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دکتر حمید نادگران 
رئیس دانشگاه شیراز 

به نقل از روابط عمومی دانشگاه شیراز

نیز در این مراسم با بیان این مقدمه که اهمیت 
با  تخصصی  آزمایشگاه های  وجود  لزوم  و 
تجهیزات پیشرفته در جهان امروز بسیار واضح 
و آزمایشگران  گفت:  است؛  مبرهن  و 

کارشناسان  و  برتر  آزمایشگاه های  معرفی 
آزمایشگاه های برتر

به نقل از روابط عمومی انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران 

تحقیقات  انجمن  رئیس  آقایی  احمد   دکتر 
و  آزمایشگاه  ملی  روز  ایران   آزمایشگاهی 
بزرگداشت زادروز حکیم سید اسماعیل جرجانی را 
آزمایشگاه های  عرصه  در  فعاالن  تمامی  خدمت 
دست اندرکاران  ازتمامی  و  گفتند  تبریک  کشور 
برگزاری این روز بزرگ و همچنین از دانشمندان و 
تحقیقاتی  انجمن  دعوت  که  ارجمندی  سخنرانان 
پذیرفتند  را  شیراز  دانشگاه  و  ایران  آزمایشگاهی 
تشکر و قدردانی نمودند و در ادامه سخنان خودشان 
اظهار داشتند، مراسم روز ملی آزمایشگاه در سی ام 
فروردین ماه هر سال در دانشگاه ها و مراکز علمی و 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  تحت نظر  پژوهشی 
فناوری به ابتکار و همت جناب آقای دکتر علیایی 
پژوهشگاه  در   1395 و   1394 سال های  طی  و 
پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار شد. بعد از آن چند 
شد.  ایجاد  وقفه  مراسم  این  برگزاری  در  سالی 
سال  در  ایران  آزمایشگاهی  تحقیقات  انجمن 
1398 این مراسم را به صورت حضوری در دانشگاه 
با شیوع ویروس  کرد.  برگزار  تهران  بهشتی  شهید 
کرونا، در سال 1399 مراسمی برگزار نشد. مراسم

تحقیقات  انجمن  پیشنهاد  به  که   1400 سال 
شبکه  ستاد  همکاری  با  و  ایران  آزمایشگاهی 
دانشگاه  و  )شاعا(  ایران  علمی  آزمایشگاه های 
شیراز به صورت مجازی برگزار شد در واقع دومین 
مراسم روز ملی آزمایشگاه است که به همت انجمن 
است.  شده  برگزار  ایران  آزمایشگاهی  تحقیقات 
امید است از این پس هر ساله سی ام فروردین ماه 
بتوانیم این مراسم را هر چه باشکوه تر برگزار نمائیم.

بر  تصمیم  انجمن  مدیره  هیأت  امسال  مراسم  در 
کارشناسان  و  برتر  آزمایشگاه های  از  تجلیل 
به  توجه  با  که  بود  گرفته  برتر  آزمایشگاه های 
مشکالت خاص این روزهای کشور از بابت شیوع 
ویروس کرونا، دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی 
زیادی درخواست تمدید مهلت ارسال مستندات را 
داشتند. به همین دلیل این مهلت تا پایان خرداد ماه 
1400 تمدید شد. بعد از بررسی و داوری، نتایج در 

وب سایت انجمن اعالم خواهد شد. 

اینجانب ضمن تشکر از تمامی افرادی که خالصانه 
در راستای برگزاری این مراسم تالش نمودند بویژه 
همکاران  و  شیراز  دانشگاه  محترم  ریاست  از 
محترمشان جناب آقای دکتر زبرجد معاون محترم 
پژوهش و فناوری دانشگاه و همچنین جناب آقای 
مرکزی  آزمایشگاه  محترم  رئیس  یوسفی  دکتر 
دانشگاه شیراز، از  جناب آقای دکتر نیسی مدیر 
و  پژوهش  پشتیبانی  و  حمایت  دفتر  محترم  کل 
فناوری و  ستاد شبکه آزمایشگاه های علمی ایران، 
جناب  آقای دکتر علیایی، و اعضای محترم  هیأت 
مدیره انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران  و همه 
کنندگان  شرکت  سایر  و  آزمایشگاهیان  محققین، 
را  ما  مراسم  این  شکوه  با  برگزاری  در  که  محترم 

یاری کردند.

سخنرانی های مراسم روز ملی آزمایشگاه و بزرگداشت حکیم اسماعیل جرجانی

     پنجاه سال زندگی و تجربه در آزمایشگاه

علی اکبر موسوی موحدی
مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک

دانشگاه تهران

       دکتر احمد آقایی
    رئیس انجمن تحقیقات آزمایشگاهی  ایران
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دکتر نیسی در مراسم بزرگداشت 
روز ملی آزمایشگاه تاکید کرد:

لزوم تجهیز و به روزرسانی آزمایشگاه های 

کشور با استفاده از روش های نوین

مثابه   به   آزمایشگاهی  کارآزموده  متخصصین 
هنرمندانی هستند که عالئم نظری را در قالبی 
هنرگونه به محک تجربه و آزمایش می گذارند و 
حتی راه گشای تحقیقات نظری هستند؛ چرا که 
تنها با مهارت های آزمایشگاهی و دستاوردهای 
بی بدیل آن می توان موتور تحقیق و تفحص در 

پهنه  علم و تکنولوژی را هدایت نمود.

پیشرفت  و  توسعه  بی شک  کرد:  تاکید  وی 
پایدار مرهون ظهور و بروز آزمایش های بدیع، 
اعتماد  قابل  و  دقیق  تکنیکی،  هنرمندانه، 

است.

رئیس دانشگاه شیراز اظهار داشت: هزینه  کردن 
در  مرکزی  آزمایشگاه های  تاسیس  برای 
در واقع هزینه  دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی؛ 

نیست، بلکه سرمایه گذاری است.

پیشگامان  از  شیراز  دانشگاه  گفت:  ادامه  در  وی 
کشور در مسیر تحقیقات تجربی و کاربردی بوده و 
تنگناهای  وجود  علی رغم  نیز   1396 ازسال  ما 
تجهیزات  از  مجموعه ای  شدیم  موفق  اعتباری، 
دانشگاه  مرکزی  آزمایشگاه های  در  را  پیشرفته 
آزمایشگاه های  کلیه   همچنین  کنیم؛  راه اندازی 
موجود در دانشکده ها، بخش ها به طور سازماندهی 
 شده زیرنظر آزمایشگاه مرکزی هستند، به طوری که 
مجموعه ای یکدست از خدمات ارزنده ی تجربی را 

در اختیار محققین قرار می دهند.

و  مجرب  و  زبده  کارشناسان  نبود  نادگران،  دکتر 
را  آزمایشگاهی  کارشناسان  استخدام  تنگناهای 

و  دانست  آزمایشگاه ها  فراروی  مشکالت  ازجمله  
افزود: امید است با همت و درایت مسئوالن ذیربط 
و طرح برنامه ها و ایده های فاخر، راه توسعه ی علم 
در کشور از مسیر تاسیس آزمایشگاه های دقیق و 

شفاف علمی طی شود.

و  صبح  نشست  دو  در  مراسم  این  گفتنی ست 
بعدازظهر، با سخنرانی پیشکسوتان علمی کشور و 
اساتید مجرب دانشگاهی و همچنین برنامه  بازدید 

از نمایشگاه های مجازی ترتیب یافت.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه شیراز

و  حمایت  دفتر  مدیرکل  نیسی،  عبدالساده  دکتر 
علوم،  وزارت  فناوری  و  پژوهشی  امور  پشتیبانی 
تحقیقات و فناوری در مراسم بزرگداشت روز ملی 
که  جرجانی  اسماعیل  حکیم  زادروز  و  آزمایشگاه 
امروز )یکشنبه مورخه 1400/02/29( به میزبانی 
و  تجهیز  لزوم  بر  شد،  برگزار  شیراز  دانشگاه 
از  استفاده  با  کشور  آزمایشگاه های  به روزرسانی 
ایجاد  و  استانداردسازی  نوین،  روش های 
آزمایشگاه های همکار سازمان ملی استاندارد تاکید 
وزارت  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به  کرد. 
علوم به نقل از دانشگاه شیراز، در این آیین که به 
دلیل شیوع بیماری کرونا به  صورت مجازی برگزار 
روز  بزرگداشت  برگزاری  ابتکار  نیسی،  دکتر  شد، 
ملی آزمایشگاه و زادروز حکیم اسماعیل جرجانی 
تحقیقاتی  انجمن  و  شیراز  دانشگاه  سوی  از  را 
ارزیابی هوشمندانه  حرکتی  ایران  آزمایشگاه های 

کرد و اظهار داشت: این اقدام وظایف دانشگاهیان 
را در مقابله با بیماری کرونا دو چندان می کند. وی 
با تاکید بر اینکه وجود تجهیزات آزمایشگاهی وجه 
این  در  پیشنهاداتی  بیان  به  دانشگاه هاست،  تمایز 
آرای  ثبت  برای  برنامه ای  تدوین  ازجمله:  زمینه 
مؤسسات درخصوص شرکت های تامین تجهیزات 
خدمات  شبکه های  ایجاد  شاعا،  سامانه  در 
برای  مدلی  ارائه  منطقه ای،  آزمایشگاهی 
کرونا  بیماری  شیوع  دوران  در  خدمات رسانی 
پرداخت و گفت: دانشگاه شیراز باتوجه به امکانات 
خوبی  دبیرخانه  می تواند  دارد،  که  ظرفیت هایی  و 

برای انجام این فعالیت ها باشد.

استخدام  سنتی  روش  از  انتقاد  با  نیسی  دکتر 
کارشناسان آزمایشگاهی، افزود: با توجه به اهمیت 
حوزه آزمایشگاه ها و لزوم جذب کارشناسان مجرب 
برای  جذب  روش  این  زمینه،  این  در  زبده  و 
کارشناسان آزمایشگاهی صحیح نمی باشد و در این 
خصوص با مقامات ذیربط در حال مذاکره هستیم.

