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مقدمه
نظامنامه پژوهش و فناوری که در راستای تحقق چشمانداز و نیازهای پژوهشی و فناوری وزارت ورزش و جوانان
تدوین شده است ،سندی است که با توجه به قابلیتها ،محدودیتها و چالشهای اساسی وزارت ورزش و جوانان،
جهتگیریهای اصلی ،اهداف ،راهبردها ،فرایندها و برنامههای اولویتدار بخش پژوهش و فناوری را تبیین میی-
نماید.
نظامنامه حاضر ،با عنایت به سیاستهای کلی ابالغ شده از سوی مقام معظیم رهبیری در حیوزه علیم و فنیاوری،
برنامههای توسعه کشور ،نقشه جامع علمی کشور ،سیاستهای پژوهش و فناوری ابالغی شورای علوم ،تحقیقات و
فناوری کشور تدوین شده و امید است ضمن توجه به اهداف راهبردی با رویکرد إحصاء چالش هیا و راهکارهیای
عملی الزم ،زمینه را برای ایجاد هماهنگی حداکثری در پژوهش و فناوری واحدهای ستادی و تابعه وزارت ورزش
و جوانان فراهم نماید .این نظامنامه پاسخی به نیازهای پژوهشی در راستای تسهیل تصیمیمسیازی و پییشبینیی
اقدامات الزم در عرصه ورزش و امور جوانان کشور است.
در این نظامنامه ،اهداف کلی ،رویکردها ،مبانی ،ارکان نظام و همچنین حیدود وظیای حیوزه معاونیت فرهنگیی،
آموزش و پژوهش ،مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی ،گروههای مطالعاتی ،کارگروههای تخصصی ،مجریان و
ناظران به نحوی مشخص شده است که امور پیژوهش و فنیاوری وزارت ورزش و جوانیان را در بسیتری شی اف،
هماهنگ و عملیاتی قرار خواهد داد.
ماده  :1اهداف
 1-1پایش و رصد هوشمندانه تحوالت علم و فناوری و آیندهنگاری در دو حوزه ورزش و جوانان به منظور افزایش
بهرهوری در حوزه پژوهش
 2-1یکپارچهسازی و همسوسازی اولویتهای پژوهش و فناوری ورزش و جوانان با تکیه بر سیاسیتهیا و اسیناد
باالدستی در حوزه علم و فناوری
 3-1ارتقاء کی ی تجربیات پژوهشی و دانش مدیریتی و علمی موجود
 4-1تقویت تقاضامحوری ،مسألهمحوری و پاسخگویی به نیازها از طریق طرح های پژوهشی و فناوری
 5-1توسعه همکاریهای همهجانبه با نهادهای علمی و پژوهشی ملی و بینالمللی به منظور کیاهش تهدییدها و
چالشهای بالقوه و بال عل حوزههای ورزش و جوانان
 6-1تقسیم کار و واگذاری نقشهای مناسب به پژوهشگران و صاحب نظران حوزههای ورزش و جوانان
 7-1فراهم کردن زیرساختهای نظام پژوهش و فناوری و تقویت ساختارها و منابع انسانی و اقتصادی مورد نیاز
 8-1تقویت و حمایت از پژوهشگران ،مخترعان ،نوآوران و نخبگان در جهت اهداف و نیازهیای مطالعیاتی وزارت
ورزش و جوانان
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ماده  :2رویکردها
 1-2رعایت چارچوب نقشه جامع علمی کشور
 2-2بهبود عملکرد و یکپارچگی مدیریت در بخش پژوهش و فناوری
 3-2حمایت و پشتیبانی مالی از فعالیتهای پژوهش و فناوری بارویکرد کاربردی برای تأمین نیازهای دو حوزه
ورزش و جوانان
 4-2چابکسازی ،توانمندسازی ،بهبود اثربخشی و ساماندهی فعالیتهای علمی و پژوهشی
 5-2سیاستگذاری متمرکز ،جلب مشارکت و نقشآفرینی کلیه واحدها در تحقق سیاستها و راهبردهای
پژوهشی و فناوری
 6-2تعامل مؤثر با نهادهای علمی ی پژوهشی در سطوح ملی و بینالمللی
 7-2هدایت و حمایت پایاننامه و رسالههای تحصیالت تکمیلی در مسیر نیازها و اولویتهای پژوهشی و فناوری
وزارت ورزش و جوانان
ماده  :3ارکان نظام پژوهش و فناوری
 1-3شورای پژوهش و فناوری
 2-3کمیته علمی و فناوری
 3-3کارگروههای تخصصی
 4-3شوراهای استانی پژوهش و فناوری (شورای پژوهش و فناوری ادارات کل استانی)
ماده  :4شورای پژوهش و فناوری
شورای پژوهش و فناوری عالیترین مرجع تعیین سیاستها،خطمشیها و تصویب طرحها و برنامههای پژوهشی و
فناوری وزارت ورزش و جوانان محسوب میشود.
1-4وظایف
 1-1-4تعیین اهداف ،سیاستها و خطمشیهای پژوهشی و فناوری
 2-1-4بررسی و تصویب نیازها و اولویتهای پژوهشی و فناوری
 3-1-4تعیین نحوه ارتباط و تعامل با مراکز و مجامع علمی و پژوهشی ملی و بینالمللی
 4-1-4بررسی و تصویب آییننامههای اجرایی پژوهشی و فناوری در راستای بهبود فرآیندها و رویهها
 5-1-4تصویب طرحهای پژوهشی و فناوری
 6-1-4بررسی و تصویب برنامههای ساالنه مرکز مطالعات راهبردی
 7-1-4دریافت گزارش دورهای و نظارت راهبردی بر عملکرد پژوهشی که توسط مرکز ارائه میشود.
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 2-4اعضاء شورا
 1-2-4وزیر ورزش و جوانان (رئیس)
 2-2-4معاون فرهنگی ،آموزش و پژوهش (نایب رئیس)
 3-2-4رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی (دبیر)
 4-2-4معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای
 5-2-4معاون ساماندهی امور جوانان
 6-2-4معاون حقوقی ،امور مجلس و هماهنگی امور استانها
 7-2-4معاون امور ورزش بانوان
 8-2-4معاون توسعه ورزش همگانی
 9-2-4معاونت توسعه منابع و پشتیبانی
 11-2-4رئیس مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری
 11-2-4دو ن ر از صاحبنظران حوزه تربیت بدنی و ورزش
 12-2-4دو ن ر از صاحبنظران حوزه جوانان
 13-2-4رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری
 14-2-4رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
تبصره  :1اعضاء شورا با حکم وزیر ورزش و جوانان منصوب میشوند.
تبصره  :2اعضاء حقیقی شورا به پیشنهاد نایب رئیس شورا و حکم وزیر منصوب میشوند.
تبصره  :3حسب مورد و بر اساس نیاز ،شورا میتواند از صاحبنظران و خبرگان برای حضور در شورا دعوت بعمل
آورد.
تبصره  :4انجام امیور دبیرخانیهای شیورا توسیط مرکیز مطالعیات و پیژوهشهیای راهبیردی و اداره امیور اجراییی
بر عهده دبیر شورا بوده و مکاتبات شورا از طریق دبیرخانه صورت میگیرد.
تبصره  :5جلسات شیورا بیا حضیور دو سیوم اعضیاء رسیمیت یافتیه و مصیوبات شیورا بیا روی نصی بعیالوه ییک
تصویب میگردد.
ماده  :5کمیته علمی و فناوری
کمیته علمی و فناوری مسئولیت هماهنگی و هدایت علمی و نیز بررسی طرحهای پژوهشی را بر عهده دارد.
1-5وظایف
 1-1-5بررسی طرحهای پژوهشی پیشنهادی و تصمیم در خصوص تأیید ،رد و یا اصالح آنها
 2-1-5انتخاب ناظرین علمی و اجرایی طرحهای پژوهشی مصوب
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 3-1-5تصویب ضوابط ،دستورالعملها و آئیننامهها و استانداردهای پژوهشی و اجرایی
 4-1-5بررسی و اظهار نظر درباره طرحنامههای پژوهشی و سایر فعالیت های مرتبط با علم و فناوری و ارائه پیشینهاد
تصویب طرحنامهها و فعالیتهای مرتبط به شورای پژوهش و فناوری وزارت.
 5-1-5بررسی وضعیت و ارایه راهکارهای پیشنهادی پژوهشی حوزههای مرتبط با نظام و ارائه راهکارهای پیشنهادی
 6-1-5دریافت ،بررسی و ارزیابی گزارشهای مراحل مختل طرحهای پژوهشی در دست اقدام
 7-1-5دریافت و بررسی گزارش مرحلهای و نهایی طرحهای پژوهشی انجام شده و تحویل نهایی آنها
 8-1-5تل یق امور پژوهشی در موارد مورد نیاز
تبصررره  :6نحییوه انجییام وظییای  ،چگییونگی تعییامالت و برگییزاری جلسییات کمیتییه علمییی و فنییاوری بییه عنییوان
آئیننامه داخلی ،توسط دبیر کمیته تهیه و به تصویب اعضای کمیته خواهد رسید.
 2-5اعضاء کمیته علمی و فناوری
 1-2-5معاون فرهنگی ،آموزش و پژوهش (رییس)
 2-2-5رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی (نایب رییس)
 3-2-5یکی از معاونان مرکز (دبیر کمیته)
 4-2-5روسای گروههای مطالعاتی مرکز
 5-2-5نمایندگان کارگروههای تخصصی
 6-2-5چهار ن ر صاحب نظر و خبره در دو حوزه ورزش و جوانان به انتخاب رئیس کمیته علمی و فناوری
ماده  :6کارگروههای تخصصی
به منظور تبیین و تعری نیازهای پژوهشی حوزههای تخصصیی وزارت ورزش و جوانیان ،حسیب میورد و بیا تصیویب
شورای پژوهش و فناوری کارگروههای تخصصی تشکیل میشوند.
تبصره  :7کارگروه ها موظ به تعیین عناوین نیازها و اولویتهای پژوهشی و شرح خیدمات پیروهههیای میورد نییاز
میباشند.

