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The Network of Scientific Laboratories of Iran (SHAA) has been established to act 
as one of the main schemes for optimizing the management of laboratories and work-
shops in universities and research centers of the Ministry of Science and Technology to 
enable the highest level of service for researchers. However, on the route to establish 
SHAA, numerous issues and problems are faced which prevent it from achieving its 
specific goals. The administrative and management structure, human resource structure, 
revenue structure, physical space structure, equipment upgrade and renewing, optimal 
purchasing laboratory equipment, properly utilizing laboratory & workshop equipment, 
and health & safety (HSE) system deployment are among the main issues facing univer-
sities and research centers. This is due to various formalities imposed by the ministry 
of science and technology which is accompanied by various approaches in the HSE 
system together with different view points of the authorities in charge. In the present 
article, while analyzing the issues raised, solutions for better and better integration of 
universities and research and technology centers under the Ministry of Science research 
and technology are presented for optimal implementation and management of SHAA.
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بررسی چالش های نظام مدیریت امور آزمایشگاه ها و کارگاه های 
دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

واژگان کلیدی:

    شبکه آزمایشگاه های علمی ایران )شاعا( به عنوان یکی از راهکارهای اساسی در جهت مدیریت بهینه 
آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری وزارت عتف به منظور خدمت رسانی هرچه 
اهداف  به  نیل  به منظور  آن  پیاده سازی  و  مدیریت  در  بااین حال  است.  گردیده  ایجاد  محققین،  به  بهتر 
نیروی  ساختار  مدیریت،  نحوه  و  اداری  ساختار  دارد.  وجود  عدیده ای  مشکالت  و  مسائل  مشخص شده، 
انسانی، ساختار درآمدزایی، ساختار فضاهای فیزیکی، نوسازی و به سازی تجهیزات و به  روز رسانی آن، 
خرید بهینه و نحوه بهره برداری از تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی و استقرار نظام HSE از اصلی ترین 
مسائلی است که بخصوص دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری با توجه به سیاست گذاری های وزارت عتف 
و رویکردها و دیدگاه های متفاوت مدیریت داخلی با آن مواجه اند. در مقاله حاضر ضمن بررسی و تحلیل 
مسائل بیان شده، راهکارهایی جهت هم افزایی هرچه بهتر و بیشتر 167 دانشگاه و مراکز پژوهش و فناوری 

زیرمجموعه وزارت عتف در جهت پیاده سازی و مدیریت بهینه شاعا ارائه گردیده است.
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1- مقدمه
خالقیت و نوآوری محرک اصلی توسعه برای هر جامعه است. پژوهش یکی از 
لذا  پایدار در هر کشور می باشد.  زیرساخت های مهم ضامن پیشرفت و توسعه 
آزمایشگاه ها و کارگاه های تحقیقاتی به عنوان واحد عملیاتی نظام پژوهشی، با 
پرورش تفکر خالق، تربیت افرادی کاوشگر، آفریننده، نوآور و مولد نقش مهمی 
که علم نقش  در شکوفایی خالقیت دانشجویان و پژوهشگران را دارد. از آنجا 
غیرقابل  انکاری در تولید ثروت دارد؛ لذا فناوری بدون طی مراحل آزمایشگاهی 
و  هستند  ملی  ثروت  یک  کارگاه ها  و  آزمایشگاه ها  درنتیجه  نمی یابد.  توسعه 
یک کشور سرمایه عظیمی محسوب می شود  تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی در 
]1[. لذا طرح شبکه آزمایشگاه های علمی ایران )شاعا( وابسته به وزارت علوم 
تحقیقات و فناوری ]6،2[ که از سال 1389 مطرح شده است، با ایجاد ساختار 
و تشکیالتی در راستای سیاست چابک سازی و ساماندهی نوین آزمایشگاه ها و 
کارگاه های تحقیقاتی در سطح کشور با هدف افزایش بهره وری از طریق هماهنگی 
و شبکه سازی مابین ظرفیت و توانمندی های موجود در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، 

پارک های علم و فناوری در کشور اجرا شد.

