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معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
طی سال های گذشته از فناوران کشور برای 
ساخت تجهیزات  وارداتی در داخل کشور 
تعداد  آن،  نتیجة  در  که  کرده است  حمایت 
قابل توجهی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی 
این  از  شده است.  تولید  کشور  در  پیشرفته 
رو به منظور کاهش وابستگی آزمایشگاه های 
و  وارداتی  مواد  و  تجهیزات  به  کشور 
همچنین استفاده از توانمندی های داخلی و 
فعالیت های دانش بنیان در زمینه  از  حمایت 

تولید  و  تجهیزات  ساخت 
معاونت  آزمایشگاهی،  مواد 
ریاست  فناوری  و  علمی 
جمهوری تاکنون چهار دوره 
مواد  و  تجهیزات  »نمایشگاه 
ایران«  ساخت  آزمایشگاهی 
سال  ماه  اردیبهشت  در  را 
های 92 تا 95  برگزار کرده 

است.
گذشته  های  سال  همانند 
»پنجمین نمایشگاه تجهیزات 
و مواد آزمایشگاهی ساخت 
بخش  سیزده  در  ایران« 
تخصصی نفت و پتروشیمی، 
الکترونیک و نرم افزار،  برق، 
ساختمان،  و  عمران 
متالوژی،  و  شیمی  مکانیک، 
محیط زیست،  و  کشاورزی 
تجهیزات  پایه،  فیزیک 
مواد  آزمایشگاهی،  عمومی 
مهندسی  آزمایشگاهی، 
مواد،  زیست  و  پزشکی 
آزمون  و  تست  تجهیزات 
 4 تاریخ  از  کالیبراسیون  و خدمات  صنعتی 
الی 7 اردیبهشت ماه سال 96 با حضور 380 
از 9000 مدل-محصول در  بیش  شرکت و 
20000 متر مربع )سالن های 40، 41، خلیج 
فارس و میالد( در محل دائمی نمایشگاه های 
از شروط  می شود.  برگزار  تهران  بین المللی 
نمایشگاه  در  حضور  متقاضیان  برای  الزم 
در  حداقل  یا  و  است  بودن«  »دانش بنیان 
سامانه دانش بنیان ثبت نام کرده و پرونده در 

حال پیگیری باشد. 

با توجه به اهمیت حفظ برند نمایشگاه که 
برای  است  خورده  آن  بر  ایران  ساخت  مهر 
حضور شرکت ها در نمایشگاه شرایطی مقرر 
شد. شرط اساسی حضور سازندگان در این 
نمایشگاه، احراز نقش آنها در بومی سازی یک 
فناوری یا محصول است. لذا کمیته ارزیابی فنی 
در دبیرخانه تشکیل شد تا شرکت هایی که در 
نمایشگاه ثبت نام می کنند مورد بررسی فنی 
قرار گیرند. همچنین این کمیته وظیفه بررسی 
تا  داشته  برعهده  نیز  را  محصوالت  قیمت 
محصوالت با قیمت منصفانه و قابل رقابت با 
محصول خارجی در نمایشگاه عرضه شود. از 
جمله شرایط دیگر، ارایه خدمات پس از فروش 
مناسب و دارابودن تاییدیه ها و استانداردهای 

فنی الزم است. 

برگزار کننده: 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
دبیرخانه اجرایی دوره پنجم نمایشگاه 

تجهیزات: 
شرکت راهبرد توسعه تجارت آراد

www.iranlabexpo.ir : وبسایت
آدرس دبیرخانه: 

تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان 
شهید قندی غربی، پالک 76، واحد 6

تلفن : 88502930 021 
پست الکتروینک:

  info@iranlabexpo.ir

اردیبهشت امسال برگزار می شود؛
پنجمین نمایشگاه 

تجهیزات و مواد 
آزمایشگاهی ساخت ایران

                           نمایشگاه                         مقاله علمی


