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 هدف -1

ز مراکز اهای راهبردی ايران آزمايشگاهی فناوری شبکهچارچوب و قوانین حمايت سازی شفافتعیین و  دستورالعمل،هدف از تدوين اين 

خود،  تجهیزاتی هایاين دستورالعمل، تشويق مراکز عضو به استفاده بهتر و بیشتر از ظرفیت کارکرد .استشبکه اين  آزمايشگاهی عضو

 عضو شبکه است.های کشور و تسهیل انتقال دانش و تجارب آزمايشگاهی بین مراکز گذاریوری سرمايهافزايش بهره

 

 دامنه كاربرد -2

زی که اين دستورالعمل مراک .کندتشريح می راخود عضو مراکز آزمايشگاهی از  ی شبکههاحمايت انواع اراية چگونگی دستورالعملاين 

 شود.عضو شبکه نیستند را شامل نمی

 

 مفاهيم و تعاريف -3

 جمهوری؛: معاونت علمی و فناوری رياستمعاونت -3-1

 است؛ معاونت یزيرمجموعهکه های راهبردی ايران آزمايشگاهی فناوریشبکه: شبکه  -3-2

 است.شده پذيرفتهی که عضويت آنها در شبکه هايآزمايشگاه: آزمايشگاه -3-3

 

 مسؤوليت -4

 است: به صورت زير دستورالعملولیت اجرای اين ؤمس -4-1

 ؛استآزمايشگاه  ةبر عهدبه شبکه حمايت و ارسال آنها دريافت مورد نیاز برای تهیه مستندات  -4-1-1

 شبکه است؛ دبیرخانهچگونگی پرداخت، بر عهدة  و تعیین حمايت ،بررسی مستندات -4-1-2

 که است؛شبکه، بر عهدة مدير شب خانهدبیر طتعیین شده توسمیزان تصويب نهايی پرداخت حمايت درخواستی آزمايشگاه و  -4-1-3

تنظیم توافقنامه و قراردادهای مورد نیاز و ارجاع پرداخت حمايت تصويب شده به امور مالی و همچنین بررسی مستندات  -4-1-4

 شبکه است؛ دبیرخانهر عهده تصفیة حمايت پرداخت شده، ب منظوربهارسالی از طرف آزمايشگاه 

 ، بر عهدة دبیر کارگروه و مسؤولیتهای تخصصیمسؤولیت تهیة مستندات و درخواست حمايت برای فعالیت کارگروه -4-1-5

 شبکه است. خانهها و ارجاع برای انجام امور مالی و پرداخت حمايت، بر عهدة دبیربررسی آن

 .استمدير شبکه بر عهده  دستورالعملولیت نظارت بر حسن اجرای اين ؤمس -4-2

 شرح روش -5

 های عضو شبکهچگونگی تخصيص اعتبار حمايتی به آزمايشگاه -5-1

ه گاآزمايش شود.انجام می شبکهعملکرد آزمايشگاه در  ارزيابی آخرين دوره بر اساس امتیاز ،هر سالدر  شبکه هایحمايتپرداخت 

موظف است فرم درخواست حمايت را تکمیل نموده، آن را به پیوست نامه درخواست حمايت خود، برای مدير متقاضی دريافت حمايت، 

پس از  د ونگردمیگذاری و شمارهثبت « پیگیری درخواست حمايتفرم »شبکه در های ارسال شده به درخواستشبکه ارسال نمايد. 



 راهبردی هایشبکه آزمایشگاهی فناوری از مراکز عضوه شبک تیحما دستورالعمل

 

 01از  3صفحه 
 

ده، به يه شگردد و در غیر اين صورت، عدم مطابقت درخواست ارامنبع پرداخت آن تعیین می ،مطابقت آن با اين دستورالعملبررسی 

 شود.متقاضی اعالم می

 شود:ها يک شماره با قالب زير داده میبه هر يک از درخواستپیگیری درخواست حمايت، در فرم 

Z-YYYYMMDD-X 

 که در آن:

Z شود؛شروع می 001رقمی است که در ابتدای هر سال از  سه: شماره سريال به صورت 

YYYY؛رقمی چهاربه صورت  : شماره سال 

MMشماره ماه به صورت دو رقمی؛ : 

DDبه صورت دو رقمی؛ : شماره روز 

X است. شبکه: شماره ثبت نامه درخواست در دبیرخانه 

 

