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شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی

دستورالعمل حمایت شبکه از مراکز عضو

 -1هدف
هدف از تدوين اين دستورالعمل ،تعیین و شفافسازی چارچوب و قوانین حمايت شبکه آزمايشگاهی فناوریهای راهبردی ايران از مراکز
آزمايشگاهی عضو اين شبکه است .کارکرد اين دستورالعمل ،تشويق مراکز عضو به استفاده بهتر و بیشتر از ظرفیتهای تجهیزاتی خود،
افزايش بهرهوری سرمايهگذاریهای کشور و تسهیل انتقال دانش و تجارب آزمايشگاهی بین مراکز عضو شبکه است.
 -2دامنه كاربرد
اين دستورالعمل چگونگی اراية انواع حمايتهای شبکه از مراکز آزمايشگاهی عضو خود را تشريح میکند .اين دستورالعمل مراکزی که
عضو شبکه نیستند را شامل نمیشود.
 -3مفاهيم و تعاريف
 -1-3معاونت :معاونت علمی و فناوری رياستجمهوری؛
 -2-3شبکه :شبکه آزمايشگاهی فناوریهای راهبردی ايران که زيرمجموعهی معاونت است؛
 -3-3آزمايشگاه :آزمايشگاههايی که عضويت آنها در شبکه پذيرفته شدهاست.
 -4مسؤوليت
 -1-4مسؤولیت اجرای اين دستورالعمل به صورت زير است:
 -1-1-4تهیه مستندات مورد نیاز برای دريافت حمايت و ارسال آنها به شبکه بر عهدة آزمايشگاه است؛
 -2-1-4بررسی مستندات ،تعیین حمايت و چگونگی پرداخت ،بر عهدة دبیرخانه شبکه است؛
 -3-1-4تصويب نهايی پرداخت حمايت درخواستی آزمايشگاه و میزان تعیین شده توسط دبیرخانه شبکه ،بر عهدة مدير شبکه است؛
 -4-1-4تنظیم توافقنامه و قراردادهای مورد نیاز و ارجاع پرداخت حمايت تصويب شده به امور مالی و همچنین بررسی مستندات
ارسالی از طرف آزمايشگاه بهمنظور تصفیة حمايت پرداخت شده ،بر عهده دبیرخانه شبکه است؛
 -5-1-4مسؤولیت تهیة مستندات و درخواست حمايت برای فعالیت کارگروههای تخصصی ،بر عهدة دبیر کارگروه و مسؤولیت
بررسی آنها و ارجاع برای انجام امور مالی و پرداخت حمايت ،بر عهدة دبیرخانه شبکه است.
 -2-4مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای اين دستورالعمل بر عهده مدير شبکه است.
 -5شرح روش
 -1-5چگونگی تخصيص اعتبار حمايتی به آزمايشگاههای عضو شبکه

پرداخت حمايتهای شبکه در هر سال ،بر اساس امتیاز آخرين دوره ارزيابی عملکرد آزمايشگاه در شبکه انجام میشود .آزمايشگاه
متقاضی دريافت حمايت ،موظف است فرم درخواست حمايت را تکمیل نموده ،آن را به پیوست نامه درخواست حمايت خود ،برای مدير
شبکه ارسال نمايد .درخواستهای ارسال شده به شبکه در «فرم پیگیری درخواست حمايت» ثبت و شمارهگذاری میگردند و پس از
صفحه  2از 01

شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی

دستورالعمل حمایت شبکه از مراکز عضو

بررسی مطابقت آن با اين دستورالعمل ،منبع پرداخت آن تعیین میگردد و در غیر اين صورت ،عدم مطابقت درخواست ارايه شده ،به
متقاضی اعالم میشود.
در فرم پیگیری درخواست حمايت ،به هر يک از درخواستها يک شماره با قالب زير داده میشود:
Z-YYYYMMDD-X

که در آن:
 :Zشماره سريال به صورت سه رقمی است که در ابتدای هر سال از  001شروع میشود؛
 :YYYYشماره سال به صورت چهار رقمی؛
 :MMشماره ماه به صورت دو رقمی؛
 :DDشماره روز به صورت دو رقمی؛
 :Xشماره ثبت نامه درخواست در دبیرخانه شبکه است.
 -2-5سرفصلهای حمايتی شبکه

