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حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقالب اسالمی در پیامی به  مناسبت آغاز سال 
1398، سال جدید را سال »رونق تولید« نام گذاری کردند.

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به شرح زیر است:

بسم الله الّرحمن الّرحیم

و  الحول  محّول  یا  الّنهار  و  الّلیل  مدّبر  یا  االبصار  و  القلوب  مقّلب  یا 
االحوال حّول حالنا الی احسن الحال.

خدا را شکرگزارم که مقّدر فرمود امسال هم عید نوروز را که با میالد مسعود 
امیر مؤمنان و موالی مّتقیان هم زمان شده است، به مّلت عزیز ایران تبریک 
عرض کنم؛ عیدتان مبارک هم میهنان عزیز! امیدوارم همه ی شما با سعادت، 
با سالمت جسمی، با دل شاد و با توفیقات روزافزون ماّدی و معنوی ان شاءالله 
معّظم  خانواده ی  به  میکنم  عرض  ویژه  تبریک  بگذرانید.  را  جدید  سال  این 
شهیدان و به جانبازان عزیز و خانواده های آن ها، و درود فراوان میفرستم به 
روح مطّهر امام بزرگوار و ارواح مطّهر شهیدان. سال ُپرماجرایی را گذراندیم. 
در این سالی که گذشت، مّلت ایران به معنی واقعی خوش درخشید. دشمنان 
نقشه ها کشیده بودند، نقشه ها داشتند برای مّلت ایران. صالبت مّلت و بصیرت 
مّلت و هّمت جوانان، نقشه های دشمنان را خنثی کرد. در مقابِل تحریم های 
شدید و به قول خودشان بی سابقه ی آمریکا و اروپا، مّلت ایران، هم در عرصه ی 
سیاسی، هم در عرصه ی اقتصادی یک واکنش محکم و مقتدرانه ای از خود 
نشان داد. در عرصه ی سیاسی، مظهر این واکنش راه پیمایی عظیم بیست  ودّوم 
بهمن و موضع گیری های مردم در طول ماه های این سال بود. مظهر موضع گیرِی 
تقابل اقتصادی، ]عبارت است از[ افزایش ابتکارات علمی و فّنی، افزایش 
چشم گیر شرکت های دانش بنیان، افزایش تولیدات زیربنائی و اساسی داخلی 
که از جمله همین چند روز قبل از این، افتتاح فازهای متعّدد گاز جنوب کشور 

و قبل از آن، افتتاح پاالیشگاه بزرگ بندرعّباس و از این قبیل کارهایی که

انجام  بود. بنابراین مّلت در مقابل دشمنِی دشمنان و خباثت دشمنان توانست 
قدرت خود، هیبت خود، و عظمت خود را نشان بدهد و آبروی مّلت ما و 
آبروی انقالب ما و آبروی نظام جمهوری اسالمی ما بحمدالله افزایش پیدا کرد.
این  در  بخصوص  است؛  اقتصادی  مشکل  همچنان  کشور،  اساسی  مشکل 
ماه های اخیر، مشکالت معیشتی مردم زیاد شد. بخشی از این ها مربوط است 
به مدیرّیت های نارسا در زمینه ی مسائل اقتصادی که اینها حتمًا بایستی جبران 
بشود. برنامه هایی وجود دارد، تدابیری اندیشیده شده که ان شاءالله این تدابیر 
در طول سال جاری، سالی که امروز از این لحظه شروع می شود -سال 98- 
آن چه من عرض  بکنند.  احساس  را  آن  آثار  مردم  و  بنشیند  ثمر  به  بایستی 
می کنم، این است که مسئله ی فوری کشور و مسئله ی جّدی کشور و اولوّیت 
کشور فعاًل مسئله ی »اقتصاد« است. در مسئله ی اقتصاد مسائلی که داریم زیاد 
است: بحث کاهش ارزش پول مّلی یک مسئله ی مهم است، بحث قدرت خرید 
مردم همین جور، بحث مشکل کارخانه جات و کم کاری و احیانًا تعطیل بعضی 
از کارخانه جات از این قبیل است. این ها مشکالت است. آن چه من مطالعه 
از  است  عبارت  همه،  این  کلید  کردم،  استفاده  کارشناس ها  نظر  از  و  کردم 
ایرانی« اعالم  از کاالی  تولید مّلی«.سال 97 را ما سال »حمایت  »توسعه ی 
کردیم. نمیتوانم بگویم که این شعار به طور کامل عملی شد، اّما می توانم بگویم 
این شعار به صورت وسیعی مورد توّجه قرار گرفت و در بسیاری از موارد، این 
شعار از سوی مردم مورد استقبال قرار گرفت و عمل شد و همین قطعًا تأثیر 
خواهد داشت. امسال مسئله ی »تولید« مطرح است. می خواهم مسئله ی تولید 
بدهم. مقصود خود از تولید را ان شاءالله در  را به عنوان محور فّعالّیت قرار 
سخنرانی روز اّول سال توضیح خواهم داد که منظور از تولید چیست. تولید اگر 
چنانچه به راه بیفتد، هم می تواند مشکالت معیشتی را حل کند، هم می تواند 
مشکل  می تواند  هم  کند،  تأمین  را  دشمنان  و  بیگانگان  از  کشور  استغناء 
اشتغال را برطرف کند، هم حّتی می تواند مشکل ارزش پول مّلی را تا حدود 
محوری  مسئله ی  من  نظر  به  تولید  مسئله ی  که  لذاست  کند.  برطرف  زیادی 
امسال است؛ لذا من شعار را امسال این قرار دادم: »رونق تولید«. باید همه 
کند. از اّول سال تا آخر سال ان شاءالله  تالش کنند تولید در کشور رونق پیدا 
این معنا به صورت چشم گیری در کشور محسوس باشد. اگر این ]طور[ شد، 
امیدواریم که ان شاءالله حّل مشکل اقتصادی راه بیفتد. سالم و صلوات و درود 
قلبی خودم را به پیشگاه ولیّ عصر )ارواحنا فداه( عرض می کنم و دعای آن 
بزرگوار را برای شما مّلت عزیز مسئلت می کنم و سعادت مّلت ایران و همه ی 

