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سردبیر سخن

١ آقایی احمد

بیکرانش درگاه به شکر و جهانیان پروردگار یاد و نام با را سخن

می کنم. آغاز

پیشنهاد رو، پیش چالش های تمامی علیرغم شد موجب که آنچه

را ایران علمی آزمایشگاه های در نوین رویکردهای علمی نشریه انتشار

فناوری و تحقیقات علوم، وزارت فناوری و پژوهش معاونت حوزه به

کشور، آزمایشگاهی عرصه صاحبنظران تمامی که بود این نمایم، ارائه

اندیشه های و نظرات تبادل و تخصصی بحث های برای مناسبی محل

علمی آزمایشگاه های در نوین رویکردهای نشریه باشند. داشته خود

علوم، وزارت فناوری و پژوهش معاونت حوزه همکاری با که ایران

دارد نظر در یافت، خواهد انتشار مراغه دانشگاه و فناوری و تحقیقات

پاسخگویی پی در علمی آزمایشگاه های زمینه در علمی مطالب انتشار با

همه توسعه بسترساز و بوده کشور اندیشمندان و پژوهشگران نیازهای به

آن مدیریت و آزمایشگاهی جامعه در نو اندیشه های و خالقیت جانبه

باشد.

آزمایشگاه های در نوین رویکردهای نشریه چشم اندازهای جمله از

خود مخاطبین تقدیم فصلنامه و الکترونیکی صورت به که ایران علمی

از: عبارتند شد، خواهد

وزارت فناوری و پژوهش معاونت حوزه سیاست های تبیین •

و تجهیزات شبکه سازی راستای در فناوری و تحقیقات علوم،

مؤثر استفاده مرکزی، آزمایشگاه طرح آزمایشگاهی، خدمات

و بهره وری افزایش و کشور آزمایشگاهی تجهیزات از کارآمد و

علمی آزمایشگاه های عملکرد

حوزه نیز و مرکزی آزمایشگاه های به مربوط اخبار انعکاس •

(HSE) زیست محیط و ایمنی بهداشت،

مرکزی آزمایشگاه های معرفی •

حوزه در کارآزموده و مجرب کارشناسان و اساتید با مصاحبه •

آزمایشگاهی تجهیزات و خدمات مدیریت

تجهیزات با بیش تر آشنایی راستای در علمی مقاالت ارائه •

آزمایشگاهی، نوین تکنیک های و روش ها نیز و آزمایشگاهی

تجهیزات کالیبراسیون و آزمایشگاه ها استانداردسازی نحوه

آزمایشگاهی

در هزینه مدیریت و درآمدزایی روش های با آشنایی •

آزمایشگاه ها

آزمایشگاه های مدیریت مدرن و نوین سیستم های با آشنایی •

علمی

حوزه تخصصی آموزشی کارگاه های و نمایشگاه ها معرفی •

کشور از خارج و کشور در آزمایشگاهی

آزمایشگاهی حوزه با مرتبط کتاب های بررسی و نقد و معرفی •

در نوین رویکردهای علمی فصلنامه از شماره نخستین اکنون

اقتصاد (سال ١٣٩۶ سال پاییز در ایران علمی آزمایشگاه های

نشریه است امید شماست. مقابل در اشتغال) و تولید مقاومتی،

و نیازها بتواند ایران علمی آزمایشگاه های در نوین رویکردهای

آزمایشگاه با نحوی به که افرادی سایر و کشور علمی جامعه پرسش های

فراهم را عزیز مخاطبین خاطر رضایت و ساخته برآورده را دارند ارتباط

خصوص در کشور محترم مسئولین مهم دغدغه های از یکی نماید.