سرفصلهای حمايتی شبکه با هدف حمايت از توسعه فعالیتهای آزمايشگاهها و ارتقای توانمندیها و کمک به رشد و توسعه و بهبود
عملکرد کارشناسان آزمايشگاهها ايجاد شدهاند .حمايت شبکه از آزمايشگاهها در هر يک از سرفصلهای حمايتی با توجه به وضعیت منابع
مالی شبکه در آن سال پرداخت میشود.
 -1-2-5حمايت از برگزاری و يا حضور کارشناسان در کارگاهها و دورههای آموزشی مورد تايید شبکه
اعتبار حمايتی شبکه برای شرکت کارشناسان و متخصصان دستگاههای مراکز عضو در دورهها و کارگاههای آموزشی مرتبط با
دستگاهها ،خدمات يا فرايندهای آزمايشگاهی است که بهصورت زير به آزمايشگاههای عضو شبکه اختصاص میيابد:

 -1-1-2-5دورههای آموزشی عمومی :منظور از دورههای آموزشی عمومی ،آموزشهايی است که توسط برگزارکنندگان دورههای
آموزشی در سطح کشور در حوزههای آزمايشگاهی مرتبط با فناوری راهبردی و با پذيرش عمومی اجرا میشود .سقف تعداد افراد شرکت
کننده از سوی آزمايشگاه 3 ،نفر است و هر نفر فقط در يک دوره آموزشی مرتبط با حوزه فعالیت کاری خود تا سقف مبلغ  3میلیون ريال
از حمايت شبکه بهرهمند میشود.
مبلغ حمايت به صورت اعتبار نزد شبکه خواهد بود که بر اساس هزينة دوره و تعداد افراد شرکتکننده ،تا سقف تعیین شده توسط شبکه،
پرداخت خواهد شد .برای اين منظور الزم ا ست آزماي شگاه م شخ صات دوره ( شامل نام برگزارکننده ،نام دوره ،سرف صل مطالب دوره
آموز شی ،زمان برگزاری و هزينه آن) و افراد متقا ضی شرکت در دوره از طرف آزماي شگاه را در قالب نامه ر سمی به همراه فرم تکمیل
شده درخواست حمايت به شبکه ارسال نمايد و پس از دريافت تأيید شبکه و حضور کارشناسان در کارگاه ،تصوير گواهی صادر شده
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برای شرکتکنندگان در دوره و رسید پرداخت وجه آن را ،طی نامهای برای شبکه بفرستد تا شبکه نسبت به پرداخت هزينه مصوب شده،
اقدام نمايد.
 -2-1-2-5دورههای آموزشی اختصاصی :منظور از دورههای آموزشی اختصاصی ،دورههايی است که به درخواست دست کم يک
آزماي شگاه و میزبانی آن آزماي شگاه ،با حضور مدرس در آزماي شگاه برای کارشناسان آزماي شگاه(ها) برگزار می شود .شرايط حمايت از
اين دوره آموزشی به صورت زير است:
الف) دست کم  10نفر از کارشناسان آزمايشگاه مرتبط با موضوع آموزش در دوره حضور داشته باشند .در صورت به حد نصاب نرسیدن
تعداد کارشناسان از آزمايشگاه میزبان ،حضور کارشناس از ساير آزمايشگاههای عضو شبکه امکانپذير است.
ب) سقف میزان پرداخت شبکه برای دوره آموزشی اختصاصی ،مبلغ  15میلیون ريال است که با توجه به موقعیت جغرافیايی آزماي شگاه
و مدرس ،نوع دوره و ساير عوامل مرتبط ،مبلغ نهايی قابل پرداخت ،از سوی شبکه تعیین میگردد.

