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اهداف شبکه آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد

کمک به ارتقاء مرجعیت علمی ملی و بین المللی01

ارتقای شاخص استاندارد تولید و خدمات02

تکمیل زیرساخت های پژوهش و فناوری اولویت دار03

ارتقای بهره وری منابع انسانی متخصص04

توسعه همکاری های بین المللی مبتنی بر بهره برداری از ظرفیت های آزمایشگاهی05

کمک به ایجاد هم افزایی میان اجزای شبکه در سطح دانشگاه، استان و منطقه06

تامین بستر مناسب برای صنعت07
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ماموریت های شبکه آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد

تخصصیخدماتارائه

دانشمرزهایدرهدفمندپژوهشانجامازپشتیبانی1

2

3

4

5

روشومحصول،نمونهبهدانشتبدیلازپشتیبانی

روشومحصولنمونه،سازیبهینهیاسازیبومیازپشتیبانی

ارائه خدمات اولویت دار با ارزش افزوده از ایده تا بازار

افزاییمهارتبرایآموزشیمناسببسترایجاد6
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وظایف شبکه آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد

های تخصصی اولویت دار امکان سنجی ایجاد و توسعه آزمایشگاه

هاآزمایشگاهافزایی بین های فعالیت مشترک و ایجاد همشناسایی حوزه02

هاآزمایشگاهکمک به توسعه 03

آزمایشگاهیتسهیل ارائه خدمات 04

05

06

07

معتبرهای توسعه شبکه در سطح ملی و فرا ملی و همکاری با آزمایشگاه

شبکهپشتیبانی از بازاریابی خدمات قابل ارائه در هر یک از اجزای 

آزمایشگاهیهای آموزشی در زمینه خدمات پشتیبانی از برگزاری دوره
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ساختار شبکه آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد
شبکه آزمایشگاهی

شورای شبکه مدیر شبکه

همعاون شبک

انی و اداره برنامه ریزی، پشتیب
نظارت بر آزمایشگاه ها

انی برنامه ریزی، پشتیب
و نظارت

تعمیر و نگهداری
ایمنی، بهداشت و 

محیط زیست
های آزمایشگاه

اختصاصی

اختصاصی 
هادانشکده

اختصاصی 
هاپژوهشکده

گروه 
هاآزمایشگاه

بنیادین و علوم 
راهبردی

های فناوری 
پیشرفته

مرجع نوآوری R&D

و جامعمرکزی 

جامع
مرکزی 
پیشرفته

شناختیعلوم اطالعاتفناوری زیستیفناوری نانوفناوری 

های آزمایشگاه
متمرکز



آزمایشگاه علوم بنیادین و راهبردی

تحقق مرجعیت علمی در تراز بین المللیهدف

برون داد

کاربران

حوزه های اولویت دارپشتیبانی از پژوهش های هدفمند در ماموریت

ملی، مرجعیت علمی، فرهنگاعتالی خرد کشف حقایق، ایده های برتر، 

دانشمندان جریان ساز برنامه ریزان راهبردی

به نفس ملیافزایش اعتماد از فرار مغزها، پیشگیری آثار کالن
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آزمایشگاه نوآوری

توسعه نوآوریهدف

برون داد

کاربران

پشتیبانی از تبدیل دانش به پدیدهماموریت

خلق نمونه های بدیع از ایده های برتر، کارآفرینی

پیشگامان تولید و خدمات نوین

ابداع روش ها یا فناوری ها، پیش گیری از فرار سرمایه های معنوی، کارآفرینیآثار کالن
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(R&D)آزمایشگاه های تحقیق و توسعه 

(R&D)تحقیق و توسعه هدف

برون داد

کاربران

پشتیبانی از بومی سازی یا بهینه سازی نمونه ها یا روش هاماموریت

کاربست دانش و پژوهش

صنعت و بخش خدمات و دانشگاهیان

ارتقاء بهره وری و رقابت پذیریآثار کالن
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آزمایشگاه های مرجع

ارتقای کیفیتهدف

برون داد

کاربران

ارزیابی کیفیتماموریت

تست و تائید

صنایع و تولید کنندگان

ارتقاء سالمت و کیفیت زندگی، افزایش بازار فروشآثار کالن
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آزمایشگاه های مرکزی پیشرفته

ارتقاء کیفیت داده های پژوهش و فناوریهدف

برون داد

کاربران

خدمات فوق تخصصیماموریت

داده های تجربی مطمئن و نوآورانه

پژوهشگران اصیل و صنایع پیشرفته

ارتقاء مرجعیت علمی و صنایع دانش بنیانآثار کالن
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آزمایشگاه های جامع

ارتقاء آموزش و پژوهش تحصیالت تکمیلیهدف

برون داد

کاربران

توسعه فضا و تجهیزات  دستگاهی در جهت کمک به دانشکده هاماموریت

دانش آموختگان مجرب

دانشجویان تحصیالت تکمیلی و استادان 

ارتقاء استاندارد آموزش و پژوهش های دانشکده ایآثار کالن
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(1( )شاعا)آزمایشگاه های علمی ایران شبکه

پس،(شاعا)ایرانعلمیهایآزمایشگاهشبکهنامهنظاموشدارائه1388سالدرکشور،کلهایآزمایشگاهشبکهایجادطرح

.گردیدابالغفناوریوپژوهشمراکزوهادانشگاهبهاجرابرایدهم،دولتعتفمحترموزیرتصویباز

هشگرانپژوبهخدماتارائهوآزمایشگاهیهایظرفیتبینهماهنگیایجادمنظوربهآزمایشگاهیقویشبکهیکایجاد:هدف

:هاماموریت

کلقاتیتحقیآزمایشگاههاینرمافزاریوسختافزاریظرفیتهایوتوانمندیهاتجهیزات،بهاشتراكگذاریوشبکهسازیشناسایی،-

کشور؛

؛(...وزاتتجهیامکانات،متخصص،انسانینیرویازاعم)آنهاکالبدیفضاهایوآزمایشگاههااطالعاتیبانکایجادوشناسنامهتهیه-

آزمایشگاهی؛خدماتزمینهدربینالمللیهمکاریهایایجاد-

مشترك؛سرمایهگذاریطریقازپیچیدهوگرانقیمتتجهیزاتخریدتوانافزایش-

...و-



(2( )شاعا)آزمایشگاه های علمی ایران شبکه

آزمایشگاه عضو شبکه شاعا4728
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آزمایشگاه های مرکزی عضو شاعا306

اعضای شبکه شاعا

موسسات عضو شبکه شاعا

سازمان های عضو شبکه2247
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