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 های علمی ایران)شاعا(آزمایشگاهنظام نامه شبكه 

 مقدمه

هاای ییشارفر  و افاراد    آزمايشااا   ، امکاان دسررسای با    فنااوری  علم وة يکی از نیازهای ضروری توسعبدون ترديد، 

با همکااری   رو، الزم استکنند. از اينارائ  یژوهشاران خدمات الزم را ک  بروانند ب   ،باشدمرخصص در اين زمین  می

ی شاااه آزماي، يا  شاطک    مارتط   های دولری و خصوصای شرکتفناوری و علم و  هاییاركها، ها، یژوهشاا دانشاا 

   قابلیت ارائ  خدمات الزم ب  طیف وسیعی از مرقاضیان را داشر  باشد.قدرتمند ايجاد کرد ک  

 دولری و هایات یژوهشی و شرکتمؤسسها، های زيادی در سطح کشور در درون دانشاا آزمايشاا  در حال حاضر

باشند؛ ک  بدون وجود ي  ل میهای مخرلف ب  فعالیت مشغوکدام در سطوح و حوز  هروجود دارند ک   خصوصی

های ها ب  خريد و توسعة تجهیزات خود و انجام آزمايشآزمايشاا موارد در بسیار از روز ب  منطع اطالعاتی جامع و

  شود.ها مییردازند ک  موجب افزايش هزينة تحقیق و توسعة آنموازی می

های مخرلف اعم از تجهیزات آزمايشااهی، حوز های یژوهشی بسیار مناسب کشور در وجود ظرفیتاز طرفی با 

ها و مراکز تحقیقاتی، ها، یژوهشاا های یژوهشی در دانشاا نیروی انسانی، فضاهای کالطدی، اطالعات علمی، يافر 

ها باعث اسرفاد  صحیح و های عمومی و خصوصی، همارايی و هماهنای بین اين ظرفیتو بخش اجرايیهای دسراا 

خاص شطک   های یژوهشی و ب  طورشود. بنابراين، اشرراك ظرفیت های یژوهشی با تشکیل شطک ها میبهین  از آن

سازی ور نظام مربوط ب  شطک ظالمللی ضروری است. ب  همین منو بین ای، منطق ها ب  صورت ملیآزمايشاا 

 شود.ارائ  میايران های علمی آزمايشاا 

 

 . تعاریف و اختصارات1ماده 

 باشد.: منظور وزارت/ وزير علوم، تحقیقات و فناوری میت/ وزیر علوموزار .1-1

 باشد.: منظور معاونت/ معاون یژوهش وفناوری وزارت علوم میمعاونت/ معاون .1-2

 باشد.می "های علمی ايران )شاعا(نظام نام  شطک  آزمايشاا "منظور نامه:نظام .1-3

 باشد.میهای شطک  : منظورسراد ويژ  توسع  آزمايشاا ستاد .1-4

هاای  افزارها، منابع انسانی مرخصاص و دسارورالعمل  افزارها، نرمای از سخت: ب  مجموع آزمایشگاه علمی .1-5

های علمی و تحقیقااتی ايجااد و   شود ک  در فضای کالطدی مرناسب و برای انجام آزمايشمرتط  اطالق می

 اند.سازماندهی شد 

 باشد.یهای علمی کشور م: منظور شطکة آزمايشاا شبكه .1-6

شود ک  در قلمروهای مخرلاف  های علمی مرعامل اطالق میای از آزمايشاا : ب  مجموع آزمایشگاهی شبكه .1-7

هاای اجرايای و بخاش    هاا، واحادهای یژوهشای، دساراا     جغرافیايی ب  صورت مسرقل يا وابسر  با  دانشااا   
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خاود را باا حقاوق و تکلیاف      خصوصی و عمومی ب  صورت فیزيکی يا الکررونیکی، رواب  و تعاامالت دوساوية  

 کنند.معین برقرار می

شاوند و ططاق   کار گرفر  مای شود ک  در توسع  شطک  ب هايی گفر  می: ب  آزمايشاا همكار آزمایشگاه .1-8

 نمايند.خواهد شد، همکاری میضواب  معینی ک  مشخص 

ات مؤسسز رشد و مراکز علمی و های علم و فناوری، مراکها، یاركها، یژوهشاا : کلی  دانشاا تابعه مراکز  .1-9

 یژوهشی تابع  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ايشااا  واجاد شاراي     های دولرای دارای آزم کلی  مراکز غیردولری و يا مراکز ساير دسراا مراکز وابسته:  .1-10