 -3-1-2-5شرايط استفاده از حمايت آموزشی:
 حوزه فعالیت کاری کارشناسان متقاضی شرکت در دوره ،بايد مرتبط با موضوع و سرفصل مطالب دوره آموزشی باشد. الزم است پیش از ثبت نام و حضور در دوره آموزشی ،تايید شبکه دريافت گردد؛ امکان انجام حمايت از کارشناسانی که تايید شبکهرا دريافت نکردهاند ،وجود ندارد.
 در صورتی که دوره آموزشی اختصاصی با حضور کارشناسان از بیش از يک آزمايشگاه برگزار شود ،حمايت تخصیص يافته از سویشبکه ،به نسبت تعداد افراد شرکت کننده از هر آزمايشگاه ،از اعتبار آموزشی همان آزمايشگاه کسر میگردد.
 ارسال مستندات به منظور تصفیه حمايت آموزشی از سوی آزمايشگاه به شبکه الزامی است. الزم ا ست حداکثر چهارماه پس از ح ضور کار شنا سان در دوره آموز شی ،گزارش اثربخ شی آن دوره شامل تاثیر دوره در تو سعه وبهبود فعالیتهای کاری کارشننناسننان شننرکت کننده و همچنین توسننعه و بهبود ارايه خدمات آزمايشننگاه ،با امضننای مدير آزمايشننگاه به
دبیرخانه شننبکه ارسننال گردد .ارسننال اين گزارش و میزان اثربخشنی دوره ،مبنای تصننمیمگیری شننبکه برای حمايت از آموزشهای آتی
خواهد بود.
 الزم است فرم درخواست حمايت نیز تکمیل و به عنوان پیوست نامة درخواست حمايت (نامة استعالم از شبکه) ،ارسال گردد. الزم است نامه درخواست شرکت در دوره آموزشی (عمومی يا اختصاصی) حداقل  4روز کاری قبل از برگزاری دوره ،به شبکه رسیدهباشد؛ در صورت عدم رعايت زمان مذکور ،پاسخگويی شبکه در اين رابطه به صف نامههای رسیده و تعداد روز کاری تا زمان برگزاری
دوره دارد.
تبصره  :1اين حمايت برای همه اعضای آزمايشی و قطعی قابل پرداخت است.
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 -2-2-5حمايت از تعمیر و نگهداری ،کالیبراسیون و تأمین قطعات برای تجهیزات موجود و تأمین نمونه مرجع:
حمايت پشتیبانی شامل مواردی از قبیل تعمیر و نگهداری ،تأمین قطعات يدکی و کالیبراسیون تجهیزات پیشرفته موجود و راهاندازی
تجهیزات پیشرفته آزمايشگاهی موجود و تأمین نمونه مرجع کالیبراسیون است که به صورت ساالنه براساس نتايج آخرين دوره ارزيابی
عملکرد مراکز آزمايشگاهی عضو قطعی شبکه انجام خواهد شد.
شرايط الزم برای دريافت اين حمايت عبارتند از:
 ارسال فهرست تجهیزات تخصصی موجود که نیازمند تعمیر و راه اندازی مجدد و يا کالیبراسیون هستند طی نامة رسمی به شبکه به همراهفرم درخواست حمايت؛
 الزم است پیش فاکتور(های) مرتبط با درخواست پشتیبانی مورد نظر به همراه نامه درخواست حمايت به شبکه ارسال گردد؛ برای حمايت از تأمین نمونه مرجع ،الزم است نامه رسمی به همراه فرم تکمیل شده درخواست حمايت و نیز پیشفاکتور دريافت شدهاز کارگزار شبکه در زمینه تأمین نمونههای مرجع ،به شبکه ارسال گردد تا بررسی و میزان حمايت شبکه اعالم شود؛
 تأيیدشدن موارد درخواستشده از طرف شبکه؛ امضای توافقنامه بین شبکه و نمايندة آزمايشگاه در موارد الزم و طی شدن مراحل در بخش امور مالی برای پرداخت حمايت به آزمايشگاه؛ آزمايشگاه متعهد است مبلغ حمايت دريافتی از سوی شبکه را فقط در موارد تايید شده از سوی شبکه ،هزينه نمايد .هرگونه هزينهکردمبلغ دريافتی در زمینههايی که تايید رسمی از شبکه برای هزينهکرد آن دريافت نشده ،مورد تايید نیست.
