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 باسمه تعالی  

 

 

 

این  11و  4راهبردهاي مهم نظام پژوهش و فناوري در سند اسالمی شدن دانشگاه ها بویژه راهبردهاي شماره  با عنایت به   

و تدوین شاخص هاي مناسب نظارت و ارزیابی بر این ل سامانه ملی تجهیزات آزمایشگاهی، کارگاهی نظام مبنی بر تشکی

درآمدزاي دانشگاه و بهره برداري از ظرفیت هاي  ییقاتی و کارگاهتحق ،اینکه توسعه شبکه آزمایشگاهیبه  سامانه ها و با توجه

ساختاري و تجهیزاتی از اولویت هاي راهبردي دانشگاه آزاد اسالمی می باشد. توجه و اهتمام ویژه به راه اندازي و بهره برداري 

  بهینه از این حوزه ها از برنامه هاي اصلی شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه است.

شیوه نامه  راه اندازي و بهره برداري از آزمایشگاه ها و کارگاه هاي مرکزي (تحقیقاتی/کاربردي) دانشگاه ابالغ  در این راستا  

شیوه نامه الزم است واحدهاي دانشگاهی، مراکز آموزشی و آموزشکده ها نسبت به اجراي دقیق و به هنگام این  می شود و

  اهتمام ورزند.
 

  تعاریف -1ماده 

  است. دانشگاه آزاد اسالمیمنظور  دانشگاه:

  است. هر یک از واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمیمنظور  :دانشگاهی هايواحد

  ی است.آزاداسالم رازدانشگاهیغداخل کشور  یعال آموزش مؤسسات ههممنظور ها:  دانشگاه ریسا

  سابق دانشگاه است.منظور حوزه پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی: 

که بر اساس بخشنامه شماره است  کز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استانمنظور مر: آزمایشگاهی استان مرکز خدمات

شکل گرفته است و هدف از آن اعمال مدیریت متمرکز و اجراي فرایندهاي برنامه ریزي، اجرا،  30/4/98مورخ  24020/10

در واحد مرکز استان  است که پژوهشی و آزمایشگاه ها و کارگاه هاي درآمدزاي استانکنترل فعالیت هاي جاري واحدهاي 

  شده اند.تاسیس 

اعم از اعضاي هیات علمی، کارکنان و  و کارگاهی کلیه متقاضیان دریافت خدمات آزمایشگاهی: یدانشگاه مشتریان درون

  دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی هستند.

می  یدانشگاه بجز مشتریان درون ،کلیه درخواست کنندگان خدمات آزمایشگاهی و کارگاهیمنظور  :دانشگاه مشتریان بیرونی

  باشند.

  

را  مورد نیازکه خدمات آزمایشگاهی پیشرفته تخصصی  است ي مستقر در واحدهاي دانشگاهیکلیه آزمایشگاه ها آزمایشگاه:

   .نمایندارایه می ، دانشگاه بیرونیو  درون دانشگاهیمشتریان به 

  راه اندازي و بهره برداري از آزمایشگاه ها و کارگاه هاي مرکزي (تحقیقاتی/کاربردي) دانشگاهشیوه نامه 

 آزاد اسالمی شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه
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کارشناسی کاردانی/ دوره به دانشجویان آموزشی آزمایشگاه ها و کارگاه هایی که صرفاً خدمات آزمایشگاه/کارگاه آموزشی:

  ارایه می کنند.

  

در گروه هاي عمده تحصیلی کارگاه هاي واحدهاي دانشگاهی  آزمایشگاه ها وکلیه  :درآمدزا/تحقیقاتیکارگاه آزمایشگاه/

در راستاي تولید ثروت، قابلیت ارایه پزشکی که  و ارجی، هنر و معماريعلوم پایه، علوم کشاورزي، زبان هاي خفنی مهندسی، 

اجراي پروژه  ،تحصیالت تکمیلیخدمات به مشتریان بیرونی، صنایع، کارخانجات، شرکت ها، ارگان هاي دولتی، دانشجویان 