 های حمايتی شبکهسرفصل -5-2

بود ها و کمک به رشد و توسعه و بهها و ارتقای توانمندیهای آزمايشگاهبا هدف حمايت از توسعه فعالیت شبکه های حمايتیسرفصل

منابع  های حمايتی با توجه به وضعیتها در هر يک از سرفصلحمايت شبکه از آزمايشگاهاند. ايجاد شدهها عملکرد کارشناسان آزمايشگاه

 شود.می پرداختمالی شبکه در آن سال 

 

 مورد تايید شبکه های آموزشیها و دورهدر کارگاه حضور کارشناسانحمايت از برگزاری و يا  -5-2-1

ط با مرتب یآموزش یهاها و کارگاهمراکز عضو در دوره یهاشرکت کارشناسان و متخصصان دستگاه یبرا شبکه یتياعتبار حما

 :ابديیعضو شبکه اختصاص م یهاشگاهيبه آزما ريصورت زاست که به یشگاهيآزما یندهايفرا ايها، خدمات دستگاه

 

 هایدوره کنندگاناست که توسط برگزار يیهاآموزش ،یعموم یآموزش یهااز دوره منظور :یعموم یآموزش یهادوره -5-2-1-1

کت . سقف تعداد افراد شرشودیمو با پذيرش عمومی اجرا  یراهبرد یفناورآزمايشگاهی مرتبط با  یهادر حوزهدر سطح کشور  یآموزش

 الير ونیلیم 3مبلغ سقف  تاخود  یکار تیمرتبط با حوزه فعال یدوره آموزش کيو هر نفر فقط در است نفر  3 شگاه،يآزما یکننده از سو

 .شودیمند مشبکه بهره تياز حما

شده توسط شبکه،  نییکننده، تا سقف تعدوره و تعداد افراد شرکت ةنيصورت اعتبار نزد شبکه خواهد بود که بر اساس هزبه تيحما مبلغ

شد. برا ست آزما نيا یپرداخت خواهد شامل نام برگزارکننده، نام دوره،  شگاهيمنظور الزم ا صات دوره ) شخ صل مطالب دوره م سرف

شی،  ضی و افراد آن( نهيو هز یزمان برگزارآموز سم شگاهياز طرف آزما در دوره شرکت متقا  لیبه همراه فرم تکم یرا در قالب نامه ر

صادر شده  یگواه ريشبکه و حضور کارشناسان در کارگاه، تصو ديیتأ افتيو پس از در دينما ارسالبه شبکه  تيشده درخواست حما
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مصوب شده،  نهيشبکه نسبت به پرداخت هز تا بفرستدشبکه  یبرا یانامه یپرداخت وجه آن را، ط دیکنندگان در دوره و رسشرکت یبرا

 .دياقدام نما
 

 کي دست کماست که به درخواست  يیهادوره ،یاختصاص یآموزش یهااز دوره منظور :یاختصاص یآموزش یهادوره -5-2-1-2

از  تيحما طي. شراشودی)ها( برگزار مشگاهيکارشناسان آزما یبرا شگاهيبا حضور مدرس در آزما شگاه،يآن آزما یزبانیو م شگاهيآزما

 است: ريبه صورت ز یدوره آموزش نيا

دن در صورت به حد نصاب نرسی حضور داشته باشند.مرتبط با موضوع آموزش در دوره  شگاهينفر از کارشناسان آزما 10( دست کم الف

 پذير است.امکان های عضو شبکهتعداد کارشناسان از آزمايشگاه میزبان، حضور کارشناس از ساير آزمايشگاه

 اهشگيآزما يیایجغراف تیاست که با توجه به موقع الير ونیلیم 15مبلغ  ،یاختصاص یدوره آموزش یپرداخت شبکه برا زانی( سقف مب

 .گرددیم نییشبکه تع یاز سو ،قابل پرداخت يیمبلغ نها ،ساير عوامل مرتبطمدرس، نوع دوره و  و

 

   :یآموزش تيحما از استفاده طيشرا -5-2-1-3

 باشد. یمرتبط با موضوع و سرفصل مطالب دوره آموزش ديشرکت در دوره، با یکارشناسان متقاض یکار تیحوزه فعال -

شبکه  ديیاکه ت یاز کارشناسان تيگردد؛ امکان انجام حما افتيشبکه در ديیتا ،یاز ثبت نام و حضور در دوره آموزش شیالزم است پ -

