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 مشخصات سندفرم 

های علم و فناوری و مراكز ي، پاركپژوهشمراكز ها، آزمايشگاه مركزی دانشگاه دستورالعملعنوان سند: 

 آموزش عالي

 22/02/1394 تاريخ تصويب سند:

 31384/3 شماره  سند:

  )شاعا(های علمی ایران ، شبكه آزمایشگاهدفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوریتهیه كننده: 

 3های علم و فناروی و مراكز آموزش عالی به استناد مفاد بند ها، مراكز پژوهشی، پاركآزمایشگاه مركزی دانشگاه دستورالعمل

مجلس شورای  18/5/1383قانون اهداف، وظایف و تشكیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب  2ماده  "ب "بخش
گیری از ابالغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین بهره 29/6/93علم و فناوری تاریخ های كلی تاسسی 1-2اسالمی و بند 

و آموزش عالی برای ایجاد آزمایشگاه  ها مراكز پژوهشیاهدانشگها و مراكز آموزشی و ترغیب شگاهها، پژوهنظرات دانشگاه
محترم پژوهش و فناوری وزارت متبوع رسید و  وری از امكانات و تجهیزات پژوهشی به تصویب معاونمركزی و افزایش بهره

 گردد.جهت اجرا ابالغ می

 تصويب كننده:

 وحید احمدی

 معاون پژوهش و فناوری
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 دانشگاه ها، مراكز پژوهشي، پارك های علم و فناوری و مركزی آزمايشگاه دستورالعمل

 مراكز آموزش عالي 

 : مقدمه

ي از اعتبارات مراكز آموزش عالي داينكه بخش زيا هدر كشور و با عنايت ب با توجه به گسترش مراكز آموزش عالي

بد ساماندهي تجهيزات مذكور امري ضروري به ايي تخصيص ميآزمايشگاهتجهيزات تحقيقاتي و براي خريد و تأمين 

كوچك و هاي آزمايشگاهنظر مي رسد. براساس بررسي هاي به عمل آمده مشخص شده است اين تجهيزات در قالب 

هاي مختلف آموزش عالي جانمايي شده و تعداد قابل توجهي از آنها به صورت موازي و تكراري پراكنده، در قسمت

هاي زيادي كه صرف ي و پژوهشي خريداري شده است. بدين ترتيب با وجود هزينهتوسط مؤسسات و مراكز آموزش

طرف ديگر برخي از اين تجهيزات به دليل نگهداري  آن شده، بهره برداري كافي از آنها صورت نپذيرفته است. از

نامناسب و عدم استفاده صحيح غيرقابل استفاده و مستهلك شده است. از اين رو براي ساماندهي وضعيت موجود 

هاي وزارت اساس سياست ي و تحقيقاتي از نظر نرم افزاري، سخت افزاري و نيروي انساني برآزمايشگاهتجهيزات 

 .شودمركزي با شرح وظايف ذيل تدوين شده است. لذا تأكيد مي آزمايشگاه دستورالعملو فناوري علوم، تحقيقات 

باشند نسبت به عملياتي مي آزمايشگاه كه دارايهاي علم و فناروي و مراكز پژوهشي ها، پاركها، پژوهشگاهدانشگاه

 اقدام نمايند. دستورالعملنمودن اين 

  تعاريف – 1ماده 

هاي مرتبط اي از سخت افزارها، نرم افزارها، منابع انساني متخصص و دستورالعملبه مجموعه: مركزی آزمايشگاه

هاي علمي و تحقيقاتي ايجاد و اي براي انجام آزمايششود كه در فضاي فيزيكي متناسب، به صورت شبكهاطالق مي

 سازماندهي شده است.

زيرمجموعه  هاي علم و فناوري و مراكز آموزش عاليي، پاركپژوهشها، مراكز دانشگاهاز مؤسسه منظور مؤسسه: 

  باشد.وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي

 شود. مركزي كه از اين به بعد به اختصار شورا ناميده مي آزمايشگاهشوراي  شورا: 

  

  :مركزی آزمايشگاهموضوع  -2ماده 

مركزي با موضوع ساماندهي امكانات و تجهيزات پيشرفته مورد نياز گروه هاي مختلف آموزشي و پژوهشي   آزمايشگاه

تكراري، موازي و غيرضروري، بهينه از امكانات موجود، صرفه جويي و جلوگيري از خريدهاي ري وو فناوري، بهره 

