آيین نامه انتخاب آزمايشگاه تحقیقاتی نمونه
ماده - 1تعريف:
آزمايشگاه نمونه ،آزمايشگاهي است كه از نظر عملكرد ،همكاريهاي شبكهاي بين آزمايشگاهي ،تقاضا محوري و مشاركت در ارتقا
علم و فناوري سرآمد آزمايشگاه هاي ديگر باشد.
ماده - 2هدف:
به منظور قدرداني از فعاليت اهي آزمايشگاه اه و ارج نهادن بر تالش اهي علمي پژوهشگران و تشويق آنان به را ه اندازي و تجهيز
آزمايشگاه ها ،پيشبرد تحقيقات دانشجويان و ارتقا سطح آموزش هاي پژوهش بنيان ،و نيز توسعه سطح درآمدزايي آزمايشگاه در
جشنواره پژوهش آيين نامه انتخاب آزمايشگاه نمونه دانشگاه كه برگرفته از آيين نامه دانشگاه تهران مي باشد با تغييراتي تدوين
گرديد.
ماده - 3شاخص هاي انتخاب آزمايشگاه نمونه:
 -1-3شاخص هاي ارزيابي عملكرد آزمايشگاه) ارزيابي ميزان فعال بودن آزمايشگاه و امكانات و توانايي هاي آن(
 -2-3ميزان همكاري هاي شبكه اي آزمايشگاه) درون دانشگاهي و برون دانشگاهي(
 -3-3ميزان تقاضا محوري
ماده  - 4نحوه امتیاز و ارزيابی شاخص هاي آزمايشگاه:
 -1-4تعداد اعضاي هيئت علمي فعال دانشگاه كه در آزمايشگاه فعاليت ميكنند)استاد  5امتياز ،دانشيار  4امتياز ،استاديار  2امتياز
و مربي  1امتياز (حداكثر  15امتياز
 -2-4تعداد طرح هاي تحقيقاتي) پايان يافته  2امتياز ،در دست اجرا  1امتياز (حداكثر  22امتياز
 -3-4تعداد رساله و پايان نام ههاي اجرا شده توسط دانشجويان) كارشناسي  2/5امتياز ،كارشناسي ارشد  1امتياز و دكتري
1/5امتياز (حداكثر  12امتياز
 -4-4تعداد ثبت اختراع ،نوآوري و فرضيه ثبت شده در مراجع رسمي و معتبر) داخلي  5امتياز ،خارجي 12امتياز (حداكثر 32
امتياز
 -5-4تعداد مقاالت معتبر چاپ شده كه حاصل كار آزمايشگاه مربوطه باشد حداكثر  22امتياز
 مقاله علمي  -پژوهشي داخلي  2امتياز مقاله كامل سمينار داخلي 2/25امتياز مقاله  6 ISIامتياز مقاله كامل سمينار خارجي 2/5امتياز مقاله معتبر بين المللي  4امتياز -6-4سابقه كار آزمايشگاه هر يك سال  2/5امتياز حداكثر  5امتياز
 -7-4ميزان درآمد آزمايشگاه در سال براي دانشگاه هر 122/222/222ريال  2امتياز حداكثر  22امتياز
 -8-4كسب استاندارد و آزمايشگاه همكار و مرجع بودن  22امتياز
 -9-4برگزاري دور ه هاي آموزشي و تعداد صدور گواهي آموزش در آزمايشگاه) هر گواهي براي دانشجويان ارشد 2/25امتياز و
دانشجويان دكتري  2/5امتياز و حداكثر  22امتياز(
 -12-4تعداد و نوع مشتريان آزمايشگاه) داخل دانشكده هر مشتري  2/5امتياز داخل دانشگاه  1امتياز و خارج از دانشگاه1/5
امتياز حداكثر  42امتياز(
 -11-4داشتن سايت اينترنتي و به روز كردن اطالعات آزمايشگاه در سايت شبكه آزمايشگاه حداكثر  5امتياز
 -12-4قرارداد شبكه آزمايشگاهي دانشگاه حداكثر  22امتياز

تبصره : 1ساير موارد بر اساس مدارك و مستندات در كميته داوري بررسي و امتيازدهي خواهد شد.
تبصره : 2كسب حداقل  122امتياز .
ماده- 5كمیتة داوري:
 -1-5معاون پژوهشي دانشگاه) مسئول كميته(
 -2-5مدير آزمايشگاهها (دبير كميته)
 -3-5معاونين پژوهشي دانشكده ها
 -4-5كارشناس آزمايشگاهها (بدون حق راي)
ماده  -6نحوه اجرا:
متقاضي (متقاضيان) ابتدا درخواست و مستندات خود را به گروه آموزشي مربوط تحويل مي دهند و گروه پس از ارزيابي و امتياز
بندي در صورتي كه آزمايشگاه موفق به كسب حداقل امتياز شودآنرا به دانشكده و در صورت تاييد در دانشكده به معاونت پژوهشي
ارسال ميكند .معاونت پژوهشي با تشكيل كميته داوري تقاضا را بررسي و نتيجه را اعالم مينمايد.