 آزمايشگاه موظف است مستندات هزينه کرد حمايت پشتیبانی را (اصل فاکتور و يا کپی ممهور شده توسط واحد مالی سازمان متبوعآزمايشگاه و تصوير رسید بانکی واريز وجه هزينه مرتبط با پشتیبانی) ،برای تصفیه حمايت دريافت شده ،به همراه نامه رسمی درخواست
تصفیه حمايت ،به شبکه ارسال نمايد.
تبصره  :2برای مواردی که پرداخت از منابع خارج از شبکه انجام میشود ،میزان حمايت تأيید شده برای آزمايشگاه متقاضی به صاحب
منبع مالی برونسازمانی اطالع داده میشود تا نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد.
تبصره  :3شبکه در صورت صالحديد از آزمايشگاههای عضو آزمايشی تا سقف  50میلیون ريال ،حمايت پشتیبانی به عمل میآورد.
نکته :آزمايشگاه دريافت کننده حمايت ،متعهد است معادل 50درصد مبلغ حمايت پشتیبانی دريافتی از شبکه ،به هر متقاضی معرفی شده
از سوی شبکه (با ارايه معرفی نامه) ،خدمات آزمايشگاهی الزم را بدون دريافت هزينه ،ارائه نمايد.
نکته :آزمايشگاه مجاز نیست از محل حمايت پشتیبانی دريافتی ،برای خريد دستگاهها يا امکانات آزمايشگاهی (مثل سکوبندی آزمايشگاه)
و يا لوازم و تجهیزات عمومی(مثل کامپیوتر ،پرينتر ،لوله آزمايش و غیره) هزينه نمايد.
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 -3-2-5حمايت از اخذ اعتبارنامة استاندارد  ISO/IEC 12025برای مراکز عضو شبکه
حمايت از اخذ اعتبارنامة استاندارد بینالمللی  ISO/IEC12025برای آزمايشگاههای عضو شبکه ،به همه آزمايشگاههای عضو شبکه تعلق
میگیرد .اين حمايت در دو مرحله انجام میشود:
 -1تعیین ناظر از سوی شبکه به منظور بررسی اولیه توانمندی آزمايشگاه برای استقرار استاندارد ،ارايه مشاوره اولیه ،برگزاری دوره آموزشی
آشنايی با مبانی ،الزامات و ممیزی استاندارد  ISO/IEC12025و نظارت بر فرايند استقرار استاندارد در آزمايشگاه به عنوان نماينده شبکه
(که همه اعضای آزمايشی و قطعی را شامل میشود) و هزينة آن از سوی شبکه پرداخت میگردد؛
 -2پرداخت  50درصد از مجموع «هزينه قرارداد بین آزمايشگاه و مشاور استقرار استاندارد و هزينه ممیزی آزمايشگاه» (که صرفاً به
اعضای قطعی شبکه تعلق میگیرد).
تبصره  :4حمايت از افزايش دامنة آزمونهای استاندارد ( )Scopeدر آزمايشگاههايی که قبالً موفق به اخذ استاندارد مذکور شدهاند ،صرفاً
ال مرتبط با حوزه تخصصی در نظر گرفته شده برای فعالیت آزمايشگاه باشند و بر اساس
برای اعضای قطعی و آزمونهايی است که کام ً
نسبت تعداد اين آزمونها به تعداد کل آزمونهای موردنظر برای افزايش دامنه ،محاسبه خواهد شد.
* مراحل استفاده از حمايت پیادهسازی استاندارد  ISO/IEC02125عبارتند از:
 -1ارسال نامه درخواست حمايت به شبکه و اعالم آمادگی برای آغاز فرايند استقرار استاندارد و نیز معرفی مدير کیفیت آزمايشگاه برای
عضويت در کارگروه استاندارد و کالیبراسیون شبکه آزمايشگاهی؛
 -2تعیین ناظر از سوی شبکه به منظور انجام هماهنگی با مديرکیفیت آزمايشگاه برای برگزاری دوره آموزشی آشنايی با مبانی ،الزامات و
ممیزی استاندارد  ،ISO/IEC12025بررسی اولیه توانمندی آزمايشگاه برای استقرار استاندارد و ارايه مشاوره اولیه؛
 -3ارايه فهرست دقیق دامنة آزمونهای موردنظر برای اخذ اعتبارنامة استاندارد ،به شبکه توسط آزمايشگاه ( Scopeموردنظر برای
استاندارد)؛
