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 صنعت ايران هاي تحقيقاتي دانشگاه علم و نامه تاسيس و فعاليت آزمايشگاه  نآيي

 مقدمه

باشند كه ايجاد و توسعه آنهـا متناسـب بـا     هاي تحقيقاتي مي آزمايشگاه ،در دانشگاه و فناوري ساسي پژوهشهاي ا  ساخت يكي از زير
هاي كشور، نقشـه جـامع علمـي كشـور و برنامـه راهبـردي دانشـگاه از        شرايط روز و هماهنگي و سازگاري حركت آنها در راستاي رفع نياز

نامه با هدف نظم بخشيدن به فضـاهاي آزمايشـگاهي تحقيقـاتي و عملكـرد بهتـر و       اين آيين. هاي مديريت دانشگاه است ترين مكانيزم مهم
 .هيه گرديده استدانشگاه ت پژوهش و فناوري هاي تحقيقاتي آزمايشگاه محور در راستاي اهداف توسعه گروه

 كليات و تعاريف-1ماده 

تنظـيم   جديـد هاي تاسيس آزمايشگاه تحقيقـاتي   نامه به منظور ساماندهي وضع موجود فضاهاي آزمايشگاهي و درخواست  اين آيين
هد گرفت كه موفق به هايي تعلق خوا هاي تحقيقاتي به آزمايشگاه مربوط به آزمايشگاه تسهيالت و امتيازاتو پس از ابالغ كليه گرديده است 

 .نامه گرديده باشند اخذ مجوز مطابق آيين

 :دگردمي در دانشگاه سه نوع آزمايشگاه تعريف  :تحقيقاتيهاي  انواع آزمايشگاه

از اعتبارات پژوهشي در اختيار خـود در   استفادهبا  هيئت علمي عضوهر  آزمايشگاهي كه): الفنوع (آزمايشگاه تحقيقاتي پايه  -1

 .مي نمايدآن نموده و يا مرتبط اقدام به ايجاد زمينه تخصصي 

هـاي   آزمايشگاهي كه متشكل از تعدادي عضو هيئت علمـي يـا تعـدادي از آزمايشـگاه     ):نوع ب(آزمايشگاه تحقيقاتي گروهي  -2

 .باشد مستقر در هر واحد دانشگاهي در راستاي برنامه تحقيقاتي مشخص مي) الفنوع (تحقيقاتي پايه 

گـردد كـه داراي اعتبـار مرجـع،      تحقيقاتي پايـه و يـا گروهـي مـي    هاي  شامل آزمايشگاه ):جنوع (تي جامع آزمايشگاه تحقيقا -3

 .داستاندارد يا معتمد باشن

هاي  كند كه معموالً به آزمون هاي ديگر دريافت مي هايي براي آزمون از آزمايشگاه آزمايشگاهي كه نمونه: آزمايشگاه مرجع -1-1

 .باشد ميارند و اين آزمون در آزمايشگاه استاندارد و معتمد قابل انجام نبسيار تخصصي و پيچيده نياز د

تعريف شده توسط يك مرجع معتبر هاي  ها در چهارچوب استاندارد آزمايشگاهي كه در آن آزمايش :آزمايشگاه استاندارد -1-2

 .شود انجام مي

ي مشخص بر اساس استانداردهايي كـه بـراي   معيني را براي سازمانهاي  آزمايشگاهي كه انجام آزمايش :آزمايشگاه معتمد -1-3

 .دهد كند، انجام مي آن تعيين مي

نامه اقـدام   هاي تحقيقاتي موجود نيز براي برخورداري از تسهيالت اين آيين نامه بايد نسبت به اخذ مجوز مطابق آئين آزمايشگاه :1 تبصره
 . نمايند

اي براي تاسيس و يا توسـعه يـك آزمايشـگاه     باشد كه برنامه اه ميشگانشامل افرادي از ميان اعضاي هيات علمي د :هسته آزمايشگاه
 .باشد عهده ايشان مي قانوني و حقوقي مرتبط با عملكرد آزمايشگاه در بيرون و داخل دانشگاه برهاي  تحقيقاتي دارند و كليه مسئوليت