 اند، وجود ندارد.نکرده افتيرا در

 یاز سو افتهي صیتخص تيبرگزار شود، حما شگاهيآزما کياز  شیبا حضور کارشناسان از ب اختصاصی یکه دوره آموزش یدر صورت -

 .دگردیکسر م شگاهيآزماهمان  یاز اعتبار آموزش شگاه،يشبکه، به نسبت تعداد افراد شرکت کننده از هر آزما

 است. یبه شبکه الزام شگاهيآزما یاز سو یآموزش تيحما هیارسال مستندات به منظور تصف -

ش - سان در دوره آموز شنا ضور کار ست حداکثر چهارماه پس از ح ش ،یالزم ا سعه و  ریشامل تاثآن دوره  یگزارش اثربخ دوره در تو

به  شننگاهيآزما ريمد یبا امضننا شننگاه،يخدمات آزما هيتوسننعه و بهبود ارا نیشننرکت کننده و همچن کارشننناسننان یکار یهاتیبهبود فعال

 یآت یهااز آموزش تيحما یشننبکه برا یریگمیتصننم یدوره، مبنا یاثربخشنن زانیگزارش و م نيشننبکه ارسننال گردد. ارسننال ا رخانهیدب

 خواهد بود.

 )نامة استعالم از شبکه(، ارسال گردد. پیوست نامة درخواست حمايتو به عنوان نیز تکمیل  حمايتالزم است فرم درخواست  -

روز کاری قبل از برگزاری دوره، به شبکه رسیده  4نامه درخواست شرکت در دوره آموزشی )عمومی يا اختصاصی( حداقل الزم است  -

گزاری ا زمان برهای رسیده و تعداد روز کاری تپاسخگويی شبکه در اين رابطه به صف نامه ،زمان مذکورباشد؛ در صورت عدم رعايت 

 .دوره دارد

 اين حمايت برای همه اعضای آزمايشی و قطعی قابل پرداخت است. :1 تبصره
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 نمونه مرجع:تأمین و  جهیزات موجودو نگهداری، کالیبراسیون و تأمین قطعات برای تحمايت از تعمیر  -5-2-2

زی انداراه ود وپیشرفته موج کالیبراسیون تجهیزاتو قطعات يدکی تأمین شامل مواردی از قبیل تعمیر و نگهداری، حمايت پشتیبانی 

وره ارزيابی براساس نتايج آخرين دبه صورت ساالنه که  است کالیبراسیون نمونه مرجعتأمین جود و وم آزمايشگاهی پیشرفته تجهیزات

 .عملکرد مراکز آزمايشگاهی عضو قطعی شبکه انجام خواهد شد

 عبارتند از: شرايط الزم برای دريافت اين حمايت

 بکه به همراهرسمی به ش ةطی نام دکالیبراسیون هستن يا تجهیزات تخصصی موجود که نیازمند تعمیر و راه اندازی مجدد وفهرست ارسال  -

 ؛فرم درخواست حمايت

  ؛مرتبط با درخواست پشتیبانی مورد نظر به همراه نامه درخواست حمايت به شبکه ارسال گردد )های(الزم است پیش فاکتور -

ت شده فاکتور دريافنیز پیش به همراه فرم تکمیل شده درخواست حمايت ونمونه مرجع، الزم است نامه رسمی از تأمین حمايت  برای -

 شود؛ های مرجع، به شبکه ارسال گردد تا بررسی و میزان حمايت شبکه اعالممین نمونهأاز کارگزار شبکه در زمینه ت

 ؛شده از طرف شبکهموارد درخواست شدنتأيید -

 ؛ه آزمايشگاهب امور مالی برای پرداخت حمايتدر بخش و طی شدن مراحل در موارد الزم  آزمايشگاهو نمايندة  شبکهتوافقنامه بین امضای  -

کرد آزمايشگاه متعهد است مبلغ حمايت دريافتی از سوی شبکه را فقط در موارد تايید شده از سوی شبکه، هزينه نمايد. هرگونه هزينه -

 .یستنکرد آن دريافت نشده، مورد تايید هايی که تايید رسمی از شبکه برای هزينهمبلغ دريافتی در زمینه

وع و يا کپی ممهور شده توسط واحد مالی سازمان متب فاکتوراصل )را  هزينه کرد حمايت پشتیبانی آزمايشگاه موظف است مستندات -

