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اهداف -1

یل به یابد لذا ن تحقیقاتی و آزمایشگاهی تخصیص می با توجه به اینکه هر ساله بخش زیادی از اعتبارات دانشگاه به خرید و تأمین تجهیزات

 رسد: اهداف ذیل ضروری به نظر می

 ؛ها و پرهیز از انحصاری شدن دستگاه بهینه از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهیوری بهرهساماندهی و  -1-1

 ؛هیأت علمی یاستفاده بهینه از توان پژوهشی اعضا     -1-2

 ؛افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه از محل خدمات علمی پژوهشی با رعایت ضوابط مالیکمک به      -1-3

 ؛داخل و خارج دانشگاه به منظور ارائه خدمات و همکاری متقابل گران پژوهشایجاد ارتباط بین  -1-4

ح مهارت و اثربخشی از و ارتقاء سط ها در ارائه خدمات علمی ها بر اساس میزان مشارکت آن آزمایشگاه های ایجاد انگیزه در کارشناس -1-5

 ؛های مستمر طریق آموزش

استانداردسازی در خصوص تعمیر و نگهداری تجهیزات موجود و کالیبراسیون ها و نیز  سازی الزامات استاندارد در انجام آزمون برآورده -1-6

 ؛هادستگاه

رآفرینی و ارتباط با صنعت هیأت علمی و گروه کا ی در ارتباط با صنعت با کمک اعضایتخصص -ای ارائه خدمات پژوهشی و مشاوره -1-7

 .دانشگاه

هاضوابطومحدودیت -2

دانشجویان .هیأت علمی و یآموزشی و پژوهشی اعضارفع نیازهای  ی موجود در دانشگاه به منظوراستفاده از تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاه

 گران مؤسسات خارج از دانشگاه در ازاء تأمین هزینه با رعایت اصول ذیل بالمانع است. دانشگاه و پژوهش

 انسانی، مواد و وسایل مصرفی متناسب باشد.های آن از قبیل هزینه تعمیرات، استهالک، نیروی  با هزینهبینی شده  های پیش تعرفه -2-1

دانشگاه مصوب  های پژوهشی و طرح های دانشجویان تحصیالت تکمیلی پایان نامهاجرای علمی و  هیأت یاعضا پژوهشیهای  فعالیت -2-2

 در اولویت قرار گیرند. )عج(عصر ولی

ای وارد  حاظ نیروی انسانی و تجهیزات لطمههیأت علمی دانشگاه از ل های در حال انجام دانشجویان و اعضای وهشدستورالعمل پژبه  -2-3

 نشود.

خدماتدستگاهیشرایطارائهتعرفهوتعیین،مسئولیتنحوهواگذاری -3

 :استبه شرح ذیل خدمات ارائه و  و نحوه تعیین تعرفه هر دستگاه تجهیزات آزمایشگاهیواگذاری مسئولیت 

ه مرکزی و های مرکزی از طرف رئیس آزمایشگا مرتبط با مجتمع آزمایشگاهو یا دستگاه  تحقیقاتیکارگاه آزمایشگاه، برای هر  -3-1

و کاربری  تجهیزات آن آزمایشگاهدرزمینه  یک عضو هیأت علمیهای همکار، از طرف رئیس دانشکده  همچنین برای آزمایشگاه

به معاونت پژوهشی  ساله دوطی مراحل اداری و صدور ابالغ جهت  ،یا دستگاه آزمایشگاه )مدیر( فنی به عنوان مسئول ،ها دستگاه

 دانشگاه معرفی شود.

پس از تصویب در  آزمایشگاهنامه به پیشنهاد مسئول هر  این شیوه 1 -2میزان تعرفه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی با توجه به بند  -3-2

 خردادبرای مدت یکسال )یا مدت مشخص دیگری به تشخیص این شورا( در و تأیید هیأت رئیسه ها  ذاری آزمایشگاهگشورای سیاست

های مصوب به تفکیک هر دستگاه یا خدمات از طریق وب  شود. رئیس آزمایشگاه مرکزی موظف به اعالن تعرفه ماه هر سال تعیین می

 اشد.ب وری دانشگاه میآ ن آن به حوزه معاونت پژوهشی و فنو نیز اعال سایت آزمایشگاه مرکزی



 

  
 

 

به تصویب گذاری و هیأت رئیسه دانشگاه  سیاستی ابه طور جداگانه محاسبه و در شور ،تعرفه هر دستگاه و یا نمونه مورد آنالیز -3-3

 خواهد رسید.

های  های زیر برای دستگاه با تخفیف )عج(عصر ویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه ولیهای پژوهشی اعضای هیأت علمی و دانشج فعالیت -3-4

 شود: های مصوب حوزه معاونت پژوهشی در نظر گرفته می دارای تعرفه و بر حسب تعرفه

 ،مربوطه مصوبه گروه بر اساسگروه  آنهیات علمی و دانشجویان  یاعضا های گروه برای های دستگاه درصد برای تعرفه 08 تخفیف -3-4-1

 های هزینهصدی در 188صد قابل افزایش است )در صورت تخفیف ( در188های دانشجویان تحصیالت تکمیلی تا صد ) این تخفیف برای فعالیت

 .باشد( عهده گروه مربوطه می به برای انجام آزمایشو وسایل مورد نیاز  تأمین مواد

 آن دانشکده.هیات علمی و دانشجویان  یاعضاهای دانشکده برای  های دستگاه درصد برای تعرفه 08تخفیف -3-4-2

 خارج ازآن دانشکده. هیات علمی و دانشجویان یاعضاهای دانشکده برای  های دستگاه درصد برای تعرفه 78تخفیف -3-4-3