انجام پایان نامه ها و رساله ها، جهت هاي تحقیقاتی کاربردي و ارایه خدمات آزمایشگاهی به پژوهشگران، اعضاي هیات علمی 

  دارند. اعضاي هیات علمیپژوهشگران و به اجراي پروژه هاي تحقیقاتی کاربردي 

ي واحدهاي و کارگاه هاي درآمدزاگاه هاي تحقیقاتی مجموعه اي از آزمایش :)کاربردي/تحقیقاتیمرکزي( کارگاه/آزمایشگاه

تجمیع شده  )کاربردي /تحقیقاتی (کارگاه مرکزيتحت عنوان آزمایشگاه/ یساختماندر است که  و مراکز تحقیقاتی دانشگاهی

آزمایشگاه هاي تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی که همکار  .صورت می پذیردصرفاً از این محل  از این حوزه ها،درآمدزایی اند و

سازمان ملی استاندارد و یا مرجع سایر سازمان هاي تایید صالحیت کننده و یا عضو شبکه آزمایشگاهی فناوریهاي راهبردي 

تحقیقاتی محسوب می شوند. همچنین آزمایشگاه هاي  جزء این تعریفمعاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري هستند نیز 

مستقر در شرکت هاي دانش بنیان، مراکز رشد، پارك هاي علم و فناوري و همچنین آزمایشگاه هاي تحقیقاتی بخش خصوصی 

تشخیص داده حائز شرایط  شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه و دولتی خارج از مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی که از سوي

 مرکزي /کارگاهآزمایشگاهشبکه شگاهی دانشگاه، مجوز عضویت در شبکه پژوهشی و آزمایشوند تحت ضوابط 

  اند.را دریافت کرده  /کاربردي)تحقیقاتی(

است که درخواست اجاره/مشارکت جهت تحویل آزمایشگاه/کارگاه مرکزي حقوقی منظور کلیه متقاضیان  متقاضی:

  (تحقیقاتی/کاربردي) را دارند.
  

قطعات و  طراحی و تولیدکلیه خدمات قابل ارایه توسط آزمایشگاه ها و کارگاه ها شامل:  :/کارگاهیخدمات آزمایشگاهی

ساخت ها و تجهیزات؛ کارگاهی؛ تعمیر، نگهداري و کالیبراسیون دستگاهآزمایشگاهی و انواع خدمات تجهیزات آزمایشگاهی؛ 

اي آزمایشگاهی؛ خدمات مربوط به پیاده سازي آزمایش بر روي نمونه هاي مختلف؛ خدمات مشاوره ، آزمایشگاهی مواد مرجع

استانداردهاي خدمات آزمایشگاهی و ایمن سازي آزمایشگاه ها؛ برگزاري دوره هاي آموزشی تخصصی آزمایشگاهی، خدمات 

و مزارع وگلخانه هاي تحقیقاتی، خدمات تحقیقاتی در حوزه علوم و فناوریهاي مربوط به انواع حیوانات، دام و طیور، آبزیان 

سایت هاي  ،آزمایشگاه هاي دامپزشکی، خدمات پزشکی و پرستاري، )تکثیر، پرورش و نگهداري حیوانات آزمایشگاهی(حشرات 

  محسوب می شود. /کارگاهیخدمات آزمایشگاهی شیوه نامهدر این  سایر موارد مرتبط،و کامپیوتر 

اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره بردار که در قالب شرکت داراي مجوزهاي قانونی (از امور ثبت شرکت ها  :بهره بردار شرکت

و موسسات) هستند، که یا توسط واحد دانشگاهی با مشارکت اعضاي هیات علمی یا کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی و یا توسط 

یا دعوت به تاسیس شده اند و  (تحقیقاتی/کاربردي) بخش خصوصی در راستاي بهره برداري از آزمایشگاه/کارگاه مرکزي

  همکاري می شوند.
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  اهداف  –2ماده 

