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 مقدمه 

اي براي  ترین نیاز هر جامعهعنوان اساسیاز آنجایی که پژوهش به
ي  شود، قدرت هر کشوررسیدن به پیشرفت و توسعه شناخته می

. از  باشدمیدقیق و تولید علم   هاي مستدل، نیز مبتنی بر پژوهش
هاي شاخص هاي پژوهشی یکی از  این رو مدل و سطح فعالیت 

یک کشور  رود و موفقیت  اصلی توسعه و پیشرفت به شمار می 
فعالیت  تمام  توسعهدر  به  مربوط  گونه  ،هاي  به گسترش به  اي 

  مفاهیم   درك صحیحاین  بربناهاي پژوهشی بستگی دارد.  فعالیت
از   استفاده  توانابر  آزمایشگاهی توان  و  آن ی اساس عملکرد و    ی 

در کشور کمک    و فناوري  پژوهش  جایگاه  و  ءارتقاتواند درمی
تجهیزات    مجهز بهملی    هايایجاد آزمایشگاه  موضوع مهم  .کند

از اوایل    هاآزمایشگاه  يسازشبکهو همچنین    داراي فناوري باال
استگرفت  صورت  ریزي برنامه  1381سال   نیز  ه  محل    و  از 

در این    1379قانون بودجه سال    29ش» تبصره  اعتبارات بند «
اقدام    آنطور  ولی تاکنون   ه استاختصاص یافتاي  خصوص بودجه

و  بعد از تغییر    .]1[ملموسی در این خصوص انجام نشده است
منتفی    موضوعاین    نیز  تحوالت در حوزه ستادي وزارت عتف

موضوع  اینبنابر  .دیدگر و آزمایشگاه  ایجاد  همیشه  ملی    هاي 
سه دهه نگارنده    تجربهبه  شبکه آزمایشگاهی در ایران با توجه  

با فراز و    ،هاي وزارت عتفامور آزمایشگاه  در حوزه  مقالهاین  
بوده    فرودها این    .استمواجه  در  به ضمن    بررسیلذا   توجه 

شکل آزمایشگاهتاریخچه  شبکه  کشورگیري  تحقیقاتی  ، هاي 
این شبکههاي پیشچالش مورد  روي  نیز  قرار خواهد  بحث  ها 
  این موضوع   ،مسئولین و مدیران  رودمیانتظار  رو  از این  .گرفت

برنامه   مهم اولویت  در  دهندکاري    هايرا  قرار  دلیل    .خود  به 
آزمایشگاهی نقش    اهمیت  کشور   تجهیزات  علمی  توسعه    در 

پیشرفته تجهیزات  توانمند هاي  آزمایشگاه  ،نیازمند  و   یکپارچه 
اهداف  به این    بییاراه دست  . تنهاهستیموکارشناسان متخصص  

 هاي تحقیقاتی سازي آزمایشگاه، حمایت از تشکیالت شبکهمهم
 
 

 ،(شاعا)  هاي علمی ایرانالگوي آزمایشگاه  همچنین  کشور ودر
موفقیت دلیل  که دربه  ایجاد بخش  هاي  از جمله  هاي مختلف 

براي تحقق این   کمک شایانی تواند یم  ،داشته آزمایشگاه مرکزي 
   .باشد  موضوع

 یآزمایشگاه و شبکه آزمایشگاهمفاهیم  

ها و  دوران سیصد سالۀ علم نوین به ما نشان داده است که واژه
بی نقش  داشتهمفاهیم  توسعه  و  پیشرفت  در  واژه  بدیلی  و  اند 

وزارتخانه براي  پژوهش  پژوهش  حوزه  در  که  مراکزي  و  ها 
این درك  بنابر].  2[  خواهد داشتنقش محوري    ،دارندفعالیت  

در واقع کلیدهایی است که    ،اصطالحات علمی ها ودرست واژه 
می خوبی  به  باشد  پژوهشگر  اختیار  در  درباگر  هاي  تواند 

مربوط به آن دانش    ناگشوده معانی مورد نظر نوشتاري و گفتاري
 . ]3[ ابدو فن را بگشاید و حقایق مورد نظر را به روشنی دری 

کارکرد  نیز  هاآزمایشگاه که  ،از حیث  بوده  در می   متفاوت  باید 
دقت آن  گردد  کافی  نظر  کاربرد  مثالبه   .اعمال  یک    عنوان 

شتاب حاوي  است  ممکن  فیزیک  یا آزمایشگاه  ذرات  دهنده 
تواند  که یک آزمایشگاه متالورژي میدر حالی ،  باشد  ءمحفظه خال

ریختهدستگاه براي  فلزاتگري  هایی  تصفیه  آزمایش   یاو    یا 
شناس ممکن است از  دان یا زیستقدرت آنها باشد. یک شیمی

 ،استفاده کند  براي انجام آزمایشات خود  یک آزمایشگاه مرطوب
-روانشناس ممکن است اتاقی با آینهیک  که آزمایشگاه  در حالی 

مطالعه رفتاري که در آن    ،بین مخفی باشد هاي یک طرفه و دور
هایی که توسط دانشمندان  آزمایشگاه  همچنینگیرد.  صورت می

-از کامپیوترها (گاهی اوقات از ابررایانه  شودکامپیوتر استفاده می
د.  نماینها استفاده میسازي یا تجزیه و تحلیل دادهها) براي شبیه

  ها از انواع دیگر آزمایشگاه  هاي مختلف نیز رشتهدانشمندان  سایر  
، ساخت  ها براي طراحیان از آزمایشگاهدسکنند. مهناستفاده می

دستگاه آزمایش  فنو  نیز  هاي  میآوري  از    .برند بهره  برخی 
ها به  ها و شبکه تعاریف و مفاهیمی که در جامعه براي آزمایشگاه

 شده است. مورد اشاره  1شود، در جدول شماره  کار برده می
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 شبکه  و مفاهیم آزمایشگاهریف و ا تع :1جدول 

 تعریف و مفاهیم  عنوان تحقیق نام 

 گودرزي و قربانی 
)1398( 

-نگاهی به آزمایشگاه
هاي موجود در  

هاي مدیریت  دانشکده
 جهان

زمینه زبانی چندوجهی است و آزمایشگاه مکانی است که توسط اصطالح آزمایشگاه داراي یک پیش 
آزمایشگاه شیمی،   .شودبراي تحقیق و فرآیند علمی استفاده میمتخصصان به منظور انجام آزمایش 