مّلت هایی که نوروز را گرامی می دارند، از خدای متعال مسئلت می کنم.

والّسالم علیکم و رحمة الله و برکاته
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در  ایران«  آزمایشگاهی  تحقیقات  »انجمن 
1397/04/03 مجوز تأسیس خود را از کمیسیون 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  علمی  انجمن های 
فناوری اخذ نمود و پس از انجام مراحل انتخابات 
اعضای هیأت مدیره، صدور پروانه تأسیس و ثبت 
انتخابات  انجام شد.  ثیت شرکت ها،  اداره  در  آن 
اولین دوره هیأت مدیره انجمن در 1397/11/03 
در  شرکت ها  ثبت  اداره  در  انجمن  ثبت  و 
انجمن  انجام شد. در حال حاضر   1398/09/09
فعالیت های خود در این حوزه بسیار مهم در کشور 
را آغاز نموده و امید است بتواند با کمک گرفتن از 
بین آزمایشگاهیان کشور،  تمامی اعضای مؤثر در 
شک  بدون  برساند.  انجام  به  ارزنده ای  خدمات 
و  حمایت ها  مدیون  انجمن،  این  تأسیس 
پیشگامان  از  و  شده  شناخته  مدیر  مساعدت های 
کشور در حوزه آزمایشگاه های علمی و تحقیقاتی، 
جناب آقای دکتر محمد صادق علیایی و همچنین 
علی  محمد  دکتر  آقای  جناب  مساعدت های 
مراغه  دانشگاه  وقت  ریاست  یقین،  لطف اللهی 
می باشد. الزم به ذکر است که برای مراحل و روند 

تأسیس انجمن حدودًا دو سال زمان صرف شده

آقای  جناب  توسط  انجمن  تأسیس  فکر  و  است 
دفتر  در   1395 سال  در  اینجانب  و  علیایی  دکتر 
بوجود  )شاعا(  ایران  علمی  آزمایشگاه های  شبکه 
آمده و در سال های 95 و 96 تالش های بسیاری 
جهت تشکیل انجمن به صورت رسمی انجام شد و 
اعضای هیأت مؤسس آن از بین مدیران و افراد با 
تجربه در حوزه آزمایشگاهی از سراسر کشور دعوت 
به همکاری شدند. همچنین تعدادی از کارشناسان 
و  پژوهش  امور  پشتیبانی  و  دفتر حمایت  محترم 
فناوری وزارت عتف و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه 
مراغه )بویژه خانم ها فریبا ولی زاده، فرانک فالحی، 
سمیه زالی، ناهید اسماعیلی مقدم و سحر رادان(، 
از  که  نموده اند  فراوانی  کمک های  فرآیند  این  در 
ایشان کمال تشکر و قدردانی را دارم. با عنایت به 
اینکه تأسیس انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران 
آزمایشگاه های  در حوزه  تأثیرگذاری  و  مهم  رویداد 
علمی کشور می باشد، لذا در این مجال به معرفی 

اهداف تأسیس انجمن خواهم پرداخت.

تخصصی،  علمی،  سازنده  ارتباط  برقراری   -  
تحقیقاتی و آموزشی و تبادل نظر بین متخصصان 

و فعاالن آزمایشگاه های علمی کشور

- همکاری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
کشور،  پژوهشی  و  علمی  مراکز  و  دانشگاه ها 
تمامی  نیز  و  کشور  استاندارد  ملی  سازمان 

آزمایشگاه های خصوصی غیرپزشکی کشور

فعاالن  حقوق  تمامی  از  دفاع  و  پیگیری   -
آزمایشگاهی و تالش در جهت اعتالی نقش آنها در 

جامعه علمی کشور

کیفیت  ارتقاء  و  افزایش  راستای  در  تالش   -
با  هماهنگ  متقاضیان  به  آزمایشگاهی  خدمات 

