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ى چيزهايى استت كته   موضوع علم و پژوهش در كشور، يك موضوع جدى است؛ ... از جمله

ى مادى و صنعتى و به تبع آن متاىتى و   هاى كشور در امور توسعهى پيشرفت  زيرساخت همه

اىمللى است. بايد علم و پژوهش را به عنوان يك باور عمومى در بياوريم تتا يتك   سياسى و بين

ى كل نظام بشود. بنده چند سال است  همت همگانى بر اين كار گماشته شود؛ يعنى حقيقتاً مسئله

كنند، امتا ايتن   كنم كه بياييد توىيد علم كنيد؛ كار هم دارند مى  ها سفارش مىمرتب به دانشگاه

باورى و بارور شدن ذهن انسان براى توىيد علم همراه نتبتاشتد، ابتتتر   ى علم  كار اگر با روحيه

 خواهد بود. 
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توىيد علم، فقط انتقال علم نيست؛ نوآوری علمی در درجه اوّلِ اهميت است. اين را متن از ايتن 

گويم كه بايد يك فرهنگ بشود. اين نو انديشی، فقط مخصوص اساتيد نيست؛ مخاطب آن،  جهت می

دانشجويان و كلّ محيط علمی هم است. اىبته برای نوآوری علمی كه در فرهنگ معارف اسالمی از 

شود، دو چيز الزم است: يکی قدرت علمی و ديگری جرأت علمی. اىبته قدرت  آن به اجتهاد تعبير می

علمی چيز مهمی است. هوش وافر، ذخيره علمی الزم و مجاهدت فراوان برای فراگيری از عواملتی 

 است كه برای به دست آمدن قدرت علمی، الزم است؛ اما اين كافی نيست.

 
 مقام معظم رهبري



 

 

ما دانشگاهی كه در كنجی تحقيق كند و تحقيق را به جامعه برنگرداند نمی خواهيم، ما به دنبال 

تحقيقی هستيم كه چرخه علم و فناوری را در دانشگاه كامل كند. ما به مقاىه صرف نياز نداريتم. 

اىبته اميدوارم كه نوشتن مقاالت با اخالق صورت گيرد، ما نياز به پژوهش توام با اخالق داريم. 

ما نياز به پژوهشی داريم كه اصيل باشد و محقق از تالش خود برای آن مايه گذاشته باشد متا 

نياز به دانشگاهی داريم كه در آن كارآفرين تربيت شود نه كارجو، ما نياز به دانشگاهی داريتم 

كه در آن دانشجوی خالق تربيت شود، ذهن خالق تربيت شود نه ذهنی كه پر از محفتواتات 

 باشد.

 رييس جمهور



 

 

 

هاي كارآفرين و تحققق توسعه نوآوري ، فناوري و تحقق دانشگاه تحقق مرجعيت علمی ايران اسالمی، 

در سال هاي اخيقر  بنيان محور برنامه ها و اقدامات وزارت علوم  اقتصاد مقاومتی از طريق اقتصاد دانش

  است. بوده 

هاي دانش بنيان، زنجيره علم، فقنقاوري و نقوآوري،  بنيان، شركت ظهور مفاهيمی چون اقتصاد دانش

ها، انکوبقاتقورهقا و  گيري ساختارهاي نوين اكوسيستمی كريدورها و مناطق علم و فناوري، پارک شکل

هاي علم و ظقهقور  هاي مختلف و برداشته شدن مرزهاي سنتی بين شاخه مراكز رشد، درآميختگی رشته

 مان در اين عرصه پرموج است. اي همه در گرو دگرگونی فهم مشترک رشته علوم نوين بين

 

هاي تحقيقات  اولويت اول ما در هفته پژوهش، فناوري و فن بازار و فناوري امسال، نشان دادن نيازمندي

و فناوري در كشور است. سمت و سوي هفته پژوهش وفناور و فن بازار به سمت فناوري است. ما تقريبا 

 ايم. ها را به سوي فناوري سوق داده گذاري درصد سرمايه75

 

ها، مطالبات، نقد، انتظار و پرسشقگقري دانشگاه پايه هر تحول و اصالح، كانون تضارب آرا و انديشه

است. دانشجو بايد بتواند با آرامش به نقش غواصی خود در تمام ابعاد زندگی انسانی مبادرت بورزد و 

 هيچ گونه تهديد و دخالتی در مسير آن وجود نداشته باشد.

 

پژوهش وتحقيقی در جامعه مثمر ثمر و ارزشمند خواهد بود كه برمحور تقاضا در جامعه صورت گيرد 

المللی نقققش تا جامعه را به سمت بالندگی و پويايی سوق دهد تا از اين منظر بتوانيم در عرصه بين

 آفرينی قابل توجهی داشته باشيم.

 

هدف از نکو داشت هفته پژوهش و فناوري و فن بازار، تبيين مفهوم توسعه پايدار است تقا از ايقن 

اي ثروت كسب كنند. اگر به هاي حرفهرهگذر به نسل جوانمان آموزش دهيم چگونه از علم و مهارت

مقوله فوق پيوست فرهنگی را نيز بيفزاييم يعنی آهسته و پيوسته اين مسير را طی كنيم، قادر خواهيم 

 هاي توسعه باال برويم.بود از قله

 اول دفتر
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 دكتر فرهادی

 وزير علوم، تحقيقات و فناوری

هاي كلی مقام معظم رهبري در علم و فناوري و  هاي اخير سياست مقام معظم رهبري پشتيبان اصلی پژوهش در كشور هستند و در سال
اكنون در رتقبقه  درصد علم دنيا هم 0842اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اقتصاد دانش بنيان، چراغ راه پژوهش كشور بوده است.ايران با توليد 

درصد مقاالت برتر دنيا نيقز  282اند و  دانشمند ايرانی در زمره دانشمندان برتر دنيا قرار گرفته 211در دو سال اخير  جهان قرار دارد و  06
هقاي شود. تحقق مرجعيت علمی ايران اسالمی،  توسعه نوآوري، فناوري و تحقققق دانشقگقاه از سوي اين دانشمندان ايرانی منتشر می

هقاي اخقيقر هقا و اققدامقات وزارت عقلقوم در سقالبنيان محور برنامه كارآفرين و تحقق اقتصاد مقاومتی، از طريق اقتصاد دانش
توسعه علمی، حفظ شتاب توليد و ارتقاي جايگقاه  هاي مقامات عالی نظام به مقوله همانطور كه در اسناد باالدستی و ديدگاه است. بوده 

علمی ايران در منطقه و جهان اشاره شده است، وزارت علوم در اين راستا و براي بسترسازي پژوهش در علوم مختلف، اقداماتی مقانقنقد 
پردازي،  هدفمند كردن تحصيالت تکميلی در راستاي نيازهاي جامعه، آمايش آموزش عالی و بازنگري در  هاي نظريه كرسی فعال سازي 

نامه ارتقا اعضاي هيئت علمی و كيفی سازي نشريات علمی و پژوهشی را در سه سال اخير انجام داده است. براساس نقشه جقامقع  آيين
اي را در مراكز دانشگاهی و علمی و نيز در شتاب رشد علمی كشور در سطق  جقهقان شقاهقد  علمی كشور توسعه كيفی قابل مالحظه

ايران در  5ايم به طوري كه امروزه مرجعيت ايران به عنوان يک كشور توسعه يافته علمی بر همگان آشکار است. كسب رتبه جهانی  بوده
هقاي اي و سلقولجهانی در توليد مقاالت علمی رشته هاي فيزيک، علوم هسته 05علوم نانو فناوري، مهندسی شيمی و مکانيک و رتبه 

هاي برتري كشور در حوزه علوم است و توسعه كيفی آموزش عالی در اين دولت، ارج  بر توسعه كمی بوده است  بنيادي از جمله شاخص
دانشگاه ايرانی 04و 03بندي اليدن نبود ولی امروزه حدود  به طوري كه در ابتداي شروع كار دولت هيچ دانشگاهی از ايران در نظام رتبه

شوند. در حال حاضر ايران از نظر شتاب توليد علم بقرتقر در  هاي برتر محسوب می بندي تايمز و اليدن جزو دانشگاه به ترتيب در طبقه
و جايگاه نخست دنيا قرار دارد، ما معتقديم اگر ايران بخواهد به عنوان يک مرجع علمی داراي اعتبار جهانی باشد بايد در توليد علم برتر 

نسبت به سقال  2106درصد رشد در سال  02علم پراستناد پيشگام باشد. بر اين اساس ايران از نظر شتاب توليد مقاالت علمی با حدود 
هاي رفيع علم و دانقش دارد. در  در رتبه سوم دنيا قرار دارد كه اين نشان از عزم جدي دانشگاهيان كشور براي رسيدن به قله 2105

يافته منفی بوده است، رتبه علمی ايران در سه سال اخير بين يک تا  دولت يازدهم با وجود اينکه شتاب رشد علمی اكثر كشورهاي توسعه
آي و اسقکقوپقوس ققرار  اس دنيا در پايگاه آي 06اكنون در رتبه  درصد علم دنيا هم 0842دو پله ارتقاء يافته است. به طوري كه با توليد 

پر  هزار مقاله علمی توسط محققان ايرانی، تخلفات علمی در ايران بسيار ناچيز است و در جامعه علمی  41داريم. با وجود انتشار بيش از 
 تالش كشور به هيج وجه عموميت ندارد و براي مقابله با اين مقدار ناچيز نيز وزارت علوم اقداماتی نظير ابالغ آيين نامه تخلفات علمی و

هاي اخالق در مراكز علمی و تدوين اليحه مقابله با تقلب در آثار علمی و تدوين اليحه مالکيت فکري را انجام داده است. تشکيل كميته
بنيان از مسير نوآوري و فناوري توجه نمود و اين يک الزام است. در ايقن  آفرينی و كارآفرينی و تحقق اقتصاد دانش بايد به رويکرد ارزش

راستا وزارت علوم ضمن توجه جدي به توسعه زيرساخت فناوري و نوآوري همواره كوشيده است مسير تبديل علم به محصول و سپقس 
واحقد فقنقاور،  0111مركز رشد و  31پارک علم و فناوري جديد، حدود  6اندازي  سازي را هموار كند و در اين مسير ايجاد و راه تجاري
ها و مراكز رشد در دولت يازدهم گواه اين موضوع است. دستاورد اين مقيقزان تقوجقه،  بنيان مستقر در پارک شركت دانش 0111حدود 

هزار شغل پايدار و زايشی در دو تقا سقه  31ميليون دالري و ايجاد  021گردش مالی بيش از سه هزار ميليارد تومانی، صادرات بيش از 
شده، توليد شده است. هر قدر در حوزه علم و  هاي علم و فناوري بوده، ضمن آنکه حدود سه هزار محصول تجاري سال اخير توسط پارک

گذاري متوسط يکصد ميليارد تومانی و  كند و سرمايه ها برابر ارزش افزوده ايجاد می گذاري صورت گيرد قطعا بيش از ده پژوهش سرمايه
هاي قانونقگقذاري هزار ميليارد تومانی در سال در مراكز فناوري اثبات اين ادعا است. در پايان بايد بگويم مجموعه 2گردش مالی حدود 

 وزارت علوم و تامين زيرساخت هاي علمی و فناوري كشور حمايت كنند. مديريت اقتصادي كشور از پروژه هاي اقتصاد مقاومتی 

ایران با تولید 5899 درصد علم دنیا هم اكنون در رتبه 55 جهان قرار دارد 
و  در دو سال اخیر 911 دانشمند ایرانی در زمره دانشمندان برتر دنیا قرار 

 گرفته اند 
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 دکتر وحید احمدی

 معاون پژوهش و فناوری

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

القمقلقلقی  المللی نيز موجب افزايش تعامالت بقيقن بازارها در سط  ملی موجب همگرايی نهادهاي مختلف اجتماعی و در عرصه بين فن
هاي علمی و فناوري است كه آن را تبديل به يقک هاي دنياي مدرن امروزي، تبيين دستاوردها و توانمنديخواهند شد يکی از مشخصه

ها و ققدرت المللی كرده است. مظهر توانمنديعرصه قدرت نمايی و رقابت كشورها، جوامع و حتی شركت هاي عظيم چند مليتی و بين
اي از مرحله تفکر، پژوهش، آموزش، مهارت، ايده، تبديل مغز افزار به سخت افقزار ها است كه همچون زنجيرهفکري كشورها و شركت

يا همان توليد محصول مبتنی بر قدرت دانشی، ايجاد مالکيت فکري و تجاري سازي عبور كرده و در اين مسير با هدف كسب بازارهاي 
گيرد كه به نام فن بازار شناختقه المللی در معرض ديد تماشاگران و فعاالن عرصه اقتصادي علم و فناوري قرار میاي، ملی و بينمنطقه
هاي عرصه عقلقم و شوند. اين پديده كه مظهر پيشرفتگیهاي مهم دنياي مدرن محسوب میشود. فن بازارها عموماً يکی از پديدهمی

ها، مراكز علم و فناوري و حتی مراكز اقتصادي و تجاري و دنياي فناوري اطالعات اسقت، خقود مقحقصقول فناوري كشورها، شركت
ها، نهادهاي فناوري و صنعتی، نهادهاي اققتقصقادي، هاي علمی و دانشگاهنهادهاي متعددي همچون نهادهاي علم و پژوهش و محيط

اي است. مسلم است وقتی در ايجاد يک پديده مهم اجتماعی و اقتصادي اجزاي مختلفی از نهادهاي تجاري و دنياي ارتباطات و رسانه
هاي مختلف همچون  گران عرصهيک جامعه سهيم و دخيل هستند، خود به مفهوم يک پديده اجتماعی موجب تعامل و همگرايی كنش

دانان، فعاالن عرصه تجاري و اقتصادي، فعاالن عرصه ارتبقاطقات و رسقانقه و  دانشگاهيان، دانشمندان، ايده پردازان، فناوران، حقوق
هاي ذكر شده در جوامع امروزي هستند. نقش علوم انسانی در مصرف كنندگان خواهد شد و در حقيقت فن بازار محصول تمامی اركان

بازارها از مرحله خلق ايده، توليد محصول تا مرحله بازاريابی مهم است كه بازيگري در فرهنگ سازي علم و فناوري، ترويقج عقلقم فن
هاي فناوري، بازاريابی و حمايت مديريت فناوري، حقوق و مالکيت فکري علم و فناوري، همگرايی صاحبنظران در قالب تشکيل شركت
دهد. فن بازارها در سط  مقلقی  از حقوق فناوران و توليدكنندگان، نقش مهم و حياتی علوم انسانی را در ايجاد پديده فن بازار نشان می

بقازار يقک فقن  المللی خواهد شد. المللی نيز موجب افزايش تعامالت بينموجب همگرايی نهادهاي مختلف اجتماعی و در عرصه بين
بقازارهقاي دهد. ايجاد فقنهاي جهانی را نمايش میالمللی است و قدرت علمی و فناوري يک كشور در عرصهدرگاه تعامل و ارتباط بين

ايران در كامستک حضور دارد و طرحی مبنی بر تشکيل فن بازار كشقورهقاي  المللی نيز اين تعامالت را بيشتر و بيشتر خواهد كرد.بين
شود. اگر بخواهيقم در فقن اسالمی ارايه داده است. اين طرح به عنوان يک ديپلماسی فعال فناوري و يک دستاورد مهم محسوب می

اي داشته باشيم و حتی اگر بخواهيم فن بازار ملی را تقويت كنيم، الزم است سط  استانداردهقاي المللی حضور قدرتمندانهبازارهاي بين
فقن  اگقر  المللی تبديل كنيقم.هاي بينهاي ملی را به برندمحصوالت خود را باال ببريم و برندهاي ملی ايجاد كنيم تا بتوانيم اين برند

بازار ملی را در سط  عالی به نمايش بگذاريم ضرورت دارد ديپلماسی فناوري را توسعه دهيم. در اين زمينه الزم است جايگاه حقققوق 
هاي ارتباطی و اطالعاتی هستيقم. مالکيت فکري را ارتقا دهيم و نيازمند افزايش كيفيت محصوالت و بهره برداري حداكثري از فناوري

هاي نوين تبليغاتی استفاده كنيم. خوشبختانه در هاي عظيم تجارت فناوري ايجاد و در نهايت از شيوهضمن اينکه ضرورت دارد كمپانی
توانند تحولی عظيم در اقتصاد و رفاه اجتماعی ايجقاد ها میهاي دانشی وجود دارد كه اين سرمايههاي عظيم فکري و ايدهايران سرمايه

هقاي سقرمقايقه توانند با مقاوم سازي اقتصاد، اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنيان را محقق كنقنقد.ها هستند كه میكنند. اين دارايی
هقاي هاي طبيعی همچون نفت و گاز دارند. نيروهاي فکري قادرند ارزش افزوده سقرمقايقهانسانی و دانشی، ارزش بيشتري از سرمايه

هاي مفرط نجات دهند و اگر از اين هاي دانشی هستند كه قادرند كشور را از خام فروشیها و صدها برابر كنند. اين سرمايهطبيعی را ده
 دارايی استفاده نشود، خود اين سرمايه دچار رايگان فروشی و هدر رفت خواهد شد.