 عضويت در شطک 

گیارد و  مای : محدودة جغرافیايی مشخص در کشور ک  ي  يا چند اسران با ويژگی خاص را در بر منطقه .1-11

گیارد. تعیاین منااطق مطاابق     برداری قارار مای  های یژوهشی مشررکی در آن ايجاد و مورد بهر ظرفیت

 نام  مديريت وزارت مرطوع يا بر اساس تشخیص معاونت خواهد بود.آيین

 . محدوده کاربرد2ماده 

سطح  کشور باا همااهنای وزارت    های علمی در آزمايشاا های های شطک محدود  کاربرد اين نظام مربوط ب  فعالیت

هاای  ها و مراکز علمی و تحقیقاتی و نیز ساير بخاش ها، یژوهشاا علوم و همکاری مراکز تابع  و  وابسر  نظیر دانشاا 

 باشد.دولری و خصوصی می

 . بازنگری3ماده 

اد حداقل ینج نفر از اعضای های زمانی يا ب  صورت موردی با درخواست رئیس سراد يا ب  ییشنهنام  در دور اين نظام

 باشد و یس از تصويب مجمع تغییرات بايد ب  تأيید وزير برسد.مجمع، توس  مجمع قابل بازناری می

 انداز . چشم4ماده 

افازاری  افازاری و نارم  هاای ساخت  هاا و ظرفیات  ذاری تجهیازات، توانمنادی  اشارراك گا   سازی و با  شناسايی، شطک 

-های آزمايشااا  ها و توانمندیب  نحوی ک  در یايان برنامة ینجم توسع ، همة ظرفیت های تحقیقاتی کشورآزمايشاا 

ها با کیفیت مناساب،  ای و يا اسرانی قرار گیرد تا خدمات آنهای يکپارچة ملی، منطق های علمی کل کشور در شطک 

 مرخصصان کشور قرار گیرد. و دسررس اعضای هیأت علمی، محققان ترين هزينة ممکن درترين زمان و با کمدرکوتا 

 . مأموریت شبكه5ماده 

هاای علمای کشاور با      آزمايشاا مأموريت شطک  عطارت است از ايجاد و توسعة فضای مجازی يکپارچ  با حضور کلیة 

منظور تعامل و همکاری مشررك جهت ارائة خدمات ب  کلیة اعضای هیأت علمی، محققاان، مرخصصاان و مرقاضایان    

 ی کشور، با کیفیت مطلوب  و با حداقل هزين  و زمان ممکن.هآزمايشااخدمات 
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 . اهداف شبكه6ماده 

از  بهینا  و اسارفاد    یژوهشااران ايجاد بسارر مناساب بارای ارائا  خادمات آزمايشاااهی با         ب  منظور شطک  آزمايشااهی 

 شود.میتشکیل با اهداف ذيل های آزمايشااهی موجود در کشور ظرفیت

اعام از نیاروی انساانی     هاا ) هاا فضااهای کالطادی آن   ايجاد بان  اطالعااتی آزمايشااا   تهیة شناسنام  و  .6-1

 مرخصص، امکانات، تجهیزات و ...( 

بارداری بهینا  اقرصاادی از    های آزمايشااهی و بهار  ها، منابع و توانمندیگیری حداکثری از ظرفیتبهر  .6-2

 هاآن

ای( با  منظاور   شاطک  بندی درونها )رتط بندی آنط های شطک  و رتفراهم آوردن امکان ارزيابی آزمايشاا  .6-3

 توسع  مروازن

-المللی و همکااری باا دساراا    های آزمايشااهی در سطح ملی و بینتالش برای اسراندارد نمودن فعالیت .6-4

 المللیهای اسرانداردسازی ملی و بین

 های ناقص آزمايشااهیهای موجود و زنجیر تجهیز و تکمیل آزمايشاا  .6-5

 عملکرد شرکت های تولید کنند  و وارکنند  تجهیزات تحقیقاتی و آزمايشااهی و رتط  بندی آنانبررسی  .6-6

 در آزمايشاا  ها و کارگا  های عضو شطک  HSEبررسی وضعیت اسرقرار نظام  .6-7

 

 های کلی حاکم بر ایجاد شبكه. اصول و سیاست7ماده 

  مواد مصرفی، تجهیازات، نیاروی انساانی    ی از جملآزمايشااههای زيرساخت توج  جامع ب  تمامی مؤلف  .7-1