استانداردهای علمی ملی و بین المللی

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

سرمایه های انسانی و تجهیزاتی کشور

شبکه سازی  فرهنگ  ارتقاء  راستای  در  تالش   -
آزمایشگاه های علمی کشور و رفع موانع دستیابی 
تجهیزات  خرید  از  جلوگیری  و  ذکر شده  به هدف 
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 )HSE( و ارائه برنامه های 
از  مراقبت  منظور  به  اجرا  قابل  و  کاربردی 
سرمایه های انسانی و نیز تجهیزات و اموال موجود 
کاهش  و  کشور  علمی  آزمایشگاه های  در 

خسارت های جانی و مالی در این حوزه

 - با توجه به اینکه تاکنون هزینه های بسیار زیادی 
صرف ساخت و تجهیز آزمایشگاه های علمی و نیز 
تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آن ها شده است، و 
فناوری های  و  علوم  توسعه  علت  به  نیز  ساله  هر 
با  آزمایشگاهی  تجهیزات  خرید  تقاضای  نوین، 
عرصه  فعاالن  سوی  از  ُپرهزینه  و  باال  فناوری 
توجه  لذا  دارد،  وجود  کشور  علمی  آزمایشگاه های 
ویژه به این حوزه فعال و گسترده در کشور بویژه از 

جنبه صرفه جویی و رعایت صالح و صرفه کشور

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

گزارشی از روند و اهداف تأسیس انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

دکتر احمد آقایی – نماینده هیأت مؤسس انجمن
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بسیار  اهداف  از  یکی  مقاومتی،  اقتصاد  منظر  از 
مهم انجمن علمی می باشد. بررسی و تحلیل تمامی 
از  کشور  علمی  آزمایشگاه های  با  مرتبط  مسائل 
آزمایشگاه های  بخش  در  هزینه کرد  میزان  جمله 
علمی، میزان استفاده و کارکرد هر تجهیز با فناوری 
باال در کشور، مشخص نمودن مشکالت موجود در 
ارائه  و  کشور  علمی  آزمایشگاه های  عرصه 
راهکارهای کارشناسی شده در بدنه انجمن علمی و 
اصول  اجرای  در  زیادی  بسیار  تأثیر  می تواند   ...
علمی  آزمایشگاه های  حوزه  در  مقاومتی  اقتصاد 

کشور باشد.

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

علوم، تحقیقات و فناوری

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

سطح ملی و بین المللی

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

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

همکاری اعضای انجمن 

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

مشارکت اعضای انجمن 

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

ملی استاندارد کشور

انجمن های  تمامی  با  سازنده  و  مؤثر  همکاری   -
علمی رشته های مختلف موجود در کشور از جمله 
ایران،  انجمن زیست شناسی  ایران،  انجمن شیمی 
انجمن بیوشیمی ایران، انجمن ایمنی زیستی ایران، 
و  زراعت  انجمن  ایران،  شیمی  مهندسی  انجمن 
اصالح نباتات ایران و ... که به نوعی با آزمایشگاه 
و کارگاه سر و کار دارند در خصوص ارتقاء سطح 

کیفی آزمایشگاه های علمی کشور 

- برگزاری نمایشگاه های مختلف اعم از نمایشگاه 
و  داخلی  فعال  شرکت های  با  آشنایی  تخصصی 
ملزومات  و  تجهیزات  ارائه کننده  خارجی 
تجهیزات  با  آشنایی  نمایشگاه  آزمایشگاهی، 
حریق  اطفاء  و  اولیه  کمک های  فردی،  حفاظت 

مورد نیاز آزمایشگاه های علمی کشور و ...  

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

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

کارگاه های علمی و ...

تمامی  همکاری  و  مشارکت  با  بتوانیم  است  امید 
کشور،  آزمایشگاهی  حوزه  عالفمندان  و  فعاالن 
اعتالی  راستای  در  ارزشمندی  فعالیت های 
انجام  به  کشور  تحقیقاتی  و  علمی  آزمایشگاه های 

برسانیم.

1. دکتر احمد آقایی: نماینده هیأت مؤسس

2. دکتر محمد صادق علیایی

3. دکتر محمدعلی لطف اللهی یقین

4. دکتر یحیی مقصودلو

5. دکتر کرامت الله رضایی

6. دکتر محمد عطایی

7. دکتر سهیل عابر

8. دکتر عبدالله سلیمی 

9. دکتر محسن بهپور

10. دکتر سیده مهری حمیدی سنگدهی

11. دکتر محمدحسین رسولی فرد

12. دکتر شهریار عصفوری

13. دکتر مجید منعم زاده

14. دکتر ُدر محمد کردی تمندانی

15. دکتر مهدی مسعودی

16. دکتر محمد مهدی احدیان

17. دکتر ریحانه صباغ زاده 

18. دکتر سید سعید حسینی

19. فریبا ولی زاده

20. فرانک فالحی

 معرفی اعضا هیأت مؤسس انجمن:
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بازرسان انجمن در 30 بهمن 1397در  انتخابات هیأت مدیره و  ایران، اولین دوره  به گزارش روابط عمومی انجمن تحقیقات آزمایشگاهی 
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار شد. در این رای گیری که حدود 200 نفر  از اعضا پیوسته انجمن مذکور از سراسر کشور در آن شرکت 
داشتند اعضای هیأت مدیره و بازرسان انجمن انتخاب شدند )9 نفر عضو اصلی 2 نفر عضو علی البدل به عنوان عضو هیأت مدیره و یک نفر 
بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل(. انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران با هدف اعتالی آزمایشگاه های علمی کشور تشکیل شده و 
امید است هیأت مدیره فعال و منتخب جامعه آزمایشگاهی کشور بتواند در مسیر توسعه فعالیت های آزمایشگاهی به عنوان زیر ساخت اصلی 

پژوهش و فناوری کشور عمل نماید.

