
  «آيين نامه نحوه تأسيس و ارزيابي آزمايشگاه هاي انستيتو» 

ايي آييي ًبهِ ثِ هٌظَر غذٍر هدَس آغبس فؼبليت آسهبيطگبُ ّبي خذيذ ثٌب ثزضزٍرت ّب ٍ اٍلَيت ّبي         

 اًستيتَ ٍ ًيش ارسيبثي سبالًِ ثِ هٌظَر حوبيت ٍ اداهِ كبر يب اًحالل آى تذٍيي ضذُ است. 

 تؼزيف: 

ايي آييي ًبهِ ثِ ٍاحذي اعالق هي ضَد كِ ثِ هٌظَر ايدبد ثستزي هٌبست ثزاي اًدبم آسهبيطگبُ در      

تحقيقبت ٍ ارتقبء هحػَالت ػلوي در هَضَػبت ضزٍري ثز اسبس چبرت سبسهبًي ٍ سيز هدوَػِ گزٍُ ّبي 

يي تطخيع ضزٍرت پژٍّطي در راستبي اٍلَيت ّبي اًستيتَ عزاحي ٍ پيطٌْبد ضذُ ثبضذ ٍ هزخغ ًْب

 تأسيس آى ضَراي پژٍّطي ثب تأييذ ّيأت رئيسِ اًستيتَ است. 

 تأسيس آسهبيطگبُ  -1فػل 

( فزد پيطٌْبد دٌّذُ كِ اس ايي پس هتقبضي تأسيس ًبهيذُ هي ضَد ثبيذ ػضَ ّيأت ػلوي رسوي 1هبدُ 

هزتجظ ثب هَضَع در عَل دٍ  ضبغل در اًستيتَ پبستَر ايزاى ثَدُ ٍ حذاقل داراي سِ هقبلِ داراي ًوبيِ يك

هزتجظ  (Grant)سبل گذضتِ ثِ ػٌَاى ًَيسٌذُ اٍل ٍ يب هسئَل هٌتطز ًوَدُ ٍ تَاًستِ ثبضذ يك پژٍّبًِ 

 اس خبرج اس اًستيتَ خذة ًوبيذ. 

( درخَاست تأسيس آسهبيطگبُ ثبيذ داراي عزح تَخيْي ضبهل اّذاف، ثيبى هسئلِ ٍ تؼييي ضزٍرتْب، 2هبدُ 

جٌذي، تَخيِ فٌي ٍ اقتػبدي، آيٌذُ پژٍّي، رػبيت الشاهبت ايوٌي سيستي ٍ سبختبر تطكيالتي ثزًبهِ سهبً

 ثبضذ. 

( درخَاست تأسيس آسهبيطگبُ پس اس تػَيت ضَراي ػلوي ثخص هزثَعِ ثِ ضَراي پژٍّطي 3هبدُ 

 اًستيتَ ارسبل هي گزدد. 

اي ػلوي گزٍُ حذاكثز در ثبسُ ( ضَراي پژٍّطي ًظز خَد را ثز اسبس عزح تَخيْي هػَة ضَر4هبدُ 

 سهبًي يك هبُ اػالم هي ًوبيذ. 

سبل سبختبر تطكيالتي خَد را ثز اسبس  2( آسهبيطگبّْبي داراي هدَس ضَراي پژٍّطي ثبيذ در عَل 5هبدُ 

قَاًيي هزثَعِ ثِ تػَيت ّيأت رئيسِ ثزسبًٌذ. هدَس ًْبيي تأسيس آسهبيطگبُ ٍ سبختبر تطكيالتي آى ثبيذ 

 ّيئت رئيسِ اًستيتَ ثزسذ. ثِ تػَيت



( كليِ هزاحل اخزايي آسهبيطگبُ )تأسيس، راُ اًذاسي، ثبسگطبيي، خزيذ اقالم هػزفي ٍ غيزهػزفي، 6هبدُ 

ًيزٍي اًسبًي، ...( خبرج اس هفبد ايي آئيي ًبهِ ثَدُ ٍ هزثَط ثِ هتقبضي تأسيس ٍ حَسُ ريبست اًستيتَ    

 هزثَعِ تأهيي گزدد.  (Grant)هي ثبضذ ٍ هي تَاًذ اس هحل پژٍّبًِ 

 ارسيبثي سبالًِ آسهبيطگبُ ّبي هَخَد ٍ خذيذ اًستيتَ  -2فػل 

( ارسيبثي آسهبيطگبُ ّز سبلِ تَسظ كويتِ ارسضيبثي اػضبي ّيئت ػلوي ثز اسبس هفبد ايي آئيي ًبهِ 1هبدُ 

 اًدبم هي ضَد. 

