
1

هم ان خبر
نجمن تحقیقات آزمااگشیهی اریان

                          ا
شماره دو  ،اتبستان  1400

• صاحب امتیاز:

انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

• مدیر مسئول وسردبیر:

دکتر حسین حاتمی

• مدیر اجرایی:

سحر رادان

• نشانی:

قنادی،  محمد  دکتر  بلوار  مادر،  میدان  مراغه،   - آذربایجان شرقی 
دانشگاه مراغه - دبیرخانه انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

• تلفن و دورنگار:

041-37279005

• نشانی الکترونیک خبرنامه:

ilrs.2018.um@gmail.com

• پایگاه اینترنتی:

WWW.ILRSOCIETY.COM

WWW.ILRSOCIETY.IR

پیشرفت  رد   کشور  کالت  مش و  ردداه  عالج   
علمی است

مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(

نجمن  تحقیقات آزمااگشیهی اریان
شناسناهم خبرانهم ا

• به روزرسانی دستگاه تشدید مغناطیسی هسته NMR در دانشگاه کاشان ..3

• موفقیت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان در ارائه خدمات علمی به بخش دولتی و 
غیردولتی استان/ حرکت در مسیر دانشگاه جامعه  محور.......................3

• اخبار انجمن .....................................................................................4

تاکید برحوزه وزارت  با  آن  ایران  و چالش های پیش روی  انجمن های علمی  •جایگاه 

علوم، تحقیقات و فناوری..................................................9

•فرم های عضویت و مزایای عضویت در انجمن ................................13

فهرست خبرنامه



2



3

به نقل از روابط عمومی دانشگاه لرستان

برترین  فهرست  در  که  لرستان  دانشگاه  مرکزی  آزمایشگاه 
آزمایشگاه های دانشگاهی وزارت علوم و شبکه آزمایشگاهی کشور 
قرار دارد فعالیت های بین بخشی خود را در جهت ارائه خدمات 
گسترش  غیردولتی،  و  دولتی  سازمان های  به  آزمایشگاهی  کیفی 

داده است.

در همین راستا، با توجه به برگزاری جلسات مجازی با حمایت رئیس )دکتر 
و  فیضیان(  )دکتر  لرستان  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون  و  عزیزی( 
استفاده از تجربیات دکتر علیایی، بنیانگذار شبکه آزمایشگاهی علمی ایران 
)شاعا( و تالش های ناظر قرارداد، دکتر فدایی فرد، عضو هیئت علمی گروه 
آموزشی علوم دامی، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان، قراردادی با اتحادیه 
ماهانه،  صورت  به  که  نمود  منعقد  کشاورزی  جهاد  سازمان  نظارت  با  دام 
نمونه ها توسط دانشگاه لرستان تحویل گرفته می شود و با دستگاه NIR نتایج 

به آن ارگان و سازمان، ارسال خواهد شد.

آزمایشگاه مرکزی لرستان با توجه به رسالتی که دارد در برنامه های بلند مدت 
خود همکاری و هم افزایی با سازمان های دولتی و خصوصی استان را جهت 
افزایش کیفیت آزمایش ها و با استفاده از تخصص و تجارت اعضای محترم 

هیئت علمی دانشگاه لرستان، لحاظ کرده است.

دانشگاه جامعه محور، دانشگاهی است که در ارائه خدمات علمی کاربردی به 
استان و منطقه، نقش و مشارکت اثرگذار دارد.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه کاشان

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان از به روزرسانی  دستگاه 
تشدید مغناطیسی هسته NMR در دانشگاه کاشان خبر داد.

تشدید  دستگاه  روزرسانی   به  از  کاشان  دانشگاه  مرکزی  آزمایشگاه  رئیس 
مغناطیسی هسته NMR در دانشگاه کاشان خبر داد.

دکتر مهرداد مرادی افزود: این دستگاه از جمله دستگاه های با تکنولوژی باال در 
حوزه تحقیقات دارویی و شیمیایی است و این دستگاه ساخت شرکت بروکر 

آلمان است.

وی با بیان اینکه از این دستگاه به تعداد قابل توجهی  در ایران موجود است 
که تا قبل از اسفند 98 تعدادی از آن ها به دالیل مختلف از سرویس دهی خارج 
شده بود، خاطر نشان کرد: دستگاه دانشگاه کاشان هم در اسفند ماه 98 به 
دلیل شیوع کرونا، توقف پروازها و عدم دسترسی به هلیوم مایع از سرویس دهی 

خارج شد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر هیچ شرکت داخلی این دستگاه را پشتیبانی 
نمی کند و شرکت بروکر هم بخاطر تحریم های ظالمانه حمایتی از ایران نمی کند.