 افزار و مديريت  توانمند، دانش فنی، نرم

 یآزمايشااهامکان دسررسی آسان کلی  مرخصصان ب  خدمات  .7-2

 فناوری مرتط  در کشور   ی، ب  موازات توسعةآزمايشااهتوسع  هماام زيرساخت  .7-3

 ی در تمام مراحل، از یژوهش تا تولید  آزمايشااهیوشش خدمات  .7-4

 ی  آزمايشااههای   ويژ  ب  ساخت تجهیزات و توسع  درونزای زيرساختتوج .7-5

 وربهر  های موازی و غیرگذارییرهیز از سرماي  .7-6

 های موجود نسطت ب  خريد تجهیزاتظرفیت ارتقایدادن ب  اسرفاد  بهین ، تکمیل و اولويت .7-7

 یآزمايشااهالمللی در زمین  خدمات های بینايجاد همکاری .7-8

 

 مزایای ایجاد شبكه. 8ماده 

برداری از مناابع و  های عضو شطک  از امکانات يکديار و حداکثرسازی بهر آزمايشاا امکان اسرفاد  مرقابل  .8-1

 افزاری(افزاری و نرمهای علمی)سختتوانمندی

افازاری و  ی )ساخت آزمايشاااه هاای علمای و   گذاری منابع و توانمنادی نهادين  کردن فرهنگ ب  اشرراك .8-2

 ی(افزارنرم
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 های تحقیقاتی مشرركنظران در یروژ مشارکت اسرادان، یژوهشاران و صاحب .8-3

 توسع  های تحقیق ونریج  کاهش هزين  در تکراری و ازخريدهای غیرضروری و جلوگیری .8-4

 گذاری مشرركقیمت و ییچید  از طريق سرماي افزايش توان خريد تجهیزات گران .8-5

 و یژوهشاران )اعم از دولری و خصوصی(تر ب  مرقاضیان امکان ارائة خدمات مطلوب .8-6

 امکان ارتطاط بهرر بین مراکز علمی، صنعری و تولیدی .8-7

 سازی برای طراحی و ساخت تجهیزات مهم آزمايشااهی در داخل کشورزمین  .8-8

ای برای توسع  علمی، اقرصاادی و اجرمااعی و در نریجا     های منطق ايجاد زمینة شناسايی دقیق ظرفیت .8-9

 ایآمايش منطق  ريزی وبرنام کم  ب  

 المللیای، ملی و بینهای مشررك در سطح سازمانی، منطق سازی برای انجام یژوهشزمین  .8-10

 های یژوهشیالمللی برای توسع  ظرفیتبین های ملی و گذاریمطلوبیت درنحو  سرماي  ايجاد .8-11

 

 . ساختار شبكه9ماده 

ای و ی سازمانی، اسرانی، منطق آزمايشااههای ای از شطک نشان داد  شد  است، مجموع  1 شکلشطک  چنانک  در 

بندی مخرلف دسر ت ها ب  صور آزمايشاا مل می باشند. أملی است ک  در هر سطحی با يکديار در ارتطاط و تع

 شوند.

کنند ک  ب  تناسب خدماتی ک  ارائ  میتوانند از انواع و سطوح مخرلف برخوردار باشند های عضو شطک  میآزمايشاا 

 از منافع شطک  برخوردار خواهند شد.
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 بخش و اجرایی شبكه. ارکان جهت10ماده 

 شود، عطارتند از:ديد  می 1بخش و اجرايی شطک  چنانک  در نمودار شمار  ارکان جهت

  مجمع شطک 

  سراد شطک 

  مدير شطک 

  دبیرخان  شطک 

  های عضوآزمايشاا 

 

 

 ملي

 ملي ملي

 ملي

ايمنطقه  

ايمنطقه ايمنطقه   

ايمنطقه  

 استاني

 استاني استاني

 استاني

. الگوي مفهومي شبكة آزمايشكاهي علمي 1شكل   

 سازماني

  هايآزمايشگاه

الملليبين  

  هايآزمايشگاه

الملليبين  

  هايآزمايشگاه

الملليبين  

  هايآزمايشگاه

الملليبين  
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ها در نام  و تصويب آنهای اجرايی مذکور در اين نظاماندازی شطک  یس از تدوين دسرورالعمل: را 1تبصره 

 مجمع شطک ، یس از تأيید وزير و با ابالغ معاون رسمیت خواهد يافت.