 -4ضروری است دست کم  60درصد از آزمونهای لحاظشده در دامنة استاندارد ،به آزمونها و تجهیزات مرتبط با حوزه فناوری راهبردی
تخصصی تعیین شده برای آزمايشگاه توسط شبکه ،مرتبط باشد؛
 -5بررسی دامنه آزمون ( )Scopeاعالمشده توسط آزمايشگاه ،از سوی ناظر و اعالم تايید؛
 -6ارائة نتايج دستکم سه استعالم قیمت توسط آزمايشگاه برای مشاور داخلی استقرار استاندارد به همراه سوابق اجرايی مشاور ،فازهای
اجرايی پیشنهادی مشاور برای فرايند استقرار استاندارد و مدت زمان پیشنهادی مشاور برای استقرار استاندارد و همچنین اعالم ترتیب اولويت
مدنظر آزمايشگاه درخصوص مشاورهای پیشنهادی ،به صورت نامه رسمی به شبکه و دريافت تأيید از شبکه برای میزان حمايت؛ شايان
ذکر است در صورت صالحديد ،شبکه از مشاورهای ديگر نیز استعالم خواهد کرد.
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تذکر :حداکثر تا  2ماه پس از برگزاری دوره آموزشی آشنايی با مبانی ،الزامات و ممیزی استاندارد  ،ISO/IEC12025الزم است آزمايشگاه
استعالم قیمت مشاورهای پیشنهادی به همراه کلیه مستندات مربوطه را به همراه نامه رسمی برای شبکه ارسال نمايد؛ در صورت عدم رعايت
زمان مذکور ،شبکه در صورت صالحديد ،آزمايشگاه را از فهرست مشمولین دريافت حمايت ،خارج خواهد کرد.
نکته :در صورت انعقا د قرارداد با مشاور قبل از دريافت تايید شبکه ،امکان انجام حمايت از سوی شبکه وجود ندارد و آزمايشگاه در
صورت تخلف ،موظف خواهد بود کلیه حمايتهای پرداخت شده توسط شبکه از ابتدای فرايند استقرار تا آن مرحله را به شبکه مسترد
نمايد.
 -2تعهد آزمايشگاه برای اخذ استاندارد در مدت زمان حداکثر  11ماه (آزمايشگاه متعهد خواهد شد در صورت تخلف از تعهدات ،مبلغ
حمايت پرداخت شده تا آن مرحله را به شبکه مسترد نمايد و در اين صورت به مدت دو سال نمیتواند از اين سرفصل حمايت بهرهمند
شود).
 -1آزمايشگاه متقاضی حمايت ،بايد پس از تعیین مشاور و تنظیم قرارداد ،پیش از امضای آن ،قرارداد را برای بررسی به شبکه ارسال کند
و تايید شبکه را در مورد آن دريافت نمايد .همچنین ،حمايت شبکه پس از پرداخت کامل سهم آزمايشگاه بابت هزينه قرارداد مشاوره و
هزينه ممیزی آزمايشگاه ،پرداخت خواهد شد .بر اين اساس آزمايشگاه پس از پرداخت کامل سهم خود از هزينه قرارداد مشاوره و هزينه
ممیزی آزمايشگاه ،گزارش پیشرفت فرايند استقرار استاندارد و مستندات واريز وجه را برای شبکه ارسال نمايد تا پس از بررسی و تايید،
شبکه نیز سهم حمايتی خود را طبق تايیديه رسمی داده شده ،پرداخت نمايد.
نکته :آزمايشگاه موظف است هر ماه گزارش پیشرفت فرايند استقرار استاندارد را برای شبکه ارسال نمايد.
نکته :آزمايشگاه موظف است زمان دقیق انجام ممیزی نهايی آزمايشگاه توسط مرکز اعتبار دهنده را حداکثر تا  2روز کاری پیش از تاريخ
ممیزی ،به صورت رسمی به شبکه اعالم نمايد تا هماهنگی الزم برای حضور ناظر شبکه صورت پذيرد.
نکته :آزمايشگاه متعهد است پس از دريافت گواهی استقرار استاندارد ،تصوير گواهی مربوطه را برای شبکه ارسال نمايد.
 -4-2-5حمايت از پیادهسازی نرمافزار مديريت اطالعات آزمايشگاهی تولید داخل کشور
برای تهیه و استقرار نرمافزار مديريت اطالعات آزمايشگاهی ( )LIMSکه به سفارش شبکه در داخل کشور و با نام تجاری LabLead