دکتر مرادی افزود: دانشگاه کاشان با حمایت رئیس دانشگاه و پشتوانه شورای 
عالی آزمایشگاه مرکزی تصمیم گرفت تجهیزات الزم برای به روز رسانی را به 
کمک متخصصان مواد، الکترونیک و متخصصان کار در دمای پایین طراحی 

و اجرا نماید.

وی با اشاره به اینکه با شروع کار از فروردین ماه، قطعات مورد نیاز برای راه 
این  ساخت،  فرایند  از  بعد  افزود:  شد،  ساخته  دستگاه  این  مجدد  اندازی 
تجهیزات در دمای پایین )نیتروژن مایع و هلیوم مایع( تست و سپس فرآیند 
راه اندازی دستگاه شروع شد و به توفیق الهی دستگاه در اواسط مرداد ماه بعد 
از ماه ها کار شبانه روزی راه اندازی مجدد شد و به چرخه سرویس دهی به شبکه 

پژوهش و تحقیقات کشور بازگشت.

 رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان تاکید کرد: دانشگاه کاشان می تواند 
بومی برای راه اندازی سایر دستگاه ها و سرویس رسانی به سایر  به یک مرکز 

دستگاه های موجود در کشور تبدیل شود.

موفقیت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان در ارائه خدمات 
علمی به بخش دولتی و غیردولتی استان/ حرکت در مسیر 

دانشگاه جامعه محور

به روزرسانی دستگاه تشدید 
در   NMR هسته  مغناطیسی 

دانشگاه کاشان
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تحقیقات  انجمن  اطالع  رسانی  راستای  در 
شماره  نامه  طی  ایران  آزمایشگاهی 
432/ص/1400 مورخ 1400/20/20 مبنی 
و  فعال  مرکزی  آزمایشگاه های  انتخاب  بر 
حوزه  در  فعال  کارشناسان  همچنین 
آزمایشگاهی، بر اساس شاخص  های تعیین 
شده ذیل توسط کمیته علمی ارزیابی انجمن، 
پس از بررسی مدارک و مستندات مربوطه 
دریافتی، به شرح جداول ذیل، برگزیدگان 
انجمن  می  نماید.  معرفی  را  بخش  هر 
ایران از دانشگاه  ها  تحقیقات آزمایشگاهی 
که مستندات  فناوری  و  پژوهشی  مراکز  و 
بررسی  جهت  انجمن  این  به  را  مربوطه 
ارسال نموده بودند، قدردانی و تشکر می-
و  آزمایشگاه  ها  موفقیت  ضمن  در  و   نماید 
کارشناسانی که باالترین نمره ارزیابی را به 
و  مسئولین  به  را  دادند  اختصاص  خود 
مراکز  و  دانشگاه  ها  اندرکاران  دست 
پژوهشی و فناوری تبریک عرض می  نماید.

نمونه  کارشناسان  انتخاب  اجرایی  ضوابط 
آزمایشگاه  ها یا کارگاه  های علمی

باال در استفاده و  دارا بودن دانش، تسلط و تبحر 
آموزش تجهیزات تخصصی و  تعمیر و  نگهداری- 
دارای فناوری باال )گواهی تأییدیه با امضای رئیس 

آزمایشگاه مرکزی مؤسسه(.

در  نوین  رویکردهای  مجله  در  مقاله  داشتن 
در  انجمن  به  وابسته  ایران  علمی  آزمایشگاهای 
حوزه آزمایشگاهی )صفحه اول مقاله ضمیمه شود(

تحلیل  و  تجزیه  دلیل  به  انگلیسی  زبان  به  تسلط 
پژوهشی  معاون  توسط  تأییدیه  )گواهی  داده  ها 

مؤسسه(

دارا بودن انگیزه، تعهد، پشتکار و دقت کاری باال 
رئیس  امضای  با  تأییدیه  )گواهی  تحسین  قابل  و 

آزمایشگاه مرکزی مؤسسه(

تیم  ایجاد  و  عملی  و  علمی  تجربیات  انتقال 
پژوهشی  معاون  توسط  تأییدیه  )گواهی  تخصصی 

