
 

 
 

 نامه انتخاب آزمايشگاه نمونه دانشگاه تهرانآئين

 

 هدف

جشنواره پژوهش و فناوری هر سال به منظور قدرداني از پژوهشگران برتر و در راستای فرهنگ سازی 

پژوهش کيفيت محور و اثر بخش در جهت ارتقای نقش و جايگاه ملي و بين المللي دانشگاه تهران برگزار 

و ارج ها ی آزمايشگاههاراستا، اين جشنواره به منظور ارتقای کيفي و افزايش کمي فعاليتمي شود. در اين 

، پيشبرد تحقيقات هااندازی و تجهيز آزمايشگاهی علمي پژوهشگران و تشويق آنان به راههانهادن بر تالش

، نسبت اهی پژوهش بنيان و نيز توسعه سطح درآمدزايي آزمايشگاههادانشجويان و ارتقای سطح آموزش

 به معرفي آزمايشگاه نمونه اقدام مي نمايد.

 تعريف   -1ماده 

ی بين آزمايشگاهي، تقاضا ای شبكههاهمكاری ،آزمايشگاهي است که از نظر عملكرد ،آزمايشگاه نمونه

 ی ديگر باشد.هامحوری و مشارکت در ارتقای علم و فناوری، سرآمد آزمايشگاه

 

 اه نمونهي انتخاب آزمايشگهامعیار  -2ماده 

 ی آن( هاامكانات و توانايي ،ارزيابي عملكرد آزمايشگاه )ميزان فعال بودن آزمايشگاه  -2-1

 ای آزمايشگاه )درون دانشگاهي و برون دانشگاهي(ی شبكههاميزان همكاری  -2-2

 ميزان تقاضا محوری  -2-3

 

 دهي امتیاز و ارزيابي نحوه  – 3ماده 

 سامانهگزارش يزان باالسری جذب شده از طرح های کاربردی انجام شده در آزمايشگاه بر اساس م -1-3

RTIS امتياز 10حداکثر  ،با تائيد مسئول آزمايشگاه 

ميزان اعتبار جذب شده برای حمايت از پايان نامه ها و رساله های دوره تحصيالت تكميلي و  -2-3

پروژه های پسا دکتری انجام شده در آزمايشگاه با تاييد مسئول آزمايشگاه، هر ده ميليون ريال 

 ز امتيا 10امتياز( حداکثر  3امتياز و پسا دکتری 2امتياز، دکتری  1يک امتياز )کارشناسي ارشد 

 10امتياز، خارجي  5ثبت اختراع، نوآوری و فرضيه ثبت شده در مراجع رسمي و معتبر )داخلي  -3-3

 امتياز 20امتياز( حداکثر 



 

مقاالت چاپ شده در نشريات معتبر داخلي و بين المللي که حاصل کار در آزمايشگاه باشد، به  -4-3

 امتياز  10شرح ذيل و به تشخيص کميسيون مربوط، حداکثر 

 امتياز  WOS  6در نشريات معتبر، نمايه شده درچاپ شده  -

 امتياز   4المللي چاپ شده در ساير نشريات معتبر بين -       

 امتياز 2چاپ شده در نشريات علمي پژوهشي داخلي  -

ميزان درآمد حاصل از خدمات آزمايشگاهي فاقد قرار داد در سال برای دانشگاه به ازای هر  -5-3

 امتياز 40از و حداکثر امتي 2ريال  000/000/100

 امتياز 20کسب استاندارد و آزمايشگاه همكار و مرجع بودن  -6-3

دارا بودن سايت اينترنتي و به روز نمودن اطالعات آزمايشگاه در سايت شبكه آزمايشگاه، حداکثر  -7-3

 امتياز 5

 امتياز 10عضويت در شبكه آزمايشگاهي وزارت علوم، تحقيقات و فناوری )شاعا( حداکثر  -8-3

 امتياز 5آزمايشگاهي،  SOPتدوين  -9-3

 امتياز 10های بين المللي با ارائه مستندات، حداکثر  قرار دادها و فعاليت -10-3

 امتياز 10آزمايشگاه دارای بيمه مسئوليت مدني  -11-3

ثبت شده در سامانه سافا طي يک سال  و فناوری، دستاورد در نمايشگاه پژوهشاستاد دارای  -12-3

 امتياز 5 مايشگاهمنوط به فعاليت در آن آز ،گذشته

 امتياز 10های سالمت، ايمني و محيط زيست اجرای آئين نامه -13-3

 : کليه مواردی که نياز به تشخيص دارد الزم است توسط کميسيون مربوط مورد تائيد قرار گيرد.1 تبصره

 آزمايشگاهي که باالترين امتیاز را کسب نموده، به عنوان آزمايشگاه نمونه انتخاب شود.:  2 تبصره

 : هر آزمايشگاه فقط يک بار مي تواند به عنوان آزمايشگاه نمونه انتخاب شود.3تبصره 

هاي هفت گانه، تا يك سال از آن کمیسیون در صورت انتخاب آزمايشگاه نمونه از هريك از کمیسیون: 4تبصره 

  .نخواهد پذيرفتانتخابي صورت 

 

 نحوة اجرا -4ماده 

دانشكده های مستقل / موسسات و مراکز  /دانشكدگانهر يک از  و فناوری معاونت پژوهش -1-4

تحقيقاتي مستقل بر اساس فراخوان اداره کل برنامه ريزی و نظارت پژوهشي برای انتخاب 

آزمايشگاه نمونه پس از بررسي مدارک و گزارش فعاليت ها نسبت به انتخاب و معرفي آزمايشگاه 

 سفارش و تامين تجهيزات  ارسال مي نمايند.مربوط اقدام نموده و جهت بررسي و تاييد به دفتر 



 

ی آزمايشگاه )های( مورد نظر از اول مهر ماه سال هازمانبندی ارسال مدارک و گزارش فعاليت  -2-4

 قبل تا پايان شهريور ماه منتهي به جشنواره پژوهش و فناوری خواهد بود.

آزمايشگاه  3 ارائه شده،دفتر سفارش و تامين تجهيزات پس از بررسي و ارزيابي مدارک و مستندات  -3-4

به کميته داوری معرفي و کميته پس از بررسي يک پس از بازديد  برتر را از ميان واجدين شرايط

 نمايد.آزمايشگاه را به شورای پژوهشي دانشگاه معرفي مي

صرفا يک آزمايشگاه نمونه از مجموع هفت کميته پژوهشي کميسيون های تخصصي در بازه زماني  -4-4

 مشخص انتخاب مي شود. 

 

 کمیتة داوري -5ماده 

 دانشگاه )مسئول کميته( و فناوری معاون پژوهش -1-5

 مديرکل برنامه ريزی و نظارت پژوهشي  -2-5

 مدير دفتر سفارش و تامين تجهيزات )دبير کميته( -3-5

 ی تخصصيهاکميسيون پژوهشيکميته مسئولين  -4-5

 

 نحوة تشويق و قدرداني در مراسم جشنواره پژوهش -6ماده 

شگاه تهران تخصيص اعتبار شنواره پژوهش و فناوری دان شگاه از محل اعتبارات ج اين . برای تجهيز آزماي

تصررويب دانشررگاه مورد شررورای پژوهشرري  7/3/1401تبصررره در جلسرره مور   4ماده و  6آئين نامه در 

 قرارگرفت.

. 

 