جذب نیروی انسانی بدون توجه به مهارت فنی، غیرفعال بودن و عدم دخالت 
مسئولین فنی بخش ها در حل مشکالت مرتبط با آزمایشگاه ها و کارگاه ها و سوق 
دادن مشکالت به مدیریت از عمده ترین مشکالت و چالش های پیش رو مدیران 
تجهیزات  خرید  روند  از  ناشی  مشکالت  از  نمی توان  لکن  است،  آزمایشگاه ها 
به صورت ارزان و بی کیفیت و بدون تأیید کیفی آزمایشگاه مرکزی و همچنین عدم 
کرد.  درآمدزایی صرف نظر  کارگاه ها و مشکالت  و  آزمایشگاه ها  فیزیکی  توسعه 
هدف از این مقاله بررسی چالش های نظام مدیریت امور آزمایشگاه ها و کارگاه های 
دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری زیرمجموعه وزارت عتف و تحلیلی بر علل 
مرکزی  آزمایشگاه  مدیران  روی  پیش  مشکالت  از  روشن  تصویری  ارائه  و  آن 

می باشد. 

2- ساختار اداری و مدیریت 
روند  طی  با  عتف  وزارت  زیرمجموعه  فناوری  و  پژوهش  مراکز  و  دانشگاه ها 
اداری الزم با ایجاد ساختار مديريتی آزمايشگاه و کارگاه ها و تعیین جايگاه آن در 
چارت سازمان، خط مشی ها و روش های اجرايی الزم به منظور بهره برداری بهینه 
از پتانسیل های موجود در موسسه، مدیریت و هدایت منابع موجود را پایه ریزی 
می کنند ]3،2[.  با توجه به اینکه بدون وجود مدیریتی پویا و مسلط بر روش های 
نوین اداره آزمایشگاه و کارگاه اثر بخشی مطلوب حاصل نمی شود، لذا با تعیین 
یا رئیسی که عالوه بر تسلط علمی الزم دارای توانمندی و هوش مدیریتی  مدیر 
باال باشد، می توان به این مهم دست یافت. مدیریت امور آزمایشگاه و کارگاه ها 

با ایجاد زیرساخت های اداری الزم با سیاست گذاری، برنامه ریزی کارامد و

عملیاتی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور با ارتقاء و هدایت صحیح 
نوآورانه  راه حل های  ارائه  و  پژوهشی موجود  تجهیزات  و  انسانی  منابع 
سطوح  در  ملی  و  موسسه ای  نیازهای  به  پاسخ  در  پژوهش  بر  مبتنی 
هستند،  روبرو  آن  با  که  متعددی  مالی  و  فنی  چالش های  بر  مختلف 

می توانند فایق شوند ]2[.  

شیوه های مدیریت ایجاب می کند مدیریت امور آزمایشگاه و کارگاه ها با 
تدوین سند چشم انداز حداقل 3 و حداکثر 5 ساله و مشخص کردن شیوه 
نامه اجرایی رسیدن به آن بستری مناسب برای کارکنان و مراجعین به 
آزمایشگاه ها فراهم سازد. بدین گونه آزمایشگاه مرکزی مطمئن می شود 
همه آزمایش ها در جهت رسیدن به هدف مورد نظر موسسه انجام می شود 
و عالوه بر بهره مندی از پتانسیل موجود از اتالف وقت و هزینه جلوگیری 
می شود. تشخیص چشم انداز آینده در آزمایشگاه مرکزی موجب می شود که 
و  ارزیابی  را  پروژه  پیشرفت  بتوانند  کارگاه ها  و  آزمایشگاه ها  کارکنان 
پروژه ها، مقاالت اولیه و حق پژوهش ها را در چارچوب معین و مدون 
تعیین کنند. همچنین این برنامه به آزمایشگاه مرکزی فرصت می دهد تا 
میزان پیشرفت مجموعه را تعیین و در جهت دستیابی به هدف هدایت 
به  را  کارگاه خود  یا  آزمایشگاه  کاری  بار  که  نیروهایی  بدین سان  کند. 
مدیریت منتقل می کنند سریع شناسایی و حل و فصل آن به نحو بهتری 

انجام می شود.