خارجی قیمت گران آزمایشگاهی تجهیزات خرید علمی، آزمایشگاه های

دالیل که نمی گیرند قرار استفاده مورد کشور در خوبی به عموماً که است

می باشد. متعدد بسیار آن

٠٩١٢۴٠۵۵۴۴٧ تماس: شماره ،aghaee٢٠٠١@yahoo.com ایمیل: ایران. مراغه، مراغه، دانشگاه مرکزی آزمایشگاه رئیس ١
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و صحیح مراقبت و بهینه استفاده حوزه، این در مقاومتی اقتصاد

در نوین رویکردهای نشریه است. آزمایشگاهی تجهیزات از دلسوزانه

و موانع شناساندن در تا نمود خواهد تالش ایران علمی آزمایشگاه های

در مؤثر راهکارهای ارائه نیز و علمی آزمایشگاه های پایین کارآیی دالیل

بردارد. مؤثری قدم های کشور، دانشگاهی جامعه کمک با خصوص این

معاون کید تأ نیز و شده انجام برنامه ریزی های با امیدواریم هم چنین

نزدیک، آینده ای در بتوانیم علوم، وزارت فناوری و پژوهش محترم

دستیابی البته باشیم. علمی-ترویجی به نشریه درجه ارتقای شاهد

ارسال طریق از عزیزان شما مساعدت و کمک بدون مهم این به

نخواهد امکان پذیر نشریه، علمی بار کردن غنی و ارزشمندتان مطالب

را ما جنبه ها، تمامی از منصفانه انتقاد هرگونه ارائه از هم چنین بود.

عزیز، مخاطبین شما گرانبهای نظرات از استفاده با تا نفرمایید، محروم

نماییم. فراهم را نشریه محتوایی و ظاهری شدن پربارتر موجبات

پژوهش محترم معاون بی دریغ حمایت های از است الزم خاتمه در

امور پشتیبانی و حمایت دفتر محترم کل مدیر علوم، وزارت فناوری و

بختیاری، جالل دکتر آقای جناب علوم، وزارت فناوری و پژوهش

محترم معاون و (شاعا) ایران علمی آزمایشگاه های شبکه مجترم مدیر

جناب علوم، وزارت فناوری و پژوهش امور پشتیبانی و حمایت دفتر

جناب مراغه، دانشگاه محترم رئیس و علیائی محمدصادق دکتر آقای

علمی نشریه راه اندازی در یقین، لطف اللهی محمدعلی دکتر آقای

نمایم. قدردانی و تشکر ایران علمی آزمایشگاه های در نوین رویکردهای

فناوری و پژوهش امور پشتیبانی و حمایت دفتر محترم کارشناسان از

دلیل به آمده، نشریه شناسنامه صفحه در آن ها اسامی که علوم، وزارت

آزمایشگاه های جامعه به خدمت رسانی راه در بی وقفه شان تالش های

نوین رویکردهای نشریه با صمیمانه شان همکاری نیز و کشور علمی

محترم همکاران تمامی از سپاسگزارم. ایران علمی آزمایشگاه های در

سرکار ویژه به مراغه دانشگاه پژوهشی و آموزشی معاونت حوزه در فعال

الیاس آقای جناب و نشریه) اجرایی محترم (مدیر نقی زاده پروین خانم

خاطر به نیز دانشگاه) مرکزی آزمایشگاه محترم (کارشناس سلطانی

هم چنین دارم. را تشکر کمال نشریه، اهداف پیشبرد در کمک هایشان

تدوین ویرایش، نگارش، در که افرادی تمامی تالش های از است الزم

آزمایشگاه های در نوین رویکردهای نشریه وب سایت طراحی و مطالب

آقای جناب از نمایم. سپاسگزاری کرده اند، همکاری ما با ایران علمی

و دقت نهایت با را نشریه زیبای بسیار لوگوی طراحی که شریفی بهداد

می نمایم. قدردانی داده اند انجام حوصله

نیستیم مدعی نیز ما لذا نیست. نقص بدون کاری هیچ تردید بدون

را تالشمان تمامی حال این با می باشد، اشکال از عاری فعلی نشریه

جامعه فعاالن تمامی دیدگاه های و نظرات از استفاده با نمود خواهیم

ترقی و تکامل مسیر شماره هر در ایران، عزیزمان کشور آزمایشگاهی

حق. امید به باشیم. دیروز از بهتر روز هر و بگیریم پیش را
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