 .گردد دير آزمايشگاه انتخاب ميباشد كه از ميان اعضاي هسته آزمايشگاه به عنوان م شخصي مي :مدير آزمايشگاه

هـاي   توانند داراي آزمايشگاه باشد كه مي ها و مراكز تحقيقاتي رسمي دانشگاه مي ها، پژوهشكده منظور كليه دانشكده :واحد دانشگاهي

 .تحقيقاتي باشند

باشـد   سمي دانشگاه مـي ز تحقيقاتي رپژوهشي دانشكده، پژوهشكده و يا مراك - شوراي آموزشي: پژوهشي واحد -شوراي آموزشي 

الزم در شـوراي  هـاي   گيري يستند، تصميمدر مورد مراكز مستقلي كه داراي شوراي پژوهشي رسمي ن. كه از نظر دانشگاه رسميت دارند
و حـق   گيري مربوط به مراكز تحقيقاتي مدير مركز نيز حضور دارد است كه در جلسات تصميم بديهي. گردد پژوهشي دانشگاه اتخاذ مي

 .در مورد تصميمات ماخوذه در رابطه با مركز را داردراي 
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در مـواردي كـه   . باشد منظور معاون پژوهشي دانشكده، پژوهشكده و يا مركز تحقيقاتي رسمي مي :معاون پژوهشي واحد دانشگاهي

 .تواند جايگزين معاون پژوهشي باشد باشد، رئيس واحد دانشگاهي مي واحد دانشگاهي داراي معاون پژوهشي نمي

باشد كه طبق قوانين و مقررات معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه و توسط واحدهاي ذيـربط هـر    امتيازي مي :پژوهشياعتبار امتياز 

 .گردد سال با توجه به عملكرد پژوهشي اعضاي هيات علمي رسماً اعالم مي

 اهداف آزمايشگاه تحقيقاتي -2 ماده

علمـي پژوهشـي و فنـاوري    هاي  اي همسو با نيازها و برنامه ردي، بنيادي و توسعهشده، كارب هدايتانجام تحقيقات گروهي  -2-1

 دانشگاه و مراكز علمي و صنعتي

 ايجاد ساختارهاي مصوب ارتباط و همكاري مستمر دانشگاه با مراكز علمي، صنعتي و پژوهشي -2-2

 آزمايشگاهي، مشاوره فني و علمي -ارائه خدمات پژوهشي -2-3

 هاي آموزشي و پژوهشي ارگاهبرگزاري ك -2-4

 و تدوين و ارائه استانداردهاي ملي )  اكروديته ( ارائه خدمات آزمايشگاهي تحت نظر موسسه استاندارد -2-5

 :شرايط تاسيس آزمايشگاه تحقيقاتي -3ماده 

 ): الفنوع (آزمايشگاه تحقيقاتي پايه  -3-1

ميـانگين امتيـاز اعتبـار    % 50 برابر با حداقلبايست  مي متقاضي گذشتهسال  دوميانگين امتيازات اعتبار پژوهشي  -3-1-1

 .باشد سال گذشته دوپژوهشي دانشگاه در 

ي بديه .فعاليت داشته باشد مدير به عنوان تواند در يك آزمايشگاه تحقيقاتي پايه هر عضو هيات علمي حداكثر مي -3-1-2

بدون احتساب امتياز اعتبار تواند به صورت همكار مي) ب يا الف و نوع(موجود  گروهيپايه و يا هاي  در ساير آزمايشگاه است
 .حضور داشته باشدپژوهشي 

) ب الف ونوع (تحقيقاتي موجود هاي  آزمايشگاهدر  دتوان مي )سال اول سهدر (هيات علمي جديد الورود عضو  هر -3-1-3

 .دهمكار، فعاليت خود را آغاز نمايبه صورت 

محسـوب  ) الـف نوع (عنوان آزمايشگاه تحقيقاتي پايه آيين نامه به ) 1-3(ي موجود در صورت طي مراحل ماده ها هكليه آزمايشگا: 1 تبصره

 .گردند مي

در موارد خاص و بنا به صالحديد واحد دانشگاهي و موافقت معاونت پـژوهش و فنـاوري    فقط هر عضو هيات علمي جديد الورود: 2 تبصره

