
  دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی
  )پیوست آئین نامه داخلی ( آئین نامه داخلی ـ  6موضوع ماده 

  
  ترکیب -1ماده 
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  سه تا پنج تن از صاحبنظران و متخصصان به انتخاب هیات امنا  -1-2
  به عنوان رئیس کمیسیون دائمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوريیک تن به انتخاب   -1-3
  روساي موسسات عضو هیات امنا  -1-4
  معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهورنماینده   -1-5
  مرکز هیاتهاي امنا و هیاتهاي ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناورينماینده   -1-6

وزارت علـوم، تحقیقـات و     عضو هیات امنا،........................... حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه هاي   - تبصره
بدون حق رأي دعوت به عمل خواهد معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور، فناوري و 

  .آمد
  :وظایف کمیسیون دائمی - 2ماده 
یـا   عضو هیات امنـا و  .............. هر یک از رؤساي ي هیات امنا، بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سو -

  .ات امنا به کمیسیون ارجاع می شودهیهر یک از اعضاي 
  به منظور طرح در هیات امنا عضو هیات امنا............. بررسی بودجه تفصیلی  -
  امنا به منظور طرح در هیات عضو هیات امنا............. بررسی ساختار تشکیالتی  -
عضو هیـات  .................. هاي بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه هاي توسعه بررسی اصالحیه -

  و سیاست تعیین شده از سوي هیات امنا به منظور طرح در هیات امنا امنا
گـزارش  و تجزیه و تحلیل آن به منظـور تهیـه    عضو هیات امنا.............. ارزیابی گزارش عملکرد ساالنه  -

 براي استحضار اعضاي هیات امنا پارکهاي عضو هیات امناتوجیهی از عملکرد 
یابد وتصـمیمات کمیسیــون    رسمیت می  دو سوم کل اعضاحداقل جلسات کمیسیون بـا حضور  - 3ماده 

  .بـا رأي موافق اکثریت اعضاي حاضر در جلسه نافذ خواهد بود
ـ توسـط دبیـر حـداقل     ، با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمیدعوت نامه به همراه دستور جلسه  - 4ماده  ک ی

  .هفته قبل از تشکیل جلسه براي اعضا ارسال خواهد شد
پس از تصویب در هیات امنا و تایید وزیر علوم، تحقیقـات و فنـاوري، بـا      »2ـ1« احکام اعضاي بند - 5ماده 

حکم معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهاي امنا و هیاتهاي ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري بـراي  
  .چهار سال صادر می شودمدت 

ي هیـات امنـا  ....... ............. در جلسـه مـورخ  تبصـره  » 1«مـاده و   »6«در  دسـتورالعمل این  - 6ماده 
   .به تصویب رسید........................ 

  



 


