
   دانشگاه كاشانو كارگاهي آزمايشگاهي  خدماتعملالدستور

  . خارج و داخل دانشگاه تدوين شده استتقاضيان دانشگاه كاشان براي م و كارگاهي آزمايشگاهيتجهيزاتارچوب استفاده از اين آيين نامه در چ

  : اهداف‐١

   دانشگاه كاشان و كارگاهي ازامكانات آزمايشگاهي هدفمنداستفاده: الف

  تأمين بخشي از هزينه هاي خريد و نگهداري تجهيزات و نيز حق الزحمه اپراتورهاي دستگاهها :ب

، صنايع و مؤسسات نيازمند به خصوص به متقاضيان داخل شهر كاشان و ارتقاء سـطح ارتبـاط                ادادن سرويسهاي تخصصي، كارگاهي و آزمايشگاهي به دانشگاهه       : ج

  .ن دانشگاهدانشگاه با صنعت و ديگر نهادهاي بيرو

  .ضابطه مند كردن خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي: د

  :تعرفه استفاده از دستگاه ‐٢

پس از رايزنـي هـاي      مزبور به پيشنهاد مديريت ارتباط با صنعت و         و كارگاه   تعرفه يك ساعت كار با دستگاه در آزمايشگاه         نيز   آزمايشگاههاي موضوع آيين نامه و       ‐

  .مشخص مي گرددو با تأييد هيأت رئيسه دانشگاه براي هر سال شوراي پژوهشي دانشگاه  مديران گروههاي مرتبط، با تصويب الزم با رؤساي دانشكده ها و

  :عالوه بر در نظر گرفتن نرخ متعارفعوامل مؤثر در محاسبه تعرفه يك ساعت كار با دستگاه 

  تمام شده دستگاه  قيمت  ‐١

  . و غيرهستگاهطول عمر مفيد داستهالك و برق ، پرسنلي، آب و  هزينه هاي جاري اعم از ‐٢

  تعميرات غير مترقبه ،تعميرات دوره اي  ‐٣

  . نرخ تورم در كشور ‐٤

  :و نحوه تعيين نرخ خدمات مالي مالحظات ‐٣

ختصاصي دانشگاه واريز و كپـي      صورت فيش بانكي در وجه حساب درآمد ا       ه   را ب  ٢مشتريان خارج از دانشگاه بايستي تعرفه مصوب شوراي پژوهشي در ماده            : الف

 ارائـه   مربوطـه سرپرست آزمايشگاه به ارجاعدفتر ارتباط با صنعت جهت مدير فيش را به همراه فرم تكميل شده تقاضاي آناليز و استفاده از خدمات آزمايشگاهي به               

 تعرفـه ،    آنـاليز اليز هر نمونه و همچنين تقاضاي پـردازش علمـي نتـايج             بديهي است قبل از واريز وجه بايستي از نظر تعداد نمونه و مدت زمان الزم براي آن                . دننماي

  . محاسبه گرديده و به مشتري اعالم گرددمديريت ارتباط با صنعتتوسط 

  : نوع تعرفه پيش بيني مي شود٢در فرمهاي تنظيم شده : ب

  .ناليز دستگاهي بدون پردازش علمي تعرفه نوع اول براي درخواست اطالعات حاصل از آ ‐١

  .ا پردازش علمي توسط هيأت علمي سرپرست آزمايشگاهاطالعات حاصل از آناليز دستگاهي ب نوع دوم براي درخواست تعرفه  ‐٢

ر صورتي كه مشتري تعرفـه نـوع        دبراي اپراتور لحاظ مي گردد و        يك ساعت اضافه كار      اپراتور يك نفر     با دستگاه خاص آزمايشگاهي    با  به ازاي هر ساعت كار      : ج

   . براي سرپرست آزمايشگاه منظور مي گردد)معادل دو سوم( حقيق به ازاي هر ساعت آناليز علمي يك ساعت حق التدوم را پرداخت كرده باشد

ا به پيشنهاد مدير دفتر ارتباط با صـنعت و          به منظور تشويق دانشكده ها و اپراتورهاي دستگاهها جهت نگهداري بهتر از يك طرف و جلب بيشتر متقاضيان بن                   :تبصره

درآمد حاصله درصدي از سود خالص در پايان هر ترم محاسبه و براي دانشكده ها، گروههاي آموزشـي و          تصويب شوراي پژوهشي و تأييد هيأت رئيسه با توجه به           

دانشكده يـا   ( م است براي هر نوع خدمات قبالً جهت پرداخت به امور مالي           نحوه محاسبه مبلغ، سهم هر شخص و افراد مرتبط الز         . در نظر گرفته مي گردد     اپراتورها

  .اعالم گردد) دانشگاه

با معرفي رؤساي دانشكده هاي متقاضي به رياست دانشكده سرويس دهنده، وجه آزمايشها و خدمات كارگاهي به دانشجويان بدون در نظر گرفتن سود از اعتبـار                          : د

  . درآمد اختصاصي دانشگاه واريز گردددانشكده متقاضي كسر و به حساب

 نياز به استفاده از آناليزدسـتگاههاي آزمايـشگاهي فـوق داشـته باشـند             داخلي  در صورتي كه اعضاي هيأت علمي دانشگاه جهت انجام طرحهاي پژوهشي مصوب             : و

  .گرددمي  پرداخت ي بدون احتساب سود به حساب درآمد اختصاصبا تأييد معاونت پژوهشيعضو هيأت علمي  پژوهانه محلهزينه هاي آن از 

طبق فرم پيوست جهت پرداخت بر اساس تبصره ذيل بند ج اين          به انضمام گزارش فشرده      دفتر ارتباط با صنعت    ماه يكبار كل فيشهاي جمع آوري شده توسط          هر: ه

  .طريق معاون پژوهشي دانشگاه به معاون اداري و مالي ارسال مي گردددستورالعمل  از 

           سال به صورت آزمايشي اجرا مي شود٢ به تصويب هيأت رئيسه دانشگاه رسيده و به مدت ٣/٤/١٣٨٦ ماده در تاريخ ٣ستورالعمل در اين د


