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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
من نصب نفسه للناس اماماً فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل 

 تعلیم غیره

جهان امروز و مناسبات آن بسیار پیچیده و متغیر است و در 
راستای پاسخگویی به نیازهای جوامع متحول گشته و در جهت 
مشارکت در تحوالت کارآفرینانه، در حال حرکت است. ما در 
عصری زندگی می کنیم که هر روزش با نوآوری هایی در 
عرصه های علم و فناوری سپری میگردد. در این عصر، دانش و تولید علم سهم بنیادینی 
در قدرت و منزلت کشورها دارد. نشانگان توسعه یافتگی جوامع با گستره و ژرفای دانش 
پایگی آنان سنجیده می شود که خود مرهون وجود جامعه ای به نام دانشگاه به عنوان که 
مبدا همه این تحوالت است. نقش آفرینی در این میدان چنین نقشی مستلزم باور دانشگاه 
به تعهدات رفیع و تالش در انجام ماموریتی هدفمند در فرایند تولید علم است که خود 
نیازمند برخورداری از محیطی امن و ایمن، زیرساخت های مناسب، مشارکت رقابتی و 
برخورداری از آزادی در لوای قانون خواهد بود.  توجه به دانشگاه ها در سال های اخیر به 
دلیل برجسته کردن  مزیت های اقتصادی دانش، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار 
گرفته است. جایگاه دانش به عنوان منبعی با ارزش در ایجاد رشد اقتصادی و تحقق 
اقتصادی مبتنی بر دانش، سبب گشته انتظارات جدیدی از دانشگاه بوجود آمده و نقش 
جدید دانشگاه کارآفرین در کنار نقشهای قبلی، یعنی آموزش و پژوهش، برایش تعریف 

های کارآفرین هستند، این کارکرد  ها در دنیا، دانشگاه گردد. امروز نسل جدید دانشگاه
مختص گروه های آموزشی فنی و مهندسی نیست. تمامی رشته های علمی در این حوزه 

 سهمی دارند. 
دانشگاه کارآفرین براساس تعریف محققان این حوزه، دانشگاهی است که تمام فعالیتهای 
اعضایش از قبیل آموزش، پژوهش و... به گونه ای مدیریت میگردد تا به عنوان نهاد یا 
شبه شرکتی اقتصادی تلقی شود و جهت گیری فعالیتها در جهت تولید ثروت و نیز کسب 
مزیتهای رقابتی اقتصادی باشد. دانشگاه با این نگاه باید ساختارشکنی کرده و  با تغییرات 
محیطی سریع انطباق یابد. نحوۀ مدیریتش را از دانشگاه های سنتی متمایز نموده و 
فعالیتهایش را در جهت توسعۀ فرهنگ کارآفرینی در تمامی سطوح، مشارکت دانشگاه در 
توسعۀ اقتصادی، تجاری سازی دانش و فناوری، ایجاد شغل و در نتیجه افزایش سطح رفاه 
همسو گرداند. دانشگاه کارآفرین به سبب بازده های اقتصادی آن نظیر حق اختراع، 
قراردادهای امتیاز، شرکت های زایشی، اشتغال زایی و نیز روشهای انتقال علم و فناوری به 
صنعت، دارای اهمیت خاصی در اقتصاد دانش بنیان است. مفهوم کارآفرینی به عنوان 
زمینه ساز رشد و توسعۀ اقتصادی، یکی از عوامل مهم توسعه و پیشرفت دانشگاه های 
نسل سوم است همچنین بر کارآفرینی و آموزش یعنی آماده سازی دانشجویان و اساتید 
برای دنیای کسب و کار و نیز تبدیل دانش نظری به دانش های کاربردی و عملی تأکید 
دارد. انجام و ایفای درست این نقش توسط دانشگاه ها، یعنی تحولی شگرف در تولید شغل 
و در نتیجه رشد و توسعه. به دالیلی همچون فهم عمومی و علمی از توسعۀ اقتصادی به 

عنوان تابعی از آموزش عالی، افزایش اهمیت انتقال علم و فناوری در توسعۀ اقتصادی،  
تغییر در قوانین مربوط به مالکیت معنوی دستاوردهای دانشگاهی، ایجاد شرکتهای 
اقتصادی موفق و پایدار، باالبردن سطح اشتغال جوامع، حمایت از کارآفرینی براساس مزیت 
های رقابتی، کشورهای توسعه یافته از دانشگاه های نسل اول و دوم به سمت ایجاد و 
تحقق دانشگاه نسل سوم در حال حرکت هستند. ایفای وظیفه کانونی تولید علم در محیط 
دانشگاه مستلزم به رسمیت شناختن استقالل دانشگاه و مدیریت آن در عین تعامل سازنده 
و مثبت با نیروها و تصمیم گیرندگان برون دانشگاهی از یک سو و اتخاذ رویکردی جامعه 
محور برای کشف و حل مسائل و برآوردن نیازهای جامعه از سوی دیگر است. از این منظر 
دانشگاه در حد ممکن از انجام تحقیقات انتزاعی و غیرکاربردی پرهیز نموده و با تمرکز بر 

نیازهای جامعه، مساعی خویش را مصروف نیازهای پژوهشی جامعه خواهد نمود و از این 
راه دانش پایگی جامعه با جامعه محوری دانشگاه در هم می آمیزد که نتیجه حاصله 
مسئولیت شناسی دانشگاه در قبال جامعه و عزم آن برای حل معضالت و مواجهه عالمانه 
با چالش های اجتماعی و به رسمیت شناختن استقالل دانشگاه از سوی نیروهای برون 
دانشگاهی خواهد بود.  خوشبختانه امروز دانشگاه سیستان و بلوچستان در وضعیتی قرار 
دارد که قابلیتهای فراوانی برای پیشرفت و تعالی در اختیار دارد و برنامه ریزان و مدیران 

ها برای رشد و تعالی مجموعه خود استفاده نمایند. توجه  بایست از  این قابلیت می  دانشگاه
های مجموعه عامل مهمی در ارتقاء رتبه علمی دانشگاه در ارزیابی  و استفاده از قابلیت

المللی است. انتظار جامعه از ما، از داشتن یک  های وزارت علوم و موسسات معتبر بین
گرا، پرجنب و جوش و یک جامعه علمی تاثیرگذار بر استان و کشور  دانشگاه فعال، برون

است. ساختن این دانشگاه نیاز به کمک همه همکاران دانشگاهی داشته و کار کردن در 
علمی و کارکنان کار بسیار دشوار است، ولی همه  این دانشگاه بدون کمک اعضای هیئت

بندیم تا فضای این دانشگاه، فضایی درشان دانشگاه  ما تمام تالش خود را به کار می
سیستان و بلوچستان باشد. به یاری خداوند متعال و با 
همت تمامی همکاران دانشگاهی انشااهلل در یک برنامه 

ریزی منسجم تمام کارهایی که برای پیشرفت این دانشگاه 
ضروری است و در اسناد باالدستی و برنامه های عملیاتی پیش 
بینی شده است انجام خواهد پذیرفت تا شاهد دانشگاهی باشیم 
که مردم شریف استان و کشورمان بیش از پیش به آن ببالد. 

قوی،   دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاهی است با پیشینه
های تحقیقاتی کشور و دارای اعضای  حضور موثر در پروژه

هیات علمی توانمند و الیق و البته مستعد  که  انتظار همه این 
المللی به  است که این دانشگاه همچنان در سطح منطقه و بین

عنوان یک دانشگاه طراز اول باقی بماند، که این امر یکی از 
های کاری مدیریت جدید این دانشگاه است. نشاط  اولویت

ای، فضای الزم برای تضارب آرا و نظرات، فراهم بودن  علمی، حاکمیت اخالق، تعهد حرفه
های یک دانشگاه بالنده  بسترهای الزم برای حل مشکالت و شایسته ساالری از ویژگی

شود و دانشگاه سیستان و بلوچستان  است که قطعا با همکاری دانشگاهیان قابل تحقق می
از این حیث دانشگاهی شکوفا و پرنشاط است که در آن کرامت استاد و احترام دانشجو 

شود. برای بهبود کیفیت دانشگاه باید به مواردی چون شفاف سازی عملکرد  حفظ می
های مختلف، گسترش کمی و کیفی تحصیالت تکمیلی، توسعه امکانات  ها و بخش معاونت

های آزاد اندیشی بیشتر توجه داشت. حرکت در مسیر  دانشگاهی و فعال سازی کرسی
توسعه  و پیشرفت به عقیده من برآیندی در حال تحول است و همراه با یادگیری درعمل 

افتد. نقش آموزش برای گام نهادن در مسیر توسعه جوامع بشری روشن است.  اتفاق می
های  تالش من براین است در سالهای پیش رو دانشگاه حرکت به سمت پذیرش ماموریت

تحقیقاتی بزرگ را در اولویت کاری خود قرار دهد و در زمینه های بسیار مهم و راهبردی 
های این دانشگاه را آشکار  در کشور با ارائه دانش و فناوری و تربیت متخصصان توانمندی
 ای باز کنند. سازد تا مدیران علمی و سیاستگذاران علمی کشور حساب ویژه

 

 و من اهلل التوفیق

 
     

 

 دکتر غالمرضا رضایی رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان:

برای بهبوود کویوفویوت 
دانشگاه باید به موواردی 
چووون شووفوواف سووازی 

هوا و  عملکرد موعواونوت
هوای موخوتولوف،  بخش

گسترش کمی و کویوفوی 
تحصیالت توکومویولوی، 
توووسووعووه امووکووانووات 
دانشگاهی و فعال سوازی 

های آزاد انودیشوی  کرسی
 بیشتر توجه داشت.
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سخن 
 مدیرمسئول

 بسمه تعالی
هه در دو دفرین  رآکا ه نشگا م دامفهو 

ب توجه صاح رد مو ی جد ر خیر به طو ا
زش مو زه آحو دازان نظریه پر نظران و 
م ست . توجه به مفهو اشته  ار داعالی قر 

غ بال ابا  ر کشو ی نشگاههادر دافرینی رآکا
م، علو ی وزارت سو از نشگاهها(  در دافرینی  رآ)کا“ کاراد“حطر

ز غا آ 9731ل خر سا از اوانشگاهها  دابه وری ید فنادگرت و تحقیقا
گردید  در راستای ایجاد کارآفرینی، دانشوگواه سویوسوتوان و 

را راه فرینی  رآمرکز کا و پیوسته  ح ین طر ابه  بلوچستان نیوز 
ده است تا با اجرای برنامه های متنوع، ضمون نمو ل فعا ازی و ند ا

ایجاد ارتباط تنگاتنگ با دانشجویان از ایده آنها در جهت پیشبورد 
هر چه بهتر اهداف این دانشگاه بهره ببرد. زیرا دانشگاه زموانوی 

شود که بتواند نقش بیمارستان را در جامعه ایفا کنود و  موفق می

این کار به تنهایی قابل اجرا نیست. اگر دانشگاه محور توسعه در 
جامعه قرار گیرد باید در تمام امورِ اقوتوصوادی، اجوتومواعوی و 
کارآفرینی تاثیر گزار باشد و برای رسیدن به این امر دانشگاه باید 
به بطن جامعه وارد شود و براساس نیاز جامعه، نویورو و فوارغ 
التحصیل تربیت کند. اگر دانشگاه نقش خود را به خوبی ایفا کند 
هیچگاه آن جامعه با مشکل مواجه نخواهد شود و دیووار بوی 
اعتمادی بین جامعه و دانشگاه نیز توسط خود دانشوگواه حوذف 
میگردد زیرا موفقیت جامعه در گرو موفقیت دانشگاه و همچنیون 
موفقیت دانشگاه در گرو جامعه موفق است. برای هومویون موی 
بایست دانشگاه همیشه جلوتر از جامعه حرکت کند تا بتواند نقش 
بسزایی در پیشگیری از نامالیمات موجود در جامعه داشته و نوه 

سال آینده بلکه اشتغالزایی را نیز آنالویوز  91تنها شرایط اقتصادی
کند. محور فکری جامعه دانشگاه ها هستند. دانشگاه سیستان و 
بلوچستان نیز به عنوان دانشگاه جامع و مادر باید وظایف خود را 

به درستی انجام دهد تا در جامعه با مشکل مواجه نشود.  هوموه 
باید در جهت توسعه و فناوری به دانشگاه کمک کنند تا اسوتوان 
سیستان و بلوچستان پیشرفت روز افزونی داشتوه بواشود. ایون 
دانشگاه به تمام اعضای جامعه آن تعلق دارد نه یک قشر خاص. 
یک سیکل کامل در تکامل جامعه و دانشگاه نیاز است و دانشگاه 
باید نقش اصلی و اساسی خود را در فرهنگ سازی و متغییرهای 
کمک کننده به پیشرفت جامعه به درستی انجام دهود.در حوال 
حاضر دانشگاه سیستان و بلوچستان از نظر پژوهش و فونواوری 

در کشور را داراست. البته توانایی این دانشگواه بسویوار  19رتبه 
باالتر از این رتبه است و رشد کمی و کیفی آن در گورو توالش 
همه جانبه ی اعضای هیات علمی، پژوهشگران، دانشجویوان و 

 کارمندان است تا این رتبه ارتقا یابد.
 ومن اهلل التوفیق

 

 دکتر کردی تمندانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

 7931پژوهشگران برتردانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 
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 7931اسامی پژوهشگران برتر دانشکده ها در سال 

 خانم دکتر حمیده سراوانی
 دانشکده علوم

 دکتر جواد احمدى شکوه
 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 دکتر داود محبی کلهر
 دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

 دکتر جواد شهرکی
 دانشکده اقتصاد

 دکتر زهرا نیک منش
دانشکده علوم تربیتیی و 

 روانشناسی

 دکتر حامد احمدزاده
 دانشکده ریاضی

 دکتر حسین خاکپور
 دانشکده الهیات و معارف اسالمی

 اسامی پژوهشگران برتر گروه های آموزشی

 دکتر فرامرز سرحدی

 دکتر سیدروح ا... موسوی

 دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

 دانشکده علوم دکتر دانیال سعادتمند

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دکتر منصوری بیرجندی

 دکتر حامد خسروی

 دکتر مجتبی باخرد 

 دانشکده ریاضی

 دکتر پیمان محمودی

 دکتر سیروس قنبری 

دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی 

 محیطی

دکتر عبدا... واثق عباسی 

 دکتر محمدتقی زندوکیلی

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 دکتر علیرضا طاهری

 آقای نعمت شهربابکی

 دانشکده هنر و معماری

 فناور برتر:  
 دکتر حسین رحمانی

 7171یک درصد بهترین داوران مقاالت علمی جهان در سال 

 دکتر مسعود کیخوایی

 یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان

 دکتر امین بهزادمهر

 دکتر حمیدرضا شاطریان

 مجله برتر از بین مجالت علمی دانشگاه

 )  ISIمجله فازی )دارای رتبه

 پژوهشکده برتر از بین پژوهشکده های دانشگاه

 پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا

 پژوهشگر برتر دانشگاه:        دکتر میثم نوروزی

 پژوهشگر پیشکسوت نمونه :  دکتر حسین آتشی



 9173مارس  7931سال چهارم، شماره سیزدهم، اسفند     

 نشریه داخلی، حوزه معاونت پژوهش و فناوری   

 

 اخبار حوزه

 معاونت  
4 

به دنبال حوادثوه 
تروریستی موحوور 

زاهودان و -خاش
زخمی و شوهویود 
شدن تنی چند از 
مرزبانان پواسودار، 
دکتر غالمرضا رضایی رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان 
طی پیامی با محکوم نمودن این حادثه تلو،، آن را بوه 
بازماندگان و سایر مردم والیت مدار استان پهناور سیستان 

و بلوچستان تسلیت گفت. در این پیام آمده اسوت  خوبور 
شهادت و مجروح شدن جمعی از مرزبانوان و پواسوداران 
امنیت کشور عزیزمان که در حمله تروریستی شامگاه روز 
گذشته در محور خاش به زاهدان صورت گرفت، توأثور و 
اندوه جامعه دانشگاهی استان سیستان و بولووچسوتوان را 

های  جانب ضمن عرض تسلیت به خانواده فراهم نمود. این
دارد که عزم راس، مردم  داغدار این واقعه ناگوار، اعالم می

انقالبی صبور و شریف استان پهناور سیستان و بلوچستوان 
ها نشده و عناصر  ها و خباثت گونه جنایت گاه تسلیم این هیچ

حقیر نوخوواهونود 
توانست خولول و 

ای بوور  خوودشووه
استواری ایوموان، 
اقتدار و اراده موردم 
این اسوتوان وارد 

کنند. از خداوند متعال برای شهیدان این حادثه علو درجات 
 نمایم و برای مجروحان، شفای عاجل مسئلت می

 پیام تسلیت دکتر رضایی رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان در پی شهادت جمعی از مرزبانان پاسدار

برگزاری اولین جلسة سمینار اخالق مهندسی با موضوع اخالق فنی و عملی    

بازدید مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی از دانشگاه سیستان و بلوچستان      

دکتر ابوالقاسم دولتی مدیر کل دفتر گسوتورش آمووزش 

عالی به اتفاق دکتر رضایی رییس دانشگاه و بورخوی از 

معاونین و روسای دانشکده ها، از تاالرها، آزمایشگاه هوا، 

فضاهای آموزشی و ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستوان 

بازدید نمودند. دکتر ابوالقاسم دولتی مودیور کول دفوتور 

گسترش آموزش عالی که به منظور دیدار از امکوانوات و 

فضاهای آموزشی وارد دانشگاه سیستان و بلوچستان شوده 

ها در مورد اموکوانوات و  بود، پس از بازدید از این پروژه

فضاهای آموزشی دانشگاه گفت  دانشگاه سویوسوتوان و 

عضوو  011دانشجو و   90111بلوچستان با داشتن حدود 

هکتار بنا شده و از  911بر  علمی در مساحتی بالغ  هیئت

نظر فضاهای آموزشی و فضاهای مناسب دانشگاهی بسیار 

غنی، در حال حاضر توسعه بسیار خوبی در برخی رشته و 

ها داشته است. دکتر دولتی در موورد بوازدیود از  گرایش

فضاهای ورزشی نیز بیان داشت  این دانشگاه از حویوث 

های ورزشی، زمین  داشتن فضاهای ورزشی همچون سالن

چمن و استخر، هم برای پسران، و هم بورای دخوتوران، 

دارای فضاهای ورزشی بسیار خوب و مناسبی اسوت. وی 

تصریح کرد  در بازدیدی که از امکانات آزموایشوگواهوی 

ها و  دانشگاه به عمل آمد شاهد استقرار بسیاری از دستگاه

های موهونودسوی  ویژه برای رشته امکانات آزمایشگاهی به

مواد، فیزیک، مهندسی برق و مکانیوک و بسویواری از 

رسوانوی  تأمل و خودموات های دیگر با مدیریت قابل رشته

خوب برای دانشجویان و اساتید دانشگاه بودیم. جای بسی 

خوشبختی است که در مرکز استان شاهد وجود چونویون 

پوژوهوان  تووانود بوه دانوش امکاناتی هستیم کوه موی

رسانی نماید. ایشان در ادامه به بازدیدهایی از مرکز  خدمات

های بسویوار  رشد اشاره کرد و گفت  در این مرکز فعالیت

نظر فضاسازی، هم از نظر پژوهوش و  خوبی هم از نقطه 

رنظر بازار و خدمات مناسب صوورت  فناوری و هم ازرنقطه

پذیرفته است. دکتر دولتی در مورد بازدید از مرکز کامپیوتر 

ها با ایجاد یک مورکوز  هم گفت  مرکز داده  و مراکز داده

آید کوه  امنیت مناسب جزو مراکز خوب کشور به شمار می

تواند به استان هم  مندی از امکانات روز دنیا می ضمن بهره

سرویس دهد. وی از پهنای باند مناسب مرکز کامپیوتر نیز 

عنوان یکی از امکانات خوب دانشگاه برای اسواتویود و  به

سرویس دانشوگواه را یوک  دانشجویان یادکرد و سلف 

سرویس بسیار مدرن با کادری مجرب دانسوت کوه  سلف

دهی ارزشمندی ارائه دهود. ایشوان در  تواند سرویس می

مجموع فضاهای آموزشی موجود در دانشگاه سیستوان و 

بلوچستان را بسیار خوب ارزیابی نموود و ابوراز داشوت  

های بوزرگ و  دانشگاه سیستان و بلوچستان جزو دانشگاه

آید که سورویوس آمووزشوی  روبه رشد کشور به شمار می

خوبی هم دارد. دکتر دولتی گفت  امیدواریم شاهد رشد و 

توسعه و شکوفایی هرروز این دانشگاه در سطح منطقوه و 

الملل باشیم و بتوانیم از خدمات آموزشی این دانشگواه  بین

مند گردیم. وی در خواتوموه  در سطح منطقه و استان بهره

ضمن گرامیداشت انتصاب دکتر رضایی بعنووان ریویوس 

دانشگاه سیستان و بلوچستان اظهار امیدواری کرد توا بوا 

توجه به سوابق ارزشمند مدیریتی ایشان، منطقه و استوان 

 مندی بیشتر از تجربیات ایشان باشد  شاهد بهره

 

 بازدید مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی کشور از دانشگاه

در ادامه سلسله نشست های برگزار شده توسط انوجومون 

دانشجویی ارتباط با صنعت، جلسه ی اول اخالق مهندسی  

آبان امسال در سالن همایش مجتمع فناوری و نوآوری بوا 

حضور تعدادی از دانشجویان موقواطوع کوارشونواسوی و 

کارشناسی ارشد با سخنرانی دکترصادقی برگزار شد. دکتور 

صادقی موضوعاتی کلی پیرامون اهمیت مهندسی در جهان 

امروز را ارائه کرده و در ادامه ضرورت وجوود اخوالق در 

رشته و حرفه های مهندسی را بیان کردند. وی در ادامه از 

رابطۀ بین اخالق مهندسی با سالمت محویوط زیسوت و 

جوامع انسانی و همچنین ایمنی در صنایع مختلف صحبت 

به میان آورده و جایگاه اخالق مهندسی در جوامع پیشرفته 

و کشورهای توسعه یافته را بیان کردند. در پایان جولوسوه 

بصورت کوتاه و خالصه سواالتی از طورف دانشوجوویوان 

 مطرح و به آنان پاس، داده شد. 
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هوای  هوای دسوتوگواهوی کورسوی اولین نشست کمیته 
ها و مراکز علمی استان  پردازی نقد و مناظره دانشگاه نظریه

سیستان و بلوچستان با حضور دکتر عبدالحسین خسرو پناه 
پوردازی، نوقود و  های نظریه دبیر هیئت حمایت از کرسی

مناظره شورای عالی انقالب فرهنگی و دکتر مصوطوفوی 
های دستگاهی دبیرخانه هویوئوت  اسماعیلی رئیس کمیته

پردازی، نقد و مونواظوره در  های نظریه حمایت از کرسی
 دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.