 هاي صرفاً آموزشی؛از آزمایشگاه ها و کارگاه /کاربردي)تحقیقاتی/کارگاه هاي مرکزي(تفکیک منطقی آزمایشگاه ها - 2-1

منابع آزمایشگاهی و کارگاهی ایجاد یک ساختار و فضاي فیزیکی مستقل به جهت تسهیل دسترسی و مدیریت بهینه  - 2-2

 درآمدزا؛

 /در حوزه آزمایشگاه ها و دولتی طریق مشارکت با بخش خصوصیافزایش درآمدهاي غیرشهریه اي دانشگاه از  - 2-3

 ؛مرکزي هاي کارگاه

هزینه هاي مربوط به تعمیر و نگهداري فضا و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی و هزینه هاي مربوط به  حذف - 2-4

 استانداردسازي و کالیبراسیون تجهیزات و غیره؛

ایجاد مدیریت متمرکز و یکپارچه در حوزه آزمایشگاه ها و کارگاه ها براي بهینه سازي فعالیت ها، کاهــــش هزینه  - 2-5

 ؛یدانشگاه واحدهاي خریدهاي غیر ضروري در سطح ها و جلوگیري از

و افزایش  هاي موجود ایجاد بستري مناسب براي ارایه خدمات با کیفیت به پژوهشگران، استفاده بهینه از ظرفیت - 2-6

 ؛از طریق ارتقاء کیفیت سرویس دهی رضایت مندي کاربران

 گویی به نیاز هاي جامعه، صنعت و دولت؛ شناسایی و مدیریت ظرفیت هاي ساختاري و تجهیزاتی دانشگاه در پاسخ - 2-7

 استقرار الزامات استاندارد هاي ملی و بین المللی در حوزه هاي مدیریتی، فنی و ایمنی آزمایشگاه ها؛ - 2-8

 در سطح کشور؛ /کارگاهیخدمات آزمایشگاهیدانشگاه آزاد اسالمی از نظر توسعه سهم بازار  - 2-9

 ان توانمند در حوزه فعالیت هاي آزمایشگاهی و کارگاهی؛ارزش گذاري به خدمات اعضاي هیات علمی و کارکن -2-10

 بهره گیري از انگیزه هاي بخش خصوصی و منافع جمعی در راستاي منافع دانشگاه؛ -2-11

 استفاده از ظرفیت کالن شبکه آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه آزاد اسالمی براي ارایه خدمات یکپارچه به کل کشور. -2-12
  

  گیري شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه:/تصمیم مشورتی شوراي -3ماده

بنابر نیاز و که  آزمایشگاه ها/کارگاه هاي مرکزي دانشگاه استتاسیس و راه اندازي این شورا مرجع تصمیم گیري در حوزه  

  اعضاي آن عبارتند از: می شود وتشکیل ضرورت 

 رئیس شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه (رئیس) - 

 تحقیقاتی و شبکه آزمایشگاهی /کارگاهی دانشگاه (نائب رئیس)مدیرکل مراکز  - 

 نماینده توسعه و مدیریت منابع دانشگاه معاون/ - 

 امور حقوقی و صیانت از دارایی هاي دانشگاه مرکز نماینده /رئیس - 

 نماینده امور کمیسیون معامالت دانشگاه - 

 از اعضاي هیات علمی و یا متخصصان موضوعی بصورت مدعو دو نفر - 
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  )/کاربرديتحقیقاتی( مرکزي/کارگاه هاي راه اندازي و تجهیز آزمایشگاه - 4ماده 

  روند اقدام توسط واحدهاي دانشگاهی مطابق با فلوچارت پیوست و موارد ذکر شده در این ماده خواهد بود:

مطابق با و نیز اقالم و تجهیزات آزمایشگاهی/ کارگاهی  /کارگاه هاي تحقیقاتی/درآمدزاهااعالم فهرست کامل آزمایشگاه  - 4-1

 ؛به منظور تشکیل بانک جامع اطالعاتی به مرکز خدمات آزمایشگاهی استان شیوه نامهه یک این دتعریف ارائه شده در ما

   آموزشی مغایر با اهداف این شیوه نامه می باشد. بدیهی است ارایه اقالم صرفاً

) راه اندازي آزمایشگاه /کارگاه مرکزي (تحقیقاتی/کاربردي) و ارسال آن به شبکه .B.Pکار (تدوین برنامه کسب و  - 4-2

  پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه جهت اخذ مجوز.

