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          دکتر سیده مهری حمیدی سنگدهی
         نائب رئیس انجمن تحقیقات آزمایشگاهی کشور

دکتر سیده مهری حمیدی سنگدهی دانشیار پژوهشکده لیزر و پالسما، 
بهشتی،  شهید  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  پشتیبانی  مدیریت  سرپرست 
رئیس سابق آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیأت مدیره 
تحقیقات  انجمن  رئیس  نائب  و  ایران  فوتونیک  و  اپتیک  انجمن 

آزمایشگاهی ایران 

لطفا خودتان را معرفی بفرمایید. درباره مقاطع تحصیلی خود و 
کارهای آزمایشگاهی که در دوران تحصیل انجام داده اید صحبت 

بفرمائید.

ممنون از زحمت شما: سیده مهری حمیدی هستم، دکترای فوتونیک از دانشگاه 
شهید بهشتی تهران. دوران کارشناسی را در سال 1377 در دانشگاه تهران 
فعالیت های  به  عالقه  دلیل  به  رو  ارشد  کارشناسی  دوره  و  کردم  شروع 
آزمایشگاهی در زمینه لیزر، در دانشگاه شهید بهشتی ادامه دادم و در نهایت 
پالسمای دانشگاه شهید  لیزر و  پژوهشکده  هم دوره دکترای فوتونیک را در 
با   1383 سال  در  ایران  فوتونیک  فارغ التحصیل  اولین  عنوان  به  بهشتی 

طراحی و ساخت ایزوالتورهای فوتونی به اتمام رسوندم.

•لطفا درباره مسئولیت های اجرایی خود در دانشگاه شهید بهشتی 
توضیح بفرمائید.

مسئولیت های اجرایی بنده در دانشگاه شهید بهشتی با راه اندازی و مدیریت 
وقت  پژوهشی  معاونت  همت  و  کمک  با  و  شد  شروع  مرکزی  آزمایشگاه 
دانشگاه و ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی و همراهی همکاران با همت، 
آزمایشگاه مرکزی و سامانه بیت )بهره برداری یکپارچه تجهیزات( را با هدف 
بهره برداری به مساوات همه از امکانات آزمایشگاهی در دانشگاه راه انداختیم. 
اجرایی  فعالیت  مشغول  دانشگاه  پژوهشی  پشتیبانی  مدیر  عنوان  به  اکنون 

هستم.

آزمایشگاه های  و  بهشتی  شهید  دانشگاه  آزمایشگاه های  •درباره 
تحت مدیریت خودتان توضیح بفرمائید.

آزمایشگاه  جمله  از  و  دانشکده ها  همه  در  دانشگاه  آزمایشگاه های 
مرکزی  آزمایشگاه  سرپرستی  تحت  بنده،  نظارت  تحت  مگنتوپالسمونیک 
دانشگاه و به عنوان اعضای دامنه بیت، سرویس دهی می کنند. این آزمایشگاه ها 

عضو فعال سامانه labsnet و خصوصا شاعا هستند.

و  آزمایشگاه  این  در  شده  انجام  مطالعات  و  تحقیقات  درباره   •
تحقیقاتی که در برنامه های آینده در نظر گرفته اید توضیح دهید.

و  طراحی  نازنینمان،  و  جوان  گروه  با  خودم،  نظارت  تحت  آزمایشگاه  در 
میدان  به عنوان حسگرهای  استفاده  فوتونی جهت  ادوات حسگری  ساخت 
پایه  مغناطیسی و گاز و مواد سمی و مخدر و همچنین ضرایب شکست بر 
پالسمون های سطحی انجام می شود. همچنین تحریک فعالیت های نورونی و 

عصبی با عوامل بیرونی با چیدمان های کامال اپتیکی بررسی می شود.

زمینه  و  آزمایشگاه  این  که  کاربردیی  و  عملیاتی  خروجی های    •
فعالیت های انجام شده و درحال انجام در این آزمایشگاه که برای 

کشور داشته توضیح بفرمائید.

حتی  و  حسگرها  هسته های  ساخت  توانایی  ما  اکنون  هم  خدا  لطف  به 
داریم.  را  ویروس ها  و  موتوری حسگری ضرایب شکست  تمام  دستگاه های 
خصوصا در زمینه هسته حسگرهای میدان با حمایت ستاد فوتونیک ایران،  به 

قیمت تمام شده یک پنجم نمونه معادل خارجی رسیده ایم. 

