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 دکتر کردی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه: 
نویسد و قسم به قلم و آنچه می  ”ن و القلم و مایسطرون    ” 

را که به بشر قدرت تفکرر و انردیشره             سپاس صاحب آن  
عنایت فرمود و زمینه پیشرفت و تعالی او را فراهم نرورود              
آغاز سال تحصیلی جدید را به هوه اسرارادان ارجرورنرد             

پژوهان و محققان عزیز    دلسوز و ماعهد  دانشجویان  دانش    
گویم  فصل پاییز اگرچه آغراز زرزان         تبریک و تهنیت می   

طبیعت است  اما نواد بهار علوی  شور و نشرا  دانرش               
های افروزی است که سرمایه   پژوهان  محققان  اساادان و دانشجویان مشااق دانش      

روند؛ به راسای هیچ مزیت و فضیلای برترر از دانرایری           راساین جامعه به شوار می    
نیست  امروزه  توسعه پایدار  ضامن امنیت  رفاه و آرامش هر کشوری اسرت و راه       

گذرد و مولد آن    ای از مسیر توسعه و تولید علوی آن کشور می         تحقق چنین زواساه  
به تالش  هوت دانشگاهیان و دانش آموزاگانش بساگی دارد و برای تحقق چنین            

ای ضرورت دارد فضای دانشگاهی ما بیش از پیش به اصول و قواعد علوی              زواساه
آراساه شود  به طوری که در آن آزادانه پژوهش  تفکر  نقد و زالقیرت از سروی                   
اساادان و دانشجویان مدنظر قرار گیرد  در راساای تحقق چنین اهدافی  مرعراونرت           

هرای  پژوهش و فناوری دانشگاه سیساان و بلوچساان اقدام به برگرزاری کررسری              
پردازی نوود که نهادینره کرردن طررز           پردازی در سطوح نقد  مناظره و ایده      نظریه

تفکر  ابراز عقیده  نقد و ارائه پیشنهادات در جامعه از مهوارین اهداف برگزاری آن            
اساارت زورد  اقرارصراد         ۵۹بود  اولین کرسی نیز با موضوع اقاصاد مقاومای مرداد           

های کالن جامعه است که در دو سطر  دانشرگراهری و          مقاومای یکی از سیاست   
غیردانشگاهی مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت  در سطر  غریرر دانشرگراهری                    

های فرهنگی  اقاصادی  سریراسری و          تفکرزودباوری در حوزه  
ها فراهم  اجاواعی  فرهنگ سازی و به جامعه تزریق تا زیر سازت         

عنوان بازوی عولیاتی و گردد  درسط  دانشگاهی  نیز قشرجوان  به   
اجرایی موثر در اجرای اقاصاد مقاومای برای آینده آمراده سرازی              

گردد  وقای این دو در کنار هم قراربگیرند محصول اقرارصراد               می
ها  افراد با توجره بره یرک           گردد  دراین کرسی   مقاومای عیان می  

توانند نظرات و    ای می سری چهارچوب ها  بدون هیچ گونه واهوه      
شان را هوراه با راهرکرارهرای      پیشنهادات زود را عنوان  و نقدهای     

دهنده  نراقرد و داور         عولیاتی در جامعه ارائه دهند  هر زمان ارائه   
ها تعیین گردیده تا در نهرایرت  از      اعالم آمادگی کردند زمان برای برگزاری کرسی      

های برگزار شده  بهارین کرسی به شورای انقالب فرهنگی ارائه  و       مجووع کرسی 
های کلی جامعه اناخاب    پس از پایش مناسب  بهارین کرسی قابل ارائه در سیاست         

پردازی به نفع جامعه است و می تواند نقشره راه            های نظریه گردد  محصول کرسی   
ای توسعه یافاه است که تولید فکر  نقد فکر و عورلریراتری       مدیران باشد زیرا جامعه   

کردن یک فکر  در آن نقش کلیدی داشاه باشد  حوزه معاونت پژوهش و فرنراوری              
ها به سوت و سوی مسرائرل و          دانشگاه سیساان و بلوچساان پیگیر هدایت کرسی      

های اساان است  در پایان برای هورگران از      از پاانسیل    مشکالت منطقه و اسافاده   
درگاه زداوند ماعال  دسایابی به مدارج عالی علوی  تواًم با موفقیت  برهرروزی و                 
سعادت را از درگاه زداوند ماعال زواهانم  امید است به فضل الهی در سال اقاصراد              
مقاومای  اقدام و عول در طول سال تحصیلی جدید  در جهت تهذیب  زودسرازی               
علم اندوزی و بومی کردن دسااوردهای حاصله  تالش مضاعف نووده تا در آیرنرده         

 ای از گوهرهای کم نظیر علم و معرفت برای پیشرفت کشور داشاه باشیم گنجینه
 آرزوی عزت و سربلندی یکایک شوا را  زواساارم  

 دکترعلیرضا بندانی رییس دانشگاه :
رابا اساعانت از الطاف پروردگار ماعرال    ۵۹-۵٩سال تحصیلی   

آغاز نووده از عنایات ویژه و لطف وکرم بی حدی که به هوره   
ما مرحوت فرموده وهوه ما را در زمره جویندگان علم  دانش           
وپژوهش قرار داده سپاسگزارى می نوایم براى اینجانب جاى         
مباهات وافاخار است تادر سالی که از سوى مقرام مرعرظرم               
رهبرى به نام : اقاصاد مقاومای  اقدام وعول مزین گرردیرده             

دانش ” سخنانم را با دل سپارى به گوهر جاودان زاتم پیامبران )ص(آغاز نوایم که فرمود:           

مهرماه هر سال “ .اگر در ثریا باشد  مردانی از سرزمین پارس به آن دست پیدا زواهند کرد
فرصای مغانم و با ارزش است تا صویوانه ترین تبریکات زود را به             
شوا دانش پژوهان عزیز که برای کسب علم و دانرش قردم در                  
محیطی ارزشوند گذاشاه اید عرض نوایم دانشرگراه سریرسراران و                  

سال عور فرزنده و مبرار  زرود برا              ۰۴بلوچساان در طول بیش از      
تالش توامی دست اندرکاران به یکی از قطبهای برزر  عرلروری و                 
پژوهشی در این زطه از میهن سرفرازمان و یکی از افاخرارات ایرران               
عزیز بدل گشاه است  این دانشگاه به عنوان یکی از برترین دانشرگراه             
های کشور به دنبال تربیت نیروی انسانی توانوند است زیرا سررمرایره              
اصلی جامعه نیروهای انسانی کار آفرین و با اعاواد به نفس باال است و 
این دانشگاه مشکالت و مسائل اصلی جامعه را هوواره مدنظر اقدامات           
پژوهشی و تحقیقاتی زود قرار داده به طوری که با پردازان به مباحثی نظیر انرژی هرای                 
نو  زشکسالی  گرد و زا   گیاهان دارویی  بازرگانی و تجارت و غیره به دنبال یافان راه               

ارترقرا      ۲۴کشور به رتبه    ۰۴سال ازیر از رتبه  ۲حل برای رفع آنهاست  این دانشگاه در         
دانشرگراه      ۰۴یافاه و تالش براین است که این دانشگاه در کوتاه ترین زمان موکن جزو             

برتر کشور معرفی شود  دانشگاه سیساان و بلوچساان با امضای تفاهم نامه با کشرورهرای                 
اروپایی نظیر اسپانیا  ایاالیا و هلند به دنبال گسارش هوکاری های عولی و آموزشی اسرت   
و با توجه به اقدامات صورت گرفاه و امضای تفاهم نامه های مخالف و تالش مسئروالن                 
کشوری از جوله وزارت امور زارجه  وزارت اطالعات و غیره قرار است از مهر امسال ایرن                
دانشگاه از کشورهای مخالف نظیر افغانساان  پاکساان و برزی کشورهرای آفرریرقرایری                 
دانشجو پذیرش کند این دانشگاه به عنوان یکی از بزرگارین دانشگاه های کشور برا دارا          

هکاار سایت اصلی از سرانه فضای سبز بسیار زوبی در کشور بررزروردار         ۰۲۴بودن حدود   
مار است   مسئوالن این دانشرگراه     ۵۹است به طوری که سهم هر دانشجو از فضای سبز         

در کنار سازت فضاهای فیزیکی به دنبال افزوده شدن فضای سبز به مجووعه هرای آن       
هساند  راه اندازی آزمایشگاه مرکزی این دانشگاه یک ظرفیت بزر  برای اساان  کشور        
و کشورهای هوسایه ایران است  این دانشگاه با برزورداری از مجهزترین امرکرانرات و                   
تجهیزات آزمایشگاهی می تواند زمینه بهره مندی پژوهشگران دازلی و زارجی را فراهرم              
کند  زیرا آزمایشگاه مرکزی دانشگاه با برزورداری از بخش های مخالف نظیرشناسایی و               
آنالیز مواد  سازت و مشخصه یابی سلول های زورشیردی  بریرولروژی  نرانروفرنراوری                    
الکاروشیوی  الیه نشانی پالسوا و غیره به هوراه مجاوع آزمایشگاه تحقیقاتی مقرر شرده       
است در نشست معاونان پژوهشی دانشگاه های کشور در شهریور ماه به عنوان الگو بررای             

دانشکده علوم محیطی و  ۲دیگر دانشگاه های کشور مطرح شود  هوچنین با  افزوده شدن 
 ۰۵بره       ۰۰کشاورزی پایدار و دانشکده کار آفرینی  شوار دانشکده های این دانشگاه از              

رشاه جدید دانشجو پذیررش     ۰۴دانشکده ارتقا یافاه است و از مهر امسال این دانشگاه در            
می کند که با افزوده شدن این رشاه ها هم اینک تعداد رشاه های کارشناسی دانشگاه به                  

رشاه ارتقا یافاه است  در پرایران     ۹۴رشاه و دکارا به  ۲٩۴رشاه  کارشناسی ارشد به  ۰۲۴
باید گفت نقش یکایک شوا دانشجویان عزیز  اساتید ارجوند و کارکنان گرامی دانشگاه به              
عنوان عضوی از این پیکره بزر  در پیوودن مسیر آینده و نیل به مراتب غرور و افارخرار                   
بسیار ارزنده و چشوگیر بوده و هوچون میراثی گرانبها در صندوقچه ی افرارخرار ایرن                     

 دانشگاه ثبت و نگهداری زواهد شد 

این دانشگـاه   

به عنوان یكی   

از بـرتـریـن     

دانشگاه های  

ــه     ــور ب کش

دنبال تربیـت   

نیروی انسانی  

 توانمند است 

ای جــامــعــه  

توسعه یافـتـه     

است که تولیـد    

فكر، نقد فكر و    

عملیاتی کـردن   

یک فكر، در آن    

نقش کـلـیـدی     

 داشته باشد
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 اخبار

 دانشگاه

 هاى کشور به منظور جذب دانشجویان خارجی انتخاب شد.دانشگاه سیستان وبلوچستان به عنوان یكی از دانشگاه                       

عالی و برزی از     ها و موسسات آموزش   با حضور مدیران وزارت علوم  تحقیقات و فناورى  روسا و معاونین برزی از دانشگاه             
فعالین تجاری کشور به سرپرسای وزیر محارم امور زارجه در کشورهاى نیجریه  غنا  مالی و گینه  گسارش روابط زارجری       

هاى طرفین در دساور کار قرار گرفت  دکار کردى معاون پژوهشی دانشگاه که در این سفر برعرنروان           و اسافاده از پاانسیل   
نوود گفت: این سفر در زمینه آموزش عالی براى کشرور و       نواینده دانشگاه سیساان و بلوچساان این هیات را هوراهی می 

هاى کالن وزارت علوم  تحقیقات و فناورى در زصروص          ها و برنامه  قیوای در رابطه با سیاست    دانشگاه ما دسااوردهاى ذی   
جذب دانشجویان زارجی در مقطع کارشناسی ارشد و دکارى داشاه است زیرا دانشگاه سیساان و بلروچسراران برا ارائره                         

هاى کوتاه مدت آموزشی و   الزم در زصوص جذب دانشجوی زارجی  آمادگی زود را به منظور ارائه دوره          هایهاى آموزشی و پژوهشی و فراهم نوودن زیرسازت       پاانسیل
هاى مفصلی با مسوالن آموزش عالی کشورهاى مذکور صورت پذیرفراره اسرت           الوللی اعالم و مالقات   هاى مخالف علوی  در عرصه بین     هاى گسارده در حوزه   هوکارى

ریزى آموزشی وزارت علوم نیز اعالم نوود پنج سهویه بورس تحصیل دانشجویان زارجی به دانشگاه سیساان و بلوچساان ازاصاص دکار نوه ابراهیم مدیر کل دفار برنامه
های ارشد و دکاری کشورهای غرنرا      بورس تحصیلی به دانشجویان دوره۰۴شوند  وی ادامه داد: وزارت علوم هر سال هاى کشور جذب مییافاه و مابقی در سایر دانشگاه 
شود تا در ایران تحصیل کنند  دکار نوه ابراهیم افزود: در هر کشور از مریران     بورس تحصیلی داده می   ۰۴کند که به هر یک از این کشورها         نیجریه  گینه و مالی اعطا می     

ای با وزرای علوم این چهار کشور ترالش    کنند  ما طی مذاکره های دیگر کشور تحصیل می   شده و مابقی در دانشگاه     نفر  پنج نفربورس دانشگاه سیساان و بلوچساان        ۰۴
 داریم که بورس تحصیلی را به مرور به دیگر کشورهای آفریقایی نیز بدهیم 

 ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان و هیات همراه در سفر روسا و معاونان شش دانشگاه ایرانی به اسپانیا حضور یافت.  
با حضور دکار بندانی ریاست دانشگاه و با هوراهی دکار فرحناز مهنا معاون آموزشی و دکار شهرام مهنا عضو هیات عرلروری                         

های اجرایی کنسرسیوم دانشگاهی بین الوللی شدن آموزش عالی ایران تدوین شرد  در ایرن                   دانشکده برق و کامپیوتر  برنامه    
هرای تربرادل      های جذب دانشجوی زارجی  اجرای برنامره      ها در زمینه روش   الوللی روند اجرایی شدن هوکاری    گردهوایی بین 

های آتی سال آینده این کنسرسیوم نریرز     الوللی مورد بحث و گفاگو قرار گرفت  هوچنین برنامه         های بین دانشجو  جذب پروژه  
هرای  عالی و دعوت از دیگر دانشرگراه        الوللی سازی آموزش  تدوین شدکه برگزاری مشار  شش کارگاه آموزشی در زمینه بین         