واحد دانشگاهی اقدام و  .B.Pشبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه در اسرع وقت نسبت به بررسی درخواست و  تبصره:

  به واحد دانشگاهی اعالم می نماید. نتیجه (تایید/رد درخواست) را

تخصیص یک ساختمان ترجیحاً مستقل در صورت تایید درخواست واحد توسط شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه،  - 4-3

براي کارگاه مرکزي که قابلیت استفاده در فعالیت هاي خدماتی، تجاري و صنعتی  مستقلبراي آزمایشگاه مرکزي و سوله 

  توسط واحد دانشگاهی الزامی است.داشته باشد، 

  از زمان ابالغ دو ماه می باشد.شیوه نامه  این 2-4 و 1- 4هاياجرایی شدن بند حداکثر مهلت تعیین شده براي -1تبصره

موجود در واحدهاي  فیزیکی امکانات و فضاهاي بر اساس ترجیحاًبایستی  فضاي مستقل (ساختمان مستقل)، -2تبصره

هاي مورد نظر شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی داستاندارو  شدهرافیایی/اقتصادي تعیین با در نظر گرفتن موقعیت جغ و نشگاهیدا

مستقل به لحاظ کمبود فضاهاي فیزیکی ایجاد یک سازه جدید و  رهن یا در صورتی که نیاز بهبدیهی است  .دانشگاه باشد

بدیهی  ارسالی پیش بینی شده باشد.)  .B.P(طرح کسب و کاردر بتدا از اباید  موجود در واحد دانشگاهی وجود داشته باشد،

شبکه آزمایشگاهی فناوري راهبردي، صندوق نوآوري و شکوفایی  از جملهاست واحدها می توانند از منابع مالی نهادهاي دولتی 

  استفاده نمایند. براي تامین بخشی و یا تمامی هزینه هاي مربوط به تاسیس ساختمان و جابجایی تجهیزات و...

درصورتیکه هر یک از واحدهاي دانشگاهی بر ماندن برخی از تجهیزات (به دلیل صرف هزینه هاي مربوط به جابجایی و  -4-4

یا هر علت دیگر) در مکان قبلی و ارایه خدمات در همان مکان تاکید دارند، باید مجوز الزم را از شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی 

  ند. دانشگاه اخذ نمای

در قالب یک ساختمان مجزا،  /کاربردي)تحقیقاتی( مرکزي /کارگاهکلیه واحدهاي دانشگاهی پس از استقرار آزمایشگاه - 4-5

  کسب نمایند. همین محلبایست کلیه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی درآمدزاي خود را از می

ضمن طی مراحل پس از راه اندازي آزمایشگاه/کارگاه مرکزي (تحقیقاتی/کاربردي) واحدهاي دانشگاهی موظف هستند  -4-6

و  در قالب قرارداد اجارهرا  مرکزي واحد /کارگاهآزمایشگاه حداکثر یک ماهدر بازه زمانی  شیوه نامهقانونی اشاره شده در این 

  بر اساس بازرسی ها،  نمایند.واگذار  یک سالبه مدت ، انی که داراي شرکت ثبت شده می باشندمتقاضیدرصدي از درآمد به 
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سال، واحد دانشگاهی  پایانس از پ در اجراي تعهدات مندرج در قرارداد در صورت موفقیت شرکتسوابق و گزارش عملکرد، 

  درصد در سهام شرکت مشارکت نماید. 49حداکثر تا  متناسب با آن و قرارداد سال اول، مبلغ ضمن تعدیلمی تواند 

در صورت رضایت واحد دانشگاهی از عملکرد شرکت در مناسبات مالی و "در قرارداد سال اول قید شود الزم است  :1 تبصره

، درصورت درخواست واحد براي تمدید مدت قرارداد، دانشگاهی ارایه خدمات به دانشجویان معرفی شده از سوي واحد

درصد از سهام خود را به دانشگاه  49حداکثر تا  ،دانشگاهخت اجاره به ادر قبال کاهش پردشرکت موظف است دانشگاهی، 

  "واگذار نماید.