مصاحبه
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• عالقه دارید کدام آزمایشگاه ها در دانشگاه شهید بهشتی توسعه 
بیشتری بیایند و اولویت شما تحقیق و پژوهش در کدام زمینه ها 
و  ملموس تر  نتایج  می دانید  که  می باشد  مدنظرتان  آزمایشگاه  در 
که  مشکالتی  و  گرفت  خواهد  کوتاه تری  زمان  در  و  کاربردی تر 

مدنظر شما می باشد را سریعتر حل خواهد کرد.

ایده یکپارچه سازی آزمایشگاه ها در دانشگاه شهید بهشتی تحت عنوان سامانه 
بیت و متمرکز نمودن ادوات با تکنولوژی باال در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه، 
آزمایشگاه های  که  ما همکاران  از  کدام  هر  برای  هم  است  بوده  موثر  بسیار 
جامعه  و  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  برای  هم  و  داریم  مستقل 
علمی کشور عزیزمان. به همین دلیل می توان گفت هر کدام از این آزمایشگاه ها 
ارزش برابری برای سیستم علمی خواهد داشت. با این توجه که دستگاه ها به 

انحصار در نیایند و سرویس دهی یکسان داشته باشند.

• بنظرتان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی در رقابت با آزمایشگاه های 
خصوصی موجود در تهران توان درآمدزایی خواهد داشت و یا اصال آیا باید در 

این جهت حرکت کند یا خیر؟

بگیرند،  آزمایشگاه های مرکزی در دانشگاه ها باید دو منظوره مورد توجه قرار 
به این معنی که هم بتوانند موتور محرک درآمد اختصاصی دانشگاه باشند و 
هم باعث باال رفتن سطح تحقیقات دانشجویان تحصیالت تکمیلی شوند. به 
همین دلیل شاید نتوان کل ظرفیت آن را در راستای درآمدزایی اختصاص داد 
درآمد  افزایش  اولشان  هدف  آزمایشگاه های خصوصی،  که  در حالیه  این  و 
است. به نظرم برنامه ریزی هوشمندانه ای الزمه که آزمایشگاه های مرکزی در 

کنار باال بردن سطح کیفیت پژوهش، از پس نگه داری خودشان بر بیان.

• آیا آزمایشگاه مرکزی می تواند ایجاد اشتغال در دانشگاه ها و یا 
تنها در زمینه تحقیق و پژوهش می بایست  یا  و  جامعه هم بکند 
دانشجویان  از  جنبی  کارهای  ایجاد  و  توسعه  با  یا  و  گیرد  قرار 

فارغ التحصیل تحصیالت تکمیلی استفاده کند؟

بله مطمعنًا یکی از وظایف آزمایشگاه مرکزی برگزاری دوره های ویژه است که 
منجر به ایجاد شغل برای دانشجویان فارغ التحصیل خواهد شد، کما اینکه در 

حال حاضر هم این اتفاق می افتد.

استفاده  علوم  وزارت  حمایت های  از  که  مرکزی  آزمایشگاه های  آیا   •
می کنند باعث تضعیف آزمایشگاه های خصوصی خواهند شد یا خیر؟

خیر، با توجه به سوال قبلی شما، وجود هر دوی این آزمایشگاه ها الزمه چون 
هر کدوم وظایف و ماموریت خودشان را دنیال می کنند و الزمند.

• بودجه اختصاص یافته به آزمایشگاه های مرکزی می بایست طبق چه 
اولویت هایی از طرف وزارت علوم تخصیص یابد؟ پیشنهادی دارید؟

بر اساس تعداد Acknowledgementهایی که در انتشارات بین المللی از خود 
و  می گیرند  آن سرویس  سامانه های  از  که  دانشجویانی  تعداد  می کنند،  ثبت 

درآمدزایی آزمایشگاه که شاید خیلی راحت قابل استحراج نباشد.

• آیا آزمایشگاه های مرکزی وزارت علوم برای انجام کارهای آزمایشگاهی نیاز 
ذکر  که  دالیلی  به  یا  بروند  ایزو  مانند  استاندارد  اخذ مجوزهای  دنبال  است 

می فرمایید می تواند نیاز به این چنین مجوزهایی نداشته باشند؟

اتفاقًا گرفتن این مجوزها ضروریه ولی با توجه به فرآیندهای پیچیده و دست 
گیری که وجود دارد، باید روند حمایتی مناسبی از سوی وزارت در نظر  و پا 

گرفته شود.