هرای  ها از اهم این برنامه بود  دکار بندانی به عنوان نواینده وزارت علوم  گزارشی از فعالیرت  ایرانی برای شرکت در این کارگاه     
های و معاونان دانشگاهو کنسرسیوم علوی ایران و پاکساان ارایه نوود  در این گردهوایی روسا         -پروژه اساانبول -الوللی دانشگاه سیساان و بلوچساان در آسیای مرکزی       بین

 ضور داشاند ا حعالمه طباطبائی  فردوسی مشهد  سیساان و بلوچساان  کردساان  شیراز و شهید چوران اهواز و نیز دو دانشگاه اسپانیایی الیکاناه و مورسی

 دکتر علیرضا عینعلی استادیار گروه زیست شناسی: 

 سیستان و بلوچستان از نظرگیاهان دارویی، متنوع و منحصر به فرد است.       
های طبیعی و طب سنای ایران از پانزده تا هجدهم             سومین جشنواره ملی گیاهان دارویی  فرآورده     

شهریور امسال در مصلی بزر  امام زوینی )ره( تهران  با حضور مسئوالن و مدیران ارشد                      
-های زصوصی  سازمان  های: شرکت کشوری  عالقوندان  ماخصصان و جامعه علوی  در بخش        

آموزی کشور برگزار گردید  با عنایت به جایگاه و نقش           های دولای و مراکز علوی  پژوهشی  فن بازار تخصصی گیاهان دارویی و دانش             
های دولای و مراکز علوی  پژوهشی در پیشبرد اهداف کوی و کیفی فناوری و ترویج علوم گیاهان دارویی و                       ها  سازمان مهم دانشگاه 

های بسیار  این نوایشگاه  مرکز پژوهشی گیاهان دارویی و زینای دانشگاه سیساان و بلوچساان با هدف ارائه پاانسیل           های طبیعی   فرآورده
باالی اساان در زمینه گیاهان دارویی و هوچنین در معرض قرار دادن گونه های بسیار مانوع و منحصر به فرد گیاهان دارویی در اساان                 
در این نوایشگاه شرکت کرد  این مرکز با حضور در این جشنواره بخشی از تحقیقات انجام شده روی گیاهان دارویی مخالف  و هوچنین     

های نوایش داده   شوند را در معرض دید عووم قرار داد  از آنجایی که عوده گونه             های تحقیقاتی این مرکز پرورش داده می      های زنده گیاهان دارویی که در گلخانه      نوونه
د توسعه علوم و    سااهای منحصر به فرد و حای اندمیک اساان بودند  این غرفه با اساقبال کم نظیر مراجعه کنندگان و بازدید کنندگان از نوایشگاه مواجه شد                            شده  گونه 

جوهوری بازنگری  اصالح و روزآمد کردن قوانین  مقررات و             فناوری گیاهان دارویی و طب سنای معاونت علوی ریاست               
زود قرار داده است  این سااد در ارتقاء سط            ۵۹های سال     برنامهاساانداردهای موجود در حوزه گیاهان دارویی و طب سنای را در            
ها و پیشران علم و فناوری؛ ارتقاء سط                 توسعه زیرسازت تولید و تجاری سازی محصوالت و اقالم فناورانه؛ تقویت و               

های   ها و هوکاری    اهاوام زواهد ورزید  تعویق و توسعه فعالیت       افزایی   بخشی و هم    های درون و بین سازمانی  انسجام       هواهنگی
تجارت؛ تقویت رویکردهای زیست محیطی و مدیریت پایدار و            الوللی؛ ارتقاء و توسعه اشاغال  کارآفرینی و            ای و بین     منطقه

مندی از میراث     پزشکی ایرانی اسالمی طب سنای با رویکرد بهره       ریزی  هوچنین تقویت مکاب        اصولی منابع در فرایند برنامه      
ه علوم و فناوری گیاهان     وسعمکاوب در نظام و ارتقاء و اساقرار نظام پایش  نظارت  ارزشیابی و اثربخشی عولکرد نهادهای مرتبط با سند ملی از مواردی است که سااد ت                          

 پردازد  به آن می ۵۹دارویی و طب سنای معاونت علوی در سال 
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 نصب توربین بادی یک کیلوواتی دردانشگاه سیستان و بلوچستان 

  Honeywellو oginتوربین بادی نصب شده از نوع توربین های کوچک برگرفاه شده از توربین های بادی کوپانی های
آمریکا می باشد  طراحی این توربین طی پروژه ای با حوایت شرکت توزیع نیروی برق اساان و توسط یکی از محققان انجام شده 
و درمحل نیروگاه زورشیدی نصب و راه اندازی شده است  هوچنین قطر پره های این توربین یک چهارم توربین های رایج با 
توان برابر می باشد و قادر به تولید انرژی در بادهای کند و تند و مناسب جهت نصب بر روی منازل مسکونی می باشد به دلیل 
طراحی زاص و ابعاد کوچک زطرات جانی و محیط زیسای به حداقل رسیده است  در طراحی این توربین بادی تغییرات اساسی 

هوچنین چرزش سریع و  نسبت به مدل اولیه صورت گرفاه  به طوری که با قراردادن دو عدد تونل باد و ایجاد زلع در پشت پره ها  سبب چرزش پره ها در بادهای کند
 ولت می باشد ۲۰کیلو توان و ژنراتور آن از نوع سه فاز مغناطیس دایم  ۵۴تر آنها می شود  وزن این توربین 

 دیدار رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان با سرکنسول پاکستان 
در پی دیدارهای ازیر میان هیات ایرانی با مقامات علوی کشور پاکساان و سفر ازیر ایشان به پاکساان  امروز سرکنسول این کشور با          

های علوی و تحرقریرقراتری و         رئیس دانشگاه در محل دانشگاه سیساان و بلوچساان دیدار داشاند  در این دیدار درزصوص هوکاری               
هوچنین برگزاری کنفرانس بزرگداشت حکیم اقبال الهوری بطور مشار  با دانشگاه سیساان و بلوچساان بحث و تبادل نظر گردید                    

ی ریاست دانشگاه با مقامات علوی پاکساانی در پاکساان  راه بررای ایرن گرونره                 زوشبخاانه با توجه به تفاهم نامه ازیر امضا شده        
های مرتبط در برگزاری این کنفررانرس        ها و پژوهشکده  در پایان این دیدار مصوب گردید که معاونت پژوهشی دانشکده          گردیده است      های علوی و تحقیقاتی هووار    فعالیت

 مشار  هوکاری نوایند  

 طراحی، ساخت و بومی سازی تک سل پیل سوختی پلیمری با دمای عملیاتی پایین توسط محققان دانشگاه سیستان و بلوچستان 
فر موفق به طراحی و سازت توامری  گروه پژوهشی شیوی کاربردی دانشگاه سیساان و بلوچساان زیر نظر پروفسور میثم نوروزی           

هرای زرطری      ها اعم از گاز هیدروژن و انواع الکل   سل پیل سوزای پلیوری با قابلیت عولکرد طیف وسیعی از سوزت          اجزای تک 
ها در طول عرورر براال      ها بوده که مزیت آنها نسبت به باتری     های سوزای نسل جدیدی از باتری     پیل     ساده در این دانشگاه شد    

باشد  این ابزار تأمین توان  قابلیت به کارگیری در صنایع فضایی  نظامی و زودروهای هیبریدی را    ساعت( می    ۰۴۴۴۴)بیشار از    
بیشار از موتورهای احاراقی بوده و اگر از حرارت تولیدی هم اسافاده شود  رانردمران    ۲۴۲های سوزای باشد  راندمان پیلدارا می 

ها  نداشان قطعه ها نسبت به سایر ابزار تأمین توان  عدم تولید آالیندهرسد  از دیگر مزایای این دساه از پیلمی ۴۲%کلی سل به  
ماحر   عدم تشخیص توسط رادارهای حرارتی )به دلیل دمای عولیاتی نزدیک به محیط( و هوچنین امکان به کارگریرری در                        

تا کنون در زمینه پیل سوزای پلیوری و به طور ویرژه پریرل         ۰%۰۵باشد  دکار زهرا یاوری دانش آموزاه دکاری شیوی کاربردی اظهار کرد: این گروه از سال                  محل می 
کند  دالیل اناخاب پیل سوزای پلیوری توسط این گروه پژوهشی را راندمان قابل توجه  عدم وجود مشکالت الکارولیت سیال  امکران        سوزای ماانل مساقیم پژوهش می    

های پایین سازت بیران  و نیز سازت در طیف وسیعی از ابعاد  عدم زوردگی در پیل و در نهایت هزینه(Stack)ی طراحی و سازت پیل به صورت تک سل و یا مجووعه 
سازی تر و تجاریگردد  میاواند نوید بخش کاربردی راحتنوود  پیل سوزای پلیوری با داشان الکارولیت جامد که سبب تسهیل در امر اناقال پروتون بدون بسار سیال می

دالر    ۲۴۴۴شده است که قیوت باالی این نوع پلیور )  تر باشد  دکار یاوری در ادامه افزود: تاکنون از غشای پلیوری نافیونی برای این منظور اسافاده می                 مقرون به صرفه  
وت نوایند  در سناز و طراحری   قی به ازای هر مار مربع غشا( سبب شد این گروه تحقیقاتی اقدام به جایگزین کردن نافیون با انواع دیگر و کوپلیورهای سولفونه با نازلارین                 
های سوزای پلیوری در کار کردن برا    پلیورهای جایگزین تالش شده است تا عبور عرضی سوزت از پیل به میزان قابل توجهی کاهش یابد  یکی از عوده مشکالت پیل           

ها فلزات نجیب نظریرر      آورد  کاتالیزورهای رایج برای این دساه از واکنش        باشد که الزام به اسافاده از کاتالیزور را بوجود می         های زطی ساده  سینایک کند واکنش می      الکل
دهد  دکار یاوری در ایرن   شوند  این قضیه راندمان پیل را کاهش می های واکنشی می  باشند که عالوه بر قیوت باال  دچار مسوومیت توسط حدواسط         پالتین و پاالدیوم می   

هرای  های چند فلزی و فلز  اکسید فلز در بسار کربنی هوراه با پلیور طبیعی کیاوزان روی آورد  نانوکامپوزیت زمینه اظهار داشت: گروه پژوهشی به اسافاده از نانوکامپوزیت      
زت ورودی   سو معرفی شده  ضون کاهش میزان بارگذاری فلز نجیب  سبب اکسایش بیشار حد واسط ها و در نایجه حذف مسوویت شده است  هوچنین با قلیایی کردن        

کنند  در نایجه این امر  دانسیاه جریان      تر سط  کاتالیزور را تر     به پیل  تالش شده است حردواسط های مساعد مسووم کنندگی کاتالیزور را دچار تغییر فاز کرده تا راحت                 
اندازی به میزان قابل توجهی کاهش یافت  در نایجه شرایط عولیاتی پیرل بره شررایرط              تولیدی پیل افزایش یافاه و هوچنین میزان پاانسیل مورد نیاز پیل به منظور راه             

و     ٩۴ Cباشد در حالی که برای نوونه ارائه شده توسط این گرروه  دمرای    می C%۴˚محیطی نزدیک شده و توان تولیدی پیل افزایش یافت  دمای عولیاتی نوونه تجاری          
های گوناگون با مسیرهای جریان مافاوت از کارهای این گروه پژوهشی بوده است  هوچنین سازت  تر بهینه شده است  طراحی صفحات جوع کننده جریان در جنس پایین
گریز شده های کربنی آبهای نفوذ گاز  ازپارچههای نفوذ جریان در این دانشگاه صورت گرفاه است  دکار یاوری در این زمینه بیان داشت: برای طراحی و سازت الیهالیه

دوست برای زیرالیه میکروماخلخل اسافاده شده است  این طراحی سبب مردیرریرت آب در سرطر                        با تفلون برای زیرالیه ماکرو ماخلخل و مخلو  کربن و پلیور آب           
های سوزای پلیوری برای اساحصال توان و جریان باالتر و ی پیلگردد  دکار نوروزی فر و دکار یاوری اهداف آینده این گروه پژوهشی را سازت مجووعه            کاتالیزوری می 

سبکار و مقاومرارر    ورتیا پاانسیل بیشار بیان کردند  هوچنین  تالش برای سازت کاتالیزورهای مربو  به احیای اکسیژن و نیز طراحی صفحات جوع کننده جریان به ص       
 یابد باشد  با برطرف این مشکالت  تجاری سازی محصول فوق توجیه بیشار اقاصادی مینسبت به زوردگی و ضربه می
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 حضور دکتر بندانی به عنوان نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کنفرانس دهلی 
روند اساانبول  با حضور دکار بندانی رئیس دانشگاه سیساان و بلوچساان به عنوان نواینده وزارت علوم و                  -کنفرانس قلب آسیا  

کشور عضو و حامی  از جوله جوهوری اسالمی ایران برا     ۵۴شرکت معاونان وزرای امور زارجه  نوایندگان و کارشناسان ارشد          
کنندگان در این کنفرانس در زصوص برقراری صل  و ثبات در         محوریت کوک به افغانساان در دهلی نو برگزار گردید  شرکت          

گذاری و گسارش آموزش عالی در این کشور بحث و تبادل نظر کرردنرد         افغانساان  افزایش سرعت بازسازی  تورکز بر سرمایه      
رسول اسالمی  مدیرکل آسیای غربی وزارت امور زارجه نیز از ایران در اجالس کنفرانس قلب آسیا شرکت کرده بود  در حاشیه 

هواای پاکساانی زرود دیردار کررد  ایرن            اعزازاحمد چودری معاون وزیر امور زارجه هند با  -اس جی شانکار -این کنفرانس نیز  

نخست وزیر هند در دسامبر سال گذشاه به الهور بود  دکار بندانی بره     “  نارندرا مودی“نخساین دیدار معاونان وزرای امور زارجه هند و پاکساان بعد از سفر غیر مناظره  
ای در رابطه با اقدامات انجام شده تدابیر اعاوادساز آموزشی ارائه نوودند که مورد اساقبال شرکت کنندگان قرار گرفت  عنوان نواینده وزارت علوم نیز طی سخنرانی  بیانیه

کشور عضو قلب آسیا شامل جوهوری اسالمی ایران  افغانساان  پاکساان  چین  روسیه  هند  جوهوری آذربایجان  قرزاقسراران  قررقریرزسراران               ۰۰الزم به ذکر است  
ه  فنالند  آلوان  عرراق      انستاجیکساان  ترکونساان  ترکیه  عربساان سعودی و امارات ماحده عربی است  هوچنین کشورهای آمریکا  اسارالیا  کانادا  دانوار   مصر  فر                  