وهشگران، انتقال اطالعات، پرهيز از انحصاري شدن امان بهره برداري از داده ها در آينده، ايجاد ارتباط بيشتر بين پژ

ي موجود و امكان دسترسي همه اعضاي هيأت آزمايشگاهفعال نمودن كليه تجهيزات دستگاه ها و تجهيزات موجود، 

 شود.علمي، پژوهشگران، دانشجويان و محققان به فضاها و امكانات پژوهشي ايجاد مي

ر يك فضاي بسته، در يك محل تجميع شده باشند يا اينكه در قالب در ضمن امكان دارد تجهيزات مورد نظر د

 مركزي آن مؤسسه فعاليت نمايند. آزمايشگاههاي اقماري به صورت شبكه اي و زيرنظر رئيس  آزمايشگاه
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 مركزی  آزمايشگاههدف از ايجاد  -3ماده 

 ي )سخت افزاري و نرم افزاري(آزمايشگاهگذاري منابع و توانمندي هاي علمي و  كنهادينه كردن فرهنگ اشترا 3-1

 يآزمايشگاهريزي و مديريت خدمات امكان برنامه 3-2

ي جهت ارائه خدمات بهينه پژوهشي و فناوري توسط كارشناسان آموزش آزمايشگاهمتمركز شدن تجهيزات  3-3

 ديده و متخصص

  يآزمايشگاهو تعمير تجهيزات زمينه سازي براي مديريت نگهداري  3-4

 هاي ضروريجلوگيري از خريد تجهيزات مشابه و فراهم آوردن امكان خريد دستگاه 3-5

 مركزي آزمايشگاهي در سطح مؤسسه با محوريت آزمايشگاهايجاد شبكه  3-6

 هاي موجود در مؤسسهها و كارگاهآزمايشگاهتسهيل در بهره برداري بهينه از  3-7

 هاي علمي ايرانآزمايشگاهتسهيل خدمات رساني در شبكه  3-8

 الملليهاي تحقيقاتي استاني، ملي و بينامكان مشاركت فعال در اجراي پروژه 3-9

 HSEسهولت در برقراري نظام  3-10

 

  آزمايشگاهمركز اصلي  -4ماده 

 باشد.، درون مؤسسه مربوطه ميآزمايشگاهمركزي خواهد بود، بنابراين مركز اصلي  آزمايشگاههر مؤسسه داراي يك 

 

  مايشگاه مركزیزتركیب شورای آ -5ماده 

 )رئيس مؤسسه )رئيس شورا 

 )معاون پژوهش و فناوري مؤسسه )نائب رئيس 

 معاون آموزشي مؤسسه 

 معاون اداري و مالي مؤسسه 

  دبير( آزمايشگاهرئيس( 

 شود.در صورت نبود معاون پژوهش و فناوري در مؤسسه، مدير پژوهش و فناوري جايگزين مي تبصره:
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  زمان و اداره جلسات شورا -6ماده 

مؤسسه حداقل دوبار در سال و براي  آزمايشگاهتعيين زمان جلسه شورا و ترتيب دعوت بنا به صالحديد شوراي 

ي اكثريت نسبي أشورا الزامي است. تصميمات اتخاذ شده با ر اعضايرسميت يافتن شورا، حضور حداقل سه نفر از 

 رسد. به تصويب مي اعضاي

  مركزی آزمايشگاهشورای وظايف  -7ماده 

 تصويب چشم انداز و برنامه هاي سال و تعيين خط مشي الزم 7-1

مركزي براي كسب درآمدهاي اختصاصي و گردش مالي آن )به منظور  آزمايشگاهافتتاح حساب بانكي به نام  7-2

 شود(.مي آزمايشگاهمدها منحصراً صرف آدراين  آزمايشگاهتوسعه 

 آزمايشگاهتأمين اعتبار و تغيير در سرمايه  7-3

 تصيب بودجه ساليانه 7-4

 تصويب ترازنامه مالي 7-5

 يآزمايشگاهبررسي، تصويب خريد و انعقاد قراردادهاي تعمير و نگهداري تجهيزات  7-6

 هاي علمي ايران )شاعا( آزمايشگاههماهنگ نمودن مصوبات شورا با سياست ها و اهداف شبكه  7-7

 مركزي آزمايشگاهريزي، ساماندهي و نظارت بر فعاليت هاي برنامه 7-8

 اه مركزيگمركزي براي تحقق اهداف و فعاليت هاي علمي آزمايش آزمايشگاههمكاري و ارتباط مستمر با رئيس  7-9