امه رسمی درخواست همراه ن هبرای تصفیه حمايت دريافت شده، ب ،رسید بانکی واريز وجه هزينه مرتبط با پشتیبانی(تصوير و  آزمايشگاه

 ه شبکه ارسال نمايد.تصفیه حمايت، ب

شود، میزان حمايت تأيید شده برای آزمايشگاه متقاضی به صاحب برای مواردی که پرداخت از منابع خارج از شبکه انجام می :2ه تبصر

 شود تا نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد.سازمانی اطالع داده میمنبع مالی برون

 آورد.، حمايت پشتیبانی به عمل میمیلیون ريال 50تا سقف  های عضو آزمايشیشبکه در صورت صالحديد از آزمايشگاه :3تبصره 

شده  یمعرف یاز شبکه، به هر متقاض یافتيدر یبانیپشت تيحمامبلغ درصد  50معادلمتعهد است  ت،يکننده حما افتيدر شگاهيآزما :نکته

 .ديارائه نما نه،يهز افتيالزم را بدون در یشگاهينامه(، خدمات آزما یمعرف هيشبکه )با ارا یاز سو

دی آزمايشگاه( ها يا امکانات آزمايشگاهی )مثل سکوبننکته: آزمايشگاه مجاز نیست از محل حمايت پشتیبانی دريافتی،  برای خريد دستگاه

 و يا لوازم و تجهیزات عمومی)مثل کامپیوتر، پرينتر، لوله آزمايش و غیره( هزينه نمايد.
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 برای مراکز عضو شبکه ISO/IEC 12025استاندارد  اعتبارنامة از اخذحمايت  -5-2-3

شبکه تعلق  های عضوآزمايشگاهبه همه شبکه،  های عضوآزمايشگاهبرای  ISO/IEC12025المللی حمايت از اخذ اعتبارنامة استاندارد بین

 شود:انجام میدر دو مرحله اين حمايت  .گیردمی

رگزاری دوره آموزشی ، بارايه مشاوره اولیه بررسی اولیه توانمندی آزمايشگاه برای استقرار استاندارد، منظورتعیین ناظر از سوی شبکه به  -1

به عنوان نماينده شبکه  آزمايشگاه استقرار استاندارد در فرايند و نظارت بر 12025ISO/IECآشنايی با مبانی، الزامات و ممیزی استاندارد 

 ؛گرددهزينة آن از سوی شبکه پرداخت میو  (شودرا شامل می همه اعضای آزمايشی و قطعی)که 

ه ب )که صرفاً «آزمايشگاه ممیزیهزينه و  استقرار استاندارد مشاوربین آزمايشگاه و قرارداد هزينه »مجموع از درصد  50پرداخت  -2

 .گیرد(شبکه تعلق می اعضای قطعی

اً اند، صرفهايی که قبالً موفق به اخذ استاندارد مذکور شدهدر آزمايشگاه (Scope) های استاندارددامنة آزمون افزايشاز حمايت  :4 تبصره

و بر اساس  اشندب آزمايشگاه فعالیت در نظر گرفته شده برای تخصصی حوزههايی است که کاماًل مرتبط با آزمون اعضای قطعی و برای

  محاسبه خواهد شد.دامنه،  های موردنظر برای افزايشها به تعداد کل آزموننسبت تعداد اين آزمون

 :عبارتند از ISO/IEC02125سازی استاندارد استفاده از حمايت پیاده مراحل *

برای  زمايشگاهآ معرفی مدير کیفیت نیز و و اعالم آمادگی برای آغاز فرايند استقرار استاندارد ارسال نامه درخواست حمايت به شبکه -1

 ؛عضويت در کارگروه استاندارد و کالیبراسیون شبکه آزمايشگاهی

الزامات و  ،یا مبانب يیآشنا یدوره آموزش یبرگزار انجام هماهنگی با مديرکیفیت آزمايشگاه برای شبکه به منظور یناظر از سو نییتع -2

  ؛هیمشاوره اول هيارا و استقرار استاندارد یبرا شگاهيآزما یتوانمند هیاول یبررس، ISO/IEC12025استاندارد  یزیمم

موردنظر برای  Scope) توسط آزمايشگاه به شبکه ،استاندارد اعتبارنامة های موردنظر برای اخذدامنة آزمونفهرست دقیق  يهارا -3