از دیگر چالش هایی که مدیران با آن مواجه اند مواردی چون کسر و اضافه 
هزینه های تجهیزات و تعمیرات، حق الزحمه نیروهای انسانی و چرخه های 
اقتصادی، سرمایه گذاری بر اساس نیاز بازار و نیروی انسانی می باشد، 
درخواست  با حفظ  و  بوده  پایدار  است سطوح خدمات  الزم  طرفی  از 
کنندگان فعلی و جذب درخواست کنندگان جدید تعادل برقرار شود که 
می طلبد مدیریت با هوش فنی باال با لحاظ کردن ارتباط معنادار اهداف 
و  بازخورد  مناسب  ارائه  و  انتظارات  واضح  طرح  سازمانی،  و  فردی 
شناسایی شکاف های کلیدی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب این 
برای  از آن بستری  تبدیل و  بالفعل  به فرصت های  را  بالقوه  تهدیدهای 

پویایی و رشد فراهم سازد ]5,4[.

تعریف روابط ميان کنترل کيفيت، عمليات فنی، خدمات پشتيبانی و 
سازمان دهی  به  منجر   ،)HSE( زیست  محیط  و  بهداشت  ایمنی  نظام 
زمان، افراد، هزینه و فضای آزمایشگاه می شود که به مثابه یک راهبرد 
آینده نگر در مشکالت و چالش های پیش رو مدیریت اداره آزمایشگاه و 
با  انسانی متخصص  منابع  بر  اتکاء  با  آزمایشگاه مرکزی  کارگاه است. 

ارائه خدمات پژوهشی تقاضا محور در شبکه مراکز آزمایشگاهی و
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می  نماید.  موجود  امکانات  از  بهینه  بهره برداری  به  اقدام  تحقیقاتی 
از  و  راه اندازی نشده، شناسایی  یا  استفاده  بال  که  تجهیزاتی  بدین سان 

توان حداکثری تجهیزات موسسه استفاده می شود.

3-ساختار کارشناسان و کاربران
بقا هر سازمان و  که یکی از ثروت های مهم برای پیشرفت و  از آنجا 
رسیدن به چشم اندازهای موردنظر، منابع انسانی است، اهمیت به آن 
در  بسزایی  سهم  آن،  به  نگاه  نوع  و  کارگاه ها  و  آزمایشگاه  مقوله  در 
موفقیت یا شکست مدیریت اداره آزمایشگاه و کارگاه  ها خواهد داشت.
نیاز کارشناسان،  نیروی کار متخصص و متعهد، عدم شناخت  کمبود 
شایسته ساالری،  عدم  کارآمد،  برنامه ریزی  عدم  پاره وقت،  نیروهای 
تبعیض، بهره وری ناکافی از کارشناسان ماهر، عدم مشارکت کارکنان 
در امور محول شده، ترک همکاری کارشناسان باسابقه و یا بازنشستگی 
و جابه جایی کارکنان ازجمله مشکالت و چالش های پیش رو آزمایشگاه 

مرکزی می باشد.

