
 دستورالعمل تقسیم درآمد حاصل از خدمات پژوهشی آزمایشگاهی

 

هيئت رئيسه( خدمات آزمايشگاهي بر  جلسه مصوب دانشگاه )چهل و پنجمين دستورالعمل
باشند  خريداري شده استفاده در ارائه خدمات از منابع مالي دانشگاه مورد تجهيزات حسب اينكه

اند. شده تقسيم دوم نوع و اول نوع آزمايشگاه، به ترتيب، بهسرپرست  استاد و يا از منابع مالي
ها درآمد حاصل از خدمات ارائه شده توسط اين آزمايشگاه تقسيم دستورالعمل، اين طبق بر
 شود:هاي فني اعمال ميزير در پرديس دانشكده صورت به

خريداري  تجهيزات ها،هاي آموزشي دانشكده و قطبها و كارگاهآزمايشگاه )در رابطه با اول نوع
هاي تأسيس شده كشورهاي اسالمي، آزمايشگاه توسعه از وام بانك شده

 آن( امثال همچون وزارت مخابرات و غير دولتي هاي دولتي وو ارگان هاسازمان مالي حمايت با

  دوازده و  ۵/۱۲ و باالسري دانشگاه، عنوان دوازده و نيم( درصد به) ۵/۱۲پس از كسر(
شود. داده مي قرار دانشكده رئيس باالسري پرديس، مابقي در اختيار عنوان درصد به نيم(

 ۱۵حداكثرتا سقف  دانشكده مجاز است رئيس هفتاد و پنج( درصد باقيمانده،) ۷۵از اين 
هزينه پرسنلي به سرپرست آزمايشگاه پرداخت نمايد. از مبلغ  عنوان پانزده( درصد به)

و نگهداري و يا خريد مواد مصرفي براي  تعمير مجاز است براي دانشكده رئيس باقيمانده،
 هاي دانشكده استفاده نمايد.آزمايشگاه ساير آزمايشگاه مربوطه )با قيد اولويت( و يا

هاي هايي كه با بودجه شخصي سرپرست آزمايشگاه، بودجه طرحآزمايشگاه )در رابطه با دوم نوع
 اند(:خريداري شده گرنت كاربردي وي، و يا

 و نيم( درصد  )هفت ۵/۷باالسري دانشگاه،  عنوان )دوازده و نيم( درصد به ۵/۱۲ پس از كسر

باالسري دانشكده، مابقي در اختيار  عنوان )پنج( درصد به ۵باالسري پرديس، و  عنوان به
و  تعمير خود براي موارد پرسنلي، صالحديد طبق شود تاداده مي قرار سرپرست آزمايشگاه

 آن هزينه نمايد. امثال نگهداري، خريد مواد مصرفي و

تأمين بودجه خريد دستگاه  منبع بر اساس يا دوم( كه اول ارائه شده )نوع خدمت نوع نكته مهم:
بايست توسط سرپرست آزمايشگاه در فرم "صورتجلسه خدمات شود ميمشخص مي

ه معاونت پژوهشي پرديس از ارسال ب قبل و اعالم شده آزمايشگاهي" كه پيوست شده است
 دانشكده مربوطه برسد. رئيس تائيد به

فنی  پردیس دانشکده های بنام  غيرقابل برداشت 5۲۲54۲9۱3۷بدین وسيله شماره حساب 

نزد بانک ملت شعبه دانشگاه جهت واریز درآمد  ۱۷0۲۲0۱۲0۱۱8۷با کد شناسه دانشگاه تهران 

 حاصل از خدمات پژوهشی آزمایشگاهی معرفی می گردد. 

 