اولین دوره انتخابات هیأت مدیره در اولین جلسه هیات مدیره انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

در این رای گیری که حدود 200 نفر از اعضا پیوسته انجمن مذکور از سراسر کشور در آن شرکت 
داشتند اعضای هیأت مدیره و بازرسان انجمن انتخاب شدند )9 نفر عضو اصلی 2 نفر عضو علی 

البدل به عنوان عضو هیأت مدیره و یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل(.
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• دکتر احمد آقایی: رئیس هیات مدیره انجمن تحقیقات آزمایشگاهی 
ایران 

•  دکتر سیده مهری حمیدی سنگ دهی: نائب رئیس انجمن تحقیقات 
آزمایشگاهی ایران

آزمایشگاهی  تحقیقات  انجمن  دار  خزانه  مسعودی:  مهدی  دکتر    •
ایران )مسئول کمیته آمار و اطالعات(

•  دکتر محمدعلی لطف  اللهی یقین: عضو اصلی هیات مدیره انجمن 
تحقیقات آزمایشگاهی ایرانی

تحقیقات  انجمن  مدیره  هیات  اصلی  عضو  یوسفی:  رضا  دکتر   •
آزمایشگاهی ایران )مسئول کمیته همایش ها و کنفرانس ها(

انجمن  مدیره  هیات  اصلی  عضو  رسولی فرد:  محمد حسین  دکتر   •
)HSE تحقیقات آزمایشگاهی ایرانی )مسئول کمیته

• دکتر فرهاد فرهنگ پژوه: عضو اصلی هیات مدیره انجمن تحقیقات 
)دبیر انجمن(

آزمایشگاهی ایرانی

•  دکتر ریحانه صباغ زاده: عضو اصلی هیات مدیره انجمن تحقیقات 
آزمایشگاهی ایران )مسئول کمیته آموزش و پرورش(

تحقیقات  انجمن  مدیره  هیات  اصلی  عضو  مالتقی:  عباس  دکتر    •
آزمایشگاهی ایرانی )مسئول کمیته روابط عمومی(

•  دکتر حسین حاتمی: عضو علی  البدل هیات مدیره انجمن تحقیقات 
آزمایشگاهی ایران )مسئول کمیته انتشارات(

•  دکتر رضا شیرزادیان: عضو علی  البدل هیات مدیره انجمن تحقیقات 
آزمایشگاهی ایران )مسئول کمیته روابط بین الملل(

•  فریبا ولی  زاده: بازرس اصلی انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

آزمایشگاهی  تحقیقات  انجمن  علی  البدل  بازرس  فالحی:  فرانک    •
ایران

•  سحر رادان: کارشناس انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

 

 معرفی اعضا هیات  مدیره انجمن
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در این مراسم که به مناسبت سالروز والدت حکیم جرجانی برگزار  شد حدود صد نفر از 
آزمایشگاهی  تجهیزات  شرکت های  و  انجمن ها  پژوهشی،  و  علمی  مراکز  دانشگاه ها، 

حضور داشتند.

گفتنی است که: در این مراسم دکتر محمد صادق علیایی رئیس ستاد شبکه آزمایشگاه های 
اهداف  پیشبرد  در  کشور  آزمایشگاهی  جامعه  فعالیت های  از  تجلیل  به  ایران  علمی 
تحقیقاتی کشور پرداخته و از هیأت مدیره انجمن به دلیل برگزاری این مراسم قدردانی 
کرد. در این مراسم دکتر محمدحسین رسولی فرد و دکتر رضا یوسفی از اعضاء هیات 

مدیره انجمن به ایراد سخنرانی پرداختند.

تحقیقات  انجمن  همت  به  آزمایشگاه  ملی  روز  بزرگداشت  مراسم 
آزمایشگاهی ایران در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
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گزارش تصویری جلسات هیات مدیره انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران
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»اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری  های آزمایشگاهی« 
ستاد  و  شیراز  دانشگاه  ایران،  ازمایشگاهی  تحقیقات  انجمن  مشارکت  با 
شبکه آزمایشگا ه های علمی ایران )شاعا( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
در روزهای 7 و 8 اسفندماه  1398به میزبانی دانشگاه شیراز برگزار خواهد 
شد. از کلیه پژوهشگران، متخصصان و مدیران و کارشناسان آزمایشگاه  ها در 
شیمی،  زیست  شناسی،  مهندسی،  و  فنی  کشاورزی،  مختلف  رشته  های 
زمین  شناسی، فیزیک و سایر رشته  های مرتبط دعوت می  شود تا مقاالت خود 
/ به آدرس  از طریق سایت کنفرانس  را در زمینه  های موضوعی کنفرانس، 
http://imtc1.shirazu.ac.ir به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند. هدف از 
برگزاری این کنفرانس ایجاد فضایی است تا بدین وسیله زمینه تبادل نظر و 
مشارکت، برای فعاالن حوزه آزمایشگاهی کشور فراهم گردد. ضمنًا نشست  ها 
و کارگاه  های آموزشی تخصصی در کنار ارائه مقاالت برگزار خواهد شد. از 
تمامی فعاالن جامعه آزمایشگاهی کشور دعوت می  شود با حضور اثر بخش 