 بخش و اجرایی شبكهشرح وظائف ارکان جهت. ترکیب و 11ماده 

 ب  شرح زير است:  ترکیب و نحوة برگزاری جلسات مجمع شطک .11-1

 وزير ب  عنوان رئیس مجمع 

 معاون ب  عنوان نايب ريیس مجمع 

  دبیر اجرايی مجمع ،یژوهش و فناوریامورمديرکل دفرر حمايت و یشریطانی 

  المللی حاضر در شطک ای، ملی و بینهای منطق مديران آزمايشاا 

  های اسرانی حاضر در شطک س  تا ینج نفر از مديران آزمايشاا 

  های همکار ب  تشخیص رئیس مجمع بدون حق رأیها يا آزمايشاا نمايند  يا نمايندگانی از شطک 

 نفر خواهند بود. 50مجمع حداکثر  اعضای :1تبصره      

دهاد. جلساات فاوق العااد  در صاورت      تشکیل جلسا  مای   اعضایمجمع سالی ي  بار با حداقل دو سوم  .11-2

 شود.و تأيید رئیس مجمع، يا ب  تشخیص وی تشکیل می اعضاضرورت و ب  درخواست حداقل ي  سوم 

و فناوري وزارت علوم معاونت پژوهش  

 )نائب رئيس شبكه(

 دبيرخانة شبكه 

 مجمع شبكه

بخش و اجرايي شبكهارکان جهت. 1نمودار   

 ستاد شبكه

هاي مليآزمايشگاه  

 مدير شبكه

اد
ست

 
ف

ص
ايهاي منطقهآزمايشگاه   

استانيهاي آزمايشگاه  

 
هاي سازمانيآزمايشگاه  

 وزير علوم، تحقيقات و فناوري 

 )رئيس شبكه(



 

7 
 

نام  داخلی مجمع توس  دبیرخانة سراد تهی  و در اولین جلس  مجمع بررسای و تصاويب   : آيین2 تبصره

 خواهد شد.

 شد:باوظايف مجمع ب  شرح زير می .11-3

 گذاری و نظارت کالن بر تشکیل و مديريت شطک   راهطری، سیاست 

 های ادار  شطک   ها و روي بازناری و تصويب ضواب ، الزامات، روش 

 ها جهت ییشنهاد ب  معاونت برای تصويبنام بازناری در اساسنام  و آيین 

  ها و راهطردهای ادار  شطک های کالن و تعیین سیاستتصويب برنام 

 يض تمام يا بخشی از اخریارات مجمع ب  سراد شطک  با کسب رای اکثريت )بیش از ینجا  درصاد  تفو

 آرا(.

تا زمان تشکیل مجمع شطک ، هیاأت مؤساس شاطک  باا ترکیاب زيار مسااولیت راهطاری، سااماندهی و           .11-4

 ريزی شطک  را بر عهد  خواهد داشت.برنام 

 مؤسسیس هیات ئوزير ب  عنوان ر 

 ب رئیس هیأت مؤسسمعاون ب  عنوان ناي 

 یس مرکز برنام  ريزی و سیاسراذاری یژوهشی ب  عنوان دبیر هیأت مؤسس با حکم معاون  ئر 

 15 نظران ب  ییشنهاد معاون و با تأيید و حکم وزير نفر از مرخصصان و صاحب 

باشد ک  تا زمان تشکیل مجمع حداکثر با  مادت يکساال    وظايف هیأت مؤسس، همان وظايف مجمع می .11-5

 دار آن خواهد بود.عهد  

باشد ک  سراد شطک  مرشکل از نايب ريیس و ینج نفر از اعضای مجمع شطک  و دو نفر عضو علی الطدل می .11-6

 شوند.سال منصوب می 2توس  اعضای مجمع انرخاب و با تأيید و حکم رئیس مجمع برای مدت 

 : نايب رئیس مجمع، رئیس سراد شطک  است.3 تبصره

: چاونای تشکیل، شرح وظايف و ادار  سراد شطک  مطابق دسرورالعمل مصاوب مجماع خواهاد    4 تبصره

 بود 

 یس سراد منصوب می شود.ئرا ب  عنوان مدير شطک  انرخاب خواهد کرد ک  با حکم ر سراد شطک  ي  نفر .11-7

هاا،  ناما  ناويس نظاماات، آياین   دبیرخان  سراد شطک  در معاونت تشکیل خواهد شد و موظف ب  ارائة ییش .11-8

ای شاطک   ناما  و انجاام کلیاة خادمات دبیرخانا      های اجرايی مربوط ب  ايان نظاام  ها و شیو دسرورالعمل

 باشد.می
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 . تعهدات ستاد شبكه12ماده 

کا   را هاای عضاو شاطک     آزمايشاا  ایمنشور اخالق حرف  موظف است دسرورالعمل اجرايی و سراد شطک  .12-1

. ايان اصاول، ماواردی    تادوين نماياد   رسانی مطلاوب اسات  و خدماتضامن دسریابی ب  رضايت مشرريان 

