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 عنوان
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 های بالینیآزمایشگاهعلم اندازه شناسی و 
Metrology and Clinical Laboratories  

های گیری استاندارد و علمی در تمام زمینهدانش اندازهعبارت است از علم اندازه شناسی  نشست اهمیت

بدون گسترش و نهادینه شدن این دانش موجود طبق منابع معتبر پژوهشی، صنعتی و قانونی. 

تمام امور چرا که در  ی در هیچ کشوری مقدرو نخواهد بود،ی و علمامکان توسعه فناور

های فیزیکی گیری کمیتهمیشه و همه جا اندازه ،تولیدات فناوری و صنعتینیز و  یتحقیقات

ایجاد ورت صحیح و استاندارد صورت نگیرد، ها بصگیریمطرح است. حال چنانچه این اندازه

 کیفیت حاصل نخواهد شد. محصوالت با

که مقر آن در پاریس است نهاد بین المللی علم اندازه  (BIPM)موسسه اوزان و اندازه ها 

شناسی یا مترولوژی محسوب می شود که تعاریف و استانداردهای این علم را وضع و به 

 اعالم می کند.کشورهای عضو 

ها در تو ظرفی ها مهارتها، زیرساختتقویت دانش بنیان توسعه و کارگاه این هدف اصلی  

 طی کارگاه شناسی بود.در زمینه علم اندازه COMSATSکشورهای عضو فعال موسسات 

ی مختلف کشورهاافراد شرکت کننده از  ،شناسی برای کشورهای کمتر توسعه یافتهاندازه

و چالشهای مرتبط با  دمینه پیاده سازی اندازه گیری استاندارزدر یکدیگر  با تجربیات جهان

همچنین  پرداختند.کشورهای متبوع خود و کاربردی  مفیدآن آشنا شده و به تبادل اطالعات 

 چند سخنرانی علمی نیز ارائه گردید.

شرکت کنندگان در سه گروه مجزا به تمرین تدوین نقشه راه برای توسعه مترولوژی در نهایت 

 در کشورهای کمتر توسعه یافته پرداختند.



سازمان تخصصی 

  برگزارکننده

 

 در جنوب داریتوسعه پا یبرا یعلوم و فناور ونیسیکم 
Commission on Science and Technology for Sustainable Development in the 
South (COMSATS) 

 مراکز همکار

 

 موسسه ملی اندازه شناسی )توبیتاک ترکیه(
National Metrology Institute (TUBITAK-UME, Turkey) 

 حضور داشتند:کشورهای زیر نفر بوده و از  93 به تعدادتقریبا  شرکت کنندگان  کشورهای شرکت کننده

سریالنکا، نگال، اوگاندا، گامبیا، ترکیه، پاکستان، بنگالدش، اردن، قزاقستان، ساطریش، ایران، 

 لیبی، تانزانیا

 دیگری از بانک جهانی در کارگاه حضور داشتند.همچنین دو سخنران دیگر یکی از یونیدو و 

 مراکز مورد بازدید

 

 موسسه ملی اندازه شناسی )توبیتاک ترکیه(آزمایشگاه های 

طبق دعوتنامه رسمی از مدعو  در کارگاه به عنوان سخنراناینجانب شرکت  .7 دستاورد

COMSATS ، 

 دریافت گواهی سخنرانی، ارائه مقاله کامل به زبان انگلیسی و  .2

های علمی و پژوهشسازمان های دینها و توانمظرفیت ،هاماموریتجایگاه و معرفی  .9

 ، ت گفتگوطی سخنرانی و  جلسا به شرکت کنندگانصنعتی ایران 

 به شرکت کنندگان،در ایران  علم اندازه شناسیهای معرفی پیشرفت  .4

)که  پزشکیهای تشخیص شناسی در آزمایشگاه هعلم اندازو کاربرد معرفی اهمیت  .5

 جدیدی بود(کامالً تقریباً برای تمام مخاطبین موضوع 

اقدامات آتی برای پیگیری 

 دستاورد نشست

 مرتبط بابرای مشارکت و کمک به فعالیتهای  COMSATSاعالم آمادگی سازمان به  .7

 در سطح ملی و کشورهای عضو مترولوژی

های علمی و صنعتی پژوهش تحقیقات اندازه شناسی در سازمانسیس مرکز پیشنهاد تا .2

 نهادهای بین المللیمعنوی با استفاده از منابع مالی و  ایران

 تصویر مربوط به حضور شرکت کننده در نشست و یا هنگام ارائه مقاله ضروری است. *



 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