به میرزبرانری     ۲۴۰۰  در سال رجهایاالیا  ژاپن  نروژ  لهساان  اسپانیا  سوئد و انگلیس نیز از حامیان این کنفرانس هساند  نخساین کنفرانس قلب آسیا در سط  وزیران زا 
برگزار شد  به علت قرار گرفان افغانساان در مرکرز    ۲۴۰۰تا  ۲۴۰۲های بعدی به ترتیب به میزبانی افغانساان  قزاقساان و چین در سال های اساانبول برگزار شد  نشست 

 آسیا  نام این نشست قلب آسیا اناخاب شد و به دلیل آنکه اولین نشست در اساانبول برگزار شد  عبارت روند اساانبول هم به آن اضافه شد 

 نخستین نشست کمیته مشترک علمی ایران و پاکستان در اسالم آباد برگزار شد. 
آموزشی و فناوری بین دو کشور را بررسی کردند  در این                های علوی  های توسعه هوکاری  در این نشست دو روزه  طرفین زمینه      

های نشست کویاه تخصصی مشار  علوی  فناوری و آموزشی جوهوری اسالمی ایران و جوهوری اسالمی پاکساان  زمینه                     
اندازی و مدیریت   های مخالفی از جوله انجام تحقیقات مشار   تبادل تجربیات در حوزه تاسیس  راه         هوکاری دو کشور را در حوزه 

-هایها ودوره های کوتاه مدت و بلند مدت  تاسیس دانشکده         های علم و فناوری  تبادل اسااد و دانشجو  اعطای بورس            پار 
ها میان مراکز علوی و پژوهشی دو  طرف         عالی  توسعه هوکاری  ها و مراکز آموزش   مشار   آموزش اعضای هیئت علوی دانشگاه     

را مورد بحث و بررسی قرار داد  اعضای ایرانی کویاه مشار  را دکار بندانی رئیس دانشگاه سیساان و بلوچساان  دکار دوسای                        
شکیل و اعضای   ک ت رئیس پار  علم و فناوری زراسان جنوبی  دکار حاج جباری مدیر کل امور دانشجویان غیر ایرانی  دکار ملبوبی معاون فناوری پژوهشگاه ژنای                           

عالی  ده کویسیون آموزش  اینپاکساانی این کویاه را رئیس بنیاد علوم پاکساان  نواینده شورای تحقیقات علوی و صنعای پاکساان  مشاور علوی وزارت علوم و فناوری  نو                      
 دهند  نواینده دانشگاه ملی علوم و فناوری و نواینده فناوی اطالعاتی موسسه کامساس  تشکیل می

حضور معاون پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان در چهل و نهمین اجالس معاونان پژوهشی 

 ها و مراکز پژوهشی دانشگاه
های علم و فناوری اوایل زرداد        ها  مراکز پژوهشی و پار       ها  پژوهشگاه   چهل و نهوین اجالس معاونین پژوهشی دانشگاه       

امسال در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار گردید   در این اجالس دکار احودی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم  به بیان                     
ها در عولیاتی کردن آن پردازت و با اظهار این مطلب که اقاصاد مقاومای بر                   های اقاصاد مقاومای و نقش دانشگاه       ویژگی

ها را    های اقاصادی است  دانشگاه زالف تصور عامه  یک اقاصاد ریاضای نیست  بلکه یک اقاصاد پایا و مقاوم در برابر شو  
کنندگان در    بنیان دانست  سپس شرکت     های دانش   دارای نقش اساسی در به وجود آوردن یک اقاصاد پایا از طریق شرکت              

 این نشست در سه پانل ازاصاصی زیر به طور موازی به بحث تبادل و نظر پردازاند: 
 ها   ها و کارگاه در آزمایشگاه ۰۰۴۲۹و ایزو  HSEها و مراکز پژوهشی با سازمان اسااندارد ایران در زصوص برقراری نظام نشست تخصصی نحوه تعامل دانشگاه -۰
 نشست تخصصی نظام نوین آزمایشگاهی با تاکید بر بخش زصوصی  -۲
 ها در حوزه پژوهش و فناوری   گرائی دانشگاه نشست تخصصی تدوین برنامه راهبردی و ماموریت-۵ 

دهی تاکید بر شکل  با  دکار کردی توندانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سیساان وبلوچساان  با حضور در پانل نظام نوین آزمایشگاهی با تاکید بر بخش زصوصی                          
ها ی ذاتی دانشگاه  ها در حوزه تحقیقات شده و به نقش وظیفه        ها  زواساارتبیین هرچه بهار وظیفه دانشگاه     مراکزتحقیقات محوراساانی در کنار آزمایشگاه مرکزی دانشگاه      

تواند نقش  آفرینی آن درجامعه پردازاند  ایشان این راهکارها را در رابطه با توسعه پژوهش و فناوری مناسب دانساد که می                     های بالقوه به بالفعل و نقش     در تبدیل ایده  
قطبی -۵ها به سوت آنالیزهای تخصصی       سوق دادن آزمایشگاه  -۲ها   تجهیزو ارتقا اساانداردهای کیفی آزمایشگاه    -۰ها داشاه باشد:    الوللی کردن دانشگاه  کلیدی در بین  

تقویت و حوایت تربیت دانشجوی     -٩ها   پرهیز از بروکراسی اداری در حوزه آزمایشگاه         -۹ها   الوللی شدن آزمایشگاه  بین-۰تر آنها    برای نقش آفرینی بهار و تخصصی     
ها در حوزه پژوهشی    گردد عولکرد دانشگاه ماه یا اوایل زرداد و در هفاه پژوهش برگزار می         پژوهش محور در وزارت علوم  این اجالس که هرسال دو بار اوازر اردیبهشت            

ای تدوین شده است و مسئولیت اجرای        گانه تقسیم بندی و برای هر منطقه  برنامه          ۰۴های کشور به مناطق     گیرد  الزم به یادآوری است دانشگاه     مورد بررسی قرارمی  
 ها به آن منطقه سپرده شده است برنامه
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 دیدارها    

 بازدید رییس بنیاد علوم پاکستان از دانشگاه سیستان وبلوچستان
پروفسور اشرف  رییس بنیاد علوم پاکساان جهت بازدید و مذاکره وارد دانشگاه سیساان و بلوچساان گردید  این دیدار و گفاگو در                           

نامه هوکاری با این کشور صورت پذیرفت  در این دیدار دکار بندانی         راساای سفر دکار بندانی ریاست دانشگاه به پاکساان و انعقاد تفاهم 
ضون تشکر و قدردانی از حضور ایشان در دانشگاه  شرایط و موقعیت جغرافیایی دو کشور هوسایه را زمینه مناسبی دانست تا در راساای                  

های علوی و پژوهشی بسط و گسارش یابد  پروفسور اشرف نیز طی گزارشی به معرفی و عولکرد آکادمی پاکساان و زمینه    آن  هوکاری 
های توسعه هوکاری است  ایشان به شرایط و        ها و زمینه  های هوکاری پردازت وگفت: هدف این سفر بازدید عینی از امکانات آموزشی و پژوهشی دانشگاه در زمینه راه                  

آموزشی به  -های علوی اکوسیسام اساان و منطقه اشاره نوود و این شرایط را در جهت ارتقای مناسبات علوی و پژوهشی مناسب دانست و به برگزاری و گسارش کارگاه                         
پژوهشی دانشجویان  بورسیه دانشجو در مقطع تحصیالت تکویلی و تبادل اسااد             -های مشار  علوی  ویژه با کشورهای مسلوان  اناشار کااب و مجالت  انجام پروژه           

کرد تا این دیدار باواند زمینه توسعه و هوکاری          های علوی و آموزشی را به دانشگاه واگذار نوود   ایشان در زاتوه اظهار امیدواری               ریزی کارگاه تاکید و ازایارات و برنامه    
م معظم رهبری    مقاهای هوه جانبه علوی میان دو کشور را گسارش دهد  پروفسور اشرف در ادامه دیدار زود از امکانات دانشگاه مانند کاابخانه مرکزی اهدایی                                

 ها  پار  علم و فناوری  تاالر فردوسی  تاالر و مجاوع فرهنگی امام رضا )ع( و نیروگاه زورشیدی دانشگاه بازدید نوود آزمایشگاه

 معاون توسعه علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی از دانشگاه دیدار کرد.
ریزی کشور که بهوراه هیاتی ماشکل از سازمان مابوع آقای واعظ مهدوی معاون توسعه علوی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه    

هرای در دسرت       های عورانی و طررح زود  به اساان سیساان و بلوچساان سفر نووده است  از امکانات آموزشی و پژوهشی  پروژه          
های مخالف دانشگاه را در ازایار ایشران و    ها و حوزهاحداث دانشگاه بازدید نوود  در این دیدار دکار بندانی اطالعات الزم در زمینه    

هیات هوراه قرار داد  سلف سرویس جدید دانشکده فنی و مهندسی  آزمایشگاه مرکزی  فضای سبز و پردیس دانشگاه  مرجرارورع                     
های دانشگاه بود که معراون تروسرعره       های پرورش گیاهان دارویی از مهوارین بخش آموزشی و فرهنگی در حال احداث و گلخانه       

 علوی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از آنها بازدید بعول آورد 

 بازدید والی استان نیمروز و استاندار سیستان و بلوچستان از آزمایشگاه مرکزی
باشد  این  های حوزه شبه قاره می    دانشگاه سیساان و بلوچساان  با دساور وزارت علوم  تحقیقات و فناوری  پیگیر ارتبا  با دانشگاه                

مهم باعث گردید تا والی اساان نیوروز افغانساان در معیت مهندس هاشوی اسااندار سیساان و بلوچساان  از دانشگاه بازدید نوایند                       
ایشان ضون بازدید از آزمایشگاه مرکزی که پیشرفاهارین تجهیزات تحقیقاتی در آن ماورکز گردیده است  توانوندی علوی و                         
پژوهشی دانشگاه را بسیار چشوگیر ارزیابی نوود  وی هوچنین با بازدید از دیگر مراکز و ابنیه دانشگاه  منجوله تاالر امام رضا )ع(                         

 زواساار ادامه هوکاری بیش از پیش با دانشگاه شد 

 بازدید رئیس بنیاد علوم پاکستان از پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
پروفسور محود اشرف  رئیس بنیاد علوم پاکساان  از پار  علم و فناوری اساان بازدید کردند  در این بازدید برزی از واحدهای فناور و                         

بنیان مساقر در پار  علم و فناوری اساان  زدمات و محصوالت زود را ارائه کردند  پروفسور اشرف از وجود نقا  مشار  بین دو   دانش
های دوجانبه  های علوی و فناوری ایران را در این زمینه شایساه تقدیر دانست واظهار امیدواری کرد هوکاری                کشور زبر داد و پیشرفت    

های پژوهشی بیشار شود  هوچنین رئیس پار  علم و فناوری اساان بر توسعه                بین دو کشور دوست و هوسایه جهت راهبرد هدف          
-های علم و فن   های علوی و فناوری ایران و پاکساان تاکید کرد و گفت: حوزه وسیعی برای هوکاری بین دو کشور در زمینه                    هوکاری

توانند با یکدیگر در بررسی پاانسیل موجود هوکاری کنند  در پایان گزارشی درباره حوزه فعالیت پار  علم و فناوری اساان                      های دو کشور می   آوری وجود دارد و آکادمی    

مرکز مشار  علوی و فناوری ایران و پاکساان در         “ارائه گردید  الزم به ذکر است پار  علم و فناوری اساان سیساان و بلوچساان به عنوان مسئول راه اندازی و پیگیری          

 است  معرفی شده ”چابهار 

 دیدار مدیر کل سیاست گذاری فرهنگی واجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری با ریاست دانشگاه 
در این دیدار دکار بندانی ضون تقدیر و قدردانی از حضور دکار شالچی و هیأت هوراه به دانشگاه گفت: دانشگاه باید به عنوان محور    

ی بیشاری نواییم چرا که مرا در اسراران        توسعه اساان شنازاه شود ودر این راساا ما قصد داریم تا از نیروی بومی وکارآمد اسافاده              
ی موثر وبهینه نواییم تا شاهد تحوالت زوبری در      ها اسافاده های ملووس وغیر ملووس زیادی داریم وبایسای از این ظرفیت         سرمایه

اساان و منطقه باشیم  دکار شالچی نیز طی سخنانی گفت: فلسفه ایجاد اتاق فکر این است تا کسانی که ذینفع هسارنرد در مرورد             
شود  ترین محور محسوب میتوسعه هر اساان با هودیگر مشورت نوایند  و از آنجایی که دانشگاه محیط سیاسی نیست و کارشناسی           

ها را شناسایی و نسبرت بره رفرع        چالش کارشناسان صنایع و    شده و با هوفکری و هودلی    باید به عنوان محور توسعه شنازاه شود تامحل رفت وآمد تجار  کشاورزان           
 ر کشور باشیم  راسمشکالت اقدام گردد  باید که دانشگاه زانه گفاگوی عقالنی ومحفلی جهت گفاگوی هوه اصناف باشد تا به امید زداوند شاهد رشد و شکوفایی س
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 ها نشست

 سومین نشست هیات امنای بنیاد علمی اکو با حضور ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان  
دکار بندانی ریاست محارم دانشگاه سیساان و بلوچساان بهوراه نوایندگانی از وزارت علوم و                  

-ECOوزارت امورزارجه در سومین نشست هیات امنا و جلسه کویاه اجرایی بنیاد علوی اکو                  

SF                    دراسالم آباد پاکساان شرکت نوود  دکار منظور حسین سومرو  رئیس بنیاد گزارشی از
های این بنیاد را ارائه نوود  سپس محورهای دساور کار هیات امنا مبنی بر اناخاب رئیس                 فعالیت

های شرکت کننده  گزارش مصوبات جلسه دوم  بودجه بنیاد           جدید  پذیرش بیانیه  نظرات هیات    
های بنیاد به بحث و تبادل نظر گذاشاه شد و               ها و فعالیت   تعیین مدیر اجرایی بنیاد  برنامه      

پیشنهادات ایران در زصوص نحوه پردازت مساقیم و غیر مساقیم سهم ایران مطرح و تصویب                 
شد تا ایران بخشی از سهم زود را به صورت نقدی و نیم دیگر را از طریق ارائه بورسیه دانشجویان دوره دکاری  فرصت مطالعاتی  تامین                           

علوی اکو به     بنیاد    های اکو تامین نواید  در جلسه کویاه اجرایی  بیانیه ایران توسط دکار بندانی و لزوم حوایت ایران از هوکاری با اکو قرائت گردید                        ها و کنفرانس  کارگاه
ارزشیابی امکانات  -۰ نواید:    های زیر فعالیت می     های کشورهای عضو در زمینه       کننده جهت ترغیب و حوایت از فعالیت         کننده و تنظیم    عنوان یک مرکز مالی  هواهنگ     

