
 باسمه تعالی

 سساتمؤ نمونه آزمایشگاهی کارشناس و های علمیکارگاه و هادستورالعمل انتخاب آزمایشگاه

 ایران دستورالعملیتحقیقاتی  و های علمیها و کارگاهدر جهت رشد و تعالی آزمایشگاه و در راستای رسالت انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

یم داشت حکملی آزمایشگاه که همزمان با بزرگ معرفی در روز به منظورهای برگزیده و کارشناسان خبره آزمایشگاهزیر در جهت انتخاب  به شرح

و ترغیب جامعه علمی کشور و همچنین مسئولین از تشویق تواند در جهت این موضوع می. تهیه گردیده استشود ار میاسماعیل جرجانی برگز

حترم سسات م. انجمن انتظار دارد مؤکنندتلاش میصادقانه ی علمکه در آزمایشگاه و کارگاه  باشد همکارانیخدمات علمی کارشناسان و همچنین 

لی بدینقش مهم و بیکه  هاها و کارگاهها  و همچنین کارشناسان آزمایشگاهها و کارگاهآزمایشگاه از مسئولینبه این امر مهم  جهت ارج نهادن نیز

 ویشخرسالت  نیز در راستای . انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایراننمایند لتجلی در مراسمی جداگانه از زحمات آنان ،دارندعلمی کشور در توسعه 

 تجلیل خواهد نمود.  ،تعیین شده یهاشاخصاز  امتیازبالاترین صورت کسب  در ،نفر کارشناس و تعداد چهار آزمایشگاه مرکزی پنجاز تعداد 

 ی ایرانایشگاهرئیس انجمن تحقیقات آزم

 یدکتر احمد آقای

 اختصارات و تعاریف. 1ماده 

ای هو وابسته به دستگاه یها و مراکز پژوهشی و فناوری اعم از دولتی، غیر دولتی، خصوصسسه کلیه دانشگاه. مؤسسه: منظور از مؤ1-1ماده 

 .باشداجرایی می

دولتی، غیردولتی، خصوصی و وابسته به علمی های ها و کارگاهکلیه آزمایشگاه ،: منظور از آزمایشگاه و کارگاهعلمی آزمایشگاه و کارگاه.  2-1

 .باشدهای اجرایی میدستگاه

 .ذکر گردیده است یککه در ماده  باشدمنظور رؤسای مؤسساتی میسسه: رئیس مؤ. 3-1

 .ذکر شده است یکطراز آنها که در ماده  معاون پژوهشی: منظور معاون پژوهشی و یا هم . 4-1

 .باشداسامی آنها ذکر گردیده می یکماده در که از آنها ررئیس آزمایشگاه مرکزی: منظور رئیس آزمایشگاه مرکزی یا هم ط . 5-1

لیت فعا کند و حوزهتحقیقات و فناوری فعالیت می ،. انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران: منظور انجمنی است که با اخذ مجوز از وزارت علوم6-1

 دهد.باشند را پوشش میمی علمی های اجرایی که دارای آزمایشگاه و کارگاهیر دولتی، خصوصی و دستگاهسسات دولتی و غآن تمام مؤ

 . ضوابط اجرایی2ماده 

به ایمیل اعلام تهیه و ها با مهر و امضاء افراد ذکر شده در مقابل شاخص PDFبه صورت فایل را کلیه مستندات سسات ضروری است مؤ. 1-2

 .دنارسال نماین شده یتا مهلت قانونی تعی ،طرف انجمن شده از

 .تمورد بررسی قرار نخواهد گرف ،به صورت فیزیکی و خارج از وقت تعیین شده ارسال شده : مدارک1تبصره 

 د مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.نجمن نباشنکارشناسانی که عضو اپرونده  :2تبصره 

 شد. بررسی نخواهد ،ارسال نگردد PDFکی که به صورت فایل مدار : 3تبصره 

 گیرد.های قبل مورد بررسی قرار نمیمدارک سال باشد، 13۱۱ی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که مربوط به سال یها: کلیه فعالیت4تبصره 

 



 کارگاه صادر خواهد شد. گواهی حضور در ،کنندگانی که در روز ملی آزمایشگاه در جلسه حضور یابندبرای شرکت. 2-2

قابل  /jorjani-http://imtc1.shirazu.ac.ir/hakim رگزاری جلسه روز ملی آزمایشگاه به صورت مجازی از طریق آدرس: ب5تبصره 

 .شدخواهد  رویت استماع و

ام ن ضمنا تاکید می شود، گاه برای افرادی صادر خواهد شد که از اول تا آخر جلسه در برنامه حضور داشته باشند وکار: گواهی حضور در 6صره تب

  ilrs.2018.um@gmail.com انجمنایمیل آدرس  به خود را آدرس دقیقنوشته و همراه با  بصورت فارسی و انگلیسی خود راو نام خانوادگی 

 نمایند. اه ارسالجهت صدور گواهی حضور در کارگ

 انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران به آدرسرسمی  وبگاههای روز ملی آزمایشگاه از طریق رسانی و برنامهکلیه اطلاع: 7تبصره 

www.ilrsociety.com انجام خواهد گرفت  

 نمونه های علمیو کارگاه هاانتخاب آزمایشگاه ضوابط اجرایی. 3ماده 

و میزان درآمد به انضمام  ها سسات، تعداد نمونهبیرون از دانشگاه )اسامی مؤه خدمات در عرصه کاربر ملی به داشتن سهم بالا در ارائ .1-3

 .سسه الزامی است(تأیید کتبی معاون پژوهشی مؤ

معاون پژوهشی  یید کتبیان ساعت، تعداد دوره به انضمام تأهای مورد نظر، میز)دستگاه مشارکت در آموزش تجهیزات تخصصی .2-3