در این نشست دکتر بندانی رئیس دانشگاه سیوسوتوان و  
پوردازی در  های نوظوریوه بلوچستان، در مورد روند کرسی

و بنا به فورموایوش  01دانشگاه بیان داشتند از اوایل دهه 
پردازی، نقود و  های نظریه مقام معظم رهبری طرح کرسی

مناظره آغاز شد. دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز در سال 
های  اندازی کرسی و در راستای این امر مهم، بحث راه 10

های دبیر هیئوت حوموایوت از  پردازی را با حمایت نظریه
پردازی، نقد و مناظره شوورای عوالوی  های نظریه کرسی

 انقالب فرهنگی در دانشگاه در دستور کار خود قرارداد.
ها در دانشوگواه  ایشان در مورد روند برگزاری این کرسی

هوای  خاطرنشان نمود  موا در حوال حواضور کورسوی
پردازی، نقد و مناظره را در دانشگاه برگزارمی نمائیم  نظریه

طور منظم در قوالوب  و امیدواریم درترم آینده این روند به
 زنگ کرسی در دانشگاه پیگیری شود.

هوا نشوسوت کورسوی  ایشان با اشاره به بورگوزاری ده
علمی  پردازی خواستار مشارکت فعاالنه اعضای هیئت نظریه

های پژوهشی شد. ایشان با  و محققان در زمینۀ انجام طرح
ذکر این مهم که دانشگاه سیستان و بلوچستان حوموایوت 

های تحقیقاتی اعوالم  ها و پروژه جانبه خود را از طرح همه
علمی و متخصصان با  دارد خاطرنشان کرد  اعضاء هیئت می

ای و عالمانه در مسائل اجتماعوی حورکوت رو  نگاه حرفه
جلو را افزایش دهند. در ادامه جلسه دکتر حسونوی فور  به

پردازی، نقود و مونواظوره  های نظریه رئیس مرکز کرسی

دانشگاه، گزارشی از روند تشکیل، بورگوزاری، اهوداف و 
پردازی از بودو ایوجواد در  های نظریه های کرسی فعالیت

دانشگاه سیستان و بلوچستان را ارائه نمود. در پایان پس از 
های حضار، دکتر خسرو پناه دبیر هیئت حمایت از  پرسش
پردازی، نقد و مناظره شوورای عوالوی  های نظریه کرسی

هوای  انقالب فرهنگی در سخنانوی وضوعویوت کورسوی
پردازی، نقد و مناظره در دانشوگواه سویوسوتوان و  نظریه

بلوچستان را خوب ارزیابی و خاطر نشان نمودند  اسواتویود 
دانشگاه باوجود مشکالت ساختاری باید خودشان چوه در 

ها و چه کالً در حوزه علم باید با جودیوت و  زمینه کرسی
کارایمانی وارد شوند و منتظر فراهم شدن کلیوه شورایوط 
نباشند. ایشان با اشاره به تجربیاتی از دانشگاهای خارجوی، 

وقت و عودم  ها را در جدیت تحقیق، کار تمام پیشرفت آن
های دولتی دانستند. وی خصووص  بسنده کردن به بودجه

پردازی هم اظهار نمود   هیئت حموایوت  های نظریه کرسی
های را تسهیل و بخشی  تالش کرده است تا فرایند کرسی

ها و مراکز علموی  از کار را در تمام مراحل به خود دانشگاه
 واگذار نماید 

دکتر داود محبی کلهری عضو هیات علمی دانشگاه سیوسوتوان و 

مصنووعوی   آمیز رگ بلوچستان ضمن اعالم تولید و ساخت موفقیت

با قطر کوچک با کمک فناوری نانو در دانشکده مهندسی دانشگواه 

سیستان و بلوچستان گفت  ساخت رگ مصنوعی با همکاری مرکز 

تحقیقات جراحی عروق دانشگاه علوم پزشوکوی مشوهود )تویوم 

زاده فوق تخصص جراحی عروق  تحقیقاتی دکتر غالمحسین کاظم

و تروما( انجام پذیرفته است. وی افزود  این پروژه تحقیوقواتوی از 

طوی انوعوقواد  17در دانشگاه شروع شد و در سوال  11سال 

ای بین دانشگاه سیستان و بلوچستان )گروه مهونودسوی  نامه تفاهم

شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان( و دانشگاه علووم پوزشوکوی 

مشهد )گروه جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی مشوهود( و بوا 

حمایت مالی هر دو دانشگاه و همچنین  مؤسسه مولوی تووسوعوه 

منظور خودکفایی و تولویود  (  بهNIMADتحقیقات علوم پزشکی )

عنوان پسادکتری مهندسی بوافوت و  ملی در حال اجراست. وی به

های مصنوعی  تصریح کرد پروژه سواخوت  متخصص ساخت رگ

آمیزی با اسوتوفواده  صورت موفقیت رگ مصنوعی با قطر کوچک به

های جدید مهندسی بافت و مواد مورد توائویود  ازبکارگیری تکنیک

المللی در آزمایشگاه تحقیقاتی بوا هوموکواری  مؤسسات معتبر بین

 6دانشجوی دکترای ایشان خانم دکتر نفیسه جیرفتی در مودت 

گرفته است.  دکوتور  سال تا مرحله تست حیوانی با موفقیت انجام

صورت تیمی و با همکاری  محبی کلهری بابیان اینکه این پروژه به

های مختلف )گروه جراحی عروق دانشگاه علووم پوزشوکوی  گروه

مشهد، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فوردوسوی مشوهود، مورکوز 

تحقیقات دام و طیور دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهود( 

توووحوووت 

نامه  تفاهم

دو طورف 

در حووال 

انوووجوووام 

ای بورون تونوی  است خاطرنشان کرد  خواص مکانیکی و آزمونه

صورت کامول طوبوق اسوتوانودارهوای  شده به های طراحی نمونه

صورت کامل مورد ارزیابی قرارگرفته است و در اداموه  المللی به بین

صوورت  شوده بوه های مصونووعوی سواخوتوه مطالعات بالینی رگ

آمیزی در دانشگاه علوم پزشکی مشوهود تووسوط تویوم  موفقیت

زاده فوق تخصص جراحی عروق  تحقیقاتی دکتر غالمحسین کاظم

و تروما از دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر روی موش و گوسوفونود 

 گرفته است.  انجام

 معرفی انجمن دانشجویی ارتباط با صنعت به عنوان الگوی موفق

در سومین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگواه هوا و 

پژوهشگاه های کشور، ایده راه اندازی انجمن دانشوجوویوی 

ارتباط با صنعت در دانشگاه سیستان و بلوچستان به عونووان 

یکی از الگوهای موفق معرفی شد. سومین نشست مودیوران 

های کشور با هودف  ها و پژوهشگاه ارتباط با صنعت دانشگاه

هوا در تووسوعوه  ارائه الگوها و تجارب مووفوق دانشوگواه

های ارتباط با جامعه و صنعت و با حضور مدیر کول  همکاری

دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فونواوری در 

دانشگاه یزد برگزار شد. در این نشست مدیر دفتر ارتباط بوا 

صنعت دانشگاه سیستان و بلوچستان ضمن ارائه گزارشی از 

نحوه شکل گیری این انجمن، به بیان اهداف و دستاوردهای 

ایده راه اندازی انجمن دانشجویی ارتباط با صنعت پرداخوت، 

که این ایده پیشنهادی به عنوان یکی از الگووهوای بورتور 

معرفی شد. انجمن دانشجویی ارتباط با صنوعوت دانشوگواه 

سیستان و بلوچستان یکی از انجمن های دانشجویوی زیور 

مجموعه معاونت پژوهشی دانشگاه می باشد که از مهورمواه 

امسال با برگزاری انتخابات، پنج عضو اصلی و دو عضو علی 

البدل خود را انتخاب و فعالیت خود را آغاز نموده است، ایون 

عضو افتخاری از رشوتوه  01انجمن در حال حاضر  دارای 

 های تحصیلی مختلف می باشد.

مصنوعی با قطر کوچک با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دانشگاه سیستان و   ساخت رگ

ها و مراکز علمی استان سیستان و بلوچستان پردازی  دانشگاه های نظریه های دستگاهی کرسی نشست کمیته  
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 اخبار حوزه

 5 معاونت  

های کشور  ها و پژوهشگاه سومین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه  

هوا و  سومین نشست مدیران ارتباط با صنعوت دانشوگواه

های کشور با هدف ارائه الگوها و تجارب موفوق  پژوهشگاه

های ارتباط با جامعه و صنعت  ها در توسعه همکاری دانشگاه

با حضور دکتر محمدسعید سیف مدیر کل دفتر ارتبواط بوا 

صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگواه یوزد 

 برگزار شد. 

دکتر سیف در این نشست با اشاره به اهمیت هوموکواری 

ها گوفوت  اگور  های آموزشی و پژوهشی دانشگاه معاونت

های جودی انوجوام  های پژوهشی بخواهند فعالیت معاونت

های آموزشی تقریبواً  دهند بدون حمایت و پشتیبانی معاونت

پذیر نخواهد بود و اخیراً این موهوم انوجوام شوده   امکان

ریزی آموزشی بوه  های برنامه های آموزشی کمیته کارگروه

نوعی در بحث پژوهش نیز همکاری دارند. وی در ادامه بوا 

های انجام شوده در سوال جواری  ارائه گزارشی از برنامه

 01تصریح کرد  خوشبختانه امسال با همکاری بویوش از 

دانشگاه کشور رصد اشتغال انجام و گزارش آن منتشر شود 

 و در سال آینده نیز این برنامه ادامه خواهد یافت.

مدیر کل دفتر ارتباط با صونوعوت وزارت عولووم افوزود  

هوای  پذیری یکی دیگر از بورنواموه افزایی و اشتغال مهارت

ها در  اساسی وزارت علوم است و خوشبختانه تمام دانشگاه

هوا نویوز  های برگزیده دانشگاه این زمینه فعال شدند. طرح

دار و  هوای هودف درحال حاضر محقق شده و فوعوالویوت

های علموی بسویوار  ها در کنار فعالیت تقاضامحور دانشگاه

پررنگ شده است. وی با اشاره به اهمیت کارآموزی گفوت  

شد لذا باید با انوتوقوال  متاسفانه این امر به خوبی اجرا نمی

ها عمالً آن  ها به روسای دانشگاه الگوها و تجارب دانشگاه

ها با ابتکار عمل و بورحسوب  را ساماندهی کنیم و دانشگاه

هایی  شرایطی که دارند در این زمینه تصمیم بگیرند و روش

را اتخاذ کنند. دکتر سیف خواطورنشوان کورد  یوکوی از 

اندازی موراکوز  راه 10های مهم وزارت علوم در سال  برنامه

مشاوره و هدایت شغلی است و انتظار این است با همکاری 

یکدیگر و استفاده از تجارب شاهد این تحول در دانشگاه ها 

های دیگری که در سوال  باشیم. وی تصریح کرد  از برنامه

آتی در دستور کار وزارت علوم قرار گرفته است شناسوایوی 

مشکالت حقوقی و مسایل مرتبط با قراردادها، سامانودهوی 

الزامات قراردادها و فرصت مطالعاتی استادان است. دکوتور 

سیف در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه هر اسوتوانوی 

رود دانشگاه هوا  شرایط خاص خود را دارد گفت  انتظار می

بیشتر در مسایل استانی وارد شوند و توعوامول  10در سال 

 ها داشته باشند. بیشتری با استانداری

دکتر محمدمهدی لطفی معاون پژوهش و فناوری دانشگواه 

یزد نیز در این نشست گفت  مقوله ارتباط با صونوعوت و 

ها توالش  کارآفرینی مبحث مهمی است که علی رغم سال

ها هنوز با وضعیت آرمانی فاصله دارد. وی افزود   در دانشگاه

ها، الگوها و فرایندهای موفق تجربه  رسد به مدل به نظر می

شده و توسعه دادن و به اشتراک گذاشتن آنها نیواز موبورم 

داریم. دکتر لطفی هدف از برگزاری این نشوسوت را بوه 

اشتراک گذاشتن مجموعه الگوهای موفق بین دانشگاه هوا 

تووانویوم در  ها می عنوان کرد و افزود  ما به تعداد دانشگاه

تووان  حوزه ارتباط با صنعت مدل و الگو داشته باشیم و موی

ای مدلی را متناسب با آن مونوطوقوه  متناسب با هر منطقه

ایجاد کرد. وی با اشاره به اینکه در دانشگاه یوزد تووجوه 

ای به ارتباط با صنعت می شود، گفت  الزمه اجورایوی  ویژه

های مختلف، توبودیول  ها در حوزه های دانشگاه شدن برنامه

هاست. در دانشگاه یزد در  نامه ها و آیین آنها به قوانین، رویه

نامه پژوهانه اعضای هیئت علمی سعوی شوده  تدوین آیین

است به ارتباط استادان با صنعت بها داده شود و بوه طوور 

خاص پژوهانه ای برای ارتباط با صونوعوت و توعوریوف 

های مشارکتی تعریف شده است. معاون پوژوهوش و  پروژه

اندازی دفتر انتقال فونواوری در  فناوری دانشگاه یزد از راه

ای نزدیک در دانشگاه یزد خبرداد و گفت  هودف از  آینده

سازی و موالوکویوت  ایجاد این دفتر، گسترش مقوله تجاری

فکری است. وی با بیان اینکه طرح فرصت کاری و بحوث 

پذیری نیز در دانشگواه یوزد در دسوت  مهارتی و اشتغال

اجراست، تصریح کرد  ایده این بود که کوارآمووزی دوره 

کوتاهی است و دانشجو در دوره یک یا دوماهه زیاد درگیور 

شود، بنابراین پیشنهاد شد دانشجویان در  فرایند کاری نمی

یک مرخصی تحصیلی یک ساله بدون احتساب سنووات و 

متناسب با رشته خود در صنعت فعالیت کنند. دکتر لطفی در 

ادامه سخنان خود به موانع ارتباط با صنعت اشاره کورد و 

 R&Dیکی از این موانع را نبودن یا عدم فعال بودن دفاتر 

در صنایع عنوان کرد. به گفته وی، هنگامی که صحبت از 

هوا  شود نگاه دانشگاه کارآفرین و بحث ارتباط با صنعت می

نباید صرفاً به معاونت پژوهش و فناوری باشد و بوایود بوه 

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی نیز در ایون راسوتوا 

نقش جدی بدهیم چون بخش زیادی از اثرگذاری هوا بور 

های درس است. در این نشست  روی دانشجویان در کالس

که در حاشیه برگزاری بیست و یکمین کنگره سوراسوری 

های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه مولوی  همکاری

برگزار شد، تعدادی از مدیران دفاتر ارتبواط بوا صونوعوت 

های کشور نیز به ارائه الگوها و توجوارب مووفوق  دانشگاه

هوای  دانشگاه خود پرداختند. در حاشیه این نشست کارگواه

تخصصی با عناوین فرصت مطالعاتی اعضای هیات علموی 

در جامعه و صنعت، مسایل و مشکالت حقوقی قراردادهای 

ارتباط با صنعت و ساختارهای مشاوره شغلی و کواریوابوی 

 ها نیز برگزار شد. تخصصی در دانشگاه

ایده راه اندازی انجمن دانشجویی ارتباط با صنعت  

به عنوان یکی از  در دانشگاه سیستان و بلوچستان

 الگوهای موفق معرفی شد.
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 همایش  ها
1 

رئیسه،   این همایش با حضور دکتر رضایی رئیس دانشگاه و هیئت 
ها و مؤسسات آمووزش  پژوهشگران و اساتید این رشته از دانشگاه

عالی سراسر کشور آغاز شد. دکتر ایروانی نماینده انجمن شویوموی 
ایران طی سخنانی در آئین افتتاح این همایش به گزارش اجموالوی 

دانویود از  گونه که موی از عملکرد انجمن شیمی ایران گفت  همان
 1191سوی سازمان علمی، فرهنگی سازمان ملل )یونسکو( سال 

گوذاری  به نام سال جهانی جدول تناوبی عناصر شیومویوایوی نوام
گردیده است. ما این تقارن برگزاری را در آغاز سال جدید میالدی 
به فال نیک گرفته و امیدواریم این همایش ثمرات ارزشمنودی را 

 برای جامعه شیمی ایران به همراه داشته باشد.
عونووان یوکوی از  ایشان در ادامه افزود  انجمن شیمی ایران بوه

های فوعوالویوت  های علمی ایران از اولین سال ترین انجمن قدیمی
دانان این مرز و بوم، شاهود  خود، پس از چندین دهه تالش شیمی

 باشد. های علمی و پژوهشی خود می افزایش و توسعه فعالیت
ها هموایوش عولوموی و  بر ده وی افزود  این انجمن هرسال بالغ

پژوهشی در زمینه ی شیمی را در نقاط مختلف ایران با هموکواری 
نماید و امروز هم  ها و مراکز آموزش عالی کشور برگزار می دانشگاه

شاهد برگزاری بیستمین سمینار شیمی معودنوی ایوران در ایون 
هوای  دانشگاه هستیم. دکتر ایروانی با ارائه گزارشی از هوموایوش

هوای  های اخیر  به بیان آماری از هوموایوش برگزارشده طی سال
 شیمی در نقاط مختلف کشور پرداخت.

