
 با نام خدا

اقتصادي،  توسعه ششم پنجساله برنامه قانون 31ماده  و بر اساس قانون سازمان دامپزشکی کشور وظایف مصرح در ت بهبا عنای

مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی و آئین نامه کشور  علمی جامع نقشة سندایران،  اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی

و دستور مقام عالی وزارت جهاد کشاورزي در نامه  27/01/1401هیئت محترم وزیران مورخ حمایت از تولید دانش بنیان 

تدوین  دامپزشکیدانش بنیان هاي  فنّاوري و تحقیقات راهبردي شوراي تشکیلآئین نامه  10/01/1401مورخ  1227/10/401

فناورانه مرتبط با حوزه دامپزشکی در سازمان با تصویب این آئین نامه تمام ظرفیت ها و فعالیت هاي تحقیقاتی و  .شده است

 تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي تحت مدیریت این شورا قرار می گیرد.

 هدف: 1ماده 

مرتبط با  روزآمدو فناوري هاي علوم  استفاده از افزایش ضریب نفوذ دانش در فعالیت هاي اجرایی و ضرورت لزوم  به با توجه

هاي موجود در وزارت جهاد کشاورزي  ظرفیتوظایف و ماموریت هاي سازمان دامپزشکی کشور و استفاده بهینه از امکانات و 

هاي دانش  فنّاوريتحقیقات و  شوراي راهبردي ، کشورسایر مراکز علمی و  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي باالخص

و  دانش محوردر راستاي انجام  ،روزدانش بنیان تحقیقات و بهره برداري از فناوري هاي  انجامهماهنگی جهت دامپزشکی بنیان 

 تشکیل می شود.سازمان دامپزشکی کشور  با مدیریت ،و برنامه هاي اجرایی مرتبط ماموریت هامنطبق بر شرایط بومی 

 وظایف و اختیارات : 2ماده 

به دامپزشکی  بنیان دانشانه و فنّاور ،یتحقیقاتهاي فعالیت  توسعه کالن هايبرنامه و راهبردها ها،و تصویب سیاست تعیین

 . آنها اجراي حسن بر نظارتنیاز هاي سازمان دامپزشکی و   و باالدستی اسناد استناد

 دامپزشکیحوزه مرتبط با  و استراتژیک کالنتحقیقاتی  هايطرح وفنّاورانه تحقیقاتی و  هاياولویت و تصویب ، بررسیتعیین-2

 پیشنهاد سایر اعضاء شورا.به یا و  بر اساس نیاز هاي سازمان دامپزشکی کشور

 تحقیقاتی و علمی موسسات مجامع، با دامپزشکی در حوزه بنیان دانش انه وفّناور ،تحقیقاتی هايهمکاري راهبري و ریزيبرنامه-3

 .کشور خارج و داخل

تعیین راهبردهاي انتقال  دامپزشکی وهاي دانش بنیان  فنّاوري اري و برنامه ریزي در راستاي توسعه استفاده از ذگ سیاست -4

 .دامپزشکیی حوزه تحقیقاتدستاوردهاي  حاصل ازنتایج و کاربردي سازي  دانش فنیفناورانه،  یافته هاي تحقیقاتی

 



 :دامپزشکیهای دانش بنیان  فناوری و تحقیقات راهبردی شورایارکان : 3ماده 

 (کشور سازمان دامپزشکی رئیس)شورا  رئیس - الف

   واکسن و سرم سازي رازي( تحقیقات موسسه رئیس ) شورا دبیر -ب

 اعضاء حقیقی و حقوقی شورا  – ج

 تخصصی با توجه به  ضرورت و بر اساس مصوبات شورا هاي کمیته – د

 :دامپزشکی بنیان دانش های فناوری و تحقیقات راهبردی شورای اعضای رکیبت ساختار و: 4ماده  .  