: مالکیت تجهیزات با دانشگاه بوده و صحت و سالمت تجهیزات در موقع تحویل و عودت به دانشگاه باید در قرارداد 2تبصره 

  کامالً مشخص شود.

کمیسیون معامالت بایستی توسط  رآمد و میزان سهامو همچنین میزان درصدي از د قرارداد اجاره و مبلغ اجاره بها -4-7

-تنظیم و پیواحد  معاون پژوهش و فناوري یا علمیمحوریت و مدیریت با  /استان/مرکزي (با توجه به سطوح معامالت)واحد

  گیري شود. 

این  6-4بند  اشاره شده در درخصوص مواردو در صورتیکه کمیسیون معامالت واحد در مدت دو هفته تشکیل  -1تبصره

رسمی به آن واحد دانشگاهی اعزام  کارشناستصمیم گیري نکند، شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه مجاز است  شیوه نامه

  نماید. بدیهی است هزینه هاي کارشناسی به عهده واحد دانشگاهی خواهد بود.

آزمایشگاه/کارگاه مرکزي وجود  بهره برداري از پس از تعیین قیمت و انجام مزایده متقاضی برايدر صورتیکه  -2تبصره

نداشت، کمیسیون معامالت واحد مجاز است پس از اخذ موافقت شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه، در قیمت هاي اعالم 

  تجدید نظر نماید.و میزان مشارکت شده 

 ضیان پس از تایید شبکه پژوهشی وو مشارکت در آزمایشگاه/کارگاه مرکزي به متقا بهره برداريقرارداد  - 3هتبصر

  یس واحد دانشگاهی رسمیت پیدا می کند.آزمایشگاهی دانشگاه، با امضاء رئ

، در این دسته از واحدها کمیسیون معامالت استان مسئول باشد اگر واحد دانشگاهی فاقد کمیسیون معامالت - 4تبصره

   خواهد بود. بنداجراي این 

(بخشنامه اجرایی مراکز خدمات و  30/4/98مورخ  24020/10آن مطابق با بخشنامه شماره  و تعرفهارائه خدمات  نحوه -4-8

و به دانشجویان (تحصیالت تکمیلی)  شرکت بهره برداراز سوي  شبکه هاي آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی)

   بایستی در قرارداد لحاظ شود. ،اعضاي هیات علمی واحد دانشگاهی

عضو مراجعه  - 1به شرکت بهره بردار به این صورت خواهد بود:  یان تحصیالت تکمیلیدانشجواساتید و ایند معرفی فر :1تبصره

در بانک اطالعاتی واحد  متقاضیو ثبت اطالعات مربوط به  دانشجو به حوزه پژوهشی/آزمایشگاهی واحد دانشگاهیهیات علمی/



 ٢٠٧٧/١٠  
                            ٠٧/٠٨/١٣٩٩      

رد                                                                 �دا

  

٦ 
  

اطالعات مورد نیاز (براي مثال میزان با ذکر  جهت مراجعه به آزمایشگاه مرکزي متقاضیصدور معرفی نامه براي  -2 دانشگاهی

  استفاده از  - 3 سقفی که دانشجو می تواند از خدمات استفاده کند، میزان درصد تخفیف، بازه زمانی اعتبار معرفی نامه و ... )

  

مورخ  24020/10ه شده در بخشنامه شماره و اعمال تخفیف هاي اشار امکانات آزمایشگاه یا کارگاه تا سقف مشخص شده

نحوه پرداخت این  ،(بخشنامه اجرایی مراکز خدمات و شبکه هاي آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی) 30/4/98

، مبالغ بیش از سقف مشخص شده، باید به شرکت بهره بردار باید در قرارداد مشخص شود یدانشگاهواحد مبالغ از سوي 

تشکیل جلسات فصلی براي گزارش گیري، رفع موانع و  - 4هیات علمی/دانشجو به شرکت بهره بردار پرداخت شود.  توسط عضو

  مشکالت احتمالی و تسریع و تسهیل فرایندها با حضور نماینده واحد دانشگاهی و نماینده شرکت بهره بردار. 