ریزی جهت تقویت مؤسسات علوی        برنامه-۲های آموزشی جهت تأمین نیروی انسانی کاماًل ماهر در زمینه علوم و تکنولوژی                 آموزشی موجود در منطقه و تنظیم برنامه       
-۰های مشکالت کشورهای عضو در مورد تکنولوژی و ارزیابی تکنولوژیکی هر کشور عضو و تسهیل اناقال تکنولوژی    بررسی زمینه - ۵ای   مهندسی  تحقیقاتی و توسعه 

های توسعه    که در برنامه    انیهای اقاصادی و یا بازرگ      های ارزش   های علوی در زمینه     های تحقیقاتی مشار   توسعه پروژه    های تحقیقاتی هدفدار از جوله برنامه توسعه پروژه 
های علوی از طریق ارتباطات       تقویت هوکاری -٩ای   مبادله اطالعات علوی و تکنولوژیکی از طریق مراکز تعیین شده و مؤسسات شبکه            -  ۹های کشورهای عضو     یا پروژه 

های   ترغیب روش -۰و رابطه با علوم و تکنولوژی در کشورهای عض         های مشار  در زمینه موضوعات عوده در        نهادینه  مبادله دانشوندان و برگزاری سوینارها و کنفرانس       
های علوم طبیعی  پایه  اجاواعی  انسانی           اناشار فصلنامه علوی مشاول بر مقاالت تحقیقاتی دانشوندان کشورهای عضو در زمینه                 -%پیشرفاه در آموزش علوم        

اعطای جوایز و تقدیرنامه به دانشوندان برجساه در زمینه          -۰۴ های علوم و تکنولوژی با هوکاری کشورهای عضو             برگزاری نوایشگاه -۵کاربردی و تکنولوژی       پزشکی 
های علوی    تقویت کاابخانه -۰۲ های مرکزی در کشورهای عضو اکو     های علوم و تکنولوژی برجساه به عنوان هساه شناسایی سازمان-۰۰ علوم و تکنولوژی در منطقه اکو   

 ساان  افغانساان  تاجیکساان  قرقیزساان نیز حضور داشاند کو تکنولوژیکی در کشورهای عضو  در این نشست عالوه بر ایران کشورهای پا

 اولین نشست کرسی های ترویجی با عنوان اقتصاد مقاومتی در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد 
های ترویجی با عنوان اقاصاد مقاومای با حضور اعضای هیات علوی و برزی از                     اولین نشست کرسی   

دانشجویان دانشگاه سیساان و بلوچساان برگزار و اقاصاد مقاومای  تفاوت اقاصادی با ریاضت اقاصادی  ابعاد               
های اقاصاد مقاومای به بحث و       های قابل تبیین در نظریه     اندازها و چشم  و الگوهای اقاصاد مقاومای  افق     

پردازی دانشگاه سیساان و بلوچساان      های نظریه تبادل نظر پردازاه شد  دکار کردی دبیر اجرایی کرسی           
های ترویجی  ترین سط  کرسی  شود   پایین  ها در سطوح نقد  مناظره و ایده پردازی اجرا می           گفت : کرسی  

است که اولین کرسی توسط دکار کرد با موضوع اقاصاد مقاومای اساارت زورده است و مرحله دوم آن در                      
شهریور ماه برگزار زواهد گردید  وی نهادینه کردن طرز تفکر  ابراز عقیده  نقد و ارائه پیشنهادات را در جامعه                 

ای توسعه یافاه است که تولید فکر  نقد فکر و عولیاتی            ها برشورد و گفت: جامعه    از مهوارین اهداف برگزاری این کرسی     
ها بدون  ها افراد با توجه به یک سری چارچوب        کردن یک فکر باواند نقش کلیدی را در زود نشان دهد  در این کرسی               

ترس نظرات و پیشنهاداتشان را عنوان  و نقدهایشان را هوراه با راهکارهایی که باواند آن را در جامعه عولیاتی کند ارائه                       
ها محدودیای وجود ندارد و هر زمان ارائه دهنده  ناقد و داور اعالم آمادگی کردند                دهند  از لحاظ زمان برگزاری کرسی     می

ها  بهارین کرسی به شورای انقالب فرهنگی       گردد و در نهایت از مجووع کرسی      ها تعیین می  زمان برای برگزاری کرسی   
شود  دکار کردی افزود: اقاصاد     های کلی جامعه اجرایی می    شود و درآنجا پس از پایش  بهارین کرسی در سیاست         ارائه می 

-های کالن جامعه است که در آن دو سط  دانشگاهی و غیر دانشگاهی بحث و تبادل نظر می                  مقاومای یکی از سیاست   
رفاه و زیر     اعیشود  در سط  غیر دانشگاهی بایسای این فکر را در جامعه فرهنگ سازی کنیم که به سوت زودباوری در حوزه فرهنگی   اقاصادی  سیاسی و اجاو                               

اد مقاومای درجامعه   قاصها را فراهم کنیم و در سط  دانشگاهی نیز هدایت قشر جوان  تا باوانند در آینده به عنوان یک بازوی عولیاتی و اجرایی موثر در اجرای ا                             سازت
ای نظریه پردازی به نفع     ی ه ایفای نقش کنند  قطعا وقای این موارد در کنار هم قرار بگیرند ثوره و محصول اقاصاد مقاومای را زواهیم دید  وی تاکید کرد: محصول کرس                        
طقه جنوب شرق کشور در     من  جامعه است و می تواند نقشه راه مدیران باشد  دکار کردی در پایان عنوان نوود: دانشگاه سیساان و بلوچساان به عنوان اولین دانشگاه در                          

ها به سوت و سوی مسائل و         های اساان است  هدایت کرسی     ها در سایر دانشگاه   های نظریه پردازی پیش قدم شده و پیگیر هدایت و ترویج کرسی              برگزاری کرسی 
های منطقه مانند     های اساان  مباحثی چون اقاصاد مقاومای   توسعه ساحل مکران   مهار ریزگردها  چگونگی اسافاده از پاانسیل                   از پاانسیل     مشکالت منطقه و اسافاده   

های ماعدد دیگری که امکان       های کشاورزی و شازص     های اجاواعی  اقوام   مذاهب  ترانزیت و پاانسیل        انرژی زورشید و باد و افزایش بهره وری مرز و هوچنین بحث            
 بحث و بررسی بر روی آنها وجود دارد 
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نشریه داخلی حوزه معاونت پژوهش و فناوری                                                 

 6152، اکتبر 5931سال دوم، شماره چهارم، مهر
 ارتباط دانشگاه با 

 صنعت و جامعه

 های پژوهشی         اولویت 

 5931پروژه های تحقیقاتی سال 

 مجری سفارش دهنده عنوان طرح ردیف

 دکار محودرضا شهرکی سازمان صنعت  معدن و تجارت  اساان  تدوین برنامه راهبردهای توسعه صنعای و معدنی و تجاری اساان سیساان ۰

 دکار محوود شیرازی شورای هواهنگی مبارزه با مواد مخدر اساان  های آلوده و پرزطر در ایجاد گرایش نسبت به مواد مخدر نقش محله ۲

 دکار علی عرب شورای هواهنگی مبارزه با مواد مخدر اساان  بررسی تاثیر شغل) درآمد( و رضایت شغلی در ماندگاری درمان بهبود یافاگان از اعایاد ۵

دکار طاهره فنایی شیخ  شرکت گاز اساان سیساان و بلوچساان طراحی و سازت نانو سنسور گاز ماان ۰
 االسالمی

 دکار محوود شیرازی شورای هواهنگی مبارزه با مواد مخدر اساان  های مرتبط با معاادان از مدازالت درمان و کاهش آسیب مقایسه میزان آگاهی گروه ۹

 دکار عبدالرسول حسنی فر مرکز راهبردی فرماندهی کل قوا مآزذ شناسی جنگ نرم ٩

 دکار یحیی کاظوی  اداره کل آموزش و پرورش اساان  بررسی راهکارهای نگهداشت سواد آموزان در کالسهای سواد آموزی اساان س و ب ۰

 دکار ناصر ناسای زایی  اداره کل آموزش و پرورش اساان  انگیزه بودن افراد بیسواد برای باسواد شدنشناسایی عوامل بی %

 دکار محوود شیرازی  اداره کل آموزش و پرورش اساان   رابطه بی سوادی با آسیب های اجاواعی در اساان س و  ب ۵

 دکار سیدرضا بالغت اداره کل آموزش و پرورش اساان  آسیب شناسی الگوی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی سواد آموزان دوره سواد آموزی  ۰۴

  5931ها سال اولویت های پژوهشی سازمان
  5931های پژوهشی نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان در سال اولویت

 های گردشگری در شهرهای مرزی اساان ها و فرصتچالش  ۰
 نقش مناطق آزاد در امنیت شهرهای مرزی اساان   ۲
 گذاری و نقش آن در امنیت شهرهای مرزی اساان اشاغال سرمایه  ۵
 گسارش و جلب توریست در شهرهای مرزی اساان   ۰

 کارکردهای ژئومورفولوژی در شهرهای مرزی اساان   ۹
 ها درکنارل و امنیت مرز و شهرهای مرزی اساان کاربرد تصاویر ماهواره  ٩
 ای ارتباطات ریلی و توسعه کارکردهای مرزی و منطقه  ۰
 راهکارهای کاهش تصادفات در اساان با موقعیت جغرافیایی و اناظامی   %

 های پژوهشی اداره استاندارد  استان سیستان و بلوچستاناولویت

 201 بررسی اساانداردهای بین الوللی مناشر شده درISO/TC – 202ISO/TC –ISOEMCO .، 

های تولیدی اساان های حوزه انرژی در واحدبررسی میزان بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی و رعایت اسااندارد 

سازی تاثیر امواج فراصوت و افزودنی شیر زشک بدون چربی بعنوان یک ترکیب فراسودمند بر روی کیفیت و بیاتی نان حجیم بررسی و بهینه 

 های پژوهشی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان و بلوچستاناولویت
 ای اساان تدوین سند جامع راهبردی آموزش مهارت و فناوری اداره کل آموزش فنی وحرفه -۰

   DEAو   AHPای شهرساان زاهدان با تلفیق دو روشهای آموزش فنی و حرفهارزیابی کارگاه -۵

 های شغلی برای دسایابی به ظرفیت ASDهای مهارتی دانشجویان مراکزشناسی نظام آموزشآسیب -۰
 ای های الکارونیکی جهت سنجش مهارت آموزاگان فنی و حرفهنقش فناوری اطالعات در برگزاری آزمون -۹
 های دانشگاه با نیازهای جامعه و بازارکار دراساانارزیابی ورودی -٩

 ریزی استان سیستان و بلوچستاناولویت پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه
 شهرساان اساان ۰۵تهیه و تنظیم شناسنامه اقاصادی  اجاواعی  فرهنگی 

 اولویت پژوهشی اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان
های عورانی در مناطق مرزی و صنعای اساانبررسی و ضرورت بکارگیری پدافند غیر عامل و مدیریت بحران شهری در پروژه 
  

 اولویت پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سیستان و بلوچستان  
 های اجاواعی در سبک زندگی نوجوانان و جوانان اساان سیساان و بلوچساانرصد نقش شبکه 
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 نشریه داخلی حوزه معاونت پژوهش و فناوری                                                  

 ارتباط دانشگاه با  6152، اکتبر 5931سال دوم، شماره چهارم، مهر

 صنعت و جامعه

 هانامه تفاهم

 های علمی، پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان با دانشگاه علوم پزشكی زاهدان نامه مشترک فعالیتتفاهم
ی از قبیل   اهای بین حوزه  هوکاری در تاسیس پژوهشکده و دیگر مراکز پژوهشی مشار   هوکاری در تاسیس و راه اندازی رشاه     

الوللی  از جوله مفاد این تفاهم نامه است  رئیس دانشگاه            مجالت علوی  پژوهشی ملی و بین       مهندسی پزشکی  چاپ و اناشار    
تجهیزات پیشرفاه     میلیارد ریال   ۰۴۴۴بیش از      سیساان و بلوچساان گفت:در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه سیساان و بلوچساان           

وجود دارد که این امر امکان مناسبی را برای محققان  پژوهشگران و اعضای هیئت علوی دانشگاه در امر تولید علم فراهم کرده                       
باوان به   های دو دانشگاه  و زوشبخاانه دسااوردهای قابل توجهی را نیز بدنبال داشاه است وی افزود: اگر از مجووع ظرفیت                   

صورت بهینه و مطلوب اسافاده کرد گام مهوی در تولیدات علوی مناج به ارائه زدمت مطلوب به مردم برداشاه شده است  دکار                       
های تحقیقاتی و پژوهشی است تا با بهره گیری از آن برای ارتقاء علوی              میری رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز گفاند: مهوارین رکن در دانشگاه ها انجام فعالیت              

 ز زرسندی کرد براجامعه در راساای ارائه زدمات اقدام شود  وی از هوکاری مشار  دو دانشگاه در جهت ارتقاء فعالیت های علوی با هدف رفع نیازهای جامعه ا

 نامه همكاری مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان با  مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور تفاهم
بره   های اجرایی  و  در طراحی  اصالح و ارتقاء سیاست و مراکز علوی پژوهشی   هادانشگاه   این تفاهم نامه در راساای نقش موثر      

های اجرایی با حضور دکار بندانی به نوایندگری  منظور فراهم آوردن زمینه مساعد برای تعامل سازنده بین مراکز علوی و دساگاه            
از دانشگاه سیساان و بلوچساان و دکار افاخاری رئیس شورای پژوهش وزارت کشور از مرکز مطالعات راهربرردی و آمروزش                   
وزارت کشور در تهران به امضا رسید  با توجه به نقش ارزنده و موااز دانشگاه سیساان و بلوچساان در توسعه هوه جانبه اساران                         

-های تحصیالت تکویلی در رشراره    ها در قالب برگزاری دوره    وزارت کشور و دیگر سازمان     مقرر گردید: تربیت نیروی ماخصص     
دهی و حوایت از طرح های تحقیقاتی اساادان و محققان دانشگاه توسط مررکرز بره        های مورد نیاز  هوکاری در راساای جهت 
کارهای الزم برای رسیدن به وضعیت مطلوب  هوکاری        ها و راه  های موجود و ارائه برنامه    منظور شناسایی نیازها  مسائل و آسیب     

