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در قرن  باشند.  یم  يضرور   یعلم  يوربهره  شی و افزا  بنیادي  دی جد  هايکشف   نمودن  فعال  يبرا  نی و نو  شرفتهیپ  و تجهیزات  ابزارها
و   وردند آ يرو یخصوص يهاو سازمان کوکارانیبه ن شتریب گیري علمی خودهاي اندازهلوازم و ابزار نیتأم ينوزدهم، محققان برا

ها و تهیه  ها به علم تا حدودي آشنا شدند و براي دانشگاهبیستم دولت نبودند اما در قرن ها در دانشگاه یعلم ی حام هادولت نطور آ
شود اما علم؛ پایه اصلی ی است و توسط هر کس دیده و فهمیده نمیئ گذاري نمودند. علم مانند نیروهاي نامرتجهیزات علمی سرمایه

گذاري  نام علم سرمایههی بئ توسعه این قواي نامرپیشرفت، سالمت، ایمنی و قدرت براي جامعه وهر کشور است. هر کسی که براي  
بعد از زمانی محصول دیدنی و قابل دیدن و فهمیدن از آن زایش شده که منفعت بسیار و ارزش افزوده فراوان دارد. بنابراین   ،نماید

ررهاي محیط زیستی  مد خواهد شد اما همین علم ضایعات و ض آ ها و صنایع پر درگذاري براي علم موجب زایش فناوريسرمایه
کشورها در خصوص   ری کشور و سا یموضوع فعل نینمونه، هم يبرانماید. الینده را هم کنترل میآهاي ناهنجار و صنایع فناوري

به شناخت ، علم و   ازین ن، یمتخصص يهاثاری و ا ينوظهور عالوه بر شجاعت، جوانمرد يماریعنوان ببه د ی جد يکرونا روسی و
هاي دقیق و پیشرفته  یکی از پارامترهاي اصلی پیشرفت علم داشتن ابزار و دستگاه تر دارد.شرفتهیپ ی پزشک یصیتشخ يهاروش
گیري هستند. لذا ضروري است که براي داشتن چنین گیري است. کشورهاي پیشرو در علم، پیشرو در داشتن ابزار دقیق اندازهاندازه

ها  نهی از هز یطور معمول شامل انواع مختلفها بهدر دانشگاه قیابزار دق ي توسعهبرا يگذارهی سرماگذاري نمود. سرمایه ابزارهایی
 باشد. از جمله موارد به شرح زیر است: می

 هزینه نمودن براي ساخت ابزار دقیق بر مبناي دانش موجود و توسعه پیشرفتگی آن با همکاري با محققان •
 فرد باشد منحصربه ای  شرفتهیپ يهاتیقابل ي که دارا دقیق و اجزاي آن ابزار   دی خر يبرا میمستق نهی هز •
هاي دقیق و بیشتر کارآمد نمودن  گیريهاي مختلف و یا اجزاي آن براي پیشرفته نمودن اندازهیکپارچه نمودن دستگاه •

 ابزاري آن 
 ها با همدیگر یا یکپارچه نمودن بعضی از آزمایشگاهاي و هاي مرکزي و یا ملی و یا منطقهایجاد آزمایشگاه •

هاي تحقیقاتی و بازسازي و بروز نمودن قطعات جدید و  از ابزارهاي موجود در آزمایشگاه يبرداربهرهنگهداري و •
 تر نمودن آنها پیشرفته

 گیري اندازههاي رسانی و تعمیر، تولید قطعات یدکی و روزآمد نمودن دستگاههاي خدماتایجاد سیستم •
دهد. اگر در منطقه ابزارهاي  ن کشور را تغییر میآموضوع مهم دیگري که قابل ذکر است، توان ابزار دقیق هر کشور معادالت سیاسی  

بینند. یکی  گیري باشد اما در ایران بزرگ این ابزارهاي علمی نباشد از منظر فرهنگی مردم لطمه میجدید پیشرفته دقیق براي اندازه
ی  خصوص   يهاو سازمان  کوکارانینهاي کشف علمی و دستاوردهاي بزرگ علمی، غرور ملی است. لذا از ملت،  ترین جایگاهمهماز  

ویژه حمایت از ساخت تجهیزات پیشرفته علمی با همت عالی  ها و مدارس بهگردد براي علم در دانشگاهو دولت درخواست می
هاي نهفته الهی هستند که شایسته است که آنها را براي پرواز علمی  بوم داراي استعدادگذاري نمایند. فرزندان این مرز و سرمایه

  پشتیبانی نمود.
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