 استاندارد(؛

 راهبردی فناوری حوزه ا و تجهیزات مرتبط باهبه آزمون دامنة استاندارد، شده درهای لحاظاز آزمون درصد 60دست کم ضروری است  -4

 ، مرتبط باشد؛برای آزمايشگاه توسط شبکه تعیین شده تخصصی

 ؛اعالم تايیدتوسط آزمايشگاه، از سوی ناظر و  شدهاعالم (Scopeبررسی دامنه آزمون ) -5

، فازهای رهمراه سوابق اجرايی مشاو به برای مشاور داخلی استقرار استاندارد توسط آزمايشگاه کم سه استعالم قیمتارائة نتايج دست -6

الم ترتیب اولويت اع همچنین و و مدت زمان پیشنهادی مشاور برای استقرار استاندارد پیشنهادی مشاور برای فرايند استقرار استاندارداجرايی 

شايان  ؛و دريافت تأيید از شبکه برای میزان حمايت شبکه رسمی به نامه صورت به ،مدنظر آزمايشگاه درخصوص مشاورهای پیشنهادی

  .ديگر نیز استعالم خواهد کرد مشاورهایدر صورت صالحديد، شبکه از ذکر است 
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الزم است آزمايشگاه  ،12025CISO/IEاستاندارد  یزیالزامات و مم ،یبا مبان يیآشناماه پس از برگزاری دوره آموزشی  2حداکثر تا  :تذکر

استعالم قیمت مشاورهای پیشنهادی به همراه کلیه مستندات مربوطه را به همراه نامه رسمی برای شبکه ارسال نمايد؛ در صورت عدم رعايت 

 آزمايشگاه را از فهرست مشمولین دريافت حمايت، خارج خواهد کرد. ،زمان مذکور، شبکه در صورت صالحديد

ر د د قرارداد با مشاور قبل از دريافت تايید شبکه، امکان انجام حمايت از سوی شبکه وجود ندارد و آزمايشگاهدر صورت انعقا :نکته

بکه مسترد به ش را تا آن مرحلهاز ابتدای فرايند استقرار پرداخت شده توسط شبکه  هایحمايتکلیه  خواهد بودموظف  صورت تخلف،

 نمايد.

)آزمايشگاه متعهد خواهد شد در صورت تخلف از تعهدات، مبلغ  ماه 11حداکثر زمان  مدت استاندارد درتعهد آزمايشگاه برای اخذ  -2

 مندهرهباز اين سرفصل حمايت  تواندنمی را به شبکه مسترد نمايد و در اين صورت به مدت دو سال پرداخت شده تا آن مرحله حمايت

 .(شود

 کندارسال  را برای بررسی به شبکه قراردادمشاور و تنظیم قرارداد، پیش از امضای آن، پس از تعیین  آزمايشگاه متقاضی حمايت، بايد -1

مشاوره و  قرارداد هزينه بابت شگاهيشبکه پس از پرداخت کامل سهم آزما تيحماهمچنین، تايید شبکه را در مورد آن دريافت نمايد. و 

قرارداد مشاوره و هزينه  نهيپس از پرداخت کامل سهم خود از هز شگاهياساس آزما ني، پرداخت خواهد شد. بر اهزينه ممیزی آزمايشگاه

 د،يیو تا یررستا پس از ب ديماشبکه ارسال ن یوجه را برا زيو مستندات وار فرايند استقرار استاندارد شرفتی، گزارش پممیزی آزمايشگاه

 .ديپرداخت نما طبق تايیديه رسمی داده شده، خود را یتيسهم حما زیشبکه ن

 آزمايشگاه موظف است هر ماه گزارش پیشرفت فرايند استقرار استاندارد را برای شبکه ارسال نمايد.  :نکته

 تاريخ پیش ازکاری روز  2 حداکثر تا زمايشگاه توسط مرکز اعتبار دهنده راممیزی نهايی آانجام  زمان دقیقآزمايشگاه موظف است  نکته:

 ايد تا هماهنگی الزم برای حضور ناظر شبکه صورت پذيرد.ممیزی، به صورت رسمی به شبکه اعالم نم

 را برای شبکه ارسال نمايد. بوطهرمآزمايشگاه متعهد است پس از دريافت گواهی استقرار استاندارد، تصوير گواهی نکته: 

 