 عنوان مکانی وبستر آزمایشگاه بهفرهنگ زبان  در  .  هستنداز این دسته    غیرهفیزیک، پزشکی، ژنتیک و
 . ]4[ براي آزمایش و تحلیل مجهز شده است شده که براي مطالعه تجربی در علوم و یا تعریف

 معینفرهنگ لغت  دکتر معین
محلی مجهز به وسایل الزم براي انجام تجارب علمی به وسیلۀ متخصصان   آزمایشگاه عبارت است از

   .] 5[  است محل تجربه کردن و محل آزمایشو دانشجویان یا به عبارت دیگر 

 نامه شبکه شاعانظام
)1389( 

 آزمایشگاه مرجع
نمونه که  از  آزمایشگاهی  آزمون  براي  میآزمایشگاههایی  دریافت  دیگر  به هاي  معموالً  که  کند 

هاي استاندارد و معتمد ها در آزمایشگاههاي بسیار تخصصی و پیچیده نیاز دارند و این آزمونآزمون
 . ] 6[ قابل انجام نیست

 نامه شبکه شاعانظام
)1389( 

 آزمایشگاه استاندارد
استانداردهاي تعریف شده توسط یک مرجع معتبر  ها در چارچوب  آزمایشگاهی که در آن آزمایش

 . ] 6[  شودانجام می
 نامه شبکه شاعانظام

)1389( 
 آزمایشگاه معتمد 

انجام آزمایش که  استانداردهایی که آزمایشگاهی  بر اساس  براي سازمانی مشخص  هاي معینی را 
 . ] 6[ دهدکند، انجام میبراي آن تعیین می

 نامه شبکه شاعانظام
)1389( 

هاي آزمایشگاه
 پژوهشی 

 شودانجام می  پژوهشیرتبط با یک طرح یا پروژه  هاي می هستند که در آنها آزمایشیهاآزمایشگاه
 ]6 [. 

 نامه شبکه شاعانظام
)1389( 

هاي آزمایشگاه
 آموزشی و پژوهشی 

توانند  واسطه قابلیت تجهیزاتی و همچنین تخصص متخصصین آن، همزمان میهاي که به آزمایشگاه
 . ] 6[  ژوهشی داشته باشندپفعالیت آموزشی و 

 نامه شبکه شاعانظام
)1389( 

هاي آزمایشگاه
 آموزشی 

کارگیري ورزان یا کارورزان با نحوه به از دانشجویان، پژوهشگران، فنآنها    هایی که درآزمایشگاه
 . ] 6[  شوندها و مطالعه آنها تعلیم داده میدیدهپتجهیزات خاص یا مشاهد 

 نامه شبکه شاعانظام
)1389( 

 المللیآزمایشگاه بین

هاي که توسط چند کشور به صورت مشترك ایجاد شود یا خدمات آنها فقط در داخل آزمایشگاه
هاي مختلف مانند اپک، اکو  اساس توافق اتحادیههایی که برشود. آزمایشگاهیک کشور محدود نمی

دهند و شهرت جهانی  شود یا در کشورهاي مختلف خدمات میمیویا کشورهاي اسالمی ایجاد  
 . ] 6[  باشنددارند از این نوع می

 نظام نامه شبکه شاعا
)1389( 

 آزمایشگاه ملی 
  یچیدگی یا پکه خدمات آن در سطح ملی قابل ارائه بوده و به دلیل  گرایی  موریتأم  هايآزمایشگاه

 . ] 6[  یک یا دو مورد از آنها در کشور وجود دارد ،گران بودن آن
 نامه شبکه شاعانظام

)1389( 
 اي آزمایشگاه منطقه

خدمات آن در سطح یک منطقۀ مشخص و متشکل از چند استان کشور قابل    هاي کهآزمایشگاه
 .] 6[ باشد. وجود حداقل یک آزمایشگاه در هر منطقه ضروري استارائه می

 نامه شبکه شاعانظام
)1389( 

 آزمایشگاه استانی 
هاي که معموال یکی از آنها در هر استان وجود دارد و خدمات آن در سطح همان استان  آزمایشگاه

 . ] 6[  شودارائه می
 نامه شبکه شاعانظام

)1389( 
 . ] 6[   باشدآن در سطح سازمانی قابل ارائه میهاي که خدمات آزمایشگاه سازمانی آزمایشگاه 

 فرهنگ لغت عمید عمید
عمل آورند و ادوات آزمایش هاي علمی و فنی به آزمایشگاه عبارت است جایی که در آن آزمایش

 . ] 7[  در آنجا فراهم باشد

 نامه شبکه شاعانظام
)1389( 

 آزمایشگاه علمی 
هاي مرتبط اطالق  افزارها، منابع انسانی متخصص و دستورالعملافزارها، نرماي از سختمجموعهبه  
آزمایشمی انجام  براي  و  متناسب  کالبدي  فضاي  در  که  و  شود  ایجاد  تحقیقاتی  و  علمی  هاي 

 . ] 6[ اندسازماندهی شده

 نامه شبکه شاعانظام
)1389( 

 شبکه آزمایشگاهی

شود که در قلمروهاي مختلف جغرافیایی  هاي علمی متعامل اطالق میآزمایشگاهاي از  به مجموعه
هاي اجرایی و بخش خصوصی  ها، واحدهاي پژوهشی، دستگاهصورت مستقل یا وابسته به دانشگاهبه

صورت فیزیکی یا الکترونیکی، روابط و تعامالت دوسویۀ خود را با حقوق و تکلیف  و عمومی به
 . ] 6[  ندکنمعین برقرار می 
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هاي تحقیقاتی شبکه آزمایشگاهگیري  شکل  تاریخچه
 در دنیا

ي علم تحوالتی در دنیا  آزمایشگاهی تحقیقاتی که توانسته  شبک
از اوایل  که    ،بود  بل  تحقیقاتی  هايآزمایشگاه شبکه    ،وجود آوردبه

به سده بیستم  مي  از  یکی  تحوالت    راکزعنوان  ري  وفنااصلی 
 فراتر از زمینه  با انجام تحقیقات و مطالعات   .شوندمحسوب می 