فن بازار یک درگاه تعامل و ارتباط بین المللی است و  قدرت علمی و 
 فناوری یک كشور در عرصه های جهانی  را نمایش میدهد. 
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درصد رشقد 21ها را پيش ببريم و هر سال  ايم به خوبی برنامه كه هفته پژوهش و فناوري و فن بازار آغاز شد، سعی كرده 23از سال 
هاي هفته پژوهش وفناور و فن بازار و فناوري شقاهقد  داشته باشيم همان گونه كه امسال هم همين اتفاق افتاده است در همه برنامه

اي بقه  هاي تازه هاي انجام شده امسال بخش ريزي ها به خوبی پيش رفته است. طبق برنامه بندي برنامهارتقاي كيفيت هستيم و زمان
الملل به نمايشگاه اضافه شده است. تعدادي از  ها، بخش بيني اين بخشهفته پژوهش،فناوري و فن بازار اضافه شده است. از جمله

بنيان اروپايی و آسيايی در نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري حضوردارند تا امکان مقققايسقه مقحقصقوالت  هاي دانش شركت
گقذاري  نظر بين فناورران و متخصصان ايرانی و خارجی فراهم شود. اختصاص فضاي مستقلی براي سرمايه بنيان داخلی و تبادل دانش

بينی شده است رونمايی از  فناوري، بورس ايده و عقد قراردادهاي تجاري در محل نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري نيز پيش
محصوالت جديد در نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري از سوي مسئوالن، محدود به محصوالت باكيفيت باال و ويقژه اسقت. 

هاي تحقيقات و فناوري در كشور است سمت و سوي  اولويت اول ما در هفته پژوهش،فناوري و فن بازار امسال، نشان دادن نيازمندي
ايم. هقمقه  ها را به سوي فناوري سوق داده گذاري درصد سرمايه75هفته پژوهش وفناوري و فن بازار به سمت فناوري است. ما تقريبا 

گقذار را  شان اين است تا سه موضوع فناور، فناوري و سرمقايقه كنند، سعی نام می كسانی كه در هفته پژوهش، فناوري و فن بازار ثبت
شقود.  هاي برتقر بقرگقزار مقی آموزي هم با ايده وري را از آنها داشته باشند. امسال جشنواره دانش دنبال كنند و بيشترين سهم بهره

ها كه به صورت هارمونيک بقا  ها هم با توجه به برنامه ها انجام شده است و قرار است كه استان همچنين توافقات خوبی بين دستگاه
هاي استانی انجام دهند. از معاونت پژوهش و  هاي خود را در چارچوب توانايی شود، برنامه هفته پژوهش،فناوري و فن بازار برگزار می

هقا  بازار و فناوري در استقانكنند، حمايت مالی شوند. هفته پژوهش،فناوري و فن هايی كه مستندسازي می ايم تا استان فناوري خواسته
گذاري،  شود و ترويج فرهنگ، ارتقاي شأن فعاالن، تشويق فعاالن پژوهش و فناوري به توليد ثروت بيشتر و سرمايه آذر آغاز می 04از 

هاي تقاضا، بستر سازي براي نهادينه شدن فرهنگ پژوهش، برقراري ارتباط بين  تبيين روند پژوهش و فناوري استان، شناسايی زمينه
ها و افزايش حساسيت مسئقوالن بقه  ساله دانشگاهها، ارزيابی فعاليت پژوهشی يک گذاران، عرضه تحقيقات دانشگاه فناوران و سرمايه

همچنين برگزاري نمايشگاه، جشنواره تقدير از برگزيدگان، جشقنقواره  .فناوري از اهداف هفته پژوهش،فناوري و فن بازار امسال است
هاي اين هفته است و تا به حال اقداماتی از ققبقيقل  ترين برنامه هاي برتر از مهم آموزي و انتخاب استان حمايت از برگزيدگان دانش

هاي فعال انجام شده است. در پايان جا دارد به   بينی اعتبار براي كمک به دبيران استان انتصاب دبيران، تشکيل جلسات مختلف، پيش
سازي شعار هفقتقه پقژوهقش، پيشنهادهايی براي بهتر برگزار شدن هفته پژوهش،فناوري و فن بازار امسال اشاره كنم، براي يکسان

هاي مرزي تعامل بيشقتقري  شود در تبليغات از شعار ستاد ملی پژوهش و فناوري استفاده شود و استان فناوري و فن بازار پيشنهاد می
ها تورهاي بازديد برگزار كنند و از فضاي مقجقازي  هاي خود با كشورهاي همسايه داشته باشند. دانشگاه المللی كردن برنامه براي بين

تقوان  سازي پژوهش و فقنقاوري مقی سازي استفاده شود. همچنين از ظرفيت هنرمندان استانی براي فرهنگ براي تبليغات و فرهنگ
 .استفاده كرد و بايد توجه داشته باشيم كه كيفيت فداي كميت نشود

اولویت اول ما در هفته پژوهش،  فناوری و فن بازار و فناوری امسال، نشان 

دادن نیازمندی های تحقیقات و فناوری در كشور است سمت و سوی هفته 

پژوهش،  فناوری و فن بازار به سمت فناوری است. ما تقریبا 16درصد 

 سرمایه گذاری ها را به سوی فناوری سوق داده ایم.
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 هاشمی  مهندس علی اوسط 

 استاندار سيستان بلوچستان  

ها و رفتارها حاصل شود. بايد به اين مرحله از معرفت نسبت به دانشگاه توسعه بايد محصول پژوهش باشد و  ابتدا توسعه در تغيير نگرش
ها ،نظرات، مطالبات و نقد و انتظار است و با اين رويکرد به دانشگاه حرمت و نقش داد زيقرا دانشقگقاه برسيم كه كانون تضارب انديشه

دانقيقم رسالت بزرگی ايران را بر دوش دارد و محصول انديشه و نگاه دانشگاهيان ارتقاي جامعه ايرانی در جايگاه جهانی است. همه مقی
گران گرانقدر، اساتيد و دانشجويان بر كسی پوشيده نيسقت. هاي گرانقدر آن است و شايستگی پژوهششايستگی مراكز علمی به پژوهش

گوييم و ي ما درجامعه به زيبايی سخن میها را از اساتيد، دانشجو و دانشگاه به همان وسعتی كه انتظار داريم تغيير دهيم. همهبايد نگاه
مان را نسبت به علم و دانش كه پايقه كنيم و اين خوب است. اما بايد بدانيم دارايیهرآنچه را كه ديگران قبال كشف كردند، ما جاري می

هرتغيير است، وسعت دهيم و بايد بدانيم مزيت انسانيت يک انسان به دارايی و دانش و خرد اوست. تفاوت انسان در عقالنيت و تقولقيقد 
فکر است. توليد فکر، توليدعلم، علمی كه جنبه كاربردي داشته باشد و به خوبی به كارگرفته شود و در مسير خود واقع گردد. مهقم ايقن 

آوريم، شأن دانشجو و پژوهشگر و حريم او مهيا باشد. شاًن و حريم دانشجو و پژوهشگر را بقايقد بقه است كه وقتی سخن به ميان می
ي ابقعقاد زنقدگقی هاي آنها مهيا كنيم تا با آرامش تمام به نقش غواصی خود در همهدرستی ارزش گذاري كرد و فضا را منطبق با گام

آفرينی در مسير او وجود نداشته باشد. مزيت انسانيت انسان به دانش و خرد و تفاوت انسان ها انسانی مبادرت كنند و هيچگونه مانع ترس
در عقالنيت و توليد فکر است. دانشجو بايد بتواند با آرامش به نقش غواصی خود در تمام ابعاد زندگی انسانی مبادرت بورزد و هيچ گونقه 

اين هست كه كانون توليد دانش و علم و پايه ي تغيير و تحول  تهديد و دخالتی در مسير آن وجود نداشته باشد. باور و انتظار از دانشگاه 
و اصالح است. رويکرد پژوهش حتما نبايد توليد كاال باشد بلکه غواصی در جامعه براي كشف نگاه ها و انديشه ها در راستقاي جقبقران 
خسارتها و آسيب ها هدف باشد. ضرورت امروز جامعه، پژوهش در حوزه اجتماعی و فرهنگی است. نبايد آسيب هاي جامعه را كتمان كرد 
؛ زيرا كتمان هر معضل در جامعه خسارتها بدنبال خواهد داشت كه جبران آن به راحتی مقدور نيست .دريک كالم بايد باورمان را محکقم 

. با وجود اراده قوي در استان ، علی رغم همقه  كنيم و منطبق با باور و ايمان به دانشگاه كه كانون توليد علم و دانش است اهميت دهيم
گذاري شود، از همه ابعاد سود خواهقيقم هاي استان شد. هرچه بيشتر در آموزش، سرمايهتوان زبان گويايی در تمامی عرصهكمبودها، می

برد نقش دانشگاه در توسعه صرفاً توليد محصول نباشد بلکه در حوزه فرهنگ، صنعت و هنر نيز فعاليت داشته باشد. شايستگقی مقراكقز 
ها و رفتارهقا علمی بر كسی پوشيده نيست. پژوهش بايد محصولش را توسعه دهد، محصول پژوهش توسعه همه جانبه و تغيير در نگرش

تواند اقتصادي بالنده، پويا و نقش دهنده در اقتصاد جهانی باشد. اقتصاد مقاومتقی است. محصول توسعه سياسی، اجتماعی و فرهنگی می
بنيان بهترين فرصت براي مردم محور و درون زا بودن و در مرحله بعدي صادرات محور و برون گرا بودن اسقت. تقغقيقيقر بر پايه دانش

ها بايد با صف تقاضاها مواجه باشند. هر فارغ التحصيل دانشگاهی بقايقد دانشگاه نگرش، بايد تغيير در رفتارها و محدود كردن خود باشد.
شود. بنقابقرايقن در تر از گذشته دنبال میهاي تحقيقاتی دراستان قويكنم فعاليتيک نقش ممتاز از خود ايجاد كند. در پايان اضافه می

 هاي پژوهشی مشروط بر رفع نيازهاي منطقه، اعالم آمادگی می كنيم. خصوص همکاري در فعاليت
 

پژوهش باید محصولش را توسعه دهد، محصول پژوهش توسعه 

همه جانبه و تغییر در نگرش ها و رفتارهاست. محصول توسعه 

سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی می تواند اقتصادی بالنده ،پویا و نقش 

 دهنده در اقتصاد جهانی باشد
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پژوهش تقاضامحقور و تقجقاري “ ستاد هفته پژوهش،فناوري و فن بازار شعار  آذر ماه هر سال با پژوهش و پژوهشگران عجين شده است.
هاي اجرايی است. برنامه ريزي انجقام را مد نظر گرفته است.  اولويت اين ستاد تمركز و نياز دستگاه”  سازي فناوري زيربناي اقتصاد مقاومتی

شده شامل دو گروه هفته پژوهش استانی و هفته ملی پژوهش و فناوري است. هدف از برگزاري اين نمايشگاه، ترويج فرهنگ پقژوهقش و 
مقحقور هاي تقققاضقاها و تحقيقات به پژوهشفناوري و تشويق و ترغيب پژوهشگران است و افزايش توجه به پژوهش، سوق دادن پژوهش

هاي فرهنگی و سياسی و اقتصادي است. تحقققيقق، است. توسعه كشورها مبتنی بر علم و فناوري است. مهمترين مولفه علم و اقتصاد مولفه
هاي مهم آن، تخصيص سهم اعتبارات تحقيقاتی بقه پژوهش و فناوري مسئله حياتی و نيروي محركه توسعه پايدار است و يکی از شاخص

 ازاي توليدات داخلی است.
دانشگاه بايد پاسخگوي توسعه نيازهاي جامعه باشد كه اين اصل يعنی ارتباط موثر دانشگاه با صنعت و جامعه است كقه راهقبقرد اصقلقی  

هاي پژوهش است. برگزاري ها است. دانشگاه كارآفرين، دانشگاه ايزوله شده از جامعه نيست و شاخص اين ارتباط نزديک نيز از طرحدانشگاه
هاي دانشگاه كارآفرين است. افزايش قدرت ثروت آفرينی بايد از طريق كمک به پايقه ها، ايده پردازي و نوآوري از شاخصها، همايشكارگاه

 هاي خالقيت، شناسايی جوانان نخبه، ارائه مشاوره ها جهت نظام خالقيت و نوآوري باشد. باروري حس اعتماد به نفس و نهايتاً توانمندسازي
ترين مؤلفه و اولين اولويت در توسعقه  با كسب و كار و كارآفرينی است. در جهان امروز توليد علم و فناوري بعنوان مهم و آشنايی دانشجويان

زيربنايی اقتصاد جامعه، تعريف شده است. در مورد اهميت اعتبارات پژوهشی در رشد و توسعه كشورها بايد بگويم كه اين اعتبقارات بسقيقار 
كه در كشور مقا رسد، در صورتیمهم هستند.در كشورهاي توسعه يافته اين ميزان در برخی موارد، تا پنج درصد از توليد ناخالص ملی نيز می

اين عدد در حدود نيم درصد است كه علت اين عارضه را در رويکرد آموزش محور بجاي پژوهش محور می توان جستجو نمود. توجه بيشتقر 
هاي جامعه و تمركز بقر  هاي پژوهشی بايد بر اساس نيازمندي برنامه ريزان و مديران ارشد كشور به اين مقوله مهم مورد انتظار است. اولويت

