
و فناوري دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و پارك هاي  معاونان پژوهش (فوق العاده)جلسه پنجمین 

  کشور 9علم و فناوري منطقه 

و فناوري دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و پارك هاي علم و فناوري  معاونان پژوهش (فوق العاده)جلسه پنجمین 

در سالن شوراي سازمان مرکزي دانشگاه   8-12ساعت   13/02/96مورخ در روز چهارشنبه کشور  9منطقه 

وتبادل نظر صورت بحث  9در خصوص راه اندازي آزمایشگاه ملی تحقیقات منطقه برگزار و فردوسی مشهد 

  .گرفت

کشور، گزارش  9دبیر محترم منطقه معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه و  در ابتدا  آقاي دکتر بهرامی

مورخ  685/3موضوع نامه  در وزارت عتف را از جلسات برگزار شده مرتبط با آزمایشگاه ملی اجمالی

ین اایشان تاکید کردند و به تشریح اهداف، مأموریت ها و مختصات آن پرداختند. هارائه نمود  18/01/96

پشتیبانی از تبدیل مرکز داراي دو سطح ماموریتی است. که سطح یک آن  پشتیبانی از پژوهش هاي اصیل،

امکان سنجی ایجاد ،آن  ،  و سطح دوپشتیبانی از بومی سازي یا بهینه سازي نمونه ها یا روشها،دانش به پدیده

شناسایی حوزه هاي فعالیت مشترك ،و توسعه آزمایشگاه هاي تخصصی در هر یک از زمینه هاي اولویت دار

کمک به آینده پژوهی در زمینه توسعه آزمایشگاه هاي ،و ایجاد هم افزایی بین آزمایشگاه هاي تخصصی

بازاریابی خدمات قابل ارائه ،معتبر هاي آزمایشگاهبا  تعامل،تسهیل ارائه خدمات آزمایشگاهی ،تخصصی

  خواهد داشت.را برعهده  ارزیابی کیفیتو  ،مات آزمایشگاهیبرگزاري دوره هاي آموزشی در زمینه خد،

 تصویب قرار گرفت:بررسی و در ادامه موارد ذیل مورد 

به همراه تجهیزات مورد نیاز با ذکر قیمت را در واحد خود  موجودمقرر شد اعضاي منطقه تجهیزات  )1

 .نموده و دبیرخانه نسبت به تنظیم لیست نهائی اقدام نماید اعالم به دبیرخانه  تقریبی

بخشی از عرصه دید مقرر گرر خصوص محل تاسیس آزمایشگاه بحث و تبادل نظر صورت گرفت، د )2

 اختصاص یابد.مورد نظر  دانشگاه فردوسی مشهد براي ساخت پروژه

شرح پیوست اداره امناي مربوطه و مطابق هیأت بر طبق نظر بصورت مستقل و ملی مقرر شد آزمایشگاه  )3

 شود.

 گردیدمقرر  .درخصوص اولویت هاي منطقه که باید توسط این آزمایشگاه پشتیبانی شود بحث شد )4

علوم بنیادین شیمی، زیست شناسی سلولی ملکولی، آزمایشگاه هاي الزم در دو حوزه علوم راهبردي ( 

علم  نانوتکنولوژي، بیوتکنولوژي ،و فناوري هاي همگرا (    )فیزیک، علوم اعصاب و میکروالکترونیک

کشاورزي کم آب، معدن، صنایع ولویت دار منطقه ( ا) براي پشتیبانی موضوعات اطالعات، علوم شناختی 

  ) تأسیس شود.انرژي ، سالمت و آب غذایی، محیط زیست، 

   .ساختار فیزیکی آزمایشگاه با مختصات پیوست مورد تصویب قرار گرفت )5



  


