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مقدمه
به  دست یابی  و  پیشرفت  اساس  و  پایه 
پژوهش های  انجام  جدید،  فنّاوری های 
که  است  برنامه  دارای  و  منظم  کاربردی، 
دسترسی محققان به تجهیزات آزمایشگاهی 
پیشرفته و استاندارد را طلب می کند. در کشور 
ما با وجود سرمایه گذاری  فراوان در خرید 
آزمایشگاه های  ایجاد  و  پیشرفته  تجهیزات 
گوناگون، همواره به دلیل ناکارآمدی سیستم 
با  محققان  آزمایشگاه ها،  این  خدمات دهی 
آزمایشگاهی  سرویس  به  دسترسی  مشکل 
برای خرید  تقاضا  و  بوده اند  مواجه  مناسب 
تجهیزات جدید همیشه وجود داشته است. 
این  مدیریت  اجرایی  راهکارهای  از  یکی 
موضوع، ایجاد شبکه ای جامع از توانمندی های 
فناوری های  حوزه  در  کشور  آزمایشگاهی 
پیشرفته و راهبردی است. به همین منظور، 
ستاری،  سورنا  دکتر  آقای  دستور  حسب 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، شبکه 
با  ایران  راهبردی  فناوری های  آزمایشگاهی 
آزمایشگاهی  توانمندی های  هدف هم افزایی 
فنّاوری های  مختلف  حوزه های  در  کشور 
سال  تیرماه  ابتدای  از  راهبردی،  و  پیشرفته 

1393 فعالیت خود را آغاز کرد.

پیشینه شبکه آزمایشگاهی
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، 
نمونه توسعه یافته ای از شبکه آزمایشگاهی 
آزمایشگاهی  شبکه  است.  نانو  فناوری 
فناوری نانو در سال 1383 زیرمجموعه ستاد 
توسعه فناوری نانو شکل گرفت تا دسترسی 
پژوهشگران و صنایع فعال در حوزه فناوری 
تخصصی  آزمایشگاهی  خدمات  را  نانو 

با کیفیت، تسهیل کند. این شبکه طی ده  و 
بر کیفیت و کمیت  قابل توجهی  تأثیر  سال 
افزایش  همچنین  و  آزمایشگاهی  خدمات 
رضایت مشتریان از مراکز آزمایشگاهی کشور 
داشته است. بر همین اساس، در سال 1393 
دامنه پوشش خدمات  تا  تصمیم گرفته شد 
به  نانو،  حوزه  از  شبکه  این  آزمایشگاهی 
گسترش  راهبردی  فناوری  حوزه های  همه 
دستورالعمل ها  بازنگری  با  نتیجه  در  یابد. 
آزمایشگاهی  شبکه  اجرایی  آیین نامه های  و 
شبکه  تیرماه 1393،  ابتدای  از  نانو،  فناوری 
فعالیت  راهبردی  فنّاوری های  آزمایشگاهی 

خود را به صورت رسمی آغاز کرد.

برنامه ها و سیاست های شبکه 
آزمایشگاهی

آزمایشگاهی  شبکه  راهبردی  اهداف 
عبارتند از:
 استفاده بهینه از سرمایه های ملی 	

در حوزه زیرساخت آزمایشگاهی؛

 کمی 	 افزایش  و  کیفی  بهبود 
خدمات آزمایشگاهی در حوزه های فناوری 

راهبردی؛
 تسهیل در دسترسی پژوهشگران 	

خدمات  و  اطالعات  به  کشور  صنایع  و 
آزمایشگاهی؛
 فنی 	 دانش  ارتقای  و  آموزش 

کارشناسان آزمایشگاه ها و به اشتراک گذاری 
تجارب؛
 فعالیت های 	 استانداردسازی 

آزمایشگاهی و ارایه خدمات با نتایج قابل 
اعتماد؛

 توسعه 	 برای  صحیح  نیازسنجی 
توان آزمایشگاهی کشور و پرهیز از موازی 

کاری.
شامل  شبکه  این  پوشش  دامنه 
و  است  خدماتی  آزمایشگاه های 
و  آموزشی  پژوهشی،  آزمایشگاه های 
تشخیص طبی را شامل نمی شود. این شبکه 
زیرمجموعه  آزمایشگاهی  مراکز  عالوه بر 

