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  مقدمه

در  مبنی بر توسعه متوازن شبکه هاي آزمایشگاهی و تحقیقاتی آزاد اسالمی دانشگاه کالن وجه به سیاست هايتبا     

کاهش هزینه ها، مدیریت  ،افزایش بهره وريهم افزایی و استفاده حداکثري از ظرفیت هاي موجود،  هدفبا  ح کشور،سط

زشی، پژوهشی و طرح هاي آمو کاربردهاي برايشناسایی نیاز واحدها و مراکز آموزشی به تجهیزات ، بهینه تجهیزات

مربوط به شرح  و مقررات هیزات مازاد سایر واحدها، ضوابطتامین نیاز آنان از طریق جابجایی تجهمچنین درآمدزایی و 

  زیر ابالغ می شود. 

  

  تعاریف – 1اده م

  .است دانشگاه آزاد اسالمی منظور دانشگاه:

  .ایشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی استزممنظور پژوهشگاه و شبکه آ پژوهشگاه:

  .دانشگاه آزاد اسالمی استماي و مراکز آموزشی و آموزشکده هاي س منظور هر یک از واحدها واحد:

مرجع اصلی برنامه ریزي، اجرا و کنترل فرایندهاي مربوط به شبکه هاي  مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی:

مورخ  24020/10در سطح استان می باشد که ساختار و فرایندهاي آن طی بخشنامه شماره  تحقیقاتی و اهیآزمایشگ

  ابالغ شده است. 30/04/98

  .هاي آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی می باشدها و کارگاهمنظور کلیه آزمایشگاه آیین نامهدر این  گاه:آزمایش

آیین نامه معامالتی دانشگاه وظیفه بررسی کارشناسی  2از بند ب ماده  4این کمیته بر اساس تبصره  کمیته تجهیزات:

  ی را بر عهده دارد.شگاهی و کارگاهو تایید خرید و فروش تجهیزات آزمای

  .آزمایشگاهی و کارگاهی می باشد ، قطعات و تجهیزاتاهمنظور دستگاه آیین نامهدر این  :تجهیزات

 هاي و سرفصل کاهش دانشجو یا حذف رشته ی چونیلتجهیزاتی که به دالدر این آیین نامه به  :تجهیزات مازاد

و بهره برداري از آنها براي  حد در تعمیر، سرویس و نگهداريمرتبط، غیر فعال بودن دستگاه و عدم توانایی وا آموزشی

  تجهیزات مازاد گفته می شود. ،صورت بهینه در واحد مورد استفاده و بهره برداري قرار نمی گیردهدرآمد زایی ب

  واحد مبداء به واحد مقصد می باشد.منظور انتقال مالکیت و تحویل تجهیزات از  جابجایی تجهیزات:

نظور از مشارکت انتقال تجهیزات به یک آزمایشگاه استانی و یا ملی بدون انتقال مالکیت، که با هدف م مشارکت:

بر طرح هاي مشارکتی انجام مشارکت در درآمد حاصل و بر اساس ضوابط و مقررات اداري و مالی و موازین حقوقی حاکم 

  می شود.
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  اهداف طرح – 2ماده 

 موجود؛ تجهیزاتی استفاده بهینه از ظرفیت هاي - 2-1

 مازاد در سطح شبکه هاي استانی و سراسري دانشگاه؛فعال سازي و بهره برداري از تجهیزات  - 2-2

پژوهشگران در سراسر کشور به خدمات  و عضاي هیات علمیدانشجویان، ا تامین عدالت پژوهشی و دسترسی - 2-3

 آزمایشگاهی پیشرفته؛

 ؛مرکزي هاي هاي پیشرفته در آزمایشگاهستگاهافزایش بهره وري با ایجاد زنجیره د - 2-4

  ؛هاي آزمایشگاهی پیشرفتهبستر سازي براي تاسیس و تجمیع مجتمع - 2-5

  در سطح استان؛ تجهیزات تکراري خریدجلوگیري از  - 2-6

  .(آکرودیته) ها سایر سازمانبستر سازي براي ایجاد و توسعه آزمایشگاه هاي همکار استاندارد و مرجع  - 2-7