     پنجاه سال زندگی و تجربه در آزمایشگاه

علی اکبر موسوی موحدی
مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک

دانشگاه تهران
به نقل از روابط عمومی انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران 

علوم  توسعه  ارکان  از  يکی  تحقيقاتی  آزمايشگاه 
تجربی است. هر آزمايشگاهی حسب دستاوردهای 
آموختگان،  دانش  اعضا علمی،  نوآوری،  و  علمی 
و  علمی،  همکاری های  اندازه گيری،  دقيق  ابزار 
بيوشيمی  آزمايشگاه  می يابد.  هويت  آن  سوابق 
فيزيک، در مرکز تحقيقات بيوشيمی و بيوفيزيک 

       دکتر احمد آقایی
    رئیس انجمن تحقیقات آزمایشگاهی  ایران
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دانشگاه تهران به عنوان آزمايشگاه مادر در قلمرو 
بيوشيمی فيزيک در ايران در سال 1366 تاسيس 
پردیس  شده است. بنای قديمی اين آزمايشگاه در 
صد  از  بيش  که  دارد  قرار  تهران  دانشگاه  مرکزی 
تحقيقاتی  علمی  مقاله  صدها  آموخته،  دانش 
بين المللی و هزاران استناد علمی، کتاب ها، ثبت 
يافته  خاتمه  طرح  ده ها  نوآوری،  و  اختراعات 
جوايز،  بين المللی،  دانشگاهی-ملی  تحقيقاتی 
پرورش پژوهشگران پسا دکترا، نصب دستگاه های 
سرور  سنجی؛  طيف  و  گرماسنجی  پيشرفته 
در  علمی-تحقيقاتی  همکاری های  محاسباتی، 
از  بخشی  علم  ترويج  و  بين المللی  و  ملی  سطح 
با  همجوار  آزمايشگاه  اين  است.  آن  فعاليت های 
کرسی يونسکو در تحقيقات بين رشته ای در ديابت، 
دانش مدار  شرکت  بيوترموديناميک،  علمی  قطب 
زيست ساختار، دبيرخانه انجمن بيوشيمی فيزيک 
اين  آموختگان  دانش  است.  گرفته  قرار  ايران 
آزمايشگاه که هم اکنون از اعضا علمی و متخصصان 
را  متعددی  آزمايشگاه های  هستند،  رتبه  عالي 
پرورش  و  تربيت  جايگاه  که  نموده اند  تاسيس 
و  علمی  آثار  فناوری ها،  و  نوآوری  دانشجويان، 
هستند.  جهان  و  ايران  در  علمی  توسعه  اثرگذاری 
برای  به تجهيزات  آزمايشگاه های تحقيقاتی مجهز 
برای  مبرم  نياز  دقيق  بسيار  اندازه گيری های 
هر  است.  فناوری  و  نوآوری  علم،  پيشرفت 
آزمايشگاه نياز به آزمايشگاه های پشتيبان دارد لذا 
مناسب است آزمايشگاه در درون مراکز تحقيقاتی 
ايجاد و مورد پشتيبانی قرار گيرد. البته شايان ذکر 
است، آزمايش می بايد بر مبنای يک فرضيه علمی 
هر  اصلی  محور  و  مغز  لذا  پذيرد  انجام  دانايی  و 
آزمايشگاه حضور استادان، محققان ، نيروی انسانی 
که در جايگاه حيات بخش  با تجربه است  و  دانا 

آزمايشگاه زندگی و آزمايش می نمايند. 

  دکتر رضا یوسفی

   عضو هیأت مدیره  انجمن 

    تحقیقات آزمایشگاهی ایران 

و

                  رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز 

 
به نقل از روابط عمومی دانشگاه شیراز 

به  شیراز  دانشگاه  در  که  خرسندیم  بسیار  امروز 
حکیم  زادروز  و  آزمایشگاه  ملی  روز  مناسبت 
اسماعیل جرجانی  در خدمت فعاالن ارجمند حوزه 
بسیار  هستیم.  کشور  سراسر  از  آزمایشگاهی 
حضوری  میزبانی  افتخار  اگر  می بودیم  خشنودتر 
شما سروران گرامی  را در آستانه اردیبهشت ماه  در 
مالحضات  که  دریغ  ولی  می داشتیم.   شیراز  شهر 
سلب  ما  از  را  بزرگ  افتخار  این  بهداشتی  جدی 
نموده است. این مراسم علمی- فرهنگی با همکاری 
آزمایشگاهی  تحقیقات  انجمن  شیراز-  دانشگاه 
ایران و شبکه آزمایشگاه های علمی ایران )شاعا( 
طرح  بر  عالوه  مراسم  این  در  می شود.  برگزار 
موضوعات آزمایشگاهی  با هدف پاسداشت مقام 
شامخ طبیب بزرگ و آزمایش گر  حکیم اسماعیل 
بوسیله  وی  ارزشمند  آثار  و  زندگی  جرجانی 
کشور  علمی  بزرگ  شخصیت های  و  اندیشمندان 
مرور خواهد شد. حکیم اسماعیل جرجانی پزشک 
مکتب  پایه گذار  و  آزمایشگر  و  نام  صاحب 
آثار  بزرگترین  از  یکی  که  است  فارسی نویسی 
به  پزشکی جهان یعنی ذخیره خوارزمشاهی را نیز 
زبان فارسی به تحریر در آورده است. وی عالوه بر 
سرآمد  نیز  عرفان  و  ادبیات  فلسفه-  در  پزشکی 
بوده است و  حدود هزار سال پیش و  روزگارش 
همچون  غربی  بزرگ  دانشمندان  از  جلوتر  قرن ها 
از را  علمی  مباحث  آثارش  در  دیگران  و  گالیله 

می کرده  بررسی  آزمایشگاهی  مشاهدات  مسیر 
است.  سی ام فروردین ماه هرسال که مصادف با 
زادروز وی می باشد در کشور ما به عنوان روز ملی 
در   این رو  از  است.   شده  گذاری  نام  آزمایشگاه 
و  فیلسوف   ادیب،  حکیم،  این  روز   زاد  آستانه 
و  می داریم  گرامی  را  وی  شامخ  مقام  دانشمند 
یادآور  و  می داریم  پاس  را  او  ارزشمند  خدمات 

می شویم.
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بارفرهنگی دانش ها و فناوري هاي نوین
دکتر یوسف ثبوتی

فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران 
دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایه - زنجان

تعهدات و به كلمات امروزی گونه ای قانون گرائی، ايران ساسانی سال ها بود. 
از خود دور كرده بود. ابن خلدون در 806 يا 808 هجری هم زمان با شروع قرن 
و  فرهنگی  پيامدهای  و  اروپا  رنسانس  بست.  فرو  ديده  ميالدی  پانزدهم 
اجتماعی و علمی و صنعتی آن را نديد. اگر می ديد شايد در قالب عصبيت 
”تعهد به جستجوی علت و معلول“ و ”دوری جستن از تفكر عبودی“ نوزائی 
يك  اروپا را توجيه و تعليل می كرد. اروپا در آستانه گذر از قرون تاريك در 
فاصله زمانی كوتاه تفكر ارسطوئی را از خود تكاند، آموزه های دستوری كليسا 
را با شدت و وسواس از خود دور كرد. به دنبال علت آنچه كه می ديد گشت. 
به مرحله ابداع رسيد. از نوآوری به وجد آمد و جستجوگری و تأمل در ظرايف 
و دقايق همه شئون زندگی اش را به صورت خواست همگانی درآورد. در حوزه 
و  شيمی  و  فيزيك  همانند  ما،  زمان  رايج  پايه  علوم  يعنی  طبيعی،  حكمت 
بيولوژی و غيره، متعهد شد هر آنچه را كه حكم می كند به رأی العين نشان دهد 
و اگر چنين كرد آنوقت ادعای اعتبار كند. چنين است كه غرب توانسته است 
دانش ها و تكنولوژی های نو را بيافريند و متناسب با آن نهادهای اجتماعی، 
اقتصادی و مديريتی امروزی را بنا نهد. از ِقَبل قدرتی كه از اين راه بدست 
فقط  نه  است.  نفوذ جامع االطراف شده  غير غربی صاحب  در جوامع  آورده 
دانش و فناوری، بلكه همراه با آن، فرهنگ و آداب و عادات روزمره خود را 

نيز به غير غربی عرضه می كند و او هم طوعًا و كرهًا پذيرا است.

غرض از اين مقدمه مبسوط بر ”مقدمه“ ابن خلدون اين است كه نتيجه گيری 
كرده باشم كه اواًل هرگونه تحول تأثيرگزار و همه جانبه در شئونات اجتماعی يك 
قوم نخست بايد به صورت خواست همگانی درآيد و تكاپوی همگان را در 
رسيدن به آن پشتوانه داشته باشد. تشّبهه به ديگران، نسخه برداری از رفتار و 
كردار آن ها، خريد دانش ها و فناوری های جوامع پيشرفته، جامعه خودی را به 
ارزش های  نظر  از  نوين  فناوری های  و  دانش ها  ثانيًا  رساند.  نخواهد  كمال 
و سنت های جامعه  عادات  و  آداب  بر  نيستند.  اجتماعی خنثی  و  فرهنگی 
مصرف كننده سنگينی می كنند و تجديدنظر در آن ها را می طلبند. به كارگيری 
كارا و مقتصدانه و عاری از تنش از دانش ها و فناوری های نو نيز در گرِو دو 
شرط خواهد بود. نخست آنكه جامعه در خلق جهانی آن ها سهيم باشد تا بتواند 
بروز نارسائی ها به هنگام چاره بينديشد و مااًل  بر تكنولوژی مسلط شود، در 
خود صاحب نظر شود. دوم آن كه الزامات فرهنگی و ارزشی آن ها را بشناسد و 
برای كنار آمدن با آن ها آماده باشد. در مورد اول، در اينكه خالقيت علمی و 
شده  گفته  بسيار  سخن  ضرورت هاست  از  جامعه  پويائی  برای  تكنولوژيكی 
باقی مانده اين مقاله بر نكته دوم خواهد بود كه تكنولوژی و  كيد در  است. تأ
دانش نوين از نظر ارزش های فرهنگی و سنت های اجتماعی خنثی نيست و 
مثال  ذكر چند  به  مطلب  شدن  روشن  برای  دارد.  ناخوش  و  خوش   تبعات 

مبادرت می شود. 

به نقل از روابط عمومی انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران 

به اعتبار آراء صاحب نظران در علوم اجتماعی، ابن خلدون از اولين متفكرينی 
است كه در مبانی دانش جامعه شناختی تأمل كرده و از اصول حاكم بر آن 
سخن به ميان آورده است. ابن خلدون در ”مقدمه“ )1( خود، عامل تحول های 
اجتماعی در اقوام مختلف را ”عصبيت“ می نامد. با كلمات امروزی، عصبيت 
گونه ای آمادگی اجتماعی است كه در يك قوم برای پذيرش يك نظر يا رفتار به 
وجود می آيد و به صورت آرزوی قومی و ملی برای نيل و تعالی بخشيدن به 

آن تجلی می كند.

