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 یتحقیقاتجامع آزمایشگاه اساسنامه 

 

تخصصی  ارائه خدماتو همچنین   و درمانی بهداشتی امور در حل راه ارائه و شپژوه گسترش منظور هب

یم نامیده تحقیقات مرکز اساسنامه این در که یقاتیجامع تحق شگاهیآزما اساسنامه این موجب به وآزمایشگاهی 

 .گرفت قرار اصولی مورد موافقت علوم پزشکی تربت حیدریه در دانشگاه زیر اهداف نیتأم براي شود

 

 اهداف -1ماده 

ارائه خـدمات و افـزایش بهـره وري در زمینـۀ تـأمین نیازهـاي پژوهشـی و ارائـه خـدمات پژوهشـی و            −

ــی    ــطح تخصص ــتگاهی در س ــان و      دس ــی، کارشناس ــات علم ــرم هی ــاي محت ــه اعض ــگاهی ب آزمایش

  و سـایر دانشـگاهها و دانشـکده هـاي علـوم پزشـکی      پزشـکی تربـت حیدریـه    محققان دانشـگاه علـوم   

 خدمت گیرنده همجوار

 توسعه فنون دستگاهی در جهت افزایش توانمندي هاي تحقیقاتی دانشگاه −

 بهداشـتی  خـدمات  ارائـه  نظـام  اصـالح  جهـت  در بـالینی  و اپیـدمیولوژیک  بنیـادي  يهاپژوهش انجام −

 اسالمی جامعه نیازهاي به جوابگویی منظور هب کشور درمانی



 استفاده بهینه از تجهیزات آزمایشگاهی −

 آنها انتشار و مربوطه مداراك و مقاالت اسناد، بندي طبقه و تنظیم ،آوري جمع −

 در زمینه پژوهش محققین بکارگیري و تشویق ترغیب، −

 

 ارکان -2ماده 

 جامع تحقیقات آزمایشگاه شوراي -

 

 جامع تحقیقاتآزمایشگاه  شوراياعضاي   -3 ماده

 یس شورا)ئ(ر رئیس دانشگاه −

 (دبیر شورا) پژوهشی دانشگاهمعاون  −

  دانشگاه معاون آموزشی −

 معاون درمان دانشگاه −

 رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقات −

 بــه ریاســت هــر دانشــکدهاز طریــق  از هــر دانشــکدهعضــو هیئــت علمــی دانشــگاه یــک نفــر معرفــی  −

 احکام صدور جهت دانشگاه ریاست به فیمعر تائید از پس و دانشگاه پژوهشی معاون

 

 آزمایشگاه جامع تحقیقاتوظایف شوراي  -4ماده 

 قاتیآزمایشگاه جامع تحق یخط مش بیو تصو یبررس −

هاي ها و مؤسسات آموزشی ـ پژوهشی همجوار و سازماناجراي تفاهم نامه همکاري با سایر دانشگاه −

 المللی مطابق با ضوابط و مقررات مربوطهبین



 سی و تصویب نیازهاي تجهیزاتی آزمایشگاه جامع تحقیقاتبرر −

 تعیین نحوه هزینه اعتبارات مربوط به خرید تجهیزات −

 هیئت امناتصویب گردش مالی سالیانه و ارائه به  −

 اجرایی آیین نامه هايتصویب  −

و ارائه راهکار  قاتیبررسی مشکالت تجهیزاتی و نیروي انسانی اعالم شده توسط آزمایشگاه جامع تحق −

  مناسب

 هیئت امناتهیه گزارش عملکرد جهت ارائه به  −

 

 ترکیب پرسنلی-5ماده 

و  ریاست آزمایشگاه جامع تحقیقاتدر صورت نیاز، تعداد پرسنل آزمایشگاه بر اساس بررسی و پیشنهاد   −

 .مصوب می گردد پژوهشیپس از تائید شوراي راهبردي آزمایشگاه تعیین و توسط معاونت 

سنل به صورت قرارداد انجام کار معین قابل جذب مـی باشـند و بودجـه مـورد نیـاز از محـل بودجـه        پر −

 .عمومی دانشگاه، درآمد اختصاصی و یا از محل بودجه طرحهاي مصوب قابل تامین می باشد

 

  نحوه راه اندازي و تجهیز -6 ماده

هاي  ارائی دانشگاه مربوط به معاونتهزینه ساخت و تجهیزات اولیه آزمایشگاه از محل اعتبارات تملک د −

 .هاي ستاد وزارت بهداشت تامین خواهد شد مختلف و کمک

 

 آزمایشگاه نحوه گردش کار -7 ماده



اعضاي هیات علمی دانشگاه مرجع و متقاضیان انجام آزمایش از سایر دانشگاه ها ارائه خدمات به  −

 .رعایت اولویت صورت پذیرد هاي علوم پزشکی همجوار باید با هماهنگی قبلی و دانشگاه

تعرفه مربوط به هر خدمت بر اساس نوع خدمت و زمان صرف شده و هزینه مواد مصرفی و نگهداري  −

 .ابالغ خواهد گردید پژوهشیآموزشی دستگاه محاسبه شده و از طریق معاونت 

یش واریزي به قبل از انجام آزمایش باید هزینه مربوطه به حساب آزمایشگاه جامع تحقیقات واریز و ف −

 .همراه درخواست انجام آزمایش به آزمایشگاه تحویل گردد

واحدهاي اهدا کننده تجهیزات آزمایشگاهی به آزمایشگاه جامع تحقیقات در اولویت اخذ خدمات  −

 .سال برخوردار خواهند شد 3تخفیف در خدمات دریافتی به مدت  %20 از  آزمایشگاهی بوده و

بایست با ارائه خدمات روتین درمانی حقیقاتی بوده و به هیچ عنوان نمیخدمات آزمایشگاهی صرفاً ت  −

 .همراه شود

  نحوه تأمین مالی -8ماده 

 قانونی ضوابط طبق مرکز خدمات از حاصله درآمدهاي −

 حقوقی و حقیقی اشخاص هدایاي و کمک −

 تخصیص صورت در دولتی اراتباعت −

 

 ماده تنظیم شده است. 8این اساسناما در 


