
ان
ایر

ی 
علم

ی 
ها

گاه 
یش

زما
ر آ

ن د
نوی

ی 
ها

رد
یک

رو
مه 

لنا
ص

ف

 سخن سردبیر

13
97

یز 
پای

م. 
سو

ره 
شما

م. 
دو

ره 
دو

.................................................................................................................................................................

 تأسیس انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران گامی بزرگ در
جهت اعتالی آزمایشگاه های تحقیقاتی و علمی کشور

با کمال مسّرت و افتخار به اطالع فعاالن آزمایشگاهی کشور می رسانم که انجمن 
علمی تحت عنوان »انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران« به تازگی مجوز تأسیس 
انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ  از کمیسیون  را  خود 
نموده است و امید است پس از انجام مراحل انتخابات اعضای هیأت مدیره، 
صدور پروانه تأسیس و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها، بزودی فعالیت های خود 
در این حوزه بسیار مهم در کشور را آغاز نموده و بتواند با کمک گرفتن از تمامی 
بدون  برساند.  انجام  به  ارزنده ای  خدمات  کشور،  آزمایشگاهیان  مؤثر  اعضای 
شک تأسیس این انجمن، مدیون حمایت ها و مساعدت های مدیر شناخته شده 
کشور در حوزه آزمایشگاه های علمی و تحقیقاتی، جناب آقای دکتر محمد صادق 
آقای دکتر محمد علی لطف الهی  بوده و هم چنین مساعدت های جناب  علیایی 
یقین، ریاست وقت دانشگاه مراغه می باشد. الزم به ذکر است که برای مراحل و 
انجمن حدودًا دو سال زمان صرف شده است و اعضای هیأت  تأسیس  روند 
مؤسس آن از بین مدیران و افراد با تجربه در حوزه آزمایشگاهی از سراسر کشور 
بوده اند. سرکار خانم فریبا ولی زاده، سرکار خانم فرانک فالحی و سرکار خانم سحر 
رادان، نیز در این فرآیند کمک های فراوانی نموده اند که از ایشان قدردانی و کمال 
تشکر را دارم. با عنایت به اینکه تأسیس انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران 
رویداد مهم و تأثیرگذاری در حوزه آزمایشگاه های علمی کشور می باشد و بسیاری 
از دست اندرکاران آن جزء اعضای فعال نشریه رویکردهای نوین در آزمایشگاه های 

علمی ایران نیز می باشند، لذا در این مجال به معرفی اهداف خواهم پرداخت.

- برقراری ارتباط سازنده علمی، تخصصی، تحقیقاتی و آموزشی و تبادل نظر 
بین متخصصان و فعاالن آزمایشگاه های علمی کشور

علمی  مراکز  و  دانشگاه ها  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  با  همکاری   -
-پیگیری و دفاع از تمامی حقوق فعاالن آزمایشگاهی و تالش در جهت اعتالی 

نقش آن ها در جامعه علمی کشور

- تالش در راستای افزایش و ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی به متقاضیان 
هماهنگ با استانداردهای علمی ملی و بین المللی

- ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی الزم بین فعاالن و متخصصان 
رشته های مختلف آزمایشگاهی در راستای استفاده بهینه از سرمایه های 

انسانی و تجهیزاتی کشور

- تالش در راستای ارتقاء فرهنگ شبکه سازی آزمایشگاه های علمی کشور 
و رفع موانع دستیابی به هدف ذکر شده و جلوگیری از خرید تجهیزات 

گران قیمت و با فناوری باال در تمامی دانشگاه ها و مراکز علمی کشور

- توجه ویژه به فرهنگ سازی در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست 
برنامه های  ارائه  و   )HSE,  Health,  Safety  and  Environment(
نیز  و  انسانی  سرمایه های  از  مراقبت  منظور  به  اجرا  قابل  و  کاربردی 
کاهش  و  کشور  علمی  آزمایشگاه های  در  موجود  اموال  و  تجهیزات 