 1-6اعضای کارگروههای تخصصی
 1-1-6معاون ذیربط وزارتخانه در حوزه تخصصی به تشخیص وزیر (رییس)
 2-1-6نماینده مرکز (دبیر)
 3-1-6کلیه مدیران حوزه معاونتهای مرتبط
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 4-1-6حداکثر دو ن ر از صاحبنظران دانشگاهی و خبرگان در حوزه تخصصی ،به انتخاب رییس کار گروه
تبصره  :8دبیران کارگروه های تخصصی با هماهنگی رئیس کارگروه توسط رییس مرکز از میان معاونان یا روسیای
گروههای تعیین میشوند.
تبصره  :9احکام رؤسای کارگروهها توسط وزیر ورزش و جوانان و اعضای کارگروهها توسط معاون فرهنگی ،آموزش
و پژوهش صادر و ابالغ میشود.
 2-6وظایف کارگروههای تخصصی
 1-2-6پیشنهاد نیازها و اولویتهای پژوهشی ساالنه جهت طرح در کمیته علمی و فناوری
 2-2-6بررسی و تأیید شرح خدمات پروههها بر مبنای عناوین پژوهشی
 3-2-6دریافت گزارشی نهایی پژوهشیهای مصوب و اجرا شده
 4-2-6پیشنهاد ناظر علمی طرحهای پژوهشی به کمیته علمی و فناوری
 5-2-6گزارشگیری از پیشرفت طرحهای پژوهشی با حضور ناظر علمی و مجری
 -3-6عناوین کارگروههای تخصصی