 دانشگاه. هیات علمی و دانشجویان یاعضاکل برای ها  های مرکزی دانشکده های آزمایشگاه های دستگاه درصد برای تعرفه 78تخفیف -3-4-4

 دانشگاه. هیات علمی و دانشجویان یاعضاهای آزمایشگاه مرکزی برای کل  های دستگاه درصد برای تعرفه 58تخفیف -3-4-5

عضو شبکه و مؤسسات آموزش عالی  ها تحصیالت تکمیلی دانشگاه هیات علمی و دانشجویان یاعضادرصد برای  25 تخفیف -3-5

داخل  یعلم أتیه یدوم آنها از اعضا یکه استاد راهنما یانیدانشجو یبرا .منطقه هشت کشور در های علمی ایران )شاعا( آزمایشگاه

 .دشومیافزوده مذکور ه مبلغ بده درصد  ،باشندیدانشگاه م

 شود. د، تخفیف در نظر گرفته میشو ها منعقد می و دانشگاه )عج(عصر ای که بین دانشگاه ولی نامه ها، بر اساس تفاهم سایر دانشگاهبرای  -3-6

 ،فیدرصد تخف 15 ،عدد 58تعداد نمونه تا  یبرا شود.ی در نظر گرفته نمیفیتخفعدد  15آزاد خارج از دانشگاه تا  یهانمونه یبرا -3-7

عدد،  158از  شتریو تعداد نمونه ب فیدرصد تخف 25عدد،  158تا  188تعداد نمونه از  ،درصد 28 ،عدد 188تا  58از  هانمونه برای

 .گرددمیمنظور  فیدرصد تخف 38

وامورجاریپذیرشنمونهدستورالعمل -4

 :استر مورد پذیرش نمونه رعایت موارد زیر الزامی د

باشد. بدیهی است که در صورت عدم  می ، مقدورتعرفه خدمات مورد تقاضا پرداختذیرش نمونه و انجام آزمایش برای خدمات با پ -4-1

 )های( ارسالی، کل مبلغ عودت داده خواهد شد.م آزمایش و یا از دست رفتن نمونهانجا

 .استهزینه ارسال نمونه )داخل و خارج دانشگاه( به آزمایشگاه بر عهده متقاضی  -4-2

 های آزمایشی هفته نمونهباشد. پس از یک  رف متقاضیان یک هفته پس از انجام آزمایش میها از ط مهلت دریافت باقیمانده نمونه -4-3

 گردند. معدوم می

 خواهد بود. دهی نتیجه آزمایشات، به تناسب دستگاه و نوع آزمایش و جوابپذیرش نمونه  -4-4

نحوهواریزوجه -5

 (عج)ولی عصردانشگاه  آمدهای آزمایشگاه مرکزی درکارگاهی باید مستقیماً به حساب آزمایشگاهی و -رآمد حاصل از خدمات علمید

در صورت تغییر شماره حساب طبق ضوابط مالی ) واریز شود ملی شعبه مرکزیبانک   2170673724886 به شماره حسابرفسنجان 

 .عالن خواهد شد(دانشگاه ا آوری نت پژوهش و فندانشگاه، موضوع به صورت رسمی از سوی حوزه معاو

 درآمدهانحوههزینهکرد -6

 باشد: به شرح زیر می ی حاصل از ارائه خدمات )پس از کسر هزینه ها(نحوه هزینه کرد درآمدها

با خدمات ارائه شده از محل  ایشان و کارایی )با توجه به میزان مشارکت1-3موضوع بند  آزمایشگاهکارشناسالزحمه به پرداخت حق -6-1

 شود. پرداخت می درصد15 تا (گذاریشورای سیاستبا تأیید 3-2و  2-2رعایت بند 



 

  
 

بر اساس فرم موجود در سایت آزمایشگاه مرکزی، صرفاً جهت پرداخت به افراد متخصصی که خارج از  نیرویانسانیسهم  :1تبصره

در این مورد  شود. پرداخت میدرصد11تا  گذاری شورای سیاستبا تأیید نمایند  وظایف خود جهت ارائه خدمات همکاری می

تواند مشاورانی را از میان اعضاء هیأت علمی دانشگاه حسب تخصص ایشان برای برخی تجهیزات دارای فنآوری باال  آزمایشگاه می

 دعوت به همکاری نماید.

 باشد. میدرصد11 تا )مدیر( آزمایشگاهمسئولفنیسهم  -6-2

پیوست شماره دو آیین نامه مالی معامالتی مصوب  5بند ب از ماده با رعایت  2-6و  1-6بندهای  الزحمهپرداخت حق:2بصرهت

 .قابل پرداخت است 81/86/1374هیات امنا در مورخ 

هانحوهپرداختهزینه -7

های خدمات ارائه شده به  فرمدانشگاه پس از رؤیت  آوری پژوهش و فن تمعاون ،6بندهای موضوع  به منظور تسریع در پرداخت هزینه

 دو، هرجهت تعمیر، نگهداری، استانداردسازی و تجهیز آزمایشگاه اسناد مثبته های واریزی دریافت شده و خارج دانشگاه و فیشداخل و 

 .نماید ربط پرداخت می های جاری به واحدهای ذی ماه مبالغ مربوطه را از ردیف
 

....................  مورخ دانشگاه و هیأت رئیسه ها گذاری آزمایشگاه سیاستیب شورای تبصره تنظیم شده است که به تصو 2و  بند 7این شیوه نامه در 

در اختیار شورای  نامه،این شیوه مفاددر تفسیر و تغییر  . الزم به ذکر است که هرگونهاست و از تاریخ تصویب و ابالغ قابل اجرا هرسید

 باشد. دانشگاه می و تأیید هیأت رئیسه ها آزمایشگاه اریذگ سیاست


