آئيننامه تاسيس و اداره آزمايشگاههاي پژوهشي
ايي آئيي ًاهِ تِ هٌظَر ّذفوٌذ ًوَدى فعاليتّاي اخرايي پصٍّؽي ٍ اظتفادُ تْيٌِ از فضاّاي
آزهايؽگاّي در آزهايؽگاُّاي پصٍّؽي داًؽگاُ ٍ ايداد ٍحذت رٍيِ در ظغح داًؽگاُ تِ هٌظَر تأظيط ٍ
ادارُ آزهايؽگاُّاي پصٍّؽي ،تذٍيي ؼذُ اظت.

آزهايؽگاُ پصٍّؽي تِ هکاًي گفتِ هيؼَد کِ هدْس تِ ٍظايل آزهايؽگاّي الزم تراي اًدام آزهايػّاي
پصٍّؽي در زهيٌِّاي علوي هرتثظ تاؼذ.
الف) ايداد رًٍذ يکعاى در تأظيط ٍ ادارُ آزهايؽگاُّاي پصٍّؽي در ظغح داًؽگاُ
ب) افسايػ تْرٍُري آزهايؽگاُّاي پصٍّؽي
ج) تَظعِ آزهايؽگاُّاي پصٍّؽي در داًؽگاُ
د) ايداد اًگيسُ تراي هؽارکت ٍ فعاليت تيؽتر اعضاي ّيأتعلوي در آزهايؽگاُّاي پصٍّؽي.
ُ) تَظعِ ارتثاط تا صٌعت
عضَ ّيأتعلوي هتماضي تأظيط آزهايؽگاُ پصٍّؽي هيتايعت داراي ؼرايظ ريل تاؼذ:
الف)ٍضعيت پصٍّؽي:
عضَ ّيأتعلوي هي تايعت حذالل 50اهتياز عثك آئييًاهِ اعتثار ٍيصُ از تخػ هماالت هدالت ٍ
پرٍشُّاي پصٍّؽي هرتثظ تا هَضَع آزهايؽگاُ در  3ظال لثل از تاريخ درخَاظت تأظيط آزهايؽگاُ
پصٍّؽي کعة ًوَدُ تاؼذ.
حذاکثرتا 20اهتياز از تخػ پرٍشُّاي پصٍّؽي هرتثظ تا هَضَع آزهايؽگاُ لاتل هحاظثِ
هيتاؼذ.
ب) ٍضعيت آهَزؼي :
 درٍض هَرد تذريط عضَ ّيأتعلوي هتماضي هيتايعت در راظتاي زهيٌِ پصٍّؽي هرتثظ تاآزهايؽگاُ پصٍّؽي هَرد درخَاظت تاؼذ.
 کيفيت تذريط هتماضي (اعضاء ّيأتعلوي آهَزؼي) هيتايعت هَرد تأييذ ؼَراي داًؽکذُ تاؼذ.اعضاي ّيأتعلوي خذيذ االظتخذام کِ ؼرايظ فَق را ًذارًذ ،چٌاًچِ لرارداد پصٍّؽي تا خارج
داًؽگاُ تا هثلغ تاالظري تيػ از  400هيليَى ريال داؼتِ تاؼٌذ از ؼرايظ ايي هادُ هعاف ّعتٌذ.
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تِ هٌظَر تأظيط ٍ راُاًذازي آزهايؽگاُ پصٍّؽي الزم اظت هراحل ريل عي ؼًَذ:
الف) تکويل فرم ٍ ترًاهِ درخَاظت ايداد آزهايؽگاُ پصٍّؽي تَظظ عضَ ّيأتعلوي ٍ ارايِ تِ هذيرگرٍُ
هرتَعِ؛
ب) عرح درخَاظت آزهايؽگاُ در ؼَراي گرٍُ هرتَعِ خْت تررظي ٍتصَية.
ج) ارايِ عرح تِ هعاًٍت پصٍّؽي داًؽکذُ خْت عرح در ؼَراي داًؽکذُ تِ هٌظَر تررظي ٍتصَية؛
د) ارايِ عرح تِ هذيريت اهَر پصٍّؽي داًؽگاُ تراي تررظي ٍ تصَية در ؼَراي پصٍّؽي تِ هٌظَر تررظي
ٍ تصَية آى در ؼَراي پصٍّؽي داًؽگاُ؛
ُ) صذٍر حکن ظرپرظتي آزهايؽگاُ پصٍّؽي تِ پيؽٌْاد هعاٍى پصٍّؽي داًؽگاُ ،تَظظ رئيط داًؽگاُ تِ
هذت ظِ ظال.
الف) الزم اظت اهتياز هتَظظ ظِ ظالِ پصٍّؽي ظرپرظت آزهايؽگاُ پصٍّؽي(عثك آيييًاهِ گراًت) تيؽتر
از اهتياز پصٍّؽي هتَظظ ظِ ظالِ داًؽکذُ هرتَعِ تاؼذّ ،وچٌيي الزم اظت هتَظظ اهتياز پصٍّؽي ظِ
ظالِ عضَ ّيأتعلوي از  55درصذ هتَظظ اهتياز پصٍّؽي ظِ ظالِ داًؽگاُ ًيس کوتر ًثاؼذ.
ب) تِ هٌظَر توذيذ حکن ظرپرظتي آزهايؽگاُ پصٍّؽي الزم اظت ظرپرظت آزهايؽگاُ ،گسارغ اعتثار ٍيصُ
ظِ ظالِ خَد (از عريك ظايت پصٍّؽي  )sepidرا تِ ّوراُ ؼٌاظٌاهِ تکويلؼذُ ٍ ٍب ظايت آزهايؽگاُ
(هغاتك فرم هرتَعِ) تراظاض رٍال هادُ  3ايي آيييًاهِ تِ هذير گرٍُ هر تَعِ ارايِ ًوايذ.
چٌاًچِ عضَ ّيأتعلوي در خالل ايي ظِ ظال تِ فرصت هغالعاتي عسيوت ًوايذ دٍرُ ارزياتي
از ظِ ظال تِ چْار ظال افسايػ هيياتذ.
ج) در صَرت هحمك ًؽذى تٌذّاي الف ٍ ب هادُ  4ايي آييي ًاهِ ،حکن ظرپرظتي آزهايؽگاُ پصٍّؽي
توذيذ ًؽذُ ٍ در صَرت ٍخَد هتماضي خذيذ تراي ظرپرظتي آزهايؽگاُ پصٍّؽي ،هتماضي خذيذ
هيتايعت رٍال هَخَد در هادُ  3را تِ اًدام رظاًذُ ٍ حکن خذيذ تراي ايؽاى صادر ؼَد .در صَرت عذم
ٍخَد هتماضي تراي آزهايؽگاُ پصٍّؽي ،فضاي آزهايؽگاُ تر اظاض ًظر ؼَراي داًؽکذُ هرتَعِ تِ
آزهايؽگاُّاي ديگري اختصاؾ هيياتذ.
آزهايؽگاُّايي کِ کاهالً تا حوايت هالي خارج از داًؽگاُ تأظيط ٍ ادارُ هيؼًَذ از ايي
آيييًاهِ هعتثٌي ّعتٌذ.
ايي آيييًاهِ در پٌح هادُ ٍ چْار تثصرُ تذٍيي ٍ در تاريخ  88/5/12در ؼَراي پصٍّؽي داًؽگاُ ٍ در
تاريخ  88/9/24در ؼَراي داًؽگاُ تِ تصَية رظيذ.
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