سقوط  و  عرب  جاهلی  جامعه  توسط  اسالم  پذيرش  از  ابن خلدون  مثال  دو 
جامعه اشرافی ساسانی آموزنده و قابل توجه است. به نظر او عرب جاهلی، 
بسيار پيش از آنكه رسول  الله ندای توحيد سر دهد، خود را به وفای عهد و  
احترام به قول و قرارهای قبيله ای و ميان قبيله ای متعهد كرده بود. تجلی اين 
تعهد نيز در مراعات ماه های حرام و آداب حج جاهلی متجلی می شد كه اقاًل 
به مدت چند روز هيچ عمل تخريبی حتی در حد آزردن حشرات موذی از وی 
سر نمی زد. وجود چنين آمادگی و عصبيت به عرب امكان داد كه آموزه های 
اجتماعی و اخالقی حضرت رسول الله را بتواند درك و جذب كند و در فاصله 
زمانی بسيار كوتاه كه در قياس با زمان های تاريخی به چشم بهم  زدن بايد تعبير 
شود خود را به يك جامعه صاحب اصول و معيارهای نو و از نظر فرهنگی 
مهاجم متحول سازد. به نظر ابن خلدون سقوط جامعه ساسانی نيز درست به 
به احترام  يعنی  بدارد،  بزرگ  را عرب سعی می كرد  آنچه  كه  بود  اين خاطر 
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1. علی الظاهر دارو و درمان نوين مطلوب است و هيچ منع اخالقی، فرهنگي 
و اعتقادی از ديد هيچ كس اعم از خواص و عوام ندارد. در ايراِن ما هم از 
يكصد و پنجاه سال پيش كم و بيش بدون مقاومت مورد استقبال قرار گرفته 
است. ولی در همين مدت سبب شده است كه جمعيت چند ميليونی كشور به 
يابد. در جهت كنترل جمعيت تجويز و عماًل  افزايش  هشتاد و چند ميليون 
تحميل شده است كه جوانان تا سنين بيست و چند سالگی دور و بر انتخاب 
همسر نگردند. ولی فراموش شده است كه جوانی نيازهای خدا آفريده دارد و 
برآوردن آن ها را می طلبد. از سوی ديگر جامعه بر آداب و عادات و باورهای 
يكصد سال پيش پافشاری می كند. جدائی زن و مرد را می خواهد و آمادگی 

مصالحه ندارد. 

2. مشاركت زن و مرد در محيط های تجاری و صنعتی و اداری و آموزشی 
الزمه زندگی امروزی است. بالطبع ديدن و ديده شدن زن و مرد را بدنبال دارد. 
با سنت محصور بودن زن در چارديواری خانه در تعارض است. مشاركت زن 
و مرد در خارج از خانه در كشور ما تحقق پذيرفته است. ولی هنوز كه هنوز 
است در مورد لباس و نحوه برخورد زن و مرد الگوی عاری از تنش پيدا نشده 

است و چه توانی كه صرف آن نمی شود.

3. آموزش همگانی در هر مقطع سنی و در هر موضوع علمی، فنی و اجتماعی، 
اعتقادی و فرهنگی مطلوب است و علی الظاهر از سوی همه مقام های دولتی، 
قضائی و مذهبی تجويز می شود. ولی تكّثر مكاتبات فكری را به دنبال دارد كه 

جامعه در پذيرش بخش هائی از آن ترديد دارد. 

4. تكنولوژی های اطالع رسانی و ارتباط جمعی از خدمات پستی و تلفن و 
تلگراف گرفته تا راديو و تلويزيون و ماهواره و پست الكترونيكی و اينترنت و 
تا روزنامه و كتاب و نشريات ادواری هر كدام كه در غرب بوجود آمده اند اندك 
بكار گرفته شده اند. ولی آميختن با فرهنگ های  زمانی بعد در كشور ما نيز 
پی داشته اند كه در موارد بسيار  ديگر و مخصوصًا فرهنگ های غربی را در 
مطلوب جامعه نبوده است. در كشورهايی همانند ما هميشه چاره در اين ديده 
را  آنچه  و  كند  نظارت  اطالعات  جريان  بر  كاری  و  ساز  كه  است  شده 

خوش آينداش نيست جلو بگيرد.

5. در اين ميان به نظر اين كمترين بحث انگيزترين عامل تنش ها در جوامعی 
نظير جامعه ما اصول رايج در دانش های بنيادی است. دانش ها و فناوری های 
جديد كه ريشه در معارف سنتی ما ندارند از محسوسات صحبت می كنند. بر 
كيد دارند. احكام نهايی خود را با ميزان تطابق آن ها  رابطه علت و معلول تأ
با مشاهدات ارزيابی می كنند. نه تنها از جزميت گريزانند بلكه در هر حكمی 
تشكيك و ترديد را ترجيح می دهند. در موارد بروز اختالف بين صاحب نظران  
منطق رياضی و اگر نشد مشاهدات عينی مستقيم و غير-مستقيم به داوری 
از  اعم  ما  تاريخی  و  سنتی  معارف  در  چنين خصوصيتی  می شوند.  خواسته 
اعتقادی و غير آن وجود ندارد. حتی صاحب نظران در موارد اختالف از تكفير 
و تفسيق هم ترازان خود ابا نداشته اند و ندارند. تكفير ابوعلی سينا و فارابی 

توسط امام غزالی)2( به خاطر نظرات فلسفی آن ها، بدگويی ابوريحان بيرونی 
از محمد زكرياي رازی)3(  به سبب )به نظر ابوريحان( بدباوری های رازی، 
حكم  الحاد و مهدورالدم بودن شيخ اشراق، سهروردی، توسط علمای حلب)4( 
به خاطر مغايرت حكمت اشراق وی با نظرات آن ها، مشتی نمونه از خروار اند. 
از اين نظر دانشجوی دانشگاه با طلبه حوزه در مقابل هم قرار می گيرند. اولی 
آموزش ديده است كه پرسش گر باشد و هيچ قول و حكمی را نهايی و غيرقابل 
تغيير نداند و دومی متعهد شده است كه متعبد باشد و حريم باورها را پاس 
بدارد. هم از اين نظر است كه حوزه و دانشگاه علی رغم همه حسن نيت ها و 
پيش گامی ها از هر دو طرف نتوانسته اند توفيق چشم گيری در نزديك شدن به 
هم ديگر داشته باشند. و باز به همين خاطر است كه در ماه های اخير بعضي از 
بزرگان و پاسداران حريم باورها به زبان آورده اند كه در هدايت و سوق جوانان 
به سمت ايده آل های مورد نظر توفيق حاصل نشده است. اكنون اجازه می خواهم 

از آنچه تاكنون گفته ام نتيجه گيری كنم:

و  نوانديشی  نوآوری،  يعنی  كلمه  معنای  به  تكنولوژيكی  و  علمی  خالقيت 
نوجويی. دست يابی به فناوری جديد يعنی بكار بردن ابزارها و روش هايی كه 
در گذشته تاريخی و يا بالفصل جامعه سابقه ندارد. اجتماعی كه پذيرش نوآوری 
و تحمل سنت شكنی را ندارد و ترجيح می دهد در چارچوب عادات و آداب 
بتواند به خالقيت علمی و تكنولوژيكی دست  مرسوم خود عمل كند مشكل 
بتواند از تكنولوژی خريداری شده اش، استفاده مقتصدانه و  بيابد و مشكل تر 
درست بكند. جامعه ما از اوان آشنايی با غرب، كم و بيش از حدود يكصد و 
پنجاه سال پيش، شيفته و مسحور علوم و فنون جديد بوده است. در تحصيل 
آن سرمايه می گزارد، برنامه می ريزد. وقت صرف می كند، و رنج می برد. ولی 
آخر سر می بيند آنطوری كه دلش می خواهد شاهد مقصود را در آغوش نمی كشد. 
بيگانه وهن می بيند. به نظر اين  ناكام است، از خودي مالمت می شنود و از 
الزامات نوآوری ها و  كمترين همه اين ها به خاطر اين است كه به تبعات و 
نوجويی ها بی توجه است. چاه نكنده منار می دزدد. می توان ناكامی ها و بروز 
تنش ها را از اين منظر هم ديد و از متهم كردن هم ديگر به الحاد، خودفروخته گی، 
خودباختگی، خيانت به تاريخ و ملت و معتقدات، جمود فكری و عوام فريبی

از  خارج  در  را  مشكالت  ريشه  می توان  كرد.  پرهيز  ديگر  نام های  انواع  و 
باگانه هم جستجو كرد و فارغ از حب و بغض و  انسان ها اعم از بيگانه و 

عواطف له و عليه انسانی در رفع آن ها گام برداشت. 

مراجع:

1. ابن خلدون، ابوزيد عبدالرحمن، كتاب العبر و ديوان المبتدآ و الخبر فی ايام 
العرب و العجم و البربر- جلد اول مقدمه

2. غزالی، ابوحامد محمد، المنقذ من الضالل    
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ضمن قدردانی فراوان از همه بزرگواران و صاحب نظران ارزشمندی که با بیان مطالب علمی و فاخر خود در این بزرگداشت حضور داشتند و سپاس از همه 
شرکت کنندگان گرامی که نمودی بسیار عالی از محققان و فعاالن جامعه آزمایشگاهی کشور می باشد بیانیه این بزرگداشت با اقتباس از نظرات ارزشمند 

اساتید و همکاران محترم جهت درج در تاریخ و ادبیات علمی ایران تقدیم می گردد.

پاسداشت دانشمندان و بزرگانی که مسیر دانش و پیشرفت را واکاوی نموده و چراغ راه پژوهشگران می باشند را بر خود واجب می دانیم تا بتوان 
با بررسی انگیزه و مسیر تالش آن ها درس هایی آموزنده اخذ نماییم. نکوداشت حکیم جرجانی، بزرگداشت همه کسانی است که با تالش و پشتکار 

مسیر تحقیقات آزمایشگاهی را توسعه و گسترش دادند.