 داخل کشور دیتول یشگاهياطالعات آزما تيريافزار مدنرم یسازادهیاز پ تيحما -5-2-4

 LabLead یبا نام تجارو در داخل کشور به سفارش شبکه  ( کهLIMS) یشگاهياطالعات آزما تيريافزار مدنرم برای تهیه و استقرار

)معادل میلیون ريال  100تا سقف  درصد 50پرداخت رابطه،  نيشبکه در ا تي. حمادشویم تيحماشبکه  اعضای قطعیاز است، شده دیتول

خود را به صورت  تسدرخوا ديبا زین یمتقاض شگاهياست. آزما یمتقاض شگاهيافزار در آزمانرم نيا تهیه و استقرار نةيهز ازده میلیون تومان( 

شبکه را  یبکت ديیبه شبکه ارسال نموده، تأ ،مذکور افزارخريد نرم فاکتورو پیش به همراه فرم تکمیل شده درخواست حمايت یرسم

 .دينما افتيدر

ين سازی نرم افزار و تايید مستندات مربوطه، پرداخت خواهد شد. بر اشبکه پس از پرداخت کامل سهم آزمايشگاه بابت پیاده حمايت :نکته

اريز وجه ومستندات گزارش پیشرفت موضوع قرارداد و افزار، سازی نرماساس آزمايشگاه پس از پرداخت کامل سهم خود از هزينه پیاده

 تا پس از بررسی و تايید، شبکه نیز سهم حمايتی خود را پرداخت نمايد.را برای شبکه ارسال نمايد 
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ه مرحله انعقاد بپس از تايید شبکه، هايی است که زودتر از ساير مراکز آزمايشگاهی متقاضی، اولويت دريافت حمايت با آزمايشگاه :نکته

انعقاد قرارداد، گزارش پیشرفت موضوع قرارداد به همراه مستندات ماه پس از  2قرارداد برسند؛ آزمايشگاه مورد حمايت بايستی حداکثر تا 

مربوطه و رسید واريز بخشی از هزينه قرارداد را، برای شبکه ارسال نمايد. در صورت عدم رعايت مورد مذکور، شبکه در صورت صالحديد 

 حمايت خارج خواهد کرد. اين های مشمولآزمايشگاه را از فهرست آزمايشگاه

 

 ايرانز خريد تجهیزات جديد آزمايشگاهی ساخت حمايت ا -5-2-5

ای خريد اين ای را بردر داخل کشور، شبکه حمايت ويژههای راهبردی وجهی از تجهیزات مرتبط با فناوریبا توجه به تولید تعداد قابل ت

 دهد.های عضو، اختصاص میتجهیزات به آزمايشگاه

 زير توجه شود:برای استفاده از اين حمايت، الزم است به موارد 

 انجام شود؛ نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهی ساخت ايران از خريد دستگاه مورد نظر بايد -0

 و بايستی آزمايشگاه متقاضی، تايید کتبی گیردارايه شده در نمايشگاه مذکور تعلق می 2و  1 سطح یهادستگاهحمايت شبکه تنها به  -2

  ؛شبکه را برای حمايت از خريد دستگاه موردنظر، دريافت کند

 ؛استبرای دستگاه مورد نظر  فوقعالوه بر حمايت معمول ارايه شده در نمايشگاه  درصد 10 ،میزان حمايت شبکه -3

 مند شوند؛توانند از اين سرفصل حمايتی بهرهمی (یو قطع یشي)آزما ز عضو شبکههمة مراک -4

 ؛استفاده نمايداز اين حمايت  دستگاه کيتواند تنها برای هر آزمايشگاه در هر سال می -5

آزمايشگاه نامه رسمی درخواست حمايت به همراه فرم تکمیل شده الزم است پس از قطعی شدن خريد دستگاه از نمايشگاه مذکور،  -6

 پیش فاکتور ارايه شده توسط سامانه نمايشگاه تجهیزات و مواد آزمايشگاهی ساخت ايران را برای شبکه ارسال نمايد.درخواست حمايت و 

يارانه ارائه  و )هزينه دستگاه منهای سهم شبکه برای پرداخت مابقی هزينه دستگاه عضو آزمايشگاهمتبوع در اين نامه بايد آمادگی سازمان 

 اعالم شود؛ نیز ( از منابع داخلی سازماناه مورد نظرشده در نمايشگاه برای دستگ

زار مالی نمايشگاه کارگبا خريد ای پرداخت حمايت، نسبت به امضای قرارداد شبکه بر رسمیتأيید  الزم است آزمايشگاه پس از دريافت -2

