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فرهاد فرهنگ پژوه
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دانشگاه ارومیه با مساحتی بالغ بر  597هکتار در  7پردیس در شهرستانهای

و آبزی پروری ،زیست فناوری ،مطالعات دریاچه ارومیه ،میکروالکترونیک

غربی ،یکی از قدیمیترین و مهمترین دانشگاههای ایران بوده و وظیفه آموزش و

ماشین آالت کشاورزی شمالغرب ،مرکز میکروسکوپ الکترونی دانشگاه،

ارومیه ،مهاباد ،خوی و میاندوآب بعنوان دانشگاه مادر در استان آذربایجان

تربیت نیروی متخصص مورد نیاز استان و کشور را بعهده دارد .از مهمترین
ویژگیهای این دانشگاه میتوان به موقعیت استراتژیک آن ،بعنوان اولین

دانشگاه قاره آسیا و اولین نمایندگی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری کشور
مرز فعال زمینی اشاره نمود که همواره مورد توجه محافل مختلف علمی در
کشورهای همسایه برای ایجاد ارتباطات علمی و عملی میان دو قاره میباشد.
وجود اعضاء هیئت علمی شاخص و نام آور در رشتههای مختلف و پژوهشکدههای

فعال و شناخته شده این دانشگاه ،در سطح جهانی نظیر پژوهشکده آرتمیا و

آبزی پروری ،زیست فناوری ،مطالعات دریاچه ارومیه ،میکروالکترونیک و

غیره ،مراکز خدمات تخصصی کارگاهی و آزمایشگاهی نظیر مرکز تست ماشین

مرکز تحقیقات و تولیدات تکنوفوم پالست ،مرکز تندرستی و سالمت
دانشگاه ،اهمیت و نقش این دانشگاه را در ارائه خدمات علمی و

تخصصی در سطح منطقه دوچندان نموده است .از دیگر پتانسیلهای
دانشگاه ارومیه ،حضور قریب بر  500نفر ،عضو هیئت علمی7000 ،
دانشجو در  55رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی و دکتری حرفهای،

تعداد قریب بر  5000دانشجوی تحصیالت تکمیلی در  140گرایش
کارشناسی ارشد و  85گرایش دوره های دکتری تخصصی میتوان ذکر
نمود که آموزش دروس عملی و پژوهشهای دانشجویی این افراد در

 263آزمایشگاه و کارگاه دانشگاه ارومیه در حال انجام میباشد.
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مدیریت امور پژوهش و عرضه خدمات آزمایشگاهی در اینچنین

دانشگاه ارومیه از سال  1393مقارن با ابالغ بخشنامه وزارت مبنی بر اجرای

جهت افزایش بهرهوری جهیزات مورد نیاز پژوهشگران و امری اجتناب

موجود ،ایجاد فرهنگ اشتراکگذاری تجهیزات راهبردی و جلوگیری از خریدهای

مجموعههای عظیم مستلزم تفکر ستادی در ایجاد بستر مناسب در

ناپذیر در وضع قوانین و راهکارهای جدید در جهت حفظ توانمندیهای

پژوهشی در سطح دانشگاههای کشور مخصوصا با توجه به شرایط

تحریمهای موجود بود که این مهم با درایت و برنامه ریزی دفتر حمایت

و پشتیبانی ،امور پژوهش و فناوری وزارت عتف با ایجاد شبکه شاعا
و تاسیس آزمایشگاههای مرکزی در سطح دانشگاهها و پژوهشکدههای

تحت پوشش رقم خورد .در این رابطه احداث آزمایشگاه مرکزی

سیاستهای کالن اقتصاد مقاومتی ،حفاظت و صیانت از تجهیزات راهبردی

موازی در دستور کار دانشگاه ارومیه قرار گرفت .در این راستا و بمنظور جلوگیری
از هرگونه انحراف از مسیر ماموریتهای محوله به آزمایشگاههای مرکزی و
مشارکت تمامی رشتههای تحصیلی درگیر با مسائل کارگاهی و آزمایشگاهی

شورایی متشکل از اعضاء هیئت علمی  ،پژوهشگران و صاحب نظران دانشگاه

ارومیه وظیفه سیاستگزاری کالن و ترسیم خط مشی و استراتژی فعالیت این

مرکز را بعهده گرفتند.
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با عنایت به دامنه فعالیت این آزمایشگاه و ارائه خدمات آزمایشگاهی