هرای پرژوهشری      های الزم از طررح های کارشناسی ارشد و دکاری در حوزه های مورد عالقه طرفین  هوکاری و حوایت      در زصوص حوایت مالی و اجرایی از پایان نامه        
هرای آمروزشری       های علوری  دوره    هوایش های مأموریای وزارت کشور توسط مرکز  حوایت از چاپ و نشر کاب مرتبط با موضوعات مورد نیاز  برگزاری                 مرتبط با حوزه  

هرای  کارها در عررصره  ها و راههای اصلی پیش روی جامعه به منظور شنازت آسیب      های تخصصی مشار  در زصوص مسائل و چالش       افزایی و نشست  های دانش کارگاه
های مورد عالقه و نیاز طرفین  ارائه مشاوره علوی و پژوهشی از طرریرق   دازلی و بین الوللی  هوکاری در زصوص انجام تحقیقات  تألیف کاب و اناشار نشریات در حوزه       

هرا   ای برای این دورههای آموزش مجازی و تهیه و تدوین محاوای الکارونیکی و چند رسانهاعضای هیأت علوی دانشگاه و هوکاری در نیازسنجی  طراحی و اجرای دوره 
 های موثری انجام پذیرد هوکاری

نامه همكاری چندجانبه بین پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان، دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، صندوق تفاهم

 کارآفرینی امید و مرکز کارآفرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان 
های کلی نظام مقدس جوهوری     انداز و سیاست  تاش  رئیس پار  علم و فناوری اساان گفت: در راساای اهداف سند چشم             دکار شهیکی 

توان از   های روساایی و حوایت از افراد توانوند در روسااهای اساان میهای غنی در محیطاسالمی ایران و نیز با توجه به وجود ظرفیت    
های کشراورزی  کشرت       های فراوان روسااهای اساان در زمینهمهاجرت روسااییان به شهرها جلوگیری کرد  هوچنین با وجود ظرفیت       

توان با حوایت از روسااییان اشاغال پایداری را در این حوزه ها ایرجراد کررد  وی افرزود:                        گیاهان دارویی و تولیدات صنایع دسای می      
رفت از معضل بیکاری است که ایرن        های برون کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای ارزش آفرین و دانش محور روساایی یکی از راه حل               

مهم باعث افرایش تولید دازلی شده و هدف از انعقاد این تفاهم نامه حوایت از تولید و اشاغال در بخش مشاغل روساایی به منظور راه                
نامه پار  علم وفناوری سیساان و بلوچساان ماعهد به آموزش کارآفرریرنران         باشد  در این تفاهم    اندازی کسب و کارهای بازار محور در محیط های زانگی و روساایی می            

های آموزشی بازار محور ماناسب با نیاز صاحبان مشاغل  آماده سازی صاحبان مشاغل روساایی برای ورود به مرحله ایجاد کسب و کار      ها و دوره  روساایی  برگزاری کارگاه  
شود  مهندس دینارزهی رئیس صندوق کارآفرینی امیرد نریرز           ای  بازاریابی و ایجاد کانون توسعه و ترویج کارآفرینی روساایی می          های مشاوره بنیان از طریق حوایت   دانش

دوق کارآفرینی امید نیرز  صن گفت: حوایت از اشاغال پایدار و به زصوص اشاغال در حوزه روساایی از جوله اهداف اصلی صندوق کارآفرینی امید بوده و در این تفاهم نامه                    
اندازی و تثبیت واحدهای کسب و کار پس از پردازت تسهیالت  مشارکت در برگزاری  اندازی کسب و کار  مراقبت و نظارت بر راه        نسبت به تخصیص اعابار الزم برای راه      

 شود آموزشی با هوکاری سایر طرفین ماعهد میهایها و کارگاهها   جشنوارهنوایشگاه

 با دانشگاه سیستان و بلوچستان  تفاهم نامه آب منطقه ای سیستان و بلوچستان 
نامه هوکاری  های زیرزمینی  تفاهم  وری و حل مشکالت صنعت آب و با تورکز بر موضوع آب             در راساای توسعه و ارتقا دانش  افزایش بهره        

ای اساان و دکار علیرضا بندانی      بخشی  بین مهندس اتابک جعفری مدیر عامل آب منطقه         ای طرح احیاء و تعادل    آموزشی  پژوهشی و مشاوره   
های علوی  تحقیقاتی و جلب مشارکت       ای تقویت هر چه بیشار زمینه      عامل آب منطقه  سیساان بلوچساان به امضا رسید  مدیر       رئیس دانشگاه 

 نامه برشورد ترین اهداف این تفاهمهای ماقابل علوی  اناشارمجله  کااب و مقاله را از مهمهای مشار  و انجام بازدیدای  برگزاری هوایشنفعان و ارایه زدمات مشاورهذی
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 واحدهای 

 فناور

 برگزاری اولین رویداد اردوی کارآفرینی و مسابقه ایده پردازی در دانشگاه سیستان و بلوچستان 
اردیبهشت ماه به هوت و هوکاری پار  علم و فناوری اساان و دانشرگراه    ۵۰الی    ۲۵اولین اردوی کار آفرینی زاهدان در روزهای        

ایرده     %۰نفر از ایده پردازان و دانشجویان حضورداشاند  از این میان   ۰۵سیساان و بلوچساان برگزار شد  در این اردوی کارآفرینی           
ایده برتر با رای شرکت کنندگان اناخاب شد  صاحبران    ۰۴های بیان شده اردوی کارآفرینی مطرح شد و از میان ایده      در اولین گام    

تیم کاری تشکیل دادند و به آموزش  تورین کارآفرینی و رقابت مشغول شدند  در طری ایرن         ۰۴ها از میان شرکت کنندگان   ایده
کارگاه آموزشی با عناوین آشنایی با بوم کسب و کار  آموزش فن بیان و به کارگیری زبان بدن و نحوه ارزیرابری ایرده در                     ۵اردو   

تیم به  ۵دقیقه ایده زود را برای داوران شرح و نهایاا  ۹در پایان روز سوم شرکت کنندگان در عرض  مراحل مخالف از ایده تا محصول  برای شرکت کنندگان برگزار شد           
تیم اول و تیم نبض بازار ان عنوان تیم های اول تا سوم برگزیده شدند  تیم نوین بنیان با ایده سازت اپلیکیشن و کناور هوشوند برای کنارل در لحظه مصرف برق به عنو             

  و تیم ماهرانه به ترتیب تیم های دوم و سوم این رویداد بودند  در پایان جوایز نفیسی به تیم های اول تا سوم اعطا شد  

 برگزاری دومین رویداد کارآفرینی و کسب و کار زاهدان
دومین رویداد کارآفرینی و کسب و کار زاهدان به هوت پار  علم وفناوری اساان و با هوکاری دانشگاه سیساان و بلروچسراران                         
اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات  شرکت سیوان زابل  اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی اساان  اداره کل ورزش و           

نفر شرکت کننده با  ۰۵۰جوانان اساان  بنیاد نخبگان اساان و روزنامه صب  زاهدان و هفاه نامه پر سیورغ و های وب و با حضور                     
حضور رئیس پار  علم و فناوری  رئیس اتاق بازرگانی   مدیر عامل شرکت سیوان زابل و مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات                      
اساان در سالن اجاواعات اتاق بازرگانی اساان سیساان و بلوچساان افاااح شد  رئیس پار  علم و فناوری اسراران در مرراسرم              

های جدید زواهیم بود  رویداد کارآفرینی کسب و کار رسیدن به این          افاااحیه رویداد عنوان کردند: اگر در اساان زیست بوم کارآفرینی ایجاد گردد  شاهد بروز و زلق ایده                 
های مافاوت در حوزه مخالف حضور دارند  اما توانورنردی راهربرردی       نواید  رئیس پار  علم و فناوری اساان در ادامه افزودند: در اساان افراد با ایده               مهم را تسهیل می   

رد  چررا کره افررادی برا            د ک جهت پرورش و بالفعل کردن ایده را دارا نبوده و به قواعد بازار آشنا نیساند  رویداد کارآفرینی و کسب و کار به چنین افرادی کوک زواه                         
شوند  دکار شهیکی تاش ادامه دادند: اساان سیساان و بلوچساران    های مخالف در یک تیم کاری قرار گرفاه و با قواعد کارگروهی در حوزه کسب وکار آشنا می        توانوندی
های شرکت کننده در   تواند نیرو محرکه توسعه کسب و کار و کار آفرینی در اساان باشد الزم به ذکر است شوار تیمهزار دانشجوست و این تعداد دانشجو می ۰۴۴دارای  

ایده اناخاب  ۰۰ایده توسط شرکت کنندگان ارائه گردید که پس از رای گیری نهایی  ۵۰قبل از رشد چشوگیری برزوردار بود  در این رویداد    این رویداد نسبت به رویداد 
های زود را مطرح کرردنرد      ها  ایدهنوودند  در این رویداد که به مدت سه روز برگزار گردید  در روز اول هر کدام از گروه        افراد صاحب ایده اقدام به تشکیل تیم         شدند و 

گروه  ۰۰  تر کرده و نحوه تجاری سازی و ورود به بازار و رقابت را آموزش دادند  در نهایت در روز سوم         ی زود را کامل   ها کوک کردند تا ایده    مربیان در روز دوم به گروه     
 های برتر توسط داوران برگزیده شدند ها  ایدههای پردازاه شده زود را به معرض داوری گذاشاند و از میان این ایدهبه ارائه کار نهایی زود پردازاند و ایده

 

 برگزاری مسابقه ایده سبز 
ای و شرکت آب و فاضالب اساان سیساان و بلوچساان           مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه با هوکاری اداره امور فرهنگی  شرکت برق منطقه               

های بومی  سازی انرژی و محیط زیست  شناسایی و حوایت از ایده           های مرکز نوآوری و توسعه فناوری بهینه       جهت حوایت از مسابقات و برنامه      
ایده   %۰ای را تحت عنوان ایده سبز برگزار کرد  در مجووع            های سبز بهینه سازی انرژی( در سط  اساان مسابقه        برای شرکت در مسابقه ملی)اپ    

اطالعات و ارتباطات  نظام مهندسی     ای اساان  اداره کل فناوری    حایز شرایط داوری  با حضور اعضای هیأت داوری مسابقه نوایندگانی ازبرق منطقه     
 د: کشاورزی اساان داوری شدند که با قدردانی از مشارکت کلیه ایده پردازان  نایجه نهایی به ترتیب امایازات کسب شده بدین شرح اعالم گردی                         

 پنج ایده برگزیده اول: هر نفر پانصد هزار تومان جایزه نقدی + شرکت رایگان و به هوراه تیم برنامه نویسی در مسابقات کشوری اپ سبز
نرم افزار  -۹آبیاری هوشوند)مرضیه یاوری(   -۰بازی صرفه جویی در مصرف انرژی)رضا زوری(          -۵رزداد نگار سبز)مهدی کاظوی نیا(      -۲شهر بوم)علیرضا اربابی(   -۰

 پاکیار ) عادل ریگی(
 پنج ایده برگزیده دوم: هر نفر دویست هزار تومان جایزه نقدی

زلق -۹مسابقه انرژی مصرفی)الیاس فروغیان(      -۰محاسبه برق مصرفی وسایل)ریحانه میر(       -۵عواد )صابر نوری(     -۲صرفه جویی انرژی)عزیز الرحوان سعادتوند(     -۰ 
 وسایل جدید از وسایل دور ریخانی)پویا دانشوند( 

 پنج ایده برگزیده سوم: هر نفر صد هزار تومان جایزه نقدی
زانه هوشوند )محود   -۰برق کشی و اسافاده بهینه )محود حسن ورع(        -۵کنارل الودگی زودرو )سجاد صدیقی(       -۲صرفه جویی در مصرف غذا) مصطفی جعفر پور(        -۰

 سنجش اسافاده از گوشی ) سهیل زواجه محوود( -۹رضا کیخا(  
 پنج ایده برگزیده چهارم: هر نفر پنجاه هزار تومان جایزه نقدی

های کاهش مصرف انرژی سیسام    -۵بازی هوش محیط )محود حسن ورع(          -۲جاکوب اپ سبز جامع کوک یار کشاورزان و باغداران)محود جواد دره گیرانی(                -۰
 بازی الن )الهام لطفیان( -۹مسابقه مصرف انرژی)ساناز جاللی زند( -۰های هوشوند )سیدمحود موسوی نژاد( سرمایشی بوسیله تلفن
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 دانشجویی

طراحی و ساخت سامانه حسگر تشدید پالسمون سطحی توسط دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک  

 دانشگاه سیستان و بلوچستان 
یابی مورد اسافراده  گیری و مشخصهها در اندازهای دارند  این سیسام های نوری در صنعت  علوم و فناوری جایگاه ویژه    امروزه سیسام  

دساگاهی است که برای دسایابی به این اهداف توسط حسین مظفری  دانشجوی ارشرد    NOOR-SPR01گیرند  سامانه قرار می 
فیزیک دانشگاه سیساان و بلوچساان  با راهنوایی دکار رشیدی  طراحی و سازاه شده است  اساس این سامانه بر پردیرده تشردیرد                 

 پالسوون سطحی اساوار است که بعضی از کاربردهای آن عبارتند از:
 سنسور فشار  -۰گیری غلظت شیویایی یک گاز یا یک محلول  اندازه-۵گیری سینایک شیویایی  اندازه-۲گیری ضریب شکست یک محلول یا یک گاز  اندازه-۰ 

جهت ارتبا  با سیسام رایانه   USBتوان موارد زیر را برشورد: قابلیت حول آسان  سیسام هوشوند و زودکار  زروجیمی NOOR-SPR01از مزایای سامانه حسگر
گازی جهت آزمایش با گازها  امکان سنجش و کنارل ترکیبات سوی با توجه  ها  سلول   سلول سیال جهت آزمایش با محلول      SDها روی کارت میکرو   قابلیت ذزیره داده  

در دو مدل  آموزشی و تحقیقاتی در یکری     SPR  گفانی است سامانه حسگرreal-timeها به صورت گیری و مانیاورینگ دادهگیری  اندازهبه غیر تواسی بودن اندازه 
 ارائه است   قابل بنیان وابساه به دانشگاههای دانشاز شرکت

 حضور موفق دانشگاه سیستان و بلوچستان در مسابقات کشوری دوچرخه هیبریدی 

نخساین دوره مسابقات نوآوران انرژی و محیط زیست توسط مرکز نوآوری و توسعه فناوری سااد بهینه سازی انرژی و محیط زیست در                        
شهریور ماه    ۵۴حوزه وسایل نقلیه هیبرید برگزار شد و پس از اعالم فرازوان ملی دانشجویی این مسابقه از اول زرداد ماه جاری آغاز و تا                        