معرفی و آشنایی با 
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ایران

مهندس نیلوفر حسن      

       گزارش کوتاه
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وزارتخانه های  و  دولتی  سازمان های 
بخش  آزمایشگاهی  مراکز  مختلف، 
خصوصی را نیز در بر می گیرد. بخش های 
مؤسسات  انواع  به  وابسته  آزمایشگاهی 
تحقیقاتی و آموزش عالی اعم از دانشگاه، 
از  مواردی  و  تحقیقاتی  مرکز  پژوهشگاه، 
عضو  شبکه  این  در  می توانند  دست،  این 

شده، فعالیت کنند.

عضویت در شبکه
شرایط  دارای  آزمایشگاهی  مرکز  هر 
عضویت )بر اساس دستورالعمل ارایه شده 
www. در پایگاه اینترنتی شبکه به نشانی
درخواست  می تواند   ،)labsnet.ir
عضویت خود را به دبیرخانه شبکه ارسال 
کند که پس از بررسی اطالعات و توانمندی 
به  شرایط،  احراز  صورت  در  آزمایشگاه، 
پذیرش  شبکه  در  آزمایشی  عضو  عنوان 
می شود. مدت عضویت آزمایشی شش ماه 
است و طی این مدت، آزمایشگاه اطالعات 
خود را در پایگاه اینترنتی شبکه ثبت می کند 
و با فرایندها و دستورالعمل های شبکه آشنا 

می شوند.
گزارش  آزمایشی،  دوره  اتمام  از  پس 
به  که  خدماتی  و  آزمایشگاه  عملکرد 
مشتریان ارایه داده است برای شبکه ارسال 
می شود و در صورتی که فعالیت آزمایشگاه 
عضویت  باشد،  مطلوب  دوره  این  طی 

آزمایشگاه در شبکه قطعی خواهد شد.
قطعی  عضو  آزمایشگاه های  عضویت 
شبکه به صورت ساالنه ارزیابی می شود و 

در صورت کسب امتیازات پایین، عضویت 
آزمایشگاه لغو می شود.

ارزیابی دوره ای عملکرد اعضای 
شبکه

صورت  به  شبکه  عضو  مراکز  عملکرد 
کلی  شاخص  دسته  سه  اساس  بر  ساالنه 
همکاری  و  کارکرد  مداری،  مشتری 
می شود.  امتیازدهی  و  سنجیده  شبکه ای 
کسب  امتیاز  اساس  بر  آزمایشگاهی  مراکز 
شده در این ارزیابی، رتبه بندی خواهند شد. 
اصلی  معیار  رتبه بندی،  و  امتیازدهی  این 
برای ادامه فعالیت آزمایشگاه ها در شبکه و 

همچنین حمایت از آنها خواهد بود.

عضو  مراکز  از  شبکه  حمایت 
شبکه

با توجه به این که این شبکه زیرمجموعه 
ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی  معاونت 
ایجاد می شود، حمایت های معاونت از مراکز 
آزمایشگاهی، تنها در قالب عضویت در این 
این  شبکه صورت می گیرد. میزان و سقف 
حمایت ها در شبکه بر اساس امتیاز و رتبه 
آزمایشگاه ها در ارزیابی های دوره ای تعیین و 

به مراکز اعالم می شود.
شبکه  حمایتی  اصلی  سرفصل های 

عبارتند از:
ارتقا،  نگهداری،  و  تعمیر  از  حمایت   -
مرجع  نمونه های  تأمین  و  کالیبراسیون 
استاندارد و قطعات برای تجهیزات موجود؛
و  کارگاه ها  برگزاری  از  حمایت   -