  است.پیگیری قابل کارگزار مالی نمايشگاه  با هماهنگیمابقی فرايند  پرداخت قرارداد اقدام کند.و پرداخت پیش

پرداخت حمايت شبکه، پس از هماهنگی کارگزار مالی نمايشگاه مذکور با شبکه و بدون نیاز به پرداخت مستقیم به آزمايشگاه، انجام  -8

کارگزار  هب ،تايید شده توسط شبکه خريد دستگاه بابتخواهد شد. آزمايشگاه الزم است سهم خود را پس از کسر سهم حمايتی شبکه 

 پرداخت نمايد. مالی نمايشگاه

 درخواست دهنده باشد و پس از نصب و آزمايشگاهی عضو شبکه در مرکز هدر آزمايشگا یستيمحل استقرار دستگاه موردنظر، با -9

خدمات  انيه مشترب یشگاهيشبکه آزما یهاطبق چارچوبآزمايشگاه موظف است شبکه،  ینترنتيا گاهيو ثبت اطالعات آن در پا یاندازراه

زارش راه گاندازی، حداکثر تا دو هفته پس از راههمچنین آزمايشگاه موظف است پس از نصب و راه اندازی دستگاه مربوطه،  .دينما هيارا

 اندازی دستگاه و مستندات مالی خريد دستگاه را به منظور تصفیه حمايت پرداخت شده، به شبکه ارسال نمايد.
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، کپسول گاز و مواردی از STMارتعاش برای دستگاه  شود و تجهیزات جانبی )مثل میز ضدرا شامل می دستگاه تنها خود اين حمايت -01

 د؛گرداين دست( را شامل نمی

مايت ای بر اساس نیاز مشتری در آن تعبیه شود، میزان حبه صورت تلفیقی از چند روش باشد و يا امکانات ويژه ،در صورتی که دستگاهی

 .، تعیین و اعالم خواهد شدبخش فنی نمايشگاه تجهیزات و مواد آزمايشگاهی ساخت ايرانشبکه، پس از بررسی دستگاه از طرف 

 از ستفادها و رانيا ساخت یشگاهيآزما زاتیتجه ديخر یبرا توانندیم زین سال لطو در شبکه، عضو یخصوص یهاشگاهيآزما :5تبصره 

 .ندينما اقدام شبکه تيحما

 های تخصصیفعالیت کارگروهحمايت از  -5-2-6

 بر هاتياحم نيا اول دسته. کندیم تيحما ،یتخصص یهاکارگروه تیفعال از ريبه صورت ز یراهبرد یهایفناور یشگاهيشبکه آزما

 یارنامهب براساس یتخصص یهاکارگروه یهاتیفعال یتمام. شودیم انجام شبکه، ديیتحقق هر مورد و تأ ی( و در ازا1) شماره جدول اساس

 نشده، ديیتأ و یزيربرنامه یهاتیفعال از شبکه. است نموده ديیتأ را آن شبکه و شده هيارا شبکه به کارگروه ریدب طرف از که شودیم انجام

 مبلغ در که شودیم داده صیتخص آن به 1/1 تا 5/0 نیب یبيضر آن، تیفیک اساس بر مورد، هر شدن محقق از پس. کندینم تيحما

 .شد خواهد ضرب یتيحما

 یتخصص یهاکارگروه تیفعال از شبکه یهاتياول حما یفهرست دسته: 1جدول شماره 

 تيحما زانيم                  عنوان                                             فيرد

1  
چاپ 

 *مقاله

 الير ISI 6،000،000 یمقاله در مجله انتشار

 الير 5،000،000 یفارس یجيترو-یعلم اي یپژوهش-یعلم یمجله در یگردآور و فیتأل

 لاير 3،000،000 یفارس یجيترو-یعلم اي یپژوهش-یعلم یترجمه در مجله

 الير 2،000،000 یسیانگل یجيترو-یعلم اي یپژوهش-یعلم مجله در یگردآور و فیتأل

 الير 4،500،000 رانيا یشگاهيدانش آزما یفصلنامه تخصص اي نانو یفناور ماهنامه در یگردآور و فیتأل

 الير 2،500،000 رانيا یشگاهيدانش آزما یفصلنامه تخصص اينانو  یترجمه در ماهنامه فناور