نماینده انجمن شیمی ایران در ادامه به سایر عملکوردهوای ایون  
انجمن همچون چاپ مجالت و مقاالت پرداخت و خواطورنشوان 

 1110کوه از سوال  «نشریه علمی انجمن شیمی ایوران»نمود 
شده، یکی از افتخارات این انجمن اسوت، ایون نشوریوه از  چاپ

المولول و در مویوان  معتبرترین نشریه های علمی در سطح بین
 باشد. کشورهای همجوار ما می

ایشان در ادامه به سایر عملکردهای این انجمن پورداخوت و از 
تجلیل استادان شیمی و جذب اعضای جدید انجمن شیوموی، بوه 

 های این انجمن یاد کرد. عنوان بخش های دیگری از فعالیت
گفتنی است درروند برگزاری این همایش دکتر مسعود نبووی زاده 

عنوان استاد برگزیده شیوموی  استاد شیمی معدنی دانشگاه شیراز به
 معرفی و از ایشان با اهداء لوح سپاس تجلیل و قدردانی شد.

دکتر نیلوفر اکبر زاده دبیر همایش هم طی سخنانی در مورد رونود 
برگزاری این همایش گفت  روند اجرایی این همایش از نخستویون 

آغاز و طی جلسات متعدد با انجمن شیمی ایران،  13روزهای سال 
مجوز برگزاری بیستمین همایش شیمی موعودنوی در دانشوگواه 

 سیستان و بلوچستان اخذ شد.
شده طی سوه  آوری وی اظهار داشت  در این همایش مقاالت جمع

مقاله در قوالوب  901مرحله داوری و ارزیابی گردید که در خاتمه 
 پوستر و سخنرانی جهت ارائه در این همایش پذیرفته شد.

های سنتز و شناسایی ترکیبات موعودنوی، نوانوو  گفتنی است رشته
سنجی ترکیبات معدنی، سینتویوک و موکوانویوسوم  شیمی، طیف

های معدنی، شیمی نظری و محاسباتی ترکیبات موعودنوی،  واکنش
فلزی، فرآیندهای کاتالیزی، شیوموی سوبوز، شویوموی  شیمی آلی

جامد، بیوشیمی معدنی، شیمی صنایع معدنی، فوتو شویوموی  حالت
معدنی، پلیمرهای معدنی، الکتروشیمی ترکیبات معدنی، شیمی فورا 
مولکولی در طی برگزاری این همایش موردبحث و بررسوی قورار 

 گیرد. می

دوازدهمین همایش ملی نجوم و اخوتورفویوزیوک ایوران 
های مجتموع  ، و به مدت دو روز در سالن همایشماه بهمن

 فناوری و نوآوری دانشگاه برگزار شد.
به گفته دکتر علیرضا آقایی دبیر این همایش، در موراسوم 
افتتاحیه این همایش که با حضور دکتر غالمرضا رضوایوی 
رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام گرفت، دکتر در 
محمد کردی تمندانی معاون پژوهشوی دانشوگواه طوی 

ها و دستواوردهوای  سخنانی به لزوم برگزاری این همایش
هوا را  برگزاری آن پرداخت. وی برگزاری ایون نشوسوت

 ای برای ساختن فردای بهتر دانست. زمینه
نجوم ایران، دکتر جمشید قنبری، اسوتواد بوازنشوسوتوه همچنین در این همایش از خدمات ارزشمند پیشکوسووت 

اخترفیزیک دانشگاه فردوسی مشهد تجلیل، و لوح تقودیور 
رئیس انجمن نجوم ایران به ایشان اهداء گوردیود. ایون 

هوای  بهمن نیز با ادامه سوخونورانوی 99همایش در روز 
 تخصصی به کار خود ادامه داد.

الزم به ذکر است چهارمین مدرسه زمستانی انجمن نجوم 
با سوخونوان  9713ماه  بهمن 1و  0ایران نیز طی روزهای 

دکتر آقائی، رئیس انجمن نجوم ایران، در دانشگاه سیستان 

و بلوچسوتوان افوتوتواح 
 گردید.

در این هوموایوش ده  
کارگاه تخصصی نجومی 
توسط دکتر حسین حقی 
از دانشگاه تحوصویوالت 
تکمیلی زنجان و دارنوده 
مقاله در نیچور، دکوتور 
سعید دوست محمدی از 
دانشگاه شهید بواهونور 

کرمان، دکتر سعداله نصیری قیداری از دانشگاه شوهویود 
بهشتی و رئیس سابق انجمن نجوم ایران، دکتر موعویون 
مصلح از دانشگاه شیراز و خانم دکتر اکورم حسونوی از 
دانشگاه رینیش فریدریچ ویلهولمز بن آلمان و دارنده مقاله 

 در نیچر برگزار شد.
  

 

 دوازدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران برگزار گردید

 بیستمین همایش شیمی معدنی ایران به میزبانی دانشگاه سیستان و بلوچستان 
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 اخبار حوزه

 معاونت  
8 

کارگاههای باستان شناسی و هنر دوران تاریخی سیستوان 
با حضور جمع کثیری از محققان و دانشجویان رشته هوای 
هنر، باستان شناسی، تاری،، وعالقمندان به فرهنگ هوا و 
هنرهای دوران تاریخی سیستان در دانشگاه سیوسوتوان و 
بلوچستان برگزار شد. سخنران این کارگاه ها دکتر جولویوو 
مارسکا، باستان شناس و عضو هیات علمی دانشگاه هوای 
رم و ناپل ایتالیا بود که در ارتباط با اهمیت باستان شناسی 
و عمده تحقیقات باستان شناسی در منطقه جنووب شورق 

ایران)شامل مناطقی از استانهای سیستان و بولووچسوتوان، 
کرمان و هرمزگان( به ایراد سخن پرداختند. دکتر جوولویوو 
مارسکا با نگاه کلی بر دوره هخامنشی، باستان شناسوی و 

کارگاه با عناوین زیور  0هنر دوران تاریخی سیستان را  در 
 مورد بررسی قرار دادند.

عصر آهن اولیه و متاخر در جنوب شرق ایران  تواثویور  •
 هخامنشی بر این منطقه

از زرنکا تا سکستان  الگوی استقرار و فرهنگ مادی در  •
سیستان باستان بین دوره های مقدونی تا اشوکوانوی و 

 شواهدی از قلعه سام در سیستان

باستان شناسی کوچ نشین و عشایر ایران بواسوتوان از  •
آسیای مرکزی  سکا، اسکیت ها و پیچیدگی فرهونوگوی 

 آنها

سفال و استقرار در زرنکای باستان  بررسوی اجوموالوی  •

 شواهد احتمالی سفالی دوره هخامنشی سیستان
دکتر مارسکا در مورد شواهد باستانی از قبیل سوفوال در 
منطقه سیستان گفتند  مهمترین شواهد هخامنشی در مورد 

کیلووموتوری  7.1زرنکا در مجموعه نادعلی) منطقه ای در 
مرز ایران در کشور افغانستان( می باشد. در این مجمووعوه 
تمرکز باستان شناسی بر دو محوطه سرخ داگ و سوفویود 
داگ است و در حفاری های انجام شده اطالعات جواموع 
باستان شناسی در ارتباط با شواهد سفالی دوره هخامنشوی 
در سیستان بدست آمده است. ایشان اشاره کردند  در میان 
محققین اتفاق نظر است که اولین اشاره به سیسوتوان در 
کتیبه بیستون است و نام اصلی این منطقه زرنک یا زرنوج 
است. دکتر مارسکا از دانشگاه سیستان و بلوچسوتوان بوه 
عنوان یکی از اولین دانشگاه های جمهوری اسالمی ایران 
یاد کرد که در آن گروه باستان شناسوی و پوژوهشوکوده 

 باستان شناسی تاسیس گردیده است.

نشسوت 

کوووارگوووروه 

های علمی با کشور عموان بوا حضوور دکوتور  همکاری

المولولوی  عبدالحمید علیزاده، مدیرکل امور دانشجویان بین

سازمان امور دانشجویان، دکتر غالمرضا رضایوی رئویوس 

الملل،  دانشگاه، معاونین آموزشی و پژوهشی، مدیر امور بین

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی و رئیس مرکز رشود 

واحدهای فناور در محل حوزه ریاست دانشگاه برگزار شود.  

در این نشست دکتر رضایی طی سخنانی بوا اشواره بوه 

های استان، ازجومولوه  موقعیت جغرافیایی استان و پتانسیل

مرز بودن با کشورهای افغانستان، پاکستان، هندوستوان  هم

هوای عولوموی و  ها و ظرفیت و عمان و همچنین توانایی

پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان سخنانی ایراد نمود. 

وی در مورد آمادگی دانشگاه برای پذیرش دانشجویان غیر 

ایرانی عنوان نمود  براساس سند راهبردی، دانشگاه شرایط 

و آمادگی کامل برای ارتقای تعداد دانشجویان غیر ایرانوی 

درصد تعداد کول دانشوجوویوان  7این دانشگاه تا سقف 

دانشگاه را داراست. در ادامه، دکتر علیزاده ضومون ابوراز 

الومولولوی در  خرسندی از اخذ مجوز جذب دانشجوی بین

اظهار داشوت   16دانشگاه سیستان و بلوچستان از مهرماه 

های مستعد بووده  دانشگاه سیستان و بلوچستان از دانشگاه

هوای  المللی جزو دانشگاه که اکنون با جذب دانشجوی بین

مند کشور قرار گرفته است.ایشان به نزدیکوی مویوان  بهره

استان سیستان و بلوچستان و عوموان اشواره نوموود و 

تواننود بسوتور  های دو کشور می خاطرنشان کرد  دانشگاه

های علمی و آمووزشوی  مناسبی برای گسترش همکاری

های کشوور  میان دانشگاه سیستان و بلوچستان با دانشگاه

هوای  عمان فراهم نمایند.وی در خاتمه یادآور شد تخصص

آکادمیک و خدمات آموزشی تنها محصوالتی هستند کوه 

باشند.در این نشسوت هوموچونویون در  تحریم ناپذیر می

ی سویوسوتوان و  خصوص تقویت منافع ملی در منطقوه

هوای  ای، هموکواری های نسبی و منطقه بلوچستان، مزیت

آموزشی، پژوهش و فناوری مطالبی توسط حاضران مطرح 

ازاین نشست دکتر علیوزاده از اموکوانوات و  گردید. پس

 فضاهای آموزشی دانشگاه دیدن نمود.

 برگزاری کارگاه های باستان شناسی و هنر دوران تاریخی سیستان در دانشگاه سیستان و بلوچستان 

های علمی با کشور عمان  نشست کارگروه همکاری  

به دعوت پژوهشکده علوم باستان شناسی دکتر عبداهلل بون 

سیف الغفری استاد و پژوهشگر دانشگاه نویوزوا از کشوور 

 عمان جهت همکاری علمی وارد این دانشگاه شد.

به نقل از دکتر مهدی مرتضوی استاد باستوان شونواسوی 

پژوهشکده علوم باستان شناسی دانشوگواه، در راسوتوای 

مطالعات قنات های باستان دکتر عبداهلل بن سیف الغفوری 

 از کشور عمان وارد دانشگاه سیستان و بلوچستان شد.

در جریان این دعوت دکتر الغفری، پس از بازدید از قونوات 

خواش در  های  بمپور، ایرانشهر، دامن، سراوان، ناهوک و 

اسفندماه  سه کارگاه، در خصووص  91و  90طی روزهای 

مقدمه ای بر قنات، مهندسی قنات و کشت گویواه بودون 

خاک در دانشگاه برگزار نمود. همچنین طی نشست هایوی 

که در راستای گسترش تبادالت همکاری های علوموی و 

پژوهشی صورت پذیرفت،  مقرر شود توا بوا مشوارکوت 

پژوهشکده علوم باستان شناسی دانشگواه سویوسوتوان و 

بلوچستان مطالعات میدانی مرتبط با قنات )با بخش قونوات 

دانشگاه نیزوا ( همکاری های پیوسته ای توسط دو طورف 

صورت گیرد. همکاری و مشارکت دکتر الغفری در مشواوره 

یک دانشجوی دکتری  بر روی قنات های بلوچسوتوان از 

دیووگوور 

موووووارد 

توووافووق 

شووده و 

برجسته 

این سفر علمی بود. دکتر الغفری دارای تخصص منابع آبی 

هم اکونوون رئویوس   از دانشگاه هوکایدو ژاپن می باشد و

بخش قنات دانشگاه نیزوا در کشور عمان می باشود. ایون 

دانشگاه در رتبه بندی دانشگاه های عمان پس از دانشگواه 

 سلطان قابوس دارای رتبه دوم  در آن کشورمی باشد.

 حضور دکتر عبداهلل بن سیف الغفری استاد و پژوهشگر دانشگاه نیزوا عمان



 9173مارس  7931سال چهارم، شماره سیزدهم، اسفند     

 نشریه داخلی، حوزه معاونت پژوهش و فناوری   

 

 بازدید ها
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دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فونواوری وزارت عولووم، 
های علموی و  تحقیقات و فناوری که به منظور دیدار از زیرساخت

آبان ماه   17پژوهشی وارد دانشگاه سیستان و بلوچستان شده بود، 
از مراکز مهم این دانشگاه مثل  آزمایشگاه مرکزی، نیروگاه  9713

آوری و نوآوری، فن  ها، مجتمع فن خورشیدی، مرکز آپا، مرکز داده
بازار و آزمایشگاه در دست احداث هیدرولیک بازدید نموند. ایشوان 
پس از بازدید، در جلسه شورای دانشگاه  و در جموع اسواتویود و 

هوا و  ها، برناموه حاضر و ضمن ارائه سیاست  پژوهشگران دانشگاه
های آنان پواسو،  اقدامات معاونت پژوهشی، به مشکالت و دغدغه

هوای  دادند. دکتر برومند در مورد امکانات پژوهشی و زیورسواخوت
شویم، آنچه تصوورموی  دانشگاه نیز گفت  وقتی وارد این استان می

بینیم بسیار متفاوت است. دیدن جوانان مستعد و  نمائیم و آنچه می
التحصیالن این دانشوگواه بووده و در  ایده پردازی که همه فارغ

ریوزی مشوغوول  های تحصیلی مختلف، با خالقیت و برنامه رشته
های ارزشمند پژوهشی می باشند. دکتر بونودانوی رئویوس  فعالیت

دانشگاه نیز طی سخنانی بوه ارائوه گوزارشوی موخوتوصور از 
های پژوهشی دانشگاه پرداخت و گفت دانشگاه سیستان  زیرساخت

و بلوچستان با توجه به رویکردهای وزارت علوم، توحوقویوقوات و 
فناوری تا جایی که توانسته دانشجویان خود را در مسویور کسوب 

ها و استارت آاپ ها سوق داده، و سعی داشته توا  وکار، ایده پردازی 
که در طول  نموده، ضمن آن با همین دیدگاه  به سمت جلو حرکت 

سال تحصیلی هم با برگزاری این قبیل رویدادها درصدد تقویت و 
رشد آنها بوده است. وی ادامه داد  یکی از اقدامات مهوم موا در 

دانشگاه سیستان و بلوچستان تصویب سند راهبردی اسوت و موا 
تمام سعی و تالش خود را می نمائیم تا در پوایوان ایون سونود 

دانشگاه برتر کشور برسوانویوم،  91راهبردی، دانشگاه را به لیست 
وی یاد آور شد دانشگاه سیستان وبلوچستان در حال حاضر جوزو 

دانشگاه اول )سطح ب( کشور می باشد. رئیس دانشوگواه در  11
مورد آمار دانشجویان تحصیالت تکمیلی نیز گفت  ما در بوحوث 

تحصیالت تکمیلی پیشرفت های خوبی داشته ایوم و در حوال 
درصد از دانشجویان در مقوطوع توحوصویوالت  01حاضر، بالغ بر 

 7111تکمیلی مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد حودود 
دانشجوی دیگر در مقطع  9111دانشجو در مقطع فوق لیسانس و 

دکتری در حال تحصیل می باشند. وی یکی از مامووریوت هوای 
دانشگاه سیستان و بلوچستان را بحث چالش ها و پتانسیل هوای 

استان ذکر نمود و خاطر نشان کرد که این دانشگاه از مووقوعویوت 
های جغرافیایی استان غافل نیست و تمام توانایی هوای بوالوقووه 
استان را برای برطرف نمودن مشکالت آن مد نظر دارد. ایشان در 
بحث بین المللی شدن دانشگاه افزود  دانشوگواه سویوسوتوان و 
بلوچستان امسال برای اولین بار مجوز پذیرش دانشجووی بویون 
المللی را از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری اخذ نموده، ودر حوال 

دانشجوی بین المللی از سوی وزارت علوم به ما معرفوی  11حاضر
نفر دیگور  11نفر مشغول به تحصیل، و 11شده اندکه از این تعداد 

در ابتدای ترم دوم مراحل پذیرش را تکمیل خواهند نمود. وی در 
خاتمه به بحث زیر ساخت های اینترنتی دانشگاه، بحث بوهویونوه 
سازی فضای سبز و گیاهانی سازگار با آب و هوای استان، مجتمع 
نوآوری وفناوری و انرژی های تجودیودپوذیور پورداخوت و بوه 
دستاوردهای دانشگاه در این زمینه نیز اشاره نمود. در پایوان، بوه 

 سئواالت پژوهشی اعضای هیئت علمی پاس، داده شد.

 های دانشگاه  بازدید معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از زیر ساخت

دکتر گرایی نژاد رئیس امور آموزش عالی، تحوقویوقوات و 
فناوری سازمان برنامه و بودجه کل کشور و هیئت هوموراه 
آبان امسال از فضاهای آموزشی و پروژه های عمرانوی در 
دست ساخت دانشگاه سیستان و بلوچستان بازدید نمودنود. 
در این بازدید ریاست دانشگاه ضمن هوموراهوی و ارائوه 
اطالعات الزم، هیئت مذکوور را در جوریوان آخوریون 

هوای  شده در زمینه طر ح ها و پوروژه های انجام پیشرفت
عمرانی قراردادند. هیئوت موذکوور نویوز ضومون ابوراز 

هوای موذکوور  مندی خود از روند پیشرفت پوروژه رضایت
سرویس مرکزی و  ی آشپزخانه صنعتی سلف ازجمله پروژه

های دانشکوده  کتابخانه قلم چی مقرر نمود تا تکمیل پروژه
خوانوه  علوم انسانی، کتابخانه قلم چی، فاز دوم تصوفویوه

فاضالب آزمایشگاه سازه و هیدرولیک، گازرسانی دانشگواه، 
ساختمان دانشکده هنر و معماری در اولویت قرارگرفته و در 

های مذکور و اخوتوصواص  اجرای ساخت و تکمیل پروژه
 اعتبارات الزم مساعدت گردد.