 

  ضوابط شناسایی و اعالم تجهیزات مازاد – 3اده م

  مشمول این آیین نامهجهیزات مازاد ت -1- 3

 ش دانشجو بدون استفاده مانده است؛تجهیزاتی که به دلیل حذف رشته، سرفصل آموزشی و یا کاه -1- 3-1

 اده مانده و راه اندازي نشده است؛استف بدونتجهیزاتی که از زمان خرید  -2- 3-1

  ه واحد دانشگاهی مبداء خارج است؛دجهیزاتی که نیاز به تعمیر، سرویس و کالیبراسیون دارد و از عهت -3- 3-1

که قابل تعمیر نیستند ولی امکان استفاده از قطعات سالم آن براي تعمیر و راه  از رده خارجتجهیزات  -4- 3-1

  ؛زي سایر تجهیزات مشابه وجود دارداندا

مازاد تشخیص داده می  دانشگاهی، اما با توجه به تعدد آن در واحدال بوده تجهیزاتی که سالم و فع -5- 3-1

   شوند.

  آیین نامهمشمول این مازاد تشخیص تجهیزات  مراجع - 2- 3

  ؛مبداء خود اظهاري واحددستگاه مازاد بر اساس  اعالم -1- 3-2

  ؛مات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استانتوسط مرکز خد شناسایی دستگاه مازاد -2- 3-2

  توسط هیات هاي بازرسی اعزامی توسط پژوهشگاه؛ شناسایی دستگاه مازاد -3- 3-2

  شناسایی دستگاه مازاد بر اساس میزان کارکرد تجهیزات از طریق پورتال ساها و ساتا توسط پژوهشگاه؛ -4- 3-2
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  فرایند اعالم رسمی تجهیزات به عنوان مازاد - 3- 3

مازاد تشخیص  4-2- 3تا  2-2- 3بندهاي  تجهیزاتی که به استناد در خصوصبه واحد مبداء الزم است  -1- 3-3

   به صورت رسمی ابالغ شود؛ داده شده اند

تجهیزات اعالم نسبت به تایید مازاد بودن روز کاري  10حداکثر ظرف مدت  موظف است مبداء واحد -2- 3-3

فعال و بهره ور بودن مبنی بر مکفی  دالیل و مستنداتدر غیر این صورت نسبت به ارایه و  شده اقدام نموده

  ؛اقدام نماید بهره برداري از تجهیزات جهت واحد و یا برنامه هاي آتی مذکورتجهیزات 

کارشناسی توسط  قیمتاعالم  وپس از اعالم تجهیزات به عنوان مازاد توسط واحد مبداء الزم است  -3- 3-3

مراتب توسط مرکز خدمات آزمایشگاهی و  این آیین نامه، 4کمیته تجهیزات استان مطابق مندرجات ماده 

  ؛شوده آزاد اسالمی استان گزارش به رئیس دانشگانهایی براي تایید تحقیقاتی 

موضوع تجهیزات به طور رسمی به عنوان مازاد وارد فرایند هاي جابجایی  ،پس از تایید رئیس استان -4- 3-3

  این آیین نامه می شوند.

  

  آیین نامهات مشمول این گذاري تجهیز قیمتنحوه  –4ماده 

توسط واحد مبداء به تجهیزات مذکور مستندات خرید پس از تایید و اعالم رسمی تجهیزات به عنوان مازاد،  -1- 4 

   ؛براي طی فرایند قیمت گذاري ارایه می شود مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان

به کمیته تجهیزات  استان آزمایشگاهی و تحقیقاتی از سوي مرکز خدماتمربوط  مستنداتپرونده به همراه  - 4-2

  می شود؛ داده ارجاع بررسیاستان براي 

بازدید کارشناسان فنی کمیته تجهیزات استان از تجهیزات مورد نظر در واحد مبداء و تهیه گزارش  - 4-3

