري با هیأتـ 7
المللی علوم پایه و بین هايهاي مربوط به برنامهو گزارش ها، پرسشنامهارزیابی، تحلیل و انتشار مداركهمکاري در  ـ 8

 ؛المللیاي و بینهاي الزم در سطح ملی، منطقهها و گزارشتنظیم پاسخ
منظور تحقق به رهاي عضو یونسکودیگر کشو هاي تخصصی علوم پایهاندازي و همکاري با کمیتهکوشش در راه ـ 9

  ؛اهداف کمیته ملی
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مراکز آموزشی و  رايجدید بهاي ریزيو برنامه به منظور ایجاد راهکارهاالزم  هايهمکاريانجام و  هاتوصیهارائۀ ـ 10
 ؛، علوم زیستی و مهندسیعلوم پایه هايپژوهشی کشور در زمینه

ها و استانداردهاي کشور و دستورالعملبر طبق  هاي یونسکو در کشوردر ایجاد مراکز نوع دوم و کرسی همکاري ـ 11
 ؛یونسکو

المللی علوم هاي بینها و برنامهچارچوب توصیه در و تصویب برنامۀ ساالنۀ کمیته و نحوة تأمین منابع مالی دوینت ـ 12
  ؛پایه یونسکو

براي احراز مشاغل تخصصی در  هاي عضو کمیتهاز سوي سازمان پیشنهاد شده بررسی و تأیید صالحیت داوطلبان ـ 13
  ؛پایه یونسکو و سایر مجامع مرتبط بخش علوم

  انجام هر کار دیگري که در جهت نیل به اهداف کمیته ضروري باشد.ـ 14
 

  ـ ساختار کمیته 3مادة 
ن و کارشناسان با متخصصا انیاز م زین ي دولتی و غیر دولتی ذیربط وصاحب نظر نهادها ندگانیاز نما تهیکم ياعضا

 :شوندیانتخاب م ونسکوی علوم پایهبرنامه  يهاتیتوجه به اولو
  یک نفر                                        -وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، (سازمان سنجش آموزش کشور) ـ 1
 یک نفر     -وزارت آموزش و پرورش ـ 2
  سازمان انرژي اتمی ایران ـ یک نفرـ 3
 سازمان برنامه و بودجه کشور ـ یک نفر ـ 4
    وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ـ یک نفرـ 5
 یک نفر ـجمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران ـ 6
  بنیاد ملی نخبگان ـ یک نفرـ 7
 ایران ـ یک نفر جمهوري اسالمی فرهنگستان علومـ 8
  عنوان دبیر کمیته )یعی بهایران( مدیر گروه علوم طب ـ کمیسیون ملی یونسکو ـ9

  هاي علمی ایران ـ یک نفرکمیسیون انجمن ـ10
توسعه اي کرسی بیوفیزیک دیابت و مرکز منطقه ( ـ دو نفر ها و مراکز نوع دوم وابسته به یونسکوروساي کرسی ـ11

    و مراکز رشد) هاي علم و فناوريپارك
  زمینه علوم پایه و فنی مهندسی از پیشکسوتان برجسته در  نفرسه  و هاعلمی دانشگاه هیأتنفر از اعضاي  پنجـ 12

  شوند. می و معرفی انتخاب نهادهاتوسط  3موضوع ماده  نمایندگان نهادهاي ذیربط (اعضاي حقوقی)ـ 1تبصره
قیقات و با پیشنهاد دبیرکل و با حکم وزیر علوم، تح 3ماده  12بند اعضاي مذکور در   و 1نمایندگان موضوع تبصره - 2تبصره

  فناوري به عنوان رئیس کمیسیون ملی یونسکو منصوب می شوند.
ـ الزم است سه ماه قبل از انقضاي مدت نمایندگی، ابقاي نماینده قبلی و یا معرفی نماینده جدید رسماً به 3تبصره

  وسیله کمیته از تشکیالت مربوط درخواست شود.
  