مؤسسه(

تخصص در سرویس و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی 
)گواهی تأییدیه توسط معاون پژوهشی مؤسسه(

داشتن گواهی معتبر در ارتباط با گذراندن دوره  های 
در  اختیار  تحت  دستگاه  با  مرتبط  آموزشی 

آزمایشگاه )گواهی ضمیمه شود(

دانشجویان،  برای  آموزشی  کارگاه  های  برگزاری 
معاون  کتبی  تأیید  )گواهی  اساتید  و  کارکنان 

پژوهشی مؤسسه به انضمام پوستر مربوطه(

به  آزمایشگاهی  خدمات  ارائه  باالی  سهم  داشتن 
درآمدزایی  راستای  در  دانشگاه  مجموعه  از  بیرون 
آزمایشگاه و کارگاه مؤسسه )تعداد نمونه آنالیز شده 
کسب  درآمد  میزان  و  مؤسسات  اسامی  همراه  به 
شده به همراه تأیید کتبی معاون پژوهشی مؤسسه(

و  آزمایشگاه  ها  انتخاب  اجرایی  ضوابط 
کارگاه های علمی نمونه

کاربر  در عرصه  ارائه خدمات  در  باال  داشتن سهم 
ملی به بیرون از دانشگاه )اسامی مؤسسات، تعداد 
کتبی  تأیید  انضمام   به  درآمد  میزان  و  نمونه  ها 

معاون پژوهشی مؤسسه الزامی است(.

مشارکت در آموزش تجهیزات تخصصی )دستگاه-
به  دوره  تعداد  ساعت،  میزان  نظر،  مورد   های 
انضمام تأیید کتبی معاون پژوهشی مؤسسه الزامی 

است(.

برگزاری دوره  های HSE و برنامه  ها و فعالیت های 
کردن  )ضمیمه   HSE با  ارتباط  در  گرفته  انجام 
مستندات به انضمام تأیید کتبی معاون  پژوهشی 

مؤسسه الزامی است(.

داشتن گواهی استاندارد )تصویر مستندات با مهر 
و امضاء مؤسسه صادر کننده الزامی است(.

تربیت کارشناسان حرفه  ای و توانمند و فراهم کردن 
)مستندات  دانشگاهی  بین  همکاری  های  زمینه 
تفاهم نامه همکاری بین دانشگاهی و انجمن حتمًا 
با تأیید کتبی معاون پژوهشی موسسه الزامی می-

 باشد(.

داشتن برنامه  های کوتاه مدت، میان مدت، بلند 

نتایج انتخاب آزمایشگاه های برتر و کارشناسان آزمایشگاه ها و کارگاه های برتر
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مدت برای آزمایشگاه  ها و کارگاه  های مؤسسه )ضمیمه کردن برنامه  ها با تأیید 
کتبی رئیس مؤسسه الزامی است(.

ارائه برنامه مدون در ارتباط با خرید تجهیزات در سال 9931 با ذکر چالش-
 ها و مشکالت مؤسسه، استان، منطقه و کشور )ضمیمه کردن مستندات با 

تأیید کتبی معاون پژوهشی الزامی است(.

نیاز  مورد  تجهیزات  تعمیر  و  کارشناسی شده خرید  برنامه  تهیه  و  نیازسنجی 
دانشگاه در سال 9931 )ضمیمه کردن مستندات با تأیید کتبی معاون پژوهشی 

مؤسسه الزامی است(.

و  کنفرانس  کارگاه،  برگزاری  در  آزمایشگاهی  تحقیقات  انجمن  با  همکاری 
عضوگیری )مدارک و مستندات ضمیمه شود(.

تعمیر تجهیزات دارای فناوری باال با کمک تیم آزمایشگاه مرکزی و قطع 

آزمایشگاه  های منتخب برتر

وابستگی به خارج از کشور )ضمیمه کردن مستندات با تأیید معاون پژوهشی 
مؤسسه الزامی است(.

آزمایشگاه  تیم  پیشرفته توسط  باال و  ساخت تجهیزات دارای فناوری بسیار 
مرکزی و اعضای هیأت علمی آن مؤسسه که قباًل در انحصار کشورهای خارجی 
بوده است )ضمیمه کردن مستندات همراه با گواهی مجوز تولید با تأیید معاون 

پژوهشی مؤسسه الزامی است(

بین  المللی )گواهی تأییدیه  ساخت آزمایشگاه مرکزی با استانداردهای ملی و 
توسط معاون پژوهشی مؤسسه(.