  کارشناسی؛

سی سالمت، کیفیت، تعیین تشکیل جلسه کمیته تجهیزات استان با حضور نماینده واحد مبداء براي برر - 4-4

  بر اساس گزارش کارشناسی؛روز هاي تجهیزات مورد نظر و تعیین قیمت مشخصات فنی و ویژگی

  ؛ادي کمیته تجهیزات به واحد مبداء اعالم قیمت پیشنه - 4-5

ز در صورت عدم حصول توافق در قیمت گذاري، در مرحله اول کمیته تجهیزات استان مجاز به استفاده ا :1 تبصره

نظر کارشناس رسمی دادگستري بوده و در صورت عدم حصول نتیجه نظر پژوهشگاه استعالم می شود. بدیهی است 

  شگاه قطعی و الزم االجرا می باشد.نظر پژوه
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   مازاد و مورد نیاز  تجهیزاتبانک اطالعاتی  - 5ماده 

  و تحقیقاتی استان؛ توسط مرکز خدمات آزمایشگاهی واحدها تهیه فهرست تجهیزات مورد نیاز - 5-1

  تهیه فهرست تجهیزات مازاد واحدها توسط مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان؛ - 5-2

  ارسال فهرست تجهیزات مورد نیاز و مازاد واحدهاي استان به صورت تجمیع شده به پژوهشگاه؛ - 5-3

  پژوهشگاه.ت مورد نیاز و مازاد در ایجاد و بروز رسانی بانک اطالعاتی تجهیزا - 5-4

  

  فرایند جابجایی تجهیزات مازاد - 6ماده 

  واگذاري تجهیزات  - 1- 6

تجهیزات مذکور در فهرست تجهیزات مازاد پورتال ساها پس از تایید مازاد بودن تجهیزات و تعیین قیمت،  -1- 1- 6

ح واحدهاي به نحو مقتضی در سطنیز مراتب از طریق مرکز خدمات آزمایشگاهی استان و ساتا ثبت می گردد و 

  ؛می شوداستان اطالع رسانی 

درخواست  انتخاب و را از فهرست تجهیزات مازاد مورد نظرتجهیزات  از سراسر کشور واحدهاي متقاضی -2- 1- 6

) و نظریه کارشناسی گروه هاي .B.Pبه همراه مستندات شامل: برنامه کسب و کار ( صورت رسمیخود را به 

 به مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی تخصصی مبنی بر وجود توجیه اقتصادي براي خرید تجهیزات مورد نظر، 

  ؛نموده و موافقت اصولی اخذ می نماینداستان ارسال  همان

حد مبداء ارسال می واحد متقاضی درخواست رسمی خود را به مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی وا -3- 1- 6

  نماید؛

استان نسبت  همان با در نظر گرفتن اولویت واحدهاي مبداء مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان  -4- 1- 6

  اعالم واحد مقصد اقدام می نماید؛به انتخاب و 

واگذاري  ،در صورت نبود متقاضی در سطح استاناولویت خرید با واحدهاي همان استان می باشد اما  :1 تبصره

  ؛مفاد این آیین نامه بالمانع است تجهیزات به واحدهاي متقاضی در سایر استان ها بر اساس

 و حقوقی حراست ،پژوهشی، مالی هايتحویل دستگاه طی صورتجلسه رسمی که به امضاي نماینده -5- 1- 6

نجام می رسیده است امقصد  و واحدهاي مبداء و مقصد و رئیس مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان مبداء

  شود؛

کمال به عهده واحد  مسئولیت تجهیزات به طور تمام و ،پس از تنظیم و امضاي صورتجلسه تحویل تجهیزات -6- 1- 6

  مقصد می باشد؛

به منظور جلوگیري از هر گونه خسارات احتمالی در هنگام جابجایی، توصیه می شود از خدمات شرکت  -7- 1- 6

  ارنامه نیز می باشند استفاده شود؛معتبر که داراي بیمه بهاي باربري مجاز و 
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واحد مقصد موظف است به طریق مقتضی نسبت به پرداخت وجه تجهیزات خریداري شده و تسویه حساب  -8- 1- 6