هاای  ماداری، افازايش همکااری   مشرری ،المللی کیفی و زيست محیطیهمچون رعايت اسرانداردهای بین

 شود.افزايی دانش در شطک  را شامل میای و همشطک 

هاا  ماه  و سااالنة آن ششکرد عملشطک ،  های عضوآزمايشاا با تهیة دسرورالعمل خودارزيابی  سراد شطک  .12-2

منادی  ، رضاايت آزمايشااا   نظیار خادمات   اين خودارزيابی بار اسااس معیارهاايی    .خواهد کردارزيابی را 

و منابع انساانی انجاام خواهاد    ای، شطک درونهای همکاریسطح  مداری( و)مشرری نفعانو ذیمشرريان 

 .شد

 باشد.جی آن بر عهدة سراد شطک  میمساولیت نظارت بر خودارزيابی و اعرطار سن :تبصره

ها برای اطاالع  شد  و رتطة آنبندی ها براساس امریاز کسب شد ، رتط آزمايشاا از محاسط  امریازها،  یس .12-3

  .برداران اعالم خواهد شدبهر 

   نمايد.توزيع می هاآزمايشاا  بندیرتط ارزيابی عملکرد و اساس  های خود را برحمايت  شطکسراد  .12-4

 شود:موارد زير می شامل  شطکسراد های خدمات و حمايت .12-5

   شطک    های عضوانسانی آزمايشاا  و توسعة منابعآموزش کم  ب 

 تجهیازات و   یارتقاا و تعمیار،   ،خرياد  های مارتط ، اخذ اسرانداردای در زمینة ة خدمات مشاور ارائ

 تأمین قطعات

 گذاری دانش و مهاارت مناابع   اشرراك ب  مديريت دانش اعضای شطک  )شناسايی، اکرساب، توسع  و

 انسانی(  

 شطک    یاياا در  آزمايشاا رسانی از نحو  اراي  خدمات اطالع 

  ای تجهیزات و تهیة اسرانداردهای الزم  کم  ب  کالیطراسیون دور 

تجهیازات   : سراد شطک  موظف است دسرورالعمل نحوة حمايت از اعضای شطک  و تولیدکنندگان5 تبصره

ساراد قابال    یسئا يا ناياب ر  و را تدوين نمايد. اين دسرورالعمل یس از تأيید و با ابالغ ريیس آزمايشااهی

 اجرا خواهد بود.

های عضو شطک  مرعلق با  واحاد مرطاوع    ها و ساير موارد موجود در آزمايشاا مالکیت تجهیزات و دسراا  .12-6

 صاحب تجهیزات است. 

هاای ناهاداری و آماوزش کارکناان     هاای جدياد و لاوازم جاانطی و هزينا      خريداری تجهیزات و دساراا   .12-7

 های زير خواهد بود:های عضو شطک  ب  يکی از روشآزمايشاا 

 از محل اعرطارات اخرصاصی واحد مرطوع 

  براساس ضوابطی ک  سراد شطک  معین می نمايد. آزمايشاا از محل درآمدهای 

 يا واحد مرطوع و دسراا  اجرايی. از محل اعرطارات عمومی و ملی وزارت علوم 
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اعضاای   در اخریاار  را و خادمات زيار  اطالعات  ، رسانی شطکیاياا  اطالعايجاد با موظف است  سراد شطک  .12-8

  :دهد مند قرار عالقو ساير ذينفعان ، دانشجويان، یژوهشاران و مراکز یژوهشی و صنعری راداناس شطک ،

 خدمات و تسهیالت درخواست عضويت شطک  و اطالعات مرتط  با 

  ارائة خدمات و ارتطاط با آنها ةنحوو کشور  معرطر و مجازهای آزمايشاا معرفی 

 شطک    های عضوآزمايشاا  خدماتو  بان  اطالعاتی تجهیزات 

 یآزمايشااه تجهیزات راهنمای اسرفاد  از   

 ی مرخصص  هاآموزش نیرو معرفی مراکز 

  ور  کش شطک  و های مورد نیازآزمايشاا معرفی 

  ی ارائ  کنندة خدمات  هاآزمايشاا فهرست برترين 

  های عضو شطک آزمايشاا رتط  و اعرطار 

 های علمیب  تفکی  گرو  و رشر  ی عضو شطک هاآزمايشاا ورزان فن فهرست برترين کارشناسان و 

   میازان   )فقا  ناام و ناام خاانوادگی،     ی عضاو شاطک   هاا آزمايشااا  اطالعات مديران و کارشناساان