پژوهشکدههای دانشگاه ارومیه به نوعی پردیس پژوهش و فناوری دانشگاه

دانشگاه ارومیه واقع در خیابان شهید بهشتی این شهرکه از نقاط

کاربری ساختمان اختصاص یافته به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه آغاز

به متقاضیان خارج دانشگاه جانمایی این مرکز در پردیس بینالملل

مرکزی و قابل دسترس شهر ارومیه و از سوی دیگر با استقرار

ارومیه میباشد تعیین و با اختصاص اعتبار عمرانی  500میلیون تومان تغییر
گردید.
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در خصوص تجهیز مرکز با اخذ استعالم از کلیه دستگاههای اجرایی

مدیریت علمی و تخصصی این واحد پژوهش موفق به دریافت  9گواهینامه

کشور در حال انجام بود مشخص و دستور تجهیز آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاهی گردید که این گواهینامه باالترین مرجع استاندارد در ارائه خدمات

استان نیازمندی های خدمات آزمایشگاهی که در خارج از استان یا
دانشگاه بر اساس این نیازمندی ها رقم خورد.

 ISO9001در مدیریت کیفیت و  5گواهینامه  ISO17025در بخش خدمات

آزمایشگاهی در جهان می باشد.

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه در بهمن ماه  1397با حضور جناب

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه هم اکنون با بخش های تخصصی زیر در

عبدل علی زاده عضو محترم هیئت امناء دانشگاه ،جناب آقای دکتر

و خارج دانشگاه می باشد و تاکنون با ارائه  10668مورد خدمات آزمایشگاهی

آقای دکتر سمنانیان عضو محترم هیئت امناء دانشگاه ،جناب آقای
شهریاری استاندار استان آذربایجان غربی اعضاء هیئت رئیسه دانشگاه

و تنی چند از اندیشمندان و پژوهشگران استان افتتاح گردید .با

خدمت اعضاء محترم هیئت علمی ،دانشجویان پژوهشگران و اندیشمندان داخل

به  1327نفر مراجعه کننده ضمن درآمد زایی برای دانشگاه نقش مهمی در ارائه

خدمات تخصصی آزمایشگاهی به متقاضیان داشته است.
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کارگاههای دانشگاه فعال شده و با تشکیل واحد های استانداردسازی ،ایمنی

مربوط به ارگونومی شغلی ،تشکیل کارگروه تعمیر ونگهداری تجهیزات

دانشگاهها در دانشگاه ارومیه این واحد تحت عنوان اداره امور آزمایشگاهها و
بهداشت و محیط زیست ،کمیته تجهیز و تعمیر و نگهداری آزمایشگاهها و بخش

خدمات آزمایشگاهی وظیفه اداره  263آزمایشگاه و کارگاه دانشگاه ارومیه را

آزمایشگاهها در بحث حفاظت فنی و ایمنی ،بهداشت حرفهای و مسائل


آزمایشگاهی و ایجاد کمیته تجهیز آزمایشگاههای دانشگاه با هدف

سازماندهی و نظام بخشی خرید تجهیزات جدید بوده است.

در شرایط اقتصادی موجود کشور دانشگاه و ظرفیتهای موجود در آن میتواند

میباشد .به نظر اینجانب ،چنانچه برنامههایی در رسیدن به دانشگاههای

بسزایی را ایفا نماید .متاسفانه عدم توجه به دانشگاه ،کم کردن اعتبارات

به چرخه صنعت و تحقیقات در کشور از طریق دولت محترم ایجاد گردد.

بعنوان یک بازوی قدرتمند در کنار دولتمردان در حل بحرانهای موجود نقش
پژوهشی ،نگاه مصرف کننده به بزرگترین مجموعه تولید نیروی انسانی متخصص
و کارآمد ،تحلیل نیروی انسانی و بدنه کارمندی با اجرای سیاستهای
قیمت ،استاد محور بودن تجهیزات و نبود برنامهریزی در ایجاد ساز و کار الزم در

بهرهوری تجهیزات راهبردی موجود و نهایتا وجود قوانین دست و پا گیر مالی که

همگی موجب استهال ک منابع انسانی و تجهیزاتی در سطح دانشگاههای کشور
شده است همگی مستلزم برنامه ریزی جدی و نگاه استراتژیک به توان پژوهشی

این وزارتخانه در سطح کشور میباشد.