چاپ مقاله در مجله رویکردهای نوین در آزمایشگاهای علمی ایران توسط تیم 
آزمایشگاه مرکزی یا اعضای هیأت علمی و یا دانشجویان آن مؤسسه )صفحه 

اول مقاله ضمیمه شود(.
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کارشناسان آزمایشگاه منتخب برتر



7

آزمایشگاه  های مرکزی منتخب ویژه در راستای سیاست  ها و برنامه  های انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران
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کارگاه های آموزشی برگزار شده با همکاری دانشگاه حکیم سبزواری
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دکتر محمد صادق علیائی، عضو هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری و عضو هیأت موسس انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

مقدمه
یکی از اهداف بلند و آرمانی سند چشم انداز 1404 جمهوری اسالمی ایران در 
افق 20ساله، احراز جایگاه اول علم و فناوری در 25 کشور منطقه  می باشد 
مستلزم  فناوری  و  پژوهشی  علمی،  ابعاد  در  چشم انداز  اهداف  تحقق  و 
نیل  برای  که مهمترین رکن  سیاستگذاری صحیح و عزم جهاد علمی است 
رسیدن به اهداف تعیین شده دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری  می باشند 
که یکی از اصلی ترین ارکان نظام فکری معرفتی تولید دانش در این حوزه  
می باشد و دانشگاه تمدن ساز را  افق حرکتی  دانشگاه و مراکز پژوهشی و 
فناوری  ایران برای دهه های آتی ترسیم می کند و انجمن های علمی  در آن به 
عنوان یک رکن اساسی در راستای تحقق اهداف مطرح شده می باشد و به 
پیشبرد  در  این سند می تواند  نقش اساسی  از بخش های مهم  عنوان یکی 
اهداف علمی و توسعه دانش های نوین و تخصصی در دانشگاه ها داشته باشد.
موثرترین  از  یکی  عنوان  به  علمی  انجمن های  گفت   می توان  واقع  در 
دارند.  عهده  به  علمی  توسعه  امر  در  عظیم  رسالتی  غیردولتی  سازمان های 
اهمیت انجمن های علمی به جهت گیری های آن مربوط می شود زیرا از یکسو 
درترویج و تولید علم نقش دارند و از سوی دیگر بر روند عرصه های مختلف 
ابزارهای  از  علمی  انجمن های  دیگر  عبارت  به  می گذارند.  تاثیر  اجتماعی 

کارآمد نهادینه کردن علم در جامعه محسوب می شوند.

در این مقاله سعی بر آن است تا مروری بر تاریخچه شکل گیری انجمن های

علمی و همچنین جایگاه قانونی و چالش های پیش روی آن پرداخته شود.

 

تاریخچه  انجمن های علمی در کشور 
تاریخچه تشکیل انجمن های علمی در ایران با تشکیل ”جمعیت فیزیک و 
شیمی ایران“ در سال 1310 هجری شمسی با اجتماع تعداد کمی از فیزیک 
دانان کشور در آزمایشگاه فیزیک دانشکده علوم دانشسرای عالی آغاز شد. 
اما دیری نگذشت که به علت نبود ارتباطی منسجم و تعریف شده بین اعضاء، 
”کانون   1320 سال های   حدود  در  و   شد  متوقف  انجمن  این  فعالیت 
مهندسین ایران“، ”مجمع وکالی دادگستری“ و ”انجمن مامایی ایران“ نیز 
فعالیت خود را آغاز کردند و در دهه 1330، ”انجمن پزشکی“ فعالیت خود 
را شروع و در سال 1340 به انتشار نشریات مختلف گروه های پزشکی اقدام 
کرد. در این دوره، که دوره اول فعالیت انجمن های علمی ایران نامیده می شود، 
گروه های کشاورزی، علوم پایه و علوم انسانی فعالیت آن چنان چشمگیری 
نداشتند. البته در این دوره، محفل های خصوصی و غیررسمی از استادان و 
از  علمی  انجمن های  فعالیت  دوم  دوره   بود.  گردیده  تشکیل  نیز  دانشوران 
سال های 1340 تا 1370 را در بر می گیرد و در این دوره نقش وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری در تشکیل انجمن های علمی محسوس تر شد، در واقع 
امر  این  شدند.  تشکیل  وزارت خانه  این  کمک  با  علمی  انجمن های  بیشتر 
پیشبرد علم بود. شکل گیری انجمن هایی  گاهی از نقش انجمن ها در  نتیجه آ
مانند ”انجمن ریاضی“، ”انجمن مدیریت“، ”انجمن حسابداری“ و ”انجمن 
سال ها  آن  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  کمک  با  روانشناسی“ 

