تٍ وام خذا

آئیه وامٍ حمایت اس پزيصٌ َای ساخت دستگاٌ َای آسمایشگاَی
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فُزست کلی مطالة

عىًان

صفحٍ

هقذهِ

3

ملیات ٍ فشآیٌذ حوایت اص پشٍطُ ّای ػاخت دػتگاُ ّای آصهایـگاّی

3

هادُ -1هجشی پشٍطُ

3

هادُ -2هشجغ تلَیة مٌٌذُ

3

هادًُ -3اظش پشٍطُ ّای پظٍّـی

3

هادُ -4تَدجِ پشٍطُ

3

هادُ ً -5حَُ تخلیق تَدجِ هلَب پشٍطُ ّای پظٍّـی

4

هادُ  -6ضواًت اجشای پشٍطُ

4

هادُ ً -7تایج ،دػتاٍسدّا ٍ تؼْذات ّش پشٍطُ پظٍّـی

4
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مقذمٍ :
دس ساػتای ّذایت پشٍطُ ّای داًـجَیی تِ ػوت ػاخت دػتگاّْای ماستشدی ٍ تا سٍینشد سفغ ًیاصّای تجْیضاتی
ماسگاّْا ٍ آصهایـگاّْای هشمض ػلوی ماستشدی فزا  ،ایي آئیي ًاهِ تَػط حَصُ هؼاًٍت پظٍّـی هشمض تذٍیي گشدیذ .
کلیات ي فشآیىذ حمایت اص پشيطٌ َای ساخت دستگاٌ َای آصمایشگاَی:
مادٌ  )1مجشی پشيطٌ :
هجشی پشٍطُ تِ پیـٌْاد گشٍّْای آهَصؿی ،اص اػاتیذ پشٍطُ اًتخاب هی گشدد .
تثصشٌ  :1هجشی پشٍطُ تایذ اص تجشتِ ٍ تخلق مافی دس صهیٌِ پشٍطُ هَسد ًظش تشخَسداس تاؿذ  .دس غیش ایي كَست الصم
اػت هذاسك هؼتٌذ ٍ هؼتثشی هثٌی تش ماسّای تحقیقاتی هجشی دس استثا ط تا هَضَع پشٍطُ اسائِ گشدد.
مادٌ  )2مشجع تصًیة کىىذٌ :
هشاحل تلَیة پشٍطُ تِ ؿشح ریل هی تاؿذ  -1 :پیـٌْاد تَػط گشٍُ آهَصؿی هشتَطِ  -2تاییذ تَػط هؼاًٍت
پظٍّـی ٍ پشٍطُ دس ؿَسای پظٍّـی هشمض  -3دس كَست تاییذ ؿَسای پظٍّـی  ،اسائِ تِ ّیات سئیؼِ داًـگاُ ٍ تلوین
گیشی تَػط ّیات سئیؼِ دس خلَف تلَیة پشٍطُ پظٍّـی
تثصشٌ :1پس اص تصًیة پشيطٌ مًضًع اص سًی معايوت پظيَشی ياحذ تٍ صًست کتثی تٍ اطالع مجشی ي َش یك اص
َمكاسان پشيطٌ خًاَذ سسیذ.

تثصشٌ ّ :2ش ًَع تغییش دس پشٍپَصال ٍ اجشای یل پشٍطُ پظٍّـی هلَب اص جولِ توذیذ هذت صهاى اجشا ،تغییش دس
اػتثاسهلَب ،تغییش هجشی ٍ  ...تا هجَص هشجغ تلَیة مٌٌذُ پشٍطُ اهناىپزیش خَاّذ تَد.
مادٌ  )3واظش پشيطٌ َای پظيَشی :
تِ هٌظَس ًظاست تیـتش دس اجشای پشٍطُ ٍ تؼشیغ اهَس  ،تشای ّش پشٍطًُ ،اظش دس ًظش گشفتِ هی ؿَد ً .اظش ّش پشٍطُ دس
استثاط تا هَضَع پشٍطُ داسای تخلق ٍ تجشتِ مافی تَدُ ٍ ٍظیفِ ًظاست تش حؼي اجشای پشٍطُ پظٍّـی سا ػْذُ داس
اػت.
مادٌ  )4تًدجٍ پشيطٌ:
تَدجِ پشٍطُ ّای پظٍّـی اص هحل پشداخت هثالغی اص طشف داًـجَیاى تاتت اًجام پشٍطُ ّای داًـجَیی ٍ ًیض ّوناسی
داًـگاُ  ،طثق جذٍل صیش تاهیي هی ؿَد :
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سدیف

تَدجِ پشٍطُ

حذامثش تؼذاد داًـجَ

ػْن ّش داًـجَ(سیال)

ػْن داًـگاُ (سیال)