تحوالت   ءهاي دیگري نیز منشادر حوزه  ، تلفن یعنی خودکاري 
از تلفن گرفته تا رادار   هادانشمندان این آزمایشگاه  .اندبوده مهمی  

 ترین اختراعات قرن بیستم نقش داشته در ساخت مهم   ، و کامپیوتر
گردید    آنهاانگیز  عملکرد شگفت  و تبدیل    تاموجب  مسیر  در 

ار تحقیقات صنعتی جهان قرهاي  ترین آزمایشگاهبه بزرگ شدن  
 .دنگیر

سیستم آزمایشگاهشبکه   دوم،  جهانی  جنگ  در  بل  هاي  هاي 
اختراع   را  متنوعی  دادو  ارتشی  این دست    اندهیا توسعه  از  که 

بیمی یا  دوطرفه  رادیوي  ماسورهتوان  ي جنگی خودکار، سیم، 
نیمه  اولین  ابزارهاي  و  بازوکا  کامپیوترها،  سونار،  رادار،  هادي، 

در    ارتباطی رمزگذاري شده را نام برد. این سیستمهاي  سیستم
دوم جهانی  جنگ  رئیس  طول  روزولت،  فرانکلین    جمهور   به 

نخست   وقت چرچیل،  وینستون  و  امکان  آمریکا  بریتانیا،  وزیر 
طرف اقیانوس اطلس به   یکبرقراري مکالمات تلفنی منظم از  

هاي بل  آزمایشگاه  بنیانگذاري  ایاالت متحده با  .دادرا  آن طرف  
دهد که  جهان تغییر    کل  وشت مخابرات را درتوانسته امروزه سرن

محصول این    اشاره کرد کههاي همراه  تلفن  توان به از جمله می
تحقیقاتی    ،شبکه مراکز پژوهشیامروزه  .  ]8[  دنباشمیآزمایشگاه  

 خلق فناوري نقش مهمی در تولید علم و ،مقتدر یآزمایشگاهو 
دارند در   نمونه    2جدولدر    .جهان  چند  شبکه  این  از  به 

ملی  تحقیقاتی  هايآزمایشگاه و  و  در  گرا  ماموریت  مهم  که 
  ، اندثر بوده ؤدنیا مدر  و فناوري    ت تحقیقا،  علومحوزه  پیشرفت  

 . کرداشاره  توانمی
  

 دنیا  و هدفمند در گراماموریتملی  تحقیقاتی و هايآزمایشگاهشبکه معرفی تعدادي از  :2جدول 

 زمینه فعالیت  مساحت  بودجه ساالنه تعدادکارکنان کشور  آزمایشگاه عنوان 

میلیون   750 نفر  2900 آمریکا  آزمایشگاه ملی آرگون 
 2017در سال دالر

9/6 
کیلومتر 

 مربع

علوم زیستی، محیط زیست و  انرژي، 
 ]9[  فوتونیک

 آزمایشگاه ملی 
  میلیون دالر 345  آمریکا  فرمی 

 ]10[  هافیزیک شتاب دهنده - 2015در سال 

در   دالر میلیارد 1 نفر  8452 آمریکا  آزمایشگاه ملی آیداهو
 2010سال 

2310 
کیلومتر 

 مربع

اي،امنیت ملی، انرژي و انرژي هسته
 ]11[  محیط زیست

 آزمایشگاه ملی 
  میلیارد دالر 65/1 نفر  4600 آمریکا  اوك ریج 

 2012در سال

140 
کیلومتر 

 مربع
 ]12[  ايچند برنامه

 نفر  3000 آمریکا  آزمایشگاه ملی بروکاون
بودجه بیشتر از  

میلیون   700
 2013در سال دالر

21 
کیلومتر 

 مربع

یمی، فیزیک مواد، فیزیک اتمی و ش
 ]13[  زیستبیولوژي و محیط 

 میلیارد  4/2 نفر  7450 آمریکا  آزمایشگاه ملی سندیا 
 2017در سال دالر

20/35 
کیلومتر 

 مربع
 ] 14[  ايامنیت ملی و علوم هسته

 میلیون  25 نفر  750 بریتانیا آزمایشگاه ملی فیزیک 
 ]15ترولوژي[ مبردي و فیزیک کار - 2013در سال پوند

 ]16[ علوم شیمی - - نفر(دکترا)  200 هند آزمایشگاه ملی شیمی 
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 اکسی بآزمایشگاه ران
 7/1درآمد سالیانه  نفر  10435 هند 

داروهاي   زمینه تولید و عرضه انواع - میلیارد دالر امریکا 
 ]17[ صناعی

مؤسسه مشترك تحقیقات 
 اي هسته

 دوبنا مسکو

کشور   18با 
به صورت 
مشترك می  

 باشد

نفر که   5500
ها  نفر آن 1000

 داراي دکترا 
- - 

  7ي اي دارا در زمینه علوم هسته
هاي آزمایشگاه تحقیقاتی در گرایش

 . ] 18[ فیزیکمختلف 

 )HIT( موسسه فناوري هاربین
هاي کلید آزمایشگاه 7داراي 

آزمایشگاه ملی   3دولتی و 
 مهندسی است

 چین
تیم تحقیقاتی  

  2900بیش از 
 استاد و محقق 

بودجه در سال  
میلیارد 47/7 2019

حدود   (یوان 
میلیارد دالر   07/1

 ) آمریکا

- 
در زمینه جوشکاري پیشرفته، محیط 

زیست، منابع آب شهري رباتیک در سه  
 . ] 19[ پردیس مختلف

هاي هوافضاي آژانس کاوش
از تلفیق  ( JAX) ژاپن، جاکسا

سسه علوم فضایی و ؤم
)، آزمایشگاه  ISASفضانوردي (

) و NALهوافضاي ملی ژاپن (
فضایی ملی ژاپن  آژانس توسعه 

)NASDAتشکیل شده است ( ( 

 ژاپن
(در جزیره  

تانیگاشیما در 
استان  

 کاگوشیما) 

- 

در سال 
بودجه 2019

 40تحقیقاتی 
  معادل(میلیارد ین 

میلیون دالر   352
 آمریکا) 

- 

تحقیق، توسعه فن آوري و  زمینه فعالیت
ر  مچنین دو هاندازي ماهواره در مدار راه

تر،  هاي پیشرفتهبسیاري از ماموریت
تمال مشارکت مانند اکتشاف سیارك و اح

دار ماه درگیر  هاي سرنشیناکتشاف  در
. یک آزمایشگاه فضایی به نام  است

 نیز در فضا مستقر کرده است »کیبو«
 ]20 [ . 

