باسمهتعالی


اطالعیه:

نحوهاختصاص تسهیالت،امتیازاتوحق تشویقهایی کهدربخشنامههاو دستورالعملهایمختلف پژوهشگاه و
شبکههایآزمایشگاهیدانشگاهابالغشدهاست.باذکررفرنسهریکازمفادمندرجدراینشیوهنامه .

مقدمه:
باعنایتبهظرفیتهایموجودحوزه هایآزمایشگاهیوکارگاهی دانشگاهآزاداسالمی،برایارایهخدماتوآموزش
های کوتاه مدت تخصصی و نیز در راستای افزایش عالقه مندی و انگیزه دانشجویان ،کارکنان و اعضای هیات علمی
دانشگاهبرایبرخورداری ازامکاناتوخدماتاینحوزه،بخشنامههاودستورالعملهایمختلفیتنظیمشدهاستکه
درآنتسهیالت،امتیازاتوحقتشویقهاییدیدهشدهاستکهاهممواردبهصورتزیربرایبهرهبرداریدانشجویان،
کارمندانواعضایهیاتعلمیجمعبندیشدهاست .
 )1تسهیالت مربوطه به آزمایشگاه های سامانه ساها:
 )1-1دانشجویان و سایر متقاضیان دریافت کننده خدمات ،از سامانه ساها:
)1-1-1پرداختاعتبارتاسیمیلیونریالبرایحمایتازپایاننامههایدانشجویانمقاطعکارشناسیارشدودکترری
حرفهایدررشتههایآزمایشگاهیوتادهمیلیونریالبرایرشتههایغیرآزمایشگاهی،وپرداختاعتباررسرالههرای
دانشجویانمقاطعدکتریتخصصیآزمایشگاهیتاشصتمیلیونریالورشتههایغیرآزمایشگاهیتاسیمیلیونریال
اعتبارپژوهشیاختصاصمییابد.بدیهیاستکهپرداختهزینههادربرابرارایهاسرنادمثبرتتوسرااسرتادراهنمراو
تاییدمعاونتپژوهشوفناوریواحدانجاممیشود(.بخشنامهشماره37/1801مورخ )17/1/52

تبصره

:مبالغذکرشدهدراینبندصرفاًدرقالبارائهخدماتآزمایشگاهیوتحقیقاتیمیباشدوجزوحمایتهرایسراها

بایستیثبتشود .
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 )5-1-1ارایه خدمات آزمایشگاهی در سامانه ساها برای دانشجویان دانشگاه با  05درصد تعرفه ،اعضای هیات علمی
دانشگاهبا 05درصدتعرفه،دانشجویانواعضایهیاتعلمیسایردانشگاههابا 05درصدتعرفهقابلاحتساباست.
(ماده4ردیف2-2-4بخشنامهشماره18/54858تاریخ)10/4/78
)7-1-1درسامانهساها دانشجویانودانشآموزانآموزشکدههاومدارسسمانیزمانندسایردانشجویاندانشگاهاز
تخفیف05درصدیبرخوردارهستند(.ماده4تبصره2بخشنامهشماره18/54858تاریخ )10/4/78
)4-1-1ارایهخدماتآزمایشگاهیدرسامانهساهابهواحدهایپژوهشیدانشگاه،اعضایباشگاهپژوهشگران جوانو
نخبگاندانشگاه،مراکزرشددانشگاه،شرکتهایدانشبنیانوشرکتهایمستقردرپارکعلموفناوریدانشگاه،در
صورت ارایه معرفی نامه رسمی با تعرفه  05درصد محاسبه خواهد شد( .ماده  4ردیف  6-2-4بخشنامه شماره
18/54858تاریخ )10/4/78
 )2کارکنان آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه :
)1-5حقالتشویقکارکنانمرکزخدمات درسامانهساها ازمحلقراردادهاییکهتوساخودمرکزپیگیریشدهوبه
عقدقراردادمنجرشود 05،درصدازسودخالصقراردادمیباشدکهدرصورتتحققدرآمدوکسرکسوراتقانونیدر
پایانهرفصل(هرسهماهیکبار)توساامورمالیواحدمجریمحاسبهوبهحسابرئیسمرکزخدماتواریزمیشود؛
(ماده7ردیف7-2-4-7بخشنامهشماره18/54858تاریخ )10/4/78
)5-5سهمکارکنانآزمایشگاهدرسامانهساهاازدرآمدحاصلازفعالیتهایبروندانشگاهی05درصدازسودخالص
میباشد؛(ماده4ردیف1-2-4بخشنامهشماره18/54858تاریخ)10/4/78
)7-5سهمکارکنانآزمایشگاهدرسامانهساهاازمحلارایهخدماتبهاساتیدودانشجویانسایرواحدهایدانشگاه0
درصدازسودخالصمیباشد؛(ماده4ردیف5-2-4بخشنامهشماره18/54858تاریخ )10/4/78