 .باشد جديد يك آزمايشگاه تحقيقاتي پايه تاسيسدانشگاه مي تواند متقاضي 

 :)نوع ب( آزمايشگاه تحقيقاتي گروهي -3-2

بـا   يا حداقل سه آزمايشگاه تحقيقاتي پايـه  حداقل سه عضو هيات علمي گروهي در تاسيس آزمايشگاه تحقيقاتي -3-2-1

 .شته باشندمشاركت دامشخص و هدفمند  مشترك در راستاي برنامه تحقيقاتيمي بايست  تخصص مرتبط

به عنوان عضو هسته آزمايشگاه حضـور   تحقيقاتي گروهي تواند در دو آزمايشگاه هر عضو هيات علمي حداكثر مي -3-2-2

  .داشته باشد

تواند در آزمايشگاه  ت علمي ميمحسوب شود، هر عضو هيئ)  اي فرا دانشكده (اي  در مواردي كه آزمايشگاه تحقيقاتي بين رشته : 3 تبصره

  .سوم نيز به عنوان عضو هسته حضور داشته باشد گروهي

 :)ج نوع( جامع آزمايشگاه تحقيقاتي -3-3

 مربوط بـه هاي  در صورت ارائه گواهي )مطابق با اين آيين نامه( پايه و يا گروهي تحقيقاتي مصوبهاي  آزمايشگاه -3-3-1

 .گردند حسوب ميمجامع  آزمايشگاه تحقيقاتي ،و معتمد استاندارد مرجع، يها آزمايشگاه
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 :مراحل اخذ مجوز فعاليت آزمايشگاه تحقيقاتي -4ماده 

 :متقاضيان جهت اخذ مجوز تاسيس و فعاليت آزمايشگاه الزم است مراحل زير را طي نمايند

  :)الف نوع( آزمايشگاه تحقيقاتي پايه -4-1

 :شرايط ذيل با توجه به و تكميل فرم مربوطهتهيه پيشنهاد تاسيس آزمايشگاه پايه  -4-1-1

 متقاضي اعتبار پژوهشيامتياز  اعالم و پايهآزمايشگاه متقاضي معرفي  -4-1-1-1

 سابقه اجرايي آزمايشگاه مشابه در ايران و يا خارج از كشور -4-1-1-2

 متقاضيانمتقاضي يا هاي پژوهشي  رابطه آزمايشگاه فعلي با فعاليت -4-1-1-3

 برداري   و اقتصادي در مراحل تاسيس و بهرهجيه فني با تو يتحقيقات ارائه برنامه -4-1-1-4

 فضاي فيزيكي مناسب و اختصاص بيني پيش -4-1-1-5

 ها و تجهيزات مورد نياز بيني دستگاه پيش -4-1-1-6

 ارتباط تخصصي با واحد دانشگاهي مورد نظر -4-1-1-7

  )مالي و تجهيزاتي( ها و موسسات همكار به همراه نوع و ميزان حمايت معرفي سازمان -4-1-1-8

 ارائه پيشنهاد به همراه مدارك به گروه آموزشي واحد دانشگاهي و بررسي و تصويب آن -4-1-2

 پژوهشي واحد دانشگاهي و بررسي و تصويب آن  - ارائه مصوبه گروه آموزشي واحد دانشگاهي به شوراي آموزشي -4-1-3

 جهـت بـه معـاون پـژوهش و فنـاوري دانشـگاه       واحد دانشگاهيپژوهشي و رئيس  -ارائه مصوبه شوراي آموزشي  -4-1-4

 آن و ابالغ تصويب ،بررسي

 :)نوع ب( آزمايشگاه تحقيقاتي گروهي -4-2

 :با توجه به شرايط ذيل هو تكميل فرم مربوطگروهي تهيه پيشنهاد تاسيس آزمايشگاه  -4-2-1