 
 

 ي تحقیق پیشینه :3جدول 

 نتایج تحقیق عنوان تحقیق 

آزمایشگاه ساماندهی  نوین  و شیوه  ها 
 هاي تحقیقاتی کشور کارگاه

ها بر قرار باشد،  دهد که اگر مدیریت درست و پایدار با ثبات در حوزه آزمایشگاهنتایج تحقیق نشان می
 ]. 21ثري نماید [ ؤتواند در جهت توسعه علمی کشور کمک ممی

هاي ملی تحقیقات کشور  شبکه آزمایشگاه
 در علوم پایه 

هاي  تواند ایجاد پیوند میان منابع و مهارتچنانکه سازماندهی امکانات تحقیقات آزمایشگاهی و تجربی می 
اي هاي فرابخشی و میان رشتهها و مراکز تحقیقاتی، اعم از دانشگاهی و صنعتی و نیز انجام پژوهشدانشگاه

 ]. 22[ درکشورکمک کند
چالش امور  بررسی  مدیریت  نظام  هاي 

کارگاهآزمایشگاه و  دانشگاهها  و هاي  ها 
علوم   وزارت  فناوري  و  پژوهش  مراکز 

 تحقیقات و فناوري 

ها با یک مدیریت علمی  ها و کارگاهدرك درست از مفاهیم و کارکرد آزمایشگاه و اداره کردن آزمایشگاه
ها و مراکز تحقیقاتی را در این امر  شور کمک موثر بنماید و دانشگاهتواند به توسعه علمی کو توانمند می 

 ]. 23مهم و ارتقاء سطح علمی دانشگاه را فراهم سازد[ 

 شامتک پزشکی
آزمایشگاه تحقیقاتی (شبکه  ملی  هاي 

 گروه پزشکی کشور) 

ها بر حسب  گاههدف از ایجاد شبکه آزمایشگاهی در حوزه پزشکی استفاده بهینه از امکانات موجود آزمایش
هاي مختلف آزمایشگاهی در این ته در حوزهکمی  9باشد.  ها تعریف شده است مینموریتی که براي آأم

 ]. 24[   شبکه تعریف گردیده است

 شامتک موضوعی 
باشد که با این شیوه هاي موضوعی میهاي رایج در ساماندهی آزمایشگاهی ایجاد شامتکیکی از شیوه

گرا و هدفمند براي آنها تعریف کرد و از موریتأهاي ممفاهیم و کاربرد آنها آزمایشگاهتوان براساس  می
 ]. 25آنها در جهت توسعه علمی کشور استفاد کرد[ 

 تحلیل و درك مفاهیم 
 هاي تحقیقاتی آزمایشگاه

اهیم و  سفانه هنوز تعریف درستی از مفأرغم سابقه قدمت طوالنی مراکز آموزش عالی در کشور، متعلی
کار برده نشده و منجر به مشکالتی در حوزه آزمایشگاهی هدر جاي خودش ب  هاواژه آزمایشگاه و شبکه

ها در کشور گردیده که نیازمند  هاي جدي در توسعه و رشد آزمایشگاهشده است، این مسئله موجب آسیب
 . ] 26[   رسدمیها ضروري به نظر گاهها و آزمایشبازنگري در تعاریف و کاربرد این شبکه
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و  آزمایشگاهشکل  مطالعات  شبکه  هاي گیري 
 تحقیقاتی در کشور

-عنوان یکی از باستانیاز زمان تأسیس دانشگاه جندي شاپور به 
-می  تا به امروز که بیش از پانزده قرن  جهانهاي  ترین دانشگاه

دانشگاه و  گذرد،  پرفراز  تکامل  و  تحول  را طی ها سیر  نشیبی 
وجود تفاوت    اي از تاریخ، نهادهاي علمی بااند. در هر دورهکرده

در الگوهاي فعالیت، در یک اصل مشترك بودند و آن کمک به  
برطرف کردن نیازهاي جامعه با تولید دانش کاربردي و اعمال  

 ] است  بوده  نیز  ها  آزمایشگاهطور  همین.  ]4آن در عرصه عمل 
در دنیاي علم  بدیلی در توسعه علوم تجربی و کاربردي نقش بی

این    اند.داشته از  نوشتاردر  مورد  آزمایشگاه  به چند  هاي  شبکه 
 گردد. اشاره می کشور ایجاد شده استدر  ملی که و تحقیقاتی

هاي  شبکه آزمایشگاهاولین طرح و برنامه    1376در سال    الف). 
هاي  جلسه شوراي پژوهشتحقیقاتی در دویست و سی و نهمین  

  سه شامتک تأسیس و نُه تاي دیگر  و علمی کشور مطرح گردید
  باقیمانده مورد    نُهفرصتی براي تأسیس  هرگزکه    ند تصویب شد
  منحل گردید   نیز بعدها  هاي علمیشوراي پژوهش  و  بدست نیامد 

پیگیري   ،هاي علمی کشوربه دلیل انحالل شوراي پژوهش   .]1[
متوقف گردید و تجهیزات خریداري شده از  نیز  فعالیت شبکه    و

در تنها  نه  اعتبار  این  اهداف محل  نظر    خدمت  مورد  طرح 
دانشگاههب بلکه  نشد،  طرح  کارگرفته  مجري  فرصت  هاي  از 

  محل   از  شدهتجهیزات خریداري   ند وبدست آمده استفاده کرد
  در   و  داريهاي خود نگه در آزمایشگاهرا  بودجه مربوطه    ردیف
 .نگرفتندبینی شده به کار برنامه پیشجهت 

در    ب). عتف  وزارت  پژوهشی  ي  شورا  مسیرادامه  معاونت 
-شامتک  با ایجاد  1382 ، در اوایل سالهاي علمی کشورپژوهش

بین    هایینامهتفاهم  ،در چند رشته  و  کردموافقت    موضوعیاي  ه
زنجان،  هاي  استان  يهادانشگاه بهشتی،  شمالی،  شهید  تهران، 