  اکثر ظرف مدت یک ماه اقدام نماید؛کامل با  واحد مبداء حد

 ،ف است پس از پایان فرایند و تسویه حساب کاملمرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان مبداء موظ -9- 1- 6

تاییدیه رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان مبنی بر  :شامل مربوطگزارش جابجایی تجهیزات را به همراه مستندات 

مازاد بودن دستگاه، صورتجلسه کمیته تجهیزات استان با موضوع اعالم قیمت و مشخصات تجهیزات مازاد، 

د مبداء به تجهیزات به واحزات به واحد مقصد و اسناد مالی مربوط به پرداخت وجه صورتجلسه تحویل تجهی

  پژوهشگاه اعالم نماید؛

واحد مبداء موظف است پس از تحویل تجهیزات به واحد مقصد، بر اساس ضوابط و مقررات مربوط نسبت  - 10- 1- 6

  اید؛و فهرست اموال واحد اقدام نم به حذف تجهیزات از پورتال ساها، ساتا

واحد مقصد موظف است پس از دریافت تجهیزات از واحد مبداء بر اساس ضوابط و مقررات مربوط نسبت  - 11- 1- 6

  ست اموال واحد اقدام نماید؛به ثبت تجهیزات در پورتال ساها، ساتا و فهر

جهیزات تجهیزات مذکور از فهرست ت پژوهشگاه پس از دریافت گزارش جابجایی دستگاه نسبت به حذف - 12- 1- 6

  رتال ساها و ساتا اقدام می نماید.مازاد در پو

  مشارکت در طرح هاي استانی و سراسري -2- 6

) با موضوع تاسیس و تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه هاي .B.Pتدوین و ارسال طرح کسب و کار ( -1- 2- 6

  اه؛پیشرفته استانی و ملی توسط مراکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان به پژوهشگ

باید  فهرست تجهیزات مورد نیاز براي اجراي طرح بوده و ترجیحاًبرنامه کسب و کار باید مشتمل بر  :2 تبصره

بر اساس فهرست تجهیزات مازاد موجود در سامانه هاي ساها و ساتا تنظیم بشود تا حداکثر صرفه جویی در 

  رداري از تجهیزات مازاد لحاظ شود.سامانه سراسري و بهره ب

مجوز  ،توسط پژوهشگاه به لحاظ فنی بررسی شده و در صورت تایید ،) ارسالی.B.Pطرح کسب و کار ( -2- 2- 6

  می گردد؛ به مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان ابالغ فنی 

آزمایشگاه موضوع طرح  اندازيراهمرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان تجهیزات مناسب براي  -3- 2- 6

ر را از فهرست تجهیزات مازاد سامانه هاي ساها و ساتا انتخاب نموده و درخواست رسمی براي کسب و کا

  ؛مشارکت به واحد مبداء ارسال می نماید

و  سهم هر واحد بر اساس نسبت آورده نقدي و آورده غیر نقدي شامل: تجهیزات، فضاي آزمایشگاه -4- 2- 6

  ي آزمایشگاه تعیین می شود؛ه اندازغیره از میزان کل سرمایه الزم براي را

پس از تعیین آورده نقدي و غیر نقدي واحدهاي مشارکت کننده در طرح، مراتب در قالب صورتجلسه  -5- 2- 6

از  هر یک(داراي معرفی نامه رسمی) تاسیس آزمایشگاه مشترك تنظیم و به امضاي نماینده تام االختیار 

  واحدهاي مشارکت کننده می رسد؛
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در زمان تحویل به ست صورتجلسه تاسیس آزمایشگاه مشترك متضمن پیوست فنی تجهیزات الزم ا :3 تبصره

آزمایشگاه بوده و تمهیدات الزم در خصوص وضعیت احتمالی دستگاه در زمان خاتمه طرح و عودت تجهیزات با 

افزار و غیره  در نظر گرفتن مولفه هایی چون عمر مفید تجهیزات، تامین قطعات، کالیبراسیون، بروز رسانی نرم

  در صورتجلسه لحاظ شود.