شهریور ماه    ۵۴های تهران  اصفهان  سیساان و بلوچساان  مازندران و زراسان رضوی تا تاریخ             های پیشنهادی از اساان   ادامه داشت  طرح  
های برای شرکت در مرحله طراحی ارسال و سه گروه برتر در مرحله طراحی معرفی شدند  در مراحل برگزاری مسابقه سازت دوچرزه                        

های راه یافاه به مرحله سازت  بعد از دریافت دوچرزه و باتری از مرکز نوآوری  سیسام                گروه با کسب امایاز کافی به مرحله سازت راه یافاند و سپس گروه              ۰هیبریدی   
بهون   ۲۹و    ۲۰دی ماه به مرکز نوآوری تحویل داده شد و در تاریخ              ۰۹های سازاه شده در تاریخ      هیبرید طراحی شده در مرحله اول را به مرحله سازت رساندند  سیسام           

های سازاه شده را در پار  پردیسان به مسابقه و نوایش گذاشاند  تیم دانشگاه سیساان و بلوچساان در توام مراحل مسابقه                       های شرکت کننده سیسام   ماه جاری گروه  
 را برانگیخت ها حضوری موفق داشت و تنها تیوی بود که در این مسابقات از انرژی زورشیدی اسافاده کرده بود که تحسین اساتید و دانشجویان سایر دانشگاه 

 طراحی و ابداع دستگاه تهویه مطبوع توسط دانشجوی مبتكر دانشگاه سیستان و بلوچستان 
های بهداشای توسط دانشجوی زالق دانشگاه طراحی و تولید شد  عباس ایثاری دانشجوی رشاه فیزیک                    دساگاه تهویه مطبوع جهت سرویس     

( و سازنده این سیسام در مورد نحوه سازت وعولکرد این دساگاه گفت: اساس کار این دساگاه به نحوی است که تهویه هوای سرویس                     ۵۰)ورودی  
و توسط یک سیسام هواکش که مجهز به یک تایور قابل            بهداشای بجای اینکه از هوای محیط سرویس بهداشای انجام شود  مساقیوا از فاضالب            

شود بدین طریق هیچ بوی بد و هوای نا مطبوعی در فضای              باشد از طریق سیسام لوله فالش تانک به زارج از سازاوان هدایت می               تنظیم می 
شود  این سیسام طوری ابداع گردیده که در صورت اسافاده از فالش تانک تایور ماصل به سیسام به طور زودکار                     سرویسهای بهداشای پخش نوی   

شود تا از مکش رطوبت به دازل هواکش زودداری نواید  از مهوارین مزایای این تهویه کم هزینه بودن و مقرون به صرفه                        باعث قطع شدن تهویه بودت چند ثانیه می       
باشد  این پروژه با حوایت مرکز فناوری رشد به مرحله سازت و تولید رسیده است  طراح                 های مسکونی می  ها و مجاوع  بودن نصب و راه اندازی آسان در منازل  زوابگاه        

 رسد  پروژه به تولید انبوه می های بخش صنعت  ایناین سیسام معاقد است در صورت حوایت

 نامه تخصیص و اعطاء وجوه حمایتی بابت انجام طرح های فناورانه اخذ مجوز تاسیس مرکز نوآوری و موافقت

بعنوان اقاصاد مقاومای  اقدام و عول توسط مقام معظم رهبری  دانشگاه سیساان و بلوچساان با هورکراری            ۵۹با توجه به نامگذاری سال      
تواند نقش مهوی در معاونت علوی و فناوری ریاست جوهوری  اقدام به تاسیس و راه اندازی مرکز نوآوری و شکوفایی نوود که این امر می

ن ایجاد زیر بنای ترویج تفکر کار آفرینی بین دانشجویان و اساتید محارم ایفاء و شرایط مناسبی جهت ایجاد ارتبا  بین مراکز و کارآفرینرا                    
های فنراورانره در      نامه تخصیص و اعطاء وجوه حوایای بابت انجام طرح        موفق جامعه بعنوان الگو با جامعه دانشگاهی بوجود آورد  موافقت          

موضوع این مروافرقرت      د   حضور آقای دکار دلیری  نواینده معاونت علوی و فناوری ریاست جوهوری و آقای دکار بندانی  رییس دانشگاه سیساان و بلوچساان منعقد گردی                     
تعیین شرده بررای       لغ نامه  کوک به انجام طرح راه اندازی مرکز نوآوری و شکوفایی در راساای اهداف و سیاست های معاونت علوی و فناوری ریاست جوهوری است  مب     

درصد این مبلغ را بالفاصله پس از عقد قرارداد  در ابراردای شرروع         ۹۴میلیارد ریال بوده و معاونت علوی و فناوری ریاست جوهوری   ۰۴نامه انجام طرح موضوع موافقت 
نامه بر اساس وود  مدت این موافقتد نپروژه با تایید ناظر و موافقت کارفرما پردازت و الباقی را  بساه به میزان پیشرفت طرح  با تایید ناظر و موافقت کارفرما پردازت زواه

ای بازارپسند است که قرابرلریرت     ماه تعیین گردیده که با توافق کابی طرفین و انعقاد ماوم قابل تودیدزواهد بود  طرح فناورانه  طرح یا ایده                  %۰برآورد اولیه از تاریخ امضا       
ن های دانشجرویری از     نجواجرائی داشاه باشد  حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه این مهم را به فال نیک می گیرد و امیدوار است با هوکاری اعضای محارم هیات علوی  ا  

 این پاانسیل به نحو احسن جهت توسعه سیاست های کالن اقاصادی مقاومای در اساان سیساان و بلوچساان اسافاده نواید 
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 هاهمایش

 برگزاری همایش ملی مهندسی ژنتیک، ایمنی زیستی و محصوالت تراریخته در دانشگاه سیستان و بلوچستان 
هوایش ملی ایونی زیسای  سالمت محیط و محصوالت تراریخاه با حضور دکار توالیری                

رئیس انجون ژنایک ایران  دکار قره یاضی رئیس انجون ایونی زیسای ایرران  دکرارر                  
های اساران   علیرضا بندانی رئیس دانشگاه سیساان و بلوچساان  جوعی از اساادان دانشگاه     

سیساان و بلوچساان  ماخصصان و اندیشوندان به مدت دو روز در دانشگاه سیسراران و                 
بلوچساان برگزار شد  دکار علیرضا بندانی رئیس دانشگاه سیساان و بلوچساان در مراسرم               

هایی که بشر از نیوه دوم قرن بیسام به آن دست یافاره    افاااحیه گفت: یکی از تکنولوژی     
های موجودات با صفات جدید ترعرریرف            توان آن را تغییر در سازاار ژن        مهندسی ژنایک است که بطور زالصه می      

کرد  وی افزود: تولید گیاهان تراریخاه یکی از این دسااوردها است  گیاهانی مانند ذرت  کلزا  یونجه و مروز جرزو               
سط  زیر کشت اینرگرونره     ۰۵۵٩شوند و سط  زیرکشت گیاهان تراریخاه در حال افزایش است به طوری که از سال  محصوالتی هساند که به صورت تراریخاه تولید می   

باشد  از دیگر فواید کشت محصوالت برا ایرن      برابر شده است که این مسئله گواه تاثیر مهم اقاصادی این نوع محصوالت می               ۰۴۴گیاهان بیش از    
ها و افزایش کیفیت محصوالت است و اسافاده از تکنولوژی تراریخاه موجب جلوگیری از تخرریرب      های هرز  کاهش آفات و بیواری       روش کنارل علف  
د شود  وی با اشاره به اینکه کشورهای آمریکا  کانادا  برزیل  چین و آفریقای جنوبی جزو تولیدکنندگان محصوالت تراریخاه هسرارنر                     محیط زیست می  

 ٩مورد توجه کشاورزان بوده است بطوری که تعداد کشاورزان حوزه محصوالت تراریخاه از    ۲۴۰۰تا  ۰۵۵۴بیان داشت: کشت اینگونه گیاهان از سال    
رسیده است  وی در ادامه افزود: روش تراریخراره              ۲۴۰۰میلیون در سرال      %۰به    ۲۴۴۲میلیون در سال    

گیرد به طوری که کائوچو تراریخاه برای مصارف       قرار می برای تولید دارو و واکسن نیز مورد اسرارفراده        
ای کره سرطر         این محصوالت روشن است به گرونره       دارویی تولید شده است  بنابراین سهم آیرنرده          

باشد و آمریکا باالترین سرطر        دویست میلیون هکاار می    ۲۴۰۰زیرکشت گیاهان تراریخاه در سرال          
یاضی نیرز مرحرصروالت          ازاصاص داده است  دکار قره     زیر کشت محصوالت تراریخاه را بره زرود            
کنیم تا سالمت محیط زیسرت      هوایش تدابیری اتخاذ می   تراریخاه را بسیار سالم و با کیفیت دانست و اظهار داشت: در این              

های جدید برای رفاه بشرر ایرجراد        با بیان اینکه فناوری  ها دچار مخاطره نشود  وی در ادامه         و انسان در اسافاده از فناوری     
ترسانند گفت: فناوری زیسای و محصوالت ترراریرخرت      های جدید میترسند و مردم را هم از فناوری ای از آن می    شود و باید مورد اساقبال قرار بگیرد اما مااسفانه عده          می

-های مثبت بیشاری مری      تر و دارای ویژگی   برای بهبود محصوالت  افزایش کیفیت و کویت محصوالت کشاورزی ایجاد شده است  یعنی با این شرایط محصوالت سالم                 
باشند و دولت یرازدهرم   ای مانند آمریکا و ژاپن در این کار پیشقدم میکنند و کشورهای پیشرفاه میلیون هکاار از این محصوالت را کشت می ۴%۰باشند مردم دنیا بیش از     

های زوبی که در کشور وجود دارد برای تولید آن برایرد    تصویم دارد به جای واردات محصوالت تراریخاه این محصوالت را در دازل کشور تولید کند و با توجه به ظرفیت             
از دو سرال گرذشراره           یاضی با بیان این نکاه که ایران از نظر علوی در این زمینه بسیار پیشرفاه است و              هوه اساتید و دانشجویان دست به دست هم دهند  دکار قره           

شود دانشگاه سیساان و بلوچساان به عنوان قطب مهندسی ژنایک محصوالت تراریخاه بومی  های کشت محصوالت تراریخاه آغاز شده است گفت: پیشنهاد می        زیرسازت
گرداند  در ادامه این هوایرش   ربط باواند کشاورزی پایدار و محیط زیست سالم را به منطقه بر     مورد تقویت قرار بگیرد تا با رعایت قوانین و مقررات و هوکاری با مراجع ذی              

 پیام دکار روحانی رئیس جوهور به هوایش ایونی زیسای  سالمت محیط زیست  محصوالت تراریخراره در دانشرگراه سریرسراران و برلروچسراران قررائرت شرد                                          

 دکتر بندانی:  
در دنیای نرویرن     

توانیم زرود      نوی
نریراز از        را بری  

تکنولوژی بدانیم  
چون زندگی مرا     
با آن گره زورده    

 است 

 های تجدیدپذیر در ایران به میزبانی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزاری اجالس ساالنه کامستس با محوریت انرژی

هرای  با مروضروع انررژی       )کامستس(   اجالس ساالنه کویسیون علوم و فناوری برای توسعه پایدار کشورهای جنوب   

تجدیدپذیر در آبان ماه امسال به میزبانی دانشگاه سیساان و بلوچساان و هوکاری سازمان پژوهش های عرلروری و             
اکابر تا دوم نروامربرر     ۵۰صنعای ایران برگزار می شود  دبیر اجرایی اجالس کامساس گفت: این اجالس در روزهای       

آبان( با حضور اعضای کویسیون علوم و فناوری برای تروسرعره پرایردار کشرورهرای جرنروب                    ۰۲تا    ۰۴)   ۲۴۰٩
(COMSATS) نظران دازلی و زارجی تشکیل زواهد شد  دکار عبدالرضا صروریروری افرزود: در ایرن              و صاحب

های سوزای  ها )میکروآلگ(  پیل  های تجدیدپذیر از جوله انرژی زورشیدی  میکرو جلبکگردهوایی  آزرین دسااوردها و تجربیات کشورهای مخالف در زمینه انواع انرژی   
های آموزشی و نوایشگاه  ارائه گزارش عولکررد  انرژی باد  زمین گرمایی و انرژی امواج دریا به بحث و تبادل نظر گذاشاه زواهد شد  وی زاطرنشان کرد: عالوه بر کارگاه                    

های این اجالس زواهد بود  در پایان وی اشراره کررد:          های تجدیدپذیر از جوله برنامه   های آتی پیشنهادی آنها در حوزه انرژی      کشورهای عضو کامساس و معرفی برنامه     
اند کویسیون عرلروم و      هکردتاکنون کشورهای مصر  پاکساان  بنگالدش  ترکیه  هند  و اسپانیا و شواری از کشورهای اروپایی برای حضور در این کنفرانس اعالم آمادگی             

کشور از سه قاره آسیا  آفریقا و آمریکای التین در آن عضویت دارند  از جرولره         ۲۰تاسیس شده و  ۰۵۵۰فناوری برای توسعه پایدار کشورهای جنوب )کامساس( در سال  
هایی با کیفیت مطلوب به کشورهای عضو  جلب توجه کشورهای در حال توسعه نسبت به ضررورت          توان به مواردی هوچون تسهیل در اناقال فناوری       اهداف کامساس می  

های سیاسی و مالی از ابرارکرارهرای            تورکز علم و فناوری در روند توسعه و ترغیب به کوشش سازمان برای بکارگیری منابع جنوب در زدمت کشورهای جنوب  حوایت                    
 های علوی و فناوری بومی درجهت راهبری علوی توسعه پایدار در کشورهای جنوب اشاره کرد مشار  جدید به عنوان عامل افزایش ظرفیت
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 برتر  دانشگاه

 ها و مراکز پژوهشی کشور ارتقایافت.رتبه دانشگاه سیستان و بلوچستان در میان دانشگاه
 ۲۲ها و مراکز پژوهشی کشور  دانشگاه سیساان و بلوچساان با رشد چشوگیری نسبت به سال قبل رتبه            در پنجوین ارزیابی دانشگاه   

ها و موسسرات  دانشگاه (ISC)بندی پایگاه اسانادی علوم جهان اسالمهای کشور به زود ازاصاص داد  گروه رتبه را در بین دانشگاه 
معیار کلی پژوهش  آموزش  وجرهره    ۹شازص در قالب      ۲۵پژوهشی کشور را برای پنجوین سال ماوالی به صورت رسوی بر اساس             