استان و  غربیتبریز  کشاورزي  براي  هاي  موضوعی    ، شامتک 
 . به امضاء رسید فوتونیک و شیمی ،وانشناسیر

سال  ج). آتیدر  شامتک  هاي  تداوم  موضوعیدر جهت    ، هاي 
آزمایشگاه ایران  شبکه  علمی  اصطالحهاي  به  شکل   شاعا  یا 

شبکهو    گرفت این  ساختاري  و  مفهومی  شکل    الگوي  مطابق 
در    نامه آننظام  1389در سال  ترسیم گردید و سپس    1شماره  
علوم،    عتف  وزارت وزارت  وقت  وزیر  توسط  و  تصویب 

جهت اجرا به    مذکورسال    اوایل مهرماهدر    تحقیقات و فناوري
دانشگاه ابالغ  تمام  فناوري  و  پژوهشی  مراکز  و  ].  6[  گردیدها 

برنامه بر اساس    24حدود    براي فاز عملیات اجراي این شبکه
ساله کشور در جهت    هاي پنجنقشه جامع علمی و همچنین برنامه

کشور   در  دانش  توسعه  و  بینی پیش  2شکل    به شرحپیشرفت 
  . ]27[ گردید

المللیهاي بینشبکه آزمایشگاه  

اییهاي منطقهشبکه آزمایشگاه  

هاي استانیگاهشبکه آزمایش  

ملی هايشبکه آزمایشگاه  

درونیی گاهشبکه آزمایش  

 معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم (نایب رئیس مجمع)

  هاي استانی و مدیران حوزه پژوهش و فناوري وزارت)(روساي کارگروه مجمع شبکه شامل

 ستاد شبکه شامل (مدیر شبکه، کارشناسان، دبیرخانه و مشاوران فنی شبکه) 

هاي عضو شبکه زمایشگاهآ  

 وزیر علوم تحقیقات و فناوري (رئیس مجمع)

 (شاعا)رانیا یعلم يها¬شگاهیو اجرایی شبکه آزما یمفهوم ي: الگو1شکل
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 ] 27[  )هاي علمی ایران (شاعاشبکه آزمایشگاه هاي اجرایی و مدیریتیبرنامه  :2شکل

 
نانوفناوري درسال    د). انتشار سند ملی  از  درکشور    1382پس 

-توسط معاونت پژوهشی وزارت علوم، با پیگیري دفتر فناوري
هاي رئیس جمهور، یک ستاد ویژه براي پیشبرد علوم و فناوري  
با حضور رئیس   نانو در کشور تشکیل گردید. جلسه مقدماتی 

  . برگزار شد و چند تن از وزراء    وي  ، معاون اول وقت  جمهور
هاي انجام گرفته توسط معاونت پژوهشی وقت  رغم استداللعلی

چه از حیث بنیادي  و نوپا بودن این زمینۀ علمی    عتف  وزارت
دبیرخانۀ   بایستدر دنیا و ایران، میبودن و چه از حیث فناوري 

علوم    بهستاد   میوزارت  تولی    ،گرفتتعلق  اساس  کید  أبر 
وقت جمهوري  دبیرخانهریاست  این  ریاست   ،  اختیار  در 

جمهوري قرار گرفت و به این ترتیب شبکه نانو از وزارت علوم 
یافت  به انتقال  جمهوري  آن ].  1[  ریاست  از  شبکه   پس 

ابتداي سال   در  نانو  فناوري  زیر  اهدابا    1383آزمایشگاهی  ف 
 . ]28[گردید تشکیل 

خدمات آزمایشــگاهی به  ه  ئایجاد بســتري مناســب براي ارا .۱
ــن ــگاهی و ص ــتفاده بهتر از ظرفیتمحققین دانش هاي عتی و اس

  ؛آزمایشگاهی کشور

امکان دسترسی آسان کلیه متخصصین و پژوهشگران کشور   .۲
 هاي آزمایشگاهی؛به توانمندي

عه   .۳ گاهی به موازات توـس اخت آزمایـش عه همگام زیرـس توـس
 فناوري نانو در کشور؛

تگاهحمایت از ـساخت   .٤ ها آزمایـشگاهی مرتبط با نانو در دـس
 کشور؛

ــعه همکاري .٥ ــاختهاي بینتوس هاي  المللی در زمینه زیرس
 .آزمایشگاهی فناوري نانو

آزمایشگاهگیري  شکل)  ـه فناوريشبکه  هاي هاي 
 ایران  راهبردي

معاون دستور  حسب  با   تبر  جمهور،  رئیس  فناوري  و  علمی 
هم  توانمندي هدف  در  افزایی  کشور  آزمایشگاهی  هاي 

راهبرديفناوري و  پیشرفته  را  هاي  فعالیت خود  و    در   تشکیل 
  کند را دنبال می  زیر   فا هدا   با  آغاز و   1393ابتداي تیرماه سال  

]29[ : 
اهی در  .۱ ـــگ ایشـ ات آزـم دـم بهبود کیفی و افزایش کمی ـخ

 فناوري راهبردي؛هاي حوزه
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تســهیل در دســترســی پژوهشــگران و صــنایع کشــور به    .۲
 خدمات آزمایشگاهی؛

آوري اطالـعات ـجامع در مورد تـعداد و نوع تجهیزات  جمع .۳
ــور (ـبا ـهدف   ــطح کشـ ـــگاهی و پراکـندگی آن در سـ آزـمایشـ

 نیازسنجی صحیح براي توسعه توان آزمایشگاهی کشور)؛

ــگاه  .٤ ــان آزمایشـ ــناسـ ها از طریق ارتـقاي دانش فنی کارشـ
 گذاري تجارب؛آموزش و به اشتراك

ه خدمات با ئهاي آزمایـشگاهی و ارااـستانداردـسازي فعالیت .٥
 نتایج قابل اعتماد؛

هاي آزمایـشگاهی مراکز عـضو در کمک به تکمیل توانمندي .٦
 ؛راستاي نیازهاي کشور

آزمایشگاهگیري  شکلو)   آزاد  ياهشبکه   دانشگاه 
 )ساها(

از ظرفیتبا  1397در سال   بهینه  استفاده    در   هاي موجودهدف 
هاي   هزینه  از  بخشی  تامین  همچنین  و  دانشگاهی  واحدهاي 