تصویب شد. ]1[ 

در ادامه این مسیر و افزایش روزن افزون انجمن های علمی بر حسب توسعه 
علمی در کشور، انجمن های علمی ایران  در حوزه وزارت علوم به شش گروه 
تخصصی تقسیم بندی گردیده که   33 درصد انجمن های علمی در بخش علوم 
 11 رشته ای،  بین  درصد   22 مهندسی،  فنی  بخش  در  24درصد  انسانی، 
بخش علوم پایه و 2 درصد نیز در  بخش کشاورزی، 8 درصد در  درصد در 
در  حقیقی  اعضای  نفر   290328 تاکنون  و  می کنند  فعالیت  هنر  زمینه 
انجمن های علمی کشور عضویت داشته  و تعداد 8644 مورد اعضای حقوقی 
انجمن های علمی کشور  نیز عضو  دانشجویی  و همچنین 500 مورد شاخه 
بخش  بخش علوم انسانی 137 انجمن، در  هستند. از نظر تعدادی نیز در 
بخش  بخش بین رشته ای 89 انجمن، در  فنی و مهندسی 99 انجمن، در 
بخش هنر 10 انجمن به  کشاورزی 43 انجمن، علوم پایه 32 انجمن و در 
فعالیت مشغول بوده اند که مجموعًا 410 انجمن علمی فعال دارای مجوز 

قانونی از وزارت علوم در کشور وجود دارد]2[.

جایگاه انجمن های علمی ایران  و چالش های پیش روی آن 
با تاکید برحوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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به این ترتیب می توان گفت تشکیل انجمن های علمی در دانشگاه ها و مراکز 
کادمیک دارای سابقه ای بسی طوالنی است و می توان آن را همزاد با تأسیس  آ
دانشگاه ها شمرد. در کشورهای پیشرفته انجمن های علمی یک نوع سازمان 
شناخته شده است که به صورت جدی روی آن ها سرمایه گذاری می شود؛ چرا 
که یکی از مهمترین کانون های علمی، فکری و تأثیرگذار بر تولید علم و روند 

فعالیت های علمی محسوب می شوند ]3[.

جایگاه و اختیارات انجمن های علمی ایران
عتف  وزارت  تشکیالتی  ساختار  در  علمی  انجمن های  برای   نیز  ایران  در 
قانون مذکور« جهت  ماده 2  ذیل  بر اساس »بند 10  مصوب سال 1383 
ارزیابی و اعتبار سنجی علمی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و تحقیقات 
به صورت مستقیم و یا از طریق حمایت از انجمن های مستقل علمی تخصصی 
و فرهنگستان ها در ارزیابی ساالنه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی و سایر مراجع ذی صالح و همچنین در ذیل ماده 3 همان 
دانشمندان و صاحب نظران  از  نفر  انتخاب و معرفی سه  در  قانون مذکور 
کشور در ترکیب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری دارای  اختیارات 
در  نیز  وزارتی  حوزه  مسئولین  طرفی  از  و  است  شده  پیش بینی  قانونی 
سخنرانی های عمومی وظایف انجمن های علمی را بسیار با اهمیت شمرده و 

انتظاراتی از آن ها دارند، عنوان مثال:

1. دکتر فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در همایش انجمن های علمی 
که با همکاری بانک پاسارگاد بر گزار گردید با اعالم این که انجمن های علمی 
در جهت تحقق نوآوری؛ تحول ابعاد ساختاری، مدیریتی و فرهنگی و کمک 
به وزارت علوم می توانند نقش تأثیرگذاری داشته باشند. یا در بحث مشکالت 
و معضالت آموزشی، موضوع کارآفرینی و در شرایطی که در حال برون رفت 
از مشکالت اقتصادی کشور تا رسیدن به ثبات اقتصادی هستیم، انجمن های 
علمی نقش مهمی را می توانند  ایفا  کنند. درارتباط با حل مشکالت اقلیمی 
کشور  که به سمت خشکی می رود و ما دچار بحران خواهیم شد و کمک های 
همچنین   و  باشد  موثر  علوم  وزارت  به  تواند  می  علمی  انجمن های  فکری 
برنامه ریزی های آموزش عالی بیش از پیش  انجمن های علمی می توانند در 

کمک کننده ما باشند ]4[.