هاي اجرايی تعيين گردد. پژوهش و تحقيقی در جامعه مثمر ثمر و ارزشمند خواهد بود كه برمحور تقاضا در جامعقه  نيازهاي تحقيقاتی دستگاه
آفرينی قابل توجهی داشقتقه المللی نقشصورت گيرد، تا جامعه را به سمت بالندگی و پويايی سوق دهد تا از اين منظر بتوانيم در عرصه بين

هاي آمقوزش مقحقور بقه ها در گذر زمان از دانشگاهاند. دانشگاهها از اواخر قرن نوزدهم تا كنون بک روند رو به رشد داشتهباشيم. دانشگاه
ها پس از جنگ جهانی دوم رويکردي به سمت كارآفرينی و بر اساس راهبرد مساله محور اند. دانشگاههاي پژوهش محور سوق يافتهدانشگاه

د هاي ترويجی با رويکقر داشته اند.  اولويت جامعه امروز، دانشگاه كارآفرين است كه با صنعت وجامعه مرتبط باشد و بتواند با برگزاري كارگاه
ها يک دانشگاه پيشرو و متعالی خالقيت و نوآوري در زمينه كارآفرينی و ارتباط تنگاتنک با صنعت و معضالت جامعه گام بردارد. اين دانشگاه

هاي علمی و پژوهشی با صقنقعقت در ها و نشستها، گردهمايی اند. دانشگاه سيستان و بلوچستان در دو ماه اخير از طريق برگزاري كارگاه
هاي ارتباط دانشگاه با صنعت، كامستس )انرژيهاي نو(، انجمن ژئو پلتيک ايران، همپا بقا تعامل بوده است.كه از آن جمله ميتوان به همايش

هاي ستاد هقفقتقه  خرما، يافته هاي نوين در زيست شناسی و همچنين رويداد دانش آموزي جوانه اشاره نمود. در خاتمه اشاره كنم كه  برنامه
پژوهش، فناوري و فن بازار در دو بخش استانی، چهاردهم تا شانزدهم آذرماه، و هفته ملی پژوهش وفناوري، بيست و يکم تا بيست و هشتم 

هاي اجقرايقی تقدويقن  آذرماه با هدف ترويج فرهنگ پژوهش وفناوري و ترغيب فناوران به پژوهش تقاضا محور با همکاري تمامی دستگاه
 گرديده است

 
 

 دكتر عليرضا بندانی 

 رئيس دانشگاه سيستان و بلوچستان

های جامعه و تمركز بر  های پژوهشی باید بر اساس نیازمندی اولویت
 های اجرایی تعیین  گردد. نیازهای تحقیقاتی دستگاه



 

 

نشریه داخلی حوزه معاونت پژوهش و فناوری                                                  

    9155، دسامبر 5926نامه هفته پژوهش، فناور و فن بازار، آذر ویژه   
دكتر كردی 

 تمندانی
7 

هاي حوزه معاونت پژوهشی و فناوري و خواهم تا فعاليتضمن خيرمقدم و تشکر از حضور پژوهشگران و فناوران و ميهمانان ارجمند، اجازه می
هايی را كه در جهت تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر صورت گرفته است به طورخالصه به استحضار برسانم. حوزه همچنين اقدامات و برنامه

تی مدتی را براي رسيدن به اهداف موردنظر با توجه به اسناد باالدس مدت و كوتاه هاي راهبردي بلندمدت، ميان پژوهش و فناوري دانشگاه، برنامه
ه ساله پنجم توسعه كشور تدوين كرده است زيرا براي رسيدن به يک دانشگاه كارآمد و دانشگاهی كه بتواند نيازهاي جامع كشور ازجمله قانون پنج

عه را در اندازي مراكز ايده پردازي و كارآفرينی بتوان مشکالت و نيازهاي جام را برآورده سازد، بايستی ترتيبی اتخاذ گردد كه با توليد دانش و راه
ها برآمد و نياز است با  هاي مختلف شناسايی كرد و با ارائه راهکارهايی مناسب در قالب تحقيقات بنيادي و كاربردي درصدد رفع آن حوزه
فا كند. و انفعاالت آن نقش كليدي و محوري اي اي بين دانشگاه و جامعه برقرار شود تا دانشگاه بتواند در تمام فعل هاي مدون، ارتباط بهينه برنامه

توان به افزايش هاي راهبردي مهمی را در دستور كار خود قرارداده است كه می حوزه معاونت پژوهشی و فناوري در طول اين يکسال برنامه
هاي دانشجويان  ها و نتايج پژوهشی، تقويت و گسترش ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، هدفمند كردن پروژههاي كيفی فعاليت شاخص

عنوان يک  هاي آموزشی دانشگاه به تحصيالت تکميلی به سمت نيازهاي جامعه و صنعت، افزايش ايمنی و سط  كيفی و كمی خدمات آزمايشگاه
هاي فناوري،  سازي زيرساخت هاي علمی ايران، توسعه كمی و كيفی خدمات الکترونيکی و توسعه و بهينه عضو فعال در شبکه آزمايشگاه

 دهی  اندازي مركز شتاب هاي كشور در توسعه فرهنگ كارآفرينی، راه هاي معتبر جهان و دانشگاه الگوبرداري از تجارب مركز كارآفرينی دانشگاه
ی دهی مناسب نامه ارزيابی امتياز نشريات اشاره كنم كه در ابتدا جهت نوآوري با همکاري پارک علم و فناوري اشاره كرد. همچنين بايد به شيوه

شناسی شد. در حوزه انتشارات نيز  نامه ارزيابی امتياز نشريات آسيب شيوه 24جهت نشر و چاپ مقاالت دانشگاه وجود نداشت ولی در ابتداي سال 
در دانشگاه از يک روند روبه رشد برخوردار گشته است و تاكيد فراوانی بر كيفی سازي مقاالت صورت گرفته است. و نتيجه اين شد كه دانشگاه، 

مقاله  371شده، مسير درستی است. گواه اين مطلب چاپ  داريم اما مسير ترسيم  مسير نرمال و خوبی قرارگرفته،  اگرچه هنوز با استانداردها فاصله 
كنم كنم و عقيده دارم كه پژوهش عامل پيشرفت است. توصيه میعلمی در اسکوپوس است. من ارتباط را عامل توسعه قلمداد می اعضاي هيئت
تر بگيرند، چراكه ارتباطات پايه توسعه است و تا زمانی  ها و نشست هاي علمی را جدي ها، همايشعلمی دانشگاه، برپايی كنفرانس اعضاي هيئت

 كه اين امر محقق نشود ايده جديد و نو خلق نخواهد شد. نکته ديگري كه بايد اشاره كنم كسب رتبه سوم دانشگاه سيستان و بلوچستان در بحث
صورت منظم در دانشگاه در حال برگزاري است. بطوريکه دانشگاه سيستان و  پردازي به هاي نظريه پردازي در كشور است، كرسی هاي نظريه كرسی

هاي تهران و عالمه طباطبايی در جايگاه سوم كشوري قرارگرفته است. من ارتباط دانشگاه با صنعت را بسيار حائز  بلوچستان پس از دانشگاه
هاي ميانی  درستی ايفا كند و بايد به اليه  هاي اجتماعی، اقتصادي و سياسی به دانم. دانشگاه بايستی نقش خود را در توسعه و حل گرهاهميت  می

ش مايجامعه نفوذ كند. اين يک نياز اساسی است تا ارتباط دانشگاه و جامعه هدفمند و عملياتی باشد. دانشگاه سيستان و بلوچستان با برگزاري ه
اندازي  هاي اجرايی و همچنين راه استانی تعامل دانشگاه، صنعت و جامعه و تشکيل شوراي ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه با حضور دستگاه

 هاي بسيار خوبی در اين زمينه برداشته است. در طول اين يکسال يعنی از هفته پژوهش، فناوري و فن گاهنامه خبري صنعت، جامعه، دانشگاه، گام
گذاري بر روي سيستم انفورماتيک  هاي پژوهشی و فناوري، سرمايه هايی در جهت تدوين زير ساختريزي تا كنون دانشگاه برنامه 24بازار  سال 

هاي متعدد با اعضاي  ، برگزاري نشست  2و تهيه نقشه آزمايشگاه شماره  0اندازي آزمايشگاه مركزي شماره  دانشگاه در جهت تسريع امور ،راه
د اي جهت ارتباط بهتر با جامعه،  ساماندهی نشريات و مجالت و ارتقاء كمی و كيفی آنها، ايجا هاي تخصصی و مشاوره علمی، ايجاد كارگروه هيئت
اندازي كميته پژوهشی تحصيالت تکميلی، برگزاري  اندازي انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه، راه هاي پژوهشی و فناوري در دانشگاه، راه هسته

عنوان يکی از سه استان برتر در  نمايشگاه هفته پژوهش وفناور و فن بازار استانی با محوريت دانشگاه، انتخاب استان سيستان و بلوچستان به
پردازي، نقد و مناظره،  هاي نظريه اندازي شوراي برگزاري كرسی خصوص برگزاري نمايشگاه هفته پژوهش، فناوري و فن بازار استانی، راه

برسد و  اندازي مركز نوآوري و شکوفايی را انجام داده است. اميد است انشااهلل اين زحمات به نتيجه اندازي نمايشگاه فن بازار و اخذ مجوز راه راه
 دانشگاه به روند رو به رشد خود ادامه دهد و به جايگاه برحق خود برسد.

 

 دكتر كردی تمندانی

 معاون پژوهش و فناوری

 دانشگاه سيستان و بلوچستان 

شده مسیر درستی است.  داریم اما مسیر ترسیم اگرچه هنوز با استانداردها فاصله

 . من ارتباط را عامل توسعه میدانم و عقیده دارم پژوهش عامل پیشرفت است
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 زیربنای اقتصاد مقاومتی  پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری، پژوهش و فناوری:  شعار هفته ملی 
ن ضمن اطالع از نفعا آورد تا كليه ذي ي پژوهش و فناوري، فرصت مناسبی را براي توجه و تمركز روي ابعاد مختلف امر پژوهش و فناوري در كشور فراهم می هفته

ژوهش و فنقاوري و ي پ ريزي و اقدامات موثري را با هدف توانمندسازي در دستور كار قرار دهند. انتخاب و معرفی برگزيدگان حوزه روندها و وضعيت موجود برنامه
... فضايقی را در هاي مختلف نظير برگزاري نمايشگاه، فن بازار، همايش، سمينار و غيره نفعان اين حوزه به شيوه تجليل از آنان و همچنين فرصت تعامل ميان ذي

كند تا ضمن ارتقاء شأن و جايگاه پژوهش و فناوري براي فعالين در اين عرصه، بستر مستحکمی را براي ادامه راه تقويت و توسقعقه پقژوهقش و كشور ايجاد می
 فناوري، فراهم نمايد

 اهداف برگزاری هفته پژوهش، فناور و فن بازار : 

 اهداف ملی
 ترويج فرهنگ پژوهش و فناوري در سط  كشور و ارتقاي شأن و جايگاه پژوهش و فناوري و فعاالن در اين حوزه-0
 تشويق و ترغيب پژوهشگران و فناوران كشور به توليد بيشتر علم و فناوري و ثروت ناشی از آن -2
 تبيين وضعيت موجود پژوهش و فناوري و آينده آن در كشور براي افکار عمومی و مسؤولين و اخذ بازخورد براي هماهنگی و پيشرفت كار -3
 هاي پژوهشی و فناوري شناسايی و عرضه يافته -4
 هاي توسعه يافته هاي پژوهشی و فناوري سازي يافته بسترسازي براي تجاري -5
 هاي اجرايی و خريداران دستاوردها يا تقويت ارتباط دانشگاه و جامعه برقراري ارتباط سازنده ميان پژوهشگران و فناوران دستگاه -6
 نفعان حال و آينده واحدهاي پژوهشی و فناوري با همديگر ايجاد فضاي تعاملی براي آشنايی ذي -7

 اهداف عملیاتی :

 هاي اجرايی  ها، مؤسسات پژوهشی و دستگاه انتشار عملکرد مطالعاتی و تحقيقاتی دانشگاه -0
 هاي اجرايی ها، مؤسسات پژوهشی و دستگاه تشويق و تقدير از پژوهشگران، فناوران و پژوهشياران دانشگاه -2
 هاي اجرايی هاي علم و فناوري و دستگاه ها، مؤسسات پژوهشی، مراكز رشد و پارک هاي پژوهشی و فناوري يکساله دانشگاه ارزيابی فعاليت -3
 هاي پژوهشی و فناوري افزايش حساسيت و توجه مديران به فعاليت -4

 5926اسامی روزهای هفته پژوهش و فناوری در سال                   
 پژوهش، فناوری و مدرسه      :       5926آذر95یکشنبه 

 ایده برتر، سرمایه ملی :             5926آذر99دوشنبه 

 پژوهش، فناوری و صنعت       :    5926آذر99سه شنبه 

 پژوهش، فناوری؛ اقدام و عمل:          5926آذر9۲چهارشنبه 

  پژوهش، فناوری و حامیان پژوهش        :   5926آذر96پنج شنبه 

 پژوهش، فناوری و دانشگاه كارآفرین:                5926آذر95جمعه 

 پژوهش، فناوری و حوزه و دانشگاه:                 5926آذر91شنبه 

به منظور توجه هرچه بیشتر به ظرفیت های پژوهش و فناوری در تمام مناطق كشور، ستاد هفتة ملی پژوهش و فننناوری، 

اقدام كرد. بدین منظور با وزارت آموزش پرورش و وزارت  5929نسبت به فعال كردن بخش استانی در برنامه های سا ل 

كشور هماهنگی های الزم انجام شد تا ستادهای استانی به ریاست استاندار و باحضور رؤسای سازمان هنای آمنوزش و 

پرورش استا نها و رییس دانشگاه مركز هر استان تشکیل شود. همچنین در آیین افتتاحیة پناننزدهنمنینن ننمنایشنگناه 

دستاوردهای پژوهش و فناوری، از استانداران استان های برتر، با اهدای لوح به امضای مشترك وزرای كشنور و عنلنوم، 

 تحقیقات و فناوری قدردانی شد.

؛ فناوری زریبنای اقتصاد مقاومتی ژپوهش   تقاضا محور و تجاری سازی
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 ستاد ملی 

9 

 بخشنامه  ستاد ملی برگزاری هفته  پژوهش و فناوری

 استانداران محترم سراسر كشور

 با سالم،

های ملی هفته پژوهش وفناور و فن بازار و فناوری از رساند، با عنایت به اینکه مراسم و برنامهاحتراما،ً به استحضار می

شود، ستاد ملی هفته پژوهش وفناور و فنن بنازار و آذرماه سال جاری در سراسر كشور برگزار می 99الی  99تاریخ

فناوری در نظر دارد به منظور انسجام بیشتر در برگزاری مراسم استانی و ایجاد بسترهای الزم جهت تعامل پنایندار 

-میان عرضه كنندگان و بهره برداران دستاوردهای پژوهش و فناوری، با همکاری دانشگاه ها، مراكز پژوهشی، پنارك

های علم و فناوری استان و مركز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت كشور، نسبت به سامان بخشیدن بنه منراسنم 

 مذكور اقدام نماید. لذا خواهشمند است دستور فرمایید درخصوص موارد زیر همکاری الزم معمول گردد:

برای جلوگیری از تداخل برگزاری مراسم ملی هفته پژوهش وفناور و فن بازار و فناوری با مراسم استانی، منقنرر  -5 

آذرمناه بنرگنزار  99الی  55فرمائید مراسم هفته پژوهش وفناور و فن بازار و فناوری استانی یک هفته قبل، از تاریخ 

 گردد.