 )3تسهیالت مربوطه به آزمایشگاه های سامانه ساتا:
 )1-3کارکنان آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه:
)1-1-7درسامانهساتاسهممسئولآزمایشگاهازدرآمدحاصلازفعالیتهایبروندانشگاهی05درصدازسودخالص
میباشد؛(ماده2ردیف1-0-2بخشنامهشماره18/54858تاریخ)10/4/78
)5-1-7درسامانهساتا سهممسئولآزمایشگاهازمحلارایهخدماتبهاساتیدودانشجویانسایرواحدهایدانشگاه0
درصدازسودخالصمیباشد؛(ماده2ردیف5-0-2بخشنامهشماره18/54858تاریخ )10/4/78
 )2-3دانشجویان و سایر متقاضیان دریافت خدمات از سامانه ساتا:
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 )1-5-7ارایه خدمات آزمایشگاهی در سامانه ساتا برای دانشجویان دانشگاه با  05درصد تعرفه ،اعضای هیات علمی
دانشگاهبا 05درصدتعرفه،دانشجویانواعضایهیاتعلمیسایردانشگاههابا 05درصدتعرفهقابلاحتساباست.
(ماده2ردیف3-0-2بخشنامهشماره18/54858تاریخ)10/4/78
)5-5-7ارایهخدماتآزمایشگاهی درسامانهساتا بهمراکزتحقیقاتی،اعضایباشگاهپژوهشگرانجوانونخبگان،مراکز
رشد،شرکتهایدانشبنیانوشرکتهایمستقردرپارکعلموفناوری،درصورتارایهمعرفینامهرسمیباتعرفه
05درصدمحاسبهخواهدشد(.ماده2ردیف0-0-2بخشنامهشماره18/54858تاریخ )10/4/78

تبصه

 .1درسامانهساتا دانشجویانودانشآموزانآموزشکدههاومدارسسمانیزمانندسایردانشجویاندانشگاهاز

تخفیف05درصدیبرخوردارهستند(ماده2تبصره6بخشنامهشماره18/54858تاریخ)10/4/78

تبصه

 .2درسامانهساتاتخفیفدرنظرگرفتهشدهبرایدانشجویانفقابهپرداختهاینقدیتعلقمیگیردودر

صورتاستفادهدانشجویانازکمکهزینهپایاننامههاورسالههاموضوعبخشنامهشماره 37/1801مورخ17/1/52
تخفیفیبهایشانتعلقنمیگیرد(ماده2تبصره3بخشنامهشماره18/54858تاریخ )10/4/78

 )3-3اعضای هیات علمی:
)1-7-7درسامانهساتابرایاعضایهیاتعلمیساعتحضورایشانبهعنوانمسئولدرآزمایشگاه،ساعتموظفیدر
دانشکدهتلقیمیشود (بند 4-0-2بخشنامهشماره 18/54858مورخ)10/4/78ضمناً درشرایاخاصبرایاعضای
هیاتعلمیمسئولآزمایشگاهدرصورتعدمتکمیلساعتموظفیتدریسایشان،باارایه گزارشوتاییدپژوهشگاه
حداکثرتاسقف  2ساعتازموظفیتدریسایشاننیزکسرمیشود.الزمبهذکراستکهتخصیصاضافهکاریبه
اعضایهیاتعلمیمسئولآزمایشگاهتابعضواباومقرراتاداریومالیدانشگاهمیباشد(.ماده 2تبصره 1بخشنامه
شماره18/54858تاریخ )10/4/78
)5-7-7درسامانهساتاسهممسئولآزمایشگاهازدرآمدحاصلازفعالیتهایبروندانشگاهی05درصدازسودخالص
میباشد؛(ماده2ردیف1-0-2بخشنامهشماره18/54858تاریخ)10/4/78
)7-7-7درسامانهساتا سهممسئولآزمایشگاهازمحلارایهخدماتبهاساتیدودانشجویانسایرواحدهایدانشگاه0
درصدازسودخالصمیباشد؛(ماده2ردیف5-0-2بخشنامهشماره18/54858تاریخ )10/4/78

تبصه

 :بندفوقصرفاًشاملاعضایهیاتعلمیمسئولآزمایشگاهنمیشودوهرعضوهیاتعلمیتوانمندمیتواندبابر