مدیریت آزمایشگاه و کارگاه ها با توانمندسازی کارشناسان می تواند از 
که در توانمندسازی منابع  بروز اکثر مشکالت پیشگیری نماید. از آنجا 
است،  نهفته  وفاداری  و  خالقیت  تعهد،  مشارکت،  انگیزه،  انسانی، 
و  آزمایشگاه  اداره  مدیریت  با  چالش ها  رفع  در جهت  ماهر  کارکنان 
کارگاه ها نهایت همکاری و مشارکت را می نمایند. ایجاد سیستم مناسب 
ارزیابی عملکرد و تعریف شاخص های مناسب جهت سنجش بهره وری 
انسانی  نیروی  که می تواند  پارامترهایی هست  از  یکی  انسانی  نیروی 
رشد  به  درنهایت  و  نگه  داشته  پویا  و  فعال  را  کارگاه  و  آزمایشگاه 
آزمایشگاه مرکزی منجر شود.  از سوی دیگر توجه نکردن به اختالف 
سایر  با  مقایسه  در  کارگاه ها  و  آزمایشگاه ها  کارشناسان  درآمد  سطح 
کارکنان موسسه می تواند عامل بی انگیزگی شود و در نهایت در بهره وری 
با در نظر گرفتن سهم  آزمایشگاه مرکزی  لذا  بسزایی ایجاد کند.  تأثیر 
مالی هر نیرو از خدمات انجام داده  شده توسط او و همچنین در نظر 
فعالیت های  انجام  در صورت  گوناگون  به صورت های  تشویق  گرفتن 
پربازده، عالوه بر اینکه می تواند به پویایی آزمایشگاه مرکزی کمک کند، 
انگیزه کافی برای فعالیت کارکنان و احساس رضایت در آنان را ایجاد 

کند و از بی تفاوتی کارشناسان پیشگیری نماید.

معمواًل نیروهای پاره وقت بیشتر برای انجام فعالیت های موقتی و برای 
عبور از حالت های بحرانی به کار گرفته می شود، این مسئله در خصوص 

آزمایشگاه ها و کارگاه ها جوابگو نمی باشد و با توجه به تجهیزات با

فناوری باال و دست  به  دست شدن توسط افراد مختلف بیشتر زیان ده می باشد و 
بهتر است از آن پرهیز شود. موفق ترین آزمایشگاه و کارگاه ها آن هایی خواهند بود 
که بتوانند افرادی توانمند جذب، پرورش، جبران خدمات کرده و حفظ نمایند که 
ازجمله مزایا آن می توان به حساسیت نسبت به کاربران و بهره برداری حرفه ای از 
فرصت هایی که از طریق فناوری ارائه می شود، اشاره کرد. براین اساس ضروری 
است آزمایشگاه مرکزی فرآیندهای جدید انجام کار و فرهنگ جدید حمایت از 
کاربران را بررسی و اتخاذ نماید. همچنين رعايت موارد مختلف در آزمايشگاه ها 
مانند ايمنی، بهداشت و محيط زيست برای کارشناسانی كه ساعات زيادی از 

عمر خود را در آن ها می گذرانند، اهميت دارد.

پژوهشگران، شرکت ها، نهادهای  اهمیت جذب کاربران داخلی و خارجی نظیر 
دولتی و خصوصی برای آزمایشگاه ها و کارگاه های تحقیقاتی یکی از چالش های 
برتری  کردن  آشکار  به شرط  مهم  این  که  می باشد  مرکزی  آزمایشگاه  رو  پیش 
مراکز  توانایی  صالحیت،  دارای  فنی  نهادهای  می یابد.  تحقق  مراکز  پژوهشی 
عملیات  انطباق  ازلحاظ  را  پژوهشی  حرفه ای  خدمات  ارائه  برای  تحقیقاتی 
آزمایشگاهی آن ها با معیارها و استانداردهای از پیش تعیین شده ارزیابی می کنند 

که این امر در اعتمادسازی کاربران به آزمایشگاه مرکزی سودمند می باشد.