فعالیت های حوزه آزمایشگاهی نیازمند فرهنگ سازی مناسب و الگوهایی پیشرو می باشد تا بتوان ضمن حفظ خالقیت های علمی، این محیط ها 
را سالم، مقتصدانه و توانمند مدیریت نمود. امید است همگرایی همکاران محترم آزمایشگاهی در قالب هایی نظیر انجمن تحقیقات و نشست هایی 

جامع همانند روز بزرگداشت حکیم جرجانی این موضوع محقق گردد.

بسیاری از حوزه های علمی سرآغاز و مهم ترین رکن در توسعه علمی است، ایجاد آزمایشگاه های  توسعه و ایجاد آزمایشگاه های پویا و فعال در 
این  تا  این خصوص می باشد و موجب شده است  در  ایران )شاعا( گامی بسیار موثر  آزمایشگاه های علمی  در قالب شبکه  دانشگاه ها  مرکزی 

دانشگاه ها محل مناسبی برای حضور و همراهی محققان در حوزه های مختلف باشد. 

ضرورت توجه به این بخش، هموارسازی و رفع موانع فعالیت موثر این بخش می تواند راهشگای مناسبی در جهت فعالیت های موثر و اقتصادی 
دانشگاه ها بوده و از توان علمی کشور حداکثر استفاده را بنماید.

برون دادهای موثر آزمایشگاهی که بتواند در توسعه علمی کشور موثر باشد نیازمند توسعه های آزمایشگاهی مدیریت شده در سطح کالن ملی و 
شبکه سازی صحیح آزمایشگاهی است. امید است سیاست گزاران حوزه های پژوهشی و دانشگاهی به این موضوع توجه ویژه ایی نمایند.

اصالح قوانین موجود در حوزه ایجاد شبکه های آزمایشگاهی و به روزآوری آن ها جهت ارتباط موثر آزمایشگاه ها می تواند گام موثری در توسعه 
علمی کشور باشد.

داشتن ادبیات صحیح و یکپارچه در فعالیت های آزمایشگاهی از جمله ضرورت های انکارناپذیر این حوزه در کشور می باشد تا بتوان الگویی صحیح 
و روشن در کشور را فراهم آورد در این خصوص پیشنهاد می گردد وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری با توجه به توان موجود در این حوزه به 

خصوص پتانسیل باالی انجمن های علمی این موضوع را محقق نماید.

دانشمندان و  پیشرفته و فعالیت  استقرار تجهیزات بسیار  که محل  اساسی  فناوری  های  تولید علم فاخر و  با هدف  آزمایشگاه  های ملی   ایجاد 
پژوهشگران برتر باشد یکی از نیازهای جدی و فوری کشور می  باشد )برگرفته از کنفرانس شیراز(

پایان صمیمانه از همکاران محترم دانشگاه شیراز، اعضای انجمن تحقیقات آزمایشگاهی کشور و شبکه علمی آزمایشگاهی ایران )شاعا( به  در 
جهت طراحی، برنامه ریزی و اجرای این بزرگداشت کمال تقدیر و تشکر را داریم.

بیانیه پایانی
 بزرگداشت روز ملی آزمایشگاهی و زاد روز حکیم اسماعیل جرجانی

شیراز-فروردین ماه 1400
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دکتر محمد صادق علیائی 

فناوری،  و  تحقیقات   ، علوم  وزارت  علمی  هیات  عضو 

)شاعا(،  ایران  علمی  آزمایشگاه های  شبکه  بنیان گذار 

عضو هیأت موسس انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

محمد صادق علیائی موضوع برگزاری روز ملی آزمایشگاه را در این دانشگاه 
توسعه علمی کشور  در  آزمایشگاهیان نقش ممتازی  زیرا  دانست  بزرگ  کار 
بخش  در  زحمات  بیشتر  و  نمی شوند  دیده  قشر  این  هرگز  متاسفانه  دارند، 
انجام  با   زیرا  بوده  زحمتکش  قشر  این  دوش  بر  دانشگاه  علمی  تولیدات 
همچنین  شکست  و  تجهیزات  از  حفاظت  و  نگهداری  دقیق،  آزمایش های 
تحریم های بین المللی در بخش تعمیر تجهیزات با فناوری باال نقش مهمی بر 
عهده دارند که باید مورد توجه مسئولین دانشگاه قرار گیرد و به کار و تالش 
این همکاران خط مقدم در جبهه علمی ارج به نهند و مورد تشویق قرار دهند. 
امیدوارم انشاا... این حرکت بزرگ و ارزشمند دانشگاه  بیرجند تداوم داشته 
باشد و به سایر دانشگاه های استان و کشور نیز تسری پیدا کند و امیدوارم در 
سال های آینده روز ملی آزمایشگاه و  به اتفاق تمام دانشگاه ها و مراکز آموزش 
کاربردی،  علمی  آزاد،  دانشگاه  نور،  پیام  پزشکی،  علوم  از  اعم  عالی 
آزمایشگاه های بخش خصوصی و دستگاه های اجرای که آزمایشگاه دارند به 
اتفاق یکدیگر جشن بگیرند و از کار این قشر سخت کوش تجلیل شود و این 
حرکت می تواند نقش موثری در توسعه تحقیقاتی دانشگاه های استانی داشته 
استانی  توسعه  پیشنهادی شبکه  داشتند طرح  اشاره  ایشان  در خاتمه  باشد. 
و   نظرات  از  طرح  این  در  که  شتاپ  عناون  تحت  فناوری  و  پژوهش 
مقدم  زراعتکار  دکتر  آقای  جناب  ارجمندم   دوست  ارزشمند  راهنمائی های 
رئیس محترم آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بیرجند که انسان متفکر و صاحب 
نظر در حوزه آزمایشگاهی هستند استفاده شده است و بسیار مسلط در این 
حوزه بوده  انشاا...این  طرح را با همکاری یکدیگر در سطح استان اجرایی 
نماید، زیرا این همکاری و همراهی مسئولین استان می تواند کمک موثری در 
توسعه استان داشته باشد. اگر همراهی و مشارکت در سطح استان به وجود 
به  آمد،  به وجود خواهد  استان  در  پیشرفت  در  نوینی  یقینا حرکت های  آید 
عنوان مثال  دانشگاه کاشان، دانشگاه لرستان و دانشگاه گیالن که امروزه در 
جمع ما حاضر هستند هر کدام اینها الگوی های موفقی دانشگاهی در سطح 
استان و کشور هستند که امیدوارم انشاا... دانشگاه از برنامه های موفق این ها 

کمال بهره را ببرند. 

به نقل از روابط عمومی انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران 

 ضمن تقدیر و تشکر از مسئولین دانشگاه جهت برگزاری این مراسم و تبریک 
یادآوری  جنوبی  خراسان  استان  آزمایشگاهیان  همه  به  آزمایشگاه  روزملی 
کردند، دانشگاه بیرجند یکی از دانشگاه های پیشرو و با سابقه ایران هست و 
دارای امکانات فراوان تجهیزاتی، زیرساختی و اساتید بسیار مبرز و توانایی های 
نیازهای  اینکه  بر  عالوه  دانشگاه  این  است  این  انتظار  و  دارد  باال  علمی 
رئیس  که  برنامه های  با  باید  سازد،  برآورده  را  استان  پژوهشی  و  تحقیقاتی 
محترم دانشگاه آقای دکتر خامسان و آقای دکتر نجفی معاون محترم پژوهشی 
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اعالم  و آقای دکتر زراعتکار مقدم رئیس محترم 
کردند جزء دانشگاه های  برتر کشور باشد، به ویژه ساخت آزمایشگاه مرجع که 
اعالم  دانشگاه  رئیس محترم  توسط  بود  بخشی  و مسرت  بسیار خبر خوش 
نیک  فال  به  را  بزرگ  اقدام  این  باید  دانشجویان  و  محترم  اساتید  و  گردید 
بگیرند  و احداث این آزمایشگاه به دلیل وجود ظرفیت های خوب منطقه ای از 
جمله حوزه معادن، انرژی های نو، گیاهان داروی و استراژیک مانند زرشک، 
عناب و زعفران همچنین نزدیکی به مرز افغانستان می تواند برای ارتقاء بخش 
علمی و پژوهشی دانشگاه  و استان کمک شایانی بکند. در ادامه آقای دکتر
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مجازی در دانشگاه بیرجند



به نقل از رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بیرجند

ملی  روز  تبریک  بیرجند ضمن عرض  دانشگاه  رئیس  احمد خامسان،  دکتر 
آزمایشگاه ها و قبولی طاعات و عبادات، گفت: مراکز فرهنگی و مراکز علمی 
دانشگاه به عنوان مراکز اصلی و قلب دانشگاه شناخته می شوند و نیاز است 

برنامه ریزی ویژه ای برای رسیدگی به آن ها صورت گیرد.

رئیس دانشگاه بیرجند اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده از سال 1397 
به منظور پیشرفت و بهبود عملکرد مراکز علمی مهم دانشگاه شامل کتابخانه 
مرکزی، مراکز نوآوری و به طور کلی زیست بوم نوآوری و فناوری، مجموعه 
مدیریت فناوری اطالعات و مجموعه آزمایشگاه ها و شبکه آزمایشگاهی را 
نام برد و ابراز خرسندی کرد؛ از اولین سال برگزاری روز ملی آزمایشگاه ها در 
دانشگاه بیرجند برای موضوع آزمایشگاه ها در دانشگاه بیرجند گام های مهم و 

موثری برداشته شده است.

آزمایشگاه  ساختمان  تجهیز  شامل  اقدامات  این  مهمترین  کرد؛  تصریح  وی 
با  بیرجند  آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه  مرکزی دانشگاه، تشکیل شبکه 
آزمایشگاهی- شبکه  مدیر  و  نوآوری  و  فناوری  پژوهش،  معاون  همکاری  

کارگاهی دانشگاه صورت گرفت.

برای  اسالمی  شورای  مجلس  از  ویژه ای  اعتبار  منظور  بدین  داد؛  ادامه  وی 
تبدیل آزمایشگاه مرجع دانشگاه بیرجند به قطب ارائه خدمات آزمایشگاهی 

در شرق کشور دریافت شد.

حوزه  در  گرفته  صورت  اقدامات  دیگر  از  افزود:  بیرجند،  دانشگاه  رئیس 
تجهیزات  حوزه  در  خوب  بسیار  سرمایه گذاری  آزمایشگاهی،  خدمات 
آزمایشگاهی بوده است که باعث به روز شدن تجهیزات آزمایشگاه ها و همچنین 
جلوگیری از ارسال نمونه های آزمایشگاهی به سایر استان ها برای آنالیز گردید.