 د ثؼالٍُ اهتيبس اػضبي ّيئت ػلوي. ( اهتيبس ًْبيي ارسيبثي آسهبيطگبُ حبغل خوغ اهتيبس كبركز2هبدُ 

 هي ثبضذ.  166اس كل ػذد  66سقف اهتيبس اػضبي ّيئت ػلوي ضبغل  -2-1       

 هي ثبضذ.  166اس كل ػذد  46سقف اهتيبس هزثَط ثِ كبركزد،  -2-2      

ي كِ يك هي ثبضذ در سهبً 76ٍ در سبلْبي ثؼذ  66تجػزُ: حذاقل اهتيبس هكتسجِ آسهبيطگبُ در سبل اٍل 

 چٌذ ػضَ ّيئت ػلوي ثبضذ هؼذل اهتيبسات هحققيي هجٌبي هحبسجِ قزار خَاّذ گزفت. آسهبيطگبُ داراي 

( در هَضَع ارسيبثي كبركزد، هَارد سيز ثز اسبس هفبد آئيي ًبهِ ارسضيبثي آسهبيطگبُ هَرد هحبسجِ قزار 3هبدُ 

 هي گيزد. 

 كبركزد(:اهتيبس 15الف( فؼبليت ّبي پژٍّطي )حذاكثز 

 اهتيبس( 1-5راُ اًذاسي تكٌيك خذيذ ) (1

فؼبليت ّبي هٌتح ثِ يك فزآٍردُ پشضكي )دارٍ، ٍاكسي، كيت، اثشار پشضكي،...(  يب يك دستَرالؼول  (2

 ( اهتيبس.1-5ثْذاضتي ٍ آسهبيطگبُ ثزاي اٍليي ثبر در كطَر )

بس دستَرالؼول ّبي درغذ دستيبثي ثِ اّذاف تؼييي ضذُ در عزح تَخيْي آسهبيطگبُ )كِ ثز اس (3

 اهتيبس(. 1-5هَخَد در اًستيتَ ارسيبثي هي ضَد )

  اهتيبس كبركزد(: 26ة( فؼبليت ّبي رٍتيي خذهبتي، تخػػي ٍ تَليذي )حذاكثز 

 ( آسهبيطبت تخػػي تطخيػي 1   

 ( تَليذ رٍتيي يك فزآٍردُ آسهبيطگبّي2   

  اهتيبس كبركزد(: 5ج( فؼبليت ّبي آهَسضي )حذاكثز 



 ( آهَسش كبرآهَساى ٍ كبرٍرساى1   

 ( اخزاي كبرگبُ ّبي تخػػي داخلي ٍ ثيي الوللي 2   

 د( هزخغ ضذى آسهبيطگبُ در سغح هلي ٍ فزاهلي ) كل اهتيبس كبركزد(:

 ارتقبء آسهبيطگبُ ثؼٌَاى آسهبيطگبُ هزخغ كطَري ٍ يب ثيي الوللي پبيبى فبس ارسيبثي ّبي اًستيتَ است. 

 تثجيت يب اًحالل آسهبيطگبُ تَسؼِ،  -3فػل 

( كويتِ ارسضيبثي پس اس ارسيبثي سبالًِ ّز آسهبيطگبُ هتٌبست ثب اهتيبس هكتسجِ ًظز خَد را ثِ ضَراي 1هبدُ 

 پژٍّطي اًستيتَ ثِ سِ غَرت اػالم هي كٌذ: 

  06تَسؼِ آسهبيطگبُ در غَرت كست اهتيبس ثبالي  .1

اهتيبس  66دٍرُ ارسيبثي سبالًِ( كست حذاقل  3ذاقل اداهِ كبر ثب ٍضؼيت فؼلي آسهبيطگبُ )پس اس ح .2

 سبالًِ 

 ثزاي دٍ سبل هتَالي  66اًحالل آسهبيطگبُ كست اهتيبس كوتز اس  .3

 تجػزُ: تثجيت ٍ يب تَسؼِ آسهبيطگبُ ثِ هٌشلِ خزٍج آسهبيطگبُ هزثَعِ اس هَضَػيت ايي آييي ًبهِ است. 

كويتِ ارسضيبثي ٍ دفبػيبت هؤسس تػوين خَد در  ( ضَراي پژٍّطي اًستيتَ پس اس ثزرسي ًبه2ِهبدُ 

ٍ يب اًحالل آى ثِ هؤسس، كويتِ ارسضيبثي  1خػَظ اًحالل يب اداهِ كبر آسهبيطگبُ هزثَعِ ثزاي يك دٍرُ 

 ٍ ريبست اًستيتَ اػالم هي ًوبيذ. 

 

 