 دبیر هفته پژوهش وفناور و فن بازار استانی ترجیحاً رییس دانشگاه بزرگ استان معرفی شود. -9

به منظور صرفه جویی و اثربخشی بیشتر هزینه ها، دستگاههای اجرایی استان خصوصاً دانشگاهها و موسنسنات   -9

آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از برگزاری مجزای مراسم هفته پژوهش وفناور و فن بازار و 

فناوری اجتناب نموده و با هماهنگی آن استانداری به عنوان رئیس ستاد استانی برنامه های هفته پژوهش وفناور و فن 

بازار و فناوری، نسبت به برگزاری یکپارچه مراسم مذكور، همکاری نمایند. ضمناً موسسات منورد اشناره از منحنل 

 اعتبارات پژوهش و فناوری در اختیار، در این خصوص هزینه مینمایند.

های الزم برای تحقق توسعه پژوهش و فناوری بومی استان، برگنزاری ننمنایشنگناه به منظور ایجاد زیرساخت -۲

 دستاوردهای پژوهشی و فناوری به ویژه فن بازار استانی بطور خاص مورد توجه قرار گیرد.

از ظرفیتهای بخش غیر دولتی برای برونسپاری برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش وفناور و فن بنازار و فننناوری   -6

 استفاده شود.

با همکاری مركز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت كشور، سه استان برتر در حمایت از فعالیتهای پنژوهنش و   -5

فناوری انتخاب گردیده و در مراسم ملی هفته پژوهش وفناور و فن بازار و فناوری مورد تشویق و تقدیر قرار خواهننند 

 گرفت.

 وحید احمدی                                              

 معاون پژوهش و فناوری

 رئیس ستاد ملی هفته پژوهش وفناور و فن بازار و فناوری 
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هفته 

 01 پژوهش 

 برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دستگاههای اجرایی استان در دانشگاه، همزمان با هفته پژوهش وفناور و فن بازار

با حضور علی اوسط هاشمی استاندار، نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشی دستگاههاي اجرايی استان همزمان با هفته پقژوهقش 
وفناور و فن بازار و فناوري در دانشگاه سيستان و بلوچستان گشايش يافت. دكتر كردي معاون پژوهشی و فناوري دانشقگقاه 

و فن بازار و  سيستان و بلوچستان در حاشيه افتتاحيه اين نمايشگاه گفت: در نمايشگاه استانی امسال كه با رويکرد كارآفرينی
غرفه مربوط به دستگاههاي اجرايی  07غرفه داير است كه از اين ميان  41گردد، اي برگزار میهاي منطقهبا تکيه بر پتانسيل

غرفه مربوط به بخش خصوصی می باشد. معاون پقژوهشقی و  3غرفه مربوط به دانشگاه سيستان وبلوچستان و  21استان،
غرفه با مضامين فرهنگ وادبيات كارآفرينی داير گرديقده اسقت. وي  02فناوري دانشگاه افزود: از ميان غرفه هاي موجود، 

 سخنرانی تخصصی در طی اين هفته خبر داد. 36كارگاه و  52همچنين از برگزاري 
 

 برگزاری مراسم افتتاحیه هفته پژوهش، فناوری و فن بازار با حضور  مدیران استانی،  پژوهشگران، نخبگان، اساتید و دانشجویان 
ا دكتربندانی رييس دانشگاه در مراسم افتتاحيه اين مراسم گفت: ماه آذر با تحقيق و پژوهش عجين گشته و پژوهشگران ما در حالی اين هفته ر
پيش روي دارند كه شعار امسال هفته پژوهش وفناور و فن بازار و فناوري تحت عنوان: پژوهش تقاضا محور و تجاري سازي فناوري، زير بناي 

هاي جامعه و تمركز بر نقيقازهقاي  هاي پژوهشی بر اساس نيازمندي ايشان در ادامه به تعيين اولويت .اقتصاد مقاومتی، نام گذاري گرديده است
هاي اجرايی پرداخت و افزود: پژوهش و تحقيقی در جامعه مثمر ثمر و ارزشمند خواهقد بقود كقه  تحقيقاتی دستگاه

برمحور تقاضا در جامعه صورت گيرد، تا جامعه را به سمت بالندگی و پويايی سوق دهد. تا از اين منظر بتوانقيقم در 
هقاي صقورت ريقزيها و برنامه المللی نقش آفرينی قابل توجهی داشته باشيم. وي در خاتمه به مناسبتعرصه بين

هاي ستاد هفته پژوهش وفناور و فن بازار در دو بخش استانی، چهاردهم  گرفته طی اين هفته پرداخت و گفت: برنامه
تا شانزدهم آذرماه، و هفته ملی پژوهش و فناوري، بيست و يکم تا بيست و هشتم آذرماه با هدف ترويج فقرهقنقگ 

دكقتقر كقردي مقعقاون  .هاي اجرايی تدوين گرديده است پژوهش و فناوري و ترغيب فناوران به پژوهش تقاضا محور با همکاري تمامی دستگاه
تقه پژوهشی و فناوري دانشگاه نيز طی سخنانی در اين مراسم،  در مورد لزوم برگزاري هفته پژوهش وفناور و فن بازار گفت: هدف از نکوداشت هف

اين رهگذر به نسقل جقوانقمقان پژوهش وفناور و فن بازار، تبيين مفهوم توسعه پايدار است تا از 
كنند. وي در ادامه افزود: اگر به مقوله فوق پيوست فرهنگقی اي ثروت كسب هاي حرفهآموزش دهيم چگونه از علم و مهارت

دكتر كقردي  .هاي توسعه صعود كنيمقادر خواهيم بود به قلهرا نيز بيافزاييم، يعنی آهسته و پيوسته اين مسير را طی كنقيقم، 
اهميت علم كه همان آموزش و پژوهش است اشاره كقرد و با اشاره به اينکه مبناي قدرت در دنياي كنونی علم اسقت بقه 
هاي اين امر از بدو تولد و حتی قبل از آن بايد در تربيت نسلافزود: بايد به دنبال پرورش نيروي انسانی توسعه يافته باشيم و 

تبديل علم به ثروت، افزايش مراكز تحقيقاتی بقا مشقاركقت ايشان تفکر كارآفرينی،  .تاثيرگذار و خالق مورد توجه قرار گيرد
  .ترين تغييرات و نگرش به مسائل پژوهشی دانست مهمبخش خصوصی و لزوم افزايش اعقتقبقارات پقژوهشقی را از 

 
 

 افتتاح نمایشگاه دستاوردهاى پژوهشی استان سیستان و بلوچستان در والیت قندهار افغانستان 
ماه در واليت قندهار افغانستان افتتاح شد. در ايقن نقمقايشقگقاه  نمايشگاه دستاوردهاى پژوهشی استان ششم دي

مهندس جمشيد نژاد معاون سياسی استاندارى طی سخنانی گفت: امروز شاهد بقرگقزارى اولقيقن نقمقايشقگقاه 
نامه  دستاوردهاي پژوهشی استان سيستان و بلوچستان در واليت قندهار هستيم، نمايشگاهی كه پس از انعقاد تفاهم

هاي الزم به منقظقور  گيرد. ايشان ادامه داد: ما به دنبال آن هستيم تا زمينه همکارى ميان اين دو استان صورت می
مبادالت بيشتر با كشور افغانستان را رونق بخشيم. وي بندر مهم و استراتژيک چابهار را بعنوان كليد فتقحقی  انجام

براى كشورهاي همسايه بويژه كشور افغانستان دانست كه در مسير خشکی قرارگرفته اسقت. مقعقاون سقيقاسقی 
هاي  گذاري تواند با سرمايه استاندارگفت: كشور افغانستان می

هاي آموزش عالی، فرهنگ، تجارت، بهداشت  خود در بخش
جانبه هموار سازد و ما در اين نمايشگاه بسقتقه  هاي منعقد شده راه را براى توسعه همه نامه و صنعت، در راستاى تفاهم

ايم. دكتر عزيزى والی واليت قندهار نقيقز طقی  پيشنهادى خوبی جهت ارائه به مسئوالن واليت قندهار همراه آورده
هاي مشترک درزمينهی مسائل مختلف با جمهورى اسالمی قدردانی نمقود و اظقهقار  سخنانی از برگزارى همکاري
تر فراهم گقردد.  هاي بزرگ گذاري ها محدود به برگزارى نمايشگاه نشود و زمينه سرمايه اميدوارى كرد تا اين همکاري

سيستان و بلوچستان جقهقت   هاي استان از ابراز آمادگی دانشگاه وي با اشاره به نشست مشترک با نمايندگان دانشگاه
نامه با طرفهاي افغانستانی استقبال نمود و اظهار اميدواري نمود تا اين مراودات رشد اقتصادي و صنعتی را  انعقاد تفاهم

 براي دو كشور به ارمغان آورد. 
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هفته 

 00 پژوهش 

 آذر، روز دانشجو و نکوداشت هفته پژوهش وفناور و فن بازار 55نشست خبری رئیس دانشگاه با اصحاب رسانه به مناسبت 

هاي خبري، از اخذ موافقت تاسيس پژوهشکده آسيقب دكتر بندانی در نشست خبري با نمايندگان رسانه
هاي اجتماعی، اعتياد و حاشيه نشينی منطقه خبر داد و افزود: بالغ بقر شناسی به منظور تمركز بر آسيب

هزار متر مربع فضاهاي آموزشی در حال ساخت در دانشگاه سيستان و بلوچستان وجود دارد كه تقا  51
گقردد. وي تابستان سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد و مشکل كمبود فضاي آموزشی برطرف می

همچنين با اشاره به در پيش رو بودن انتخابات آتی رياست جقمقهقوري اظقهقار داشقت: بقرگقزاري 
هاي سياسی در چارچوب قانون و  ها بالمانع است و برگزاري سخنرانی هاي سياسی در دانشگاه سخنرانی

اي برگزار شود، استقبال نقيقز  ها به صورت مناظره هاي نظام آزاد است و اگر اين سخنرانی با حفظ ارزش
آذر و تبريک  06داشت خواهيم نمود. دكتر بندانی در نشست خبري در جمع اصحاب رسانه، ضمن گرامی

آن به دانشگاهيان و بويژه دانشجويان گفت: روز دانشجو نماد استکبار ستيزي واستبداد ستيزي و نقمقاد 
حضور دانشجويان در بطن رخدادهاي اجتماعی است و دانشجويان در اين رخداد تاريخی نداي حريت و 

ته پژوهش و فناوري و هف ظلم ستيزي مردم كشورمان را به گوش جهانيان رساندند. رئيس دانشگاه با اشاره به آغاز هفته پژوهش و فناوري و فن بازار گفت : ستاد ملی
آذرماه در  24الی  20آذر ماه و سط  دوم آن، ملی بوده و در تاريخ  04الی  04كند كه سط  اول آن، استانی و از تاريخ هاي خود را در دو سط  برگزار میفن بازار برنامه

د مقققاومقتقی اعقالم تصاتهران برگزار خواهد شد. وي افزود: شعار امسال هفته پژوهش و فناوري و فن بازار، پژوهش تقاضا محور و تجاري سازي فناوري، زير بناي اق
هاي هفته پژوهش و فناوري و فن بازار به رياست استاندار و به دبيري رئيس دانشگاه سيستان و بلوچستان، در دانشگاه گرديده است. دكتر بندانی با اشاره به اينکه برنامه

هقاي غرفه مربوط به سازمان 07غرفه از اين نمايشگاه، دستاوردهاي پژوهشی دانشگاهيان دانشگاه سيستان و بلوچستان، حدود  21در حال برگزاري است، تصري  كرد: 
هاي مختلف پژوهشی، سخنرانی علمی در حوزه 36كارگاه آموزشی و  52غرفه مربوط به بخش خصوصی است. وي عنوان نمود: عالوه بر نمايشگاه،  01اجرايی و حدود 

آمقوزي و در حوزه دانقشزي كار آفرينی و اقتصاد مقاومتی در هفته پژوهش و فناوري و فن بازار در سط  دانشگاه برگزار خواهد شد. رئيس دانشگاه، مسابقات ايده پردا
اي جامعه و هاي هفته پژوهش وفناور و فن بازار عنوان كرد و افزود : دانشگاه درصدد است تا نقش خود را كه مرتفع ساختن نيازهاي توسعهدانشجويی را از ديگر برنامه

هاي ملموس جامعه است تحقق بخشد و در اين راستا صندوق توسعقه و تاثيرگذاري آن در حل نياز
ايم .ايشان خاطر نشان كرد : مركز نوآوري و شکقوفقايقی را فناوري استان را در مهرماه ايجاد كرده

هاي فناوري، شکوفايی و نوآوري را مديريت می كند. وي با اشاره ايم كه بحثدردانشگاه فعال نموده
به وجود مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه كه هدف آن ارائه خدمات آموزشقی و پقژوهشقی بقه 

واحد مستقل فناوري در مركز رشد فقنقاوري  35باشد، خاطر نشان كرد: واحدهاي فناوري استان می
تفاهم نامه در اين خصوص با واحدهاي فناوري منعقد شده است. همچنين  00دانشگاه وجود دارد و 

امسال اولين همايش ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه در دانشگاه برگزار شده است  و رويقدادهقاي 
ها و برگزاري رويداد جوانه بقا هقدف مختلفی از جمله بازي سازي و آشنايی بيشتر با بازاريابی بازي

آموزان با مباحث خالقيت و ايده پردازي در دانشگاه صورت گرفته است. دكتر آشنايی و ترغيب دانش
هاي فناوري اطالعات ، ايده پقردازي، ايقده هاي مختلف آموزشی در حوزهبندانی عنوان كرد: دوره
هاي نويقن در هاي تجديد پذير، همايش يافتهالمللی انرژيها، همايش بينسبز، كسب و كار و غيره در سال جديد در اين دانشگاه برگزار شده است و عالوه بر اين دوره

ايم. رئيس دانشگاه سيستان و بلوچستان با تاكيد بر اينکه دانشقگقاه زيست شناسی، همايش انجمن ژئو پلتيک ايران و همايش هم پا با خرما را در دانشگاه برگزار نموده
اوري استان با فن نقش خودش را كه برطرف كردن نيازهاي توسعه اي استان است به خوبی انجام داده است، وي همچنين گفت: دانشگاه در همين راستا صندوق توسعه