2. دکتر احمدی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، در همایش مدیران 
تبیین  در  این همایش  برگزاری  از  در سال 1395 هدف  انجمن های علمی 
طوفان های  برنامه ریزی ها،  در  علمی  انجمن های  برجسته  و  اساسی  نقش 

مغزی و تصمیم گیری های کشوری بسیار موثر و تعیین کننده است

و حضور انجمن های علمی  در کلیه برنامه ها و مجموعه ها چه در سطح کالن 
و چه در سطح تصمیم گیری  های خرد، بسیار ضروری و حائز اهمیت است.

]5[

3. دکتر رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم  معتقد است،انجمن های 
مشکالت  در جهت حل  بین المللی  و  ملی  عرصه های  در  باید  کشور  علمی 
با توجه به فعالیت  کشور، ارتباطات گسترده و حضور مؤثر داشته باشند و 
410 انجمن علمی در سطح کشور، الزم است برای فعالیت بیشتر و تأثیرگذار 
این انجمن ها در سطح جامعه و ایجاد ارتباطات گسترده آن ها با سازمان ها 
و مراکز اجرایی و تصمیم گیری کشور تمهیداتی اندیشیده شود و در این ارتباط 
معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم آمادگی دارد این ارتباطات را در حد 
امکان برقرار کند. در کشورهای مختلف دنیا  به طور مثال، بهترین و برترین 
نشریات علمی - پژوهشی توسط انجمن های علمی منتشر می شوند و این 
انجمن ها بستری فراهم می کنند تا متخصصان و اندیشمندان، مطالب شان را 
در آن نشریات عرضه کنند. وی با بیان اینکه در هماهنگی با معاونت های 
پژوهشی دانشگاه ها سعی خواهد شد که ارتباط انجمن های علمی به صورت 
همچون  اجرایی  سازمان های  و  کالن  تحقیقاتی  مراکز  با  ساختاری  و  منظم 
استانداری ها و سازمان استاندارد و کمیسیون های این سازمان برقرار شود، 
انجمن های علمی باید بستر اصلی انتشار مجالت علمی باشند و گسترده تر و 
قوی تر از این عمل کنند و نشریات تولید شده توسط انجمن ها از لحاظ کیفی 
علمی  پایگاه های  در  و  بوده  باالتر  نشریات  سایر  از  سروگردن  یک  باید 
انجمن  یک  قوی  پشتیبانی  از  زیرا  شوند؛  ثبت  جهان  بین المللی  استنادی 
علمی برخوردار هستند و وقتی گفته می شود نشریه ای متعلق به یک انجمن 

علمی است، باید در بسترهای بین المللی نیز مطرح باشد]6[.

تحلیل یافته ها 
اگر چه در دنیای کنونی انجمن های علمی از یک جایگاه بسیار باالی برخوردار 
هستند و نقش مهمی را در کشورهای مختلف جهان ایفا می کنند و همچنین 
همانطوری که در باال اشاره گردید انتظاراتی زیادی از طرف مسئولین و دولت 
از  تعریفی  هنوز  هست  این  واقعیت  هست،  زیاد  علمی  انجمن های  از 
از  عظیمی  نیروی  و  نگرفته  صورت  علمی  انجمن های  قانونی  اختیارات 
فعالیت های انجمن های علمی که دارای سرشناس ترین و سر آمدترین اساتید 
و دانشجویان عضویت در این تشکل علمی را دارند، متاسفانه صرفا وقت 
این سرمایه ملی و علمی کشور برای برگزاری چند کنفرانس، همایش، چند 
به یک مجله  محدود گردیده است. در حالی که این نیروی عظیم  کارگاه و 

