شیوهنامهنحوهارایهخدماتآزمایشگاهی،کارگاهی

ومانندآنبهخارجازدانشگاه

مقدمه
استفاده از تجهیزات آزمایشگاهها و کارگاهها و سایر امکانات موجود در واحدهای مختلف دانشگاه (مانند امکانات موجوود در
کتابخانه ،مرکز رایانه و نظایر اینها) ،به منظور رفع نیازهوای آموزیوو و وهوهشوو اسواتید و دانشوجویاش دانشوگاه مووبایود و
استفاده از ظرفیت های مازاد با فرض استفاده صحیح و در حد ظرفیت آش به منظور حل مشکالت محققاش یا موسسات خارج از
دانشگاه در ازای تامین هزینه ،با رعایت اصول زیر بالمانع موباید )1( :حفو اووویوت انجواا کارهوای تحقیقواتو بوا اسواتید و
دانشجویاش دانشگاه است )2( ،انجاا این گونه خدمات به تحقیقات در حال انجاا دانشجویاش و اعضای هیات علموو دانشوگاه از
وحاظ نیروی انسانو ،تجهیزات و مواد مصرفو وطمه وارد ننماید ،و ( )3متناسب بودش تعرفههای ویشبینو یده بوا هزینوههوای
آش از قبیل هزینه مواد و وسایل مصرفو ،هزینه تعمیرات ،استهالک و هزینههای ورسنلو .هدف از این کار عبارت اسوت از)1( :
تشویق ورسنل بر اساس میزاش مشارکت آشها در انجاا کارها )2( ،استفاده بهینه از سرمایههای موجود در دانشوگاه ،و ( )3رفوع
موانع جهت کارایو بهروز دستگاهها (تعمیرات جزئو ،خرید ووازا و مواد مصرفو).

ماده-1نحوه تعیین میزاش تعرفهها :میزاش تعرفه خدمات آزمایشگاهو و کارگاهو و امثال اینها به ویشنهاد گروه یا واحد ذی-
ربط و تصویب واحد و هیات رئیسه دانشگاه تعیین مویود .کلیه تعرفههای موجوود آزمایشوگاههوا موورد ارزیوابو مجودد قورار
خواهند گرفت.
ماده-2تمامو درآمدهای حاصل از خدمات فوق باید به حساب درآمدهای متمرکز دانشگاه واریز یود.
ماده-3نحوه هزینهکرد درآمد وس از کسر هزینههای مستقیم:
 -1-3سهم ورسنلو (با توجه به میزاش مشارکت و تخصص با تایید مدیر گروه و یا واحد مربوطه و انجواا کوار در خوارج سواعت
اداری) 33 ،درصد.
 -2-3سهم گروه مربوطه جهت خرید مواد و وسایل مصرفو ،تعمیرات جزیو و عمده آزمایشگاهو  03درصد.
 -3-3سهم واحد (دانشکده) مربوطه جهت هزینههای عمومو 33 ،درصد.
تبصره :در مورد آزمایشگاه مرکزی ،سهم بندهای  2-3و  3-3بر اساس نظر معواوش ووهوهش و فنواوری دانشوگاه مووتوانود در
اختیار مدیر آزمایشگاه مرکزی قرار گیرد.
ماده -4در مورد سایر واحدهای ستادی مانند مرکز رایانه و کتابخانه نیز مشابه فوق عمل خواهد ید.
ماده-5به منظور تسریع در ورداخت هزینههای موضوع ماده  ،3معاوش وشتیبانو و توسعه دانشگاه وس از رویت اسناد مثبتوه،
هر ماه مباوغ مربوطه را از ردیفهای جاری به واحدهای ذیربط ورداخت مونماید.
این ییوهنامه در تاریخ  22فروردین ماه  1331در  5ماده به تصویب هیات رئیسه دانشگاه رسید.