(بخشنامه اجرایی  30/4/98مورخ  24020/10مه شماره نحوه تعرفه گذاري و نوع تعرفه ها باید مطابق با بخشنا :2تبصره 

مراکز خدمات و شبکه هاي آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی)، صورت پذیرد و در صورتی که بخشنامه اشاره شده 

  این بند قابل طرح و تصمیم گیري است. 1پاسخگوي نیاز نیست، موارد طی جلسات فصلی اشاره شده در تبصره 

  مدل مشارکت -5ماده

براي مدت  بهره برداري(اجاره و درصدي از درآمد) در قالب قراردادابتدا  /کاربردي)حقیقاتی/کارگاه مرکزي (تآزمایشگاه - 1- 5

تحویل متقاضی با اولویت اعضاي هیات علمی و یا  شیوه نامهاین صورت آزمایشی) بر اساس مقررات مندرج در ه (ب یک سال

واحد دانشگاهی می تواند مطابق ، در صورت وجود رضایت از عملکرد شرکت طرف مشارکت .دداده خواهد شکارکنان دانشگاه 

  در خصوص نحوه ادامه فعالیت شرکت تصمیم گیري نماید. شیوه نامهاین  6-4بند 

بایستی مجوز  اجاره داده شود،در هر سطح معامالتی به اعضاي هیات علمی و کارکنان آزمایشگاه درصورتیکه  - 1تبصره 

   توسط واحد دانشگاهی اخذ شود. ،کمیسیون معامالت مرکزي دانشگاه

که توسط واحد  زایده عمومیبدین صورت است که در م ،دانشگاه منظور از اولویت اعضاي هیات علمی یا کارکنان -2تبصره 

در شرایط  ،/کارگاه مرکزيآزمایشگاه بهره برداري ازبراي ، دانشگاهی و زیر نظر کمیسیون معامالت استان صورت می گیرد

  با اعضاي هیات علمی یا کارکنان دانشگاه خواهد بود. /کارگاهآزمایشگاه (اجاره/مشارکت) بهره بردارياولویت  ،برابر

(مشخص  خواهد بودو زیان مشارکت در قالب شرکت، با احتساب آورده دو طرف و مشخص نمودن درصدهاي سود  - 2- 5

مالی سود و زیان قرارداد مشارکتی و همچنین نحوه ثبت مالی و حسابداري آن بر عهده معاونت توسعه و سازو کار نمودن 

   /معاونت علمیقرارداد و پایش آن بر عهده معاونت پژوهش و فناوري پیش نویس تنظیمپیگیري  مدیریت منابع دانشگاه است)

قی، معاونت توسعه و مدیریت منابع، حراست، کمیسیون (که می بایست طی جلسات کارشناسی با حوزه هاي حقو استواحد 

/استان/مرکزي کمیسیون معامالت واحد تنظیم شود)، سپس قرارداد باید توسط و دیگر حوزه هاي موضوعی دانشگاه، معامالت

پس از  .)استمسئولیت تایید نهایی قرارداد بر عهده کمیسیون معامالت واحد ( تایید نهایی گردد (با توجه به سطوح معامالت)
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قرارداد با  نهایتاً را اخذ نموده وپژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه  شبکهتاییدیه واحد دانشگاهی موظف است آن طی نامه اي 

   امضاي ریاست واحد دانشگاهی رسمیت می یابد.