 معرفي افراد هسته آزمايشگاه  -1 -4-2-1

 آزمايشگاه مشابه در ايران و يا خارج از كشور سابقه اجرايي -2 -4-2-1

 پژوهشي متقاضيانهاي  رابطه آزمايشگاه فعلي با فعاليت -4-2-1-3

و اقتصـادي در مراحـل تاسـيس و    بـا توجيـه فنـي     تحقيقاتي مشترك مشخص و هدفمنـد   ارائه برنامه -4-2-1-4

 برداري  بهره

 فضاي فيزيكي مناسب و اختصاص بيني  پيش -4-2-1-5

 ها و تجهيزات مورد نياز بيني دستگاه  پيش -4-2-1-6

 ارتباط تخصصي با واحد دانشگاهي مورد نظر -4-2-1-7

 )مالي و تجهيزاتي(ها و موسسات همكار به همراه نوع و ميزان حمايت  معرفي سازمان -4-2-1-8

 تصويب آنارائه پيشنهاد به همراه مدارك به گروه آموزشي واحد دانشگاهي و بررسي و  -4-2-2

 پژوهشي واحد دانشگاهي و بررسي و تصويب آن - ارائه مصوبه گروه آموزشي واحد دانشگاهي به شوراي آموزشي -4-2-3

 جهـت به معـاون پـژوهش و فنـاوري دانشـگاه      واحد دانشگاهيپژوهشي و رئيس  - ارائه مصوبه شوراي آموزشي -4-2-4

 بررسي و تصويب آن

و  جهـت انتخـاب   واحـد دانشـگاهي  توسط معاون پژوهش و فناوري دانشگاه به رئيس ي موافقت اصولابالغ مجوز  -4-2-5

 واحد دانشگاهيتوسط رئيس  مدير آزمايشگاه صدور حكم
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در دو سال متوالي و در صورت  گروهي باشد و پس از بررسي عملكرد آزمايشگاه تحقيقاتي مجوز موافقت اصولي براي دو سال مي: 1تبصره 

 .گردد ، پس از تاييد توسط معاون پژوهش و فناوري براي آن موافقت قطعي صادر مي)آيين نامه 11مندرج در ماده ( كسب حد نصاب الزم

. تواند مستقيماً به حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارائه گـردد  اي باشد، پيشنهاد مي در مواردي كه آزمايشگاه بين رشته :2تبصره 

و نسـبت بـه   از واحـدهاي دانشـگاهي مختلـف تشـكيل شـده       كميته ايدر صورت موافقت اوليه با طرح توسط معاونت پژوهش و فناوري، 
گردد و حكم مدير اين  ش و فناوري صادر مينمايند و در صورت تائيد، مجوز توسط حوزه معاونت پژوه گيري مي تاسيس آزمايشگاه تصميم

 .آزمايشگاه توسط معاون پژوهش و فناوري دانشگاه صادر مي شود

 :)ج( جامع آزمايشگاه تحقيقاتي -4-3

 .معتمد يااستاندارد  ،مرجعهاي  گروهي به همراه گواهي آزمايشگاهيا  ودارا بودن مجوز آزمايشگاه تحقيقاتي پايه  -4-3-1

 تحقيقاتيهاي  آزمايشگاه تتسهيال -5ماده 

هاي  آزمايشگاه هاي تحقيقاتي گروهي و جامع و آزمايشگاهآزمايشگاهي توسط مراجع ذيربط هاي  در صورت تخصيص بودجه -5-1

 .توانند از بودجه تخصيصي استفاده نمايند نامه، مي آموزشي واحدهاي دانشگاهي داراي مجوز طبق اين آيين

توانند در پايگاه اينترنتي دانشـگاه   نامه مجوز فعاليت دارند مي كه مطابق اين آيين جامعي گروهي و تحقيقاتهاي  آزمايشگاه -5-2

 .صنعت ايران داراي زير بخش باشند علم و

تواننـد بـه عضـويت شـبكه      مجـوز فعاليـت دارنـد مـي    نامـه   كه مطابق اين آيـين جامع تحقيقاتي گروهي و هاي  يشگاهآزما -5-3

 .در آيند)  شاعا( ايرانهاي علمي  آزمايشگاه

نامه مجوز فعاليت دارند پـس از موافقـت قطعـي مـي تواننـد       هاي تحقيقاتي گروهي و جامع كه مطابق اين آيين آزمايشگاه -5-4

