ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﯾﮏ ﻗﺮارداد

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه »آﻟﺒﺎ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ

ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه آﻟﺒﺎ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه داﻧﺶﻫﺎی
ﺑﻨﯿﺎدی ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ از ﺗﺎﺑﺶ ﺳﻨﮑﺮوﺗﺮون ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻓﯿﺰﯾﮏ،
ﺷﯿﻤﯽ ،ﻋﻠﻢ ﻣﻮاد ،ﭘﺰﺷﮑﯽ ،زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﺎﺳﺘﺎنﺳﻨﺠﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و دﯾﮕﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺿﺎ اﺳﺪیﻓﺮد ،ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﯿﺎز آنﻫﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ،از ﺷﺘﺎﺑﮕﺮ ﺳﻨﮑﺮوﺗﺮون ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه آﻟﺒﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮاﻓﻖ
ﺷﺪه ﺗﺎ  20روز آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻌﺎدل  480ﺳﺎﻋﺖ در  60ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ از ﺑﺎرﯾﮑﻪ
ﺳﻨﮑﺮوﺗﺮون آﻟﺒﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ،داﻧﺸﮕﺮان و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﮐﺸﻮر
در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﻋﻮت ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮی از ﺗﺎﺑﺶ ﺳﻨﮑﺮوﺗﺮون در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد ،ﻃﺮحﻫﺎی
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﺗﻬﯿﻪ و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وﯾﮋه اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ«.
اﺳﺪیﻓﺮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻋﺰام  10ﺗﺎ  15ﮔﺮوه از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﺶ ﺳﻨﮑﺮوﺗﺮون در ﮐﺎرﮔﺮوه ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮی
اﯾﺮان از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه آﻟﺒﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺎر اﺳﺎﺗﯿﺪ داﺧﻠﯽ ،ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﺑﺮان
اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﻨﮑﺮوﺗﺮون ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داوری
ﻃﺮحﻫﺎ ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ«.
ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺪﻣﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ ﺑﯿﺶ از 330
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه و ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﮐﻨﻮن  41آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
 ، XRFﺗﻌﺪاد  68آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  ،XRDﺗﻌﺪاد  16آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  ،TEMﺗﻌﺪاد  61آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  ،SEMﺗﻌﺪاد  100آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  IRو
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن 2 ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  ،SAXSﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  XPSو دهﻫﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه در ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ،
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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