 1-3-6کار گروه تخصصی امور ورزش
 2-3-6کارگروه تخصصی امور جوانان
 3-3-6کارگروه تخصصی امور مدیریت و فناوری
 4-3-6کارگروه تخصصی امور فرهنگی
تبصره  :11کارگروههای تخصصی به پیشنهاد معاونتها و سایر واحدهای تابعه وزارت و تصیویب شیورای پیژوهش
قابل افزایش خواهند بود.
ماده  :7شوراهای پژوهش و فناوری ادارات کل استانها
مرجع تبیین سیاستها و خطمشیهای پژوهش و فناوری هر استان شورای پژوهش و فناوری اداره کل ورزش و جوانان
بوده و فعالیت آن بر مبنای آییننامه مصوب مورخه  1391/5/31شورای پژوهش و فناوری وزارت ابالغ شده به استانها
انجام میشود.
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ماده  :8مراحل و ضوابط اجرای طرحهای پژوهشی
 1-8نیازسنجی علمی و پژوهشی از طریق کارگروههای تخصصی انجام میشود.
 2-8عناوین پژوهشی پیشنهادی برمبنای خطمشیها و اولویتهای پژوهشی تدوین شده در کمیتیه علمیی و فنیاوری
جهت تصویب به شورا ارائه میشود.
 3-8پیشنهادات پژوهشی واصله ،طرحهای نظرسنجی ،کنگرهها و همایشهای علمی در گیروههیای مطالعیاتی مرکیز
(متناسب با موضوع تحقیق) جهت بررسی و تصویب به کارگروههای تخصصی ،کمیته علمی و فنیاوری و سیپس
شورا ارائه میشود.
 4-8پیشنهادات مربوط به حمایت مالی پایاننامههای تحصیالت تکمیلی نیاز محور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
در کمیته علمی و فناوری بررسی و تصویب میشود.