علمی می تواند در رشته های تخصص خودشان در دستگاه های اجرای،
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آورند،  وجود  به  کشور  در  بزرگی  تحوالتی  سیاست گذاری،  و  قانون گذاری   
متاسفانه این تشکل علمی از حداقل اختیارات قانونی که در ساختار وزارت 
علوم برای آن ها پیش بینی شده است نیز بهره مند نیستند و این مسئله درست 
شاید  و  می باشد  انجمن ها  از  صالح  ذی  مسئولین  که  انتظاراتی  مخالف 
گرفته  انجام  تاکنون  انجمن ها  قانونی  اختیارات  از  که  برداشتی  دقیق ترین 
است می توان به اظهارات آقای دکتر فرجی دانا وزیر وقت علوم اشاره کرد که 
ایشان یادآوری کردند، »هنوز جایگاهی که قرار است انجمن های علمی در 
آنجا عرضه شوند مشخص نشده است، در حالی که  در دنیا انجمن ها هستند 
بنیان گذاشتن برنامه های توسعه  که استانداردهای ملی را ارائه می دهند و در 
بخش تقاضا این نیاز در کشور ما وجود ندارد«]7[. این  نقش دارند اما در 
اظهار نظر  وزیر وقت علوم عین واقعیت و حقیقت مطلب است،  نه تنها در  
دستگاه های اجرای بلکه در دستگاه های تحقیقاتی و بدنه وزارت علوم که بر 
برخوردار  است.  تشکیالتی خودشان مصوب شده  در ساختار  قانون  حسب 
نیستند این مسائل به عنوان یک چالش جدی پیش روی انجمن های علمی در 
کشور است در حالی که در دنیا برای انجمن ها ماموریت تعریف می کنند و در 
این راستا نیز از نظر مالی و قانونی حمایت می کنند، در این خصوص می توان 
آمریکا،  آمریکا اشاره کرد،  »انجمن پیشرفت علم  به انحمن پیشرفت علم 
یکی از بزرگترین انجمن های علمی چند فرهنگی است و ناشر نشریه مشهور 
و  علم  پیشرفت  برای  را  خود  مأموریت  انجمن  این  است.  ساینس  علمی 
خدمت به جامعه از طریق نوآوری هایی در سیاست علمی، آموزش وپرورش، 
پشتیبانی حرفه ای، مشارکت عمومی با علم انجام می دهد. انجمن پیشرفت 
بودجه  علم آمریکا یک منبع پیشرو برای داده ها و آنالیز به موقع از روند در 
علم، تحقیق و توسعه ایاالت متحده است. هر ساله، درخواست بودجه دولت 
را آنالیز می کند، مناظرات و صورت حساب های کنگره در خصوص پشتیبانی 
از حق وحقوق علم را نظارت می کند و مراقب روند بلندمدت بودجه تحقیق 
و توسعه در ایاالت متحده است تا اطالعات منظم و به موقع برای سیاست 
دفاع  علم  وحقوق  حق  از  انجمن  این  کند.  فراهم  علمی  جامعه  و  گذاران 
می نماید و طبق ماده 15 کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی، از دولت ها خواهان شناختن حقوق برای به دست آوردن مزایای 
محترم  علم؛  گسترش  و  توسعه  حفظ،  علم؛  کاربردهای  و  علمی  پیشرفت 
ارتباطات  مزایای  شناخت  علمی؛  تحقیقات  برای  حتمی  آزادی  شمردن 
بین المللی و همکاری در زمینه علمی می باشد«]8[. اما انجمن های علمی در 
کشور ما علی رغم گذشت بیش از 70 سال از عمر آن ها هنوز جایگاه قانونی 
و وظایف آنان مشخص نیست و بلکه ادامه راه آن ها با وضعیت کنونی  غبار

 آلود و در هاله ای از ابهام می باشد و نهایتًا برای ادامه حیات ناچار هستند، 
با دست های بسته و کمر شکسته به مسیر و راه پر پیچ و خم خود ادامه دهند. 
به نظر نگارنده، این مسئله نه به صالح انجمن های علمی است و نه به صالح 
کشور است، بلکه نیاز به بازنگری در حدود و اختیارات وجایگاه قانونی آن ها 
و  قانون گذاری  اجرای،  دستگاه های  در  را  آن ها  حضور  استحکام  تا  دارد 
سیاست گذاری بر حسب تخصص و توانائی فراهم سازد . اگر چنانچه توجه 
جدی به این امر صورت نگیرد رغبتی در آینده برای عضویت در انجمن های 
دیده  فعال  انجمن  چند  حاضر  حال  در  اگر  گرفت.  نخواهد  صورت  علمی 
می شوند به دلیل قدمت و حضور شخصیت های بزرگ علمی و سیاسی است 
و الی برخی از انجمن ها از چنان فعالیتی برخوردار نبوده در حال انحالل یا 

غیر فعال می باشند.