عهدهگرفتنامورمربوطبهیکخدمتآزمایشگاهییایکدستگاهپیشرفتهازمزایایبندهایفوقبهرهمندشود .
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 -4تسهیالت و امتیازات مربوط به دوره های آموزشی:
الف.کارکنان و اعضای هیات علمی:
 بهمنظورتوانمندسازیاعضایهیاتعلمیوکارکنانپژوهشیدانشگاهآزاداسالمیدرراستایراهاندازیتجهیزات
موجوددرواحدهایدانشگاهیبخشنامهشماره 18/20355درتاریخ 10/1/11ابالغگردیدکهدرآنسازوکارآموزش
نیروهایمتخصصدانشگاهدیدهشدهاست.مواردمهماینبخشنامهبهشرحزیرمیباشد :
)1-4پرداختهزینه های ثبتنام،رفتوبرگشتشرکتکنندگاندردوره هایآموزشیازمحلاعتبارات پژوهشی از
سویواحدهایدانشگاهیاعزامکنندهالزامیاست(.ماده2ردیف2-2بخشنامهشماره18/20355مورخ )10/1/11
)5-4حضورکارکنانواعضایهیاتعلمی دردوره های آموزشی کهبامعرفیازسویواحددانشگاهیصورتگرفته
باشد،بهعنوانماموریتآموزشیمحسوبمیگردد(.ماده2ردیف2-6بخشنامهشماره18/20355مورخ  )10/1/11
 )7-4بههریکازاعضایکمیتهاجراییدورهآموزشیشاملمدیراجراییدوره،اعضایاجراییبرگزارکنندهدوره های
آموزشیمورداشارهدرایندستورالعمل 2ساعتاضافهکارتشویقی (عالوهبرساعتکارکرد) درازای برگزاری هر0
ساعتدورهآموزشی(معادلبایکواحددرسی)ازمحلدرآمدهایحاصلازوجهثبتنامدورهآموزشی،ازسویواحد
برگزار کننده،پسازتاییدمعاونپژوهشوفناورییامعاونعلمیواحددانشگاهیوارایهگزارشومستنداتبهمرکز
خدماتاستانقابلپرداختاست(.ماده6ردیف6-5بخشنامهشماره18/20355مورخ )10/1/11
)4-4حقالزحمه  تدوینکنندهیاتدوینکنندگانبرنامهدرسیبرایهردورهآموزشی(کلیهدوره هایآموزشیمندرج
درایندستورالعمل)،بهپیشنهادواحدمجریوتصویبوتاییدمرکزخدماتاستانبادرنظرگرفتنبهایتمامشدهاز
محلدرآمدهایدورهقابلپرداختاست(.ماده6ردیف6-4بخشنامهشماره18/20355مورخ )10/1/11
)2-4بهمنظورتشویقوافزایشانگیزهکارکنان دانشگاهبرایحضوردردوره هایآموزشیاعطای 18روزمرخصی
تشویقی بابت گذراندن  16ساعت دوره آموزشی در حوزه آزمایشگاه ها و کارگاهها الزامی است؛(ماده  6ردیف 6-2
بخشنامهشماره18/20355مورخ )10/1/11

تبصه

:1تسهیالتبندفوقفقابهدورههاییتعلقمیگیردکهدانشگاهقبالًتسهیالتیبابتآندرقالبمرخصیویا

پرداختنقدیبهذینفعارائهننمودهاست.
)6-4اعطای اضافهکارتشویقیبرایبازهزمانی 6ماههمطابقباجدولزیربرایکارکنانستادیمراکزخدماتاستان
ها وکارکنانپژوهشگاه ،کهمسئولیتبرنامهریزیوراهبری دوره هایآموزشیموضوعایندستورالعملرابهترتیبدر
سطحاستانودرسطحکشورعهده دارهستند ،درهرششماه(پسازارائهگزارشکاملبرگزاریدوره ها)بادرنظر
گرفتنمیزانمشارکتهریکازکارکناندرفرآیندراهبریدوره هایآموزشی ،بهپیشنهادرئیسمرکزخدماتدر
استانوتاییدرئیسدانشگاهآزاداسالمیاستانودرپژوهشگاهبهپیشنهادحوزهشبکهآزمایشگاهیوتحقیقاتیدانشگاه
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وتاییدرئیسپژوهشگاهازمحلبودجهپژوهشیقابلپرداختاست.الزمبهذکراستساعتاضافهکارمندرجدرجدول
زیربرایکلکارکنان واجدشرایا آنحوزهبودهوبینایشانتقسیممیگردد( .ماده 6ردیف 6-6بخشنامهشماره
18/20355مورخ )10/1/11

جدولساعتاضافهکارتشویقیبهازاءمجموعساعاتدورههایآموزشیبرگزارشدهدربازه6ماهه 

تبصه

مجموع دوره آموزشی برگزار شده

ساعت اضافه کار

(ساعت)

تشویقی

پژوهشگاه

مراکز خدمات استان

(ساعت)

 5401-4168

 01-168

 128

 4161-1158

 161-758

 788

 1151-14568

 751-648

 428

 14561-71608

 641-1508

 688

 71601-31768

 1501-5268

 328

31761وبیشتر 

5261وبیشتر 

 188

 :2مواردارایهشدهدرایناطالعیهصرفاًجنبهآگاهسازیداشتهوواحدهایدانشگاهمجازبهاستنادبهبندهایآن

نمیباشد.بدیهیاستهرگونهاقداماداریبایدمطابقبابندهایبخشنامههایاصلیصورتگیرد .
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