 نظارت بر نحوه هزينه كرد صحيح اعتبارات 7-10

 

 مركزی  آزمايشگاهانتصاب رئیس  -8ماده 

سال منصوب  4مركزي به پيشنهاد معاون پژوهش و فناوري و ابالغ رئيس مؤسسه به مدت  آزمايشگاهرئيس  8-1

 گردد.مي

 گيرد.مركزي زير نظر معاون پژوهش و فناوري صورت مي آزمايشگاهتمام فعاليت هاي رئيس  8-2

 وظايف رئیس شورا -9ماده 

 اداره جلسات شورا 9-1

  آزمايشگاهعملكرد رئيس نظارت بر حسن جريان امور به خصوص نظارت بر  9-2
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 مركزی  آزمايشگاهوظايف رئیس  -10ماده 

 و نظارت بر حسن انجام امور محوله آزمايشگاهاداره  10-1

 آزمايشگاهارائه راهكارهاي مناسب جهت افزايش ضريب ايمني در  10-2

 ط در حدود بودجه مصوب و مقرراتوكاركنان، تعيين وظايف و مزاياي مربپيشنهاد به كارگيري و تعديل  10-3

 آزمايشگاهاز محل بودجه ساليانه و درآمدهاي خصوصي  آزمايشگاهتجهيزات امضاي اسناد مالي مرتبط با خريد  10-4

 مركزي  آزمايشگاهبا هماهنگي شوراي 

 مركزي آزمايشگاهارائه فصلي گزارش مالي و آمار عملكرد و نحوه هزينه كرد اعتبارات شاعا به شوراي  10-5

مركزي براي پيشنهاد به شوراي  آزمايشگاههاي مرتبط با نامهكارها و آيينتهيه و تنظيم پيش نويس دستور 10-6

 مركزي آزمايشگاه

دستگاه ها بر اساس كارايي و تعهد كاري، به  به كارشناسان آزمايشگاهپيشنهاد پرداخت درآمد مشخصي از  10-7

 مركزي آزمايشگاهشوراي 

 مركزي آزمايشگاهمركزي به شوراي  آزمايشگاهاليت هاي عپيشنهاد توسعه ف 10-8

ابالغ از طرف  ركزي با مشورت گروه هاي آموزشي وم آزمايشگاهوابسته به هاي  آزمايشگاهانتخاب مديران  10-9

 مركزي آزمايشگاهرئيس 

 و ارائه آن به شوراي جهت تصويب ها آزمايشگاهنظر رؤساي  جمع آوري نيازهاي تجهيزات بر اساس 10-10

 يآزمايشگاهتهيه بانك اطالعات تجهيزات تحقيقاتي و  10-11

 و فناوري همكاري مستمر با دفتر امور پشتيباني پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات 10-12

 نظارت بر نظام تعمير و نگهداري تجهيزات 10-13

 ابالغ و پيگيري مصوبات جلسه شورا 10-14

 ارسال گزارش ساليانه به رئيس شورا 10-15
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 رئیس شورانائب وظايف  -11ماده 

 اداره جلسه در غياب رئيس شورا  11-1

معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و ارسال گزارش عملكرد ساليانه با تأييد رئيس شورا به  11-2

 فناوري

 دستورالعملنحوه تغییر  -12ماده  

را به همراه پيشنهادهاي الزم به  آزمايشگاهدر پايان هر سال، آمار عملكرد  مكلف استمركزي  آزمايشگاهشوراي 

معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارائه دهد تا اين معاونت با جمع بندي گزارش ها و 

  هاي سراسر كشور، نسبت به تغيير احتمالي آيين نامه اقدام نمايد. آزمايشگاهپيشنهادهاي احتمالي 

 پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امور پشتیباني حمايت و دفتر وظايف  -13ماده 

 هاي مركزي سراسر كشور آزمايشگاهدريافت گزارش   13-1

 ها آزمايشگاهنظارت بر عملكرد   13-2

 تخصيص بودجه و اعتبارات، متناسب با مشاركت مؤسسه 13-3

 دستورالعملپيشنهاد تغيير احتمالي  13-4

 

 دستورالعمل اعتبار -14ماده 

 ست. ا مورد تصويب قرار گرفت و از زمان ابالغ الزم االجرا 22/2/94تبصره در تاريخ  1ماده و  14در  دستورالعملاين 

 

 

 

 

 

 