وی تصریح کرد؛ اگر چه مشکالتی مانند گرانی و اعتبارات محدود در زمینه

به نقل از رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بیرجند

دکتر حمیدرضا نجفی، معاون پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه بیرجند با 
تبریک روز ملی آزمایشگاه ها به تمامی همکاران آزمایشگاه ها و کارشناسان 
این مجموعه، گزارشی از مجموعه اقدامات اصالحی و توسعه ای انجام گرفته 
در زمینه زیر ساخت های آزمایشگاهی دانشگاه ارائه کرد و افزود: در راستای 
تحقق شعار جامعه محوری و ماموریت گرایی و در راستای مزیت های استانی 
و منطقه ای مجموعه اقداماتی از جمله تحقق ساختار شبکه ای آزمایشگاهی 
ارائه  بر  عالوه  بیرجند  دانشگاه  گفت؛  وی  گرفت.  صورت  بیرجند  دانشگاه 
محصوالت  و  دارویی  گیاهان  معدن،  شامل  اساسی  حوزه های  در  خدمات 

استراتژیک در حوزه انرژی و نانو هم حرکت نموده است.

دکتر نجفی عنوان کرد؛ به منظور افزایش بهره وری از تجهیزات آزمایشگاهی، 
دستگاه های با تکنولوژی باال در سایر آزمایشگاه های دانشکده ها به آزمایشگاه 
دانشگاه  مرکزی  آزمایشگاه  سامانه  و   است  گردیده  منتقل  دانشگاه  مرکزی 
از  علوم  وزارت  خوب   حمایت  با  همچنین  شد.  راه اندازی  نیز  بیرجند 
ازمایشگاه ها دو دستگاه تجهیزات با فناوری باال از طریق خرید ارزی برای 
دانشگاه تهیه گردیدکه انشاا.. چند مدت دیگر تحویل دانشگاه خواهد شد که 
بخش مهمی از نیازهای تحقیقاتی اساتید، دانشجویان  و محققین منطقه را بر 
را شروع  زمینه  این  در  انجام شده  کار  مهمترین  طرف خواهد ساخت. وی 
ساخت ازمایشگاه مرجع دانشگاه ذکر کرد و خاطرنشان ساخت؛ ساخت این 
آزمایشگاه در فضایی بالغ بر سه هزار مترمربع در سه طبقه با 10 قسمت مجزا 

آغاز شده است.

توان  حد  در  باید  باقیمانده  فرصت  این  در  ولی  دارد  وجود  آزمایشگاه ها 
آزمایشگاه دانشگاه بیرجند را به شکلی تقویت کرد که زمینه توسعه، پیشرفت 

و افزایش رتبه و جایگاه علمی دانشگاه فراهم گردد.

 دکتر خامسان با تشکر صمیمانه از دکتر حمیدرضا نجفی، دکتر زراعتکارمقدم 
و تمامی همکاران در حوزه معاونت پژوهشی و دیگر بخش های دانشگاه، این 

مناسبت را گرامی داشت.

دکتر احمد خامسان، رئیس دانشگاه بیرجند 

دکتر حمیدرضا نجفی، 
معاون پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه بیرجند 
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آزمایشگاه های  بودن  قدیمی  به  توجه  با  داد:  ادامه  بیرجند  دانشگاه  معاون 
دانشگاه، مبلغی بالغ بر حدود 600 میلیون تومان در زمینه تجهیز کردن و تهویه 
و استاندارد کردن آزمایشگاه های گروه شیمی هزینه شده است. همچنین در 
از  آزمایشگاهی  تجهیزات  تومان  میلیارد  هفت  بر  بالغ  گذشته  دوسال  طی 
بحث ارائه خدمات درون  نمایشگاه ساخت ایران خریداری شده است تا در 

استانی و درآمدهای اختصاصی دانشگاه گام مهمی برداشته شود.

و  مرکزی   آزمایشگاه  دکتر سرحدی، مسئول سابق  از  پایان  در  نجفی  دکتر 
که  کارگاهی  و  آزمایشگاهی  شبکه  مدیر  زراعتکارمقدم  دکتر  از  همچنین 
به ویژه  دانشگاه  آزمایشگاهی  شبکه  ارتقای  جهت  در  را  مهمی  اقدامات 
آزمایشگاه مرکزی برداشتند و زمینه تولید برخی محصوالت بهداشتی مانند ژل 

و مایع ضدعفونی را در آزمایشگاه فراهم کردند، تقدیر و تشکر کرد.

10

دکتر زراعتکارمقدم، 

مدیر شبکه آزمایشگاهی و

 کارگاهی دانشگاه بیرجند 
به نقل از رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بیرجند 

بیرجند  دانشگاه  کارگاهی  و  آزمایشگاهی  شبکه  مدیر  زراعتکارمقدم،  دکتر 
ضمن تشکر از مهمانان و همه همکاران و کارشناسانی که در مراسم شرکت 
اصالح  و  ارتقاء  در جهت  انجام شده  اقدامات  از  مختصری  گزارش  کردند، 
نرم  اقدامات  بخش  دو  در  بیرجند  دانشگاه  آزمایشگاهی  ساختارهای شبکه 

افزاری و سخت افزاری ارائه کرد.

ارائه  نحوه  دستورالعمل  تدوین   )1 به  خود  گزارش  در  زراعتکارمقدم  دکتر 
خدمات  جهت  مناسب  سازوکار  ارائه   )2 آزمایشگاهی-کارگاهی،  خدمات 
داخلی  نامه  آئین  تدوین   )3 آزمایشگاهی-کارگاهی،  تخصصی  ای  مشاوره 
  HSE دانشگاه،  تشکیل کمیته بازرسی HSE تشکیل شورای ،HSE شورای
دانشگاه، و راه اندازی کمیته های HSE واحدها، 4( تدوین آئین نامه و تشکیل 
شورای سیاست گذاری شبکه آزمایشگاهی-کارگاهی، 5( ارائه طرح توجیهی 
برای آزمایشگاه مرجع، 6( انعقاد تفاهم نامه با معاونت غذا و دارو دانشگاه 
تجمیع   )7 سموم،  و  سنگین  فلزات  آنالیز  جهت  بیرجند  پزشکی  علوم 
خرید   )8 آزمایشگاهی،  خدمات  مرکز  اندازی  راه  و  پیشرفته  دستگاه های 
دستگاه های پرکاربرد دارای توجیه اقتصادی از طریق نمایشگاه ساخت ایران 

و خریدهای ارزی، 9( انعقاد قرارداد خرید دستگاه کروماتوگرافی مایع-طیف 
سنج جرمی )LC-Mass( ساخت کمپانی واترز آمریکا با شرکت مبناطیف، 
10( انعقاد قرارداد خرید دستگاه طیف سنجی نشر اتمی-پالسمای جفت شده 
القایی )ICP-OES( ساخت کمپانی شیمادزو ژاپن با شرکت زیست پرتو بهبود 
و 11( تخصیص فضای مناسب جهت فراهم آوردن زیرساختهای الزم برای راه 

اندازی واحد R&D اشاره کرد.

بیرجند  دانشگاه  آزمايشگاهي  جامع  سامانه  طراحی  تکمیل  همچنین  ایشان 
مناسب  ارائه سازوکار  اپلیکیشن،  و  نسخه تحت وب  به صورت  )سجاب( 
جهت مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی، اخذ مجوز آزمایشگاه های همکار از 
اداره استاندارد، محیط زیست و معاونت غذا و دارو، تدوین فرایند مدون 
جهت خرید متمرکز مواد و تجهیزات شیمیایی، تدوین فرایند مدون برای تعمیر 
شبکه  همکار  های  آزمایشگاه  نویس  پیش  تهیه  تجهیزات،  نگهداری  و 
آزمایشگاهی، پیاده سازی استاندارد  ایزو 17025 در آزمایشگاه مرکزی و راه 
اندازی واحد پیشتیبانی شبکه آزمایشگاهی را از جمله برنامه های سال جاری 

در مجموعه شبکه آزمایشگاهی-کارگاهی نام برد.

پایان این مراسم از زحمات جناب آقایان دکتر علی اله رسانی و دکتر رضا  در 
آزمایشگاهی- شبکه  ارتقاء  و  راه اندازی  در جهت  ها  تالش  بدلیل  سرحدی 
کارگاهی و آزمایشگاه مرکزی و کارشناسانی که همکاری با شبکه آزمایشگاهی 

دانشگاه بیرجند داشته اند، تقدیر به عمل آمد.

الزم به توضیح است؛ این مراسم در دو نشست صبح و بعدازظهر، با سخنرانی 
پیشکسوتان علمی کشور و اساتید مجرب دانشگاهی و همچنین کارگاه های 

مجازی برگزار شد.



11

به نقل از روابط عمومی انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

دانشگاه  علمی  ارتباطات  و  پژوهشی  معاونت  منعم زاده  مجید  دکتر  آقای 
کاشان ضمن تقدیر و تشکر از دانشگاه بیرجند جهت دعوت به این جلسه با 
اهمیت  و ایشان  بیان داشتند که ایده اولیه احداث آزمایشگاه مرکزی توسط 
آقای دکتر علیائی شکل گرفت و دانشگاه کاشان هم با استقبال از این ایده به 
کمک آقای دکتر محسن بهپور استاد دانشکده شیمی مشغول به تجمیع کردن 
خیرین  کمک  به  ادامه  در  دانشگاه شدند.  در  موجود  تجهیزات  و  دستگاهها 
بزرگوار و حمایت هیأت رئیسه محترم دانشگاه، یک ساختمان مجزا تحت 
مؤثر،  ایده های  دیگر  از  گردید.  احداث  مرکزی  آزمایشگاه  مجتمع  عنوان 
و  علیائی  دکتر  آقای  توسط  ایران  آزمایشگاهی  تحقیقات  انجمن  راه اندازی 
زحمات آقای دکتر آقایی )دانشگاه مراغه( را باید نام برد که به حق جایگاه آن 
در کشور احساس می شد. آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان تالش کرده است 
بهترین  نیز  منطقه  زیست بوم فناوری  از  اسانس  پژوهشکده  احداث  با 
دارای  اسانس  پژوهشکده  که  است  ذکر  به  الزم  باشد.  داشته  را  بهره برداری 
از  یکی  که  اسانس  باریج  شرکت  با  و  بوده  استاندارد  همکار  آزمایشگاه 
متقاضیان بالقوه این آزمایشگاه است، همکاری های فراوانی دارد. همچنین 
به    ISO 17025 گواهینامه  اخذ  در حال  کاشان  دانشگاه  مرکزی  آزمایشگاه 
کمک دانشجویان و فارغ التحصیالن این دانشگاه است. در سال های اخیر، 
یک آزمایشگاه به همراه تجهیزات اولیه را در قبال قرارداد طرح های صنعتی 
بر اساس نیاز منطقه به بخش خصوصی واگذار کرده است که از مهم ترین آن ها 
ایشان  نمود. همچنین  ایران اشاره  بار در  اولین  برای   NA تولید  به  می توان 
اشاره کردند که ساخت دستگاه های اوزون ساز، تصفیه کننده هوا و ضدعفونی 
حمایت  با  که  دانش بنیان  شرکت های  توسط  دانشگاه  برای  الزم  کننده های 
آزمایشگاه مرکزی شکل گرفته بودند، تأمین شده است. ایشان در انتها به دو 
دست آورد مهم آزمایشگاه مرکزی که به همت متخصصان داخل دانشگاه انجام 