• راهکارهای توسعه آزمایشگاه های مرکزی را برحسب اولویت در 
مرکزی  آزمایشگاه های  می بایست  آیا  می دانید؟  مواردی  چه 
دانشگاه های تحت وزارت علوم بصورت مستقل کار کنند و تنها 
بصورت  را  نیروهایش  مثال  یعنی  بگیرند؟  وزارت  از  بودجه 
پیمانکاری از خارج دانشگاه بگیرد و یا با درآمد خود هزینه تعمیر 
وزارت خرید  تخصیصی  بودجه های  با  تنها  و  بدهند  نگهداری  و 
به  کامل  وابستگی  مسیر  همین  در  اینکه  یا  کند  هایتک  دستگاه 

دانشگاه ها بماند؟

با توجه به وضعیت افزایش قیمت ها در حال حاضر، و لزوم ورود تجهیزات 
فناوری باال، حمایت دو جانبه الزم دارند.

آزمایشگاه  کارشناسان  با  بهشتی  شهید  دانشگاه  تعامل  نحوه   •
از  یا  و  هستند  کارمندی  نیروهای  است؟  چگونه  خود  مرکزی 
که  دیگری  حالت های  یا  و  می گردد  استفاده  دکتری  دانشجویان 

توضیح خواهید داد.

درآزمایشگاه مرکزی دانشگاه، کارمندان و کارشناسان دانشگاه مستقر هستند 
و در موارد خاصی از دنشجویان دکترا استفاده می شود. ولی در آزمایشگاه های 
تحت دامنه بیت، دانشجویان عناصر اصلی هستند. البته برخی از آزمایشگاه ها 

در واحدها نیز، اپراتور کارمندی دارند.

از اعضای  بعنوان یکی  ایران  آزمایشگاهی  انجمن تحقیقات  از   •
اولین دوره هیات مدیره چه انتظاراتی داشتید و خواهید داشت؟

مصاحبه
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چالش مفاهیم یا واژه  گزینی درست 
در آزمایشگاه های علمی کشور

هیات  عضو  و  استادیار  علیائی،  صادق  محمد  دکتر 

علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

آزمایشگاه ها به عنوان یکی از  مهمترین ابزارهای علمی برای دانشمندان بوده  
با  است که در توسعه علمی نقش ممتازی را از خود نشان داده اند و گاهی 
انجام تحقیقات شگفت انگیز موجب جهش های مهم علمی و فناوری و تغییر 
اوایل  از  که  بل  آزمایشگاه های  مثال  عنوان  به  شده اند.  جنگ ها  سرنوشت 
فناوری محسوب  تحوالت  اصلی  محل های  از  یکی  عنوان  به  بیستم  سده ی 
می شوند با انجام تحقیقات و مطالعاتی فراتر از زمینه  کاری شان، یعنی  تلفن 
این  دانشمندان  شده اند.  مهمی  تحوالت  منشا  نیز  دیگری  حوزه های  در 
آزمایشگاه ها از تلفن گرفته تا رادار و کامپیوتر  در ساخت مهم ترین اختراعات 
قرن بیستم نقش داشته اند و عملکرد شگفت انگیز آن ها موجب گردید تا در 
مسیر تبدیل شدن به بزرگ ترین آزمایشگاه تحقیقات صنعتی جهان قرار گیرند.

آزمایشگاه های بل در جنگ جهانی دوم، سیستم های ارتشی متنوعی را اختراع 
بی سیم،  یا  دوطرفه  رادیوی  می  توان  دست  این  از  که  داده اند  توسعه  یا  کرده 
ماسوره  جنگی خودکار، ابزارهای نیمه  هادی، رادار، سونار، کامپیوترها، بازوکا 
و اولین سیستم های ارتباطی رمزگذاری شده را نام برد. این سیستم در طول 
جنگ جهانی دوم به فرانکلین روزولت، رئیس جمهور وقت آمریکا، و وینستون 
چرچیل، نخست  وزیر بریتانیا، امکان برقراری مکالمات تلفنی منظم از این 

وجود  لزوم  و  آزمایشگاهی  تحقیق  بتواند  انجمن  که  بود  این  انتظارم 
آزمایشگاه های مرکزی را نهادینه کند که به نظرم تالش های خوبی شکل گرفته 
است و نیاز به حمایت دارد. با توجه به تجربه چندین ساله ای که در هیات 
مدیره انجمن اپتیک و فوتونیک ایران دارم، برگزاری کنفرانس های ساالنه و 
جامعه  علمی  مشی  خط  تعیین  در  شایانی  کمک  تخصصی  گردهمایی های 
می کند و نیاز به همراهی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در این زمینه بیش از 

هر دوره دیگری وجود دارد.

برای  تنها  است  بهتر  آزمایشگاهی  تحقیقات  انجمن  آیا   •
بصورت  یا  و  کند  فعالیت  علوم  وزارت  مرکزی  آزمایشگاه های 
عمومی به تمامی آزمایشگاه های دولتی و خصوصی خدمات ارائه 

دهد؟

به نظرم می تواند و الزم است که همه آزمایشگاه ها را تحت پوشش قرار بدهد.