  مربوط( آزمايشاا های برجسر  و تلفن تحصیالت، رشرة تحصیلی، توانمندی

  نحاو   نشاانی ، هاا سوابق نمايندگی واطالعات  .یآزمايشااه و تجهیزات وسايل تأمینمعرفی مراکز ،

 مرتط .ساير موارد  و نهارسانی آهای اطالعها، آدرس یاياا عقد قرارداد با شرکت

 و آزمايشااهی یقاتیرتط  بندی شرکت های تولید کنند  و واردکنند  تجهیزات تحق 

  های عضو شطک آزمايشاا ییوند ارتطاطی هر ي  از 

 .سايرمواردی ک  ب  اقرضای تسهیلاری و الزامات همکاری، ضروری است 

بارای ماديريت    را قدرتمندیافزاری های نرمهای اطالعاتی مناسب و سامان بان موظف است  سراد شطک  .12-9

هاا، نراايج   هاا و زيرسااخت  ها، منابع انسانی، توانمنادی آزمايشاا شطک  )اعم از اطالعات فیزيکی اطالعات 

های درخواسری بارای هار نمونا ، ماواد     مشخصات آزمون، های مورد آزمايشمشخصات نمون ها، آزمايش

کننادگان قطعاات و   تأمینو  مشرريان اطالعات ،آزمونها، اسرانداردهای انجام شیمیايی مصرفی آزمايشاا 

 ( ايجاد و در سطح شطک  اسرقرار دهد.تجهیزات آزمايشااهی و غیر 

 

 ها. شرایط عضویت در شبكه و تعهدات آزمایشگاه13ماده 

 هاا ها، توانمندیاند اطالعات منابع، زيرساختموظفدر شطک  يت و فعالیت عضو ب مند  های عالقآزمايشاا  .13-1

فاراهم   آزمايشااا  ی خود را ب  سراد شطک  ارائة و شراي  الزم را برای ارزياابی اولیاة   آزمايشااهو تجهیزات 

 د.  نعمل نماي "دسرورالعمل عضويت و فعالیت در شطک "ططق کنند و یس از یذيرش عضويت 

ناما  دسارورالعمل   موظف است ظرف مدت س  ما  یس از تأيید و ابالغ اين نظاام  سراد شطک : 6 تبصره

 مذکور را تهی  و با تصويب معاونت ابالغ نمايد.

 باشد:ب  شرح زير میها آزمايشاا یذيرش عضويت عمومی شراي   .13-2
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   تمام وقت  خدماتاراي 

 دسارورالعمل نحاوة عضاويت و    "بر اسااس  های خود ها و توانمندیاراي  اطالعات دقیق از زيرساخت

   هاآزمايشاا  سراد شطک ب   "فعالیت در شطک 

 ها  اراي  سوابق فعالیت 

    آماد  ب  کار بودن تجهیزات مرتط 

   تعهد نسطت ب  کالیطر  بودن تجهیزات 

 ها و آموزش نیروی انسانی  تعهد ب  ارتقا سطح توانمندی 

  شطک   و ضواب  تعهد ب  رعايت مقررات 

  ای  های دور برای انجام ارزيابی سراد شطک همکاری با 

 ساراد شاطک   شاد  در های مرقاضی عضويت در شطک  بر اساس معیارهای تصويب آزمايشاا ارزيابی اولیة  .13-3

 شاعا

    وجود تجهیزات مناسب و آماد  ب  کار مرتط 

    ییشین  فعالیت یژوهشی و خدماتی در اين زمین 

  مجرب   ورزانفنوجود نیروهای کارآمد و 

   یذيرش شراي  سراد 

های کیفی و کمی ارزياابی اولیا  را با  تفصایل در     ها و سنج شاخصموظف است  سراد شطک : 7 تبصره
 نمايد.ن یتعی "دسرورالعمل نحوة عضويت و فعالیت در شطک "

و یاس از ارزياابی و کساب امریااز الزم، باا       آزمايشای  ةیس از گذراندن يا  دور می توانند  هاآزمايشاا  .13-4

 د.  ونشمیب  عنوان عضو دائمی شطک  یذيرفر   تصويب سراد شطک  و تأيید ريیس سراد شطک 

ای و انجاام  شاطک  هاای درون های عضو شطک  ملزم ب  همکاری با سراد شاطک  بارای همکااری   آزمايشاا  .13-5

 باشند.ای میهای دور ارزيابی

 های عضو شطک  شاعا در ساير شطک  ها منوط ب  تايید سراد خواهد بود.عضويت آزمايشاا   .13-6

 

