ریاست جمهوری
معاونت علمی و فناوری
شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی

دستورالعمل

فعالیت مراکس عضو شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی کشور

خرداد 3131

دستورالعمل فعالیت مراکس عضو شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی کشور

بسمه تعالی
 -1هدف
ّذف از تذٍٗي اٗي دستَرالؼول ،آگاُ سازٕ هراکس آزهاٗطگاّٖ ًسثت تِ ضرراٗط فؼال٘رتً ،حرَُ حواٗرت ٍ ضرراٗط لغرَ ٗرا توذٗرذ
ػضَٗت آًْا در ضثکِ آزهاٗطگاّٖ فٌاٍرّٕإ راّثردٕ کطَر است کرِ ًت٘هرِ آى ٗکسراىسرازٕ چگرًَگٖ اراٗرِ خرذها تَسرط
آزهاٗطگاُّا ٍ تْثَد ک٘ف٘ت خذها خَاّذ تَد.
 -2دامنةكاربرد
اٗي دستَرالؼول تواهٖ آزهاٗطگاُّإ ػالقوٌذ تِ فؼال٘ت در قالة ضثکٔ آزهاٗطگاّٖ فٌاٍرّٕإ راّثردٕ را ضاهل هٖضَد.
 -3مفاهیم و تعاریف
 -1-3شبکه :هٌظَر ،ضثکِ آزهاٗطگاّٖ فٌاٍرّٕإ راّثردٕ هؼاًٍت ػلوٖ ٍ فٌاٍرٕ رٗاستجوَْرٕ است؛
 -2-3آزمایشگاه :آزهاٗطگاُّإ ػالقوٌذ تِ فؼال٘ت در قالة ضثکِ.
 -4مسؤولیت
 -1-4هسؤٍل٘ت اجرإ اٗي دستَرالؼول تر ػْذٓ آزهاٗطگاُّاست؛
 -2-4هسؤٍل٘ت ًظار تر حسي اجرإ اٗي دستَرالؼول تر ػْذٓ هذٗرٗت ضثکِ ٍ ٗا ًواٌٗذُ تاماالخت٘ار اٍست؛
 -5شرح روش
 -1-5ارائه خدمات توسط آزمایشگاهها
 -1-1-5آزهاٗطگاُّإ ػضَ ضثکِ تاٗذ گسارش کاهل خذها دّٖ خَد را در تازُ زهاًٖ کِ از طررف ضرثکِ اػرالم هرٖضرَد ،تررإ
ارزٗاتٖ ،تِ ضثکِ ارسال کٌٌذ؛
 -2-1-5آزهاٗطگاُّإ ػضَ ضثکِ هَظفٌذ در صَر ػذم اهکاى اراِٗ خذهت (تِدل٘ل خراتٖ تهْ٘سا  ،هطکل تکٌسر٘ي ٍ غ٘ررُ) ٍ
ً٘س پس از رفغ هطکل ،حذاکثر تا دٍ رٍز کارٕ ،اطالعرساًٖ هقتضٖ را از طرٗق ساٗت ضثکِ ،اًهام دٌّذ؛
 -3-1-5آزهاٗطگاُ هَظف است درصَرتٖ کِ تِ ّر دل٘ل ،قادر تِ ارائٔ خرذها ترِ هتقا رٖ در زهراى اػرالم ضرذُ ترِ ٍٕ ً٘سرت،
دستکن تا  24ساػت ،تِ هتقا ٖ اطالع دّذ؛
 -4-1-5آزهاٗطگاُّإ ػضَ ضثکِ هَظفٌذ ،تهْ٘سا خَد را در طَل خرذهت در دٍرُّرإ الزم ،کرال٘ثرُ ًورَدُ ،تاٗ٘ذٗرِ آخررٗي
کال٘ثراسَ٘ى تهْ٘سا خَد را از طرٗق ساٗت ضثکِ تِ ضثکِ ارسال کٌٌذ؛