•  در زمینه تخصصی خودتان توضیح دهید که برای توسعه کارهای 
آزمایشگاه  در  می بایست  امکاناتی  چه  از  آزمایشگاهی  و  تجربی 
چه  پژوهش ها  کردن  کاربردی  برای  و  کنید  استفاده  مرکزی 
آزمایشگاه های  برای  خود  مطالعاتی  حوزه  در  پیشنهاداتی 

دانشگاه های دیگر دارید؟

ما  و  را شامل می شود  الکترونیک  تا  نانوفوتونیک  از  ما  کارهای تخصصی 
میکروسکوپ های  مثل  می کنیم.  استفاده  موجود  امکانات  همه  از  تقریبا 

الکترونی، نانولیتوگرافی، لیزرها و ....

ولی این اعتقاد رو عمیقا دارم که در صورت وجود دستگاهی تکنولوژی باال در 
شهر خودمان و یا اطراف، خرید تکراری نباید اتفاق بیفتد و دوستان باید به 
این روحیه همکاری و سرویس دهی برسند. راه حل مناسبی هم وجود دارد مثل 
قراردادهای همکاری مشترک بین آزمایشگاه های مرکزی دانشگاه ها. به عنوان 
مثال، دانشگاه ما با دانشگاه شیراز قرارداد همکاری دارد و دانشجویان زیادی 
از این طریق سرپیس گرفته اند از سامانه هایی که در سمت مقابل موجود بوده 

است.

معنی  به  آزمایشگاهی،  خدمات  یکپارچه  سامانه  که  برسد  روزی  امیدوارم 
واقعی اتقاق بیفتد تا همه جامعه علمی از این موهبت جهت اعتالی سطح و 

کیفیت پژوهشی استفده کنند.

مجدد ممنون از توجه شما و آرزوی سالمتی
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بنیانگذاری  با  متحده  ایاالت  داد.  را  طرف  آن  به  اطلس  اقیانوس  طرف 
آزمایشگاه های بل توانسته امروزه سرنوشت مخابرات را در کل جهان تغییر 
آزمایشگاه  این  محصول  نیز  موبایل  اصطالح  به  یا  همراه  تلفن های  و  دهد 
است. با توجه به توضیحات فوق آیا آزمایشگاه های ما در داخل کشور علیرغم 
صرف هزینه های گزاف توانسته اند همانند آزمایشگاه بل و یا موارد مشابه آن 
نمایند.  ارائه  کشور  علمی  توسعه  راستای  در  تاثیرگذاری  و  مهم  خدمات 
آزمایشگاه های مرکزی با وجود ارائه خدمات شایسته پژوهشی و فراهم کردن 
ماهیت  بدلیل  قیمت  گران   و  مهم  تجهیزات  استقرار  جهت  مناسب  محیط 
نخبگان  و  دانشمندان  اشتغال  جهت  محلی  و  نبوده  محور  پروژه  کارکردی 
پژوهشی نیست. چالش درک صحیح مفاهیم آزمایشگاهی نظیرآنکه وظیفه و 
رسالت واقعی آزمایشگاه مرکزی، آزمایشگاه مرجع  آزمایشگاه ملی و نظایر 
می شود.  آزمایشگاهی  حوزه  در  تحول  در  جدی  مشکالت  ایجاد  باعث  آن 
خوشبختانه در اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی که 
شبکه  و  شیراز  دانشگاه  ایران  آزمایشگاهی  تحقیقات  انجمن  همت  به 
آزمایشگاه های علمی ایران )شاعا( برگذار گردید قدم های مهمی در راستای 
مفاهیم  از  برخی  و  برداشته شد  آزمایشگاهی  و  پژوهشی  زیر ساخت  تحول 
دقیق  اشرافیت  و  گردید. شناخت  تبیین  تا حدودی  نیز  این حوزه  با  مرتبط 
مدیران به حوزه تجهیزات و آزمایشگاه ها مسیر ترقی و تحول در این حوزه را 
بلند و رفیعی در توسعه زیر  آزمایشگاه های ملی که جایگاه  هموار می سازد. 
ساخت های نظامی و صنعتی کشورها داشته اند و دارند را نمی توان در حد و 
پژوهشی دید که محل ارائه  اندازه آزمایشگاه های مرکزی دانشگاه ها و مراکز 
خدمات پژوهشی در سطح دانشگاهی و استانی و حتی ملی هستند. خرید های 
دستگاهی نیازمند الزامات و تشریفات و حساسیت های جدی هستند وگرنه 
به یکی از حوزه های مهم اتالف منابع ملی و مادی دانشگاه ها و کشور بدل 
می شوند. بدون پیگیری و بررسی های جدی و بدون داشتن نیروی متخصص 
حرفه ای خریدهای تجهیزاتی زمینه رشد و توسعه قبرستان های تجهیزاتی در 
دانشگاه ها را فراهم می کنند. همچنین خریدهای تجهیزاتی در هر مقیاسی که 
انجام شوند برون داد آزمایشگاهی نیستند. برون داد آزمایشگاه های مرکزی 
آزمایشگاه های ملی )در صورت  برون داد  پژوهشی و  خدمات دستگاهی و 
احداث در کشور( علم و خلق فناوری های مهم و تاثیرگذار است. یکی دیگر از 
مشکالت مهم حوزه آزمایشگاهی ایجاد شبکه های موازی است که موجبات 
وجود  می شوند.  کشور  مالی  منابع  اتالف  مواردی  در  و  بهره وری  کاهش 
میلیاردها  سالیانه  تا  باعث می شود  آزمایشگاهی  در حوزه  موازی  تشکیالت 
بی هدف، خرید  و  تکراری  نرم افزاری  برنامه های  نوشتن  پول صرف  تومان 
تجهیزات موازی، غیر ضروری و تکراری و در برخی موارد بی کیفیت شود و 