با محاسبه آورده دانشگاه (چه از نظر نیروي انسانی، فضاي فیزیکی، تجهیزات و ...) در  سقف درصد سهام دانشگاه -3- 5

درصد با محاسبه آورده شرکت (دانش فنی، نرم افزار و سخت  51سهم شرکت از سود و زیان و درصد  49 قرارداد مشارکتی

  .افزار) خواهد بود

از هزینه ها پرداخت کلیه ر نظر گرفته شده است مسئولیت کامل با توجه به اینکه سهم شرکت بیش از سهم دانشگاه د -5-4 

 ،بر عهده شرکت می باشدنیروي انسانی  ، بیمه، تشویقی هاي مالی و سایر هزینه هاي مربوط بهمزدحقوق و دست جمله

، تعمیر و نگهداري و کالیبراسیون تجهیزات، همچنین پیاده سازي /شیمیاییمواد مصرفی همچنین هزینه هاي مربوط به

(مدل همکاري کارکنان  بر عهده شرکت خواهد بود.و یا الزامات همکار سایر نهادها و سازمان ها   ISO/IEC17025الزامات 

  آزمایشگاه واحد دانشگاهی با شرکت، توسط معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه مشخص می گردد)

 شرکت بهره بردار و کارکنان آن ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاه می باشند. - 5- 5

بجز مدل اجاره صرف، شرکت بهره بردار هیچگونه ارتباط مالی با خدمت گیرندگان  ،در کلیه مدل هاي مشارکتی - 6- 5

(متقاضیان) نخواهد داشت و بهاي ارایه خدمات بر اساس تعرفه هاي مقرر از متقاضیان به ردیف حساب مستقل ساهاي 

مبالغ نقدي سورات قانونی پس از کسر ک واریز خواهد شد که) ذکر می شودواحدهاي دانشگاهی (شماره حساب در قرارداد 

طی ماه تا پایان ماه بعد و مبالغ تعهدي سازمان ها یا اشخاص حقیقی و حقوقی  در دریافتی از متقاضیان مطابق با مفاد قرارداد

  محاسبه و سهم طرفین بر اساس قرارداد پرداخت خواهد شد.

(آیین نامه  30/4/98مورخ  24020/10ه شماره اعضاي هیات علمی و کارکنان دانشگاه می توانند مطابق با بخشنام -7- 5

در قالب طرح و بر گاهی آزمایشگاه یا تجهیزات آزمایش از اجرایی مراکز خدمات و شبکه آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه)

  استفاده نمایند.اساس مدل مشارکت تعریف شده در آیین نامه مذکور 

(آیین نامه  4/10/98مورخ  62814/10بخشنامه شماره  اجرا،درخصوص طرح هاي دانش بنیان مرجع تصمیم گیري و  :تبصره

  جامع بازار فناوري و سراهاي نوآوري دانشگاه آزاد اسالمی) است.

 پاسخگوي نیاز واحد نیست حسب ضرورت واحداین بخشنامه  2-5و  1-5اگر مدل مشارکتی اشاره شده در ردیف  - 8- 5

پیوست آیین نامه جامع بازار فناوري و سراهاي نوآوري (شماره  7دانشگاهی می تواند از مدل هاي اشاره شده در ماده 

  شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه، استفاده نماید.مجوز از  اخذ) پس از 4/10/98مورخ  62814/10

شرایط مربوط به تمدید و یا تغییر مدل مشارك و یا موارد قانونی در خصوص نحوه فسخ قرار داد باید صراحتاً در  - 9- 5

  قرارداد میان واحد دانشگاهی و شرکت بهره بردار ذکر گردد.
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  /کاربردي)تحقیقاتیهاي مرکزي(/کارگاهها نظارت، ارزیابی و پایش عملکرد آزمایشگاه -6ماده

ا در مرحله اول به عهده معاونت پژوهش و فناوري و ی /کاربردي)تحقیقاتیمرکزي(کارگاه /نظارت بر عملکرد آزمایشگاه - 1- 6

 معاونت علمی واحد دانشگاهی است.