آزمايشگاهی  توانمند مديريت جامع تجهيزات و خدمات  نرم افزار  راه اندازی  با 
شاعا ]6،2[ که از سال 1393 رونمایی شد با ایجاد بستری ایمن ازنظر حفظ 
بانک  ایجاد  با  و  داده  قرار  خود  پوشش  تحت  را  شبکه  اعضا  کلیه  اطالعات، 
اطالعات جامع تجهیزات، خدمات آزمایشگاهی و فرایندهای تعمیر و نگهداری، 
ايمنی، بهداشت و محيط زيست عالوه بر اینکه استفاده بهینه از پتانسیل های 
موسسه  و  دانشگاه   167 تاكنون  است.  آورده  فراهم  مرکز  هر  برای  را  موجود 
همچنين  خصوصی  دانشگاه های  و  پژوهشگاه ها  علوم،  وزارت  به  وابسته 
آزمايشگاه های دستگاه های اجرايی و در مجموع قريب به 200 نهاد علمی عضو 
اين شبكه هستند. بر اين اساس بيش از 13 هزار آزمايشگاه و حدود 7 هزار 
كارگاه تخصصی دانشگاه ها و مراكز پژوهشی در شاعا عضو هستند و اطالعات 

آن ها در اين سامانه ثبت شده است.

استنادی  پايگاه  همكاری  با  كارگاه ها  و  آزمايشگاه ها  رتبه بندی  سامانه  اين  در 
جهان اسالم را به صورت هدفمند و ساختارمند انجام می شود لذا به کاربران این 
امکان را می دهد تمام مراکز را به  آسانی رؤیت و خدمات را مقایسه نمایند و بر 

مبنای درخواست خود، بهترین گزینه را انتخاب نمایند.

4-ساختار فضای فیزیکی
وجود آزمايشگاه و کارگاه های پيشرفته و استاندارد يكی از نيازهای اساسی برای 
از  یکی  فرسوده  تأسیسات  فیزیکی،  فضای  کمبود  است.  علمی  پيشرفت های 
چالش های پیش رو مدیریت اداره آزمایشگاه ها و کارگاه ها می باشد. با توجه به 
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مر تجهیزات،  از  بیشتر  چه  هر  بهره وری  دیگر  سوی  از  و  انسان ها  جان  اهمیت 
و  تحقیقات  علوم  وزارت  ضوابط  اساس  بر  کارگاه ها  و  آزمایشگاه ها  مدیریت 
فناوری ملزم به رعایت الزامات ایمنی در رابطه با فضای فیزیکی آزمایشگاه ها و 

کارگاه ها است و باید خود را با استانداردها و الزامات مربوطه منطبق سازد.

به  طورکلی استانداردهای الزم در طراحی را می توان در سه بخش کلی کمیت فضا، 
کیفیت و برنامه ریزی فیزیکی دسته بندی نمود. مساحت کافی و فضای مناسب 
تنوع  کاری،  حجم  نسبت  به  آن  مختلف  بخش های  و  مرکزی  آزمایشگاه  برای 
آزمایش ها، تعداد تجهیزات، تعداد کارشناسان و میزان استفاده از دستگاه های 
جانبی تخمین زده می شود. با توجه به عوامل اشاره شده مساحت آزمایشگاه یا 
کارگاه های آزمایشگاه مرکزی باید در حدی باشد که بر کیفیت کار در آن فضا و 
و  زمان  باگذشت  و  باشد  نداشته  سوء  تأثیر  پژوهشگران  و  کارشناسان  ایمنی 

افزایش حجم و دامنه فعالیت ها دچار اختالل نگرد.

در طراحی آزمایشگاه مرکزی باید به گونه ای عمل شود که احتمال بروز مخاطرات 
فیزیکی شیمیایی و میکروبی در محیط آزمایشگاه و کارگاه ها به حداقل برسد و 
کاری ایمن برای کارشناسان و همچنین مراجعه  کنندگان فراهم گردد. لذا  فضا 
پیاده کردن نظام ایمنی بهداشت و محیط زیست )HSE( جهت پیشگیری از بروز 
حوادث و مشکالت بالقوه از الزامات است. ارائه الگوی یکسان جهت طراحی 
فضای آزمایشگاه ها و کارگاه ها در آزمایشگاه مرکزی امکان پذیر نبوده و ضروری 
تعداد  فعالیت ها،  طیف  اهداف،  به  توجه  با  فیزیکی  فضای  نمی باشد،  نیز 
کارشناسان، تجهیزات و... طراحی می شود که با مشاوره و بهره گیری از متخصصین 
در این بخش این مهم به نحو احسن منطبق بر ضوابط موجود در وزارت علوم 
طراحی  با  بدین سان  می باشد.  اجرا  قابل  مرکز  هر  برای  فناوری  و  تحقیقات 
استاندارد فضا و تأسیسات اقدامات پیشگیرانه مناسب جهت جلوگیری از بروز 