برخی از آن ها ممکن است استفاده اندکی در طی یک سال داشته باشد و یا در 
مواردی به دلیل نبود نیروی متخصص و توانا تجهیزات گران  قیمت خریداری 
شده برای سال ها بال استفاده بمانند، به طوری که دوره گارنتی و خدمات پس 
آمایش  این  رو  از  می رسد.  پایان  به  توقف  دوره  این  در  نیز  آن  فروش  از 
تجهیزات موجود در کشور و خریداری شده و آگهی از میزان فایده و کاربرد 
امری ضروری  کشور  در  فناوری  و  پژوهشی  مراکز  و  دانشگاه ها  برای  آن ها 
است، متاسفانه تاکنون به دالیل مختلف در این امر مهم غفلت شده است که 
الزم است توسط مسئولین امر به ویژه متولیان شبکه های آزمایشگاهی به جد 
کارایی تجهیزات خریداری شده در  پیگیری شود و در صورت مشاهده عدم 
خرید  برای  بعدی  بودجه  و  اعتبار  تخصیص  پژوهشی،  مرکز  یا  دانشگاهی 
تجهیزات بیشتر بوسیله آن واحد محدود و یا متوقف گردد. در حالی که کشور 
علیرغم محدودیت های بین المللی و تحریم های ظالمانه در مضیقه شدید مالی 
را  قابل جبران  و غیر  روند موجبات ضررهای هنگفت  این  ادامه  دارد  قرار 

فراهم می کند.

به  اين ترتيب عدم دقت کافی به استاندارد مفاهيم مديريتی، به ویژه در بخش 
پژوهشی و بخش اجرايی، كشور را در توسعه پایدار علوم و فناوری سال ها 
معطل می کند. بررسی و رفع ابهام از مجموعه واژگان سياست گذاری علم و 
فناوری مستلزم مديريت حرفه ای در اين امر است. واژه هايی مانند اعتبارات 
پژوهشی، پشتيبانی پژوهش، برنامه ريزی پژوهشی، مجله پژوهشی، آزمایشگاه 
درون  آزمایشگاه  استاندارد،  آزمایشگاه  پژوهشی،  آزمایشگاه  آموزشی، 
آزمایشگاه  استانی،  آزمایشگاه  سازمانی،  برون  آزمایشگاه  سازمانی، 
مرکزی،آزمایشگاه منطقه ای، آزمایشگاه ملی، آزمایشگاه بین المللی، كاركنان 
علمی و فنی و بقيه هر آنچه به طور مثال در راهنمای فراسكاتی آمده است، 
نه فقط بايد وارد واژگان سياست گذاری ما بشود، بلكه باید بدون ابهام تعريف 
فرهنگ سازی  ديگر  عبارت  به  بپذيرند؛  را  آن  مختلف  سازمان های  و  بشود 

بشود.