ها و آزمایشگاه  بخش  در  سازي  تجاري  طریق  از  دانشگاه جاري
شبکه  ،هاکارگاه با  بخش  تعامل  و  دولتی  آزمایشگاهی  هاي 

آزمایشگاه تاسیس  تعرفه  خصوصی،  نظام  تنظیم  و  ملی  هاي 
 . ]30[ تشکیل گردیدخدمات آزمایشگاهی و کارگاهی 

 ) شاپنا  ( نورهاي دانشگاه پیام  شگاهشبکه آزمایز)  

سه  با    1392نور در سال  هاي دانشگاه پیامسامانه جامع آزمایشگاه
آزمایشگاه   - 2مداري  مشتري   -1:  شامل  هدف   - 3ها  عملکرد 

بین   هماهنگی  و  جهت  همکاري  در  همچنین  آزمایشگاهی 
بیش و  بهتر  هرچه  نیروي  استفاده  و  خدمات  تجهیزات،  از  تر 

انسانی علمی و فنی مجرب، نظم و انضباط، جلوگیري از هدر 
رفتن منابع و امکانات مالی، به روز آمد نمودن تجهیزات و انعقاد  

ایجاد  قرارداد با مراکز مختلف علمی و تحقیقاتی در سطح کشور  
 .  ]31[ گردید

آزمایشگاهح)   تحت شبکه  استاندارد  سازمان  هاي 
 ) اكمش   شبکه ملی آزمایشگاهی کشور (  عنوان

شبکه   تنیز  این  راستاي  سازمان  أدر  آزمایشگاهی  نیاز  مین 
شوراي  جلسه    و هشتمین  استاندارد و تحقیقات صنعتی در یکصد

سال   در  استاندارد  این    تصویب  1394عالی  تاکنون  ولی  شده 
 ].32 [شبکه به فاز عملیاتی نرسیده است

آزمایشگاهشکلط)   شبکه  وزارت  هاي  گیري 
پزشکی آموزش  و  درمان  ملی   - بهداشت،  شبکه 

  (lims)  آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو

  92/ 15/5نامه مصوب  ه کشوري آزمایشگاهی بر اساس آیینشبک 
ت  و  بررسی  تیید  أمسئولیت  امور  أصالحیت  اداره  و  سیس 

 باشددار می مجاز و مجاز تولیدي را عهده  هاي همکار،آزمایشگاه
 خوردنی،   هايفرآورده  و  اولیه  مواد  کنترل  و وظایف آن شامل:

  سنتی،  طبیعی،  مکمل،  دارویی،  بهداشتی،  و  آرایشی  آشامیدنی،
 وسایل   دارویی،  و  پزشکی  ملزومات   و  تجهیزات   بیولوژیک،
  کنترل   آزمایشگاهی  خدمات  پزشکی،  آزمایشگاه  تشخیصی

ساخت مح و  تهیه  شامل  آزمون  انجام  از  غیر  خدمات  یطی، 
هاي هاي مهارت آزمایی و استاندارد ثانویه، آموزش روش نمونه

گواهی صدور  تأیید  GLP آزمایشگاهی،  و  کالیبراسیون   ،
دارد.  برعهده  را  پزشکی  و  آزمایشگاهی  تجهیزات    صالحیت 

پروانه   ضمناً صدور  و  بررسی  بخش  سازمانی  چارت  ها، طبق 
دریافت نظارت،  و   ارزیابی   اشکاالت  رفع  و SOP بازرسی 

 و   غذا  هايمعاونت  آزمایشگاه  امور  و)  مجهول   نمونه(  عملکرد
  تخصصی،   دکتري  مدارك  برعهده دارد و پرسنل آن داراي   دارو

   ].33[دباشنمی کارشناسی و  ارشد کارشناسی داروسازي، دکتري
 

 در کشور  هاي تحقیقاتی و ملیگیري و اهداف شبکه آزمایشگاهاي از شکلخالصه :4جدول

 نام موسسه 
  عنوان

 زمایشگاه/شبکهآ
 زمینه فعالیت 

علوم تحقیقات و    وزارت
 فناوري

آزمایشگاه هاي  شبکه 
 (شاعا) علمی ایران

  ها و مراکز پژوهشی دانشگاهها و تجهیزات  ساماندهی آزمایشگاه  1382آغاز فعالیت از اوایل سال  
 تجهیزاتیبه امکانات    کشور  و پژوهشگران  محققین  آسان  امکان دسترسی  وو فناوري در کشور  

 ]6[  مورد نیاز خدمات آزمایشگاهی
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ریاست   علمی  معاونت 
 جمهوري

آزمایشگاهی   شبکه 
 راهبردي هاي فناوري

هاي آزمایشگاهی کشور در حوزه  توانمندياستفاده از    1393آغاز فعالیت ابتداي تیر ماه سال  
 ] 29[ هاي پیشرفته و راهبردي فناوري

 دانشگاه پیام نور
آزمایشگاه هاي  شبکه 

 (شاپنا)  پیام نور
همکاري  -3ها عملکرد آزمایشگاه -2مداري مشتري -1اهداف: با  1392در سال  آغاز فعالیت

   ] 31[ آزمایشگاهی و هماهنگی بین  

 دانشگاه آزاد اسالمی 
آزمایشگاهاي   سامانه 

 آزاد همکار(ساها)
آزمایشگاهیبا هدف    1397در سال جهت   آزاد  ارائه خدمات  دانشگاه  سطح  درمحققین    ،به 

   ] 30[  زاییدرآمد همچنین کشور و

 آزمایشگاه ملی  پیام نور
سال   فعالیت  رئیس    1398آغاز  مصاحبه  باوقت  براساس  از    ولی  ایرانا   خبرگزاري  دانشگاه 

 ]34[ نگردید، عملکرد و جانمایی آن مطلبی پیدا هابرنامه

 آزمایشگاه ملی سازه  دانشگاه امیر کبیر

باال بردن   آزمایشگاه  این  از ایجاد  هدف ولی    آغاز فعالیت آن اطالعاتی در دست نیستتاریخ  از  
در  سازي کشور  عنوان بازوي اجرایی قطب علمی به به   سطح کیفی مهندسی عمران در کشور و

و تقریبا با با دو نفر کادر  و    2زیرزمین منفی    2در ساختمان شماره    متر مربع بنا  600مساحت  
   .] 35[  کرده استفعالیت آغاز به  قلم تجهیزات چندتعداد 