 .آيين نامه هاي مربوطه اقدام نمايندپژوهشكده منطبق با يا نسبت به اخذ مجوز گروه پژوهشي، مركز تحقيقاتي و 

ـ   پذير نمي  در آزمايشگاه امكان) ت علمي و كارمندهيئ(حقوقي و قانوني، استخدام  با توجه به مسايل -5-5 كـارگيري  ه باشـد و ب

 .باشد نيروي انساني تابع قوانين و مقررات دانشگاه مي

  وظايف اعضاي هسته آزمايشگاه -6ماده 

، يكي از اعضا را به عنوان مدير آزمايشگاه توانند جهت پيشبرد امور آزمايشگاه پس از اخذ مجوز اعضاي هسته آزمايشگاه مي -6-1
 .به رئيس واحد دانشگاهي جهت صدور حكم معرفي نمايند

 .شود ارچوب قوانين و مقررات با همفكري و همكاري اعضاي هسته آزمايشگاه انجام ميهمديريت فعاليت آزمايشگاه در چ -6-2

 .باشد يس واحد دانشگاهي ميل بر عهده رئنظارت بر عملكرد مدير آزمايشگاه در طي سا -6-3

پذيرد و مراتـب بـه شـوراي     در صورت صالحديد، تغيير مدير آزمايشگاه نيز به پيشنهاد اعضاي هسته آزمايشگاه صورت مي -6-4

 .گرددانتخاب  واحد دانشگاهيواند توسط رئيس ت گردد و سپس مدير آزمايشگاه مي واحد دانشگاهي نيز منعكس مي

  مايشگاهوظايف مدير آز -7 ماده

هاي قانوني و حقـوقي   مدير آزمايشگاه مسئول رعايت اصول دانشگاهي، علمي، تحقيقاتي، قانوني و اسالمي و كليه مسئوليت -7-1

 .باشد مرتبط با عملكرد آزمايشگاه در داخل و بيرون دانشگاه مي

 .ادي و يا غير اقتصادي خواهد بودهاي اقتص ارائه شده به صنعت و يا بنگاههاي  مديرآزمايشگاه مسئول صحت داده -7-2

 .باشد آزمايشگاه مطابق موارد درخواستي ميهاي  هاي مالي و علمي از فعاليت مدير آزمايشگاه مسئول ارائه گزارش -7-3

 .مدير آزمايشگاه مسئوليت ارائه خدمات پژوهشي و آزمايشگاهي خواسته شده درون يا برون دانشگاهي را دارد -7-4

پژوهشي مذاكره نمايد، هاي  يشگاه مي تواند با واحدهاي ديگر دانشگاهي و يا صنعتي اقتصادي جهت انجام پروژهمدير آزما -7-5

 .باشد ي و صنعتي دانشگاه امكان پذير ميهاي علم ليكن عقد قرارداد و يا هرگونه مكاتبه با صنايع با امضاء مدير دفتر همكاري
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آموزشي و تحقيقـاتي  هاي  ديگر دانشگاهي و يا صنعتي اقتصادي جهت برگزاري دورهتواند با واحدهاي  مدير آزمايشگاه مي -7-6

كوتاه مدت كارگاهي يا آزمايشگاهي پژوهشي و يا آزمايشگاهي خدماتي مذاكره نمايد، ليكن قرادادهاي مربوطه و مكاتبات از طريق 
 .گردد مراجع ذيربط دانشگاه منعقد مي

سين، كارشناس و يا عضو هيـات علمـي از ديـدگاه    يپرسنل آزمايشگاه اعم از دانشجو، تكنمدير آزمايشگاه، مسئول آموزش  -7-7

 .باشد رعايت موارد ايمني، انضباط محيط، ساعت كار و رعايت ساير مقررات داخلي دانشگاه مي

 .اداري دانشگاه در آزمايشگاه خواهد بود -مدير آزمايشگاه مسئول رعايت مقررات مالي -7-8

 .باشد مايشگاه مسئول كليه امور حقوقي، مالي و اجتماعي مرتبط با قراردادهاي منعقده براي آزمايشگاه ميمدير آز -7-9

