
دومین کنفرانس ملی به  پیام دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی

 تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

 باسمه تعالی

 سوگواری ایام تسلیت عرض ضمنکنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی و همکاران محترم حاضر در جلسه  ریاست محترم

 ولی حضرت بشریت عالم منجی پیشگاه به سالم و درود  و الحسین اباعبداهلل حضرت جهان آزادگان سرور و شهیدان ساالر عزاداری و

 و مقدس دفاع شهدای خصوصاً شهدا طیبه ارواح به درود با و اسالمی جمهوری بنیانگذار فتوح پر روح به سالم و درود با و( عج)عصر

 اسالمی جمهوری مقدس نظام به خدمتگزاران کلیه و رهبری معظم مقام برای عمر طول و سالمتی آرزوی با و سالمت و حرم مدافعان

 ایران 

 :به استحضار عالی می رساند

دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان بی شک توانسته در گام اول خود خدمت مهم و ارزشمندی را در 

شته باشد. جمهوری اسالمی ایران جزو پنج کشور پیشرو در آهنگ شتابان گسترش آموزش عالی و تحقق عدالت آموزشی کشور دا

آید، بدون تردید دانشگاه آزاد کشور اول جهان از نظر تعداد دانشجویان به حساب می ۱۰گسترش آموزش فراگیر سرزمینی و یکی از 

ه گرد هم آورد ت یکپارچه و متحد زیر چتر خوددرصد از آموزش عالی کشور را به صور ۳۸ها نقش جدی داشته و اسالمی در این موفقیت

و توجه ویژه به اسناد باالدستی دانشگاه آزاد اسالمی در دهه چهارم فعالیت خود می کوشد با نگاهی نو و تکیه بر توان داخلی است.  

سندی متقن و برگرفته از بیانات امامین انقالب اسالمی در رابطه با اسالمی بودن دانشگاه  که حقیقتاً  سند دانشگاه اسالمی مخصوصاً

در راستای شود، بهترین سند و نقشه راه در حوزه آموزش، پژوهش، فناوری و فرهنگ برای دانشگاه آزاد اسالمی محسوب میو  است

اهمیت »در جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری درخصوص دانشگاهبردارد. این های جدی  تحقق بیانیه گام دوم انقالب اسالمی گام

شناسایی و نظام  را هزار چالش ملی ۱۵بیش از « ریزی صحیح نسبت به خروجی این پدیده مهمها و لزوم برنامه پژوهش در دانشگاه

شود. گام های اساسی برداشته ای قهدر مسیر حل مسائل ملی و منطکرده است تا و در سامانه پایش بارگذاری  احصاءرا موضوعات آن 

در عرصه با اقداماتی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد،  انداز پژوهش و فناوری تالش می کنددانشگاه آزاد اسالمی با تدوین سند چشم

دانشگاه ها که یک  مدیریتدر سطح ملی تاثیر گذار باشد. آنچه مسلم است تولید و گسترش مرزهای دانش و علوم کاربردی و پیشتاز 

ما را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند پس تحول در دانشگاه ها  ،نهاد وارداتی است به همان شکل گذشته و با همان ساختار وارداتی

 متناسب با فرهنگ اسالمی، ایرانی یک امر ضروری می باشد. 

   یر تحول آفرینی را شروع کرده است:دانشگاه آزاد اسالمی با اقدامات ز

 در همه حوزه ها بویژه مراکز تحقیقاتی و تدوین برنامه جامع و  برنامه ریزی بر اساس آمایش سرزمینی و نتایج آینده پژوهی

 آزمایشگاه ها؛

  نوگرایی در بومی سازی؛ 

  به روزرسانی علوم و جامعه پردازی به جای جامعه شناسی؛ 

 پویایی و توجه به نیازهای مادی و معنوی جامعه دانشگاهی دانشگاه افزایش روحیه نشاط، امید، و  توانمندسازی نیروی انسانی

  ؛آزاد اسالمی

 هزار 6 نرم افزاری و سخت افزاری: الزم به ذکر است دانشگاه آزاد اسالمی بیش از موجود کالن هایبهینه از سرمایه برداری بهره

طرح تعاون تجهیزات و مواد شیمیایی بین واحدهای  هزار دستگاه فعال دارد که در قالب 6۵بیش از آزمایشگاه و کارگاه و 

 در حال بهره برداری است. دانشگاه آزاد اسالمی

 ساماندهی ساختارهای و  بازمهندسی فرایندها و بازنگری ضوابط و مقررات موجود با هدف افزایش اثربخشی، سرعت و سهولت

در سازمان مرکزی و مراکز خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی در استان  پژوهشی با ایجاد شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه

 ها؛



  ساماندهی آزمایشگاه های تحقیقاتی و واحدهای پژوهشی در زمینه های تخصصی ماموریت گرا در قالب کنسرسیوم های