تولید شدهاست ،از اعضای قطعی شبکه حمايت میشود .حمايت شبکه در اين رابطه ،پرداخت  50درصد تا سقف  100میلیون ريال (معادل
ده میلیون تومان) از هزينة تهیه و استقرار اين نرمافزار در آزمايشگاه متقاضی است .آزمايشگاه متقاضی نیز بايد درخواست خود را به صورت
رسمی به همراه فرم تکمیل شده درخواست حمايت و پیشفاکتور خريد نرمافزار مذکور ،به شبکه ارسال نموده ،تأيید کتبی شبکه را
دريافت نمايد.
نکته :حمايت شبکه پس از پرداخت کامل سهم آزمايشگاه بابت پیادهسازی نرم افزار و تايید مستندات مربوطه ،پرداخت خواهد شد .بر اين
اساس آزمايشگاه پس از پرداخت کامل سهم خود از هزينه پیادهسازی نرمافزار ،گزارش پیشرفت موضوع قرارداد و مستندات واريز وجه
را برای شبکه ارسال نمايد تا پس از بررسی و تايید ،شبکه نیز سهم حمايتی خود را پرداخت نمايد.
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نکته :اولويت دريافت حمايت با آزمايشگاههايی است که زودتر از ساير مراکز آزمايشگاهی متقاضی ،پس از تايید شبکه ،به مرحله انعقاد
قرارداد برسند؛ آزمايشگاه مورد حمايت بايستی حداکثر تا  2ماه پس از انعقاد قرارداد ،گزارش پیشرفت موضوع قرارداد به همراه مستندات
مربوطه و رسید واريز بخشی از هزينه قرارداد را ،برای شبکه ارسال نمايد .در صورت عدم رعايت مورد مذکور ،شبکه در صورت صالحديد
آزمايشگاه را از فهرست آزمايشگاههای مشمول اين حمايت خارج خواهد کرد.
 -5-2-5حمايت از خريد تجهیزات جديد آزمايشگاهی ساخت ايران
با توجه به تولید تعداد قابل توجهی از تجهیزات مرتبط با فناوریهای راهبردی در داخل کشور ،شبکه حمايت ويژهای را برای خريد اين
تجهیزات به آزمايشگاههای عضو ،اختصاص میدهد.
برای استفاده از اين حمايت ،الزم است به موارد زير توجه شود:
 -0خريد دستگاه مورد نظر بايد از نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهی ساخت ايران انجام شود؛
 -2حمايت شبکه تنها به دستگاههای سطح  1و  2ارايه شده در نمايشگاه مذکور تعلق میگیرد و بايستی آزمايشگاه متقاضی ،تايید کتبی
شبکه را برای حمايت از خريد دستگاه موردنظر ،دريافت کند؛
 -3میزان حمايت شبکه 10 ،درصد عالوه بر حمايت معمول ارايه شده در نمايشگاه فوق برای دستگاه مورد نظر است؛
 -4همة مراکز عضو شبکه (آزمايشی و قطعی) میتوانند از اين سرفصل حمايتی بهرهمند شوند؛
 -5هر آزمايشگاه در هر سال میتواند تنها برای يک دستگاه از اين حمايت استفاده نمايد؛
 -6الزم است پس از قطعی شدن خريد دستگاه از نمايشگاه مذکور ،آزمايشگاه نامه رسمی درخواست حمايت به همراه فرم تکمیل شده
درخواست حمايت و پیش فاکتور ارايه شده توسط سامانه نمايشگاه تجهیزات و مواد آزمايشگاهی ساخت ايران را برای شبکه ارسال نمايد.
در اين نامه بايد آمادگی سازمان متبوع آزمايشگاه عضو برای پرداخت مابقی هزينه دستگاه (هزينه دستگاه منهای سهم شبکه و يارانه ارائه
شده در نمايشگاه برای دستگاه مورد نظر) از منابع داخلی سازمان نیز اعالم شود؛
 -2الزم است آزمايشگاه پس از دريافت تأيید رسمی شبکه برای پرداخت حمايت ،نسبت به امضای قرارداد خريد با کارگزار مالی نمايشگاه
و پرداخت پیشپرداخت قرارداد اقدام کند .مابقی فرايند با هماهنگی کارگزار مالی نمايشگاه قابل پیگیری است.
 -8پرداخت حمايت شبکه ،پس از هماهنگی کارگزار مالی نمايشگاه مذکور با شبکه و بدون نیاز به پرداخت مستقیم به آزمايشگاه ،انجام
خواهد شد .آزمايشگاه الزم است سهم خود را پس از کسر سهم حمايتی شبکه بابت خريد دستگاه تايید شده توسط شبکه ،به کارگزار
مالی نمايشگاه پرداخت نمايد.
 -9محل استقرار دستگاه موردنظر ،بايستی در آزمايشگاه عضو شبکه در مرکز آزمايشگاهی درخواست دهنده باشد و پس از نصب و
راهاندازی و ثبت اطالعات آن در پايگاه اينترنتی شبکه ،آزمايشگاه موظف است طبق چارچوبهای شبکه آزمايشگاهی به مشتريان خدمات
ارايه نمايد .همچنین آزمايشگاه موظف است پس از نصب و راه اندازی دستگاه مربوطه ،حداکثر تا دو هفته پس از راهاندازی ،گزارش راه
اندازی دستگاه و مستندات مالی خريد دستگاه را به منظور تصفیه حمايت پرداخت شده ،به شبکه ارسال نمايد.
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 -01اين حمايت تنها خود دستگاه را شامل میشود و تجهیزات جانبی (مثل میز ضد ارتعاش برای دستگاه  ،STMکپسول گاز و مواردی از
اين دست) را شامل نمیگردد؛
در صورتی که دستگاهی ،به صورت تلفیقی از چند روش باشد و يا امکانات ويژهای بر اساس نیاز مشتری در آن تعبیه شود ،میزان حمايت
شبکه ،پس از بررسی دستگاه از طرف بخش فنی نمايشگاه تجهیزات و مواد آزمايشگاهی ساخت ايران ،تعیین و اعالم خواهد شد.
تبصره  :5آزمايشگاههای خصوصی عضو شبکه ،در طول سال نیز میتوانند برای خريد تجهیزات آزمايشگاهی ساخت ايران و استفاده از
حمايت شبکه اقدام نمايند.
 -6-2-5حمايت از فعالیت کارگروههای تخصصی
شبکه آزمايشگاهی فناوریهای راهبردی به صورت زير از فعالیت کارگروههای تخصصی ،حمايت میکند .دسته اول اين حمايتها بر
اساس جدول شماره ( )1و در ازای تحقق هر مورد و تأيید شبکه ،انجام میشود .تمامی فعالیتهای کارگروههای تخصصی براساس برنامهای
انجام میشود که از طرف دبیر کارگروه به شبکه ارايه شده و شبکه آن را تأيید نموده است .شبکه از فعالیتهای برنامهريزی و تأيید نشده،
حمايت نمیکند .پس از محقق شدن هر مورد ،بر اساس کیفیت آن ،ضريبی بین  0/5تا  1/1به آن تخصیص داده میشود که در مبلغ
حمايتی ضرب خواهد شد.
جدول شماره  :1فهرست دستهی اول حمايتهای شبکه از فعالیت کارگروههای تخصصی
رديف