سخن آخر
گسترش انجمن های علمی و تخصصی در هرکشوری بیانگر رشد کمی و کیفی 
نیروهای متخصص و اقتدار علم در آن جامعه است و نمونه بارز و روشن از 
سازمان های  مهمترین  از  یکی  عنوان  به  و  هستند  غیردولتی  سازمان های 
غیردولتی برای نهادینه کردن علم در جامعه است]9[. متاسفانه انجمن های 
علمی در طول این چندین سال به خوبی به جامعه معرفی نشده اند و جامعه 
اسناد  در  و  ندارند  انجمن ها  برنامه های  و  کارها  از  وافی  و  کافی  اطالع 
باالدستی نیز جایگاه مناسبی برای آن ها دیده نشده است. اگر انجمن ها از نظر 
مالی و قانونی مورد حمایت قرار گیرند به عنوان یک اتاق فکر مطمئن و 
مراکز  و  دانشگاه ها  و  اجرایی، صنایع  دستگاه های  تمام  برای  امین  مشاور 
پژوهشی و فناوری خواهد بود. ولی با وضعیت و اختیارات کنونی و حمایت 
سال  در  تومان  میلیون   5 حداکثر  و  تومان  میلیون   2 مبلغ  حداقل  مالی 
اگر  داشت.  جامعه  در  را  علمی  انجمن های  فعال  حضور  انتظار  نمی توان 
خود  حساب  به  باید  نموده اند  کسب  موفقیتی  انجمن ها  از  برخی  امروزه 

گذشتگی و کار جهادی آنان گذاشت. 

برای حضور فعال انجمن های علمی در جامعه مواردی به عنوان  پیشنهاد 
طرح می نمایم که امیدوارم مورد توجه مسئولین و قانون گذاران قرار گیرد:

1. برای بررسی و افزایش رشته های تحصیلی در دانشگاه  ها و مراکز پژوهشی 
و فناوری منوط به نظر انجمن های علمی در آن حوزه تخصصی گردد.

2. داوری طرح های تحقیقاتی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری به 
انجمن های علمی که درآن حوزه تخصص دارد واگذار گردد.
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3. برگزاری تمامی کارگاه ها آموزشی بر حسب تخصص انجمن ها در دانشگاه ها 
انجمن های  به  اجرایی  دستگاه های  در  و حتی  فناوری  و  پژوهشی  مراکز  و 

علمی واگذار گردد 

پژوهشی و فناوری به  4. ارزیابی فعالیت و برنامه های دانشگاه ها و مراکز 
انجمن های علمی واگذار گردد

5. ارزیابی و بررسی کلیه آئین نامه و دستورالعمل های صادره از وزارت عتف 
به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری به انجمن های علمی واگذار شود.

6. قانونی در مجلس تصویب و الزام همه صنایع برای استفاده از توان علمی 
انجمن ها مصوب گردد.

سازمان  در  پایدار  مالی  در جامعه حمایت  انجمن ها  فعال  برای حضور   .7
برنامه و بوجه ایجاد و برحسب فعالیت و مشارکت آن ها در انجام امور محوله 

توسط وزارت عتف و یا سایر دستگاه های اجرای بودجه تخصیص یابد .
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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: صدور:محل 

 * رشته تحصیلی: * مدرک تحصیلی:آخرین 

 * سال دریافت: * دانشگاه محل اخذ مدرک تحصیلی:

 * نوع عضویت:

   دانشجویی             وابسته             پیوسته

 التحصیلان دوره کارشناسی ارشد و دکتری و دانشجویان دوره دکتری: فارغهزارتومان( 04) عضویت پیوسته

 التحصیلان دوره کارشناسی: فارغهزارتومان( 04)عضویت وابسته

 های کارشناسی و کارشناسی ارشد: دانشجویان دورههزارتومان( 04)دانشجوییعضویت 
 * نشانی محل کار:

 

 نشانی منزل:

 

 * شماره تلفن همراه: شماره تلفن ثابت:

 *آدرس ایمیل:

 * )با ذکر نام دانشگاه( باشید؟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»اینجانب ضمن تأیید مندرجات فوق، درخواست عضویت در 
 مقررات اساسنامه انجمن را رعایت کرده و از انجام اعمال مغایر با اهداف انجمن دوری گزینم. 

 *خانوادگی / امضاءنام و نام  تاریخ تکمیل فرم:
 

 
 

 



14

 

 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  

  

 



15

 

 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 

 