 51هاي احداث صندوق توسعه فناوري استان را پارک علم و فناوري و بخش خصوصی و درصد هزينه 51ميليارد ريال را راه اندازي نموده است كه  01هزينه اي بالغ بر 
و گفت : برگقزاري  داددرصد ديگر را معاونت علمی و فناوري رياست جمهوري تامين خواهد كرد. وي از برگزاري همايشهاي بين المللی با مشاركت كشور پاكستان خبر 
ور پاكستان برگقزار كش همايش بيوتکنولوژي با آكادمی علوم پاكستان در سال آينده و همايش عالمه اقبال الهوري از جمله همايشهاي بين المللی است كه با مشاركت

هزار مترمربع فضاي آموزشقی  51خواهد شد. رئيس دانشگاه سيستان و بلوچستان با اشاره به اينکه در سال آينده با مشکل كمبود فضاهاي آموزشی مواجه نيستيم گفت: 
كمبودي در تقامقيقن فضقاهقاي  وارد مدار دانشگاه می شوند و سال آينده 26در حال ساخت در اين دانشگاه وجود دارد كه با برنامه ريزيهاي صورت گرفته تا تابستان 

خصوص تجهيز  در آموزشی نخواهيم داشت. وي ضمن اينکه از در دست احداث بودن دانشکده صنعت و معدن خاش خبر می داد، افزود: خوشبختانه اقدامات گسترده اي
ه و خوابگاهها از شگادانشگاه بخصوص خوابگاهها صورت گرفته كه تعميرات اساسی در خوابگاهها در تابستان گذشته و همچنين گسترش ابر وايرلس در ساختمانهاي دان
اين منظور مجوز  به جمله اين اقدامات بوده است. دكتر بندانی در خصوص اقدامات پژوهشی در خصوص معضالت اجتماعی استان از جمله حاشيه نشينی و اعتياد گفت :

از تمركز دانشگاه بقر  نينراه اندازي پژوهشکده آسيب شناسی را با هدف تمركز بر اين مسائل اخذ نموده اييم كه فعاليتهاي مقدماتی خود را آغاز نموده است. وي همچ
نتخابات آتقی ريقاسقت ن اروي مباحث آب، انرژيهاي تجديد پذير، ريزگردها و گياهان دارويی خبر داد. رئيس دانشگاه سيستان و بلوچستان با اشاره به در پيش رو بود

هاي نقظقام  ارزش هاي سياسی را در چارچوب قانون و با حفظ ها بالمانع است. وي برگزاري سخنرانی هاي سياسی در دانشگاه جمهوري اظهار داشت: برگزاري سخنرانی
رنگاران در اين نشست و اي برگزار شود نيز استقبال خواهيم كرد. وي در پايان ضمن تشکر از حضور خب ها به صورت مناظره بالمانع عنوان كرد و گفت: اگر اين سخنرانی

 د.اينقدردانی از بازتاب واقع بينانه رخدادهاي دانشگاه، از آنها خواست تا دانشگاه را در حفظ فضاي پويا وبانشاط ودرعين حال آرام، ياري نم
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هفته 

 02 پژوهش 

 بازدید سركنسول كشور هندوستان از نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش وفناور و فن بازار وفناوری استان
آقاي چاندورا موهاند شارما سركنسول كشور هندوستان از نمايشگاه دستاوردهاي هفته پژوهش وفناور و فن 
بازار وفناوري در دانشگاه بازديد نمود. وي به اتفاق هياتی از كنسولگري كشور هند در نمايشگقاه هقفقتقه 

هاي پژوهشگران ومحققان استان ديدن نمقود. در پژوهش وفناور و فن بازار حاضر، و از ابتکارات وخالقيت
اين ديدار كه تا ساعاتی از روز ادامه يافت و مورد استقبال ايشان واقع گرديد، معاون پقژوهقش وفقنقاوري 
دانشگاه توضيحات الزم را در زمينه استعدادهاي بالقوه استان و نوآوريهاي ارائه شده در نمايشگاه هقفقتقه 

 پژوهش وفناور و فن بازار بيان نمود.
 
 

 

 ساخت اولین سه چرخه تردمیلی در ایران توسط پژوهشگران و محققان مركز رشد واحدهای فناور دانشگاه
طراحی وساخت سه چرخه تردميلی از سوي تيم محققان وپژوهشگران هامون، وابسته به مركز رشد واحدهقاي فقنقاور، در 
دانشگاه سيستان وبلوچستان صورت پذيرفت.براي اولين بار در كشور، مهندس علی اكبر صفري طراح و مخترع جقوان سقه 
چرخه تردميلی، موفق به ساخت اين وسيله گرديد. اين دستگاه كه در آذر ماه امسال در نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشقی و 
فناوري به نمايش عمومی در آمده است، تركيبی از دوچرخه و تردميل است كه عالوه بر جنبه ورزشی،جنبه تفريحقی نقيقز 
داشته و در سالمتی افراد جامعه و محيط زيست موثر می باشد. وي در مورد چگونگی كار اين وسيله گفت: در سه چقرخقه 
تردميلی سيستم برق به گونه اي طراحی گرديده است كه فرد را قادر می سازد تا با طی مسافتی، انرژي توليد شده در آن را 
كه به صورت انرژي الکتريکی ذخيره شده، براي مصرف شارژ تلفن همراه، لپ تاپ، تبلت و... به كارگيرد. اين در حالی است 

ترين مزاياي استفاده از سقه كند بدون اين كه از انرژي حركتی دوچرخه استفاده نمايد. ايشان مهمكه در دوچرخه ركابی، فرد با ركاب زدن انرژي زيادي تلف می
گقفقت: مه چرخه تردميلی را گسترش فرهنگ دوچرخه سواري، داشتن هواي پاک و كمک به حفظ محيط زيست با تامين انرژي برق رايگان برشمرد.ايشان در خات

ميليون تومان صورت پذيرفته است.گفتنی است مهندس صفري عالوه بر اختراع فوق، هم اكنون  4ساخت سه چرخه ترد ميلی طی مدت يکسال با هزينه ي بالغ بر 
 در حال طراحی وساخت يک كارتينگ جديد )ماشين مسابقه( نيز می باشد

 

 از پژوهشگران برتر دانشگاه سیستان و بلوچستان تجلیل به عمل آمد
االسالم قلنقدري  مراسم تجليل از پژوهشگران برتر دانشگاه سيستان و بلوچستان با حضور دكتر بندانی رياست دانشگاه، حجت

هقاي  علمی دانشگاه بوعلی سينا، روساي دانشگقاه فقيه در دانشگاه، دكتر زلفی گل عضو هيئت مسئول دفتر نهاد نمايندگی ولی
رئيسه، پژوهشگران، نخبگان، محققان، اساتيد و دانشجويان در دانشگاه برگزار شد. دكتر كردي تمندانقی  استان، اعضاي هيئت

معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه سيستان و بلوچستان در اين مراسم با بيان اينکه پژوهش، ترسيم نقشه راه آينقده اسقت 
مدتی را براي رسقيقدن بقه اهقداف  مدت و كوتاه هاي راهبردي بلندمدت، ميان گفت: حوزه پژوهش و فناوري دانشگاه برنامه

ساله پنجم توسعه كشور تدوين كرده است. دكتر تمندانی بقيقان  موردنظر با توجه به اسناد باالدستی كشور ازجمله قانون پنج
داشت: براي رسيدن به يک دانشگاه كارآمد و دانشگاهی كه بتواند نيازهاي جامعه را برآورده سازد، بايستی ترتيبی اتخاذ گردد 

هقاي مقخقتقلقف  اندازي مراكز ايده پردازي و كارآفرينی بتوان مشکالت و نيازهاي جامعه را در حوزه كه با توليد دانش و راه
 ها برآمد. شناسايی و با ارائه راهکارهايی مناسب در قالب تحقيقات بنيادي و كاربردي درصدد رفع آن

 
 
 

 با حضور دكتر فرهادی، وزیر علوم،تحقیقات و فناوری از دكتر بندانی رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان تجلیل شد. 

ها و مراكز پقژوهشقی پژوهشگر برگزيده از ميان دانشگاه 01در هفدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران كشور، 
پقژوهشقگقر از وزارت  3هاي اجرايی، پژوهشگر منتخب مربوط به دستگاه 2وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،  

فناور از سوي كميته داوران به عنوان برگزيده نهايی انتخاب و طی مراسميقاز آنقان  5بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
ها در حوزه علم و فناوري اختصاص داشت كه از دكترعليرضا تجليل شد. بخشی از اين جشنواره نيز به معرفی برترين استان

بندانی رئيس دانشگاه سيستان و بلوچستان، دكترمجيد ارشاد لنگرودي رئيس دانشگاه شيراز، دكترفردين اخالقيقان طقلقب 
رئيس دانشگاه كردستان، دكترمحمد كافی رئيس دانشگاه فردوسی مشهد و دكترعباس هنربخش رئوف رئقيقس دانشقگقاه 

 سمنان قدردانی شد 
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هفته 

 03 پژوهش 

 حضور ریاست سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی
رييس سازمان بسيج علمی، پژوهشی و فناوري استان از نمايشگاه بزرگ دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازار هقفقتقه 

اعرابی در حاشيه اين بقازديقد بقيقان كقرد: ايقن  پژوهش وفناور و فن بازار در دانشگاه سيستان و بلوچستان بازديد كرد.
هقا ها می توانند پل ارتباطى بين دانشگاه، صنعتگران و محققين گوناگون باشند. ايشان گفت: مسلماً اين نمايشگقاه نمايشگاه

هاى رقابتى، آخرين استانداردهاى كيفی،  شوند، بلکه اطالعات گوناگونی در زمينه قيمت تنها براى نمايش كاالها برگزار نمى
ها  هاى اقتصادى، تکنولوژى نيز در خالل برگزارى نمايشگاه هاى صنعتی، دستاوردهاى پژوهش علمى و ايده آخرين پيشرفت

ايجاد فرصت جهت برقراري  معرفی محصوالت جديد، هاگيرند. وي در انتها افزود: هدف از اين نمايشگاه مورد تبادل قرار مى
آشنايی با آخرين دستاوردها وفن آوريهاي تخصصی ارائه شده از سوي شركت كنندگان  هاي معتبر،ارتباط و شناسايی شركت

شناخت نيازهاي مشتقري،  هاي اقتصادي شركت كنندگان، يافتن نمايندگان فعال،هاي كاري، پيشرفت و توسعه فعاليتدر اختيار گذاردن فرصت انعقاد قرارداد در استان،
  ها با يکديگر، در يک مکان مناسب و زمان كوتاه است.آشنايی و تبادل تجربيات شركت افزايش كيفيت توليد و رسيدن به استانداردهاي جهانی و همچنين

 

 حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان در مراسم تجلیل از پژوهشگران و مخترعین برتر دانشگاه جامع علمی كاربردی 
اين مراسم با حضور معاون پژوهش و فناوري دانشگاه سيستان و بلوچستان، رئيس بنياد ملی نخبگقان اسقتقان، 
رئيس پارک علم و فناوري استان، و رئيس سازمان بسيج علمی، پژوهشی و فناوري استان برگزار گرديد. دكقتقر 
ساالرزهی رييس دانشگاه جامع علمی كاربردي به ارايه گزارشی از اقدامات انجام شده دانشگاه جامقع عقلقمقی 

پرداخت و به مامقوريقت دانشقگقاه در مسقيقر  0325-0326كاربردي استان در سه ماه نخست سال تحصيلی 
هفته جهانی كارآفرينی و هفته پژوهش وفناور و فن  هايدانشگاهی كارآفرين اشاره نمود. سپس گزارشی از برنامه

در جهت حركت به سوي  بازار ارايه و از همکاري خوب و اهتمام مراكز علمی كاربردي و كارشناسان واحد استانی
در ادامه دكتر ساالرزهی، خواهان تدوين برنامه راهبردي پنج ساله مراكز عقلقمقی  تشکر نمود. دانشگاه كارآفرين

هاي موجود و تدوين رشته هقاي شدند و خواستار بازنگري در رشته 0411 تا  0326براي سال تحصيلی  كاربردي
هاي اشتغال و كارآفرينی استان شدند. همچنبن استفاده از ظقرفقيقت آفرينی دانشگاه جامع علمی كاربردي در برنامههاي استان با هدف نقشجديد متناسب با مزيت

هاي كارآفرينی و تشکيل صقنقدوق هاي كارآفرينی و فرهنگی و فوق برنامه و اختصاص رديف بودجه براي برنامهانجمن هاي علمی دانشجويی براي پيگيري برنامه
هنگی و هنقري و و فروشگاه دستاوردها و آثار فر توسعه كارآفرينی در مراكز را خواهان و مشاركت جدي روساي مراكز علمی كاربردي استان در برگزاري نمايشگاه

ريقزي و طلب نمودند و در پايان آمادگی دانشگاه جامع علمی براي برنامه 0326در ايام نوروز  كارآفرينی دانشگاه جامع علمی كاربردي استان در منطقه آزاد چابهار
براي تهيه بانک   هايی را اعالم نمودند. دكتر پهلوانی رئيس بنياد نخبگان استان سيستان و بلوچستان آمادگی همکاري بنياد نخبگان رابرگزاري اين چنين  نمايشگاه

هايی در جهت ها و كارگاههاي مشترک بنياد و دانشگاه اعالم نمودند و خواستار برگزاري همايشنخبگان سرآمد دانشگاه حامع علمی كاربردي در چارچوب آيين نامه
هاي برتر دانشگاه جامع علمی كاربردي در شکوفايی استعدادهاي مهارتی و افزايش سهم نخبگان استان شدند. در ادامه اين مراسم از رؤساي مراكز و صاحبان غرفه

 گرديد. ليلنمايشگاه هفته پژوهش وفناور و فن بازار و كارآفرينان، پژوهشگران برتر و نخبگان هنري و ورزشی و دست اندركاران برگزاري اين مراسم تج
 

 بازدید وزیر علوم از غرفه دانشگاه سیستان و بلوچستان در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار 
طرح منتخب پقژوهشقی  41دكتر فرهادي، هفدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشی و فناوري و فن بازار دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را رسما افتتاح، و از 

ر سال هاي اخيقر ی درونمايی نمود. ايشان در آيين افتتاح نمايشگاه گفت: توجه به امر پژوهش نسبت به قبل افزايش چشمگيري يافته، و خوشبختانه از نظر پژوهش
وزير علوم در  رد.توسعه كمّی و كيفی خوبی داشته ايم. وي از حركت دانشگاهها و مراكز آموزش عالی كشور به سمت دانشگاههاي نسل سوم و كارآفرين استقبال ك

در جريان ابداعات و يک ادامه از غرفه دانشگاهها وموسسات آموزش عالی بازديد نمود، و در جريان اين بازديد در غرفه دانشگاه سيستان وبلوچستان حاضر، و از نزد
تن از پژوهشگران و محققان از يازده كشور اسقالمقی،  20خالقيت هاي دانش پژوهان اين دانشگاه قرارگرفت. درهفدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشی امسال 

دانشگاه و مركز پژوهشی از سراسر كشور حضور داشته اند.همچنين مشاركت فعال وزارت صنايع، معادن و تجارت، وزارت دفاع، وزارت  021نفر از فناوران از  3536
 ارتباطات و فناوري اطالعات و صنايع و بخش خصوصی از ديگر خصوصيات مهم هفدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشی امسال می باشد.