خود در این کنفرانس، به ارتقاء و اعتالی علمی این کنفرانس بیفزایند.

روز 30 فروردين سالروز تولد حكيم فرزانه امير سيد امام زين الدين اسماعيل 
بن حسن بن محمد بن محمود بن احمد حسيني جرجاني از پزشكان نامدار 
ايران است كه در سده هاي پنجم وششم هجري قمري مي زيسته وي در سال 
434 ه .ق در گرگان زاده شد . ابتدا طب را در زادگاه خود فرا گرفت و سپس 
براي ادامه تحصيل و تحقيق به عراق عجم و خوزستان و فارس سفر نمود. 
مدتی در نيشابور می زيست و در آن جا به خدمت ابن ابي  صادق از شاگردان 
ابن سينا رسيد و بدين جهت با يك واسطه شاگرد ابن سينا نابغه شرق می باشد. 
الدين محمد سر  دربار قطب  به  و  ه.ق رهسپار خوارزم شد  در سال 504 
بود.  دانشمندان  و  آنان مجمع فضال  دربار  پيوست.  سلسله خوارزمشاهيان 
قطب الدين محمد مقدم استاد را گرامی داشت و توليت داروخانه )بيمارستان( 
خوارزم را به عهده وی نهاد و در عين حال در همين سال تدوين كتاب عظيم 
ذخيره را به پايان رسانيد و آن را ذخيره خوارزمشاهی ناميد. ذخيره با حدود 
750000 كلمه بهترين و مهم ترين كتاب پزشكی به زبان فارسی و منبع عظيم 
طب فارسی است. اگرچه برخی از مطالب آن همانند هر كتاب طبی كهن 
منسوخ شده با اين وجود اگر ذخيره را در ترازوی زمان بسنجيم همانا بهترين 
كتاب طب فارسی است . حكيم جرجانی از كتاب بزرگ ذخيره دو خالصه 
تهيه كرد: يكی كوچك و به قطع طويل تا طبيبان بتوانند آن را در چكمه خود 
بنام االغراض الطبيه.  بنهند بنام خفی عالئی و ديگری خالصه ای مفصل تر 
اين سه كتاب به عنوان منابع پزشكی به زودی در تمامی مدارس پزشكی آن 
زمان گزينش و گسترش يافت. و بدين جهات او بنيان گذار طب فارسی است 
. اين حكيم توانا بيش تر از ديد مشاهدات آزمايشگاهی به تشخيص امراض 
اهتمام می ورزيد. از جمله در گفتار پنجم كتاب دوم از ذخيره مطالب اصلی و 

كاربردی ادرار شناسی را مفصال مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.

زندگی نامه حکیم جرجانی

به اطالع می رساند با توجه به شیوع بیماری کووید 19زمان برگزاری 
کنفرانس متعاقبًا اطالع رسانی خواهد شد.
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 ، بهان  شیمیایی  شرکت های  از  متشکل  ماد  دستگاهی  آنالیز  مرکز 
مبنا طیف و بهان دانش  با سال ها تجربه در زمینه فروش و ارائه خدمات 
پس از فروش دستگاه های پیشرفته آزمایشگاهی و با اخذ نمایندگی های 
تجهیزات  تولید  فناوری  عرصه  در  دنیا  کمپانی های  مهم ترین  از  معتبر 
آزمایشگاهی مفتخر است هم اینک به عنوان منبعی مطمئن جهت رفع 
نیازهای آزمایشگاهی آن مرکز محترم ، خدمت گزار شما باشد. در همین 
تخصصی  به صورت  فوق الذکر  گانه  سه  از شرکت های  یک  هر  راستا 

بخشی از این نیاز را به صورت ذیل پوشش می دهند:

- شرکت شیمیایی بهان با بیش از 20 سال سابقه، ارائه کننده دستگاه های 
کروماتوگرافی مایع که اینک نماینده انحصاری و رسمی فروش محصوالت 

کروماتوگرافی مایع )HPLC( از کمپانی Knauer آلمان است.

