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 دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي آزمايشگاه هاي داخليآيين نامه 

 

و در جهت نيل به اصالح الگوي  پزشكيدانشكده فناوريهاي نوين  هايدر راستاي تحقق اهداف آزمايشگاه 

موزشي و پژوهشي دانشجويان و همكاري هاي بين آو تأمين نيازهاي  استفاده بهينه از امكانات موجود مصرف و

شرح ذيل تدوين  نامة نحوة استفاده از آزمايشگاه به آيينربخشي روزافزون، ثبخشي و در عين حال توسعه و ا

 .گرديد

 زمان كار آزمايشگاه( الف

 . پردازد عصر داير بوده و به ارايه خدمات مي 02 صبح الي 8آزمايشگاه از ساعت . 1ماده 

 گروه هدف در استفاده از امكانات آزمايشگاه ( ب

هدف آزمايشگاه كمك به دانشجويان دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي در امور آموزشي و پژوهشي . 2ماده 

دانش و از امكانات موجود و افزايش كارايي در خدمت به توسعه  بهينه اما به منظور حداكثر استفاده است

مي توانند با رعايت ضوابط و گرفتن  نيز كشور، دانشجويان و پژوهشگران ساير مراكز و گروه هاپژوهش در 

 .نوبت از امكانات آزمايشگاه استفاده نمايند

تمامي دانشجويان موظف مي باشند قبل از شروع بكار در آزمايشگاه دانشكده دوره هاي كارگاه رعايت  :تبصره

كپي رايت  و قانون نگارش متون علمياصول ايمني زيستي در آزمايشگاه و كارگاه رعايت اصول اخالقي در 

 .را گذرانده باشند

 دهي براي استفاده از امكانات نوبتنحوه معرفي متقاضي و ( ج

تكميل و توسط  (1فرم شماره )آزمايشگاه  به دانشجوو تعهد معرفي مخصوص ابتدا الزم است فرم . 3ماده 

به ( جهت بررسي و تطابق )و همراه با رونوشت قسمتهايي از پروپوزال مصوب  استاد راهنما تأييد گردد

اين فرم حاوي مشخصات متقاضي ، علت استفاده از آزمايشگاه ، عنوان پروژه و مدت  .آزمايشگاه ارائه گردد

شتي ردماني تهران  دااگشنه علوم زپشكي وخدمات بهدا

 دادكشنه فناوري نوين زپشكي

 



از قسمتهايي .مي باشدآزمايشگاه  به و تعهدمورد استفاده  ابزارهاي و زمان الزم جهت انجام آزمايشات

 .پروپوزال شامل عنوان پروپوزال، نام دانشجو، نامهاي اساتيد راهنما و مشاور و قسمت روش اجرامي باشد

، نسبت به توسط كارشناس آزمايشگاه آزمايشگاههادر  امكانات موجود و  مدارک ارائه شدهپس از بررسي 

 .ثبت زمان مورد نياز براي استفاده از امكانات مبادرت خواهد شد

تجهيزات  آزمايشگاه موظف است حداكثر امكانات الزم را جهت تسهيل دسترسي متقاضيان به: 1تبصره 

صورت كاغذي فراهم  ليست مذكور در ابتدا به. ليست آخرين وضعيت رزرو تجهيزات فراهم نمايد موجود و

  .شود و در آينده از طريق سايت آزمايشگاه قابل دسترسي خواهد بود مي

مصوب نشده است، متقاضي موظف  به هر دليل پروپوزال 1چنانچه در زمان ارائه فرم شماره  :2تبصره 

 .است پس از تصويب پروپوزال در اسرع وقت نسبت به ارائه قسمتهاي درخواستي اقدام نمايد

اده از در صورتي كه متقاضي دستگاهي را جهت استفاده رزرو نمايد ولي بعداً در زمان مقرر براي استف . 4ماده 

  .نوبت وي به نفر بعدي داده خواهد شدتجهيزات به آزمايشگاه مراجعه ننمايد، 

مانند بروز  ا به مشكالت مربوط به آزمايشگاه در صورتي كه رزرو انجام شود ولي متقاضي بن: 1تبصره 

و در  .ماندنوبت وي محفوظ خواهد مشكالت فني در تجهيزات، نتواند از تجهيزات آزمايشگاه استفاده كند، 

 .اينصورت تمام نوبتها به تعويق خواهد افتاد

نسبت به مطالعه قوانين و مقررات  (1فرم شماره ) ييد معرفي نامهمتقاضي موظف است بعد از تأ  .5ماده 

و  را تكميل(  3و  0شماره  هايفرم) تعهد نامههاي كنترل مواد آزمايشگاهي مضر و آزمايشگاه اقدام و فرم 

 .نمايدامضاء 

اعالم شده مي  و نكات ايمني كليه قوانين هنگام كار در آزمايشگاه موظف به رعايتمتقاضي  :1تبصره 

آزمايشگاه پس از مطلع نمودن  ، مديريتچنانچه دانشجويي سهوا يا عمدا مقررات را ناديده بگيرد.  باشد

 .برابر آيين نامه انضباطي با متقاضي رفتار خواهد كرد( استاد راهنما )معرف 

، جبران گرفته شده از آزمايشگاهعودت وسايل تحويل تسويه حساب دانشجو با دانشگاه منوط به  .6ماده 

 .و تأييد كارشناس و مسئول آزمايشگاه مي باشد ، تحويل كمد(درصورت بروز خسارت)خسارتهاي احتمالي 



هاي دانشكده فناوري هاي نوين  آزمايشگاه استفادة مشترك از تجهيزاتهمكاري و نحوة ( د

  ديگر مراكز آموزشي و تحقيقاتي يبا آزمايشگاه ها پزشكي

در جهت اختصاص تجهيزات خود براي استفاده ساير  ساير مراكزيا  آموزشي گروههاي در صورت تمايل. 7ماده 