 



 

 

 های دانشگاه سیستان و بلوچستان ها و پژوهشکدهدانشکده
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 دانشکده هنر و معماری-59 اداره نشریات علمی دانشگاه-5۲

 كتابخانه مركزی و مركز اسناد-56 معاونت فرهنگی و اجتماعی-55

 معاونت فرهنگی-51 اداره نشریات علمی -59

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.uniref.ir%2Fimages%2Fscientometrics%2F46.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.uniref.ir%2FUniversity46&docid=9ypver-Q7CjK6M&tbnid=Tg_eO9k2rIPkgM%3A&vet=1&w=164&h=230&bih=783&biw=1600&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8


 

 

 

نشریه داخلی حوزه معاونت پژوهش و فناوری                                                 

دانشکده     9155، دسامبر 5926نامه هفته پژوهش، فناوری و فن بازار، آذر ویژه   

 علوم پایه

05 

 

 

 معرفی دانشکده علوم پایه 

پايه گذاري شد. اين دانشکده در حقال  0364دانشکده علوم پايه دانشگاه سيستان و بلوچستان در سال 
شناسی، فيزيک و زيست شناسی است كه در تمامی مقاطقع گروه آموزشی، شيمی، زمين 4حاضر شامل 

-تحصيلی، از كارشناسی وكارشناسی ارشد تا دكتري، مبادرت به پذيرش دانشجو در سطوح داخلی مقی
عضقو  61سال تجربه و در اختيار داشتقن  31ي نزديک به نمايد. در حال حاضر اين دانشکده با سابقه

رشقتقه در  4رشته در مقطع كارشناسی ارشد و  02رشته در مقطع كارشناسی،  7هيات علمی مجرب، 
مقطع دكترا و همچنين داشتن امکانات آموزشی و پژوهشی و تجهيزات آزمايشگاهی پيشرفته، يکقی از 

گروه رياضی از دانشکده علوم منفک و به عنوان  0347قطبهاي مهم علوم پايه در كشور ميباشد. در سال
با توجه به نقش محوري فعاليتهاي پژوهشی در تحقق اهقداف  ي رياضی فعاليتش را ادامه داد.دانشکده

اي را دارا است. چنين موقعيتی مسئوليت خاص اين دانشقکقده  را دانشگاه، دانشکده علوم جايگاه ويژه
نسبت به شناخت و توسعه فناوري تأييد ميکند. اين مسئوليت شامل طيف وسيعی از اقدامات و بقرنقامقه 
هاي اساسی است كه در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه سياستگذاري و از طريق معاونت پژوهش و 
فناوري دانشکده اجرايی ميشود. در واقع برنامه ريزي و هدايت كليه امور مربوط به فعاليت هاي پژوهش 
و فناوري در سط  دانشکده در زمينه اجراي طرحهاي تحقيقاتی، همايشهاي علقمقی، فقرصقت هقاي 
مطالعاتی، امور مربوط به تشويق چاپ مقاالت، امور مربوط به گرنت مورد حمايت مادي و معنوي ايقن 
حوزه می باشد. در اين راستا دانشکده علوم پايه طبق برنامه توسعه در نظر دارد دوره هاي تحقصقيقالت 
تکميلی خود را گسترش داده تا در گرايش هاي بيشتري پذيرش دانشجو داشته باشد. همچنين دانشکده 
علوم پايه تا كنون طرح هاي پژوهشی مشترک زيادي را با ساير سازمانها وصنايع مختلف داشته است و 
با استفاده از امکانات آزمايشگاهی مجهز عالوه بر آموزش، در زمينه مسائل تحقيقاتی نقيقز اققدامقات 

 چشمگيري داشته است. 

 های پژوهشی دانشکده علوم اهم فعالیت
 برنامه ريزي جهت ايجاد محيط مناسب جهت انجام پژوهش

 برنامه ريزي جهت هماهنگی فعاليت هاي علمی و پژوهشی دانشکده
 برنامه ريزي جهت مشاركت در طرح هاي پژوهشی داخل و خارج از دانشگاه و نحوه ارتباط با مراكز پژوهشی

 مشاركت در تهيه و تدوين آيين نامه هاي پژوهشی
 سرپرستی و نظارت بر فعاليتهاي واحدهاي تابعه

 تقويت زيرساختارهاي تسهيل كننده پژوهش از قبيل كتابخانه مركزي، پايگاه هاي علمی و مجالت

 حضور دانشکده علوم پایه در نمایشگاه هفته پژوهش وفناوری و فن بازار 

هقا و هاي قبل در نمايشگاه هفته پژوهش وفناوري و فن بازار شركت نمود و با برپايی غقرفقه بقه ارايقه فقعقالقيقتدانشکده علوم پايه به رسم سال
هاي داخلی و بين المللی و مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی اعضاء محتقرم هقيقات دستاوردهايش پرداخت. مقاالت ارائه شده در همايش

هاي كميته تحقيقات دانشجقويقی در علمی، كتب چاپ شده و طرح هاي پژوهشی در حال اجراء اعضاء محترم هيات علمی، مقاالت ارائه شده همايش
هاي انجام شده را بصورت كاتالوگ و استند به بازديدكنندگان عرضه نمود. همچنقيقن غرفه دانشکده علوم به نمايش گذاشته شد. دانشکده علوم فعاليت

هقا عنوان سخرانی علمی و كارگاه با موضوعات ارائه شده در دانشکده علوم برگزار نمودند. مخاطب اين كقارگقاه 22اعضاي هيأت علمی دانشکده علوم 
ها بودند.همچنين امسال سال پرباري براي دانشکده علوم بود. معرفی دو استاد اين دانشکده دانشجويان دانشکده علوم و بعضا دانشجويان ساير دانشکده

ی در مقلق آقايان دكتر شاطريان در فهرست دانشمندان پر استناد جهان و دكتر مقصود لو به عنوان شيميدان برجسته و موثر كشور. ميزبانی دو كنفرانس
هاي پژوهشی اين دانشکده در عرصقه مقلقی زمينه زيست و مواد تراريخته و برپايی مدرسه زمستانی نجوم و برپايی كنفرانس فيزيک حکايت از فعاليت

 دارد.

 دانشکده علوم پایه 
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 های برگزارشده توسط دانشکده علوم كارگاه 

ردیف ارایه دهنده نام كارگاه ردیف

  

 ارایه دهنده نام كارگاه

های نفتی توسط سخنرانی حذف آلودگی 5

 میکروارگانیسم ها

  

 علیرضا رضوانی

  

 GWسخنرانی تقریب  59

  

 مجتبی اشهدی

  

 پویا و نانو ماشین ها   NMRسخنرانی  9

  

علیرضا مدرسی 

 عالم

  

 ایسخنرانی پتانسیل های هسته 59

  

سید علیرضا 

 علوی

  

 كارگاه ریخت سنجی هندسی 9

  

مهدی قنبری 

 فردی

  

سخنرانی چگالی انرژی زیاد در  5۲

 برخوردهای چند سالیتونی

  

دانیال 

 سعادتمند

  

سخنرانی شناسایی كاندیداهای آنتی  ۲

بیوتیکی جدید با استفاده از شبیه سازی 

 رایانه ای

  

 میالد لگزیان

  

سخنرانی آمیختگی كایرال در  56

 فرآیندهای انرژی پایین

  

 سوده زارع پور

  

و ژل  PCRكارگاه اصول و تکنیک های  6

 الکتروفورز

  

 میالد لگزیان

  

سخنرانی آشنایی با فیزیک ذرات  55

بنیادی و بررسی پدیدارشناسی 

 هاواپاشی مزون

  

 محبوبه سیاحی

  

كارگاه اصول و روش های شبیه سازی  5

 ساختار پروتئین ها

  

 میالد لگزیان

  

كارگاه جداسازی هپاتوسیت ها از كبد  51

 موش صحرایی

  

 علی شهركی

  

كارگاه تولید نانو ذرات با استفاده از عصاره  1

 های گیاهی و جلبک های سبز

  

جعفر ولیزاده و 

 علیرضا عینعلی

  

سخنرانی نقش اینترلوكین ها در  59

 بیماری اسکیزوفرنی

 علی شهركی

  

 سخنرانی و كارگاه ریخت سنجی هندسی 9

  

 مهدی قنبری

  

سخنرانی بررسی اثر مورفولین بر  52

روی بافت كبد، طحال و خون در 

 موش های آلبینو

  

 نسیم نعیمی

  

سخنرانی نظریه هندسی گرانش، موفقیت ها  2

 و چالش ها

  

 حمید شعبانی

  

سخنرانی مروری بر ماهیت اروكلین  91

 های ایران به ویژه بلوچستان ایران

  

 ساسان باقری

  

بررسی زمین شناسی كانسارهای طال در  51

 سیاره جنگل، جنوب زاهدان

سخنرانی دو دهه مطالعه تنوع  95 محمد بومری

زیستی در خلیج فارس و دریای 

 عمان: بستری برای زیست شناسی

  

 علیرضا ساری

های اهمیت مطالعات زمین شناسی در پروژه  55

 عمران

حمیدرضا  

 سلوكی

99 Signaling pathways in 
Cancer Cell 

  

  

سیده زهرا 

 بطحایی
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مهندسی 

شهید 

 07 نیکبخت

دانشکده مهندسی 

 شهید نیکبخت

و همزمان با شروع به كار دانشکده مهندسی اولين هدف، تربيت دانش آموختگان مهندسی  0354از زمان تاسيس دانشگاه سيستان و بلوچستان در سال 
سال تجربه به اهدافی فراتر از آرزوهاي اوليه دست  35به منظور تامين نيروي ماهر در سط  استان بوده است. اما دانشکده مهندسی هم اكنون بعد از 

هن مي يافته است و در گذر از مرزهاي دانش به سوي اهدافی عالی تر پيش می رود. اثبات اين ادعا هزاران فارغ التحصيل متخصصی است كه در سراسر
 اسالمی و همچنين در خارج از كشور سکان دار رشد و توسعه علمی/صنعتی محل خدمت خود هستند. 

 تاریخچه:
دانشجوي كارشناسی مهندسی راه و ساختمان تاسيس گرديد.  46با قبول  0354مهندسی عمران به عنوان اولين گروه آموزشی اين دانشکده در سال 

مهندسی شيمی( به سرعت )  0357مهندسی مکانيک( و )  0356مهندسی برق و الکترونيک(، )  0355گروه ديگر در سالهاي   4دانشکده با تاسيس 
سی گسترش يافت. و زير ساختهاي آموزشی، آزمايشگاهی و كارگاهی دانشکده با ساخت و تجهيز آن تامين شد. پنجمين گروه آموزشی دانشکده ، مهند

ي تالش كادر هيئت علمی و دانشجو در مقطع كاردانی مهندسی مواد شروع به فعاليت نمود. در نتيجه 51با پذيرش  0377باشد كه در سال مواد می
مهندسی معدن و   سط  آموزشی اين گروه به كارشناسی در مهندسی مواد و متالورژي ارتقا يافت. دو گروه آموزشی ديگر، 0340دانشجويان در سال 

گروه برق بصورت دانشکده اي مستقل به نام  0344با قبول دانشجو در دوره كارشناسی تاسيس گرديدند. در سال  0344صنايع می باشند كه در سال 
انشگاه و گروه مهندسی شيمی نيز اخيرا مجوز فعاليت به صورت دانشکده مهندسی شيمی و گاز را از هيئت امنا د  برق و كامپيوتر از مهندسی جدا گرديد.

برنامه آموزشی تحصيالت تکميلی  .وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كسب نموده و به زودي با تعيين كادر اداري آن به طور مستقل شروع به كار مينمايد
و بعد از مدتی كوتاه در گروه هاي مهندسی مکانيک و  0364در دانشکده مهندسی شهيد نيکبخت براي اولين بار در گروه مهندسی شيمی در سال 

گروه مهندسی شيمی، مهندسی مکانيک و مهندسی عمران در مقاطع كارشناسی ارشد و  3مهندسی عمران به اجرا گذاشته شد. در حال حاضر در 
دانشجو مشغول به تحصيل می باشند. در اين راستا نتيجه كارهاي  311دكتري، و در گروه مهندسی مواد و متالورژي در مقطع كارشناسی ارشد حدود 

چاپ می به صورت مقاالت در كنگره هاي ملی و بين المللی ارائه و در مجالت معتبر علوم و مهندسی به   تحقيقاتی دانشجويان و اساتيد به طور گسترده
انی هاي با دعوت از آنان براي ارائه دروس دكتري و سخنر  مراكز تحقيقاتی معتبر و محققين ايرانی مقيم خارج از كشور  رسند. ارتباطات علمی نيز با

متر مربع فضاهاي باز و بسته شامل دفاتر اساتيد، دفاتر اداري ، سالنهاي كنفرانس و تدريس،  011111وجود بيش از  .علمی در حال انجام می باشد
يز در سالهاي اخير تجه  آزمايشگاه و كارگاه، اين دانشکده را به يکی از بزرگترين دانشکده هاي مهندسی در جنوب و شرق كشور تبديل نموده است.

ها و سالنهاي كنفرانس آزمايشگاه تحقيقاتی و مراكز كامپيوتر تخصصی و همچنين كارگاه ساخت تجهيزات پژوهشی، همراه با تجهيز كالس 01بيش از 
 به آخرين امکانات كمک آموزشی تاثير به سزايی در رشد كمی و كيفی آموزش و پژوهش دانشکده داشته است.

 5926حضور دانشکده مهندسی شهید نیکبخت در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه در سال 

دانشکده مهندسی شهيد نيکبخت با هدف ارايه جديدترين دستاوردهاي پقژوهشقی و فقنقاوري و نقيقز 

هاي استادان و پژوهشگران دانشکده در هفدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فقن  توانمندي

بازار هفته پژوهش وفناور و فن بازار شركت و دستاوردهاي يکساله خود را ارايه نمود. اين دستاوردها بيشتقر 

-هاي مهندسی، كتب اساتيد، پايان نقامقهبصورت استند، كتاب، مقاله، پايان نامه و پوستر مقاالت برتر گروه

هاي ساخته شده توسط اساتيد و دانشجويان هاي ثبت اختراع و دستگاههاي برتر تحصيالت تکميلی، گواهی

هقاي دانشکده  معرفی گرديد. همچنين اين دانشکده با برگزاري كارگاه و سخنرانی و اجراي كارها و برنامقه

سقالقه هاي يکهاي انجام شده ، لوح هاي افتخار كسب مقام در مسابقات مختلف كشوري و ثبت اختراعات، پپيشرفتجنبی دانشجويی، نمايش پژوهش

ها در محل نمايشگاه و دانشکده و برنامه حضور دانشجويان ها و كارگاههاي دانشکده مهندسی، برگزاري سخنرانیخود را به نمايش گذاشت. بيشتر برنامه

 موفق و كارآفرين در غرفه بود.