خطا و رخ دادن حادثه صورت می گیرد.

از آنجایی  که تغییر در حجم کاری و دامنه فعالیت های آزمایشگاه مرکزی ممکن 
است با الزاماتی در خصوص تغییر در فضای آزمایشگاه و کارگاه ها همراه باشد، 
با  متناسب  که  باشد  نحوی  به  می بایست  مرکزی  آزمایشگاه  در  فضا  تخصیص 
اهداف جدید، ازنظر وسعت یا بهره وری قابلیت تغییر داشته و سازگاری داشته 
بخش های مختلف آزمایشگاه مرکزی می بایست به  باشد. فضای مفید کاری در 
یک نوبت  کاری با در نظر گرفتن  حدی باشد که حداکثر تعداد کارشناسان در 
فضای اشغال شده توسط تجهیزات فضاهای بین میزهای کار، راهروها و فضای 
به فعالیت باشند. لذا آزمایشگاه مرکزی بایستی  اطراف تجهیزات به راحتی قادر 
استانداردهای مختلفی مانند فضای آزمایشگاه و کارگاه، جداسازی مناسب آن ها 
از یکدیگر و تناسب آن با تعداد کارشناسان و کاربری، رعایت سطوح ایمنی، 

تهویه و نور مناسب، کابینت بندی، سیستم برق، آب و فاضالب، سیستم حمل

 

5- ساختار بهره برداری از تجهیزات 
یکی از دغدغه های اصلی مدیریت اداره آزمایشگاه و کارگاه ها تأمین تجهیزات 

است.  مناسب  قیمت  و  باکیفیت  باال  فناوری  با  و  استاندارد  آزمایشگاهی 

دسترسی سخت به بعضی قطعات جانبی و همچنین هزینه های باال تعمیرات و 

نگهداری تجهیزات با فناوری پیشرفته ازجمله چالش هایی است که آزمایشگاه 

مرکزی با آن مواجه است.

صورت  به   مرکزی  آزمایشگاه  ایجاد  از  قبل  که  تجهیزاتی  دیگر خرید  سوی  از 

موازی و تکراری خریداری  شده و باوجود هزینه های زیادی که صرف آن شده، 

بهره برداری کافی از آن ها صورت نپذیرفته است. ممکن است این تجهیزات به 

دلیل نگهداری نامناسب و عدم استفاده صحیح، غیرقابل استفاده و مستهلک 

و  امکانات  ساماندهی  با  کارگاه ها  و  آزمایشگاه  اداره  مدیریت  لذا  باشد.   شده 

تجهیزات پیشرفته به صورت شبکه ای برای انجام آزمایش های علمی و تحقیقاتی 

با ایجاد مدیریت نگهداری و  این مشکالت را حل  و فصل و رفع می نماید و 

تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی از تجهیزات مستهلک در صورت امکان بهره برداری 

و در صورت عدم تعمیر از چرخه خارج آزمایشگاه مرکزی خارج می سازد تا بدین 

طریق صرفه جویی در هزینه کند.