این آیین نامه و  7و  6تجهیزات مازاد هر واحد دانشگاهی مشارکت کننده در طرح بر اساس مواد  -6- 2- 6

  مایشگاه مشترك تحویل داده می شود؛ضوابط و مقررات مالی و اداري دانشگاه به آز

و نزد واحد مقصد امانت می باشد. بدیهی است  تجهیزات موضوع مشارکت جزو اموال واحد مبداء بوده -7- 2- 6

  مشارکت به واحد مبداء عودت نماید.واحد مقصد موظف است دستگاه را پس از اتمام موضوع صورتجلسه 

 

  مقررات مالی – 7ماده 

ی در بین واحدهاي دانشگاه انجام م با توجه به اهداف این آیین نامه و نظر به اینکه جابجایی تجهیزات صرفاً - 7-1

شود، تجهیزات مشمول این آیین نامه، از رعایت سطوح معامالت و تشریفات مربوط از قبیل استعالم بها، مناقصه و 

  جهیزات استان صورت می گیرد؛غیره معاف می باشند و تصمیم گیري در کمیته ت

اد مفاد این آیین فروش تجهیزات به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی به استن - 7-2

الزم است پس از اخذ مجوز فنی از پژوهشگاه مطابق  ،نامه ممنوع بوده و در صورت عدم وجود تقاضا در دانشگاه

  دام شود؛ضوابط و مقررات جاري دانشگاه اق

  ؛از واحد مبداء به واحد مقصد به عهده واحد مقصد می باشد انتقال تجهیزاتهزینه  - 7-3

     ؛آموزش و پشتیبانی دستگاه به عهده واحد مقصد می باشد ،ندازيراه ا ،هزینه نصب - 7-4

 مسئولیت ،و با توافق طرفین به همان صورت منتقل شود باشد در صورتی که تجهیزات نیاز به تعمیرات داشته - 7-5

   مترتب به عهده واحد مقصد می باشد؛و هزینه هاي  تعمیر، کالیبراسیون و راه اندازي دستگاه ها

ر صورتی که تجهیزات جابجا شده داراي گارانتی می باشد، الزم است در خصوص انتقال گارانتی از واحد د - 7-6

  مقصد تمهیدات الزم اندیشیده شود؛ مبداء به واحد

مالی اداري هاي بخشنامه مفاد کلیه اسناد حسابداري ورود و خروج اموال در واحدهاي مبداء و مقصد مطابق - 7-7

  ود؛دانشگاه انجام می ش

 واگذار کننده تجهیزات، درآمد حاصل از فروش تجهیزات مازاد به عنوان درآمد پژوهشی محسوب شده و واحد- 7-8

 ،قطعات و خرید تجهیزات شامل: پژوهشی مربوط به توسعه زیر ساخت بودجه مجاز به هزینه کرد در ردیف هاي

  و کالیبراسیون تجهیزات می باشد. ، نگهداريتعمیر

  

  
  



طرح تعاون تجهیزاتآیین نامه   

٧ 

  حل اختالف مرجع - 8ماده 

  ، نظر پژوهشگاه رافع اختالف خواهد بود.آیین نامهنحوه اجراي این  در صورت بروز اختالف در مورد مفاد و
  

 سایر مالحظات - 9ماده 

و انجام پیش بینی هاي الزم در برنامه ها و بودجه   ایت مفاد موافقت نامه اي بودجهرع آیین نامهروح حاکم بر این  - 9-1

  .می باشد

به  09/06/1398در جلسه هیات رئیسه دانشگاه مورخ و تنظیم شده است  تبصره 4ماده و  9ین آیین نامه در ا - 9-2

  می باشد. ها به عهده روساي دانشگاه آزاد اسالمی استان این آیین نامهاجراي  حسن مسئولیت نظارت بر .تصویب رسید

  

  محمد مهدي طهرانچی

  رییس دانشگاه آزاد اسالمی