 برگزاري كارگاههاي آموزشی توسط اساتيد دانشکده مهندسی

 برگزاري مسابقه رباتيک در غرفه دانشکده مهندسی 

 تعدادي از فعاليتهاي پژوهشی انجام شده
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مهندسی 

شهید 

 08 نیکبخت

 هواپیمای بدون سرنشین)پرواز با موتور الکتریکی توسط پیل سوختی(

 دكتر رهبر رحیمی، دكتر فراهت، دكتر توكلی، دكتر صادقی

 تیتانیا برای تصفیه آب و پساب -پروژه ملی ساخت نانو غشاء چند الیه آلومینا

 دكتر عبدالرضا صمیمی، دكتر مسعود شایسته، دكتر مهدی شفیعی آفارانی

ای، شیر بایپس گاز داغ و اسپری حالل بر بررسی آزمایشگاهی اثر كمپرسور دو مرحله

 روی عملکرد یک پمپ حرارتی منبع هوایی با سیستم ذوب یخ

 دكتر علیرضا حسین نژاد، رسول خشتابه

 جابجایی ثابت-دستگاه تست خستگی خمشی سه و چهار نقطه ای نیرو 

 دكتر قدرت اله رودینی، علیرضا سعیدی

 دستگاه توزیع كننده مواد نانو در مایعات

 دكتر قدرت اله رودینی، علیرضا سعیدی

 های پژوهشی انجام شده توسط دانشکده مهندسی شهید نیکبختتعدادی از فعالیت

 آلومینا _ كاربید سیلیسیم با استفاده از پرس سرد-كامپوزیت هیبریدی آلومینیوم

 جعفر آقاپور -دكتر قدرت اله رودینی

 آلومینیوم به روش ریخته گری دوغابی و ریخته گری تحت فشار-كامپوزیت آلومینا 

 دكتر قدرت اله رودینی  -مهندس مژگان زاهد
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شهید 

 09 نیکبخت

 موتور استرلینگ نمونه آزمایشگاهی نوع گاما   

 مجتبی البرزی   -دكتر فرامرز سرحدی   

 ای خورشیدی كلکتور مارپیچ استوانه

 فاطمه علیجان زاده  -دكتر فرامرز سرحدی  

 دستگاه تستر میدان مغناطیسی

 سارا راهدار  -مجتبی میر حسینی-دكتر طاهره فنایی شیخ االسالمی 

 قطعات الکترونیکی و الکترو مکانیکی  با استفاده از نانو لوله های كربنی

 به عنوان میان الیه حرارتی 

 محمد ممدوحی -دكتر قدرت اله رودینی -دكتر طاهره فنایی شیخ االسالمی 

 كامپوزیت آلومینیوم ساچمه های فوالدی         

 میالد حاجی حسن عارض -دكتر قدرت اله رودینی

 گرانول های آلومینا -كامپوزیت آلومینیوم         

 مهندس محسن خمر  -دكتر قدرت اله رودینی

آلومینا كاربید سیلیسیم با استفاده از -كامپوزیت هیبریدی آلومینیوم

 الکتروفورز و پرس گرم 

  هانیه صفاری -دكتر قدرت اله رودینی   
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 نیکبخت
21 

           ZnS: MNنانو رنگدانه نورتاب  

 فاطمه اسمعیلی  -دكتر مهدی شفیعی آفارانی

 فوم آلومینایی  -كامپوزیت آلومینیوم

 مهندس مژگان زاهد   

 نقره     -لعاب آنتی باكتریال مس

 عادله عزیزی -دكتر قدرت اله رودینی  

قطعات الکترونیکی و الکترو مکانیکی  با استفاده از نانو لوله های كربنی به عنوان میان 

 الیه حرارتی

 محمد ممدوحی -دكتر قدرت اله رودینی -دكتر طاهره فنایی شیخ االسالمی 

 

 اسکفلد سرامیکی    

 دكتر مهدی شفیعی آفارانی مهندس مژگان زاهد

 تیتانیا  -غشاء سرامیکی آلومینا

 دكتر عبد الرضا صمیمی    

 گرافیت -مس-كامپوزیت آلومینیوم

 دكتر قدرت اله رودینی  -مهندس مژگان زاهد  

 نانولوله های كربنی -كامپوزیت مس

 مهندس مرتضی خسروی   
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دانشکده 

مهندسی 

شهید 

 20 نیکبخت

 ای خورشیدی كلکتور مارپیچ استوانه

فاطمه علیجان  -دكتر فرامرز سرحدی  
    BBCCاتصال پیش ساخته 

 دكتر محمد رضا قاسمی 

 دستگاه تست سنسور گاز

 سارا راهدار -مجتبی میر حسینی-دكتر طاهره فنایی  

 دستگاه ریموت سنسور گاز

 دكتر طاهره فنایی  

 مجتبی میر حسینی

 سارا راهدار  

 كامپوزیت مس

 مهندس مرتضی خسروی

 كامپوزیت  آلمینیوم

 مهندس مژگان زاهد

 كامپوزیت هیبرید آلمینیوم

 مهندس هانیه صفاری
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شهید 

 نیکبخت
22 

 برگزاری مسابقه رباتیک توسط دانشکده مهندسی در محل نمایشگاه هفته پژوهش وفناور و فن بازار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های تقدیر و ثبت اختراعات و تشویق نامه های دانشکده مهندسی شهید نیکبخت تعدادی از لوح
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دانشکده 

مهندسی 

شهید 

 23 نیکبخت

 نوع فعالیت انجام شده زمان

دوره آموزشی مقاله  -معارفه دانشجویان جدیدالورود و آشنایی آنها با چگونگی فعالیتهای پژوهشی در دانشگاه مهر

 انسیس -های آباکوس برگزاری دوره آموزشی نرم افزار -نویسی علمی

افزار برگزاری دوره آموزشی نرم -Autocadبرگزاری دوره آموزشی نرم افزار  -دوره آموزشی ایمنی و بهداشت آبان

Datamine- برگزاری دوره آموزشی نرم افزار Flac- برگزاری دوره آموزشی نرم افزار GIS-  برگزاری نمایشگاه

 های آموزشی رباتیک  برگزاری دوره -ASPEN PLUS (STATIC)برگزاری کالس نرم افزار  -های ساختمانیسنگ

بازدید علمی از معادن سنگ  -abaqusدوره آموزشی نرم افزار  -دوره آموزشی کلید فوالد -مسابقات ماشین ابزار آذر

دوره آموزشی نرم  -دوره دوم مسابقات رباتیک بین دانشگاهی -COMSOL برگزاری کالس نرم افزار -ساختمانی

 افزار آباکوس

 -HYSYS گزاری کالس نرم افزار بر -MATLABدوره آموزش  -برگزاری کارگاه آموزشی کار با دستگاه تراشکاری  دی

 برگزاری دوره آموزشی نرم افزار انسیس -های آموزشی رباتیک  ترم سه برگزاری دوره

برگزاری کارگاه آموزشی  -AutoCADدوره آموزش   -   Safe ETABS دوره آموزش  -Open dayبرگزاری همایش  بهمن

 کارگاه ثبت اختراع و تجاری سازی -ساخت سازه های ماکارونی

 -هیات علمی گروه ، مسئولین مرکز رشد و دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد جلسه هم اندیشی اعضای اسفند

برگزاری دوره نقشه برداری با ارائه  -Surferبرگزاری دوره آموزشی نرم افزار  -دوره آموزشی ایمنی و بهداشت

مسابقات ماشین  -های آبی مسابقات موشک -طراحی آزمایشات( )  DOEکارگاه  -مدرک از سازمان فنی و حرفه ای

 دوره آموزش مقاله نویسی -آموزش متلب –های آموزشی سالیدورک  برگزاری دوره -ابزار و جوشکاری

 ISI 5 مقاالت 2 های برگزار شدهنمایشگاه 51 تحریریه مجالت

 9 پژوهشی-مقاالت علمی 51 های علمیقطب 59 انجمن  های علمی

پژوهشی -نشریات علمی 52 دوره ها و كارگاه های آموزشی

 در حال انتشار

 9 های پژوهشیطرح 55

های تحصیالت تکمیلی مورد پایان نامه

 حمایت سازمانهای خارج از دانشگاه

شركت در مجامع و  59 گروههای پژوهشی 91

 سفرهای علمی

۲ 

 6 های علمیسخنرانی 59 فرصت مطالعاتی 95 هااختراعات، اكتشافات و نوآوری

های تشویق و تقدیر رسمی كسب رتبه

 كشوری و جهانی

عضویت در سازمانهای  99

 بین المللی

 5 های چاپ شدهكتاب 5۲

دعوت از متخصصان     

خارجی و ایرانیان مقیم 

 خارج از كشور

 1 همایش ها 56

واحدهای دانش بنیان     

مستقر در مراكز رشد 

 دانشگاه

 9 تفاهم نامه ها 55

 5926های پژوهشی انجام شده در سال فعالیت

 های دانشکده مهندسی شهید نیکبختفعالیت5926تقویم شش ماهه دوم سال 
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مهندسی 

شهید 

 24 نیکبخت

 

 

 برنامه سخنرانی های دانشکده مهندسی نیکبخت در محل نمایشگاه هفته پژوهش وفناور و فن بازار

 

 

 

 برنامه اجرا شده در غرفه دانشکده مهندسی

دكتر محمود شریفی  آشنایی با فرایند سنتز احتراقی        

 تبار                 

آشنایی با نرم افزار كنترل 

 پروژه  

 

 9 5 دكتر علیرضا افشاری                    

دكتر محمد رضا  ارزیابی فنی و مالی پروژه ها               دكتر حامد خسروی                كامپوزیتهای خودترمیم شونده                 

  شهركی             

9 2 

 بهسازی لرزه ای ساختمان          دكتر شهرام مهنا                         آموزش ماموریت گرا                  

    

دكتر سید روح اله 

 موسوی           

9 51 

آموزش مقدماتی نرم افزار  
Flac 

دكتر هادی بجاری 

 ولم           

كاربرد علم مکانیک سنگ در 

بهره برداری از انرژی های 

 پاك  

   

دكتر سید امیر اسعد 

 فاطمی 

۲ 55 

  Spssآشنایی با نرم افزار 

 

طراحی ساخت و تست سازه  دكتر علی لکزایی                 

 های سبک پیشرفته   

  

دكتر عباسعلی سبک 

 تکبن  

6 59 

جدایش آنومالی از زمینه با 

 استفاده از روشهای فركتال          

دكتر علی اكبر 

  دایا     

 دكتر علیرضا اكزایی    آشنایی با اقتصاد مقاومتی             

                                

        

5 59 

مراحل توسعه تکمیل و تجاری 

 سازی دانش فنی   

اكتشاف عناصر نادر خاكی در  مهدی طالبی              دكتر 

 ایران و كاربرد                    

دكتر عباسعلی سبک 

 تکبن  

1 5۲ 

  روز برنامه

 كوادكوپتر  دوربین دار

 

 رضا كیخا 5۲/2/26یکشنبه 

 ZnO/ZnSسنتز احتراقی نقاط كوانتومی 

 

 مجید ظهیری 56/2/26دوشنبه 

 هواپیماهای بدون سرنشین

 

 امیر گلستانه 55/2/26سه شنبه 

 پوشش دهی كاربیدی

 

 محمد زاررع 51/2/26چهارشنبه 
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ادبیات و 

 25 علوم انسانی 

دانشکده ادبیات و 

 علوم انسانی 

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
نفقر 051  با 0353دانشسراي عالی وابسته به دانشگاه تربيت معلم تهران درسال 

هاي دبيري تاريخ ، جغرافيا ، زبان انگليسی ، زبان و ادبيات فارسی، فيزيک ، شيمی و زياضی شروع به دانشجو در رشته
شوراي گسترش آموزش عالی با استقالل دانشسراي عالی موافقت اصولی نمود و نقام آن بقه  0364كار كرد. در سال 

به دنبال مصوبه شوراي گسترش آموزش عالی مبنی بر ادغقام  0371در سال . دانشگاه تربيت معلم زاهدان تغيير يافت
هاي محلی، دانشگاه تربيت معلم زاهدان در دانشگقاه سقيقسقتقان و ها در دانشگاههاي تربيت معلم شهرستاندانشگاه

، دانشکده ادبيات و علوم انسانی را تشکيل دادنقد. تقا سقال  0371هاي علوم انسانی در سال بلوچستان ادغام و رشته
-هقاي، زبقانبه بعد كارشناسی ارشد رشتقه 0374هاي دانشکده افزوده شد. از سال باستانشناسی به رشته رشته 0374

كارشناسی و در  0344شناسی تأسيس شد، همچنين در سال شناسی همگانی، تاريخ،  زبان و ادبيات فارسی، و باستان
گروه علوم اجتماعی با گرايش مردم شناسی به  0345كارشناسی ارشد رشته زبان و ادبيات عربی و در سال  0347سال 
 0321دكتري رشته زبان و ادبيات فارسی و كارشناسی رشته علوم اجتماعی گرايش پژوهشگري و در سقال  0344اين دانشکده اضافه گرديد. در سال 

دانشجو در مققاطقع كقارشقنقاسقی،  0341هاي موجود اضافه گرديد. اين دانشکده در حال حاضر به رشته دكتري زبانشناسی و دكتري باستان شناسی
 هاي آموزشی دانشکده عبارتند از:گروه آموزشی دارد. گروه 6نفر عضو هيات علمی و  42كارشناسی ارشد و دكترا در دوره روزانه و شبانه،

گقروه  -5گروه آموزشی علوم اجتماعی  -4گروه آموزشی زبان عربی-3گروه آموزشی باستان شناسی -2 گروه آموزشی زبان و ادبيات انگليسی  -0 
 آموزشی زبان و ادبيات فارسی. 