ماده  :9مجریان پژوهش
مجریان کلیه نهادهای حقوقی علمی ،فنی ،مطالعاتی و آموزشی دولتی ،تعاونی و خصوصی که نقش مراکز تخصصی
علمی را در کشور ای ا مینمایند ،و نیز افراد حقیقی صاحب صالحیت علمی و متخصص در رشتههای مورد نیاز برای
انجام

پژوهشهای مسأله محور وزارت ورزش و جوانان ،محسوب میشوند .این مجریان به عنوان پیمانکار اصلی

نقش ای ا کرده و وظی ه اجرا و شکست پروههها را مبتنی بر قرارداد پژوهشی منعقده بر عهده دارند .انتخاب مجریان
پژوهش با تایید کمیته علمی و فناوری و تصویب شورا خواهد بود.

ماده  :11ناظران طرحهای پژوهشی
 1-11انتخاب ناظران علمی با پیشنهاد کارگروههای تخصصی و تصویب کمیته علمی و فناوری و با حکم رئیس مرکز مطالعات و
پژوهشهای راهبردی انجام خواهد شد.
 2-11حق نظارت از محل اعتبار طرح به میزان حداکثر 11درصد از کل بودجه پیشبینی شده قابل پرداخت است.
 3-11ناظران علمی از میان افراد متخصص و صاحب صالحیت علمی در حیوزه تخصصیی مربیوط بیه هیر پیژوهش
انتخاب میشوند.
 4-11ناظران اجرایی از میان مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ،آگاه و میرتبط بیا موضیوع پژوهشیی بیه
پیشنهاد کارگروههای تخصصی انتخاب و پس از تائید کمیته علمی و فناوری توسط رئیس مرکز منصوب میشود.
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ماده  :11ضوابط اجرایی پروژههای پژوهشی
 1-11طرحهای پژوهشی مطابق ضوابط و مقررات مربوطه تهیه و تدوین میشود.
 2-11مسئولیت نظارت بر مراحل اجرایی پژوهشهای مصوب به عهده مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی است.
 3-11هر مجری حقیقی به طور همزمان میتواند حداکثر اجرای یک طرح را بر عهده داشته باشد.
 4-11برای است اده مناسب از نتایج تحقیق و تهیه مستندات علمی الزم است گزارش نهائی طرح در قالب طراحی شده
توسط مرکز تهیه و ارائه شود.
 5-11کلیه امتیازات مادی  ،معنوی و علمی پژوهش متعلق به وزارت ورزش و جوانان میباشد و بهرهبرداری از نتایج
آن بایستی با مجوز وزارت صورت پذیرد.
 6-11پس از تصویب طرح پژوهشی در کمیته علمی و فناوری و شورای پژوهش و فناوری ،معاونت توسعه منابع و
پشتیبانی وزارت موظ است نسبت به عقد قرارداد با مجری و بر اساس م اد مصوب اعالمی از سوی معاونت
فرهنگی ،آموزش و پژوهش اقدام نماید.
ماده  :12مستندات و الزامات
آییننامهها ،دسیتورالعمل و شییوهنامیههیای الزم در فعالییتهیای علمیی -پژوهشیی توسیط مرکیز تهییه و پیس از
تصویب کمیته علمی و فنآوری و تائید شورا قابل اجرا است.
ماده  :13بازنگری
هرگونه بازنگری و اصالح و تغییر در این نظامنامه به پیشنهاد مرکز و تصویب شورا انجام میپذیرد.

ماده  :14تصویب نظامنامه
نظامنامه پژوهش و فناوری در تاریخ  1393/12/25در  14ماده و  11تبصره به تصویب شورای پژوهش و فناوری
وزارت ورزش و جوانان رسیده و از تاریخ ابالغ الزماالجرا بوده و مبنای فعالیتهای مرتبط با پژوهش و فناوری در سطح
وزارت و واحدهای تابعه میباشد.
محمود گودرزی
وزیر ورزش و جوانان
و رئیس شورای پژوهش و فناوری
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