- شرکت مبنا طیف با بهره مندی از کادر مجرب فروش و سرویس در 
زمینه فروش و خدمات پس از فروش دستگاه های اسپکتروسکوپی)جذب 
اتمی، ICP و اسپکتروفتومتر( از کمپانی Agilent)Varian( فعال بوده 
و دستگاه های متعددی از این کمپانی را در مهمترین مراکز تحقیقاتی، 
دانشگاهی و صنعتی کشور نصب و راه اندازی نموده است. همچنین این 
شرکت نمایندگی فروش دستگاه های GC از کمپانی  SCION هلند را 
دستگاه های  فروش  زمینه  در  شرکت  این  می باشد.  دارا  ایران  در  نیز 
HPLC کمپانی Waters نیز فعال بوده و افتخار دارد این دستگاه را در 

بهترین مراکز و شرکت های داروسازی کشور نصب و راه اندازی نموده 
است. همچنین محصوالت متنوعی از کمپانی Millipore نیز در انبار این 

شرکت موجود بوده و قابل ارائه می باشد.

آدرس: تهران، بلوار آفریقا، نبش بلوار گلشهر، ساختمان 191، ط 5، واحد 405

تلفن: 72342022 الی 8

داخلی: 315

T.Olumi@mabnaetf.com:ایمیل

کارشناس فروش: طال بحرالعلومی

معرفی شرکت های تجهیزات آزمایشگاهی
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از سال 1378 در زمینه  شرکت قطران شیمی تجهیز )سهامی خاص( 
تولید و بسته بندی مواد شیمیایی آزمایشگاهی و آموزشی با شماره پروانه 
تولید 123/28711 از سازمان صنعت ومعدن وتجارت فعالیت خود را 
آغاز وتا به امروز گامی بزرگ در جهت رشد و شکوفایی صنعت آموزشی 

کشور برداشته است.

و  کیفیت  باالترین  با  ایرانی  ارائه محصول  تولید،  از  این شرکت  هدف 
مناسبترین قیمت جهت ارائه به آزمایشگاههای تشخیص طبی وتحقیقاتی 
،دانشگاهها،آموزشگاهها ومدارس که عمده مصرف کنندگان تولیدات این 

شرکت هستند، می باشد.

اهم فعالیت این شرکت عبارت است از:

1-تولید و بسته بندی مواد شیمیایی جهت مصارف آزمایشگاهی و مراکز 
آموزشی)دانشگاهی-مدارس(

2-تولید کیت های آموزشی جهت مدارس در مقاطع مختلف

3-نمایندگی انحصاری فروش محصوالت کمپانی ایزولب آلمان )شیشه -
آالت - ملزومات و مواد شیمیایی(

4-نمایندگی فروش محصوالت  Puolten & Graf آلمان

4-نمایندگی فروش محصوالت شرکت آزوتک )سکوبندی آزمایشگاهی-
هود آزمایشگاهی(

ایده آل  پل  و  پارس  ایده  آل  پل  شرکت  محصوالت  فروش  5-نمایندگی 
تجهیز

6-نمایندگی فروش محصوالت شرکت الب ترون -بهداد

 -BALMEHC کمپانی های  شیمیایی  مواد  توزیع  و  7-تهیه 
MERCK -FLUKA -APPLICHEM و .......

-آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان انقالب - خیابان فرصت  شیرازی- 
بین خیابان دکتر قریب و جمال زاده - پالک 69 - واحد  2 و1

تلفن / فکس :21222966 - 43472966 -  07703966 - 47703966 
86431966 -

-کد پستی :1713799141

Info @Ghatranshimico.com  :ایمیل-
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شرکت فرمند دانش ابزار

راه اندازی آزمایشگاه های فلوسایتومتری

آموزش و ارتقا دانش فنی کاربران

کالیبراسیون، تعمیرات و تامین قطعات

نمایندگی انحصاری فروش دستگاه 

 Flow Cytometry بر پایه تکنولوژی cytek فلوسایتومتری کمپانی
Spectral

فلوسایتومتری تخصص ماست

Cytek Northen Lights ویژگی های دستگاه

قابلیت ارتقا از 1 لیزر و 14 پارامتر به 3 لیزر و 38 پارامتر

کاهش  و  نوری  سیستم  بهبود  دنبال  به  حساسیت  افزایش 
سیگنال های اضافی

امکان بررسی جمعیت های اندک و مارکرهای با بیان پایین حتی 
درنمونه های پیچیده 

بررسی همزمان رنگ های فلورسانس با طیف مشابه در یک نمونه

Absolute Count قابلیت

Fixes Alignment

آدرس: تهران، خیابان جالل آل احمد، خیابان پروانه، پالک 7، واحد2

شماره تماس:021-88229689-90

Website: Farmanddanesh.com
E-mail: info@Farmanddanesh.com
Linkdin: Farmand Danesh Abzar
Instagram: Farmanddanesh.abzar
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 فرم عضویت اعضا حقیقی انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران
 * نام خانوادگی: * نام:

 * تاریخ تولد: * نام پدر:

 * کد ملی: * محل تولد:

 * شماره شناسنامه: محل صدور:

 * رشته تحصیلی: * تحصیلی:مدرک آخرین 

 * سال دریافت: * دانشگاه محل اخذ مدرک تحصیلی:

 * نوع عضویت:

   دانشجویی             وابسته             پیوسته

 التحصیلان دوره کارشناسی ارشد و دکتری و دانشجویان دوره دکتریعضویت پیوسته: فارغ

 کارشناسیالتحصیلان دوره عضویت وابسته: فارغ

 های کارشناسی و کارشناسی ارشددانشجویی: دانشجویان دورهعضویت 
 * نشانی محل کار:

 

 نشانی منزل:

 

 * شماره تلفن همراه: شماره تلفن ثابت:

 *آدرس ایمیل:

 * باشید؟ )با ذکر نام دانشگاه(ها و یا مراکز آموزش عالی میآیا عضو هیأت علمی یکی از دانشگاه

 

ه شوم که کلیرا دارم و متعهد می« انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران»ضمن تأیید مندرجات فوق، درخواست عضویت در ینجانب ا
 مقررات اساسنامه انجمن را رعایت کرده و از انجام اعمال مغایر با اهداف انجمن دوری گزینم. 

 *نام و نام خانوادگی / امضاء تاریخ تکمیل فرم:
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 مزایای عضویت حقیقی در
 انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

 
 (فارسی و انگلیسی اعضا حقیقی )دوزبانه  به کارت عضویت اعطای 
  به صورت الکترونیکی( به اعضا نشریات ادواری انجمن ارسال( 
  های تحت پوشش انجمن نام همایشاستفاده از تخفیف هزینه ثبتامکان 
 فارسی و  ها و مراجع موردنظر )دو زبانهگواهی تایید عضویت اعضا حقیقی انجمن به سازمان امکان دریافت

 (انگلیسی
 مدرس توسط  یید صالحیت علمیأعضا )پس از تآموزشی انجمن برای اهای ها و دورهاولویت تدریس در کارگاه

 (هیأت مدیره انجمن
  های آموزشی تحت پوشش انجمننام دورهیف هزینه ثبتفاستفاده از تخامکان 
  سایت انجمن های علمی اعضا در خبرنامه و وبدرج اخبار موفقیتامکان 
  در خبرنامه  و وب سایت  ط با حوزه آزمایشگاهی(ها و مقاالت چاپ شده اعضا )مرتبمعرفی کتابامکان

 انجمن 
 یید علمی(أنشریات تحت پوشش انجمن )پس از ت اولویت چاپ مقاالت اعضا انجمن در 
 سساتؤها و مانجمن به سازمان و ارزیابی ت مشاورهاولویت مشارکت اعضا در انجام خدما 
  های تخصصی انجمن گروه عضویت و مشارکت در کارامکان 
   های کاری انجمندریافت گواهی عضویت فعال در صورت عضویت در گروهامکان 
 های مرتبط با حوزه آزمایشگاهی ها و شرکتهای شغلی در سازمانآشنایی با فرصت 
 )دفاع از حقوق صنفی اعضا )تا حد امکان 
  در کشور لیف شده و ترجمه شده در زمینه آزمایشگاهیأکتب تت لیست دریافامکان 
 های اطالعاتی انجمنبرداری از بانکبهره امکان  
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 ت مدیره )مختص اعضا أی و نامزد شدن برای عضویت در هیأشرکت در مجمع عمومی، داشتن حق ر مکانا
 پیوسته(

  ان )مرتبط با حوزه آزمایشگاهی(شی آنمند خدمات علمی و پژوههای نیازمعرفی اعضا به سازمانامکان 
 هی در بین اعضا انجمن در قالب جوایز ساالنه انجمنتقدیر از فعاالن حوزه آزمایشگا 
 ا ههای انجمن و انعکاس موارد مرتبط به سازمانها در فعالیتنظرخواهی از اعضا و به کار گیری پیشنهادات آن

 های مربوطهو ارگان
 های علمی و سایر مسابقات برگزار شده توسط انجمن امکان شرکت در المپیادها و رقابت 
  ( به عنوان عضو همکارفارسی و انگلیسی نامه به دانشجویان فعال عضو انجمن )دوزبانهتوصیهاعطای 

 دانشجویی
  تخصصی سازی اشتغالثبت در بانک اطالعاتی اعضا با هدف زمینهامکان 
  در خصوص اعضایی که در  ثبت در بانک اطالعاتی نظام تعمیرکاران تجهیزات تخصصی آزمایشگاهیامکان(

 زات آزمایشگاهی فعالیت دارند(تعمیر تجهی
  های اجرایی کشور دستگاه های مدون آموزش ضمن خدمت ویژه کارشناسانکارگاه امکان حضور در 
 ها تخصصی ویژه کارشناسان آزمایشگاه های مدونآموزش امکان حضور در 
  در حوزه آزمایشگاهی های آموزشیالمللی و آشنایی با آخرین روشتخصصی بین هایکارگاه امکان حضور در 
  خدمات تخصصیبهتر های آزمایشگاهی در ارائه تبادل آخرین اطالعات و تکنیکامکان 
  به متقاضیان از طریق اعضا انجمن  در حوزه آزمایشگاهی ای تخصصیارائه خدمات مشاورهامکان 
  خلی و خارجی در داتورهای تخصصی بمنظور شرکت اعضا در رخدادهای علمی و نمایشگاهی  امکان حضور در