 بازدید رئیس امور آموزش عالی، تحقیقات وفناوری سازمان برنامه وبودجه کشور از دانشگاه

هیئت مرکز انکشاف باغداری افغانستان بوه مونوظوور از  
دانشگاه سیستان و بلوچستان دیدار کرد.  دکوتور مسوعوود 

علمی گروه شیمی دانشگاه گفت  این  کیخوایی عضو هیئت
هیئت افغانستانی از مرکز انکشاف باغداری افوغوانسوتوان 

نامه و بررسی امکان انوجوام  منظور امضاء تفاهم )کابل( به 
 های علمی مشترک به زاهدان سفر کرده است.  پروژه

هوای  ایشان افزود  این دیدار وگفتگوی علمی در زمویونوه
فیتوشیمی و تجزیه شیمیایی گیاهان، سیستماتیک گیاهوی، 

گیاهان دارویی، محصوالت طبیعی، ترکیبات آلی فرار، احیاء 
شناسی کاربردی و بواغوداری  گیاهان، ذخایر ژنتیکی، گیاه

باشد. آقای نجیب ا... عنایت، رئیس مرکوز انوکوشواف  می
باغداری افغانستان در مورد وضعیت باغداری و کشواورزی 
افغانستان گفتند  با وجود رشد نسبی باغداری درافغانستوان 
هنوز هم این بخش با چالش های مهمی روبه رو است که 
مهم ترین آنها ابتدایی بودن باغداری، کمبود تخوم هوای 
اصالح و تصدیق شده، تولید کم و غیر معیاری، تولید زیور 
بناهای مناسب شامل )مراکز تولید و بسته بندی، سردخانوه 
ها( و محدود بودن دسترسی باغداران به فروشونودگوان و 
بازارهای بین المللی است. افغانستان با داشتن اقلیم مناسب 
و متنوع برای رشد باغ های میوه و مزارع صویوفوی جوات 
ظرفیت عالی برای رشد باغ داری دارد. آمار نشان میودهود 

در  1199که مساحت تحت پوشش میوه و سبزی سوال 
هزار هکتار زمین بوده که این رقم در سال  101افغانستان 

هزار هکتار وسعت یافته است. در تازه ترین  761به  1190

آمار منتشر شده سازمان ملل متحد نشان میدهد بیوش از 
هزار هکتار زمین در افغانستان تحت پوشش باغداری  111

میلیون نفر به باغداری مشغولونود. در  1قرار دارد و حدود 
حال حاضر بخش باغداری سهم مهمی در تولیدات داخلوی 

% تولیدات داخولوی موتوکوی بوه 70ما دارد. در مجموع 
درصود کول  6.3محصوالت باغداری است که این رقم 

تولیدات داخلی ملی افغانستان را تشکیل میدهد . به همین 
دلیل تمرکز بیشتر وزارت کشاورزی برای انکشاف بواغودار، 
باال بردن کیفیت و مساحت تحت پوشش آن اسوت. طوی 

فعالیت های مثمر وارزنده سالهای گذشته ده ها فعالیت از  
استان کشور،  6مرکز انکشاف باغداری در  6جمله تاسیس 

نوع مختلف میوه در کلیکوسویوون  9111جمع آوری تقریبا 
 9.1ملی میوه افغانستان و تمرکز باالی تولید بیوشوتور از 

میلیون نهال پیوندی تایید شده، از جمله دستاورد های مهم 
 کاری وزارت زراعت است. 

 بازدید هیئت مرکز انکشاف باغداری افغانستان از دانشگاه 
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 اخبار حوزه

 معاونت  
71 

جلسه بررسی نقش دانشگاه سیستان و بلوچستان در حووزه 
مسئولیت های اجتماعی و حوزه کارآفرینوی در زمویونوه 
مدارس مربوط به دانش آموزان دور از تحصیل )مودارس 
آینده نگر( در دفتر معاون محترم پوژوهوش و فونواوری 
دانشگاه با حضور رئیس محترم مجتمع فناوری و نووآوری، 
رییس محترم مرکز کارآفرینی، مودیور موحوتورم گوروه 
کارآفرینی، رئیس محترم دانشکده عولووم توربویوتوی و 
روانشناسی، مدیر محترم گروه تربیت بدنی، رئیس محتورم 
دانشکده هنر و مدیر محترم مدارس آینده نوگور بورگوزار 

گردید. ابتدا جناب آقای دکتر کردی در خصوص نقوش و 
وظیفه دانشگاه در مورد مسئولیت های اجتمواعوی و اثور 
حضور دانشگاه در جامعه صحبت کردند و شاخوص هوای 
اصلی دانشگاه را در سال جاری بیان نموودنود کوه ایون 

مسوئوولویوت  -1کارآفرینی    -9شاخص ها عبارتند از  
اجتماعی میباشند. در ادامه ایشوان در خصووص دانوش 

سال موی  93تا  3آموزان دور از تحصیل که در رده سنی 
باشند و به دالیل مختلفی تا کنون از تحصیل بازمانده انود 
توضیحاتی را ارائه دادند. در این رابطه سرکار خانم نهتانوی 

مدیر محترم مدارس آینده نگر نیز مطالبوی در خصووص 
تعداد دانش آموزان، تعداد مدارس آینده نگر و مشوکوالت 
این مدارس مطرح نمودند. در انتهای جلسه یوک هویوأت 
چهارنفره متشکل از معاونت محترم پژوهشوی دانشوگواه، 
رئیس محترم مجتمع فناوری و نوآوری، رئیس موحوتورم 

 1گروه تربیت بدنی و نماینده محترم دانشکده هونور از 
 مدرسه آینده نگر بازدید به عمل آوردند.

 بررسی نقش دانشگاه سیستان و بلوچستان درحوزه کارآفرینی در زمینه مدارس مربوط به دانش آموزان دور از تحصیل )مدارس آینده نگر(

دکتر گرایی نژاد رئیس امور آموزش عالی، تحقویوقوات و 

فناوری سازمان برنامه و بودجه کل کشور و هیئت هموراه 

از فضاهای آموزشی و پروژه های عمرانی در دست ساخت 

دانشگاه سیستان و بلوچستان بازدید نمودند. در این بازدید 

ریاست دانشگاه ضمن همراهی و ارائه اطوالعوات الزم، 

شوده  های انجام هیئت مذکور را در جریان آخرین پیشرفت

های عمرانی قراردادند. هیوئوت  در زمینه طر ح ها و پروژه

مندی خود از روند پیشرفوت  مذکور نیز ضمن ابراز رضایت

ی آشپزخانوه صونوعوتوی  های مذکور ازجمله پروژه پروژه

سرویس مرکزی و کتابخانه قلم چی مقرر نموود توا  سلف

های دانشکده علوم انسانی، کتابخانه قولوم  تکمیل پروژه

خانه فاضالب آزموایشوگواه سوازه و  چی، فاز دوم تصفیه

هیدرولیک، گازرسانی دانشگاه، ساختمان دانشکده هنر و 

معماری در اولویت قرارگرفته و در اجرای ساخت و تکمیل 

های مذکور و اختصاص اعتبارات الزم مسواعودت  پروژه

 گردد.

 بازدید رئیس امور آموزش عالی، تحقیقات وفناوری سازمان برنامه وبودجه کشور از دانشگاه

 کارگاه آموزشی انرژی های نوین و نقش فناوری نانو در گسترش آن

به همت انجمن علمی گروه شیمی )کاتالیزور( یوک دوره  

کارگاه آموزشی انرژی های نوین و نقش فناوری نانوو در 

گسترش آن در محل سالن سمعی بصری دانشکده عولووم 

پایه برگزار گردید. فناوری نانو حوزه ای میان رشووته ای 

از علوم، مهندسی و فناوری است که مواد در مقیاس نانوو، 

نانومتر را پوشش می دهد. در این ابعواد  911تا  9یعنی از 

نانومتری، مواد می توانند خواص جدیدی را از خود نشووان 

دهند که در توده آنها وجود ندارد یا ضعیف است. به همین 

دلیل، کاربردهای فناوری نانو در حوزه های گسووترده ای 

چون فیزیک، شیمی، علوم زیستی، علم موواد و عولووم 

مهندسی و انرژی به اثبات رسوویده است. بواتووجوه بوه 

محدودیت منابع سوخت فسیلی و آثار زیسووت محویوطوی 

حاصل از استفاده از آنها و انتشار بیش از اندازه گوازهوای 

گلخانه ای که سبب گرم شدن کره زمین شده است، یافتن 

منبع انرژی جدید پایدار، قابل اطمینان و زیست سوازگوار، 

چالشی است که دانشمندان و محققان امروز با آن روبه رو 

هستند. امروزه توجه به انرژی های تجدیدپذیر نظیر انرژی 

خورشیدی، باد، آب و امواج و زیست توده پیل سوختوی و 

هیدروژن در مجامع صنعتی و علمی از اهمیت ویوژه ای 

برخوردار است. انرژی خورشیدی وسیع ترین منبع انورژی 

درجهان، به عنوان انرژی پاک، ارزان و عاری از هرگوونوه 

 آلودگی جایگاه خاصی در تامین انرژی دارد
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 اخبار حوزه

معاونت  
77 

 نشست حوزه معاونت پژوهشی با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان

 نهاد بنیاد حامیان علم و فناوری دانشگاه صدور مجوز فعالیت سازمان مردم

در این جلسه ضمن بوحوث و بوررسوی در خصووص 

های متقابل دو طرف، مقرر گردید تا نیازهوای  مندی عالقه

پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری شناسایی، 

ریزی در جوهوت  و به دانشگاه اعالم شود. همچنین برنامه

های مشترک در زمیونوه شونواسوایوی  برگزاری کنفرانس

هوای  های گردشگری اسوتوان، ایوجواد پوارک پتانسیل

های مهارت افزایوی، طورح جواموع  شناسی، دوره باستان

گردشگری استان، طرح جامع اکو توریسم استان و تشکیل 

کارگروه گردشگری از دیگر مباحث و موضوعاتی بود کوه 

نظر پرداختونود. ایون  طرفین در مورد آن به بحث و تبادل

نشست با حضور مدیرکل و معاونت گردشگری اداره کول 

میراث فرهنگی، معاونت پژوهشی، مدیر دفتر ارتوبواط بوا 

شناسی، علوم زمین  های باستان صنعت، روسای پژوهشکده

ریزی محیطوی و  و جغرافیا، دانشکده هنر، جغرافیا و برنامه

 های آموزشی دانشکده جغرافیا برگزار شد. مدیران گروه

های دانشگاه و مراکوز آمووزش  در راستای توسعه فعالیت

ها با اجتماع در برطرف نموودن  عالی و افزایش وظایف آن

های جامعه، پروانه فعالویوت  بسیاری از معضالت و دغدغه

نهاد بنیاد حامیان علم و فناوری دانشگاه  های مردم سازمان

سیستان و بلوچستان در سطح استان با موضوع عولوموی 

برای دانشگاه سیستان و بلوچستان صادر شد. در اجورای 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایوران و بوه  970اصل 

ه موورخ  79109ت  13061شماره  نامه استناد تصویب

وزیران، پروانه فعالیوت سوازموان  از سوی هیئت  004140

نهاد بنیاد حامیان علم و فناوری دانشگاه سیستوان و  مردم

صادر گردید، توا بوا رعوایوت  199بلوچستان و به شماره 

نامه مذکور و در چارچوب اساسنامه مصوب  مقررات تصویب

های  با موضوع علمی در سطح استان فعالیت نماید. سازمان

نهاد، مستقیماً بخشی از ساختار دولوت موحوسووب  مردم

عنوان واسطه بین موردم  شود، اما نقش بسیار مهمی به نمی

 کنند و مسئوالن و حتی خود جامعه ایفا می

همایش تعامل جامعه و دانشگاه با حضور انودیشومونودان 

استان در تاالر امام رضا )ع( برگزارشد. در این همایش دکتر 

بندانی طی سخنانی در مورد لزوم هم فکری و هم اندیشی 

جامعه و دانشگاه ابراز داشت  ما باید شرایط را به گونه ای 

پیش ببریم تا استاد و دانشجوی ما بتواند ایده خودشان  را 

به محصول تبدیل نماید. ایشان گفتند  بایستی این مطلوب 

را بدانیم که به تنهایی قادر نیستیم کارهای مهم را به پیش 

ببریم، چراکه اگر خواهان آنیم تا تحولی رخ دهود بوایود 

فعاالنه و به طور گروهی در همه امور مشارکت نوموایویوم.  

وی افزود  به دنبال آن هستیم تا اکوسیستوم نووآوری را 

همانند دانشگاه های سایر کشورها در دانشگاه سیوسوتوان 

وبلوچستان نیز فعال نمائیم. ایشان خاطر نشان نموود  اگور 

خواهان آن هستیم تا شاهد اتفاقات خوبوی در جواموعوه،  

دانشگاه، دانشجو، استاد و صنعتگران مان بواشویوم، بوایود 

 همگی دست به دست هم دهیم تا این مهم محقق گردد.

در بخشی از این مراسم، دکتر کردی موعواون پوژوهشوی 

دانشگاه، دکتر کرد معاون استانداری، مهندس قاسمی مدیر 

عامل هامون سازه،  سرکار خانم آخوندی کارآفرین بورتور 

استان و آقای شهنوازی دهیار برتر از روستای الدیز به ایراد 

سخن پرداختند. در خاتمه این همایش نیز بوه سوئوواالت 

 مطروحه از سوی حضار پاس، داده شد.

 برگزاری همایش تعامل جامعه و دانشگاه 

مراسم افتتاحیه مرکز ارتباطات و زیر ساخوت)موخوابورات( 

دانشگاه با حضور دکتر صدیقی معاون وزیر ورئیس سازمان 

امور دانشجویان کشور، برگزار شد. یکی از مهم ترین پروژه 

هایی که در سفر استانی و با حضور دکتر مجتبی صدیوقوی 

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به بوهوره بورداری 

رسید، افتتاح پروژه مرکز ارتباطات و زیر ساخت )مخابرات( 

در دانشگاه سیستان وبلوچستان بود . با افتتاح ایون پوروژه 

های داخلی دانشگاه سیستان و بلوچستان  تعداد شماره تلفن

شماره گردید این مقدار قبالً فقط چیزی در  91111بر  بالغ

شماره بوده است. از مهمترین و بوارزتوریون  311حدود  

قابلیت های سامانه جدید مرکز مخابرات، پشتیبوانوی هوم 

زمان از خطوط دیجیتال وآنالوگ، شارژ خطوط، پیاده سازی 

بر روی بستر فیبر نوری، مدیریت خطوط، امکان بورقوراری 

، پشتیبانی از فکس موجوازی و ADSLسرویس اینترنت 

قابلیت پیاده سازی سیستم تلفن گویا را میتوان بورشومورد. 

این سامانه امکان دریافت و ضبط پیام صوتی و پشتیبانی از 

 برقراری تماس تصویری را نیز دارد.

 افتتاح مرکز ارتباطات وزیر ساخت ) مخابرات ( دانشگاه     
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دستاوردهای 

 79 دانشگاه 

و خواک )هوواکشوت( تووسوط  کشت زعفران بدون آب 
ریوزی موحویوطوی  پژوهشگران دانشکده جغرافیا و برنامه

دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شد. دکتور موحوسون 
علمی دانشوکوده جوغورافویوا و  حمیدیان پور عضو هیئت

ریزی محیطی ضمن اعالم اینکوه ایون پوروژه در  برنامه
دانشگاه سیستان و بلوچستان به ثمر رسیده است در موورد 
فرایند انجام این پروژه گفت  امروزه روند افزایش دموا و 
کاهش میزان بارش که از آن تحت عنوان گرمایش جهانی 

هوا و مشوکوالت  ترین دغودغوه شود یکی از مهم یاد می
محیطی محسوب میگردد. از طرفی افزایش جمعیوت  زیست

و استفاده نادرست از منابع آب موجود، منجر شده است که 
استانی مانند استان سیستان و بلوچستان باکم آبی زیوادی 
روبرو باشد. وی خاطرنشان کرد هرچند به لحاظ اقلویوموی 

و هوا( نیمه بیابانی اسوت و   این استان دارای اقلیمی )آب
گوردد.  های ذاتی آن محسوب موی خشکی یکی از ویژگی

حول  ولی تمامی این موارد در نهایت، در صورت نداشتن راه
های اقلیمی خواهد شد که شاید جوز  مناسب سبب مهاجرت

مهمترین معضل های قرن بیست و یکم بویژه در منواطوق 
خشک موی بواشود. ایشوان  آسیب پذیری خشک و نیمه

افزودند  ما با تغییر سبک کشاورزی و همچنین استفاده از 
گیاهان خشکی دوست، استراتژیک و با ارزش مانند زعفران 
می توانیم باعث ایجاد شغل های پایدار یا به بیانی معیشت 
پایدار شویم. وی با اشاره به خصوصیات زعفوران گوفوت  
زعفران گیاهی است که در مناطق گرم و خشک که دارای 
زمستانی معتدل می باشند رشد می کند. استان سیستان و 
بلوچستان به دلیل نوع اقلیمی آن امکان رشد و نموو ایون 
گیاه ضعیف و بطوری با ریسک زیادی بویژه در خصووص 

که قادر به تهیه محیطی  دهی همراه است  اما درصورتی گل
ایزوله باشیم میتوان شرایط رشد و نمو این گیاه را در دست 

تور(  رنوگ گرفت و آن را با بازدهی بیشتر )معطرتر و خووش
تولید کرد. دکتر حمیدیان پور در مورد روش جدید کشوت 
زعفران گفت  یکی از روش های جدید روش کشت بودون 

و خاک )هواکشت( است  یعنی در این روش نیاز آبی به   آب
آبوی سوازگوار  خوبی میتوان با مشکل بی صفر میرسد و به

گردیم )یکی اصول سازگاری با اقلیم در شرایط گرموایوش 
باشد. وی در  جهانی( و عالوه بر آن نیاز به خاک نیز نمی

خاتمه یادآور شد این روش مناسب برای روسوتوایویوان و 
آبواد، گوزاغوه،  جوار با بیابان لوت مانند نصرت ساکنین هم

انجیرک و بسیاری دیگر از مناطق استان سویوسوتوان و 
بلوچستان است ضمن آن که استفاده از این نووع کشوت 
موجب افزایش بازدهی به چندین برابر موی گوردد. ایون 
محصول به دلیل محیط ایزوله دارای ارزش ریالی بیشوتور 

 نسبت به روش سنتی می باشد.

 و خاک )هواکشت( توسط پژوهشگران دانشگاه سیستان و بلوچستان کشت زعفران بدون آب 

 استفاده از نانو الیاف پلیمری در تصفیه آب و پساب توسط محققان دانشگاه سیستان وبلوچستان 

محققان دانشگاه سیستان و بلوچستان موفق بوه سواخوت 
غشاهایی با ساختار کامالً کنترل شده از نانوالیاف پلیوموری 

تواند با کارایی باال در تصفیه آب و پسواب  شده اند که می
هوای  مورد استفاده قرار گیرد. این غشاها نسبت به نوموونوه

تجاری مورد مقایسه عملکرد بهتری در زمینه آبدوستوی و 
دانیم که مویوزان  اند. همه می شار عبوری از خود نشان داده

چوون وقووع  آب مطلوب در دسترس به دالیل متعدد هوم
خشکسالی، افزایش رشد جمعیت، تشدید و بهبود موقوررات 
بهداشتی و افزایش کلی مصرف آب رو به کاهش است. در 
واقع اگرچه آب به مقدار زیاد درسطح زمین موجود است، اما 
بصورت یکنواخت توزیع نشده و بخش اعظم آن یوا بورای 
استفاده مناسب نیست و یا استخراج و دستورسوی بوه آن 
مشکل است. از طرفی استخراج بیش از حد آب، مشکوالت 

جمله   زیست محیطی فراوانی را بوجود آورده است که از آن
های شیوریون و  های شور در آب نشست زمین، تداخل آب

تووان  های سطحی و زیرزمینی را موی ها به آب نفوذ آالینده
نام برد. به گفته راضیه بیگمرادی محقق دانشگاه سیستوان 

هوای  و بلوچستان، فناوری غشوایوی یوکوی از فونواوری
های  ای در فرایند استراتژیک در دنیاست که کاربرد گسترده

مختلف همچون نفت، دارو، صنایع غذایی و به ویوژه آب 
پیدا کرده است. این محقق در ادامه اظهار داشت  با کموک 

های محلول، معلق و زیستوی در  این فناوری اغلب آلودگی
آب قابل زدایش است. با توجه به وابستگی کامل کشور بوه 
فناوری غشایی و واردات انواع غشاها، بومی سازی و توسعه 

های تحقیقاتی حال حاضر کشور بوه  این فناوری از ضرورت
آید. به همین دلیل این کار تحقیقاتی با رویوکورد  شمار می

ساخت غشاهای نانولیفی با کارایی باال برای تصفیه آب و 
پساب انجام شده است. نتایج این طورح پوژوهشوی گوام 
مؤثری در بهبود فرایند تولید غشاهای نانولیفی بووده کوه 

تواند به توسعه هر چه بیشتر این فناوری کمک شوایوان  می
  های تولید و ارائوه توجهی کرده و منجر به کاهش هزینه

محصولی با کیفیت باالتر طی یک مرحله شود. محوصوول 
نهایی )غشاء( در صنایع تصفیوه آب و پسواب کواربورد 
بیشماری دارد. بیگمرادی در خصوص روش بکار رفتوه در 
ساخت این غشاها گفت  این روش ساده، قابل کنوتورل و 
کارآمد برای ساخت غشاهای نانولیفی قابول کواربورد در 
صنعت آب است که توانایی کنترل ساختار غشاء و عملکورد 
نهایی آن را بخوبی داراست. در واقع در این طرح، از روش 
الکتروریسی )که روشی برای تولید نانوالیاف پلیوموریسوت( 