نتیجه گیری
ابهام در واژگان سياست گذاری علم و فناوی به خصوص در حوزه آزمایشگاهی، 
فرآيند  شدن  كند  باعث  كشور،  در  سياسی  فعاليت های  از  بخشی  عنوان  به 
توسعه در كشور شده است. وارد كردن اين مفاهيم به زبان فارسی، آموزش 
كارشناسان در واحدهای سياست گذاری كشور در وزارتخانه ها و سازمان های 
مختلف از اولويت های توسعه كشور است. كارشناسان وزارتخانه ها هنوز با 
اين مفاهيم بسيار بيگانه هستند. آموزش اين كارشناسان، كه گاهی سوابق چند 
ده ساله كارمندی نیز دارند كاری بسيار مشكل است. همين كارشناسان تعليم 
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سیزدهمین  افتتاح  آیین  در  غفاری  دکتر 

جشنواره بین المللی حرکت:

تاثیر فعالیت ها در دنیای علم نیازمند شبکه ای 

انجمن های  تشکیل  لزوم  آن هاست/  شدن 

علمی بین رشته ای
به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ل. م ۵۴/ ر.ب ۴۵ 

دکتر غفاری در آیین افتتاحیه سیزدهمین جشنواره بین المللی حرکت، ضمن 
رویداد مهم علمی  این  برگزاری  برای  ایران  دانشگاه علم و صنعت  از  تقدیر 
دانشجویی گفت: بزرگوارانی که از اولین دوره جشنواره در برگزاری آن اهتمام 
گاه  و مشارکت داشته اند، به خوبی از جایگاه این فعالیت بزرگ و درخشان آ
انجمن های علمی  در مجموعه  را  نبود، چنین مشارکتی  اگر چنین  و  بوده اند 

شاهد نمی بودیم. 

وی تصریح کرد: آنچه امروزه داریم و همه وسعت و افزوده ها و دارایی های 
هم  که  خوشحالیم  و  است  دانشجویان  تالش  حاصل  حرکت،  جشنواره 
دانشجویانی که از روزهای اول آغازین جشنواره حرکت، مشارکت کردند و هم 
دوستان آن ها که این جشنواره را استمرار دادند و با اقبال و تالش خود آغازگر 
حرکتی وسیع در فضای علمی کشور شدند و همچنین همه همکاران دانشگاهی 
و ستادی که در برگزاری این جشنواره ها نقش داشته اند، به خوبی از ضرورت 
گاه بوده اند و هر ساله با همراهی دانشجویان،  و اهمیت جشنواره حرکت، آ
نکات تازه تری بر این جشنواره افزوده اند. معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت 
امروز جشنواره بین المللی حرکت هم در  علوم، خاطرنشان کرد: خوشبختانه 
سطح ملی و هم جهانی به خوبی شناخته شده و این حاصل اهتمام یکایک 

افرادی است که این حرکت را با قوت و جدیت دنبال کردند.

وی در بخش دیگر سخنان خود افزود: بالندگی، رشد و تکاپوی یک جامعه، 
وابسته به تالش و اهتمام افراد آن است به خصوص هنگامی که تالشی عالمانه 
و از سر تعهد و بر مبنای رضایت درونی کنشگران اجتماعی و صاحبان آن 
حرکت باشد، بالندگی چشمگیری اتفاق می افتد و حرکت در انجمن های علمی 
برای خود دانشجو،  نیز  انجمن ها  آورده های  این جنس است.  از  دانشجویی 

تشکل، دانشگاه، وزارت علوم و در نهایت برای کشور خواهد بود.

موانع اصلی توسعه علمی كشور محسوب می شود. تجربه حقیر که نزدیک به 
سه دهه در مقام سیاستگذاری آزمایشگاهی کشورفعالیت داشته ام، دست كم به 
عنوان ناظر، نشان داده است كه چه غفلت عظيمی كرده ايم و چه انرژی کالنی 
بايد هرچه زودتر صرف نماییم تا این مفاهيم به زبان فارسی وارد شود، و برای 
فرهنگ سازی  كشور  كارشناسان  و  ارشد  مديران  ميان  در  مفاهيم  اين  درك 
کنند و مفاهیم را به درستی بیان  بشود، تا آن ها به این مفاهیم آشنایی پیدا 

کنند.

منابع مورد استفاده
1. منصوری، ر )1393(،ایران من جلد چهارم، معماری علم در ایران ویراست 

دوم

2.  وظیفه، مهدیه سایت اینترنتی 

3. علیائی، م، ص )139۵(،شیوه نوین ساماندهی آزمایشگاه ها و کارگاه های 
عتف(.  وزارت  کارگاه های  و  آزمایشگاه ها  موردی  )مطالعه  کشور  تحقیقاتی 

فصلنامه رویکرد نوین آزمایشگاهی. سال اول شماره ۴

۴. علیائی، م، ص و رحمانی، م )1386(، شبکه آزمایشگاه های ملی توسعه 
کشور )شامتک موضوعی(. رهیافت شماره ۴1 پاییز و زمستان 1386

