شيوهنامه تامين متمركز مواد و تجهيزات آزمايشگاهي دانشگاه
مقدمه
در جهت ساماندهي خريد متمركز مواد و تجهيزات دانشگاه و استفاده بهينه از بودجههاي مربوطهه ايهش وهيوهنامهه
تهيه وده است .خريدهاي معمولي و غيرمتمركز به روال گذوته توسط واحدهاي دانشگاه انجام خواهند ود.
ماده  -1معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه متولي اصلي (مجري) خريد متمركز ميباود.
ماده  -2سهميهبندي بودجه براي واحدهاي مختلف دانشگاه و سياستگذاريهاي مربوطه توسط هيات رييسه و ووراي
دانشگاه انجام خواهد ود .در ايش سهميهبندي توسعه آينده دانشگاه فعاليتهاي آموزوي -پژوهشي توليدات علمي مقاطع
تحصيالت تكميلي گروهها و دانشكدهها و ساير واحدهاي آموزوي و پژوهشي دانشگاه لحاظ خواهند ود.
ماده  -3مراحل انجام خريد عبارتند از( :الف) مشخص ودن بودجه براي خريد متمركز (ب) سهميه بندي بودجه براي
واحدهاي دانشگاه در ووراي دانشگاه (ج) اعالم بودجه اختصاص يافته به واحدهاي دانشگاه توسط معاونت پژوهش و فناوري
(د) تهيه و تاييد مشخصات فني مواد و تجهيزات و فاكتور(هاي) مربوطه توسط واحدها (هه) ارسال فاكتورها به معاونت
پژوهش و فناوري جهت بررسي در ووراي خريد تجهيزات و لوازم آزمايشگاهي دانشگاه ثبت اطالعات كنترل و تاييد نهايي
(ز) ارسال فاكتورهاي تاييد وده نهايي به معاونت پشتيباني و توسعه دانشگاه جهت انجام خريد.
تبصره -در جهت تسهيل امور و جلوگيري از مشكالت مالي و اداري مراحهل (د) و (ه) موضهو مهاده  3بها مشهاركت نماينهده
معاونت پشتيباني و توسعه انجام خواهند ود.
ماده  -4به منظور اطمينان از استفاده بهينه از بودجه و مواد و تجهيزات خريداري وده الزم است براي هر مهاده مصهرفي يها
دستگاه آزمايشگاهي يك نفر عضو هيات علمي مسئوليت استفاده مطلوب از مواد و دستگاههاي خريداري وده را بر عهده گيرد
و فرم مربوط به خريد تجهيزات آزمايشگاهي را تكميل و از طريق گروه آموزوي و دانشكده اقدام نمايد.
ماده  -5معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه موظف است به طور مهداوم نسهبت بهه نيازسهنجي مهواد و تجهيزاتهي واحهدهاي
دانشگاه اقدام نمايد.
ماده  -6معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه موظف است نسبت به تهيه بانك اطالعات مواد وميايي و تجهيهزات آزمايشهگاهي
دانشگاه اقدام نمايد و كليه واحدهاي دانشگاه نيز موظف به همكاري هستند.
ايش ويوهنامه در تاريخ  91فرورديش ماه  9331در  1ماده در هيات رئيسه دانشگاه به تصويب رسيد.