 ها/کارگاه هاي مرکزيآزمایشگاه  عملکرد مراکز خدمات استان وظیفه نظارت، ارزیابی و پایش مستمر -2- 6

 بر عهده دارند.را در استان (تحقیقاتی/کاربردي) 

شبکه پژوهشی و و توسط  (ساتا)آزمایشگاه/کارگاهی دانشگاهپورتال از طریق  یستماتیکپایش عملکرد به صورت س -3- 6

 انجام می شود. آزمایشگاهی دانشگاه

  انجام خواهد شد. شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاهنظارتی  بازرسی هاي ادواري و موردي نیز توسط دستگاه -4- 6

 هاي ز مهمترین شاخصو همچنین میزان خدمات ارایه شده به دانشجویان تحصیالت تکمیلی احاصل میزان درآمد  - تبصره

  ها/کارگاه هاي مرکزي(تحقیقاتی/کاربردي) می باشد.آزمایشگاه ارزیابی 

 

  دانشگاهتمهیدات الزم به منظور افزایش بهره وري و حفظ صرفه و صالح  - 7ماده 

باید ساز و کار الزم به منظور صیانت از اموال دانشگاه به خصوص تجهیزات گران قیمت را فراهم کرده و در این  واحدها -7-1

  کنند. اقداماي شایسته زمینه به نحو

ایمن سازي آزمایشگاه ها مطابق با بخشنامه ها و ضوابط  الزام شرکت ها در راستاي واحدها موظف هستند نسبت به -7-2

  اردهاي ایمنی مربوط اقدام نمایند.ابالغ شده از سوي سازمان مرکزي و رعایت استاند

را (بیمه مسئولیت مدنی) ان آزمایشگاه ها اي کارکنان ومتقاضیبیمه پوشش موظف هستند ساز و کار الزم براي  واحدها - 7-3

برنامه ریزي کنند تا در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه  طوري و در این زمینه و یا مشارکت در نظر بگیرنددر قرارداد اجاره 

  پاسخگویی را به نحو شایسته داشته باشند. امکان

نیاز به یک یا تعدادي از  /کاربردي)تحقیقاتی( مرکزي /کارگاهآزمایشگاه ایجاددرصورتیکه واحد دانشگاهی براي  -7-4

تجهیزات پیشرفته  داشته باشد که در واحدهاي دیگر دانشگاهی موجود و بالاستفاده است، می تواند مطابق با بخشنامه شماره 

  (طرح تعاون تجهیزات) اقدام به جابجایی تجهیزات نماید. 24/6/98مورخ  34440/10

و  را در شرایط اجاره/مشارکت (تحقیقاتی/کاربردي) /کارگاه مرکزيیشگاهآزمااین شیوه نامه صرفاً مقررات مربوط به  -7-5

در بر دارد؛ بدیهی است در صورتیکه واحد دانشگاهی داراي آزمایشگاه/کارگاه یا تجهیزاتی است که درآمدزا بوده و  سهامداري

به ارایه خدمات ادامه دهد و صرفاً  درصد براي واحد دانشگاهی تامین می نماید می تواند، مطابق روال گذشته 30سود باالي 

زمانی که دستگاه یا آزمایشگاه زیانده بوده و یا بال استفاده می باشد، مشمول مقررات اجاره/مشارکت مندرج در این شیوه نامه 

  می شود. 
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  می باشد. شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاهمرجع ذیصالح  شیوه نامه در صورت وجود ابهام در اجراي این- 8ماده 

در صورت بروز هر گونه اختالف میان شرکت بهره بردار و واحد دانشگاهی شورایی مرکب از دو نفر به نمایندگی از تبصره: 

طرف شرکت بهره بردار، دو نفر به نمایندگی از سوي دانشگاه و یک نفر داور مرضی الطرفین، مرجع تصمیم گیري و حل 

   اختالف است.
  

د و کلیه معاونت شو تبصره تنظیم شده است و از تاریخ ابالغ الزم است اجرا 15 بند و 38 ماده 9در  نامهشیوه این  - 9ماده 

ها و مراکز و ادارات کل مستقل دانشگاه موظف به همکاري با شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه در راستاي تحقق اهداف 

  شیوه نامه می باشند.
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