وزارت   عتف،  وزارت 
بهداشت و معاونت علمی  

 ریاست جمهوري 

نقشه   ملی  آزمایشگاه 
 برداري مغز

نقشه ملّی  سال  آزمایشگاه  در  مغز  نیازهاي   1394برداري  از  بخشی  به  پاسخگوئی  منظور  به 
پژوهشی و فناوري کشور در زمینه ي ایجاد زیرساخت تصویربرداري و تحریک مغزي براي 

 هاي شناختیو روزآمد در حوزه علوم و فناوري ائه خدمات دانش بنیانتحقیقات شناختی و ار
   .] 36[  سیس شده استأت

ریاست   علمی  معاونت 
 جمهوري

آزمایشگاه هاي  شبکه 
 نانو فناوري

ت آزمایشگاهی به محققین خدما  ارائهبا هدف ایجاد بستري مناسب براي    1383در ابتداي سال  
ظرفیت  ،دانشگاهی از  بهتر  استفاده  و  کشور  صنعت  آزمایشگاهی  نانو هاي  تشکیل    در حوزه 

   .] 28[  گردید

 آزمایشگاه ملی  دانشگاه آزاد اسالمی 
تی  اطالعاهنوز    ولیاست  بوده    اندازيدر حال تجهیز و راه  دانشگاه آزاد  واحد تهران شمالدر  
 . ] 37[  آن در دست نیستفعالیت  از

،درمان و  بهداشت    وزارت
سازمان    -اموزش پزشکی

 غذا دارو

ملی  شبکه 
سازمان   آزمایشگاهی 

 )Limsدارو ( غذا و
 

هاي کنترل مواد اولیه و فرآوردهجهت    1392  لشبکه ملی آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو در سا
خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، دارویی، مکمل، طبیعی، سنتی، بیولوژیک، تجهیزات و  
ملزومات پزشکی و دارویی، وسایل تشخیصی آزمایشگاه پزشکی، خدمات آزمایشگاهی کنترل 

هاي مهارت آزمایی و استاندارد محیطی، خدمات غیر از انجام آزمون شامل تهیه و ساخت نمونه
کالیبراسیون و تأیید صالحیت  GLP هاي آزمایشگاهی، صدور گواهیثانویه، آموزش روش  ،

 ]33[  تشکیل گردیدتجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی 
وزارت بهداشت ،درمان و  

پزشکی اداره    -اموزش 
هاي مرجع  آزمایشگاه  کل

 سالمت وزارت بهداشت 

تشخیص  شبکه 
 مولکولی بهداشت

هاي شبکه آزمایشگاهی بهداشت مشتمل بر خدمات آزمایشگاهی است دامنه خدمات و فعالیت
ها و بسته هاي خدمت، خدمات آزمایشگاهی برنامه  یپشتیبان  ،خدمات آزمایشگاهیکه شامل  

این  . هنوز  هاگیريویژه همهها و بالیا به ها، فوریتبیماران (سطح یک) و آمادگی براي بحران 
 ]38[نگردیده استعملیاتی  یآزمایشگاهشبکه 

 وزارت عتف
استانی  توسعه  شبکه 
فناوري   و  پژوهش 

 (شتاپ) 

هاي باشد و با هدف تشکیل آزمایشگاههاي کشور مینه فعالیت این شبکه در سطح استاندام
 .هاي استانیها بر اساس ظرفیتدر سطح استان  وشبکه هاي تحقیقاتی مشتركتحقیقاتی مشترك  

مچنین در اردیبهشت ماه سال  و ه  1399این طرح توسط نگارنده تهیه و در اسفند ماه سال  
در معاونت بررسی  حال  در  و  به دفتر معاونت پژوهش و فناوري وزارت عتف ارائه شده    1400

 ]39[  پژوهش و فناوري می باشد
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 سخن آخر 

می که  ابزارهاي  مهمترین  از  توسعه یکی  و  پیشرفت  در  تواند 
وجود امکانات آزمایشگاهی و    ي باشد،ثرؤعلمی کشور کمک م

سده در  است.  پیشرفته  تحقیقاتی  بیشتر  تجهیزات  اخیر  هاي 
که  دهايدستاور فناوري  و  دنیا  پژوهشی   گشت،حاصل    در 

بودهها و کارگاهمرهون وجود آزمایشگاه است.    هاي تحقیقاتی 
مهمترین ابزارهاي علمی    عنوان یکی ازها بهبنابراین آزمایشگاه
هاي علمی و که در پیشرفت  آیدبه حساب می براي دانشمندان  

تحقیقات دنیا  صنعتی   انجام  با  گاهی  و  داشته  ممتازي  نقش 
جهششگفت موجب  تغییر انگیز  و  فناوري  و  علم  مهم  هاي 

ها و نحوه تعامل جامعه انسانی و سبک زندگی سرنوشت جنگ
در امور آزمایشگاهی کشور    مقالهنگارنده این    تجربهاند.  شده  آنها
به    ده است کهعنوان ناظر، نشان دابه تجهیزات خریداري شده 

باید با ار نگرفته است. میصورت بهینه مورد استفاده محققان قر
علیم داد و دستگاه را ن را تآ ، کارشناس تخصصی  خرید دستگاه
شبکه یک  که  در  داد  قرار  گیرد  قرار  پشتیبانی  مورد  که  ن  آاي 

ین است  موضوع مهم ا  هاي کشور باشد.تواند شبکه ازمایشگاهمی
اداره مطلوب آزمایشگاه به  که  نیاز  و    حی صح  يگذاراستیسها 

 هاست. نآ گذاري ملی براي نگهداري، خدمات و توسعه هسرمای 

 منابع و مؤاخذ

  ) چهار سال در وزارت عتف1392( ضا، رمنصوري ].1[
وري،   ].2[ ارمنـص ، معماري علم در ایران من جلد چهارم )،1393(ـض

 ایران ویراست دوم
ان ].3[ طالح نامۀ تحقیق و 1386( علی تبار، رمـض )، ترمولوژي و اـص

 . 1386خرداد ماه سال  46معارف شماره  پژوهش. مجله

ینو قربانی،    یومرثگودررزي، ک ].4[ )، نگاهی به  1398(  محمد حـس
هاي مدیریت جهان. فـصلنامه  هاي موجود در دانـشکدهآزمایـشگاه