به نقل از رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بیرجند 

دانشگاه گیالن با 10 دانشکده، 2 پژوهشکده و حدود 17000 دانشجو و 600 
راه  با  که  می باشد  کشور  دانشگاه خط ساحلی  بزرگترین  علمی  هیات  عضو 
اندازی رسمی مجتمع آزمایشگاه مرکزی خود در قالب 12 آزمایشگاه تخصصی 
لبنی،  فرآورده های گوشتی، صنایع  در حوزه های کشاورزی، صنایع غذایی، 
آرایشی، بهداشتی و فرآورده های فلزی، سلولزی، شیمیایی و صنعتی به طور 
رسمی در بهار سال 1397 افتتاح شده است و با ترسیم صحیح و سیستماتیک 
برای نقش آفرینی اجتماعی و  افق کاری و خدماتی خود، گامی مهم و موثر 
به  آزمایشگاهی  مطلوب  خدمات  ارائه  یعنی  خود  ماهوی  رسالت  به  عمل 
جامعه علمی و پژوهشگران و همچنین پوشش نیازهای استانی، منطقه ایی و 
تقویت  و  تجهیز  با  گیالن  دانشگاه  مرکزی  آزمایشگاه  است.  برداشته  ملی 
 NIR، جذب اتمی ،GC-MS، HPLC :زیرساخت های تجهیزاتی خود مانند
انباری  سموم  آنالیز  نظیر:  بسیاری  متدهای  نخست  و...   FTIR

)مایکوتوکسین ها(، باقیمانده سموم کشاورزی )ارگانوفسفره، ارگانوکلره و...(، 
شناسایی و آنالیز کلیه فلزات سنگین، آنالیزهای عنصری، آنالیزهای میکروبی، 
شناسایی و ردیابی تراریخته ها و... را در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی 

خود بهینه سازی و توسعه داده است. این آزمایشگاه با سیاستگذاری

شده است اشاره کردند: ساخت دستگاه VSM و تعمیر  و  نگهداری دستگاه 
NMR  در ایران برای اولین بار در کشور انجام گرفت  و به عنوان یک غرور 

ملی برای از آن برای دانشگاه کاشان یاد کردند و فناوری های جدیدی نیز در 
NMR  و  آزمایشگاه مرکزی کاشان حاصل  شد  برای  کنار تعمیر دستگاه  
ایشان در خاتمه بیانات خودشان ضمن آرزوی توفیق برای مسئولین دانشگاه 
بیرجند که برنامه خوبی برای توسعه آزمایشگاه مرکزی در دانشگاه پیش بینی 
کرده اند و اظهار نمودند آزمایشگاه مرکزی یکی از طرح های خوب و موفق 
وزارت عتف بود که ثمرات بسیار زیادی برای کشور داشته است امیدواریم 
به  ایده ، پشتیبانی و تقویت شود زیرا موجب شده است همه محققان  این 
کنند و همچنین این  صورت یکسان به امکانات آزمایشگاهی دسترسی پیدا 
ایده کمک موثر برای  توسعه علمی کشور و تحقق عدالت اجتماعی را در کشور 

فراهم ساخته است.

 دکتر مجید منعم زاده، 

معاونت پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه 

کاشان و عضو هیأت مؤسس انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران  

رئیس آزمایشگاه مرکزی 
دانشگاه گیالن

دکتر شاهرخ  قوتی
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صحیح در جهت پیاده سازی الزامات آزمایشگاه استاندارد و مرجع جهت پاسخگویی 

به نیازهای جامعه و صنعت موفق به کسب صالحیت آزمایشگاه همکار استاندارد 

در حوزه های کشاورزی، صنایع  و شیمیایی  فرآورده صنعتی  و  441 محصول  برای 

غذایی، فرآورده های گوشتی، صنایع لبنی، آرایشی، بهداشتی و فرآورده های شیمیایی 

و صنعتی شده است و تنها آزمایشگاه جامع تعیین ماهیت کاال در نوار شمالی کشور 

می باشد. همچنین این آزمایشگاه با اتصال به سامانه های  COC )سامانه صادرات 

معدود  از  اسالمی(  گمرک جمهوری  EPL )سامانه جامع  و   استاندارد(  واردات  و 

آزمایشگاه های رفرنس گمرک و سازمان استاندارد می باشد که در سطح ملی فعالیت 

می نماید. از این رو در راستای ارتقای سطح عملکرد آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیالن 

و توسعه فعالیت های ملی و بین المللی، اخیرًا این آزمایشگاه موفق به کسب صالحیت 

آزمایشگاه معتمد محیط زیست نیز شده است و در حال طی مراحل نهایی اسقرار 

استاندارد ISO-17025، مرجع دامپزشکی و معتمد غذا و دارو نیز می باشد. بدین 

ترتیب به مدد این توسعه کالن نگر و زیرساخت قوی در حوزه نیازهای منطقه ای و ملی 

آزمون تخصصی و   3000 از  ارائه بیش  به  آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیالن موفق 

گمرکات  استاندارد،  پژوهشی،  و  علمی  مرکز   50 از  بیش  به  آزمایشگاهی  خدمات 

رسالت  به  توجه  با  اینرو  از  است.  شده  کشور  از  خارج  حتی  و  اسالمی  جمهوری 

کشاورزی استان گیالن و صنایع فعال موجود در آن و همچنین برخورداری این استان 

از موقعیت استراتژیک، ژئوپلتیک و ژئواکونومیک )بازار اوراسیا که همواره فرصتی 

برای توسعه تجارت منطقه ایی در دوران تحریم می باشد( و بهره مندی آن از مناطق آزاد 

و گمرکات زمینی و دریایی و قرارگیری آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیالن در کریدور 

حمل و نقل شمال- جنوب کشور، تقویت هر چه بیش تر زیرساخت های تجهیزاتی این 

آزمایشگاه جهت ارتقا آن به تراز ملی و بین المللی بسیار حیاتی می باشد. 
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سخنرانی روز ملی آزمایشگاه -1400 دانشگاه بیرجند

با موضوع “نقش آزمایشگاه مرکزی در ارتقا کیفی دانشگاه ها”

دکتر حسین حاتمی، 
رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان، عضو هیأت مدیره 

انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

برای توسعه آزمایشگاه مرکزی نیاز مبرم به متخصصین و کارشناسان خبره می باشد که 

بطور مستمر علم خود را در خصوص تجهیزات آزمایشگاهی مربوطه و آزمون ها بروز 

کنند و تنها بعنوان اپراتور محض نباشند. بتوانند روی داده ها و نتایج تفسیر و تحلیل 

بیاورند و گاهی با تفسیر نتایج به کالیبره نبودن و یا اشتباه گرفتن نتایج پی ببرند. با 

راه اندازی آزمایشگاه های مرکزی عمر تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی چندین برابر شد 

تمامی  اختیار  در  بطور مستمر  انجام می شود و  کارشناس تست ها  توسط یک  زیرا 

در  نیز  آموزشی  ارتقاء  باعث  مرکزی  آزمایشگاه های  نمی باشد. همچنین  دانشجویان 

پروپوزال های  که  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  مثال  بعنوان  شده اند.  دانشگاه ها 

تجربی دارند، می بایستی دوره های HSE بگذارانند. همچنین واحدهای آزمایشگاهی 

را نیز می توانند در آزمایشگاه های مرکزی و با گذراندن کارگاه های تخصصی بگذرانند. 

تنها  نیست.  تجهیزات  تمرکز  به  اصراری  مرکزی  آزمایشگاه های  توسعه  در خصوص 

می بایستی تجهیزات در اقصی نقاط مختلف دانشگاه بصورت شبکه ای یکپارچه زیر 

نظر آزمایشگاه مرکزی باشند. برای باال بردن انگیزه کارشناسان، حتما برای ایشان 

کارانه در نظر گرفته شود تا با افزایش کارکرد و کیفیت، کارانه به ایشان پرداخت گردد. 

اینطور کارشناس هم مراقبت از دستگاه خود خواهد کرد و سرویس های دوره ای را 

بود.  خواهد  مشتری  و  درآمد  کسب  پیگیر  ایشان  خود  هم  نمود.  خواهد  پیگیری 

تعدادی  همراه  به  دانشگاه ها  سازمانی  در چارت  می بایستی  مرکزی  آزمایشگاه های 

کارشناس تعریف گردند. هدف اصلی فراموش نشود و آن ابتدا انجام با کیفیت نتایج 

آزمایشگاه های مرکزی  اولویت دوم  آزمایشگاهی می باشد. سپس کسب درآمد جزو 

می باشد. رسالت پژوهش کاربردی و تجربی می بایستی اولویت اول آزمایشگاه های 

مرکزی باشند. بهتر است توزیع مواد مصرفی بصورت متمرکز از آزمایشگاه های مرکزی 

خریدهای  شود.  کاسته  آن ها  رویه  بی  مصرف  و  تکراری  خریدهای  هزینه  تا  باشد 

تجهیزات آزمایشگاهی می بایستی توسط آزمایشگاه های مرکزی بصورت برنامه ریزی 

از  و  باشد  آزمایشگاهی  زنجیره  تکمیل  هدف  با  و  گیرد  صورت  چندساله  مدون 

خریدهای پراکنده و بی هدف جلوگیری گردد. بهتر است آزمایشگاه های مرکزی پس از 

توسعه تقریبی درون دانشگاهی، برنامه ریزی برای انجام پروژه های استانی و سپس 

ملی بکنند. حتما با ارگان های دولتی و خصوصی استان خود هماهنگی های الزم جهت 

انجام تست های مربوطه و استانداردسازی و موارد پژوهشی آزمایشگاهی را انجام 

به  را  مرکزی  آزمایشگاه  کارشناسان  مستمر  آموزش  نباید  خصوص  این  در  دهند. 