با توجه به عمرمحدود و معین فّناوری هر دستگاه، نتایج آنالیز دستگاه ها پس از 

مدت معینی در کارهای تحقیقاتی برای ارائه در مجالت بین المللی فاقد اعتبار 

خواهد شد، لذا این مسئله یکی از مشکالت پیش رو مدیریت اداره آزمایشگاه و 

تغییر کاربری  یا  برای حل آن و جایگزین نمودن دستگاه و  کارگاه ها است که 

تجهیز و همچنین استفاده بهینه از تمام ظرفیت دستگاه ها در مدت کوتاه و نتایج 

آن ها در طرح و برنامه سند چشم انداز می بایست پیش بینی های الزم را به عمل 

آورد. در واقع مدیریت بهینه ایجاب می کند که بودجه به طور مناسبی هزینه شود 

که بهترین خدمات از آن حاصل گردد و از تمام ظرفیت تجهیزات و دستگاه های 

موجود استفاده شود و همچنین ارتقا تجهیزات در دستور کار قرار گیرد. هرچند 

تجهیزات سطح باال به  نوعی تجهیزات فنی هستند که دارای محتوای فنی باال، 

سرمایه گذاری بزرگ در بسیاری از رشته ها و عمر طوالنی هستند که این خصیصه 

برای آزمایشگاه مرکزی  پاسخگویی به نیاز کاربران در مدت  زمان طوالنی تر  در 

یک مزیت محسوب می شود.

نرم افزار پیشرفته مديريت جامع تجهيزات و خدمات آزمايشگاهی شاعا ]6,2[ 

با ایجاد بانک اطالعاتی الکترونیکی جامع تجهیزات و مواد آزمایشگاهی موجود 

آتی  نیازهای  آسانی  به   موسسه  که  آورده  فراهم  را  امکان  این  موسسه  هر  در 

را فراهم  را پیش بینی و شرایط الزم  آزمایشگاهی کالن خود  تجهیزاتی و مواد 

آورد. بانک اطالعاتی این امکان را فراهم می آورد که افزایش بهره وری از  
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امکانات و تجهیزات پژوهشی موجود از طریق تجمیع دستگاه های موجود رقم 

بخورد و خرید و تجهیز دستگاه های جدیدی که قابلیت استفاده برای چندین 

رشته را داشته باشد و ارائه خدمات مرتبط با آن صورت پذیرد. قابلیت های 

زیاد این نرم افزار که از طریق وزرات علوم و فناوری پیوسته به روز رسانی 

می شود، سبب می شود نیازهای جدید مدیریت های آزمایشگاه و کارگاه ها در 

آینده رفع و ارائه خدمات آسان تر گردد. 

6-ساختار درآمدزایی 
آزمایشگاه مرکزی به عنوان یکی از بزرگ ترین زیرساخت های علمی و پژوهشی 

مراکز علمی دارای پتانسیل خوبی برای ارائه خدمات و محصوالت به بازارهای 

از  کارگاهی  و  آزمایشگاهی  زیرساخت های  از  درآمدزایی  است.  هدف 

اولویت های راهبردی مدیریت اداره آزمایشگاه و کارگاه ها است که با تالش در 

نیاز  مورد  پیشرفته  تجهیزات  و  امکانات  ساماندهی  و  نمودن  متمرکز  جهت 

رشته های مختلف و فراهم ساختن زمینه و بستر الزم جهت انجام پژوهش های 

سازد.  محقق  را  آن  پژوهشی  توان  از  بهینه  استفاده  و  کاربردی  و  بنیادی 

فعالیت های بازاریابی در ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی به صنعت و 

شناسایی نیازهای صنایع به عنوان یکی از اولویت های برنامه آزمایشگاه مرکزی 

برای  صنایع  جذب  به  منجر  وسیله  بدین   تا  باشد  کار  دستور  در  می بایست 

اجرای  و  تعریف  امکان  دیگر  سوی  از  و  شود  مشترک  پروژه های  تعریف 

پروژه های کالن کشوری را فراهم کند و از سوی دیگر آزمایشگاه مرکزی بتواند 

از محل این درآمدزایی تجهیزات خود را تعمیر و نگهداری و یا به  روزرسانی 

نماید.