ها و  كاري دستگاهبرنامه مركز مذكور،  /گروه آموزشيضمن عقد قرارداد با محققين، آزمايشگاه مي تواند 

 .درا انجام دهرزرو و  ي نمودهاطالع رسان هزينه مربوطه را

آموزشي و تحقيقاتي به تجهيزات اين آزمايشگاه، ضمن عقد قرار  و گروه هاي در صورت نياز ساير مراكز .8ماده

   .شد داد هزينه هاي مربوطه تعيين و طبق ضوابط به حساب دانشكده واريز خواهد

پس از ، در چارچوب مقررات آزمايشگاه  آموزشيهاي گروه ساير مراكز و  باآزمايشگاه  ميانقرارداد  عقد. 9ماده 

  .يابد رسميت مي پژوهشي دانشكده و امضاي طرف مقابلمعاون  يامضا هب تأييد و امضاء مسئول آزمايشگاه

و توسعه آزمايشگاه در اختيار رئيس آزمايشگاه قرار آموزشي جهت توسعة تجهيزات در آمد آزمايشگاه . 11ماده 

 به معاون اي هجلس در قالب صورتو اسناد مالي مربوطه  اين مبالغكرد  الزم است نحوه هزينه. مي گيرد

 .دانشكده منعكس گردداداري مالي 

 هزينة استفاده از امكانات ( ه

 اي توسط گروه منتخب طور دوره هاي ذيل به شاخصامكانات با توجه به ( تعرفه)تعيين هزينة كاركرد  .11ماده 

مالي اداري معاون آموزشي و معاون  ، معاون پژوهشي رياست آزمايشگاه،مدير داخلي آزمايشگاه، متشكل از 

 .دانشكده تعيين و به تأييد رياست دانشكده خواهد رسيد

موجود در آزمايشگاه براي و تجهيزات امكانات استفاده از هزينة  طبق مصوبه هيات رئيسه دانشكده. 1تبصره 

بصورت بلند مدت دانشجويان  اگر: معرفي شده اند به شرح ذيل مي باشدخارج از دانشكده كه  يدانشجويان

هر ترم مبلغ يك و و ترمي به آزمايشگاه معرفي شده باشند هزينه استفاده از تجهيزات آزمايشگاهي براي 

استفاده از تجهيزات و نياز به  ي كه دانشجويان فقطو در صورت درنظر گرفته شده استنيم مليون تومان 

 .دستگاه ها منظور خواهد شد تعرفهبه ليست با توجه  ي داشته باشند هزينهخاصدستگاه 

هاي  هنگام شروع به كار در زمان رزرو شده قبلي، استفاده از امكانات منوط به پرداخت تمام هزينه. 12ماده 

بديهي است هزينه رزرو كه قبالً . باشد مي( كار شروع به)ساعت قبل از زمان رزرو شده  02كاركرد حداقل تا 

 .هاي  كاركرد محاسبه خواهد شد پرداخت شده است، جزء هزينه



 كارشناسان آزمايشگاه( و

شود كه  سپرده مي (ناظم فني)به يكي از كارشناسان آزمايشگاه هاي دانشكدهتجهيزات آزمايشگاه  .13ماده 

دار آموزش، نگهداري، كاليبراسيون، كنترل كيفي و پيگيري تعميرات احتمالي آن تجهيزات با نظارت  عهده

 .آزمايشگاه خواهد بود رئيس

كارشناسان مستقر در آزمايشگاه موظفند برابر ضوابط واستاندارد هاي تعيين شده در آزمايشگاه ، . 14ماده 

ضمنا پرداخت هرگونه وجه نقدي در . ات به كلية متقاضيان اقدام نمايندنسبت به اراية كامل خدم

 .آزمايشگاه ممنوع است

بايست قبل  شود، متقاضي مي در مورد تجهيزاتي كه تمام كار يا بخشي از آن توسط متقاضي انجام مي. 15 ماده

دقت مطالعه  شود، به ني ميرسا از شروع به كار، دستورالعمل كار با تجهيزات را كه توسط آزمايشگاه اطالع

بديهي است كارشناس دستگاه نيز همواره بر نحوة كار متقاضي نظارت نموده و در صورت نياز، ضمن . نمايد

 .اراية آموزش الزم، به رفع اشكاالت احتمالي خواهد پرداخت

قديم رياست اي، كل درآمدهاي آزمايشگاه در هر فصل محاسبه شده و گزارش آن ت در بررسي دوره. 16ماده 

با تشخيص بعد از تأييد رياست دانشكده مايشگاه درصد از درآمدهاي آز% 11-02. دانشكده خواهد شد

وكساني كه  آزمايشگاهو دست اندركاران امور كارشناسان متوليان ،عنوان تشويقي بين  بهرئيس آزمايشگاه 

 .شود توزيع مي در توسعه و بهبود امور آزمايشگاه همكاري شايسته داشته اند،

اي گزارش  صورت دوره نظارت بر فعاليت كارشناسان بر عهدة ناظم فني آزمايشگاه است كه به. 17ماده 

 .مي نمايد ه رئيس آزمايشگاه ارايهفعاليتهاي كارشناسان را ب

. نمايدبا صحت كامل، تحويل كارشناس مربوطه را دستگاه متقاضي موظف است پس از اتمام كار، . 18ماده 

از معرف ، هزينه هاي مربوطه  بديهي است در صورت سهل انگاري و  وارد آمدن خسارت به دستگاه ها

 .اخذ خواهد شد (استاد راهنما)

 