دانشگاه و موسسه پرژوهشری    ۰۵۵بندی امسال  تعداد بندی نوود  در رتبهاقاصادی رتبه-های اجاواعیالوللی  تسهیالت و فعالیت بین
درصد رشد داشاه است  افزایش ساالنه تعرداد    %۰اند که این تعداد نسبت به سال گذشاه نزدیک به حضور داشاه ISCدر رتبه بندی  

نشان دهنده حساسیت این موسسات به جایگاه علوی زود در جرامرعره              ISCبندیها و مراکز پژوهشی حاضر در نظام رتبه       دانشگاه
گذاری صحی  جهت بهبود ریزی و سیاستهای گوناگون  امکان برنامهها در قالب شازصبا ارائه نقا  قوت و ضعف دانشگاه ISCبندی دانشگاهی کشور است  نظام رتبه     

سومین نظامی است که برا     ISCآورد  بعد از تایوز و شانگهای که دو نظام رتبه بندی جهانی دانشگاهها هساند               ها را فراهم می   عولکرد علوی موسسات و ارتقای رتبه آن      
 تایید وزرای کشورهای اسالمی در جوهوری اسالمی ایران تاسیس شده و مسئولیت سنجش عولکرد پژوهشی کشورهای اسالمی را بر عهده دارد 

 از دانشگاه های برتر ایران در تولید علم  ISCتحلیل پایگاه استنادی 
دانشگاه  ۰۰اعالم کرد تولید علم برتر در ایران در حال افزایش است و  ISCپایگاه اسانادی علوم جهان اسالم     

هر ساله حدود دو میلیون مدر  در پرایرگراه     ۲۴۰۹تا  ۲۴۴٩در این حوزه برتر هساند  به طور میانگین از سال            
میلیون مدر  نوایه شرده     ۲۰1۹نوایه شده و در مجووع تاکنون بیش از          ISCوب آو ساینس تامسون رویارز    

میلیون مدر  در معابررترریرن     ۰۵است که از آن تحت عنوان تولید علم نام برده می شود  از این میزان حدود              
اند  از این تعداد مدر  ترنرهرا       ها ارایه شدهمیلیون نیز در معابرترین کنفرانس ۰.۹مجالت بین الوللی مناشر و  

مورد مقاالت برتر )پراساناد( هساند که آن را تولید علم برتر می نامند  اسانادها در دنریرای عرلرم                           ۰۲٩۰۲۵
مهوارین عامل مرجعیت علوی هساند  اسانادها بیانگر میزان اسافاده از علم تولید شده هساند و هر چقدر مقدار     

شنازاه می شونرد  امرا     یز اسانادها بیشار باشد به آن معنی است که میزان اثرگذاری آن علم بیشار است  مقاالت پراساناد هر چند تحت عنوان مقاالت یک درصد برتر ن                   
تنهرا   ۲۴۴٩ل دهند که سهم این مقاالت از کل مدار  دنیا کوار از یک درصد است  سهم ایران از مقاالت پراساناد دنیا مرتبا در حال افزایش است  در سا               ارقام نشان می  

درصد رسیده است  برزالف ایران  سهرم تررکریره از           ۲.۲به  ۲۴۰٩درصد و در سال  ۰.۹به  ۲۴۰۹درصد از مقاالت پراساناد دنیا را تولید کرده  اما این رقم در سال  ۴.۵
یک روند رو به رشد را تجربه کرده است و  ۲۴۴۵تا  ۲۴۴٩الوللی از سال پراسانادترین مقاالت دنیا به طور مرتب در حال کاهش است  سهم ترکیه از مقاالت پراساناد بین 

  درصد بود  مقایسه تعداد مقاالت   ۴۵سهم ترکیه از مقاالت پراساناد دنیا  ۲۴۰٩درصد رسید و در سال  ۴.۵این رقم به  ۲۴۰۴درصد رسید  اما در سال  ۰.۰درصد به  ۴.٩از  
پشرت     ۲۴۰۵پراساناد ایران و ترکیه نشان می دهد که سهم ایران از مقاالت پراساناد به سرعت در حال افزایش است و ترکیه را از سرال                              

مورد رسید  ۰۹٩سهم ایران به  ۲۴۰۵مورد بود  اما در سال  ۰۴۵مورد و ایران  ۰۲۰تعداد مقاالت پراساناد ترکیه  ۲۴۰۲سرگذاشاه است  در سال  
مقاله پراساناد تولید کرد در حالیکه  ۰۵۰تعداد  ۲۴۰۰مورد افزایش یافت  اما بعد از ایران قرار گرفت  ایران درسال  %۰۰و سهم ترکیه هر چند به  
مورد رسید  اما در ایرن       ۲۲۰دوباره تعداد مقاالت پراساناد ایران افزایش یافاه و به  ۲۴۰۹مورد رسید  در سال        ۰٩۰که تعداد مقاالت ترکیه به      

هویشه به ارایه مقاالت پراساناد در ده سال ازریرر      ISCمورد رسید  پایگاه اسانادی   ۰۹۲سال تعداد مقاالت پراساناد ترکیه کاهش یافت و به          
ترا     ۲۴۴٩پردازاه است  اگر به سهم تولید علم کشورهای مخالف دنیا از مقاالت پراساناد و سهم آنها از کل تولید علم دنیا در فاصله سال های  

درصد از مقاالت  ۹۰کند و جایگاه نخست دنیا را در ازایار دارد  این کشور  درصد از علم دنیا را تولید می ۲۰شود  آمریکا  های جالبی آشکار مینگریساه شود واقعیت  ۲۴۰٩
درصد مقاالت پراسارنراد    ۰۰علم دنیا و حدود     درصد  ٩کند  انگلساان حدود     پراساناد دنیا را تولید میکند بنابراین تقریبا دو برابر سهم تولید علوش مقاله پراساناد تولید می               

درصد از مقراالت   ۰۵درصد علم دنیا و حدود  ۰۲دنیا را تولید کرده است  سهم مقاالت پراساناد این کشور نیز بیش از دو برابر سهم تولید علم این کشور است  چین حدود  
درصد مقاالت پراسارنراد    %درصد علم دنیا و  ۰کند  فرانسه حدود  درصد از مقاالت پراساناد دنیا را تولید می ۰۲درصد علم دنیا و    ٩پراساناد دنیا را تولید کرده است  آلوان         

زواهد بود  اما از نظر تعداد مقاالت پراساناد و به عبارت  %۰و رتبه ترکیه  ۲۲رتبه ایران   ۲۴۰٩تا  ۲۴۴٩  دنیا را تولید می کند  براساس تعداد مقاالت در فاصله سال های  
درصد از علم دنیا را ترولریرد       ۰.۹است  ترکیه حدود   ۵۵و رتبه ترکیه  ۵۹دیگر کیفیت مقاالت تولید شده برای دو کشور وضعیت مافاوت است  بر این اساس  رتبه ایران                

درصد از علم دنیا را تولید کررده   ۰درصد از مقاالت پراساناد دنیا در این دوره زمانی را به زود ازاصاص داده است  در هوین فاصله زمانی ایران حدود   ۴.۵کرده  اما حدود    
از ترکیه پیشری    ISCایران از لحاظ کویت تولید علم در پایگاه  ۲۴۰٩درصد از مقاالت پراساناد دنیا را به زود ازاصاص داده است  هم اکنون در سال   %.۴است و حدود   

هنوز کامل نشده است  اما سهم  ۲۴۰٩مدر  تولید کرده است  هر چند اطالعات سال  %۰۹۵۹مدر  و ترکیه تعداد  ۹۲%۰۹تعداد  ۵۹تیرماه  ۰گرفاه است  ایران تا تاریخ 
رسیده است  نقش دانشگاه های کشور در تولید مرقراالت     ۲۴۰٩درصد در سال  %.۰به  ۲۴۰۹درصد در سال  ۰.۹تولید علم ایران نسبت به سال گذشاه افزایش یافاه و از       

مقاله پراسرارنراد در       ۵۹بیشارین تعداد مقاالت پراساناد را تولید کرده است  این دانشگاه   ۲۴۰٩تا  ۲۴۴٩پراساناد با یکدیگر مافاوت است  دانشگاه شریف در دوره زمانی            
مقاله بعد از دانشگاه شریف قرار دارد  دانشگاه صنعای امیرکبیر  صنعای اصفهان  پژوهشرگراه       ۵%معابرترین مجالت بین الوللی مناشر کرده است  دانشگاه تهران با تولید             

ود ازاصاص داده انرد   ه زدانش های بنیادی  علم صنعت ایران  تربیت مدرس  علوم پزشکی تهران  دانشگاه شیراز  تبریز و فردوسی مشهد به ترتیب رتبه های بعدی را ب   
 مقاله پراساناد تولید کرده اند  ۵۲و  ۵۰  %۵  ۹۰  ۹٩  ۹۵  ٩۰  ۴%  ۴%این دانشگاه ها به ترتیب 
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نشریه داخلی حوزه معاونت پژوهش و 

 اداره نشریات 6152، اکتبر 5931سال دوم، شماره چهارم، مهر

 علمی

 

دکتر امین بهزادمهر، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان و رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی 

 قرار گرفت. 6152چابهار در ردیف یک درصد دانشمندان نخبه علمی جهان در سال 
  در ردیف یک درصد برتر دانشوندان و         (ISI-ESI(های مناشر شده از پایگاه طالیه داران علم تامسون رویارز          دکار بهزادمهر بر اساس داده    
پردازد که هر دو ماه یک بار براساس آزرین         این پایگاه به ارائه فهرسای از دانشوندان برتر دنیا می          قرار گرفت    ۲۴۰٩نخبگان علوی  در سال     

های پژوهشگران تعیین و ارجاعات یا      شود  مرجعیت علوی براساس تعداد ارجاعات صورت گرفاه به پژوهش         تحوالت در شبکه علم به روز می      
های های مناشرشده هساند  هر چقدر تعداد اسانادهای پایگاه طالیه داران علم تامسون رویارزی صورت گرفاه به پژوهش                 اسانادها بیانگر میزان اسافاده از ناایج پژوهش      

داران علم تامسون رویارز     اند  پایگاه اسانادی طالیه ها از طرف جامعه علوی بیشار پذیرفاه شدههای وی باالتر بوده و این پژوهشیک محقق بیشار باشد  کیفیت پژوهش 
رشاه   ۲۲سال ازیر را شوارش کرده و این محققان را در             ۰۴های محققان دنیا در     برای اناخاب دانشوندان یک درصد برتر دنیا  تعداد اسانادهای صورت گرفاه به پژوهش     

شوند و یک درصد برتر از هر رشاه به عنوان            کند  سپس این محققان براساس تعداد اسانادهای دریافای به صورت نزولی مرتب سازی می                موضوعی طبقه بندی می   
 ۲۴۰۰و در سال      ۰۹۵میالدی    ۲۴۰۵  محققان ایرانی در سال       (ESI(شوند  بر اساس اطالعات پایگاه طالیه داران علم تامسون رویارز            دانشوندان برتر اناخاب می   

های کالن علم و فناوری ابالغی توسط       های رشد علوی است  اما در سند سیاست       اند کویت تولید علم  تنها یکی از شازص      مقاله برتر بین الوللی تولید کرده       ۲۰۹میالدی  
دهند که  شان می ی ن مقام معظم رهبری به مرجعیت و دیپلواسی علوی و اثرگذاری اقاصادی علم تولید شده  اهویت چند برابری داده شده است  امروزه تحقیقات علو                          

گردد  اثرگذاری اقاصادی نیازمند    ترین علت افزایش مرجعیت علوی است  دیپلواسی علوی نیز باعث افزایش کیفیت پژوهش و مرجعیت آن می                   کیفیت پژوهش  اصلی  
شود به گروه اندکی از مقاالت اطالق می      (Top papers(تولید علم کاربردی است  بنابراین تکیه صرف به کویت تولید علم باعث توسعه علوی نخواهد شد  مقاالت برتر                  
شود مقاالت برتر نامند که شامل مقاالت پراساناد و داغ میکه تعداد اسانادهای زیادی را دریافت کرده اند  این مقاالت را مقاالت یک درصد و یک دهم درصد برتر نیز می

شود که از لحاظ تعداد اسانادهای      ای اطالق می  شوند  مقاله داغ به مقاله    تقسیم می (Highly cited papers(و مقاالت پراساناد    (Hot papers(به دو دساه مقاالت داغ    
گیرد  بازه  قرار می   رتردریافای در رشاه موضوعی زود در زمره مقاالت یک دهم درصد برتر قرار گرفاه است  در حالی که مقاله پراساناد در زمره مقاالت یک درصد ب                              

ساله است  بنابراین با توجه به ماوسط تعداد اسانادها در هر رشاه  توامی مقاالت داغ  مقاله پراساناد                   ۰۴زمانی برای محاسبه مقاالت داغ دوماهه و برای مقاالت پراساناد           
شورای عالی انقالب     ٩۲۵مصوب جلسه     (ISC(اساسنامه پایگاه اسانادی علوم جهان اسالم        ۲ماده    ۵نبوده و هوچنین عکس این حالت نیز صادق است بر اساس بند              

ها و موسسات تحقیقاتی دارای برترین مقاالت ها و مقامات علوی  افزایش رشد کیفی مقاالت علوی کشور و دانشگاهموظف است که پراسانادترین دانشگاه ISCفرهنگی  
سال ازیر را     ۰۴گردد که هوواره اطالعات     اساخراج می   (ESI(ها از پایگاه طالیه داران علم تامسون رویارز        بین الوللی را گزارش دهد  اطالعات این گروه از پژوهش          

گران تا  دهند  بعد از انجام یک پژوهش  اینکه سایر پژوهش        الولل را نشان می   هایی هساند که مسیر توسعه علم بین      دهد  مقاالت پراساناد و داغ بیانگر پژوهش      پوشش می 
های تحقیق جدید   هایی هساند که جبهه   چه اندازه به آن توجه کرده و آن را مبنای تحقیقات بعدی زود قرار دهند نشان دهنده اهویت آن پژوهش بوده و در واقع پژوهش                 

توانند به مقاالت برتر یا مدار  برتر       شوند  می های علوی تولید می   گشایند  هر چند لفظ مقاالت برتر مصطل  است  اما مدار  مخالفی که در حوزه              را در دنیای علم می    
کنند و هوچنین مدر  غالب      تبدیل شوند  شاید علت اسافاده از لفظ مقاله برتر به این دلیل است که مقاالت نسبت به سایر مدار  اساناد باالتری دریافت می                               