هـاي   منـد گـردد لـيكن كليـه مسـئوليت      مقاطع مختلف تحصيلي دانشگاه بهرهتواند از همكاري دانشجويان  آزمايشگاه مي -7-10

حقـوقي، مـالي و بيمـه اي آنهـا بـر عهـده مـدير        هاي  ر و ساير مسئوليتعملكرد اين افراد و رعايت اصول ايمني آنها در محيط كا
 .باشد آزمايشگاه مي

باشـد و تخلـف از ضـوابط و     مدير آزمايشگاه مسئول پيگيري رعايت ضوابط و مقررات عضويت و فعاليت در آزمايشگاه مـي  -7-11

 .يت خواهد شدمقررات موجب ثبت عملكرد منفي در پرونده آزمايشگاه و در نهايت لغو فعال

مـي و  الزا) دو زبانه (ت ايران و تهيه كاتالوگ اندازي سايت اينترنتي مطابق معيارهاي پايگاه اينترنتي دانشگاه علم وصنع راه-7-12

بايسـت طبـق    باشد لكن توزيع و انتشار آنها مـي  باشد و در ارزيابي عملكرد آزمايشگاه مورد توجه مي از وظايف مدير آزمايشگاه مي
 .و دانشگاه باشد واحد دانشگاهي ضوابط

  آزمايشگاه تحقيقاتيهاي  ضوابط ارائه فعاليت -8ماده 

تحقيقاتي مشمول اين آيين نامه واحدهاي خود گردان تلقي شده و تامين منابع مالي مورد نيـاز بـراي اداره   هاي  آزمايشگاه -8-1

تصاصي آزمايشگاه و با رعايـت  زش كاركنان از محل درآمدهاي اخآن، خريداري تجهيزات و مواد اوليه، تعمير و نگهداري و نيز آمو
 .باشد نامه مالي و مالياتي دانشگاه مي آئين

 .شود ارائه خدمات پژوهشي درون دانشگاهي به متقاضيان در قالب ضوابط دانشگاه انجام مي -8-2

ارچوب قـراردادي  هباشد، در چ ن از دانشگاه ميهاي پژوهشي كه تامين اعتبار آن بيرو ارائه خدمات برون دانشگاهي يا طرح -8-3

 .ميسر خواهد بود كه مطابق مقررات دانشگاه منعقد گردد و نحوه هزينه كردن اعتبارات نيز تابع مقرارت جاري دانشگاه خواهد بود

 .خواهد بودضوابط مالي ناظر بر خريدهاي الزم براي آزمايشگاه، طبق روال معمول براي طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه  -8-4

 .تواند براي خود سربرگ و مهر با آرم و مشخصات آدرس و تلفن دانشگاه داشته باشد آزمايشگاه نمي -8-5

 

 نحوه ارائه خدمات -9 ماده

گردد بر عهده كميته اي متشـكل از معـاون پـژوهش و     گاهي كه توسط آزمايشگاه ارائه ميخدمات آزمايشهاي  تعيين تعرفه -9-1

واحـد  صنعتي، مدير امور پژوهش دانشگاه، مدير آزمايشـگاه مربوطـه و معـاون پژوهشـي      هاي علمي و تر همكاريفناوري، مدير دف
 .خواهد بود دانشگاهي

 .هر آزمايشگاه بايد در يك دفتر اختصاصي ثبت شود يك از تجهيزات اصلي آزمايشگاهيهاي خدماتي هر  فعاليت -9-2

 :باشد ل ميدمات به مشتريان طبق روال ذيارائه خ -9-3

 ثبت تقاضا در دفتر مربوطه به پيشنهاد متقاضي و تاييد مدير آزمايشگاه -

 تعيين هزينه طبق تعرفه ابالغي از سوي معاونت پژوهش و فناوري -

پرداخت هزينه توسط متقاضي خارج از دانشگاه به صورت واريز به حساب درآمدهاي اختصاصي پژوهشـي دانشـگاه و ارائـه     -
 يشگاهفيش واريزي به آزما
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 اجراي درخواست  -