 ها در شبكهآزمایشگاه. شرایط ادامه و لغو عضویت 14ماده 

نیاروی  خرابای تجهیازات، مشاکل     اعم از) های عضو شطک  موظفند در صورتی ک  ب  هر دلیلآزمايشاا  .14-1

سااعت   48تا  قلحدا موضوع را مقرر نیسرند،در زمان  ان خودو...( قادر ب  ارائة خدمات ب  مرقاضی انسانی

 .  قطل ب  دبیرخانة شطک  اطالع دهند

تأيیدية  و مقرضی، کالیطر  نمود زمانی های ند، تجهیزات خود را دردور اهای عضوشطک  موظفآزمايشاا  .14-2

 شطک  ارسال کنند.  دبیرخانة آخرين کالیطراسیون تجهیزات خودرا ب  
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در زمان مقرر نرايج را  و ،شطک  موظفند تاريخ دقیق تحويل نرايج را ب  مرقاضی اعالم های عضوآزمايشاا  .14-3

 د.  کننارائ  

های مرقاضیان و ارائة نراايج صاحیح   ناهداری نمون  دقت کافی را دراند های عضو شطک  موظفآزمايشاا  .14-4

   .بنمايد

: مساولیت ییایری عدم رعايت ضواب  و مقررات عضويت و فعالیت در شاطک  بار عهاد  ساراد     8 تبصره

و در نهايات   آزمايشااا  باشد و تخلف از ضواب  و مقررات موجب ثطت عملکرد منفی در یروند  شطک  می

   لغو عضويت خواهد شد. 

 .باشد ای میهای دور از ارزيابیدر شطک  منوط ب  کسب امریاز الزم  هاآزمايشاا  تمديد يا لغو عضويت .14-5

ک  امریاز الزم را در ارزيابی دور  ای کسب نکنند و يا ضواب  و مقاررات عضاويت و فعالیات در     هايیآزمايشاا  .14-6

 .  عضويت آنها لغو خواهد شدرعايت ننمايند،  را شطک 

 

 هاآزمایشگاهبندی بندی و دسته. گروه15ماده 

با   ها و خدمات ارائا  شاد ،   ها، توانمندیسطح و کیفیت منابع، زيرساختهای عضو با توج  ب  آزمايشاا  .15-1

 .شوندتقسیم می ممراز، خوب، مروس ، و قابل قطول ةدسر چهار

 شوند:های عضو شطک  از نظر گسرر  و قلمرو فعالیت ب  ینج سطح تفکی  میآزمايشاا  .15-2

 آنهاا   ايجااد شاد  ياا خادمات    : آزمايشاا  هايی ک  توس  چند کشور ب  صورت مشررك المللیبین

هاای مخرلاف   هايی ک  بر اساس توافق اتحادي شود. آزمايشاا فق  در داخل ي  کشور محدود نمی

شود يا در کشورهای مخرلف خادمات مای دهناد و    يا کشورهای اسالمی ايجاد می مانند ای ، اکو و

 باشند.شهرت جهانی دارند از اين نوع می

  :آن در سطح ملی قابل ارائ  بود  و ب  دلیل ییچیدگی ياا گاران باودن    ی ک  خدمات آزمايشااهملی

 ي  يا دو مورد از آنها در کشور وجود دارد.

 ی ک  خدمات آن در سطح ي  منطقة مشخص و مرشکل از چند اسران کشور آزمايشااه: ایمنطقه

 باشد. وجود حداقل ي  آزمايشاا  در هر منطق  ضروری است.قابل ارائ  می

 ی ک  معموال يکی از آنها در هر اسران وجود دارد و خدمات آن در ساطح هماان   آزمايشااه :استانی

 شود.اسران ارائ  می

 باشد.ی ک  خدمات آن در سطح سازمانی قابل ارائ  میآزمايشااه: سازمانی 

: محدود  جغرافیايی خدمات ي  آزمايشاا  ترجیحی است و نافی ارائ  خدمات آن ب  ساير مرقاضیان نمی 9 تبصره

 باشد. 

 يابد.: میزان بزرگی، ییچیدگی و هزين  بری آزمايشاا  ها از سازمانی ب  بین المللی افزايش می10 تبصره
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باشد کا  شااخص هاای    ضیات زمان معاونت می: مرجع تعیین سطح آزمايشاا  ها با توج  ب  شراي  و مقر11 تبصره

 نمايد.آن را اسرخراج و اعالم می

 شوند:های عضو شطک  از جنطة سطح و اعرطار علمی ب  س  دسرة زير تفکی  میآزمايشاا  .15-3

  :کناد  های ديار دريافت مای آزمايشاا هايی برای آزمون از ی ک  نمون آزمايشااهآزمایشگاه مرجع

هاای  آزمايشااا  هاا در  های بسیار تخصصی و ییچید  نیاز دارناد و ايان آزماون   ک  معموالً ب  آزمون

 اسراندارد و معرمد قابل انجام نیست.