 تخصصی؛

  به ای های استاندارد گلخانهمرکز آزمایشگاهتعریف ماموریت برای هرکدام از واحدهای دانشگاهی؛ به عنوان مثال وظیفه ایجاد

به  ، فعالیت های متمرکز تحقیقاتی در زمینه متالوژی های دانشگاه آزاد اسالمی استان کهگیلویه و بویراحمدمأموریتعنوان 

 سپرده شده است.زنجان و ...  های دانشگاه آزاد اسالمی استانمأموریتعنوان 

 ؛بنیان با اجرای طرح پویش در دانشگاه آزاددانشهای ایجاد اشتغال و توسعه شرکت 

  سازمان با صنعت و جامعه با تقویت فعالیت های مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه های استاندارد یا همکار "دانشگاه"تقویت ارتباط

  ؛ها

  و مراکز فناوری بستر سازی مناسب جهت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی با ایجاد تعامل سازنده بین مراکز تحقیقاتی

 دانشگاه آزاد اسالمی؛

 پژوهش اثرگذار شبکه ایی هدایت فعالیت های پژوهشی به سمت اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در قالب طرح پایش(

 دانشگاه آزاد اسالمی(؛

 ین این سامانه ها به منظور راه اندازی سامانه های مختلف از جمله آموزشیار، پژوهشیار، دانشجویار و بویژه ساها و ایجاد ارتباط ب

رصد فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی؛ الزم به ذکر است به منظور باال بردن کیفیت 

تحقیقات دانشجویی، بین سامانه پژوهشیار و ساها ارتباط ایجاد شده نتایج تحقیقات و همچنین باال بردن اعتماد جامعه علمی به 

 .تاییدیه های الزم را ارایه خواهد داده ساها ضمن تایید محل و مدت زمان فعالیت تحقیقاتی دانشجویان و سامان

 ؛و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با سازمان های مختلف از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همکاری  

 ؛پژوهشی و ارتقاء استانداردهای دانشگاهمنظور دستیابی به استانداردهای  علمی به تشویق اعضای هیأت 

 های در قالب  ماموریت های مطالعاتی و همکاری هدفمندهای تحقیقاتی ازطریق دوره های تحقیقاتی پژوهشگرانارتقاء توانمندی

شارکت های تحقیقاتی پیشرفته با مبرگزاری کارگاهو علمی  ها و مراکزبا دانشگاهتحقیقاتی مشترك  طرحعلمی به صورت

 ؛مراکز علمی و نهادهای خدماتی ها،هدانشگا

 های مشترك و فراهم آوردن امکان فعالیت ایشان به عنوان منظور انجام پروژهکشورها به جذب دانشمندان ایرانی از سایر

  ؛وابسته یا همکار، میهمان، مدعو پژوهشگر

  ؛پاسخگویی به نیازهای جامعه، صنعت و دولتشناسایی و مدیریت ظرفیت های ساختاری و تجهیزاتی دانشگاه در 

 و  بروز رسانی آزمایشگاه های تحقیقاتی و مرکزی با تکیه بر توان واحدهای دانشگاهی و همچنین شرکت های خصوصی همکار

 ؛بستری مناسب برای ارائه خدمات با کیفیت به پژوهشگران ایجاد

 زمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و فناورانه مشترك.توسعه فعالیت های بین المللی دانشگاه با راه اندازی آ 

 ؛یریتی، فنی و ایمنی آزمایشگاه هااستقرار الزامات استاندارد های ملی و بین المللی در حوزه های مد 

  توسعه  و استفاده از ظرفیت کالن شبکه آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه آزاد اسالمی برای ارائه خدمات یکپارچه به کل کشور

 .آزمایشگاهی/کارگاهی در سطح کشور سهم بازار دانشگاه آزاد اسالمی از نظر خدمات

و مسئولین محترم دانشگاه  دومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهیاندرکاران در نهایت ضمن تشکر از تمامی دست

با توجه به ماهیت جدایی ناپذیر اجزای نجام گرفته، بدینوسیله به خاطر برگزاری منظم این کنفرانس و هماهنگی های اشهید بهشتی 

در  و مراکز تحقیقاتی این دانشگاه آمادگی خود را برای همکاری و عقد قرارداد با نهادها، صنایع، دانشگاه ها ،زیست بوم علم و فناوری

اعالم می را میزبانی سومین دوره این کنفرانس ن و همچنی زمینه های مختلف علم و فناوری بویژه همکاری های آزمایشگاهی و کارگاهی

 کند:

 زرگ می سپارم. همه عزیزان حاضر در جلسه را به خداوند ب  

 

 با آرزوی توفیق الهی

 محمدمهدی طهرانچی

 