  .مانعی نداردو انتخاب مجدد آنها  استال دو س کمیته يدوره عضویت هر یک از اعضا ـ 4مادة 
  

  هیأت رئیسه ـ 5مادة 
ب رئیس از بین اعضا و با اکثریت یاست. رئیس و دو نا ب رئیس و یک دبیرینا دویک رئیس، شامل کمیته هیأت رئیسه 

  شوند.آرا انتخاب می
مدیر گروه علوم طبیعی  29/6/1366 اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران مصوب 16ماده  1دبیرکمیته بر طبق تبصره 

  کند.که به عنوان نماینده کمیسیون ملی با حق رأي در کمیته شرکت میاست کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران 
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  .آنان مانعی نداردشوند و تجدید انتخاب اعضاي هیأت رئیسه براي مدت دو سال انتخاب می  تبصره ـ 
  

  رئیسه  هیأتـ  وظایف 6ماده 
صدور حکم ، کلیه مکاتبات و ابالغ تصمیمات يلسات و نظارت بر حسن اجراي مصوبات کمیته، امضاریاست جـ 1

ب یو در غیاب وي نا استبر عهدة رئیس کمیته  کمیتهتأیید دستورکار جلسات و  هاانتصاب رؤسا و اعضاء کارگروه
  گیرد.یون ملی یونسکو صورت می. نظارت بر حسن اجراي مصوبات کمیته از طریق کمیسباشدمیل ئورئیس کمیته مس

ها، تنظیم و پیشنهاد دستور کار نگهداري از کلیه اسناد و مدارك، تنظیم و ترتیب تشکیل جلسات کمیته و کارگروهـ 2
تنظیم صورتجلسات، خالصه مذاکرات و پیگیري ب رئیس کمیته، یپس از تأیید رئیس یا نا ءجلسات و ابالغ آن به اعضا

هاي مالی و تهیه پیگیري دریافت حمایت، م و پیگیري ارتباطات داخلی و خارجی کمیتهتنظی، اجراي مصوبات
  به عهدة دبیر کمیته است.مالی مورد نیاز  هايشگزار

  
براي رسمیت  ،ءنصف اعضابیش از . حضور حداقل تعداد شودمیبار تشکیل حداقل دو ماه یک جلسات کمیته ـ 7مادة 

  .استحاضر در جلسه  ز دوسوم اعضايا بیش موافقرأي ار تصمیمات منوط به یافتن جلسه ضروري است و اعتب
سوم اعضا، جلسات تواند حسب مورد و در صورت لزوم، بنا به تصمیم رئیس یا تقاضاي کتبی حداقل یککمیته می ـ1تبصره

 العاده تشکیل دهد.فوق
جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در  در جلسات ضروري است، عدم حضور عضو، بیش از سه ءحضور اعضاـ 2تبصره

  . شودمیشود و بالفاصله پس از ابالغ، نسبت به تعیین عضو جدید اقدام سال در حکم انصراف تلقی می
  

  کند.اي است که محل و امکانات آن را کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران فراهم میکمیته داراي دبیرخانهـ  8مادة 
  

هاي کمیته با کمک ها و برنامهکمیته به عهده کمیسیون ملی یونسکو است و هزینه فعالیتهاي جاري هزینه ـ 9مادة 
  .شودمیهاي مرتبط با کمیته تامین سازمان
و انتشارات،  هاسازي، تهیه گزارشهاي کمیته (تحقیق و پژوهش، آموزش و ظرفیتها و فعالیتپروژههزینه  ـ تبصره

صورت ساالنه هاي ارزیابی و سایر موارد) بهالمللی و هزینههاي بینمشارکت در فعالیتالجلسات، میزبانی رویدادها و حق
هاي مالی اعضا و سایر توسط دبیرخانه برآورد و توسط رئیس کمیته تایید می شود. هزینه ساالنه مصوب از طریق کمک

  شود.هاي اجرایی تامین میهاي مالی دستگاهکمک
    

  کمیته، کمیسیون ملی یونسکو است.  محل تشکیل جلساتـ 10ماده 
  

تواند در کمیسیون ملی یونسکو و یا محل ها به تشخیص ریاست کارگروه مربوط میمحل تشکیل جلسات کارگروه ـ11ماده 
   دیگري تشکیل شود.

  
 نامه با پیشنهاد کمیته و تصویب شوراي اجرایی کمیسیون ملی یونسکوتجدید نظر و تغییر مواد آیین ـ12ماده 
  پذیر است.امکان

  
و در جلسه مورخ  تأییدپایه کمیته ملی علوم در  7/10/95 در تاریخ تبصره 7ماده و  12این آئین نامه مشتمل بر 

  به تصویب رسید.شوراي اجرایی کمیسیون ملی یونسکو  17/12/95
 