دوره های آموزشی و یا حضور کارشناسان 
آزمایشگاه های عضو در این دوره ها؛

- حمایت از ایجاد و فعالیت کارگروه های 
تخصصی دستگاهی به منظور ایجاد جریان 

دانش و ارتقای توانمندی کارشناسان؛
ISO/ حمایت از اخذ اعتبارنامة استاندارد -

IEC17025 توسط مراکز عضو شبکه؛
تجهیزات  خرید  از  حمایت   -

آزمایشگاهی جدید ساخت ایران؛
تجهیزات  خرید  از  حمایت   -

آزمایشگاهی جدید خارجی؛
- حمایت از پیاده سازی نرم افزار مدیریت 

اطالعات آزمایشگاهی تولید داخل کشور.

 کارگروه های تخصصی
 به منظور ایجاد بستری برای به اشتراک 
دانش  برقراری جریان  و  تجربیات  گذاری 
بین کارشناسان آزمایشگاه ها و ایجاد انگیزه 
انجام  جدید  روش های  آموختن  برای 
شبکه  در  تخصصی  کارگروه های  آزمون، 
آزمایشگاهی ایجاد شده و فعالیت می کنند. 
از  کارشناسانی  تخصصی،  کارگروه  هر  در 
مراکز عضو شبکه حضور دارند که با یک 
نوع یا یک خانواده از دستگاه کار می کنند.

دستگاهی  تخصصی  کارگروه   7 تاکنون 
و  استاندارد  تخصصی  کارگروه  یک  و 
فعالیت  و  تشکیل  شبکه  در  کالیبراسیون 
از  دارند.  عضو   550 از  بیش  و  می کنند 
جمله دستاوردهای این کارگروه ها می توان 
انتشار  انتشار کتب تخصصی، تدوین و  به 
مقاالت  انتشار  و  ملی  استانداردهای 
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تخصصی دستگاهی اشاره کرد. 
عالوه بر این، این کارشناسان 
قالب  در  را  خود  تجربیات 
تخصصی  اجتماعی  شبکه 
به  و  می گذارند  اشتراک  به 
همچنین  و  یکدیگر  سواالت 
صنعتگران  و  پژوهشگران 

عالقمند، پاسخ می دهند.

خدمات  ارایه   
آزمایشگاهی اعتباری

به منظور تسهیل در دسترسی 
پژوهشی  طرح های  مجریان 
آزمایشگاهی،  خدمات  به 
خدمات  اعتباری  ارایه  سامانه 
شبکه  در  آزمایشگاهی 
فعال  و  ایجاد  آزمایشگاهی 
مزایای  مهمترین  از  شده است. 

این سامانه موارد زیر را می توان نام برد:
به  محقق  شدن  مشغول  به  نیاز  عدم   -
پرداخت  منظور  به  مالی  فرایندهای  انجام 

هزینه آزمون به آزمایشگاه؛
زمان  انتقال  و  مالی  منابع  مدیریت   -
خدمات  هزینه  بخش  مالی  منابع  تأمین 
از  به پس  پروژه ها  و  آزمایشگاهی طرح ها 

دریافت خدمات؛
دریافت  بر  نظارت  امکان  فراهم سازی   -
انجام  زمان  نظر  از  آزمایشگاهی  خدمات 
آزمون ها و همچنین ارتباط آنها با موضوع طرح؛

- فراهم سازی امکان ارایه پژوهانه استفاده 
از خدمات آزمایشگاهی مراکز عضو شبکه 
و  علمی  مسابقات  برگزیدگان  محققان،  به 

مواردی از این دست در قالب جایزه.
آزمایشگاه  به  پژوهشگر  سامانه،  این  در 
مراجعه می کند و با ارایه کارت ملی، خدمات 
تعریف  اعتبار  سقف  تا  را  خود  نیاز  مورد 
رایگان دریافت  به صورت  برای وی،  شده 
ندارد.  هزینه  پرداخت  به  نیازی  و  می کند 
نامه ای  آزمایشگاه ها هر چند ماه یکبار طی 
را  این خدمات  هزینة  پرداخت  درخواست 

به شبکه ارسال می کنند و این مبالغ از سوی 
شبکه به آزمایشگاه پرداخت می شود.