توان طی فرایند تولید، قطر الیاف  استفاده شده است. لذا می
و اندازه حفرات غشا را کنترل و همزمان با افزایش قابلیوت 
آبدوستی غشاء، طی یک مرحله، غشایی با کارایی باال تولید 

این محقق نتایج نشان داد که مویوزان آب   نمود. به گفته
% و شوار آب 31دوستی غشای ساخته شده را نزدیک به 

خالص عبوری از غشاء نسبت به نمونه تجاری موجود حدود 
% افزایش یافته است. وی افزود  کواربورد نوانووالویواف 61

پلیمری در ساختار غشا سبب شوده عوالوه بور سواخوت 
غشاهایی با تخلخل و مقاومت مکانیکی بسویوار بواال و 
ضخامت کم، بتوان با تغییر زبری سطوح نانوالیاف و کنترل 

ها، میزان آبدوستی و شار عبوری از غشوا  میزان قطبیت آن
را بهبود بخشید. ذکر این نکته نیز ضروری است که در طی 
فرایند تولید از فعال کننده سطحی در محلول پولویوموری 

استفاده شده است. بیگمرادی همچنین عنوان کرد کوه در 
هوایوی  این تحقیقات برای بررسی ساختار غشا از آزموون

و تخلخل سنجی جیووه  SEM ،FTIR ،AFMهمچون 
و برای ارزیابی میزان آبدوستی غشا از آزمون اندازه گیوری 

(استفاده شده است. این محقق در پایان با CAزاویه تماس )
اشاره به این موضوع که این طرح هم اکنون در موقویواس 
آزمایشگاهی در حال انجام است، گفت  با توجه به نتیوجوه 
نهایی طرح که دست یابی به فناوری توولویود غشواهوای 
نانولیفی قابل کاربرد در صنایع تصفیه آب و پساب اسوت، 
بدون شک این محصول قابلیت تجاری شدن را داشتوه و 

تووانود  گانه آمادگی فناوری موی 1پس از گذراندن سطوح 
بصورت صنعتی تولید و روانه بازار شود. این توحوقویوقوات 

های راضیه بیگمرادی، دانشجووی دکوتوری  حاصل تالش
مهندسی شیمی از دانشگاه سیستان و بلوچستوان، دکوتور 
عبدالرضا صمیمی و دکتر داود محبی کولوهوری، اعضوای 
  هیأت علمی این دانشگاه است. نتایج این طرح در موجولوه

POLYMER   سوال 907)جلود 74007با ضریب تأثیر ،
 ( به چاپ رسیده است.101تا  139، صفحات 1190
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 79 تفاهم نامه 

یوافوتوه جوهوت  منظور برقراری ارتباط منظم و سازموان به
های کواری و  های مشترک در حوزه گیری از ظرفیت بهره

اجرایی شدن رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصووص 
محقق شدن اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، هوموکواری 

های دو دستگواه  ها و توانمندی دوجانبه و استفاده از ظرفیت
نامه هموکواری   و پیرو جلسات مستمر صورت گرفته، تفاهم

دستی و گردشگری و دانشگاه  میان میراث فرهنگی، صنایع
نواموه  منعقد و به امضاء طرفین رسید. بر اساس این تفاهوم

دانشگاه سیستان و بلوچستان متعهد می گردد توادر حود 
نماید   مقررات در موارد ذیل با میراث فرهنگی همکاری می

هوای  برگزاری سمپوزیوم ها، سمینارهای علمی و همایوش
المللی در جهت نیازهای طرفین و با مشوارکوت  ملی و بین

مندی دانشجویان و کارکنوان  منظور بهره میراث فرهنگی به
دو دستگاه. هدایت دانشجویان در گزینش تحوقویوقوات و 

های فرهنگی.  فوراهوم  ها بر اساس نیاز و اولویت نامه پایان
برداری میراث فرهنگی از اموکوانوات  آوردن شرایط بهره

آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه. فراهم آوردن شورایوط 
ای  برداری میراث فرهنگی از آرشیو اسناد کتوابوخوانوه بهره

های دانشجوویوی و...  نامه ها و پایان دانشکده از قبیل طرح
علموی دانشوکوده در بورگوزاری  همکاری اعضای هیئت

ها و نوقواط  سفرهای علمی و بازدیدهای میدانی از کارگاه
اندیشی و خولوق  موردنظر میراث فرهنگی در راستای هم

نواموه  ترین بندهای این تفاهم ایده. همچنین بر اساس مهم
میراث فرهنگی نیزمتعهد میشود تا در حد مقررات در موارد 
زیر با دانشگاه همکاری نماید  فوراهوم آوردن شورایوط 

برگزاری نمایشگاه از آثار دانشجویان دانشوکوده هونور و 
ای جنوب شرق. اختصاص  معماری در نگارخانه موزه منطقه

هوای آمووزشوی و  فضای مورد نیاز برای برگزاری کالس
های در اختیار میوراث  کارگاهی در ابنیه تاریخی و ساختمان

بورداری دانشوکوده از  فرهنگی. فراهم آوردن شرایط بهره
ای جونووب  امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی موزه منطقوه

شناسی و مرمت بناهای اسوتوان.  های باستان شرق و سایت
دعوت از استادکاران و هنرمندان حوزه مرموت موعومواری 
جهت برگزاری سمینارهای مشترک و جلسات آموزشی بوا 

های پوژوهشوی  مشارکت دانشکده.  اولویت واگذاری طرح
میراث فرهنگی با دانشکده در قالب قراردادهای مسوتوقول. 

های سطح  فراهم آوردن امکان بازدید از آثار تاریخی و موزه
 استان برای دانشجویان با مشارکت دانشگاه.

 

دستی و گردشگری با دانشگاه سیستان وبلوچستان  نامه همکاری میراث فرهنگی، صنایع تفاهم  

نامه همکاری بین موسسه انکشاف باغداری افغانستان ودانشگاه سیستان و بلوچستان  تفاهم  

نامه همکاری های علمی و پژوهشی میان دانشوگواه  تفاهم
سیستان و بلوچستان و هیئت مرکز انوکوشواف بواغوداری 
افغانستان در محل دانشگاه امضا شد. دکترعلیرضا بنودانوی 
رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان با اشاره به اموکوانوات 
آموزشی و پژوهشی این دانشگاه گفت  دانشگاه سیستان و 

عنوان دانشگاه جامع و مادر منطقه با قدموتوی  بلوچستان به
دانشکده و چندین پوژوهشوکوده و  97ساله، با داشتن  11

المللی شدن آمادگی دارد  زیرساخت های الزم در مسیر بین
های علمی با هیئت مرکز انکشواف بواغوداری  تا در زمینه

افغانستان همکاری کند. رئیس دانشوگواه سویوسوتوان و 
بلوچستان با اشاره به مشترکات دینی، زبان و داشتن مورز 
مشترک ایران و افغانستان خواطورنشوان کورد  داشوتون 
اشتراکات مذهبی و فرهنگی یکی از مزایایی است کوه در 

توانیم  توان آن را پیدا کردد. از این رو ما می کمتر جایی می
های آموزشی، پژوهشی، فناوری و توحوقویوقواتوی  در بحث

ارتباطات مثمر ثمری را با کشور افغانستان انجام دهیم. وی 
بوووا 

اشاره به همکاری با سایر کشورهای منطوقوه هوموچوون 
پاکستان خاطرنشان کورد  موا در راسوتوای گسوتورش 

هایی همچون کویتوه و  ای با دانشگاه های منطقه همکاری
بنیاد علوم کشور پاکستان، دانشگاه کابل، دانشگاه بورهوان 
الدین ربانی وهمچنین بنویواد نوخوبوگوان افوغوانسوتوان 

های همکاری امضا کرده و امیدواریم با مورکوز  نامه تفاهم
انکشاف باغداری افغانستان نیز این روند را ادامه دهیم و از 
توان و تجربه علمی و پژوهشی یکدیگر استفواده کونویوم. 
نجیب ا... عنایت رئیس مرکز انکشاف باغداری افغانسوتوان 

ها جنگ در افغانستان و از  نیز در سخنانی با اشاره به سال
های این کشور، لزوم استفاده از دانوش  بین رفتن زیرساخت

و فناوری کشورهای همسایه و مونوطوقوه بوه خصووص 
ناپذیر توصیف کرد. وی با  جمهوری اسالمی ایران را اجتناب

اشاره به اهداف مرکز انکشاف باغداری افغانستان گفت  این 
مرکز یک مرکز غیردولتی است که با ایجاد یک تیم قووی 
از متخصصان این رشته و باهدف رشد و گسترش صنوعوت 
باغداری ایجادشده است. رئیس مرکز انکشواف بواغوداری 

افغانستان با اشاره به مشترکات دو کشورایران و افغانستوان 
گفت  خوشبختانه اهداف ما و دانشوگواه سویوسوتوان و 
بلوچستان، توسعه مراودات علمی و پژوهشی، ایجاد اشتغال، 
فقرزدایی و ثبات و آرامش در منطقه است و ما امیودواریوم 

های علمی را تا سالیان دور ادامه دهیوم.  بتوانیم این فعالیت
نامه همکاری عولوموی،  مسئوالن دو طرف در ادامه تفاهم

های فیتوشیمی و تجزیوه شویومویوایوی  پژوهشی در زمینه
گیاهان، سیستماتیک گیاهی، گیاهان دارویی، محوصووالت 
طبیعی، ترکیبات آلی فرار، احیای گیاهان، ذخایر ژنتیوکوی، 

 شناسی کاربردی و باغداری امضا کردند. گیاه

 تفاهم نامه همکاری شرکت نفت و دانشگاه سیستان و بلوچستان 
ی همکاری مشترک و همه جانبه علوموی،  به منظور توسعه

های موجوود،  پژوهشی و فنآوری و استفاده بهینه از ظرفیت
هوای  تفاهم نامه همکاری میان شرکت ملی پخش فرآورده

نفتی و دانشگاه منعقد و به امضاء رسید. موضوع این تفاهم 
هوای دوطورف بوا هودف  نامه تقویت و توسعه همکاری

گیری دانش فنی و فونوآوری روزآمود در  دسترسی و بکار
ای، کاربوردی  اجرای طرح های پژوهشی، مطالعاتی، توسعه

ای در موضوعات مرتبط با نیازهای شورکوت بوه  و مشاوره
های مورد نویواز  منظور دستیابی به دانش مربوطه و فنآوری

باشد. مهمترین موضوعات این تفاهم نامه عبارتونود از   می
های تحقیقاتی و توسعه فنآوری مورد نیاز، ایجاد  انجام طرح

هوا و  زمینه های مناسب جهت بهره گیری از توانومونودی
هوا،  خدمات از قبیل تجهیزات پژوهشی، برگزاری نشوسوت

های آموزشی حسب اعالم نیاز طورفویون،  ها وکارگاه دوره

های تحصیالت تکمیلی با موضووعوات  نامه حمایت از پایان
های شرکت،  تاسیس دفتر ارتوبواطوی در  مرتبط با فعالیت

های علمی مشوتورک، انوتوقوال  دانشگاه، برگزاری نشست
تجربیات و نیازهای شرکت به دانشگاه و بالعکس و تبوادل 
اطالعات، ترجمه و تالیف و چاپ مقاالت و کتب و انتوشوار 
نشریات مورد نیاز شرکت،  ارائه برنامه توسعه فونوآوری و 

های مطالوعواتوی و  مشاوره علمی و پژوهشی جهت پروژه
پژوهشی شرکت برحسب نیاز، مشاوره در زمینه شناسایی و 

آوری، همکاری در زمویونوه  تعریف نیازهای پژوهشی و فن
فنآوری اطالعات، بر اساس مهمتوریون بونودهوای ایون 

نامه و با توجه به رسالت و جایگاه دانشگاه و فوراهوم  تفاهم
های  بودن امکان دسترسی به روز آمدترین فنآوری و دانش
هوای  فنی در جهان، دانشگاه تالش می نماید که فونوآوری

مورد نیاز شرکت را از طریق هماهنگی و همکاری دو جانبه 

در 
اختویوار 
شرکت 

قوووورار 
دهووود. 
دانشگاه 

هوای  های توسعه فنوآوری و انوجوام پوروژه اجرای طرح
تحقیقاتی مورد نیاز شرکت را در اولویت نسبی قرار خواهود 

های تحقیقاتی مرتبط و موورد  داد. شرکت در رابطه با پروژه
نیاز و با ملحوظ داشتن مقررات، دانشگاه را در اولوویوت 

خواست شرکت  نسبی قرار خواهد داد. دانشگاه در صورت در
نسبت به معرفی اعضای هیئت علوموی جوهوت انوجوام 

نماید.  دانشگواه نسوبوت بوه  های علمی اقدام می مشاوره
تشویق دانشجویان تحصیالت تکمیلی به توهویوه پوایوان 
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ارتباط با 

 صنعت
74 

بعد از اجرای موفق فاز اول سامانه کارآموزی، با پایان یافتن 
دوره های کارآموزی دانشجویان در تابستان جاری، فاز دوم 
سامانه کارآموزی نیز راه اندازی گردید. در این فاز عالوه بر 
رفع اشکاالت فاز اول، دانشجویان تاییده انجام کارآمووزی، 
فرم ارزیابی صنعت از دانشجو و گوزارش کوارآمووزی را 
بارگذاری می نمایند. بعد از تایید کارشناس دفتر ارتباط بوا 
صنعت، تاییده های هر دانشجو به کارشناس گروه مربوطوه 

ارسال و همچنین گزارش کارآموزی توسط کارشناس هور 
گروه به استاد مربوطه ارسال می گردد. با راه اندازی ایون 
سامانه عالوه بر تسریع در روند انجام کار و عدم نیاز بوه 
مراجعات مکرر دانشجویان، با ارسال الکترونیکی گوزارش 
برای اساتید و عدم نیاز به چاپ گزارش صرفه جویی هزینه 
ای نیز دارد.  سامانه ملی کارآموزی باهدف تسوهویول در 

های کارآموزی در صنعت،  جایابی دانشجویان متقاضی دوره
اندازی شد. این سامانه شامل دو بخش عرضه و تقواضوا  راه

است. بخش عرضه مربوط به دانشجویان کارشناسی اسوت 
که باید در بخش صنعت کارورزی انجام بدهنود، بوخوش 
تقاضا هم مربوط به صنعت است که باید تقاضا کنند تا این 

دانشجویان با توجه به 
نیازشان آنجا کارورزی 
انجام دهند. براسواس 
سامانوه کوارآمووزی، 
متقاضی در صونوعوت 

کند که دقیقاً  اعالم می
هایی کوه  هایی نیاز دارد و دانشگاه به دانشجویان چه رشته

نام و به صنعت موعورفوی  دانشجویان مورد نیاز را دارند ثبت
کنند. این کار مدیریت شده و با نظارت دقیوق انوجوام  می
 شود.  می

 پروژه های تحقیقاتی 

 کارفرما مجری نام پروژه 

 شهرک های صنعتی استان  دکتر محمدرضا شهرکی مطالعه امکان سنجی توسعه ی خوشه خرما ی سیستان و بلوچستان

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان   دکتر زهرا نیک منش تدوین راهنمای پیشگیری از اعتیاد و ارزیابی اثربخشی آن در دانش آموزان نوجوان استان

 سیستان و بلوچستان

شرکت سهامی برق منطقه ای استان  سیستان  دکتر حامد خسروی نظارت بر پروژه تحلیل فنی و اقتصادی تولید پوشش های عایق سیلیکونی

 و بلوچستان

اجرای طرح کلینیک سیار عارضه یابی در شهرک ها و نواحی صنعتی شرکت شهرک های صنعتی استان 
 سیستان و بلوچستان

شهرک های صنعتی استان سیستان و  دکتر محمدرضا شهرکی

 بلوچستان 

 استانداری سیستان و بلوچستان دکتر محمد عثمان حسین بر تدوین سند جامع مهار آسیب های اجتماعی استان سیستان و بلوچستان با اولویت اعتیاد

 جهاد دانشگاهی استان سیستان و بلوچستان دکتر بالغت تعیین اثربخشی و نیازسنجی آموزشی دوره های آموزش جوش

 موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی دکتر سید مهدی حسینی بررسی و تحلیل بازار سرمایه در ایران و شناخت چگونگی حضور و نقش آفرینی سازمان در این بازار

ارزیابی قامت و ناهنجاری های اسکلتی و تجویز حرکات اصالحی ساختار زنان روستایی استان سیستان و 
 بلوچستان

اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و  دکتر مریم بان پروری

 بلوچستان

پژوهشکده علوم زمین و  مطالعه و تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای منتخب استان سیستان و بلوچستان
 جغرافیا

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان 

 و بلوچستان

سیستان و بلوچستان انجام مطالعات و تدوین سند جامع توسعه روستایی استان پژوهشکده علوم زمین و  
 جغرافیا

 استانداری سیستان و بلوچستان کارفرما 

دزک-بررسی سیستماتیک و گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه روباهک  پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور دکتر مهدی مرتضوی 

دکتر حامد آرامش و خانم  مطالعات امکان سنجی و طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه
 دکتر مرضیه اسفندیاری

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان 

 سیستان و بلوچستان

اداره کل راه، مسکن و شهرسازی استان  دکتر سید روح اهلل موسوی بررسی و امکان سنجی ساخت و اجرای بتن غلتکی در روسازی راه های استان با استفاده از سیمان بومی

 سیستان و بلوچستان

 راه اندازی فاز دوم سامانه کارآموزی  
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شیوع مصرف مواد مخدر و 
ها در جمعویوت   گردان  روان

عمومی کشور، دانشجویان، 
آموزان دوره متوسطه  دانش

هوای کشوور،   و  هنرستان
هووا،   سووربووازان پووادگووان

ها، مونوابوع    های صنعتی، کارکنان سازمان  کارگران محیط
هزینه شده در امر مبارزه با مواد مخدر، مونوابوع انسوانوی 

تخصیص یافته، تهیه و تدوین نقشه راه مبارزه همه جانبوه 
با مواد مخدر، جامعه شناختی میزان انگ و هونوجوارهوای 

های پیشگیری از اعتیاد  اجتماعی مصرف مواد مخدر، برنامه
های دولتی، تجارب نوین پیشوگویوری   در مدارس، دانشگاه

اولیه از اعتیاد در کشورهای توسعه یافته، اقدامات مووفوق 
هوای   های اجتماعی، توانمندسازی سازمان  جهانی، مشارکت

های اصلوی   مردم نهاد، نیازسنجی آموزشی، شناسایی مولفه
در اشتغال بهبود یافتگان، شیوه های مقابله با ورود موواد 

مخدر، آسیب شناسی سیاست جنایی و کیفری حاکم بر امر 
مبارزه با مواد مخدر، تحلیل فقهی جرایم مواد موخودر و 
روانگردان ها، جرایم مواد مخدر رفتارهوای  پور خوطور 
معتادان، اورژانس معتادان مداخالت درموان و حوموایوت 
اجتماعی، راهکارهای ارتقای بیمه نظام، ثبوت اطوالعوات 

های تامین منوابوع موالوی،   مدیریت درمان، روش معتادان
های نظارت موطولووب بور   میزان اثربخشی و هزینه روش

  مراکز درمانی اعتیاد

  31اولویت های پژوهشی سازمان ها و ادارات سال 

 اولویت های  پژوهشی دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

های خود، از  سازمانها و ادارات زیر با هدف بهبود مأموریت
منود،  اعضاء هیئت علمی  پژوهشگران ودانشجویان عالقه

 برای انجام پژوهش دعوت به عمل می آورد 
 کارخانه سیمان سیستان .9
 سازمان سنجش آموزش کشور  .1
 نهاد کتابخانه های عمومی کشور .7
 سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و  درمان  .0
دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد موخودر  .1

 ریاست جمهوری 
 مدیریت آب منطقه ای خراسان منطقه ای خراسان  .6
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اسوتوان  .3