محترم  رئیس  و  استاد  یوسفی،  دکتر  آقای  جناب  از  فراوان  تشکر  با   .۵
و  استاد  فرد،  رسولی  دکتر  آقای  و جناب  دانشگاه شیراز  مرکزی  آزمایشگاه 
آقایی  دکتر  آقایی  و جناب  زنجان  دانشگاه  مرکزی  آزمایشگاه  محترم  رئیس 
استاد دانشگاه مراغه و رئیس محترم انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران در 

تکمیل مقاله از راهنمایی های ارزشمندشان استفاده کردم.
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دکتر غفاری با اشاره به اینکه امروزه در دنیای علم به ثمر رسیدن فعالیت ها 
نیازمند شبکه ای شدن آن هاست، گفت: فعالیت علمی باید بتواند خود را در 
یک منظومه تعریف کند و شکل گیری این منظومه، بیش از هر چیز نیازمند 
مجموعه ای از اتصاالت است. وقتی واحدهای پراکنده، مکمل یکدیگر می شوند 
به اتحاد بیشتری دست می یابند که مایه پیروزی و قوت آن هاست و خوشبختانه 

این وضعیت را در انجمن های علمی می بینیم.

وی تصریح کرد: همچنین هدف دیگری که در صف و ستاد باید دنبال شود، 
امروز،  دنیای  در  چراکه  است؛  رشته ای  بین  علمی  انجمن های  تشکیل 
رویش های انجمن ها منوط به این است که هر دپارتمان فراتر از رشته خود را 
ببیند تا به کارایی بیشتری دست یابد. همه علوم با حیات اجتماعی سروکار 
دارند و به دنبال این هستند که زندگی بهتر و با کیفیت بیشتری داشته باشیم 
که در آن، مطلوب ها حاکمیت بیشتری داشته باشند و با چنین نگاهی، دیگر 
نمی توان علوم را به صورت نقطه ای دید و باید علوم بین رشته ای را مود توجه 

قرار داد و به دنبال افق های تازه بود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با تاکید بر اینکه انجمن های علمی 
دانشجویی به دلیل تاریخ و سابقه خود، انباشتی از دانش و تجربه هستند، 
بیان کرد: این انجمن ها می توانند بازوی موثری برای دانشگاه اجتماعی و موثر 
که به مسائل پیرامون خود حساس است، باشند و نگاه مدبرانه، واقع گرایانه و 
رفع  در  بتوانند  و  داشته  از جامعه  فهم مناسبی  تا  را می طلبند  برنامه مداری 

تنگناهای آن گام بردارند.

وی در پایان از تک تک دانشجویان انجمن های علمی، کارشناسان و مدیران 
از  و  کرد  قدردانی  دانشگاه ها  روسای  و  فرهنگی  معاونان  و  اندرکار  دست 
روسای دانشگاه ها و معاونان فرهنگی و اجتماعی آن ها خواست حمایت های 
خود را با سعه صدر بیشتر و تمام توان استمرار دهند چرا که رشد انجمن های 

علمی به معنای اعتالی دانشگاه است.

در بخش پایانی این مراسم، غرفه های مجازی سیزدهمین جشنواره بین المللی 
علوم،  وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  غفاری،  دکتر  توسط  حرکت، 

تحقیقات و فناوری افتتاح شد.

گفتنی است سیزدهمین جشنواره بین المللی حرکت، ویژه آثار و دستاوردهای 
به   1399 اسفندماه   2۵ تا   23 دانشجویی،  علمی  انجمن های  و  اتحادیه ها 

میزبانی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می شود.

نیسی در نشست معاونان پژوهش و فناوری  دکتر 

دانشگاه ها تأکید کرد:

وزارت  اولویت های  از  شاعا،  شبکه  از  حمایت 

علوم، تحقیقات و فناوری
به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ل. م ۵۴/ ر.ب ۴۵