متعددی  موارد  که  است  ذکر  شایان 
همچون طرح سرآمدان علمی ایران، مسابقه 
ملی فناوری نانو، المپیاد دانش آموزی نانو، 
طی  غیره،  و  نانو  فناوری  ملی  جشنواره 
توافقنامه با شبکه آزمایشگاهی، از خدمات 
این سامانه به منظور تخصیص اعتبار برای 

محققان استفاده می کنند.

باشگاه مشتریان شبکه و تخفیف 
خدمات آزمایشگاهی

از  استفاده  متقاضیان  تشویق  منظور  به 
استفاده  به  کشور  در  آزمایشگاهی  خدمات 
شبکه  مراکز عضو  آزمایشگاهی  از خدمات 
آزمایشگاهی و همچنین تسهیل در دسترسی 
ایشان به خدمات مورد نیاز، باشگاه مشتریان 
شبکه آزمایشگاهی ایجاد شده است. متقاضیان 
باشگاه  این  در  می توانند  حقوقی  و  حقیقی 

عضو شوند و از مزایای آن بهره مند شوند.
باشگاه،  این  در  مزایای عضویت  از  یکی 
خدمات  دریافت  تخفیف  از  بهره مندی 
آزمایشگاهی است که هم اکنون این تخفیف 

به میزان 15 درصد هزینه انجام هر 
تا سقف 10  در مجموع  و  آزمون 
میلیون ریال است. شایان ذکر است 
با توجه به این که تخفیف های لحاظ 
شده در این سامانه از طریق سامانه 
ارایه  مشتری  به  اعتباری  خدمات 
می شود، همه مزایای آن سامانه را 

نیز در بر خواهد داشت.
دانش بنیان  کارگروه  اکنون، 
تخفیف  طرح  علمی،  معاونت 
قانون  مشمول  شرکت های  ویژه 
دانش بنیان را از طریق این سامانه 
ارایه می کند که طی آن 30درصد 
نیاز  مورد  آزمون های  هزینه 
سقف  تا  دانش بنیان  شرکت های 
20 میلیون ریال پرداخت می شود. 
نخبگان،  ملی  بنیاد  همچنین 
آزمون های  هزینه  60درصد 
اشخاص منتخب خود را از طریق این سامانه 
می کند.  پرداخت  ریال  15میلیون  سقف  تا 
عالوه بر این موارد، طرح های متنوع دیگری 
و  حمایت کننده  سازمان های  طریق  از  نیز 
همچنین مراکز آزمایشگاهی عضو شبکه به 

صورت دوره ای یا مناسبتی ارایه می شود.

عضو  خصوصی  مراکز  بهره مندی   
شبکه از حمایت های قانون دانش بنیان

بین  گرفته  صورت  توافق  اساس  بر 
تشخیص  کارگروه  و  آزمایشگاهی  شبکه 
معانت  بنیان  دانش  شرکت های  صالحیت 
علمی، دسته بندی خدمات آزمایشگاهی نیز 
در فهرست خدمات و کاالهای دانش بنیان 
آزمایشگاه های  همچنین  قرارگرفت. 
نیز  آزمایشگاهی  شبکه  عضو  خصوصی 
مزایای  از  بهره مندی  منظور  به  می توانند 
قانون دانش بنیان در سامانة دانش بنیان ثبت 
نام کنند و بررسی شرایط این آزمایشگاه ها 
شبکه  همکاری  با  و  ویژه  کارگزار  توسط 

آزمایشگاهی انجام می شود.