 سیستان و بلوچستان 
 اداره کل بهزیستی استان سیستان و بلوچستان  .0
 اولویت های تحقیقاتی شرکت سهامی برق منطقه  .1

 شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان  .91
 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور .99

 مجتمع پتروشیمی مروارید  .91
اولویت های اقتصادی حوزه معاونت امور اقتصادی و  .97

 توسع منابع استانداری ها
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، منطقوه  .90

 زاهدان
 ستاد احیاء دریاچه ارومیه .91
 سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور .96

 اولویت های  پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور

 سازی سنجی و آزمون روان -الف
های  های ارتقاء کیفیت سؤاالت آزمون بررسی روش -9

 سراسری بر اساس الگوهای شناختی
تدوین ساختار مفهومی مواد مربوط به هر آزمون، به  -1

 های مصوب تفکیک رشته و بر اساس سرفصل
های  بررسی روایی و اعتبار )مالک و محتوایی( آزمون-7

 سنجی های روان شغلی از ابعاد مؤلفه
 های سراسری بررسی توان تفکیک )تمیز( آزمون-0
طراحی الگوی سنجش توانایی نگارش و تحلیل  -1

 منطقی در آزمون ورودی مقطع دکتری
های عمومی و تخصصی در  بررسی نقش درس -6

های مختلف آزمون سراسری  پذیرش داوطلبان رشته
 )کنکور(

ساز یا تأکید بر  های سرنوشت بررسی روایی آزمون -3

 پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آنها
های سرنوشت ساز مبتنی بر  بررسی ساخت آزمون -0

 استعداد تحصیلی
های سراسری )کنکور  شناسی سؤاالت آزمون آسیب -1

های  سراسری، کارشناسی ارشد و دکتری( از حیث مالک
 تدوین سؤال و تطابق با دانش موضوعی

 ها فرایندها و اجرای آزمون-ب
سازی فرایند انتخاب رشته  های بهینه بررسی روش -9

 های سراسری آزمون
طراحی الگوی سنجش و پذیرش برای بخش عملی  -1

 های سراسری آزمون
مطالعه ابعاد اقتصادی برگزاری آزمون ها به منظور  -7

 ها رفع تنگناهای مالی و افزایش کیفیت اجرای آزمون
های سراسری در  آسیب شناسی فرایند اجرای آزمون -0

ها ومراکز مجری و  دانشگاه
ارائه مدل بهینه جهت 

مکانیزه کردن فرایندهای 
 ها اجرایی آزمون

بررسی و تحلیل تفکیک  -1
های ورودی آموزش  سنجش از پذیرش به تفکیک آزمون

 عالی و استخدامی
 ها ابعاد اجتماعی و آموزشی آزمون -ج
بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان، بر اساس انواع  -9

 ها سهمیه
بررسی کیفیت تحصیلی دانشجویان و رابطه آن با  -1

 های سراسری انتخاب رشته در آزمون
بررسی و تحلیل اقتصاد سیاسی آموزش عالی ایران )با -7

تأکید بر اقتصاد 

اولویت ها ی پژوهشی سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و  درمان در حوزه سالمت، طهارت، حلیت و حرمت 

بهداشت و سالمت در تولید و فورآوری موحوصووالت  .9

 سالمت

 حلیت و حرمت در تولید و فرآوری محصوالت سالمت .1

های شناسایی و تعیین مقدار اجزاء متشکله مواد و  روش .7

 های سالمت فرآورده

چگونگی بازرسی و ارزیابی و مراحل آن در فورآیونود و  .0

 ها و خدمات نظام سالمت و حلیت فرآورده

تجارب کشورها و فرآیند صدور گواهی در زمینه حلیت و  .1

 های سالمت حرمت فرآورده

های اصالح ژنوتویوک  حلیت و حرمت در مواد و فرآورده .6

 شده

های موخوتولوف  بررسی اثرات مواد بر سالمت با روش .3

 )بالینی و ...(

هوای بوکوار رفوتوه در  حلیت و حرمت در افوزودنوی .0

 های سالمت فرآورده

 اقتصاد سالمت، حالل و ... .1

مباحث فقهی در حوزه طهارت، حولویوت و حورموت .91

 ها و خدمات سالمت فرآورده

هوا و  همکاران محقق و اعضاء هیات علوموی سوازموان

هوای  های تحت نظارت، پیشنهادات و پوروپووزال دانشگاه

تحقیقاتی خوود 

را هوووموووراه 

مستنودات بوه 

مرکز تحقیقات 

حوووووووووالل 

جوومووهوووری 

 اسالمی ایران ارسال فرمایند.
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 اولویت های  پژوهشی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سیستان و بلوچستان 

بل  ن زاشرکت صنایع سیمااولویت های  پژوهشی   

ده از ستفاامت باال با ومقان مباحث مرتبط با تولید سیما .9
 نانو وری فنا

 نطبیعی تفتان الزوبر پایه پوی ئوپلیمرن ژتولید سیما .1
 ره ایپرتلند سربان تولید سیما  .7
 پرتلند سفید ن سیما  .0
 نگیرپرتلند ن سیما  .1
 شبه سیمانیاد موزی فعالسا  .6
 نصنعت سیماای جایگزین بری سوخت های گیرربکا  .3
سیلیسی ودوده سی تاثیر نانو سیلیکا ربر .0

 سیمانی ی هاط مخلواص برخو
ری ماآتحلیل ره و کوراک خوی هاول مدت فع نوسانار .1

 هاداده 
 نصنعت سیماای بردن معاف کتشال اصوا .91
ن در خایر معدداری ذبره بهری یزربرنامه و حی اطر  .99

 نصنعت سیما
 م خااد غلطکی جهت سایش موی هاب سیاآ.91
در لیه اد اوموزی همگن ساط و ختالی اهاژی تکنولو.97

 نصنعت سیما
صرفه جویی  .90
ژی در نرا

 نصنعت سیما
ژی نرف امصر .91
 ن سیماب سیاآ
مالچ ی گیرربکا.96

 هادیزگری روان رسیمانی جهت تثبیت شن ها

آب منطقه ای  سیستان و بلوچستان شرکت اولویت های  پژوهشی   

 
 
 
 
 
 
 

در مهندسی  ی هه فعالیت ها دتحلیل هفت  و یابی  ارز .9
مدیریت ای جدید بری هارهکارائه ن و اراخانه سیستارود

و مشخص  اف هد ابا  ن خانه سیستا رودچه  ریکپا 
 ه یندآضعیت وجامع زی مدلسا

مدیریت آب و منابع  از بهینه  ده  ستفا و اشناسایی   .1
 بیآچه منابع ریکپا

و سی  رخانه با  بر از رودبهینه  داری بر ه بهر ی هارهکارا .7
 ییاجری اهزینه هازی قل سااحد

ژی فولو ربر مو ه شد اث حد ی اها زه سا ات ثر اشناسایی   .0
 خانهرود

ی بگیر آیش ظرفیت  افز و ابی  ومناسب الیر ی شها رو .1
 نیمه ه به چال نتقاای ابر

حقابه داری بر ه بهرو فع ای ربهینه بری هارهکارائه ارا .6

نش فنی مدیریت د دایجا ام بوا اهیرمند تو از یافتی  در
 ثر ء اباکاهش سون خانه سیستارودبهینه بر و موثر 

خانه با رودیست محیطی  ات زتاثیر و تجمیع  ، سی ربر  .3
ب سو ن و رجریا زی مدلسا ،یکی ژفولو رمو ات تحلیل تغییر

 نخانه سیستارود
نظر در نیمه ها با  ه چا ر فید ی بگیر د آعملکر د بهبو .0

 ب سون و رلیک جریاروشتن هیددا
از مد  رآکا و بهینه  داری بره بهرو ین برنامه مدیریت وتد .1

 هیرمند زی خانه مران از رودیراحقابه 
ی چشمه ها دی قتصا و ایست محیطی  زسی  ربر .91

 ن معدنی منطقه بزماد سرو گرمابی 
 شیرینی هاآب مین گرمایی بر منابع ی زهاات آبثرا.99
ه جیو لحتما سمی) اعناصر  و یست محیطی  ات زتاثیر .91

مشخص افطر اسامانه  م گرمابی( بر بو ی چشمه ها در 
 مانی دریسم رتوه یدگااز دمانی ی درجنبه هان شد

ئوشیمیایی  روژتکامل هید ء ومنشا ی تعیین چشمه ها .97
 ئه شبکه پایش ن و ارامنطقه بزما

ای مد منطقه  ی درآها ح ئه طر، اراگرمابید آب قتصاا .90
 بخش خصوصی اریبه سرمایه گذه یژه وبا نگان ستاا
و یستابی  اسطح  از نیمه ها بر تر ه چا ل آب نتقا اتاثیر  .91

 ار آن مدیریت پایدر هکارائه ان و اراهدان زابخون آبیال
و ها  ان بخو آفت  و احوضه ها  ب ا روان مل کاهش  اعو.96

 سطحی بر یکدیگر و مینی زیری زهاات آب تاثیر
کلیه منابع ای بر آب قعی  ه واشدم سی قیمت تماربر.93
ه ئه شدت اراخدماو یا(و درسطحی ،مینیزیرن )زستاابی آ

 ساحلی ی ستانهاابا سایر آن مقایسه ن و ستااسطح در 
تی دی و ذاقتصا ارزش اتعیین   د آب)قتصا امباحث   .90

 زی آب( مجارت تجادن عملیاتی نموآب، 
بی ت آتاسیسا داری از بر ه ین برنامه جامع بهر وتد .91
 نی ایط بحراشرن در ستاا
د یکر روبا  ب( سیال و خشکسالی  ع قو وقلیم) اتغییر  .11

 فند غیرعامل اپد
ن در ستا ابی  آمنابع  از بهینه داری بره برنامه جامع بهر.19

مرتبط با ص خا ارد یا مو ب و سیال ،یط خشکسالی شرا
 فند غیرعامل اپد

 آب بخش در نوین ی یهاورفناد بررتوسعه کاری هکارا.11
یش افز ،اکاهش هزینه ها ر نوین به منظو ی یها ورفنا  .17

 آب بخش ف در مصرزی بهینه سان،ندمارا

تهیه مدل مونواسوب  .9
عوات ال جهت برداشت اط

تصادفات جاده ای با پیواده 
 GISسازی  در محیط 

تجزیه و تحلیل و ارائه  .1

عات تصادفات جاده ای سال هوای ال طرح جدید اط
برای بازنگری در نقاط پرتصادف با تاکیود   16تا  17

 بر حذف نقاط پر سانحه مبتنی بر طرح هندسی راه
 –مطالعه خستگی پلهای بوزرگ موحوور خواش  .7

 ایرانشهر

 –ارزیابی قابلیت اطمینان پلهای بزرگ محور خاش  .0
 ایرانشهر

بررسی اثر انفجار بر عملکرد پلهای بوزرگ موحوور  .1
 ایرانشهر -خاش 

 اولویت های  پژوهشی اداره کل بهزیستی استان سیستان و بلوچستان 

 نبخشی اتو 
ی همپوشانی فعالیت ها ان سی میز ربر   .9

سایر و نبخشی  انت تو ومعا در تخصصی  
 ن  مازسای هازه حو

طلبین داوکت  رثربخشی مشا ان اسی میز ربر  .1
 نبخشی  اتوی برنامه هاد پیشبردر 

نبخشی اکز تو امر ت ثربخشی خدما اسی ربر .7
ی ها اردستاند ده از استفا التی با  دوغیر 

 دیعملکر
 ی پیشگیر

ی ها وه گر اد در مو ف شناسی مصر ع شیو .9
 ن کادکون و نازلویت اوبا ص خا

 ر  کشوی تهیه نقشه معلولیت ها   .1
 جتماعیا

ی ثربخشی برنامه ها ا-هزینه ان یابی میز ارز .9
ی برنامه ها ی فعالیت ها ای در خله  امد 

 جتماعی انس اورژا
ان ند زفر زی نمند سا امناسب تو ل حی مداطر .1

ر ورود به منظو ن ما زتحت سرپرستی سا 
 به جامعهن ناآموفق 

ن نا زی زنمند سا اموثر تو ی هال سی مدربر .7
بومی و سطح جهانی  ار در سرپرست خانو 

 زیسا
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اولویت های 

 پژوهشی 
71 

 اولویت های  پژوهشی ستاد احیاء دریاچه ارومیه

اثوورات اقتصووادی  .9
خشووک شوودن دریاچووه 

ارومیووه بوور روی 
 کشوواورزی و صنعووت 

اثوورات خشووک  .1
شوودن دریاچووه ارومیووه 

بوور روی متغیرهووای اقتصووادی چووون دراموود 
 سوورانه، بیووکاری و ... 

ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری در حوزه استحصال  .7
 نمک 

 انجام پروژه های مرتبط با معیشت جایگزین   .0
ارزیابی اقتصادی بیماری های ناشی از ریز گردهای   .1

 دریاچه ارومیه 
ارزیابی اثرات اقتصادی از بین رفتن صنت توریسم در   .6

 حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
مطالعه اپیدمیولوژی بیماری های مرتبط با خشک شدن   .3

 دریاچه 
مطالعه احساس امنیت اجتماعی ساکنان منطقه پس از   .0

 خشک شدن دریاچه 
انجام مطالعات فرهنگی و تغییرات اجتماعی در نتیجه   .1

 خشک شدن دریاچه ارومیه 
مطالعووه روش هووای پیشووگیری از ابتووالء بووه .91

بیموواری هووای مرتبووط بووا خشووک شوودن 
 دریاچووه ارومیووه 

ارزیابووی اثوورات خشووک شوودن دریاچووه ارومیووه  .99
بوور روی متغیرهووای اجتماعووی همچووون 

 مهاجوورت و ... 
فرهنگ سازی در خصوص پذیرش شرایط جدید  .91

 اقتصادی و اجتماعی 
پروژه های مرتبط با تغییر الگوی کشت جهت کاهش  .97

 مصرف میزان آب 
پایش تغییرات زیست محیطی حوضه آبریز دریاچه  .90

 ارومیه 
 پروژه های مرتبط با روش های آبیاری نوین  .91
 مطالعه نظام های مدیریت آب، پسماند و ...  .96
 مطالعه ارتباطات نهادی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه  .93

 اولویت های پژوهشی سازمان میراث فرهنگی )پژوهشکده گردشگری(  

 تحلیل اقتصادی میزان هزینه کرد گردشگران   .9
 شاخص های سنجش میزان رضایت گردشگران .1
 تحلیل آماری گردشگران بر اساس سند چشم انداز  .7
 بررسی اثرات آزاد سازی نرخ ارز بر جذب گردشگران  .0
 بررسی اثرات حذف یارانه ها برصنعت گردشگری  .1
 میزان اثر گذاری نمایشگاه های بین المللی گردشگری  .6
 اثر گذاری اقالم تبلیغاتی و اطالع رسانی سازمان میراث  .3
مواد و مفاد درسی دوره های آموزش مدیران فونوی و  .0

 راهنمایان تور های گردشگری
آسیب شناسی سیستم نظارتی سازمان میراث فرهنگوی،  .1

 صنایع دستی و گردشگری بر کیفیت خدمات ارائه 
 بررسی علل تخلفات دفاتر خدمات مسافرتی.91
نظام جامع گردشگری کشور به منظور جلوگیوری از  .99

 تداخل و تعارض قوانین سایر دستگاه های مرتبط 
مطالعه تطبیقی شیوه ها، تکنیک ها و تاکتیک هوای  .91

بازاریابی و تبلیغات گردشگری ج. ا. ایران با کشورهوای 
 مالزی و ترکیه   

بسته های سیاستگذاری در راستای توسعه هموکواری  .97

های منطقه ای و فرا منطقه ای گردشگری کشورهوای 
 Dعضو گروه 

بسته های حمایتی برای سرمایه گذاران گردشوگوری  .90
 در راستای هدفمند کردن یارانه ها 

 بسته های حمایتی برای فعاالن گردشگری .91
 وضعیت عرضه و تقاضای گردشگری داخلی  .96
 مطالعه وضعیت عرضه و تقاضای گردشگری خارجی .93
مطالعه استراتژی گردشگری کشوورهوای مونوطوقوه .90

 بارویکرد تطبیقی و تحلیل 
 طراحی طرح جامع امور فرابخشی صنعت گردشگری .91
تدوین نقشه جامع طرح بازنوگوری بورنواموه مولوی .11

 گردشگری و بازنگری طرح جامع گردشگری استانها
مطالعه عملیاتی و اجرایی سازی طرح های مونواطوق .19

 نمونه گردشگری کشور
روشهای تجاری سازی فعالیت هوای پوژوهشوی و .11

 آموزشی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
بررسی و ارزیابی نیاز گردشگران خارجی به صنایوع و .17

هنرهای سنتی ایران از منظر عرضه و تقاضا به منظوور 

رونق بازار صنوایوع دسوتوی 
 کشور 

شناسایی و بررسی بازارهای .10
هدف گردشگری موذهوبوی 
جمهوری اسالمی ایوران بوا 
توجه به توانومونودی هوای 

 موجود  
مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات گردشگری جمهوری .11

 اسالمی ایران با کشورهای توسعه یافته 
بررسی و ارزیابی نگرش گردشگران خارجی نسبت بوه .16

 گردشگری در جمهوری اسالمی ایران 
بررسی نقش و جایگاه اقتصاد گردشگری در اقوتوصواد .13

 ملی جمهوری اسالمی ایران 
توسعه پایدار از منظر گردشگری داخولوی، مووانوع و .10

 محدودیت ها 
بخش بندی بازار های هدف گردشگری جوموهووری .11

اسالمی ایران با تاکید بر توانمندیها، منابع و محدودیتها
)فاز اول  کشورهای چین، هند، روسیه، کره جونووبوی، 

مطالعه تطبیقی بور    .9
روی شاخص بازگشت 

 مجدد زندانیان
شنواخوت جورایوم  .1

نوپدید و تغییر الگووی 
 گرایش مجرمانه

بررسی اثربخشی آموزش های عملی )در محل خدمتی(  .7
 رئوسای زندانهای کشور

آسیب شناسی و ارائه راهکاری الزم  در بهوره گویوری  .0
 مناسب از خدمات کادر وظیفه

نیازسنجی و تدوین محتوای آموزشی، ویژه کادر وظیفوه  .1
 مشمول خدمت در زندان

بررسی وضعیت خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده   .6
 معدومین در ده سال گذشته 

آسیب شناسی اعزام به مرخصی زنودانویوان و ارایوه  .3
راهکارهای  کاهش آسیب به همراه مقایسه تطبویوقوی 

 میزان اعطای مرخصی در زندانهای دنیا   
بررسی اثربخشی مساعدتهای حمایتی سازمان در ارتقاء   .0

 شرایط خانواده
 بررسی زندانیان موجود بر اساس ویژگیها و شرایط  .1

شغلی و خانوادگی سالمتی شخصیتی  روانی  مهارتی    .91
 قضایی  دینداری 

بررسی وضعیت تغذیه زندانیان و ارائوه راهوکوارهوای .99
 اصالحی 

نیازسنجی و تدوین محتواهای آموزشی برای زندانیوان .91
در موضوعات مختلف تربیتی، حرفه آمووزی، ورزشوی، 
هنری، مواد مخدر، بهداشت و پیشگیری از بیمواریوهوا، 

 حقوق زندانی، ضوابط زندان 

نیازسنجی و تدوین محتوای آموزشی مددجویان کانون .97
 اصالح و تربیت

نیازسنجی و تدوین محتوای آموزشی اختصاصی بورای .90
 زنان زندانی 

تربیتی و خدمات ، .بررسی مقایسهای میزان خدموات  .91
 اصالحی  پزشکی و قضایی در زندانهای استان در سال 

بررسی وضعیت اشتغال زندانیان و ارایه راهکار بورای .96
 کارآفرینی مولد و مفید 

بررسی اثربخشی روند ایجاد احساس امنیت در زنودان .93
 از منظر زندانیان و زندانبانان 

بررسی الگوهای زندانبانی دنیا در ارائه خودموات بور .90
 اساس نوع جرم 

بررسی شیوه های اجرا و گسترش بند پاک )بند عاری از  
 تخلف( در زندان و ارزیابی اثربخشی آن