نسل سوم و کارآفرین در پیش رو باشد ،باید سازو کار ورود دانشگاهها

باید اساتید را در صنعت درگیر نمود و اعتبارات پراکنده که به
وزارتخانههای گوناگون از بابت تحقیق و پژوهش اعطا میگردد را در

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری متمرکز نمود .وزارت باید به دانشگاهها
ماموریت داده و به صورت دورهای گزارشگیری نماید تا مجموعه در

راستای تعیین شده حرکت نموده و آموزش عملی و تئوری در کنار یکدیگر

به معنای واقعی شکل گیرد .افزایش دانشگاهها و رشتههای تحصیلی
بدون برنامهریزی و بررسی نیاز جامعه موجب بی انگیزگی در دانشجویان
و بدنبال آن استهال ک دانشگاهها شده است .در بحث درآمدزایی ،با نگاه

با نگرش در عملکرد کشورهای توسعه یافته شاهد افزایش اعتبارات پژوهشی در

آموزشی به مجموعه نمیتوان انتظار درآمدزایی داشت .راهکار اصلی در

امید در جهت حل مشکالت دولت توجه نموده و درخواست حل معضالت را از

مرکزی در دانشگاهها می باشد .تا زمانی که آزمایشگاههای مرکزی به

زمان بحرانهای سیاسی یا اقتصادی می باشیم که به دانشگاه بعنوان یک روزنه

دانشگاه دارند ،حال آنکه که نظامهای اداری در کشور با کاهش اعتبارات

بنیان شده تا جایی که مقام معظم رهبری با نامگذاری امسال بعنوان حمایت از
کاالی داخلی همواره سعی در متوجه ساختن نگاه مسئوالن اجرایی کشور به دانش

فنی بومی و اعتقاد پیدا کردن به نیروی متخصص داخلی در جهت توسعه تولیدات

داخلی و دانش بنیان نمودهاند .معظم له در اکثر سخنرانی های خود به مسئولین
کشور در خصوص توجه به شرکتهای دانش بنیان و نیروی جوان نکاتی را متذکر

شده و رمز پیروزی را در اتکا به توان و نیروی داخل کشور بیان فرمودند .وزارت

علوم ،تحقیقات و فناوری بعنوان متولی آزمایشگاههای تحقیقاتی و فناوریهای
پیشرفته در کشور ،بیشتر بازخورد آموزشی داشته و فاقد برنامههای حمایتی

عملی یا عملیاتی از قشر اندیشمند و اساتید باتجربه شاغل در مجموعههای خود

لحاظ اداری  ،اعتبارات و نیروی انسانی وابسته به دانشگاه میباشند،
چاالکی و توانایی الزم برای ارائه خدمات آزمایشگاهی نخواهند داشت

چراکه نیت انجام امور اصلی در بحث پژوهش و آموزش است نه

خدمات ،به نظر می رسد وزارت عتف با ابالغ آیین نامه جدید در قالب
خودگردان نمودن مجموعه آزمایشگاههای مرکزی در طی یک برنامه سه

ساله خواهد توانست ضمن درآمدزایی برای مجموعههای تحت پوشش
خود ،درحمایت عملی و علمی از توسعه دانش فنی و تولیدات دانش

بنیان داخلی گام موثری بردارد.

به امید روزی که پرچم پرافتخار کشور عزیزمان بر فراز تمام قله های

دانش و فناوری در سطح جهان به اهتزاز درآید.
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پژوهشی در دانشگاهها موجب کند شدن چرخ پژوهش فناوری و اقتصاد دانش

استقالل اعتبارات ،لجستیک و پشتیبانی مجموعههای آزمایشگاهی
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کوچکسازی دولت بدون توجه به وضعیت مالکیتی تجهیزات راهبردی و گران

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه

با ارتقاء آزمایشگاههای مرکزی به مدیریت امور آزمایشگاهها و کارگاهها در سطح

بعهده دارد .از عمده فعالیتهای این اداره آموزش کارشناسان
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