آزمایشگاه مرکزی با ایجاد فضای جذب کاربران و با توجه به وجود یک بستر 

منسجم و یکپارچه برای استفاده بهینه از تجهیزات، دستگاه های آزمایشگاهی، 

کارگاهی و نیروی انسانی متخصص با جذب منابع مالی، اقدام به درآمدزایی 

از طریق  آزمایشگاه مرکزی  نیازمندی های  رفع  درنهایت خودکفایی و  و  کرده 

و  صنعتی  مراکز  دانشگاهی،  پژوهشگران  به  فراگیر  و  گسترده  سرویس دهی 

با  می تواند  مرکزی  آزمایشگاه  این  بر  عالوه  آورد.  فراهم  را  بخش خصوصی 

به  اقدام  نیاز مشترک دانشگاه و صنعت است  آزمایشگاه هایی که  راه اندازی 

درآمدزایی نماید. برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی و تخصصی مرتبط با 

دستگاه های موجود در آزمایشگاه مرکزی برای دانشجویان و اساتید داخل و 

بحث درآمدزایی  خارج از دانشگاه و صنعت ازجمله مسیرهایی است که در 

علمی،  شرکت های  و  نهادها  با  ارتباط  ایجاد  گیرد.  قرار  موردتوجه  می تواند 

تحقیقاتی و صنعتی به منظور ارائه خدمات متقابل و ارائه خدمات پژوهشی و 

مشاوره ای – تخصصی و انجام فعالیت های متنوع آزمایشگاهی باکیفیت باال 

ازجمله موارد سودآور در آزمایشگاه مرکزی می باشد. پرداخت حق التشویق به 

می شود، تا چندین درصد سود خالص قرارداد به تشخیص آزمایشگاه مرکزی در افزایش 

درآمدزایی مفید است.

کاربران و ایجاد فضای  تالش بر چابک سازی و تسریع و تسهیل فرایندهای ارتباط با 

رقابتی با سایر مراکز علمی می تواند منجر به افزایش درآمدزایی گردد. 

اخذ تأییدیه همکار استاندارد برای آزمایشگاه ها، آزمایشگاه مرجع شدن و انجام خدمات 

تخصصی خاص متناسب با ظرفیت های آزمایشگاه ها و کارگاه ها از مهم ترین پارامترهایی 

است که کاربران به آزمایشگاه مرکزی اعتماد کرده و درنهایت منجر به افزایش درآمدزایی 

می شود.

7- نتیجه گیری 
با توجه به مطالب مطرح شده در این مقاله که حاصل تجربه چندین ساله نگارندگان در 

مسائل و مشکالت آزمایشگاه ها و کارگاه ها است که از نزدیک با این مسائل در آزمایشگاه 

مرکزی دست  و پنجه نرم کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که رسیدن به توسعه علمی و 

و  آزمایشگاه ها  اداره  مدیریت  قالب  در  منسجم  و  مقتدر  و  واحد  مدیریت  با  فناوری 

آزمایشگاه  مدیریت  است ساختارهای  موظف  مدیریت  این  است.  امکان پذیر  کارگاه ها 

مرکزی، کارشناسان و کاربران، فضای فیزیکی، بهره برداری از تجهیزات و درآمدزایی را 

در سند چشم انداز پیش بینی و برنامه ریزی کرده و به نحو احسن عملیاتی نماید. عالوه بر 

این با فعالیت تحت شبکه عالوه بر ایجاد مشارکت بیشتر صنعت و دانشگاه و امکان 

بتواند ظرفیت های خود  ایجاد می شود که هر منطقه  ارائه خدمات مطلوب تر، زمینه ای 

برای توسعه علمی، اقتصادی و اجتماعی را بشناسد و به صورت هدفمند در جهت توسعه 

آن گام بردارد که درنهایت منجر به پیشرفت کشور و انجام پژوهش در سطح بین المللی 

می شود.
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