بطور  سالیانه  می بایستی  مرکزی  آزمایشگاه های  کارشناسان  یعنی  سپرد.  فراموشی 

و  بروند  را  خود  دراختیار  تجهیزات  با  مرتبط  تخصصی  کارگاه  دو  باالی  متوسط 

تخصص های ایشان بروز و علمی جلو برود. در پایان از اینکه دانشگاه بیرجند همانند 

بسیاری از دانشگاه ها دلسوز خدمات باکیفیت آزمایشگاهی می باشد و جهت توسعه 

شبکه آزمایشگاهی خود تالش می کنند بسیار سپاسگزارم و به جامعه آزمایشگاهی این 

روز را تبریک می گویم. همچنین از تالش های بی وقفه ریاست دانشگاه، معاون محترم 

پژوهشی و رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تشکر می کنم. در پایان نیز از حمایت های 

فعالیت های  پشتیبان  همیشه  که  علیائی  دکتر  آقای  جناب  بی منت  و  بی دریغ 

آزمایشگاهی بودند تشکر می کنم.

به نقل از روابط عمومی انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران 

آزمایشگاه های مرکزی سهم بسزائی در تولید علم واقعی در جامعه علمی کشور دارند. 



13

مقدمه
تجارب جهانی نشان داده که با پیشرفت تکنولوژی در جوامع، سالمتی، ایمنی 
و محیط زیست انسان امروز در معرض خطرات فراوانی است و الزم است 
که برای ادامه حیات مطلوب انسان و طبیعت، این سه مقوله HSE بیش از 
پیش مورد توجه قرار گیرد. هدف از این مقاله بررسی نقش و اهمیت بهداشت، 
آموزش  کارگاه های حوزه  آزمایشگاه ها و  ایمنی و محیط زیست )HSE( در 
عالی کشور است و تاکید بر ضرورت ایجاد نظام یکپارچه مدیریت بهداشت، 

ایمنی و محیط زیست در این بخش می باشد.

کارگاه های  و  آزمایشگاه ها  در   HSE نظام  استقرار  ضرورت 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

از آنجا که رعایت اصول و قواعد بهداشت، ایمنی و محیط زیست تحت عنوان  
HSE یکی از اساسی ترین  و مهمترین اصول  توسعه پایدار کشورها می باشد  
و نقش مهمی در حفظ و سالمتی انسان ها  داشته و در شادابی جامعه انسانی 
بهره وری  به  منجر  موضوع  این سه  توام  گرفتن  نظر  در  دارد  به سزای  تأثیر 
سیستم  یک  می گردد.  در جامعه  آزمایشگاه  نظیر  مختلف  واحدهای  بیش تر 
مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست زمانی می تواند موفق باشد که رویکرد 

زیست  خسارت های  و  شغلی  بیماری های  و  حوادث  مورد  در  پیشگیرانه 
فرهنگ سازی  دیگری،  مدیریتی  هر سیستم  مانند  به  و  باشد  داشته   محیطی 
آزمایشگاهی و  مناسب در آن صورت گرفته باشد. زیر ساخت های ضعیف 
کارگاهی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی وزارت عتف که برخی از آن ها که بیش 
اخیر  در سال های  که  آن هایی  یا   و  می گذرد  آن ها  قدمت  از  پنجاه سال  از 
احداث شده اند و از اصول و قواعد استاندارد تبعیت نکرده اند. در حال حاضر 
مقاطع  در  دانشجو  نفر   3794420 که  دارد  وجود  کشور  در  دانشگاه   2569
مراکز  این  در  پزشکی   علوم  دانشگاه های  استثناء  به  تحصیلی  مختلف 
 HSE دانشگاهی مشغول تحصیل بوده که این مسئله بیانگر اهمیت موضوع
می باشد، این در حالی است که بیش از بیست و یک هزار آزمایشگاه و کارگاه 
در حوزه وزارت عتف و چندین هزار در سایر مراکز آموزش عالی و دستگاه های 
بسیار  آن ها  در   HSE مدیریت  و  داشته   وجود  خصوصی  بخش  و  اجرای 
که   گردیده  موجب  مسئله  این  و  می رسد   نظر  به  استاندارد   غیر  و  ضعیف 
احتمال  هر گونه حوادث ناگوار در آینده دور از انتظار نباشد. در حالیکه بی 
توجهی برخی از مسئولین دست اندرکار در سخنرانی های عمومی و اعالم این 
موضوع که به دلیل حجم زیاد آزمایشگاه ها و کارگاه ها موضوع HSE هزینه بر 
نمی باشد! سوال  انجام   قابل  آن ها  و ساماندهی  برنامه ریزی  امکان  و  بوده 
مراکز  در  را  مهمی  این  مسئولیت  این  باید  کسی  که چه  است  این  اساسی  
آموزش عالی کشور  بر عهده بگیرد و جان نخبگان و وسرمایه های عظیم ملی 
و تجهیزاتی که در آن ها استقرار پیدا کرده است مورد رصد مستمر قرار دهد؟ 
نیازمند  بلکه  نیست،  هزینه  عمومًا   HSE که  گفت  باید   پاسخ   در  البته 
فرهنگ سازی درست و اصولی است که با برگزاری دوره های آموزشی و تدوین 
قوانین و مقررات اصولی و نظارت مستمر، می توان از حواداث ناگوار و تلخ 
جلوگیری کرد. به عنوان مثال مهار کپسول گاز چقدر هزینه در بر می گیرد؟ یا  
ارائه آموزش و کار با دستگاه ها و تجهیزات برای دانشجویان در محیط های 
آموزشی نظیر دانشگاه ها؟ لذا این موارد هزینه چندانی برای دستگاه آموزش 
عالی ندارد ولی می تواند از تعداد زیادی حوادث جلوگیری نماید. متاسفانه در 
حال حاضر HSE  به یک موضوع غریب و غم انگیز در مراکز آموزش عالی 
کشور مبدل گشته است و مسئولین باید برنامه ای که حاصل 50 سال تحقیق 
و برنامه ریزی روی شبکه شاعا انجام گرفته را نادیده نگیرند و به فکر  برنامه 
پایدار و با ثبات بویژه در حوزه HSE باشند و از اعمال سلیقه در این حوزه 
پرهیز نمایند، زیرا این حوزه مختص به گروه و سلیقه افراد نیست، بلکه با جان 
و ثروت ملی کشور سرکار دارد، اگر حوادث ناگواری در حوزه  آزمایشگاه ها و 
کارگاه های دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری رخ دهد ماه ها و سال ها نه 
تنها مراکز آموزش عالی،  بلکه کشور را دچار چالش می کند و به نظر می رسد 
اگر مسئولین به خسارت های ناشی از  بار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و 

استقرار  غم انگیز  و  غبارآلود  به چهره  نگاهی      
نظام  HSE  در حوزه آزمایشگاه ها و کارگا ه های 

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور

 دکتر محمد صادق علیائی، بنیان گذار شبکه آزمایشگاه های 
مؤسس  هیأت  عضو  و  مرکزی  آزمایشگاه های  ایران،  علمی 

انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران
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جانی آن واقف باشند، شب ها خواب از چشمانشان ربوده خواهد شد. بعنوان 
مثال دو انفجاری که اخیرا در دو بیمارستان )یکی در ایران دیگری در کشور 
عراق( اتفاق افتاد نشانه توجه بیش از حد به مقوله HSE می باشد. انفجار 
کپسول های دپو شده اکسیژن بر اثر جرقه سیم های برق در کلینیک سینا اطهر 
مورخه 10 تیرماه 1399 که منجر به فوت چندین متخصص و اعضای هیات 
علمی علوم پزشکی شد. همچنین انفجار اخیر در بیمارستانی در بغداد مورخه 
4 اردیبهشت 1400 که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از 82 نفر شد و بر 

اثر بی احتیاطی و استقرار غلط کپسول های اکسیژن روی داد.

سخن پایانی
عملکرد  بهبود  و  کنترل  برای  مدیریتی  ابزار  یک   HSE مدیریت  سیستم 
برنامه های توسعه، پروژه های مختلف و  بهداشت، ایمنی و محیط زیست در 
تشکیالت سازمانی می باشد. بطوریکه با ایجاد بستر فرهنگی خالق و نگرشی 
آموزش  سیستم  از  بهره گیری  و  پایدار  توسعه  راستای  در  سیستماتیک  و  نو 
کارآمد، ممیزی های دوره ای و ارزیابی می توان در راستای به حداقل رساندن 
آسیب های  و  رساندن حوادث  به صفر  و  محیط  بر  توسعه  نامطلوب  اثرات 
ناشی از کار، گام برداشت. اساس سیستم مدیریت HSE، بر پایه تغییر نگرش 
کنترلی  های  برنامه  در  فرهنگ سازی  ”پیشگرانه”  نگرش  به  ”واکنشی” 
حوادث، استوار است.  فرهنگ سازی، مدیریت علمی و تهیه دستورالعمل و 
قوانین اساسی و رصد اجرای آن ها  نیازمند یک  برنامه با ثبات، پایدار و 
پررونق علمی  و  تا شاهد محیط های سالم  این موضوع می باشد  در  مداوم  
باشیم که بدون هیچ گونه مانع بازدارنده در حوزه ایمنی موجبات توسعه کشور 
باشند. بنابراین به  HSE نباید با دید هزینه نگاه کرد بلکه HSE سرمایه گذاری 
است که ما در بلند مدت نتیجه آن را خواهیم دید و مهمترین بخش در موضوع 
HSE آموزش و فرهنگ سازی است اگر دانشجویان به درستی این مسئله را 