 ( دامپزشکی کشور سازمانرئیس ) شورا  رئیس –الف 

 به انتخاب رئیس شورا یب رئیس شورانا -ب 

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي و فناوريپژوهش معاون  -ج 

 دبیر شورا()  رازي سازي مرس اکسن و و تحقیقات موسسه رئیس -د 

 کشور شیالتی علوم تحقیقات موسسه رئیس -ه 

 کشاورزي بیوتکنولوژي پژوهشگاه رئیس -و 

 رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور -ز 

 موسسه آموزش و ترویج کشاورزي  رئیس -ح 

 شورابه انتخاب رئیس  کشوردامپزشکی هاي دانشکده دو نفر از روساي  - ط

 انتخاب رئیس شوراه مرتبط ب تحقیقات مراکز و هادانشگاه اساتید از نفر دو - ي

می ایران  و رئیس گروه دامپزشکی فرهنگستان علوم جمهوري اسال رانیا یاسالم يجمهور یسازمان نظام دامپزشک سیرئ -ک

 .)حسب مورد دعوت شوند(

 تحقیقات واکسن و سرم سازي رازي و موسسه  سازمان دامپزشکی کشور مرتبط معاونین تخصصی -ل

با  دستور جلسه شوراموضوع به  و سایر کارشناسان و مدعوین با توجههر یک از اعضاء حقوقی شورا معاونین و مدیران  حضور - 1تبصره 

 بالمانع است. دبیر شوراو موافقت هماهنگی 



سال توسط رئیس شورا صادر و تمدید آن بالمانع است. بمنظور استفاده از توان  3احکام اعضاء حقیقی و حقوقی شورا بمدت  - 2تبصره 

حداکثري شورا حضور هر یک از اعضاء حقیقی و حقوقی در جلسات شورا الزامی است. در موارد استثناء معرفی کتبی جایگزین اعضاء 

 بالمانع است. رئیس شوراحقوقی براي یک جلسه و با موافقت دبیر 

 حوه تشکیل جلسات ن : 5ماده 

. قبل از هر گرددحداکثر با فاصله زمانی یک ماه برگزار می  دامپزشکی هاي دانش بنیان فناوري و تحقیقات راهبردي شورايجلسات  

جلسه دستور کار و مستندات مورد نیاز براي بررسی در جلسه توسط دبیر شورا پس از هماهنگی با رئیس شورا همراه دعوت نامه براي 

 ارسال می شود. اعضاء

 جلسات عادي شورا با حداکثر مطلق رسمیت می یابد و تصمیمات آن با حداکثر نسبی تصویب می شود. - 1تبصره 

صورتجلسه  هر جلسه بر اساس مصوبات شورا توسط دبیر شورا حداکثر ظرف مدت سه روز کاري بعد از هر جلسه تهیه و پس  - 2تبصره 

راي کلیه اعضا شورا ارسال می گردد. گزارش پیشرفت مصوبات شورا در ابتداي هر جلسه توسط دبیر در از تایید رئیس شورا جهت امضا ب

 د.شوصحن شورا گزارش می 

 نحوه تصمیم گیری ها: 6ماده 

 شورايدر تحقیقاتی مصوب و برنامه هاي تائید شده  انهطرح هاي تحقیقاتی و فناورکلیات عناوین و  ،ي تحقیقاتی و فناورانهاولویت ها

شوراي تحقیقات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي  اتدامپزشکی بعنوان مصوب بنیان دانش هاي فناوري و تحقیقات راهبردي

با حمایت سازمان دامپزشکی کشور کشاورزي  ترویج و آموزش تحقیقات، سازمانمحل موسسات تابعه اعتبارات آن از و  محسوب می شود

 بر عهده شورا می باشد.تحقیقاتی و فناورانه  پروژه هاي ها و طرح، زمانبندي و مجریان کلیاتنهایی ب تصوی تامین خواهد شد.

 : موارد پیش بینی نشده 7ماده 

 بعنوان بخشی از این آئین نامه محسوب می شود.شورا  موارد پیش بینی نشده در این آئین نامه در صورت تصویب اکثریت اعضاء  

 

 ابالغ می شود. رئیس شورامصوب و جهت اجراء توسط در شورا   1401تیر ماه  7در تاریخ بصره ت 4 و  ماده 7این آئین نامه در 

 

 دکتر سید محمد آقامیری

 های دانش بنیان دامپزشکی فناوری و تحقیقات راهبردی شورایرئیس 