 حوزه آزمایشگاهی
 پیشرفته آزمایشگاهی  هایو فناوری تجهیزاتمرتبط باهای مدون علمی کنفرانس امکان حضور در  
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 فرم عضویت اعضا حقوقی انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران
 

 

 : موسسه نام
  خصوصی                                      دولتی                                 

 : ثبت شماره : تاسیس تاریخ
 :مرکزی دفتر نشانی
 : کارخانه نشانی
 : فاکس :مرکزی دفتر تلفن
 : فاکس :کارخانه تلفن
 : کار نوع
 : موسسه مدیر نام

 : موسسه مدیر کار محل نشانی
 : موسسه مدیر مستقیم تلفن
 : تخصصی رشته

 :گردد ارسال آدرس کدام به اتباتمک
 کارخانه        دفتر مرکزی                                              

 :نمایید ذکر نمایید می معرفی انجمن با موسسه آن رابط عنوان به که را فردی کامل مشخصات
 : خانوادگی نام و نام

 : سمت
 :تلفن شماره
 : آدرس
 : موسسه مدیر مهر و امضا محل

 
 

 : تاریخ                                                                                                               
 

 

  :ندبیرخانه انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایرا -مراغه، میدان مادر، بلوار دکتر محمد قنادی، دانشگاه مراغه  -آذربایجان شرقی آدرس  
 97274140990س: تلفن تما 
 ایمیل: um@gmail.com.ilrs.2018 -ilrsociety.com  ][at info  
  :0021440179کد پستی 
 شعبه مرکزی مراغه، به نام انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران بانک تجارت، ، 074270249 اب انجمن: شماره حس 
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 در حقوقیمزایای عضویت 
  انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

 (فارسی و انگلیسی انجمن )دو زبانه حقوقییید عضویت اعضا أگواهی ت امکان دریافت 
  (به صورت رایگان)درج تبلیغات، معرفی و مصاحبه اعضا حقوقی انجمن در خبرنامه انجمن امکان  
   ی تحت پوشش انجمنها و رویدادهارانی اعضا حقوقی انجمن در همایشنامکان سخ  
   با همکاری انجمن  تخصصی در حوزه آزمایشگاهی های آموزشیبرگزاری کارگاه در امکان مشارکت 
   سایت انجمنوب لوگو اعضا حقوقی در درج امکان 
  چاپ مقاالت اعضا حقوقی انجمن در نشریات مرتبط با انجمنامکان 
 به صورت الکترونیکی( به اعضا حقوقی نشریات ادواری انجمن ارسال( 
  های تحت پوشش انجمن نام همایشاستفاده از تخفیف هزینه ثبتامکان 
 مدرس  یید صالحیت علمیأ)پس از ت حقوقی عضاآموزشی انجمن برای اهای ها و دورهاولویت تدریس در کارگاه

 (توسط هیأت مدیره انجمن
  های آموزشی تحت پوشش انجمننام دورهیف هزینه ثبتفاستفاده از تخامکان 
  سایت انجمن در خبرنامه و وبحقوقی اعضا مرتبط های درج اخبار موفقیتامکان 
  در خبرنامه  و وب  )مرتبط با حوزه آزمایشگاهی( حقوقی اعضاتوسط ده ها و مقاالت چاپ شمعرفی کتابامکان

 سایت انجمن 
 یید علمی(أنشریات تحت پوشش انجمن )پس از ت اولویت چاپ مقاالت اعضا انجمن در 
 سساتؤها و مانجمن به سازمان و ارزیابی ت مشاورهاولویت مشارکت اعضا در انجام خدما 
  های تخصصی انجمن گروهعضویت و مشارکت در کار امکان 
 تقدیر از فعاالن حوزه آزمایشگاهی در بین اعضا انجمن در قالب جوایز ساالنه انجمن 
 ها و های انجمن و انعکاس موارد مرتبط به سازمانها در فعالیتنظرخواهی از اعضا و به کار گیری پیشنهادات آن

 های مربوطهارگان
  سازی اشتغال تخصصیف زمینهثبت در بانک اطالعاتی اعضا با هدامکان 
  ر )در خصوص اعضایی که در تعمی ثبت در بانک اطالعاتی نظام تعمیرکاران تجهیزات تخصصی آزمایشگاهیامکان

 تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت دارند(
  در حوزه آزمایشگاهی های آموزشیالمللی و آشنایی با آخرین روشهای تخصصی بینکارگاه امکان حضور در 
  خدمات تخصصیبهتر های آزمایشگاهی در ارائه تبادل آخرین اطالعات و تکنیکامکان 
  به متقاضیان از طریق اعضا انجمن  در حوزه آزمایشگاهی ای تخصصیارائه خدمات مشاورهامکان 
  داخلی و خارجی در تورهای تخصصی بمنظور شرکت اعضا در رخدادهای علمی و نمایشگاهی  امکان حضور در

 گاهیحوزه آزمایش
 پیشرفته آزمایشگاهی   هایو فناوری تجهیزاتمرتبط باهای مدون علمی کنفرانس امکان حضور در 

 