خسارت های جانی و مالی در این حوزه

- با توجه به اینکه تاکنون هزینه های بسیار زیادی صرف ساخت و تجهیز 
شده  آن ها  نیاز  مورد  انسانی  نیروی  تربیت  نیز  و  علمی  آزمایشگاه های 
است، و هر ساله نیز به علت توسعه علوم و فناوری های نوین، تقاضای 
فعاالن  از سوی  ُپرهزینه  و  باال  فناوری  با  آزمایشگاهی  تجهیزات  خرید 
عرصه آزمایشگاه های علمی کشور وجود دارد، لذا توجه ویژه به این حوزه 
رعایت  و  صرفه جویی  رعایت  جنبه  از  بویژه  کشور  در  گسترده  و  فعال 
صالح و صرفه کشور از منظر اقتصاد مقاومتی، یکی از اهداف بسیار مهم 
با  مرتبط  مسائل  تمامی  تحلیل  و  بررسی  می باشد.  علمی  انجمن 
بخش  در  هزینه کرد  میزان  جمله  از  کشور  علمی  آزمایشگاه های 
آزمایشگاه های علمی، میزان استفاده و کارکرد هر تجهیز با فناوری باال در 
کشور، مشخص نمودن مشکالت موجود در عرصه آزمایشگاه های علمی  
بدنه انجمن علمی و .......  کشور و ارائه راه کارهای کارشناسی شده در 
اقتصاد مقاومتی در حوزه  زیادی در اجرای اصول  بسیار  تأثیر  می تواند 

آزمایشگاه های علمی کشور باشد.

احمد آقایی1

aghaee2001@yahoo.com, 09124055447 ،1مدیر امور آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
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 سخن سردبیر

- بررسی و تجدید نظر در دروس آزمایشگاهی رشته های مختلف )از 
و  مهندسی(  و  فنی  و  کشاورزی  علوم  زیست شناسی،  شیمی،  جمله 
بومی سازی برخی از آزمایش ها با توانمندی هر منطقه توسط متخصصان 
حوزه  به  پیشنهاد  عنوان  به  آن ها  ارائه  و  کشور  سراسر  آزمایشگاهی 

معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- برگزاری دوره های آموزشی مختلف به منظور ارتقاء دانش کارشناسان 
آزمایشگاه ها و کارگاه های علمی و تمامی فعاالن آزمایشگاهی کشور و 
و  در سطح ملی  کنفرانس های علمی مرتبط  و  برگزاری سمینارها  نیز 

بین المللی

- ایجاد ارتباط مؤثر با انجمن ها و نهادهای مرتبط در سطح بین المللی

- انتشار کتب، جزوات، نشریات و بروشورهای علمی مورد نیاز جامعه 
آزمایشگاهی کشور با همکاری اعضای انجمن

- تشکیل کارگروه ها و کمیته های علمی و تخصصی در حوزه های مختلف 
آزمایشگاهی با همکاری و مشارکت اعضای انجمن 

با  آزمایشگاه های علمی کشور  - توجه ویژه به مسئله استانداردسازی 
همکاری سازمان ملی استاندارد کشور

- همکاری مؤثر و سازنده با تمامی انجمن های علمی رشته های مختلف موجود 
در کشور از جمله انجمن شیمی ایران، انجمن زراعت و اصالح نباتات ایران و ... 
که به نوعی با آزمایشگاه و کارگاه سر و کار دارند در خصوص ارتقاء سطح کیفی 
از نمایشگاه  برگزاری نمایشگاه های مختلف اعم  آزمایشگاه های علمی کشور - 
تخصصی آشنایی با شرکت های فعال داخلی و خارجی ارائه  کننده تجهیزات و 
ملزومات آزمایشگاهی، نمایشگاه آشنایی با تجهیزات حفاظت فردی، کمک های 

اولیه و اطفاء حریق مورد نیاز آزمایشگاه های علمی کشور و ...  

- کارآفرینی و توجه به ایجاد فرصت های شغلی در حوزه آزمایشگاه ها و کارگاه های 
علمی

- بهبود کیفی تولیدات علمی از طریق تحقیق و پژوهش در حوزه های مرتبط با 
آزمایشگاه ها و کارگاه های علمی و ...

حوزه  عالقمندان  و  فعاالن  تمامی  همکاری  و  مشارکت  با  بتوانیم  است  امید 
آزمایشگاه های  اعتالی  راستای  در  ارزشمندی  فعالیت های  آزمایشگاهی کشور، 

علمی و تحقیقاتی کشور به انجام برسانیم. 

    