1

2

عنوان

چاپ
مقاله

*

ميزان حمايت

انتشار مقاله در مجلهی ISI

 6،000،000ريال

تألیف و گردآوری در مجلهی علمی-پژوهشی يا علمی-ترويجی فارسی

 5،000،000ريال

ترجمه در مجلهی علمی-پژوهشی يا علمی-ترويجی فارسی

 3،000،000ريال

تألیف و گردآوری در مجله علمی-پژوهشی يا علمی-ترويجی انگلیسی

 2،000،000ريال

تألیف و گردآوری در ماهنامه فناوری نانو يا فصلنامه تخصصی دانش آزمايشگاهی ايران

 4،500،000ريال

ترجمه در ماهنامه فناوری نانو يا فصلنامه تخصصی دانش آزمايشگاهی ايران

 2،500،000ريال

تألیف يا گردآوری  50يا کمتر از  50درصد کتاب خارجی

معادل قیمت  100جلد کتاب تا سقف  20،000،000ريال

چاپ

تألیف يا گردآوری بیش از  50درصد کتاب خارجی

معادل قیمت  100جلد کتاب تا سقف  50،000،000ريال

کتاب

تألیف کتاب داخلی

معادل قیمت  300جلد کتاب تا سقف  30،000،000ريال

ترجمه کتاب

معادل قیمت  200جلد کتاب تا سقف  20،000،000ريال
پرداخت هزينه تا سقف  20،000،000ريال