امور پژوهشی و  پشتیبانی  دکتر عبدالساده نیسی، مدیر کل دفتر حمایت و 
فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: حمایت معاونت پژوهش و 
فناوری وزارت علوم از شبکه آزمایشگاه های علمی ایران )شاعا( برای خرید 
و تکمیل زنجیره آزمایشگاهی در راستای ماموریت گرایی دانشگاه ها از سال 
1392 تا 1399 بالغ بر مبلغ 8۵6 میلیارد تومان بوده است که از دانشگاه ها 
انتظار می رود خدمات آزمایشگاهی در غالب شاعا تقویت و به پژوهش های 
بنیادی بیشتر توجه کنند. به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در 
که  پژوهشی کشور  مراکز  و  دانشگاه ها  فناوری  و  پژوهش  نشست معاونان 
امروز )شنبه( با حضور دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
در محل سالن شهدای جهاد علمی این وزارت برگزار شد، دکتر نیسی با بیان 
تمام  که  است  تخصصی  شبکه ای  ایران،  علمی  آزمایشگاه های  شبکه  اینکه 
اطالعات آزمایشگاه های علمی کشور در آن قرار دارد، اظهار داشت: در این 
شبکه، بانک اطالعاتی تمام آزمایشگاه های کشور شامل اطالعات تجهیزات، 
ارائه  نحوه  آزمایشگاهی،  آزمایشگاه، خدمات  پرسنل، وضعیت دستگاه های 

سرویس خدماتی، تعرفه و بخشی از خروجی آزمایش ها ثبت گردیده است.

به گفته وی در شبکه آزمایشگاه های علمی ایران )شاعا(، نوع و تعداد خدمات 
آزمایشگاه های منطقه پژوهش و فناوری استان، موسسه و شهر تعیین شده
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و  آزمایشگاهی  خدمات  تجهیزات،  جستجوی  امکان  سامانه  در  و  است 
شرکت های ارائه خدمات تعمیر و نگهداری نیز وجود دارد.

دکتر نیسی به منابع اعتباری اختصاص یافته برای تقویت شاعا اشاره کرد و 
افزود: از سال 1392 تا 1399 مبلغ 8۵6 میلیارد تومان به آزمایشگاه های 
مرکزی دانشگاه ها اختصاص یافته است. همچنین درآمد حاصل از خدمات 

شاعا نیز در این بازه زمانی ۴۵ میلیارد تومان بوده است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد آزمایشگاه های مرکزی ذیل شبکه آزمایشگاه های 
علمی ایران، 131 آزمایشگاه و تعداد آزمایشگاه ها و کارگاه های راه اندازی شده 

در این دوره هشت ساله، 1۴7۵۰ آزمایشگاه است.

علوم،  وزارت  فناوری  و  پژوهشی  امور  پشتیبانی  و  دفتر حمایت  کل  مدیر 
گرنت  راستا  این  در  کرد:  تصریح  آزمایشگاهی  خدمات  گرنت  درخصوص 
خدمات آزمایشگاهی به اساتید دانشگاه های کم برخوردار بیشتر از سایر مراکز 
و خوشه های  رایانه ها  ابر  همزمان  به طور   HPC در شبکه  است.  ارائه شده 

رایانه ای برای حل انبوهی از معادالت پیچیده بکار گرفته می شوند.

با  گفت:  و  کرد  اشاره  خارجی  فاینانس  از  استفاده  به  ادامه  در  نیسی  دکتر 
استفاده از فاینانس خارجی حدود 23 پروژه برای رفع مشکالت داخل کشور 
و همچنین منطقه تعریف شده که دو طرح آن در شورای اقتصاد مطرح شده 

است.

پیشرفته  محاسبات  و  سریع  رایانش  شبکه  تا  هستیم  درصدد  افزود:  وی 
)HPC( را تقویت کنیم و توسعه دهیم تا بتوانیم در انجام محاسبات بزرگ از 

خدمات این شبکه بهره ببریم. البته از خدمات HPC برای انجام محاسبات در 
شیوع ویروس کرونا به خوبی استفاده شد و هم اکنون نیز وزارت بهداشت از 

امکانات آن استفاده می کند.

مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری وزارت علوم با 
کمک و همکاری کتابخانه  بیان اینکه قرار است کتابخانه های دانشگاه ها با 
ملی به هم متصل شوند، گفت: تشکیل مناطق ده گانه پژوهشی کشور به عنوان 
بازوی مشورتی معاونت پژوهش و فناوری مطرح هستند و امیدواریم بتوانیم 
به بهترین نحو از مشورت ها و تجربیات ارزنده اساتید و پژوهشگران مناطق 

ده گانه پژوهشی بهره مند شویم.

 .   معرفی کتاب
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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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 : موسسه مدیر کار محل نشانی
 : موسسه مدیر مستقیم تلفن
 : تخصصی رشته

 :گردد ارسال آدرس کدام به مکاتبات
 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
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   :بانک تجارت، شعبه مرکزی مراغه، به نام انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران004090044شماره حساب انجمن  ، 
 " تحقیقاتها توسط انجمن سایت انجمن، به منزله تایید فعالیت یا محصولات آنها در خبرنامه و وبها و تبلیغات آنعضویت شرکت 

 "باشد.آزمایشگاهی ایران نمی
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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 

 