 سه الزامی است(.سمؤ

کردن مستندات به انضمام تأیید کتبی  )ضمیمه HSEارتباط با  های انجام گرفته درها و فعالیتو برنامه HSEهای برگزاری دوره .4-3

 .سسه الزامی است(معاون  پژوهشی مؤ

 .سسه صادر کننده الزامی است(تصویر مستندات با مهر و امضاء مؤداشتن گواهی استاندارد ) .5-3

نامه همکاری بین دانشگاهی )مستندات تفاهم های بین دانشگاهیای و توانمند و فراهم کردن زمینه همکاریشناسان حرفهتربیت کار .6-3

 باشد(.یید کتبی معاون پژوهشی موسسه الزامی میبا تأ و انجمن حتماً

تأیید ها با برنامه کردن )ضمیمه سسهی مؤهاها و کارگاههای کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت برای آزمایشگاهداشتن برنامه .7-3

 .سسه الزامی است(کتبی رئیس مؤ

 )ضمیمه کشور سسه، استان، منطقه وها و مشکلات مؤبا ذکر چالش 13۱۱خرید تجهیزات در سال با ارائه برنامه مدون در ارتباط  .8-3

 .یید کتبی معاون پژوهشی الزامی است(کردن مستندات با تأ

یید با تأمستندات  کردن )ضمیمه 13۱۱نیازسنجی و تهیه برنامه کارشناسی شده خرید و تعمیر تجهیزات مورد نیاز دانشگاه در سال  .۱-3

 .(الزامی است سسهمعاون پژوهشی مؤکتبی 

 .(شود )مدارک و مستندات ضمیمه عضوگیری همکاری با انجمن تحقیقات آزمایشگاهی در برگزاری کارگاه، کنفرانس و .11-3

با  تنداتمسضمیمه کردن ) تعمیر تجهیزات دارای فناوری بالا با کمک تیم آزمایشگاه مرکزی و قطع وابستگی به خارج از کشور .11-3

 .(الزامی است سسهتأیید معاون پژوهشی مؤ

ر د که قبلاً سسهمؤت علمی آن تیم آزمایشگاه مرکزی و اعضای هیأ الا و پیشرفته توسطب فناوری بسیاردارای ساخت تجهیزات  .12-3

 الزامی سسههمراه با گواهی مجوز تولید با تأیید معاون پژوهشی مؤمستندات ضمیمه کردن ) انحصار کشورهای خارجی بوده است

 (است

 .سسه(مؤ معاون پژوهشیتوسط  یهییدالمللی )گواهی تأساخت آزمایشگاه مرکزی با استانداردهای ملی و بین  .13-3

تیم آزمایشگاه مرکزی یا اعضای هیأت علمی و یا دانشجویان توسط  ای علمی ایرانیشگاهآزمادر  نوین هایمجله رویکرد چاپ مقاله در .14-3

 .(شود مقاله ضمیمه صفحه اول) سسهآن مؤ
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 ی علمیهاها یا کارگاه. ضوابط اجرایی انتخاب کارشناسان نمونه آزمایشگاه4ماده 

با  یهدییگواهی تأ) فناوری بالادارای و  یتخصص زاتیو آموزش تجه ریتعم -نگهداری و استفاده در بالا تبحر و ، تسلطدارا بودن دانش .1-4

 .(امضای رئیس آزمایشگاه مرکزی مؤسسه

مه ضمیمقاله  صفحه اول) وابسته به انجمن در حوزه آزمایشگاهی علمی ایران یاآزمایشگاه در نوین هایداشتن مقاله در مجله رویکرد .2-4

 شود(

 (سسهمؤ توسط معاون پژوهشی یهییدگواهی تأها )تحلیل دادهتسلط به زبان انگلیسی به دلیل تجزیه و  .3-4

 (با امضای رئیس آزمایشگاه مرکزی مؤسسه یهییدگواهی تأ) نیبالا و قابل تحس کاری دقت و ، تعهد، پشتکارزهیبودن انگ دارا .4-4

 (سسهمؤ توسط معاون پژوهشی یهییدگواهی تأ) یتخصص میت جادیو ا یو عمل یعلم اتیتجرب انتقال .5-4

 (سسهمؤ توسط معاون پژوهشی یهییدگواهی تأ) تجهیزات آزمایشگاهیو تعمیر سرویس  درتخصص  .6-4

 )گواهی ضمیمه شود(در آزمایشگاه با دستگاه تحت اختیار  مرتبطهای آموزشی دورهگذراندن داشتن گواهی معتبر در ارتباط با  .7-4

 مربوطه(تر پوسبه انضمام سسه مؤیید کتبی معاون پژوهشی أ)گواهی ت دانشجویان، کارکنان و اساتید های آموزشی برایبرگزاری کارگاه .8-4

 )تعدادسسه و کارگاه مؤی درآمدزایی آزمایشگاه یرون از مجموعه دانشگاه در راستاداشتن سهم بالای ارائه خدمات آزمایشگاهی به ب .۱-4

  (سسهمؤمعاون پژوهشی  کتبی ییدمیزان درآمد کسب شده به همراه تأ وسامی مؤسسات به همراه اآنالیز شده نمونه 

 

هی ایران جهت تجلیل از ت مدیره انجمن تحقیقات آزمایشگادر هیأ 27/12/13۱۱تبصره در تاریخ  7 ماده و 5این دستورالعمل در . 5ماده 

 دانش و کارشناسان خبره و پرتلاش مورد تصویب قرار گرفت.و های پیشرو در علم آزمایشگاه

 

 

 

 

 

 

  

 