ن سودرصدی مقاالت پژوهشی از کل مقاالت برتر ایران بر اساس گزارش پایگاه اسانادی علوم جهان اسالم و اطالعات پایگاه طالیه داران علم تام                             ۵%هساند سهم  
مورد گزارش شده که از این تعداد  ۵۹٩برابر با  ۰۵۵۰سال ازیر تا پایان شهریورماه سال  ۰۴مجووع کل مقاالت برتر تولید شده توسط پژوهشگران کشور در  (ESI(رویارز
 ۰۴بر این اساس تعداد مقاالت برتر جوهوری اسالمی ایران در            شود درصد ( از مقاالت برتر شامل مقاالت مروری می        ۰۰)۰۴۵درصد( آنها را مقاالت پژوهشی و       %۵)  %۹۵

و در سال     ۵۲میالدی به     ۲۴۴٩مقاله برتر موجود بود و این تعداد در سال            ۰۵میالدی تنها تعداد      ۲۴۴۹سال گذشاه به طور مرتب افزایش یافاه است  به طوریکه در سال    
مقاله را در مجووع مقاالت برتر دنیا جای داده و در سال               ۵%میالدی پژوهشگران کشور موفق شدند تا تعداد           ۲۴۰۰در سال    مورد افزایش یافت     ۹۰میالدی به     ۲۴۴۰
میالدی با یک افزایش دیگر        ۲۴۰۰مورد و در سال       ۰۹۵میالدی تعداد مقاالت برتر کشور به         ۲۴۰۵مورد افزایش یافت  در سال        ۰۰۰این رقم به تعداد        میالدی  ۲۴۰۲

شود که تعداد این دساه     مشخص می    میالدی  ۲۴۰۰   میالدی نسبت به    ۲۴۴۹مورد رسیده است با مقایسه تعداد مقاالت برتر در سال            ۲۰۹مقاالت به      تعداد این دساه از   
پژوهشگران کشور در طالیه داران علم ثبت شده است که            مقاله پراساناد توسط    %٩میالدی تاکنون تعداد      ۲۴۰۹برابر شده است  هوچنین از ابادای سال          ۰۵از مقاالت   

تولید شده است  در ها های پزشکی بالینی  شیوی  فیزیک  مهندسی و علوم اجاواعی پنج رشاه موضوعی هساند که بیشارین تعداد مقاالت داغ و پراساناد دنیا در آن رشاه
در بین مقاالت برتر ایران     سی  مقابل اقاصاد و بازرگانی  میکروبیولوژی و علوم هوا و فضا دارای کوارین تعداد مقاالت داغ و پراساناد هساند جایگاه نخست مقاالت مهند                     

اند  این قیاس تنها با نگاه به میزان مقاالت پراساناد در یک رشاه قابل انجام نیست  بلکه                 پژوهشگران کشور در برزی رشاه های موضوعی قوی تر از سایرین ظاهر شده            
ور در حوزه   کش  بایسای به تعداد پژوهشگران کشور در آن رشاه موضوعی و هوچنین سهم آن رشاه موضوعی از کل مقاالت پراساناد دنیا نیز نگریست  پژوهشگران                           

درصد )سه و پنجاه و سه صدم درصد( از کل مقاالت پراساناد دنیاست هر چند   ۹۵ ۵مقاله پراساناد در سط  بین الوللی تولید کنند که برابر با  ۵۹۰مهندسی موفق شده اند  
مقاله پراساناد دارای بیشارین تعداد مقاالت از این نوع بعد از رشاه موضوعی مهندسی هساند                   ۰۰۵مقاله پراساناد و ریاضیات با تعداد         ۰۰۰محققان شیوی با تولید تعداد      

صدم درصد( از کل مقاالت پراساناد دنیا ولی پژوهشگران شیوی           ۰۵درصد )سه مویز      ۰۵ ۵اما وضعیت این دو رشاه با یکدیگر مافاوت است  پژوهشگران حوزه ریاضی              
مقاله پراساناد    ۰۴درصد )هشااد و یک صدم درصد( از کل مقاالت پراساناد دنیا در این زمینه را تولید کنند  در حوزه علوم اجاواعی هم تنها                            ۰%.۴اند تا حدود    موفق شده 

از   یادرصد )دوازده صدم درصد( از کل مقاالت دنیا در این حوزه است  در مجووع باید گفت که سهم مقاالت داغ و پراساناد کشور از کل مقاالت دن                               ۴.۰۲تولید شده که    
میالدی پیشی گرفاه است  در طول ده سال گذشاه هوواره سهم کویت تولید علم کشور از سهم مقاالت پراساناد و داغ دنیا کوار                           ۲۴۰۰سهم تولید علم کشور در سال       

 میالدی نشان می دهد که این روند برعکس شده است ۲۴۰۰های سال بوده است  اما داده
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 نشریه داخلی حوزه معاونت پژوهش و فناوری                                                 

اداره  6152، اکتبر 5931سال دوم، شماره چهارم، مهر

 نشریات

 پذیر شد صدور شناسه دیجیتال برای مقاالت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان امكان
در راساای اهداف و سیاست های حوزه معاونت پژوهشی و اداره نشریات علوی دانشگاه  و با عقد قراردادی با                       

 DOI - Digital Objectشرکت شریف پردازشگر دانش)سیناوب(  صدور شناسه دیجیاال                 

Identifier                    برای مقاالت علوی دانشگاه سیساان و بلوچساان امکان پذیر شد  شناسه دیجیاال  یک کد
 شود  عددی هوانند بارکد  است که برای شناسایی محصوالت آنالین بکار برده می

DOI ( Digital Object Identifier )                         شناسه دیجیاال  یک کد است  یک رشاه عددی  که بطور انحصاری به هر نوشاه آنالین تعلق گرفاه و برای هر مقاله بی-

برای نخساین بار توسط بنیاد       ۲۴۴۴در سال     DOIهوااست که هوانند بارکد برای شناسایی محصوالت آنالین بکار برده شده و به یک لینک دائم اینارنای ماصل است   
باشند  اما اسنادی که فاقد       می DOIی    اند دارای شناسه    مناشر شده   ۲۴۴۴ناشرین مورد اسافاده قرار گرفت  به هوین جهت توامی اسناد دیجیاالی معابر که پس از سال                  

جهت شناسایی   ISOها تخصیص داده نشده است  این سیسام یک اسااندارد بین الوللی است که توسط سازمان بین الوللی                      به آن  DOI  ی الکارونیک هساند        نسخه
آوریل سال    ۲۲۵ آراء به تصویب و در       ۰۴۴با کسب     ۲۴۰۴نوامبر سال     ۰۹در   (ISO/DIS 26324)اسناد الکارونیکی سازاه شده است  پیش نویس نهایی این اسااندارد           

تبدیل   -۵جذب ترافیک بیشار و موثرتر به مقاالت         -۲داشان شناسه دایوی در هوه مقاالت        -citation : ۰دربرای مقاالت و تاثیر آن       DOIمزایای    مناشر شد    ۲۴۰۲
جلوگیری از زطاهای انسانی یا ماشینی در نگارش منبع           -٩های علوی و تبادل منابع      ارکت بیشار با دیاا بانک      -۹در منابع  CITEDBYجذب  -Hyperlink ۰منابع به  

ارتقا شازص واقعی علم  -%برای مجالت   Impact Factorشوارش واقعی تعداد ارجاعات به مقاالت و ماعاقب آن محاسبه واقعی قدرت نفوذ یا  -Reference ۰یا 
های زالصه مقاله و مقاالت(  آثار      توانند شناسه ماون )مجالت کااب ها  کاابچه     میDOIها  محققین و مالکین حقوقی مقاالت هوانند دانشگاه      (scientometrics)سنجی  

های مشارکت و غیره    هیئت  ها زالقانه )مثل تصاویر  صدا  ویدیو و یا حای نرم افزار( در قالب الکارونیکی و فیزیکی و هوچنین اجراها و کارهای انازاعی از قبیل مجوز                         
در یک مقاله در یک       دولباشند  این اسم ها می توانند به شیء هایی جزیی یا کلی اشاره کنند )یک ژورنال  یک شواره از یک ژورنال  یک مقاله در یک ژورنال  یک ج                            

  سیساوی  DOIشود قید شود که به چه سطحی اشاره می        (Metadata)گردد اما باید در قالب فراداده       ژورنال   (  اناخاب سط  جزیی بودن به زود ثبت کننده برمی          
هر رفرنس را یافاه و بکار برید  این سیسام          DOIبرای شناسایی محاوای دیجیاال است  اغلب نشریات از شوا زواساه  به هنگام رفرنس نگاری دراناهای مقاله  شازص                

باشد  درصد سرقت آن      DOIکه نوشاه علوی یا مناشر شده در وب دارای کد         تر و کارآمدتر است   در صورتی      در پاب مد ولی بوراتب کامل      PMID تا حدودی شبیه به     
-صالح  می در یک جای دیگر  وب به راحای از این اقدام مطلع  و شوا از طریق مراجع ذی                   DOIرسد زیرا به محض اسافاده از بخشی یا توام نوشاه دارای          به صفر می  

وری لست  اما توجه داشاه سایت ناشران  در دسارس بوده و این سازوکار غیرضر های علوی و یا وب توانید پیگیر زود باشید  شاید فکر کنید که مقاالت علوی توسط پایگاه
ینارنای مربو  به یک    شوند  مثاأل  موکن است نام دامنه وب سایت میزبان یک مقاله تغییر کند و یا آدرس ا                  باشید صفحات اینارنای در طول زمان دساخوش تغییرات می   

علوی  در معرض   کند  باید بدانید مقاالت علوی داوری شده مجالت             مقاله عوض شود  در این حالت لینک یکاای مقاله  شوا را به آدرس اینارنای جدید هدایت می                    
تنها یک کد اسااندارد برای افزایش کیفیت و DOIاند بهرههای علوی قرار دارند و مااسفانه اکثریت مجالت ایرانی از داشان این کد اسااندارد بیبیشارین زطر سوءاسافاده

شامل یک پیشوند و یک پسوند است که         DOIای معابر تا چند پله افزایش داد         ها را در سایاه   توان رتبه واقعی علوی دانشگاه کویت مقاالت نیست  به کوک این ابزار می 

به سازمان و یا     DOIشروع می شود و قسوت دوم پیشوند عددی است که توسط بنیاد بین الوللی                   ۰۴اند توام پیشوند ها با عدد        با عالمت اسلش )1( از هم جدا  شده         
باشد )کد سند(      شود )کد ناشر( پسوند توسط ثبت نام کننده تعیین می شود و مشخص کننده هوان سند زاص می                   اناشاراتی که سند را مناشر کرده است نسبت داده می         

 Elsevier, Wileyشناسی مقاله قرار میگیرد و پیدا کردن آن کاری آسان است توامی ناشران بزر  از جوله                        معووال در کنار اطالعات کااب      DOIشناسه

Blackwell, Nature                         از این سرویس برای مقاالت و مجالت زود اسافاده می نوایند امروزه داشان این کد برای مقاالت به یک ضرورت تبدیل شده است  شرکت
ت علوی و ارتقای    های مدیریت اطالعا    سامانه    شریف پردازشگر دانش )سیناوب( که به عنوان یک شرکت دانش بنیان در مجاوع فناوری دانشگاه صنعای شریف در زمینه                  

در ایران است   DOIبرای صدور شناسه    (International DOI Foundation -IDF-(اروپایینواینده   -mEDRA-  نشریات علوی فعالیت دارد  نواینده رسوی موسسه      
وی با  ها را به صورت رسوی و با ازاصاص پیش شواره ویژه هر ناشر  دانشگاه یا موسسه و انجون عل                        نامه  ویژه نشریات  مقاالت علوی  کاابها و پایان        DOIو شناسه 

دهد از انجایی که اداره نشریات علوی دانشگاه سیساان و بلوچساان          ها و نشریات علوی ارائه می       کوارین هزینه موکن به دانشگاهها موسسات آموزشی  پژوهشی  انجون       
 گیرد  نواید   این کد پس از اناشار هر مقاله  به صورت زودکار ایجاد و در سایت نشریه قرار میبا سامانه نشریات سیناوب هوکاری می

 پژوهشی کسب نمود.  -مجله مخاطرات محیط طبیعی دانشكده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی رتبه علمی                    
 هشیمجله مخاطرات محیط طبیعی دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی از سوی کویسیون نشریات وزارت علوم  تحقیقات و فناوری رتبه علوی  پژو

  تخصصی پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی، منتشر شد-دوفصلنامه علمیرا کسب کرد                                       

این مجله با زمینه موضوعی فیزیولوژی ورزشی  آسیب شناسی و  طب ورزشی  بیومکانیک ورزشی با حوایت علوی و تأمین اعاربرارات             
مالی معاونت پژوهشی دانشگاه سیساان و بلوچساان  با مدیر مسئولی دکار محسن غفرانی و سردبیری دکار عباس صالحی کریرا برا                        

 نسخه به چاپ رسیده است                ۰۹۴شوارگان 

 های زبان عربی منتشر شد.تخصصی پژوهش -فصلنامه علمی                                  
های زبان عربی به دو زبان فارسی و عربی با حوایت علوی و تأمین اعابارات مرالری مرعراونرت            این مجله با زمینه موضوعی پژوهش     

 نسخه به چاپ رسیده است     ۰۴۴پژوهشی دانشگاه سیساان و بلوچساان  با مدیر مسئولی دکار محود شیخ و سردبیری دکار رضا رضایی با شوارگان 
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1. eeexplore.ieee.org 

2. acm.org 

3. link.springer.com 

4. wiley.com 

5. sciencedirect.com 

6. acs.org 

7. aiaa.org 

8. aip.org 

9. ajpe.org 

10. aps.org 

11. ascelibrary.org 

12. asm.org 

13. asme.org 

14. bioone.org 

15. birpublications.org 

16. bmj.com 

18. emeraldinsight.com 

19. geoscienceworld.org 

20. icevirtuallibrary.com 

21. informahealthcare.com 

22. informs.org 

23. ingentaconnect.com 

24. iop.org 

25. jamanetwork.com 

26. joponline.org 

27. jstor.org 

28. mitpressjournals.org 

29. nature.com 

30. nrcresearchpress.com 

31. oxfordjournals.org 

32. royalsocietypublishing.org 

33. rsc.org 

34. rubberchemtechnol.org 

35. sagepub.com 

36. scientific.net 
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www.irebooks.com 

www.farsibooks.ir 

www.ketabesabz.com 

www.readbook.ir 

 های اطالعاتیبانک
www.umi.com/pqdauto 

www.search.ebscohost.com 
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www.online.sagepub.com 
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http://eleaston.com/biz/bizhome.html 

Business English-lessons for Adults 
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