2  
چاپ 

 کتاب

 ريال 20،000،000 سقف تا کتاب جلد 100 متیمعادل ق یخارج کتاب درصد 50 از کمتر اي 50 یگردآور اي فیتأل

 ريال 50،000،000 سقف تا کتاب جلد 100 متیمعادل ق یخارج کتاب درصد 50 از شیب یگردآور اي فیتأل

 الير 30،000،000جلد کتاب تا سقف  300 متیمعادل ق یداخل کتاب فیتأل

 ريال 20،000،000جلد کتاب تا سقف  200 متیمعادل ق کتاب ترجمه

 **پژوهش  3

 دستگاه یکاربر یمشترک در حوزه یانجام پروژه
 الير 20،000،000 سقف تا نهيپرداخت هز

 ريال 10،000،000 مبلغ به تيپرداخت حما

اخت س یشگاهيآزما یهادستگاه یهاتیقابل شيافزا منظوربهمشترک  یانجام پروژه

 رانيا

 الير 40،000،000 سقف تا نهيپرداخت هز

 ريال 15،000،000 مبلغ به تيپرداخت حما

4  
انتشار 

 استاندارد

 الير 3،500،000 آزمون انجام و دستگاه ونیبراسیو ترجمه استاندارد کال یگردآور

 الير 20،000،000 کارگروه تیفعال حوزه در یمل استاندارد نيتدو
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 حوزه اب ارتباط در شده چاپ مقاله که شد خواهد پرداخت شبکه طرف از یصورت در ،یجيترو-یعلم اي یپژوهش-یعلم یمقاله چاپ یقيتشو تي* حما

 در ديبا، مقاالت منتشر شده ی. در تمامباشد نشده پرداخت آن یبرا یتي، حمایراهبرد یفناور حوزه یهاستاد طرف از و بوده یتخصص کارگروه تیفعال

 .هستند یشگاهي)نام کارگروه(..... شبکه آزما یکارگروه تخصص عضو شانيا باشدشده درج افراد، مشخصات بر عالوه سندگان،ينو یمعرف قسمت

. شد خواهد پرداخت روژهپ میت به شده نییتع سقف تا هانهيهز مبلغ پروژه، شرفتیپ براساس شبکه، ديیتأ از پس و شود ارسال شبکه به دي** طرح پروژه با

 .شد خواهد پرداخت پروژه میت به شبکه، ديیتأ از پس و پروژه انيپا از پس زین یتيحما مبلغ

ر از دو شبکه هستند که دست کم دو نف ديیمورد تأ یاستاندارد، در صورت نيتدو ايمقاله، انتشار کتاب، ترجمه و  یهيارا :6تبصره 

 مرکز متفاوت، در انجام آن، مشارکت داشته باشند.

 کارشناس حضور آمد و رفت یهانهيهز پوشش منظور به شبکه یآموزش تيحما از توانندیمراکز عضو شبکه م :7 تبصره

های قابل پرداخت از محل حمايت آموزشی، صرفاً هزينه رفت و آمد با هزينه .کنند استفاده زین کارگروه نشست در شگاهيآزما

 شود. ها )اسکان و غذا( را شامل نمیوسیله نقلیه است و ساير هزينه

 تيحما تدرخواس فرم ديبا کارگروه ریدب و شودیم انجام تيحما مورد شدن محقق صورت در تنها یقيتشو تيپرداخت حما نکته:

 درصد اساس رب تا شد خواهد پرداخت کارگروه ریدب به نظر مورد تيحما سپس. کند ارسال شبکه به مورد، آن یبرا را شده لیتکم

 .گردد پرداخت شانيا به آن، یاجرا در همکار افراد مشارکت

 رشيورد پذناشر در م ديیتأ افتد،یب ریکه ممکن است زمان انتشار مقاله از طرف ناشر به تأخ یچاپ مقاله در مجالت یبرا :8 تبصره

 است. یکاف ،مربوط به آن تيحما افتيدر یمقاله، برا

 شامل و ردیگیم تعلق هاکارگروه فعال یاعضا به که است یاژهيو یهازهيجا ،یتخصص یهاکارگروه از شبکه تيحما دوم دسته

 ،یالمللنیب یشگاهيآزما زاتیتجه یتخصص یهاشگاهينما به اعزام ،یخارج و یداخل ژهيو یآموزش یهادوره به اعزام مانند یموارد

 .است رهیغ و یشگاهيآزما شبکه متنوع اعتبارات صیتخص