 -5-1-5آزهاٗطگاُّإ ػضَ ضثکِ هَظفٌذ تارٗخ دق٘ق تحَٗل ًتاٗج را تِ هتقا ٖ اػالم کردُ ،در زهاى هقرر ًتراٗج را ترِ ٍٕ اراٗرِ
دٌّذ؛
 -6-1-5آزهاٗطگاُ هَظف است در ًگْذارٕ ًوًَِّإ هتقا ٘اى ٍ ارائِ ًتاٗج صح٘ح ،دقت کافٖ داضرتِ تاضرذ ٍ در غ٘رر اٌٗصرَر
هتقا ٖ هٖتَاًذ آى را تِ ػٌَاى ػولکرد هٌفٖ آزهاٗطگاُ تِ اطالع ضثکِ ترساًذ.
 -2-5ارزیابی و حمایت از آزمایشگاههای عضو شبکه
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 -1-2-5اگر آزهاٗطگاُ در اراِٗ ًتاٗج آزهاٗص تِ هتقا ٖ ،ت٘ص از  24ساػت ًسثت تِ زهاى تؼْذضذُ (کِ قرثال ترِ هتقا رٖ اػرالم
هٖضَد) تأخ٘ر داضتِ تاضذ ٍ اٗي تأخ٘ر از طرف ضثکِ غ٘رهَجِ تطخ٘ص دادُ ضَد ،اٗري هسرألِ در ارزٗراتٖ آزهاٗطرگاُ ترِ ػٌرَاى
ػولکرد هٌفٖ لحاظ خَاّذ ضذ؛
 -2-2-5در صَرتٖ کِ آزهاٗطگاُ دقت کافٖ را در ًگْذارٕ ًوًَِّإ هتقا ٘اى ٍ ارائِ ًتاٗج صرح٘ح ًٌواٗرذ ،ضرثکِ تؼرذ از دٍ ترار
اخطار در صَر تکرار ،ترإ تار سَم هٖتَاًذ ػضَٗت آزهاٗطگاُ در ضثکِ را لغَ ًواٗذ؛
 -3-2-5آزهاٗطگاُّا در دٍرُّإ هتٌاٍب ارزٗاتٖ خَاٌّذ ضذ .ارزٗاتٖ ضثکِ ،تراساس آخرٗي ٍٗراٗص دستَرالؼول ارزٗراتٖ ػولکررد
آزهاٗطگاُّإ ػضَ ضثکِ ،اًهام هٖضَد؛
 -4-2-5ضثکِ ،تِ آزهاٗطگاُّإ ػضَ ،هتٌاسة تا اهت٘از کسة ضذُ در ارزٗاتٖ ،تر اساس دستَرالؼول حواٗرت ضرثکٔ آزهاٗطرگاّٖ
فٌاٍرًٕاًَ از هراکس ػضَ ،حواٗتّاٖٗ را اػطا هًٖواٗذ.
 -3-5لغو یا تمدید عضویت آزمایشگاه در شبکه
 -1-3-5ضاخصّإ ارزٗاتٖ آزهاٗطگاُّإ ػضَ ضثکِ هطاتق دستَرالؼول ارزٗاتٖ ػولکرد آزهاٗطگاُّإ ػضَ ضثکِ خَاّذ ترَد ٍ
ضثکِ هٖتَاًذ تؼذ از ارزٗاتٖ آزهاٗطگاُ در دٍرُّإ هتٌاٍب ،ػضَٗت آزهاٗطگاُ در ضثکِ را توذٗذ ٍ ٗا لغَ ًواٗذ؛
 -2-3-5ػضَٗت آزهاٗطگاُّاٖٗ کِ در ت٘ص از دٍ دٍرٓ هتَالٖ ٗا سِ دٍرٓ غ٘ر هتَالٖ ،اهت٘از کوترر از  300را (از  1000اهت٘راز) در
ارزٗاتّٖإ دٍرُإ ضثکِ کسة کٌٌذ ،لغَ خَاّذ گردٗذ؛
 - 3-3-5تِ آزهاٗطگاُّاٖٗ کِ اٗي دستَرالؼول را رػاٗت ًٌواٌٗذٗ ،کثرار اخطرار دادُ هرٖضرَد ٍ درصرَر ػرذم اصرالل ػولکررد
آزهاٗطگاُ ،ػضَٗت آزهاٗطگاُ در ضثکِ هلغٖ هٖگردد.
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