 .ارائه خدمات به تقاضاهاي دريافتي از داخل دانشگاه بايد در اولويت قرار داده شود :1تبصره 

تعرفـه، متقاضـيان داخـل    % 100هزينه خدمات آزمايشگاهي براي متقاضيان حقيقي و حقوقي خارج دانشگاه بصـورت پرداخـت  : 2تبصره 

 . باشد تعرفه مي% 50د دانشگاهيواحقاضيان داخل تعرفه و مت% 70دانشگاه 

بق مربـوط مطـا  هـاي   ديگر داخل دانشگاه انجام مي شـود هزينـه   واحدهاي دانشگاهيدر رابطه با خدمات آزمايشگاهي كه براي : 3تبصره 

 .گردد مقررات مالي دانشگاه منظور مي

 نحوه هزينه كرد درآمدها -10ماده 

 :گردد يدرآمد حاصل از آزمايشگاه به صورت ذيل تقسيم م
 مبلغ واريزي% 20سهم باالسري دانشگاه به ميزان  -

 مبلغ واريزي جهت خريد تجهيزات پژوهشي به تشخيص رئيس واحد دانشگاهي% 30سهم واحد دانشگاهي به ميزان -

به صورت ذخيره در حساب درآمدهاي اختصاصي دانشگاه جهت تهيـه مـواد مصـرفي، تـامين و     ) واريزيمبلغ % 50(سهم آزمايشگاه  -
عمير تجهيزات موجود و هزينه پرسنلي با نظر واحد دانشگاهي و رعايت مقررات مالي و ارائـه گـزارش كامـل بـه معاونـت پـژوهش و       ت

 .باشد فناوري دانشگاه قابل هزينه مي

 ارزيابي عملكرد آزمايشگاه تحقيقاتي  -11 ماده

گزارشـي از   شمسـي  هـر سـال  در انتهـاي  باشـد   مـي مدير آزمايشگاه پس از اخذ مجوز موافقت اصولي آزمايشگاه، موظـف   -11-1

پژوهشـي   -آموزشـي  ارزيابي عملكرد آزمايشگاه تحقيقاتي بـه شـوراي   هاي  هاي پژوهشي آزمايشگاه را همراه با تكميل فرم فعاليت
تيـازات اعتبـار   ميـانگين ام  باشد كه  در بر گيرنده اين نكته بايستاين گزارش مييكي از شاخص هاي . واحد دانشگاهي ارائه نمايد

سـال   در پژوهشـي دانشـگاه  اعتبـار  ميانگين امتياز  %50 برابر با حداقلپژوهشي اعضاي هسته آزمايشگاه گروهي در سال گذشته 
 .باشد گذشته

گيري  پژوهشي واحد دانشگاهي براي تصميم -آموزشي پس از اعالم نظر توسط شوراي گروهي گزارش عملكرد آزمايشگاه  -11-2

ه فعاليت آزمايشگاه به معاون پژوهش و فناوري دانشگاه ارسال و در اين حوزه در خصوص تمديد يـا لغـو فعاليـت    در خصوص ادام
 .شود گيري مي آزمايشگاه تصميم

 ي گروهـي ها تواند بنا به تشخيص، برخي از آزمايشگاه با توجه به نتايج ارزيابي ساالنه معاون پژوهش و فناوري دانشگاه مي -11-3

 .ايت مالي قرار دهدرا مورد حم
 .تمديد اعتبار آزمايشگاه هاي تحقيقاتي جامع منوط به تمديد گواهي هاي معتبر مربوطه مي باشد -11-4

 

 .اعضاء هسته آزمايشگاه واجد شرايط به زير حد نصاب تعيين شده مي تواند موجب انحالل آزمايشگاه گردد كاهش تعداد :1تبصره 

... رارداد صنعتي، تعداد مقاالت وپژوهشي با توجه به حل مشكالت كشور، قهاي  ه ارزيابي فعاليت آزمايشگاهآيين نامه اجرايي نحو :2تبصره 

 .گردد متعاقباً تهيه و ابالغ مي
 

 .هيات رئيسه به تصويب رسيد      مورخ       تبصره در جلسه شماره 11ماده و  11اين آيين نامه در 
 
 