  :ها در چارچوب اسارانداردهای تعرياف شاد     ی ک  در آن آزمايشآزمايشااهآزمایشگاه استاندارد

 شود.میتوس  ي  مرجع معرطر انجام 

  :های معینی را برای سازمانی مشخص بار اسااس   ی ک  انجام آزمايشآزمايشااهآزمایشگاه معتمد

   دهد.کند، انجام میاسرانداردهايی ک  برای آن تعیین می

 :شوندهای عضو شطک  از نظر نوع کارکرد ب  س  دسرة زير تفکی  میآزمايشاا  .15-4

 های مرتط  با يا  طارح ياا یاروژ      ها آزمايشدر آنهايی ک  آزمايشاا های پژوهشی: آزمایشگاه

 شود.یژوهشی انجام می

 هاايی کا  در آنهاا دانشاجويان، یژوهشااران، فان ورزان ياا        آزمايشااا  های آموزشی: آزمایشگاه

ها و مطانی آنهاا تعلایم دياد  و آشانا     کارورزان با نحو  ب  کارگیری تجهیزات خاص يا مشاهد  یديد 

 شوند.می

 هايی ک  ب  واسط  قابلیت تجهیزاتای و همچناین   آزمايشاا های آموزشی وپژوهشی: آزمایشگاه

 توانند فعالیت آموزشی و یژوهشی داشر  باشند.تخصص مرخصصین آن، همزمان می

 

 . نحوه تأمین منابع مالی16ماده 

باا   اعضاای ن توسا   . تأمین منابع مديريت و ادار  شطک : بخشی از اين منابع توس  معاونت و بخش دياار آ 16-1

 گردد.یرداخت حق عضويت و ب  شرحی ک  توس  مجمع تعیین خواهد شد، تأمین می

هاای  ، ردياف . تأمین منابع تجهیز و توسع  آزمايشاا  ها: اين منابع توس  صاحب آزمايشاا  از مطادی ذيرب 16-2

 است.مین قابل تأ نیز از محل کم  های شطک  شاعا بخشی و اعرطاری وزارت علوم

 

 . ضوابط اجرایی17ماده 

های سرادی و صفی در سطح وزارت علوم و مراکز تابعا  موظاف با  همکااری باا ساراد شاطک         کلی  رد  .17-1

 آزمايشااهی وزارت علوم می باشند.
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 باشد.نام  موظف ب  سازماندهی ارکان شطک  و نظارت بر عملکرد آنها میظامنمعاونت مطابق اين  .17-2

های آزمايشاااهی  ای اقدامات انجام شد  در حوز  شطک های ساالن  يا نوب گزارشمعاونت موظف ب  ارائ   .17-3

 باشد. ب  وزير می

ها ب  فعالیرهای مارتط  باا   معاونت اداری و مالی وزارت موظف ب  تأمین ب  موقع اعرطارات و تخصیص آن .17-4

 باشد.سراد شطک  آزمايشااهی درمعاونت مطابق برنام  مصوب می

تعمیر تجهیازات، دساریابی با      های الزم را جهت ناهداری وت علوم موظف است برنام سراد شطک  وزار .17-5

 ی شطک  تدوين و یس از تصويب اجرا کند.آزمايشااهدانش و فناوری ساخت و توسعة تجهیزات 

 باشد.های الزم ب  معاونت میسراد شطک  موظف ب  ارائ  گزارش .17-6

 د ب  تصويب سراد شطک  و تأيید معاونت برسد.کلی  فرآيندهای کاری در شطک  آزمايشااهی باي .17-7

هاا،  ناما  ناما  موظاف با  ارائا  نظاماات، آياین      دبیرخان  سراد شطک  مطابق ضواب  مندرج در اين نظاام  .17-8

ربا   های اجرايی مرباوط با  شاطک  آزمايشاااهی جهات تصاويب در مراجاع ذی       ها و شیو دسرورالعمل

 باشد.    می

 

 هاو تبصرهها، مواد .  تعداد فصل18ماده 

، ب  تصويب رسید  و مفاد آن از تاريخ ابالغ 1389/ 7/ 16تطصر  در تاريخ   11ماد  و  18فصل،  4نام ، در اين نظام

 باشد.االجرا میالزم 

 

 

 

 

 

 

 

 