 1398پاییز  3ماره ش 9علم و فناوري، دوره

 فرهنگ لغت معین ].5[

 1389هاي علمی ایران (شاعا) مصوب نامه شبکه آزمایشگاهنظام ].6[

 فرهنگ لغت عمید ].7[

 virtualdr.irوظیفه، م   ].8[

  www.anl.govوبگاه آزمایشگاه ملی آرگون ].9[

 www.fnal.qovفرمیملی  وبگاه آزمایشگاه ].10[

  www.inl.govوبگاه آزمایشگاه ملی آیداهو ].11[

  www.ornl.govوبگاه آزمایشگاه ملی اوك ریدج ].12[

 www.bnl.govوبگاه آزمایشگاه ملی بروکاون   ].13[

 www.sandia.gov وبگاه آزمایشگاه ملی سندیا  ].14[

  www.npl.co.uk وبگاه آزمایشگاه ملی فیزیک ].15[

 www.ncl-india.orgوبگاه آزمایشگاهی ملی شیمی هند ].16[
 www.ranbaxy.comوبگاه آزمایشگاه رانباکسی هند ].17[

وبگاه موســســه مشــترك تحقیقات هســته اي دوبنا مســکو  ].18[
www.jinr.ru 

 www.en.hit.edu.cnوبگاه موسسه فناوري هاربین چین  ].19[
ــاداتمریم    ،وامی ].20[ اي هوا    )1398(  السـ اوش ـه معرفی اژانس ـک

ژاپـــن. ــاي  وبـــگـــاه   www.ari.ac.ir  فضــــ و 
www.iranhavafaza.com 

ائی،    ].21[ ــادقعلـی د صـ دهی    )،1395(  محـم اـن ــاـم ــیوه نوین سـ شـ
ـــگاه ــورهاي ها و کارگاهآزمایشـ (مـطالـعه موردي    تحقیـقاتی کشـ
فصـــلنامه رویکرد   ،هاي وزارت عتف)ها و کارگاه آزمایشـــگاه

 4سال اول شماره  ،نوین آزمایشگاهی
ــ ].22[ هاي ملی تحقیقات  )، شــبکه آزمایشــگاه1381(  عیدهاخکان، س

 1381بهار  27کشور در علوم پایه. مجله رهیافت شماره 
ــهآقابابائی، ن  وقدم    زاده احاجی ].23[ ــادق  علـیائی،  و  فیسـ  محـمد صـ

ها و هاي نظام مدیریت امور آزمایشـگاهبررسـی چالش )،1398(
ــگاهکارگاه ها و مراکز پژوهش و فناوري وزارت علوم هاي دانش

ـــگاهی،   ،تحقیـقات و فـناوري ــل ـناـمه رویکرد نوین آزـمایشـ فصـ
 1398سال 4شماره 

کی1382(  الههو عینی،   فریدونعزیزي،   ].24[ امتک پزـش بکه   )، ـش (ـش
هاي ملی تحقیقاتی گروه پزشـــکی کشـــور). مجله  آزمایشـــگاه

 1382 تابستان 30رهیافت شماره 

ائی،    ].25[ ــادقعلـی د صـ انی، مژدهو    محـم ک  1386(  رحـم ــامـت ) شـ
 1386پاییز و زمستان  41شماره موضوعی. مجله رهیافت،  

چالش مفاهیم یا واژه گزینی درســت در آزمایشــگاه هاي علمی  ].26[
ماره یکشـور. نشـیر انجمن تحقیقات آزمایشـگاهی   3ه خبري ـش

 1399اسفند ماه  ایران
  shaa.msrt.irوبگاه شبکه شاعا ].27[

 nanolab.irوبگاه شبکه نانو. ].28[

 labsnet.ir  هاي فناوري راهبرديوبگاه شبکه آزمایشگاه ].29[

 saha.iau.ir.  (دانشگاه آزاد اسالمی)  وبگاه شبکه ساها ].30[

 shapna.pnu.ac.ir. وبگاه شبکه شاپنا دانشگاه پیام نور ].31[

 به نقل از خانم دکتر قبادي دانا معاون پژوهشگاه استاندارد ].32[

 www.fda.gov.irوبگاه سازمان غذا دارو ].33[
ــا   ].34[ ایـرن خـبـر 15:27  ،1398فـروردیـن   17خـبـرگـزاري    کــد 

 (رئیس پیام نور)83266659) (

 civl.aut.ac.irوبگاه آزمایشگاه ملی سازه امیر کبیر. ].35[

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/5211/7610/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1386-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-46
http://www.bnl.gov/
http://www.sandia.gov/
http://www.npl.co.uk/
http://www.ncl-india.org/
http://www.ranbaxy.com/
http://www.jinr.ru/
http://www.en.hit.edu.cn/
http://www.ari.ac.ir/
http://www.iranhavafaza.com/
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 nbml.irوبگاه آزمایشگاه ملی نقشه برداري مغز.  ].36[

د خبر ].37[ ا ـک ایلـن .(  14:28:58 1396/08/16 555883 :خبرگزاري 
 دانشگاه آزاد)

ــمیعی،    ].38[ ــیامکسـ ــگاه)، 1399(  سـ هاي مرجع  مدیرکل آزمایشـ
المت وزارت   تـس انیپایگاه خبري و اطالع.  بهداـش وزارت   رـس

د خبر ــکی ـک ان و آموزش پزشـ داشــــت، درـم     215458بـه
www.behdasht.gov.ir 

ــادقعلیائی،   ].39[ ــتانی  1400(  محمد ص ــعه اس ــبکه توس ) طرح ش
 (شتاپ)    پژوهش و فناوري
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Outlook on the History of Research Laboratories 

Networks in Iran  

Mohammad Sadegh Olieai*,1

This article examines the history of establishing the research laboratories networks (RLN) and the 
consequences of their formation on higher education centers in Iran. The results of this study show we 
need more stable management for supporting the establishment of RLN. The laboratory networks that 
are currently active in the country are also generally service-oriented, and the established national 
laboratories are more active in this direction. The output of so-called national laboratories in the country 
should be improved relative to other countries. Due to the expansion of higher education centers and 
the increasing number of researchers, the presence active RLN is one of the main priorities and one of 
the important necessities of the country. 
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