 اولویتهای  پژوهشی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
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 78 همایش 

جشنواره بزرگداشت خرد سخن حکیم ابوالقاسم فردوسی و 
روز ادب پارسی در دانشگاه، برگزار شد. در این مراسم کوه 
با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان زبوان و ادبویوات 
پارسی انجام شد، خانم دکتر خلیلی طی سخنانی در موورد 
لزوم برگزاری و گرامیداشت این روز گفت  حماسه روایتوی 

بلند و منظوم از رویدادهای فوراعوادی، 
نبردهای قهرمانی و پهلوی و دلویوری 
های افتخارآمیز حیات باستوانوی یوک 
ملت و داستان چند وجهی از اساطویور، 
افسانه های پهلوانان، تاری، و فولوکوور 
است. شکل اولیه حمواسوه، داسوتوان 
سروده های شفاهی و پراکنده ای است 
که از ذوق و استعداد بی نام و نشان ها 
و سرایندگان گمنام سرچشمه گورفوتوه 
است. سیر تحوّل و گستورش سوروده 
های حماسی، فضایل قوهورموانوی و 
پهلوانی را از حوزه محدود خاندانوی و 
قومی به حوزه ملی می کشاند و کنوش 
قهرمانانه دستمایه تجلیل از پوهولووان 
آرمانی یک ملت و نیاکان نامدار او و 
یادآوری افتخارات مولوی موی شوود. 
شاهنامه، حماسه ملی ایران نیز روایوت 

بلند و کاخ بی گزند هویت ایرانی و گنجینه سرشار حکمت 
و تمدن و فرهنگ اوست که بوی خوش خرد و اندیشوه و 
داد را در جهان می پراکند و زمانی به وجود آمده است کوه 
ملت ایران به تجدید حیات ملی و یادآوری تاری، شکوهمند 
گذشته خود نیازمند است. حکیم بخرد ابوالقاسم فردوسوی، 
با پی افکندن کاخ بلند شاهنامه، داستوان سوروده هوای 
شفاهی و روایات مکتوب پیش از خود نظیر خداینامه ها را 
به صورت یکی از بزرگترین حماسه های ملی جهان درآورد 
و آ ن را جاودانه ساخت. اثری که قهرمان ملی آن، رستوم 
نه فقط همتای آشیل در ایلیاد هومر که به تنهایی بورابور 
نهاده آشیل و هکتور در ایلیاد است. پهلوانی که اسوطووره 

 توانایی و تدبیر و خرد و وطن خواهی و فداکاری است.
میالدی از طرف سازمان فرهنگی یوونسوکوو  1191سال 

 9711سال فردوسی نام گرفوت و امسوال کوه سوال 
خورشیدی است بسیار خرسندیم که در آستانه آغاز دومیون 
هزاره سرایش شاهنامه فردوسی، به تجلیل از نام و موقوام 
وی برخاسته ایم. اولین جشن هزاره فوردوسوی در سوال 

در ایران و بسیاری از کشورهای جهان نظیر روسیه،  9797

فرانسه، انگلستان، آلمان، ایتالیوا، بولوژیوک، دانوموارک، 
هندوستان، ژاپن، سویس و لهستان برگزار شوده اسوت و 
اکنون در گرماگرم برگزاری جشن هزاره دوم پویودایوش 

 ه.ق  701شاهنامه هستیم. سال اتمام شاهنامه را سال 

 میوالدی9191ه.ق برابر با  011و یا  میالدی 111برابر با 

دانسته اند و اکنون بیش از هزار سال از آن زمان گذشته و 
 وارد  هزاره دوم سرایش حماسه ملی ایران شده ایم.

در ادامه این مراسم دکتر واثق عباسی یکی از اسواتویود 
دانشکده زبان وادبیات فارسی به شاهنامه خوانی پرداخت و 
در ادامه نیز طی سخنرانی تخصصی در زمینه مرز اسطوره 

 مطالبی را به اختصار مطرح نمود. با تاری،
تن از دانشجوویوان و دسوت  1در خاتمه این همایش از 

اندرکارانی که با ارائه کارهای هنری در بورگوزاری ایون 
 همایش همت گماشتند تجلیل و سپاسگزاری شد.

 شاهنامه فردوسی،کتابی که شناسنامه ایرانیان است.
شاهنامه فردوسی، حماسه ملی ایورانویوان و یوکوی از 

میالدی( هزار  1191شاهکارهای ادبی جهان، امسال )سال 
ساله شد. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فوردوسوی یوکوی از 

ای جوهوان  های حماسه ترین سروده ترین و برجسته بزرگ
آورد دسوت  است که سرایش و ویرایش آن گنجینه، دست

سورای  ناپذیر این سخن کم سی سال رنج و تالش خستگی
ها،  مایه این شاهکار ادبی، اسطوره بزرگ ایرانی است. درون

در  حمله اعراب به ایوران از آغاز تا تاری، ایران ها و افسانه

سووده هووفووتووم اسووت کووه در چووهووار دودمووان 
گنجاند ساسانیان و اشکانیان کیانیان، پیشدادیان، پادشاهی

تا  کیومرث ای )از روزگار شوند و به سه بخش اسطوره ه می
توا  کواوه آهونوگور فریدون(، پهلوانی )از خیزش پادشاهی

و  بوهومون رستم( و تواریوخوی )از پوادشواهوی مرگ
تا گشایوش  اسکندر پیدایش

ایران بوه دسوت اعوراب( 
شووود.  بوونوودی مووی بووخووش

هنگامی که زبان دانوش و 
زبووان  ادبوویووات در ایووران

بوود، فوردوسوی بوا  عربی
سوورودن شوواهوونووامووه بووا 

مندی کوه  های هدف ویژگی
را زنده و  زبان پارسی داشت

پووایوودار کوورد. یووکووی از 
های موهوموی کوه  مایه بن

فردوسوی بورای سورودن 
شاهنامه از آن اسوتوفواده 

شووواهووونووواموووه  کووورد،
بود. شاهونواموه  ابومنصوری

گیری  نفوذ بسیاری در جهت
فرهنگ فوارسوی و نویوز 

اسوت و  داشوتوه ادبیات جهوان مندی در های شکوه بازتاب
از آن به نیوکوی  ویکتور هوگو و گوته شاعران بزرگی مانند

ترین کتاب به زبان پارسی است  اند. شاهنامه بزرگ یاد کرده
که در همه جای جهان مورد توجه قرار گرفته و به هوموه 

است. نخستین بوار در  های زنده جهان بازگردانی شده زبان
شاهنامه را به زبان عربی  بنداری اصفهانی خورشیدی 619

هوای دیوگوری از  بازگردانی کرد و پس از آن بازگردانوی
فرانسوی( انوجوام  به ژول مل شاهنامه )از جمله بازگردانی

گرفت. فردوسی هنگامی شاهنامه را سرود که زبان پارسی 
دچار آشفتگی بود و او از ماندگار شدن این آشوفوتوگوی و 

افزونی آن جلوگیری کرد. فردوسی در سرودن شاهونواموه 
واژگان عوربوی در  بهره برده و شمار پارسی سره بیشتر از
واژه است.شاهنامه از آن هنگوام کوه کوار  061 شاهنامه

سرودنش خاتمه یافت، به کتاب محوبووب حوکومورانوان 
های عثوموانوی و  گوناگون ایرانی و خارجی بدل شد. ترک

کردند و در چونودیون  مغوالن هند شاهنامه را تحسین می
کشور از جمله ترکیه و گرجستان در غرب، تا تاجیکستان و 

 دانستند.  هند در شرق، آن را بسیار قدر می

 همایش بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
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 “پیشرفت پایدار، رهیافت تاریخ ، فرهنگ و تمدن دارالوالیه سیستان “ برگزاری همایش ملی 

پیشرفت پایدار، رهیافت تاری،، فرهونوگ و  همایش ملی
در تواالر  9713تمدن دارالوالیه سیستان، اردیبهوشوت 

فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان بورگوزار گوردیود. 
مقاالت این همایش از طریق پایگاه سیویلیکا مونوتوشور 
 گووووووووووووووووووووووووردیوووووووووووووووووووووووود.

 حوزه های تحت پوشش:
علوم محیط زیست، بوم شناسی، اقتصاد خورد، اقوتوصواد 
شهری، روستایی و منطقه ای، اقتصاد کالن، جوغورافویوا، 

 برنامه ریزی و توسعه، باستان شناسی، تاری،
 اهداف همایش:

تبیین و تقویت ابعاد و زمینه های پیشرفت پایودار در  .9
 سیستان

مطرح نمودن افتخارات ملی و منوطوقوه ای موردم  .1
دارلوالیه سیستان و بهره گیری از آن در پیوشورفوت 

 فرهنگی
بهره گیری از نام و یاد شخصیت های اساطویوری و  .7

فرهیختگان و علمای سیستان در ارتقای هویت دینی 
 و ملی

توجه به نقش و جایگاه ژئوپلیتیک سیستان و بوهوره  .0
 گیری از آن در پیشرفت اقتصاد منطقه ای

بهره گیری از کارکردهای طبیعی، انسانی و تاریخوی  .1
 سیستان در تحوالت پیشرفت

بررسی تاثیر و تاثر حوزه تاریخی سیستان بر ایران و  .6
 جهان

 محححححححححورهححححای هححححمححححایححححش

پیشرفت پایدار  ابعاد و مولفه هوای آن در محور اول: 
سیستان  کارکردهای اقتصادی سیستان و نوقوش آن در 

کارکردهای فرهنگی سیستان و نقش آن -پیشرفت پایدار
کارکردهای زیست محیطی سیستان و -در پیشرفت پایدار

 نقش آن در پیشرفت پایدار 
پیشرفت اجتماعی، فرهنگی و ابعواد آن در محور دوم: 

سیستان  سیستان، والیت مداری و دفاع از مکتوب اهول 
نقش مردم سیستان در انقالب اسالمی و دفواع  -بیت)ع(

تعلیم و -تقریب مذاهب و قومیت ها در سیستان -مقدس
 تووربوویووت و نووهووادهووای آموووزشووی در سوویووسووتووان

تاریخی سیسوتوان و  -جایگاه اسطوره ایمحور سوم: 
اسالمی  تعامالت تمدن  -تاثیر آن بر ارتقای هویت ایرانی

مولفه های هویت  -سیستان، هند، چین، بین النحرین و ...
جغرافیای تاریخی و جایوگواه -ایرانی در فرهنگ سیستانی

نقش و تاثیرگذاری علما، دانشومونودان و -تمدن سیستان
قیام هوای تواریوخوی -شاعران سیستان بر ایران و جهان

 مردم سیستان
امنیت و پیشرفت  رهیافت برون رفت از محور چهارم: 

مشکالت سیستان   نقش و جایگاه سیستان در امونویوت 
دیوار مرزی و تبعات آن بر امنیت و  -مرزهای شرق ایران

نقش سیستان در تجارت و ترانوزیوت و  -اقتصاد سیستان
نقش سیستان در تجارت و تورانوزیوت -اقتصاد سیستان

  (GIS)سیستم های جغرافیایی -مرزی ایران و افغانستان
 -و نقش آن در امونویوت مورز ( RSو سنجش از دور )

مهاجرت های مردم سیستان در دوران موخوتولوف و 
 پیامدهای آن 

رودخانه هیرمند و مسائل آن  خشکسالی و محور پنجم: 
 -سیالب ها و مدیریت آب در سویوسوتوان -پیامدهای آن

دریاچه هامون و نقش آن در تعامل اقتصادی و سویواسوی 
 رودخانه هیرمند و مسایل حقوقوی آن -ایران و افغانستان
جایگاه ژئوپلتیک و موقعیت جغرافویوایوی محور ششم: 

سیستان در تعامل و پیشرفت منطقه ای   سیستان به مثابه 
فورصوت هوا و  -ی تنگه احد و اهمیت استراتژیک آن

سیستان  -تهدیدات مرزهای شرقی و تاثیرات آن بر منطقه
و عمق استراتژیک آن در حوزه شبه قاره و آسیای مرکزی

تعامالت اقوام ایرانی و افغانی و نقش آن در توحوکویوم  -
مرزهای شورقوی و کوارکوردهوای  -پیشرفت منطقه ای

 ژئوپلیتیک آن
استان سیستان و بلوچستان در منطقه ای گرم و خشوک 
قرار گرفته است اما توانمندیهای بسیاری در شوموال و 
جنوب استان در حوزه های کشاورزی، تجارت، معدن و... 
وجود دارد، بدین جهت برگزار کنندگان این همایش ملوی 

سعی نمودند ظرفیت های سودمند و زمینه های مختولوف 
پیشرفت پایدار در منطقه سیستان را با همکاری محققان و 
پژوهشگران شناسایی تا از این ظرفیت ها به نحو مطلوب 
استفاده شود. قبل از برگزاری این همایش، نشسوت هوم 
اندیشی با حضور بزرگان، ریش سفیدان، سران طوایوف و 
اساتید برگزار و در آن به بیان مشکالت و نیازهای منطقوه 
سیستان پرداخته شد. فرماندار زابل در سوخونوانوش بوه 
اقدامات دولت برای حل مشکالت و معضالت مونوطوقوه 
سیستان ایراد پرداختند و سردار حسین معروفوی ریویوس 
قرارگاه سلمان زاهدان نیز برخروجی داشتن هوموایوش و 
ضرورت شناسایی و معرفی ظرفیتها و پوتوانسویول هوای 
موجود منطقه سیستان در سطح ملی و پیشرفت پایدار آن 
در عرصه های مختلف اشاره نمودند. مقاالت ارائه شده در 
این همایش عالوه بر چاپ در نشریه های علمی پژوهشی 

  ISCدانشگاه سیستان و بلوچستان، از طریق پایگاه های 
سیویلیکا نیز منتشور   )پایگاه استنادی علوم جهان اسالم (و

 گردید.



 9173مارس  7931سال چهارم، شماره سیزدهم، اسفند     

 نشریه داخلی، حوزه معاونت پژوهش و فناوری   

 

 کرسی های 

نظریه 

 پردازی

91 

بیست و پنجمین کرسی ترویجی با عنوان نقود جوریوان  

فلسفه پست مدرن در تفکر معاصر ایوران در دانشوگواه 

سیستان و بلوچستان برگزار گردید. ارائه دهنده این کرسی 

آقای دکتر عبدالرسول حسنی فر و آقایان دکتر مورتضوی 

عرفانی و دکتر مسعود خنجرخانی ناقدان به مدیریت خانوم 

دکتر مریم شعبانزاده بودند. دکتر حسنی فر توصویوفوی از 

تاری، فلسفه که بر اساس معیارها و شاخصه های مختلفی 

تقسیم بندی شده بود، ارائه نمودند. شاخص ترین تقسویوم 

دوره تاریخی متمایز از هم  1بندی صورت گرفته تقسیم به 

است که عبارتنداز  دوره اسطوره ای یا پیشاسقراطی، دوره 

سقراطی، دوره میانه، دوره مدرنیته و دوره پسامودرن. هور 

یک از این دوره ها ویژگی ها و شاخص های مشخوصوی 

داشته و به طور خاصی مسائل زمانه را مورد بررسی قورار 

داده اند. ایشان پس از توصیف هر یک از این دوره ها، بور 

دوره پسا مدرن تمرکز کرده ویژگیهایی مانند نقد عقالنیت 

مدرن، منظرگرایی و نسبی گرایی، نفی فرا پلورالیسم)کثرت 

گرایی(، شالوده شکنی، نسبیت اخالق، نقد تکنوولووژی و 

علم مدرن را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه با توصیفی 

از ورود اندیشه های پسامدرن به ایران، این اندیشه را بوا 

توجه به ماهیت نسبی گرا، ضد عقل، فضا و بستر اجتماعی 

متفاوت و جریان های ضد عقلی که در تفکر معاصر ایران 

وجود دارد مورد نقد قرار دادند. در ادامه ناقودان کورسوی 

آقایان دکتر عرفانی و دکتر خنجرخانی و اساتید حاضر در 

جلسه به بیان نظرات و انتقادات خوود در ایون زمویونوه 

 پرداختند و دکتر حسنی فر به این نقدها پاس، گفتند

 برگزاری کرسی ترویجی نقد جریان فلسفه پست مدرن در تفکر معاصر ایران

 برگزاری کرسی ترویجی وحدت نفس و خداوند در مواعظ مایستر اکهارت

بیست و ششمین کرسی ترویجی با عنوان وحدت نفوس و 

خداوند در مواعظ مایستر اکهارت در دانشگاه سیسوتوان و 

لو مدیریوت ایون  بلوچستان برگزار گردید. آقای دکتر خلیفه

کرسی را بر عهده داشتند و آقایان دکتر علی اکبر نصیری و 

دکتر محبعلی آبساالن به نقد مطالب ارائه شده پرداختونود. 

دکتر اسکندری ابتدا توضیح دادند که عبواراتِ نواظور بوه 

ی یوک  های پوراکونوده وحدتِ نفس و خداوند، مانندِ حلقه

اند. بنابراین مقصوودِ  زنجیر، در مواعظِ اکهارت پراکنده شده

ها را در کنار یکدیگر نشوانوده و  ما این بوده که این حلقه

ی اکهارت را، با استناد به متنِ اصلی، آشکار  ی آموزه زنجیره

سازیم. ایشان گفتند  اکهارت مطلبِ خویوش را بوا یوک 

های نفس  شناختی در بابِ کیفیتِ شناسایی استداللِ معرفت

یِ عزیمتِ حرکتِ  آغاز کرده و همین دیدگاهِ بنیادین را نقطه

سوویِ  جوا بوه دهد و مخاطب را از هوموان خویش قرار می

یِ نهاییِ تفکّرش، یعنی وحدتِ نفس و خوداونود، در  دقیقه

ی  دهد. عشقی که همانا تحققِ کلمه حقیقتِ عشق سوق می

دهد نفوسِ آدموی فوقوط بوه  الهی است. وی توضیح می

تواند از هر چیزی آگاه شود. پس نفوس  یِ تصوّر می واسطه 

در جریانِ حصولِ معرفت، نه با خودِ اشیاء، بلکه با تصووّراتِ 

شود. نفس نه تنها برای شناختنِ چویوزهوا،  ها متّحد می آن

بلکه در کلِّ افعالِ بیرونیِ خویش نیز محتاجِ واسطگیِ قوایِ 

گوناگون است. این واسطگی همواره مزاحمِ توحوقّوقِ آن 

آنکه در باورِ اکهوارت، سوعوادتِ  وحدتِ راستین است، حال

اعالیِ آدمی به چنین وحدتی وابستگی دارد. از سویِ دیگر 

نیز خداوندی چنین مهربان محال است که آدمی را از چنان 

سعادتی محروم گذاشته باشد. پس نفس باید در جایی و بوه 

نحوی بتواند به وحدتِ حقیقی نائل آید. اکنون که نفس در 

ها دچار است و  نسبت با امورِ بیرونی الجرم به واسطه گری

ای دست یازد، پوس  تواند به چنین وحدتِ سعادتمندانه نمی

این وحدت حتماً باید در درونِ او ممکن باشد. نتیجه آنوکوه 

نفس باید ناحیَتی اعلی در اندرونِ خویش فارغ از واسطگویِ 

تصوّرات و افعال و قوا داشته باشد  تا آن ناحویَوت موحولِّ 

یِ الهی قرار گیرد و طریق آن وحدتِ حقیقی را  زایشِ کلمه

پذیرا شود. دکتر اسکندری در ادامه توضیح دادند  اکوهوارت 

داند، بنیانی که  ی آزاد را حقیقت و بنیانِ نفس می این ناحیه

حقیقتِ انسانیت است. جایی که از کیف و کمِّ افراد خبوری 

نیست و فقط گوهرِ مشترکِ انسانیت قرار دارد. کلمه فوقوط 

تواند زاده شود، لذا وجهِ نوفوسِ  در همین بنیان است که می

کلّی بدین بنیان متوجّه باشد تا آنکه تحقّقِ  آدمی باید که به

وحدتِ حقیقی را سزاوار شود. ایشان در پایان ذکر کردند  از 

نظر اکهارت چگونه توجّهِ کامل بدین بنیانِ آزاد فوقوط از 

تواند حاصول  طریقِ انقطاع از کلِّ تصوّرات و افعال و قوا می

تواند سوکووت و  شود. تنها بدین طریق است که انسان می

یِ زایشِ کلمه را فراهم کند تا وحدتِ کاملِ  سکونِ شایسته

نفس و خداوند در حقیقتِ عشق تحقّق یابد. پوس سوخونِ 

شود و نهایتاً بوه  شناختی آغاز می اکهارت از تمهیدی معرفت

یک غایتِ قصوایِ وجودی )وحدتِ سعادتمندانه با خداونود( 

 انجامد.  می

 برگزاری کرسی ترویجی نقدی بر عناوین متعدد مجازات مستوجب سلب حیات در ایران با تکیه بر نصوص قرآن

کرسی ترویجی با عنوان نقدی بر عناوین متعدد موجوازات 

مستوجب سلب حیات در ایران با تکیه بر نصوص قرآن در  

دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید. در این کرسوی 

علمی که با استقبال جمع کثیری از اساتید و دانشجوویوان، 

بویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی صورت گرفت، آقوای 

دکتر امیرحمزه ساالرزایی دانشیار گروه فقه و مبانی حقووق 

اسالمی ارائه کننده و آقای دکتر اربابی و آقوای دکوتور 

سامانی ناقدان کرسی و آقای دکتر حسنی فر مدیر کرسوی 

بودند. در ابتدا دکتر ساالرزایی به بیان دیدگاه و نقد خود در 

مورد کثرت جرم انگاری اعدام و سلب حیات خود پرداخت. 