1

تا  5،000،000سیال

3

1000000

2000000

2

تا 10،000،000سیال

5

1200000

4000000

3

تا 20،000،000سیال

8

1500000

8000000

4

تا 50،000،000سیال

14

1500000

30000000

مادٌ  )5وحًٌ تخصیص تًدجٍ مصًب پشيطٌ َای پظيَشی:
پغ اص تلَیة پشٍطُ ٍ اًؼقاد قشاسداد 30 ،دسكذ اص تَدجِ پشٍطُ اص طشف داًـگاُ تِ هجشی پشداخت هی گشدد پغ اص
اجشای ًیوی اص پشٍطُ ٍ تاییذ گضاسؽ دٍسُ ای تَػط ًاظش ٍ تحَیل گضاسؽ دٍسُ ای تِ حَصُ پظٍّؾ 30 ،دسكذ دیگش اص
تَدجِ قاتل پشداخت خَاّذ تَد ٍ پشداخت  40دسكذ تاقیواًذُ تَدجِ هٌَط تِ تاییذ گضاسؽ ًْایی تَػط ًاظش ٍ اًجام
تؼْذات پشٍطُ تَػط هجشی خَاّذ تَد.
مادٌ  )6ضماوت اجشای پشيطٌ :
دس اتتذای پشٍطُ  ،هجشی هَظف تِ اسائِ یل فقشُ چل هؼادل هثلغ تَدجِ جْت ضواًت اجشای پشٍطُ تِ داًـگاُ
هی تاؿذ مِ دس كَست ػذم اجشای پشٍطُ ،هثلغ هزمَس اص حؼاب هجشی تشداؿت خَاّذ ؿذ.
مادٌ  )7وتایج  ،دستايسدَا ي تعُذات َش پشيطٌ پظيَشی:
پشٍطُ ّای پظٍّـی هشتَط تِ حل هؼائل ٍ هـنالت داًـگاُ مِ تِ ػفاسؽ هشمض تا پیـٌْاد گشٍُ آهَصؿی اجشا هی ؿَد
تایذ هٌجش تِ ًتایجی تاؿذ مِ هَسد تَافق هشمض تا هجشی تَدُ ٍ تؼْذ هجشی تؼشیف ؿذُ اػت.
تثصشٌ  :1هقالِ حاكل اص پشٍطُ تایذ تِ ًام هجشی پشٍطُ تِ ػٌَاى ًفش اٍل ٍ تحت ػٌَاى هشمض ػلوی ماستشدی فزا تِ چاج
تشػذ  .دس ضوي اختشاع ٍ امتـاف حاكل اص پشٍطُ تایذ تِ ًام هجشی ٍ داًـگاُ تا رمش ػْن الـشمِ تِ ثثت تشػذ.
تثصشٌ  :2ضشيسی است اسائٍ وتایج پشيطٌ َای پظيَشی مصًب ،تا قیذ عىًان علمی کاستشدی فزا ي تٍ وام مجشی
پشيطٌ تٍ عىًان وفش ايل صًست گیشد دس مقاالت مىىتج اص پشيطٌ  ،آيسدن وام افشادی کٍ َمكاس پشيطٌ ومی تاشىذ
ممىًع است ضمىاً دس اسائٍ وتایج پشيطٌ تٍ صًست کتاب ي یا ثثت اختشاع ي اکتشاف دسج عثاست «ایه اثش تا استفادٌ
اص اعتثاسات پظيَشی داوشگاٌ علمی کاستشدی فزا تٍ اوجام سسیذٌ است » الضامی است.

تثصشٌ  :3چٌاًچِ هجشی پشٍطُ پظٍّـی ًتَاًذ تِ تؼْذات خَد ػول ًوایذ هلضم تِ تاصپشد اخت مل تَدجِ پشٍطُ تَدُ،
هجشی پشٍطُ ًیض هجاص تِ اسائِ آى تِ ػٌَاى ػاتقِ پظٍّـی خَد ًخَاّذ تَد .چٌاًچِ دس هَاسد خاف پشٍطُ تِ ًتایج هَسد
ًظش ًشػذ یا اجشای آى تا رمش دالیل سٍؿي اهناى پزیش ًثاؿذ ،هجشی پشٍطُ هی تَاًذ تا تغییش سٍینشد پشٍطُ تش اػاع هفاد
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هادُ  ٍ 3تا اػالم دالیل تَجیْیً ،ؼثت تِ اجشای پشٍطُ هزمَس تِ هٌظَس اًجام تؼْذات جذیذ اقذام ًوایذ  .تذیْی اػت
تلوین گیشی دستاسُ ایي جاتِ جایی ،تِ ػْذُ ؿَسای پظٍّـی هشمض خَاّذ تَد  .تِ ػالٍُ ایي جاتِ جایی فقط یل تاس
تشای ّش پشٍطُ تحقیقاتی اهناًپزیش اػت.
مادٌ  )8ایي آییي ًاهِ دس  8هادُ ٍ  6تثلشُ تٌظین ؿذُ اػت ً .ظاست تش حؼي اجشای آى تش ػْذُ هؼاًٍت پظٍّـی
هشمض خَاّذ تَد.