در دانشگاه یاد بگیرند یقینا در جامعه پیاده سازی خواهند کرد و از خسارت 
های ناشی از این امر که اصال قابل محاسبه نیست در آینده جلوگیری به عمل 
خواهند آورند در نتیجه انتظار این است که مسئولین امر، موضوع HSE را در 
اولویت برنامه های خودشان قرار دهند. بعنوان مثال دو انفجاری که اخیرا در 
بیمارستان اتفاق افتاد نشانه توجه بیش از حد به مقوله HSE می باشد.  دو 
انفجار کپسول های دپو شده اکسیژن بر اثر جرقه سیم های برق در کلینیک 
و  متخصص  چندین  فوت  به  منجر  که   1399 تیرماه   10 مورخه  اطهر  سینا 
در  اخیر  انفجار  همچنین  شد.  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای 
به کشته و زخمی  بغداد مورخه 4 اردیبهشت 1400 که منجر  بیمارستانی در 
بی احتیاطی و استقرار غلط کپسول های  شدن بیش از 82 نفر شد و بر اثر 
1386 در  انفجار کپسول گاز هیدروژن در سال  اکسیژن روی داد. همچنین 
دانشگاه تربیت مدرس که منجر به کشته شدن یک دانشجو دکتری و به جای

باختن   جان  شد،  آزمایشگاه   به  زیاد  خسارت  و  زخمی  چندین  گذاشتن 
دانشگاه  کارگاه  در   1392 برق گرفتگی  درسال  اثر  بر  برق  دانشجوی رشته 
سمنان  و عدم اطالع ایشان از تابلو برق سه فاز و  یا حادثه غم انگیز سال 
1397 واحد علوم تحقیقات  دانشگاه آزاد اسالمی  به دلیل عدم  ایمنی مسیر 
و انحراف اتوبوس حامل دانشجویان که موجب جان  باختن و زخمی شدن 
چند دانشجو گردید و سایر حوادث آزمایشگاهی دیگر که تعداد آن ها زیاد بوده 
و  قابل ذکر در این مقاله کوتاه نیست، برای ما درس عبرتی باشد تا  به اهمیت 

موضوع HSE بیش تر واقف و توجه نمایم.

 HSE  شکل 1. مفاهیم

منابع
1. رسولی فرد، محمدحسین و علیائی، محمد صادق )1399(، نظام بهداشت، 

ایمنی و محیط زیست در آزمایشگاه ها و کارگاه ها. انتشاران دانشگاه زنجان

 ،)1398( زیست  محیط  ارشد  کارشناس  السادات،  بهناز  مدنی،  واعظ   .2
بهداشت، ایمنی و محیط زیست در فرآیندهای کاری. دریچه ای نو به توسعه 

ایران، ماهنامه کارای اقتصادی 

کارگاه های  و  آزمایشگاه ها  در   HSE استقرار  نظام  ابالغی   دستورالعمل   .3
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری وابسته  به وزارت عتف توسط شبکه 

شاعا سال 1394

4. تجارب و بازدیدهای میدانی  نگارنده مقاله  از آزمایشگاه ها و کارگاه های 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری وزارت عتف

5. اتصال برق در دانشگاه سمنان خبرگزاری مهر 11 مهرماه سال 1392 کد 
خبر 2148176

ایسنا  تربیت مدرس خبرگزاری  دانشگاه  در  گاز هیدروژن  انفجار سیلندر   .6
مرداد  1386 کد خبر- 860501762

7. خبرگزاری ایران آنالین دی ماه 1397
8. خبرگزاری ایسنا نهم خرداد ماه 1397

9. آمار نامه عملکرد ارزیابی و پژوهشی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری 
سال 1393
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مرکز آنالیز دستگاهی ماد متشکل از شرکت های مبنا طیف، شیمیایی بهان 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 معتبر از مهمترین کمپانی های دنیا در 

عرصه فناوری تولید تجهیزات آزمایشگاهی مفتخر است هم اینک به عنوان منبعی 

مطمئن جهت رفع نیازهای آزمایشگاهی آن مرکز محترم، خدمتگزار شما باشد. در 

یک از شرکت های فوق به صورت تخصصی بخشی از این نیاز را  همین راستا هر 

پوشش می دهند:

-  شرکت مبنا طیف با بهره مندی از کادر مجرب فروش و سرویس در زمینه فروش 

و ارائه خدمات پس از فروش دستگاه های اسپکتروسکوپی و کروماتوگرافی )جذب 

 ،Agilent کمپانی  از  اسپکتروفتومترها(  وانواع   ICP، FTIR ،HPLC اتمی، 

آناالیزرهایی مانند CHN/SO, DSC, TGA از کمپانی PerkinElmer، دستگاه های 

کروماتوگرافی گازی مانند GC و GC/MS از کمپانی Varian( SCION(، و همچنین 

دستگاه های  HPLC وLC/MS از کمپانی Waters فعال بوده و افتخار دارد تا کنون 

بیش از یک هزار دستگاه از موارد فوق را در بهترین مراکز علمی، پژوهشی، تحقیقاتی 

و شرکت های داروسازی کشور نصب و راه اندازی نموده است. همچنین محصوالت 

ارائه  قابل  و  بوده  موجود  شرکت  این  انبار  در  نیز   Millipore کمپانی  از  متنوعی 

می باشد.

دستگاه های  کننده  ارائه  سابقه،  سال   20 از  بیش  با  بهان  شیمیایی  شرکت   -

محصوالت  فروش  رسمی  و  انحصاری  نماینده  اینک   )HPLC( مایع  کروماتوگرافی 

کروماتوگرافی مایع از کمپانی Knauer آلمان است.

- شرکت بهان دانش با پانزده سال سابقه فعالیت در زمینه تجهیزات بیولوژی مولکولی 

بخش Life Science و  و ژنتیک فعالیت نموده و به عنوان نماینده کمپانی AJ در 

چند کمپانی معتبر دیگر نظیر MPW, HUND و ... خدمات خود را ارائه می نماید. 

نیاز به  اینکه بتوانیم خدمتگزار شما باشیم، خواهشمند است در صورت  با امید به 

اطالعات بیش تر و یا برگزاری جلسه حضوری، با این شرکت تماس حاصل فرمائید.

آدرس: تهران، جردن )بلوار نلسون ماندال(، باالتر از خیابان گلشهر، ساختمان 

191، واحد 504
تلفن: 021-22024327

فکس: 22017395
info@mabnateyf.com:ایمیل
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معرفی شرکت وارش شیمی بهار:

شرکت وارش شیمی بهار  با 14 سال در اختیار داشتن نمایندگی انحصاری از 
 ،ISO17025 اتریش در ایران و دارا بودن گواهینامه Anton Paar کمپانی
کلیه خدمات فروش و پس از فروش شامل نصب، راه اندازی و آموزش به 
همراه یک سال گارانتی و تأمین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش به 
مدت ده سال را تضمین می نماید. کمپانی Anton Paar  اتریش با یک قرن 
تجربه در زمینه تولید تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت دارد و در بیش از 123 
کشور دنیا، دارای پرسنل آموزش دیده جهت ارائه هر چه بهتر خدمات فروش، 

پس از فروش، آموزش و کالیبراسیون دستگاه ها می باشد.

:Anton Paar لیست تجهیزات کمپانی

دانسیتومتر و غلظت سنج            انواع ویسکومتر

 رئومترهای صنعتی                   رئومترهای تحقیقاتی

سنجش سایز ذرات                    سنجش پتانسیل زتا

هضم و آماده سازی نمونه              سنتز

طیف سنج رامان                        آنالیز حرارتی

رفرکتومتر                                 پالریمتر

میکروسکوپ نیروی اتمی             سنجش سختی سطح

سنجش مقاومت به خراش            تریبومترها

ضخامت پوشش ها                    درجه نفوذ

تقطیر اتمسفریک                      پایداری اکسیداسیون

دستگاه پراش اشعه ایکس در زوایای کوچک

آدرس: تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان کاووسی فر، کوچه حدادیان، پالک 
12 ، ساختمان وارش

www.vareshchimie.ir :وبسایت

تلفن: 021-42283

          Rheometers and Viscometers

Microwave Digestion

                       Particle Characterization



شرکت آرمان آفرین آزما، با بیش از 30 سال سابقه فعالیت در زمینه های 
از  بسیاری  با  همکاری  افتخار  درمانی،  و  آموزشی  تحقیقاتی،  صنعتی، 
و  آب  آزمایشگاه های  جمله  از  کشور  سراسر  آزمایشگاه های  و  موسسات 
دارا  را  تحقیقاتی  مراکز  و  دانشگاه ها  پتروشیمی،  و  پاالیشگاه  فاضالب، 
AnalytikJe-  می باشد. این شرکت با  دارا بودن نمایندگی انحصاری کمپانی 
na آلمان در بخش آنالیتیکال، توانسته است مجموعه ای کامل را جهت تجهیز 

آزمایشگاه ها گرد هم آورد.

- محصوالت کمپانی AnalytikJena  آلمان در بخش آنالیتیکال 
به شرح زیر است:

)Atomic Absorption Spectroscopy( دستگاه جذب اتمی .
ICPOES دستگاه .
ICPMS دستگاه .

)Mercur Analyzer( دستگاه اندازه گیری جیوه .
Microwave Digestion دستگاه .

. دستگاه آنالیز Trace Elements مانند آناالیزر سولفور، کربن، کلر و نیتروژن
TIC و TOC، TC، NPOC دستگاه آنالیز .

UV-VIS انواع اسپکتروفوتومترهای .
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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: * مدرک تحصیلی:آخرین 

 * سال دریافت: * دانشگاه محل اخذ مدرک تحصیلی:

 * نوع عضویت:

   دانشجویی             وابسته             پیوسته

 دکتریالتحصیالن دوره کارشناسی ارشد و دکتری و دانشجویان دوره : فارغهزارتومان( 40) عضویت پیوسته

 التحصیالن دوره کارشناسی: فارغهزارتومان( 20)عضویت وابسته

 های کارشناسی و کارشناسی ارشد: دانشجویان دورههزارتومان( 20)دانشجوییعضویت 
 * 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

 

شوم که کلیه را دارم و متعهد می« انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران»اینجانب ضمن تأیید مندرجات فوق، درخواست عضویت در 
 . 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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 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  



 
 

 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 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

 
 

 : تاریخ                                                                                                               
 

  دبیرخانه انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران -مراغه، میدان مادر، بلوار دکتر محمد قنادی، دانشگاه مراغه  -آدرس: آذربایجان شرقی  
  :40097273440تلفن تماس 
 ایمیل :ilrs.2018.um@gmail.com -ilrsociety.com  [at] info  
  0001773104پستی: کد 
   :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 

 