انجام پروژهی مشترک در حوزهی کاربری دستگاه
3

4

پژوهش

پرداخت حمايت به مبلغ  10،000،000ريال

**

انتشار
استاندارد

انجام پروژهی مشترک بهمنظور افزايش قابلیتهای دستگاههای آزمايشگاهی ساخت

پرداخت هزينه تا سقف  40،000،000ريال

ايران

پرداخت حمايت به مبلغ  15،000،000ريال

گردآوری و ترجمه استاندارد کالیبراسیون دستگاه و انجام آزمون

 3،500،000ريال

تدوين استاندارد ملی در حوزه فعالیت کارگروه

 20،000،000ريال
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* حمايت تشويقی چاپ مقالهی علمی-پژوهشی يا علمی-ترويجی ،در صورتی از طرف شبکه پرداخت خواهد شد که مقاله چاپ شده در ارتباط با حوزه
فعالیت کارگروه تخصصی بوده و از طرف ستادهای حوزه فناوری راهبردی ،حمايتی برای آن پرداخت نشده باشد .در تمامی مقاالت منتشر شده ،بايد در
قسمت معرفی نويسندگان ،عالوه بر مشخصات افراد ،درج شدهباشد ايشان عضو کارگروه تخصصی (نام کارگروه) .....شبکه آزمايشگاهی هستند.
** طرح پروژه بايد به شبکه ارسال شود و پس از تأيید شبکه ،براساس پیشرفت پروژه ،مبلغ هزينهها تا سقف تعیین شده به تیم پروژه پرداخت خواهد شد.
مبلغ حمايتی نیز پس از پايان پروژه و پس از تأيید شبکه ،به تیم پروژه پرداخت خواهد شد.

تبصره  :6ارايهی مقاله ،انتشار کتاب ،ترجمه و يا تدوين استاندارد ،در صورتی مورد تأيید شبکه هستند که دست کم دو نفر از دو
مرکز متفاوت ،در انجام آن ،مشارکت داشته باشند.
تبصره  :7مراکز عضو شبکه میتوانند از حمايت آموزشی شبکه به منظور پوشش هزينههای رفت و آمد حضور کارشناس
آزمايشگاه در نشست کارگروه نیز استفاده کنند .هزينه های قابل پرداخت از محل حمايت آموزشی ،صرفاً هزينه رفت و آمد با
وسیله نقلیه است و ساير هزينهها (اسکان و غذا) را شامل نمیشود.
نکته :پرداخت حمايت تشويقی تنها در صورت محقق شدن مورد حمايت انجام میشود و دبیر کارگروه بايد فرم درخواست حمايت
تکمیل شده را برای آن مورد ،به شبکه ارسال کند .سپس حمايت مورد نظر به دبیر کارگروه پرداخت خواهد شد تا بر اساس درصد
مشارکت افراد همکار در اجرای آن ،به ايشان پرداخت گردد.
تبصره  :8برای چاپ مقاله در مجالتی که ممکن است زمان انتشار مقاله از طرف ناشر به تأخیر بیافتد ،تأيید ناشر در مورد پذيرش
مقاله ،برای دريافت حمايت مربوط به آن ،کافی است.
دسته دوم حمايت شبکه از کارگروههای تخصصی ،جايزههای ويژهای است که به اعضای فعال کارگروهها تعلق میگیرد و شامل
مواردی مانند اعزام به دورههای آموزشی ويژه داخلی و خارجی ،اعزام به نمايشگاههای تخصصی تجهیزات آزمايشگاهی بینالمللی،
تخصیص اعتبارات متنوع شبکه آزمايشگاهی و غیره است.
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