
 

 نام خداه ب

 

 آزمایشگاه های دانشگاه تهرانسیاست گذاری و نظارت آئین نامه شورای 

 مقدمه 

 ،دانشگاه جدید در آزمایشگاه های تقاضا برای ایجاد رش روزافزونگستبا توجه به  و و تقویت انگیزه پژوهش دانشگاهبه منظور ارتقاء سطح علمی 

گذاری، عنوان مرجع سیاسته ب( در این آیین نامه به اختصار شورا نامیده می شود)که دانشگاه، آزمایشگاه های شورای سیاستگذاری و نظارت 

 .شود می ایجادهای دانشگاه تهران  آزمایشگاهنظارت و ارزیابی  حمایت، توسعه،ریزی،  برنامهراهبری، 

 هدف -1ماده

از بهینه بهره برداری دانشگاه تهران و  و خدماتی پژوهشی ،های آموزشیاز آزمایشگاهپشتیبانی و  راهبری، نظارت، ارزیابی ،از تشكیل شورا هدف

 .استو توسعه این امكانات امكانات موجود 

 شوراوظایف  -2ماده 

 :وظایف شورا به شرح زیر است

 در دانشگاه؛ های جدیدآزمایشگاهو راه اندازی  سیس اشیوه نامه ت بررسی و تصویب (1

  ؛و صدور مجوز مربوطه  دانشكده هاتایید شده در تاسیس آزمایشگاه های جدید تقاضاهای بررسی  (2

 ؛شیوه نامه مدیریت آزمایشگاه های دانشگاهو تصویب  بررسی (3

 ؛بررسی و تصویب ساختار سازمانی آزمایشگاهها (4

  ؛المللی مرتبط ملی و بیناستانداردهای  مطابقشیوه نامه ارزیابی آزمایشگاه های پژوهشی دانشگاه و تصویب  بررسی (5

 ؛آزمایشگاهها و تطبیق با برنامه های تعیین شده و کالن بررسی میزان دستیابی به اهداف خرد (6

 ؛تدوین برنامه های هم افزایی و مشترک بین آزمایشگاه هاطرح ریزی و   (7

   ؛در راستای توسعه علمی و استفاده بهینه از منابعها  آزمایشگاه و ملی دانشگاهیطراحی شبكه بررسی  (8

بهره برداری ، در راستای ها، کارشناسان، دانشجویان و اعضاء هیات علمیتكنسین یآموزش و برنامه ریزی فعالیت های سیاست گذاری (9

 ایمنی و توسعه استانداردها؛ ،ها انجام آزمون تجهیزات آزمایشگاهی،و نگهداری 

که به صورت عمومی به دانشگاه از سوی مراجع و ارگان های دولتی ابالغ  برای آزمایشگاهها بررسی و تصویب بودجه های ارزی و ریالی  (10

 می شود؛

  : بودجه های جاری و اختصاصی دانشكده ها شامل بند فوق نمی باشد.1تبصره

 ؛دانشگاه و رئیس معاون پژوهش و فناوریبه  آزمایشگاه ها عملكردمستمر گزارش  ائهار  (11

 ؛آزمایشگاهیتصویب تعرفه های خدمات بررسی و   (12

 ؛17025و اخذ مجوز ایزو  همكار ،ایشگاهها به سمت آزمایشگاه مرجعمهدایت و حمایت آز  (13

 ؛گذاری بیمه تجهیزات آزمایشگاهی و بیمه مدنی مدیران آزمایشگاهسیاست  (14

 ها. نظارت و ارزیابی بر عملكرد آزمایشگاه  (15

 

 

 

 



 

 شورا اعضای – 3ماده 

 :باشند اعضای شورا به شرح زیر می

 ؛شورا رئیسبه عنوان دانشگاه  و فناوری پژوهشمعاون  (1

 ؛ها به عنوان دبیر شورا مدیر امور آزمایشگاه (2

 مسئولین کمیته های پژوهشی کمیسیون های تخصصی؛ (3

 .دانشگاه و فناوری مجرب و با سابقه به پیشنهاد معاون پژوهش اعضا هیئت علمیاز دو نفر  (4

  .دنشو به شورا دعوت می بدون حق رای بر حسب مورد افراد متخصص نیز :2تبصره

 .شود صادر میدانشگاه  و فناوری معاون پژوهشکلیه احكام توسط : 3تبصره 

 .می باشد دانشكدگان و دانشكده های مستقل  و فناوری معاونین پژوهشعهده ه ب مسئولیت اجرای مصوبات شورا: 4تبصره 

 وظایف دبیر شوراشرح  :4ماده 

  ؛شورا و ارسال دعوتنامه به اعضا جلسات  هماهنگی برگزاری (1

  ؛مستند سازی مصوباتتعیین دستور کار جلسات و  (2

 ؛ارسال مصوبات به مدیران آزمایشگاهها و سایر مدیران (3

 ؛پیگیری و نظارت بر حسن انجام کلیه مصوبات شورا (4

 ؛انجام امور هماهنگی و همكاری بین آزمایشگاه ها و شورا (5

 ؛ها آزمایشگاه یاستگذاری و نظارتس یبه رئیس شورافعالیت های شورا ارائه گزارش  (6

 .دانشگاه ئیسها که به تصویب شورا رسیده اند به رارسال گزارش های عملكرد آزمایشگاه (7

 شورا سیرئ فیوظا شرح:  5 ماده

  ؛تایید دستور کار و مدیریت جلسات شورا (1

 .تعیین و معرفی اعضا و نظارت بر عملكرد اعضا شورا (2

 اعضا فیوظا شرح: 6 ماده

 ؛شرکت در جلسات شورا و بررسی دستور کار جلسات (1

 ؛مشارکت در فعالیت های مصوب شورا (2

 ؛ارائه نظرات و پیشنهادات فنی و مدیریتی در جلسات شورا (3

 .انجام سایر امور محوله از طرف شورا )در صورت لزوم( (4

 را میالجا الزمبه تصویب رسید و از تاریخ تصویب  24/02/1401دانشگاه مورخ شورای پژوهشی تبصره در جلسه 4ماده و  6نامه در  این آیین

 .باشد

 