به نظر ایشان نصوص و ظواهر قرآن این تنوع و کوثورت 

عناوین مجرمانه مستوجب اعدام را به عنوان مهوموتوریون 

منبع استخراج احکام، حمایت نمی کند و برای اثبات ایون 

مدعا و اثبات فرضیه لزوم تقلیل عناوین کیفری مستوجوب 

سلب حیات برای حصول عدالت کیفری به بررسی آیات و 

احادیت در این زمینه پرداختند. به زعم ایشان نتیجه ایون 

بحث، باز نگری جدّی در کاهش جواز اعدام بخاطر برخوی 

جرایم است که فاقد مستند قرآنی واضح و مستنود روایوی 

متواتر و حتی اخبار آحاد مقرون به قرائن قطعیه اسوت. در 

ادامه ناقدان کرسی آقایان دکتر سامانی و  دکتر اربابی بوه 

بیان نکته نظرات و انتقادات خود در این زمینه پرداختند و 

دکتر ساالرزایی به این نقدها پاس، دادند. در پوایوان بوه 

 پرسش و پاس، حضار در جلسه پرداخته شد.
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کرسی ترویجی آسیب شناسی و نقد ترجمه قرآن کریم از 
آیت اهلل محمد یزدی در دانشگاه سیستان و بولووچسوتوان 
برگزار گردید. در این جلسه دکتر زند وکیلی استادیار گوروه 
زبان و ادبیات عربی به عنوان ارائه کننده، مطالب خوود را 

 در سه بخش عنوان کرد.
ها، مفهوم نقد و  بخش اول  کلیات )ترجمه، انواع و روش 

 معرفی مترجم(. 
 بخش دوم  محاسن ترجمه ی آیت اهلل محمد یزدی 

برگردان صحیح غالب ساختارهای واژگانی، صرفی،  -الف 
 ی معادل و وفادار.  ی ترجمه نحوی و بالغی بر اساس شیوه

ی ترکیبی و تلفیوقوی  ی ترجمه نوآوری در ابداع شیوه -ب
 معنایی(-)وفادار

 های این ترجمه با ذکر مصادیق بخش سوم  کاستی
 - توسع معنایی بدون رعایت متن مبدأ 
  برگردان نادرست برخی افعال 
  ی زمان برخی افعال اشتباه در ترجمه 
 های غریب و نامأنوس )عربی زدگی(  عدم تبیین واژه 
  ی مباحث صرفی  های ساختاری )عدم مالحظه لغزش

 و نحوی در ترجمه(
  اطناب ممل و عدم پیراستگی از حشو و اضافه 

در ادامه آقایان دکتر محمد بارانی دانشیار گوروه زبوان و 
ادبیات فارسی، دکتر رضا رضایی دانشیار گوروه زبوان و 

ادبیات عربی و دکتر ولی اهلل حسومی استادیار گروه علووم 
قرآن و حدیث به عنوان ناقدان این کرسی به ارائه دیدگواه 
های خود پرداختند. در پایان، شرکت کننودگوان در ایون 

های خود را مطرح نموده و از سووی ارائوه  جلسه پرسش
 کننده پاس، الزم داده شد.

کرسی ترویجی نقد معرفت شناسی اصالح شوده الوویون 

پالنتینگا بر مبنای مکتب تفکیک در دانشگاه سیستوان و 

بلوچستان برگزار گردید. دکترعلی اکبر نصیری ابوتودا بوه 

معرفی مکتب تفکیک پرداختند و در ادامه گفتند  یکوی از 

مهم ترین پیشرفت هایی که در سال های اخیر در حووزه 

ی فلسفه ی دین رخ داده است ظهور فیلسوفانی است که 

مکاتبی چون قرینه گرایی،مبنا گرایی،و... را رد می کنند و 

قائلند که اعتقادات دینی می توانند کامال معقول و مووجوه 

باشند که هیچ قرینه ای مؤید آن ها نباشد، غوالوبوا ایون 

دیدگاه را معرفت شناسی اصالح شده می نامند. موعورفوت 

شناسی اصالح شده تفسیری دیگر از عقالنیت را معورفوی 

می کند و هر چند با استدالل های فلسفی مخالف اسوت 

اما نمی تواند با عقل به معنای عام آن هیچ گونه مخالفتی 

داشته باشد مخالفت با عقل و رد معقولیت همه راه هوای 

رسیدن به آن چه امکان وقوعش است را مسدود می کند. 

طرفداران معرفت شناسی اصالح شده خداوند را به نوحوو 

پایه باور دارند. یعنی باوری که بر اساس سایر اعتقادات به 

دست نیامده و مبتنی بر استدالل نباشد چرا که هیچ اثوری 

از استدالل را در انجیل نیافتند و با تأثیر از ظواهر انجیل و 

نیافتن برهان در آن است مدل معرفتی خوود را سور و 

سامان دادند. البته به دنبال این مطالب نکته موهوم ایون 

است که همه این مکاتب وجود خدا را پذیرفته انود زیورا 

پالنتینگا اعتراف می کند که ما نزاعمان بر سر این نیست 

که خدا وجود دارد بلکه نزاع در این است که خداوند مولف 

و ایجاد کننده ی متون مقدس است و می گوید  بنابرایون 

مسیحیان به دلیل و برهان برای توحید اعتوقوادات خوود 

ندارند و اگر به استدالل برای اثبات وجود خدا دست بزننود 

عملی نا پایدار انجام داده اند و به مشکلی ابدی و مدام می 

افتند. سپس ایشان به بیان نقاط ضعف معرفت شونواسوی 

اصالح شده از دیدگاه مکتب تفکیک پرداختنود. نواقودان 

جلسه کرسی آقایان دکتر مرتضی عرفانی، دکتر ابوراهویوم 

نوری و دکتر حمید اسکندری هر کدام در رشته تخصصوی 

خود با ریزبینی فراوان نقدهای خود را در خصوص موضوع 

 مطرح کرده  و سپس دکتر نصیری به نقدها پاس، دادند.

 برگزاری کرسی ترویجی نقد معرفت شناسی اصالح شده الوین پالنتینگا بر مبنای مکتب تفکیک

 “تعدیل شاخص توسعه انسانی با رویکرد اسالمی“ برگزاری کرسی ترویجی

کرسی ترویجی تعدیل شاخص توسعه انسانی با رویوکورد  

اسالمی در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید. در 

این جلسه که با استقبال جمع کثیری از دانشوجوویوان و 

اساتید دانشگاه روبرو شد دکتر حسینی مطالب کرسی خوود 

را در چهار بخش ارائه کردند که اولین بوخوش شواخوص 

توسعه انسانی مرسوم بیان شده و انتقادات وارد شده به این 

شاخص مطرح شده و در بخش دوم به شاخص تووسوعوه 

اسالمی اسالمی پرداخته و سپس نقاط قوت این شاخوص 

نسبت به شاخص مرسوم ارائه شده است و در بخش سووم 

نماگرهای شاخص توسعه اسالمی مطرح شده و در نهایوت 

این شاخص برای شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان 

محاسبه شده است. توسعه انسانی و رفاه بشری جوایوگواه 

مهمی در مفهوم توسعه اسالمی دارد. اما دیدگاه اسوالموی 

در مورد توسعه اقتصادی و نیز توسعه انسوانوی بودیوع و 

منحصر به فرد بوده که به ویژه در خصوص مبانی بنیادی، 

کامالً متفاوت از دیدگاه های مرسوم است. اکثر محققویون 

اسالمی به این نتیجه رسیده اند که هدف شریعت اسوالم، 

ارتقای رفاه کل بشریت است که رستگاری نامیده شوده و 

شامل حفاظت از ایمان قلبی، خودشناسی، رویکرد به عقل، 

حفظ آیندگان و نیز حفظ ثروت است. در نتیجه تووسوعوه 

انسانی از دیدگاه اسالمی باید بر اساس مقاصد شوریوعوت 

اسالم باشد. شاخص توسعه انسانی مرسوم ممکون اسوت 

شاخصی جامع باشد، اما به طور کامل سازگار و مونواسوب 

برای اندازه گیری توسعه انسانی از دیدگاه اسالمی نیسوت. 

لذا به منظور تعیین سطح توسعه انسانی کشورهای اسالمی 

بهتر است از یک شاخص توسعه انسانی اسالموی خواص 

استفاده شود. ناقدان با ریزبینی فراوان نقدهای خود را در 

خصوص موضوع مطرح کرده و تا حد امکان به نقدها پاس، 

داده شد در پایان جلسه نیز حضار جلسه پرسشهای خود را 

 مطرح کردند.

 برگزاری کرسی ترویجی آسیب شناسی و نقد ترجمه قرآن کریم از آیت اهلل محمد یزدی
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JOURNAL OF HYDROSCIENCES 
AND ENVIRONMENT (JHE) 

 آب و محیط زیست
 JOURNAL OF دوفصلنامه عولوموی و پوژوهشوی

HYDROSCIENCES AND ENVIRONMENT  
نشریه ای است با دسترسی آزاد در زمینه مهندسی آب و 
محیط زیست که به زبان انگلیسی توسط گروه عوموران، 
دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان منتشر می 
گردد. هدف آن فراهم آوردن بستری مناسب برای تبوادل 
اطالعات در زمینه ی پژوهش های عولوموی، فونوی و 
تخصصی در میان استادان و دانشمندان و اعتالی سوطوح 
دانش نظری و علمی آنان و نیز تهیه ی مجموعه ای مفید 
است. این نشریه با هدف تمرکز بر مطالوعوات کشووری، 
منطقه ای و بین المللی، در صدد انتشار تحقیقات صوورت 
گرفته در زمینه آب، محیط زیست و مشکالت مربوط بوه 
آن است که جامعه علمی را در این زمینه یاری می رساند. 
محورهای مورد توجه دو فصلنامه عبارت اند از  منابع آبی، 
اقتصاد آب، سیاست آب، آبخیزداری، آلودگی آب، آلودگوی 
خاک، ژئو هیدرولوژی، هیدرولیک، سازه های هیدرولیوک، 
آب زیرزمینی، زیست شناسی و محیط زیست،  موحویوط 
زیست، مسائل زیست محیطی،زباله های جامد و تأثیر آنها 
بر سالمت عمومی، تحلیل آماری و عددی و مودلسوازی 
مسائل مربوط به آب و محیط زیسوت، شوبویوه سوازی 
کامپیوتری کارهای تجربی و مطالعات میدانی مربوط بوه 
موضوعات فوق است. این نشریه در تمامی محورهای فوق 
مقاله می پذیرد. و چاپ مقاالت منوط به دارا بودن یکی از 

مقاالتی که حاوی مطالب بودیوع  -9این ویژگی ها است . 
در زمینه های علمی و فنی و در مجلۀ دیگری بوه چواپ 
نرسیده باشند)مقاله های ارائه شده در کنفرانس، از این امر 
مستثنی هستند و مانند سایر مقاالت، ارزیابی شوده و در 

مقاالت مبتنوی بور  -1صورت تأیید به چاپ می رسند.(. 
تحقیقات نظری و علمی پیوشورفوتوه، دارای یوکوی از 

با نقد و بررسی در موضوعات فونوی و  -مشخصات الف
مهندسی، به طرح نظرهای جدیدی پرداخته و به نتایج تازه 

به اختصار و  در زمینوه هوای  -ای دست یافته باشند. ب
 فنی، صنعتی و پژوهشی تدوین شده باشند. 

پژوهش، تلخیص و استنتاج از برخی آثوار بورجسوتوۀ   -ج
 عووولوووموووی و فووونوووی بووواشووونووود.
 صاحب امتیاز  دانشگاه سیستان و بلوچستان
 مدیرمسؤل  دکتر سیدآرمان هاشمی منفرد 

 سردبیر   دکتر سیدآرمان هاشمی منفرد 
 دبیراجرایی  دکتر سردار شهرکی 

 

 دکتر میرباقری

 دکتر فغفور مغربی

 دکتر بهزاد مهر

 دکتر ذونعمت کرمانی

 دکتر قریشیان امیری

 دکتر علیمردانی لواسان دکتر کاویانپور

 دکتر حقشناس

 دکتر جواد شهرکی

 دکتر اژدری مقدم

 دکتر عزیزیان

 دکتر فرهاد شهرکی

 دکتر مرتضوی نایینی

 دکتر هاشمی منفرد 

 دانشگاه -H هیات تحریریه

 دانشگاه سیستان و بلوچستان 25 دکتر سید امین بهزادمهر

 دانشگاه خواجه نصیر طوسی 19 دکتر سید احمد میرباقری

 دانشگاه باهنر کرمان 16 دکتر محمد ذونعمت کرمانی

 دانشگاه سیستان و بلوچستان 12 دکتر فرهاد شهرکی

 دانشگاه خواجه نصیر طوسی 11 دکتر محمدرضا کاویانپور

 دانشگاه بوخوم آلمان 9 دکتر آرش علیمردانی لواسان

 دانشگاه فردوسی مشهد 9 دکتر محمود فغفور مغربی

 دانشگاه اکسفورد انگلستان 8 دکتر محمد مرتضوی نایینی

 دانشگاه سیستان و بلوچستان 5 دکتر مهدی اژدری مقدم

 دانشگاه علم و صنعت نروژ 5 دکتر سید علی قریشیان امیری

 دانشگاه سیستان و بلوچستان 4 دکتر سیدآرمان هاشمی منفرد،

 دانشگاه تهران 4 دکتر سید عباس حقشناس

 دانشگاه سیستان و بلوچستان 3 دکتر غالمرضا عزیزیان

 دانشگاه سیستان و بلوچستان 3 دکتر جواد شهرکی

 دانشگاه سیستان و بلوچستان 2 دکتر سردار شهرکی

 دکتر سردار شهرکی
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اخذ درجه علمی پژوهشی نشریه بین المللی 

 IECO))برق صنعتی، کنترل و بهینه سازی

INTERNATIONAL JOURNAL OF 
INDUSTRIAL ELECTRONICS, 

CONTROL AND OPTIMIZATION 

نشریه بین المللی برق صنعتی، کنترل و بهینه سازی یکوی 
های نمایه شده در پورتال نشوریوات دانشوگواه از ژورنال

سیستان و بلوچستان با مدیرمسؤلی و سردبیری دکتر سیود 
مسعود برکاتی است که مقاالت علمی معتبر درباره موضوع 
برق و شبکه های برق صنعتی را  منتشر میکند. صواحوب 
امتیاز این نشریه دانشگاه سیستان و بلوچستان است که بوا 
همکاری انجمن مهندسان برق و الکترونیک ایران بصورت 
دو فصلنامه و زبان انگلیسی و به دو شوکول چواپوی و 
الکترونیکی منتشرمی شود. محدوده نشریه بین المللی برق 
صنعتی، کنترل و بهینه سازی گسترده است و به جواموعوه 
علمی بین المللی، نتایج مهم کار در زمینه برق صنوعوتوی، 
کنترل و بهینه سازی بصورت مدل سازی، شبیوه سوازی، 
تجزیه و تحلیل، تحقیقات بنیادی،  توسعه، کاربرد، طراحی 

 و پیاده سازی را ارائه میدهد.
این نشریه با هدف تمرکز بر مطالعات کشوری، منطقه ای 

 و بین المللی، در تمامی محورهای زیر مقاله می پذیرد 
الکترونیک صنعتی، سیستمهای قدرت، حفاظت وکیوفویوت 
توان، انرژیهای تجدیدپذیر، کنترل وابزار دقیق، اتوماسیوون 
تجهیزات الکتریکی، مدلسازی  و شناسایی سیستم، تخمین 
و فیلترینگ حالت، سیستمهای مرتبه کسری، اتوماسویوون 

، تکنولوژی هوای FACTSتجهیزات الکتریکی، ادوات 
عایق فشار باال، سیستم های سویچ شونده، الگوریتم هوای 
بهینه سازی، پردازش هوشمند، شبکه های فازی و عصبی، 

 پردازش سیگنال.

  http://ieco.usb.ac.irاین مجله به آدرس   
جهت ارسال مقاله و استفاده اساتید و دانشجویوان قوابول 
دسترسی می باشد. فرآیندداوری و چاپ مقاالت رایگان و 
 پروسه ارزیابی اولیه در بازه زمانی دو ماه انجام می پذیرد.  
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 گاهنامه خبری حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان

    7172، نوامبر 7931سال سوم، شماره سیزدهم، آبان  

 صاحب امتیاز: حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 مدیر مسئول: دکتر درمحمد کردی تمندانی 

 سردبیر: حمیدرضا میرابی مقدم 

 تهیه، تنظیم و طراحی: حمیدرضا میرابی مقدم              

 ساختمان مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان، معاونت پژوهش و فناوری                -آدرس گاهنامه خبری: زاهدان  

                      99111797فکس:  - 97793912 - 97793713تلفن: 

 

مجله سیستم های فوازی   IMPACT FACTORدرجه
-1190هوای  ایران )منتشر شده در فاصله زمانوی سوال

ارتقاء یافت. در سایر پایگواه   7571به   15.3( در از 1193
 های علمی داخلی و خارجی این ارتقا بدین شرح است  

JCR (2017): Q1  
   SCOPUS (2017): Q2 

 ISC (2017): Q2 

پژوهشی سیستم های فازی ایوران توحوت -مجله علمی 
 Iranian Journal of Fuzzy Systems عنوان 

در دانشگاه سیستان و بلوچستان به زبان  9701که از سال 
میالدی( در  1113) 9706انگلیسی منتشر میگردد، در سال

نمایه شد. این مجولوه در   ISIالمللی  پایگاه استنادی بین
ابتدای انتشار، بصورت دو فصلنامه با چاپ دو شومواره در 

میالدی ادامه داد. از  1113سال فعالیتش را آغاز، و تا سال 
میالدی، روند انتشوار بصوورت  1199تا سال  1110سال 

فصلنامه و یک شماره در سال ادامه یافت. اموا بودلویول 
دریافت مقاالت بیشمار و لزوم چاپ آنها، با بهره مندی از 

طور ثابت و منظوم،  تاکنون به 1191تحریریۀ قوی از سال 
شش شماره در سال) دوماهنامه ( را چاپ و بوا گسوتوره 

المللی منتشر می گردد. این مجله ضمن مبادلوه  توزیع بین
مجله معتبر داخلی و خارجی، در پایگاههای علوموی  77با 

 زیر نمایه شده است 
Journal Citation Reports 
Science Citation Index Expanded,  
ISC (Islamic World Science Citation Center) 
Mathematical Reviews 
Zentralblatt MATH 
EBSCO 
SCOPUS 
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