 حضور دانشکده ادبیات و علوم انسانی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار 

هاي اعضاي هيئت علمی، در اين نمايشگاه حضور يافت و جديدترين دستاوردهاي اي و طرح دانشکده ادبيات و علوم انسانی با ارائه آثار تأليفی و ترجمه
ي و ها و دستاوردهاي يکساله استادان و پژوهشگران دانشکده را در هفدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش، فناور پژوهشی و فناوري و نيز توانمندي

هاي تحصيقالت نامهفن بازار هفته پژوهش وفناور و فن بازار به نمايش گذاشت. اين دستاوردها بيشتر بصورت استند و پوستر، كتب اساتيد، مقاله، پايان
 تکميلی، ارايه گرديده است

تدوین پرسشنامه در تحقیقاتی  محمدعثمان حسین بر

  پیمایشی

 آموزشی شیوه پروپوزال نویسی و  مریم شعبان زاده

 های پژوهشیمقاله

 الگویی برای سنجش وزن قدیر نصری

 حركت های جمعی 

مردم شناسی/ انسان شناسی فلسفی  عبدالرسول حسنی فر

 ()امکان یا امتناع

های ادبی تاریخی حماسه عظیم شه بخش

  بلوچستان

بررسی تأثیر قومیت درهمگرایی و  كورش صالحی

واگرایی اجتماعی ایرانیان در یکصد 

 سال اخیر

 جواد چوپانیان 

  الهه محبوب فریمانی 

سندشناسی: تأثیر اسناد در مطالعه 

قیام مردم بلوچستان در برابر 

  استعمار انگلستان

 جواد چوپانیان

 

تاریخ شفاهی: تأثیر آن بربازسازی 

تاریخ معاصر بویژه قیامهای مردم 

 بلوچستان بر ضد استعمار انگلستان

 بررسی مرزهای شرقی ایران مسعود مرادی استعمار شناسی  مریم شیپری

 علیرضا سلیمان زاده

  

تجارت در منطقه جنوب شرق در تاریخ  فاطمه رستمی  ها مدافعان مرزهای كنونیبلوچ

 میانه ایران

مریم شعبان زاده  

   عباسعلی آهنگر

 شهدای بلوچ

  

  

 مهدی صالح

های اقوام بلوچ در انقالب كارگاه تالش

  اسالمی



 

 

 نشریه داخلی حوزه معاونت پژوهش و فناوری                                                  

دانشکده     9155، دسامبر 5926نامه هفته پژوهش، فناوری و فن بازار، آذر ویژه   

 ریاضی
26 

 دانشکده ریاضی

دانشگاه سيستان و بلوچستان در جهت ارتقاء كمی و كيفی سط  آموزش رياضيات اقدام به گسترش گروه ريقاضقی و 
نمود. اين دانشکده هم اكنون داراي سه گروه رياضی، علوم كامپيوتر و آمقار  0346تاسيس دانشکده رياضی در سال 

در مقطع كارشنقاسقی  نفر 075 كارشناسی و آنها در مقطع نفر از 512 كه دانشجو 625 باشد. در حال حاضر بيش ازمی
در دانشگاه تربيت معلم با جذب دانشجو در  52باشند .گروه رياضی در سال دانشکده مشغول به تحصيل می در اين نفر ديگر در مقطع دكتري 00و  ارشد

به جذب دانشجو در مقاطع  64هاي پيشرو در دانشگاه مطرح شد. اين گروه در سال گرايش دبيري رياضی تاسيس گرديد و به سرعت بعنوان يکی از گروه
 هققاي ريققاضققی مققحققك و ريققاضققی كققاربققردي پققرداخققت.كققارشققنققاسققی و كققارشققنققاسققی ارشققد در رشققتققه

، اين گروه به دانشکده علوم دانشگاه سيستان و بلوچستان و سقپقس در 70پس از ادغام دو دانشگاه تربيت معلم و دانشگاه سيستان و بلوچستان در سال 
در   41به جذب دانشجوي دكتري در رشته رياضی كاربردي و در سال  74با تاسيس دانشکده رياضی، به اين دانشکده منتقل گرديد. در سال  42سال 

و ات رشته رياضی محك اقدام نمود. در حال حاضر گروه رياضی در تمامی شش گرايش رياضی: آناليز رياضی، جبر، هندسه، آناليزعدي، تحقيق در عملي
 پذيرد.رياضی فيزيک در مقاطع كارشناسی ارشد و دكتري دانشجو می

 

 حضور دانشکده ریاضی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار 

دانشکده رياضی با برپايی غرفه در نمايشگاه هفته پژوهش وفناور و فن بازار، عملکرد يکساله خقود را در 
معرض ديد عالقمندان و بازديدكنندگان قرار داد. اين دانشکده  سال  پژوهشی پرباري را پشت سر گذاشقتقه 

توسط اعضاي هيأت علمی و انقتقشقار  هاي اين دانشکده، تاليف، ترجمه و تدوين كتاباست. بيشتر فعاليت
هاي دانشجويان تحصيالت تکميلی و دكتري بوده كه در قالب اسقتقنقد و مقاالت برتر و معرفی پايان نامه

كاتالوگ براي بازديدكنندگان به نمايش گذاشته شده است. همچنين  اين غرفه براي بازديدكنندگان بقويقژه 
هاي ريقاضقی را  ها و جذابيت هايی طراحی نموده است كه زيبايی آموزان و دانشجويان معماها و بازيدانش

به علم رياضی در   كنندگان قرار گرفت و باعث ايجاد عالقه دهد كه مورد استقبال بسيار زياد بازديدنشان می
كنندگان گرديد. بعضی از اين معماها در قالب استند يا بنر به نمايش گذاشته شده است. ايقن  بعضی از بازديد

هاي اوريگامی، آمقوزش هاي دانشجويان در بخشهاي رياضی شامل: سازهشگفتیها و معماها با عنوان بازي
كده هاي خالق تدريس رياضی، فانمکعب روبيک، معماهاي رياضی، معرفی دانشمندان، معرفی كتاب، روش

انقجقمقن اي نيز از طقرف ي جذاب سودوكو بوده كه جوايز ارزندهرياضی، اشکال فركتال و برگزاري مسابقه
گرديد. دانشکده رياضی هدف از شركت در اين نقمقايشقگقاه را علمی رياضی دانشکده به برندگان اهدا می

هاي رشته رياضی به افقرادي كقه ها و مقاالت ذكر نموده و نشان دادن شيرينینامهها و  پايانمعرفی كتاب
 ديد زياد خوبی نسبت به رشته رياضی نداشته و عالقمند نمودن آنان ذكر نمود 

 

 
 

 نمونه بازیهای ارایه شده در غرفه
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جغرافیا و 

 27برنامه ریزی 

دانشکده جغرافیا و 

 برنامه ریزی محیطی 

سراي عالی زاهدان تأسيس شد و در سقال هاي آموزشی دانشدر قالب يکی از گروه 0353گروه جغرافيا در سال 
با انحالل دانشگاه تربيت معلم زاهدان در قالب دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشقگقاه سقيقسقتقان و  0370

هاي جغرافياي طبيعی و انسانی در مقطع كارشناسی داير گرديقد بلوچستان به فعاليت خود ادامه داد. در ابتدا رشته
عالی، دانشکده علوم زمين و جغرافيا تقأسقيقس با مصوبه دفتر گسترش آموزش0342و سپس رشته دبيري جغرافيا در مقطع كارشناسی تأسيس شد. در سال 

رشته تحصيلی در 3گشت كه با تصويب هيأت رئيسه دانشگاه به دانشکده جغرافيا و برنامه ريزي محيطی تغيير نام يافت.  اين دانشکده در حال حاضر داراي
 باشد:رشته در مقطع دكتري می باشد.اين دانشکده داراي اين امکانات می 4رشته در مقطع فوق ليسانس و  7مقطع ليسانس،

 آزمایشگاه ژئومورفولوژی  

آزمايشگاه ژئومورفولوژي جهت آشنايی و انجام كار عملی دانشجويان در دروس ژئومورفولوژي ساختمانی،ژئقومقورفقولقوژي 
اقليمی و ديناميک و  همچنين ژئومورفولوژي ايران راه اندازي شده گه  با توجه به امکانات موجود، دانشجويان قادر خواهنقد 

هاي مجهقز، بقه بود انواع سنگهاي رسوبی،آذرين و دگرگونی و همچنين مقاطع تهيه شده از سنگها را در زير ميکروسکوپ
ها(بافت انواع رسوبات و همچنين تعيين محقيقط هاي مربوطه)الکراحتی ببينندو يا دستگاه گرانولومتري)دانه سنجی(و تامی

 تشکيل آنها را انجام دهند.

 ( و فتوگرامتری (GISآزمایشگاه سنجش از دور، سیستم اطالعات جغرافیایی

هاي دروس سقنقجقش از هاي علمی در زمينهاين آزمايشگاه جهت آشنايی و انجام مهارت
اي، كارتوگرافی و نقشه خوانی در مقطع كارشناسی هاي هوايی و ماهوارهدور، كاربرد عکس

گقيقرد. تقجقهقيقزات مورد استفاده قرار مقی(  (GISو درس سيستم اطالعات جغرافيايی 

هاي تقوپقوگقرافقی و هاي هوايی، نقشهدستگاه استريوسکوپ، مجموعه ابزار كارتوگرافی، عکس 02آزمايشگاه، مشتمل بر 
باشد. همچنين با توجه به امکانات سخت افزاري و نرم افزاري موجود سيستم اطالعات جغرافيقايقی، اي میتصاوير ماهواره

   باشند.هاو تمرينات عملی خود میدانشجويان قادر به انجام پروژه
 برخی از مهمترين عمليات انجام شده در اين آزمايشگاه به قرار زير است:

 تهيه انواع نقشه هاي موضوعی، پوشش زمين و كاربري اراضی با استفاده از اسناد و مدارک مربوطه -0 
 هاي هوايی و انجام محاسبات مربوط به پروژه روي عکستفسير سه بعدي عکس -2 
 هاي مربوطهآشنايی با فنون نقشه خوانی و تفسير توپوگرافی روي نقشه -3 
 اطالعات جغرافيايی هاي منابع طبيعی و برنامه ريزي شهري در سيستمانجام پروژه -4 

 هاي توپوگرافی و موضوعیآشنايی با فنون ترسيم نقشه و كارتوگرافی نقشه -5
   اي جهت آشنايی با وضعيت منابع زمينی و عوارض زمين از ديدگاه ژئومرفولوژي منابع آب وخاک، هيدرولوژي هاي ماهوارهتعبير و تفسير تصاوير و داده -6

 ایستگاه تحقیقاتی هواشناسی 
هزار دالر خريداري و بقه صقورت ايسقتقگقاه  51تجهيزات يک ايستگاه هواشناسی كامل سينوپتيک با هزينه اي بالغ بر 

هواشناسی در محوطه آزاد مجاور دانشکده نصب گرديد ، كه به صورت مشترک با گروه فيزيک مورد استفاده قرار خقواهقد 
گيري پارامترهاي عمده جوي شامل دما، رطوبت، بارش، فشار، تبخير و ساير عناصر اصقلقی گرفت. اين ابزار كه جهت اندازه
ترين فناوري روز دنيا امکان آشنايی دانشجويقان دروس مقبقانقی اققلقيقم شقنقاسقی، جوي است. با جديد ترين و دقيق

هقا و ژي و آب و هواي ايران را در مقطع كارشناسی و درس ميکروكليماتولوژي پيشرفته و تفسيقر نقققشقه   ميکروكليماتولو
هاي تحقيققاتقی نمودارهاي اقليمی دوره كارشناسی ارشد در رشته اقليم را فراهم خواهد ساخت. همچنين امکان انجام پروژه

ها در هوا گيري دادههاي اندازهدوره دكترا و كارشناسی اقليم شناسی را فراهم می سازد. عالوه بر آشنايی دانشجويان با روش
ها به رايانه امکان ثبت و آرشيو داده هاي هواشنقاسقی هاي دانشجويی، قرائت و انتقال دادهبانیو اقليم شناسی با تعيين ديده

ها در ايستگاه سينوپتيک شقهقر زاهقدان كقه در ايستگاه جهت مطالعات محققين بعدي خواهد بود. لذا در كنار ثبت داده
تقر در مجاورت فرودگاه قرار دارد . اين ايستگاه قادر خواهد بود با توجه به ارتفاع بيشتر و قرار گيري در موقعيت جقنقوبقی

 هاي مطالعاتی دانشجويان مقاطع تحصيالت تکميلی فراهم نمايد.تري را جهت انجام پروژهمقايسه با آمار ايستگاه سينوپتيک اطالعات تکميلی
  

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fupload.tehran98.com%2Fimg1%2Fr0xcq67ne0xdhfs6voq.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.skystar1389.blogfa.com%2Fpost-230.aspx&docid=MthDKV8T1yj4yM&tbnid=DzTRCcYPEaQIlM%3A&vet=1&w=2592&h=1944&bih=824&biw=1684&q=%
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.uok.ac.ir%2FJiroCMS%2FFiles%2FUpload%2FWebSites%2FUOK%2FFaculty%2Fscience%2Fbiology%2Fpictures%2Fplant-systematicLab.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.uok.ac.ir%2Ffa%2Ffaculties%2Fscience%2Fdepartments%2
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fgeomatics.kntu.ac.ir%2FDorsaPax%2Fuserfiles%2FImage%2Fdownload20.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.kntu.ac.ir%2FShowPage.aspx%3Fpage_%3Dform%26order%3Dshow%26lang%3D1%26sub%3D10%26PageId%3D9489%26codeV%3D1%2
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ffile.mihanblog.com%2F%2Fpublic%2Fuser_data%2Fuser_files%2F431%2F1292717%2Fimage%2Fscaneeer.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.naghshe-bardari.loxblog.com%2F&docid=tRRBT1C6TRro-M&tbnid=Gg5GwpEg7EsgpM%3A&vet=1&
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برنامه ریزی 
28 

 حضور دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی 
، دانشکده جغرافيا و برنامه ريزي محيقطقی در نقمقايشقگقاه 0324همانند سال 

نيز شركت فعال داشته است  0325دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازار  سال 
و نسبت به معرفی علم بزرگ و نامحدود جغرافيا اقدام نموده است. امسال عقالوه 
بر معرفی اخرين دستاوردهاي اعضاي هيأت علمی كه بصورت كتاب و مقالقه در 

هاي دانشجويان تصيالت تکميلی و دكقتقري اين نمايشگاه عرضه شد  پايان نامه
نيز معرفی گرديد.كه اين دستاوردها عالوه بر ارائه فيزيکی بصورت پوستر و استند  

هاي غرفه دانشکده جغرافيا و برنامقه ريقزي نيز نمايش داده شد. يکی از خالقيت
هايی از عوارض طبيعی بود. در اين قسمت بازديد كنقنقنقدگقان بقا محيطی براي جذب مخاطب، به نمايش گذاشتن ماكت

شدند. اين بخش مخاطبين زيادي از مدارس را بخود جلب نمود. اين بازديد كنندگان مشاهدات علمی خود را يادداشت می نمودند. عوارض مهم طبيعی آشنا می
فشقان از هاي مختلفی در حوزه جغرافيا را به نمايش عموم درآورد. از جمله، فيلم گلها و كليپخالقيت ديگر اين غرفه، بهره گرفتن از مولتی مديا بود كه فيلم

وان بقعقنقساخته هاي اين دانشکده كه بارها و بارها از شبکه مستند و چهار سيما پخش شده بود و آقاي دكتر نگارش عضو هيات علمی دانشکده جقغقرافقيقا 
 كارشناس در اين فيلم  حضور دارد. 

 توربین بادی عمود محور
يکی از اختراعات مهم اين دانشکده كه با پيگيري دانشکده و معاونت پژوهشی در سامانه ارزيابی فناوري ايران )سافا( با شماره 

توربين بادي عمود محوري نقره اي است،  TRLو داراي وضعيت پايلوت و ثبت گرديده و ماهيت سخت افزاري 2746رديف 
بادي از نظر قرار هاي است كه توسط رضا ثريا از دانشجويان مقطع كارشناسی ارشد اقليم ابداع و اختراع گرديده است. توربين

هايی كه تالطم شوند. توربين بادي محور عمود در مکانگيري محور چرخش به دو گروه محور عمود و محور افقی تقسيم می
شود، به علت عدم تأثير گذاري شرايط مذكور بر روي هوا و يا به بيانی ديگر جهت وزش باد دچار تغييرات لحظه اي شديد می

اما در كنار مزيت ذكر شده هميشه با مشکل مقاومت  دهد.آن، نسبت به توربين با محور افقی كارايی بيشتري از خود نشان می
ترين مشکل توربين هاي بادي محور عمود مواجه خواهيم ها كه رو به باد در حركت است به عنوان مهمهوا در قسمتی از پره

هاي بود. در طرح ارائه شده با الهام از سيستم آسيابهاي بادي قديمی سيستان، اقدام به تعبيه ديواره اي قوسی شکل اطراف پره
آيد. ديواره هايی كه رو به باد درحال حركت است، جلوگيري  بعمل میدر حال چرخش شده و از وزش باد بر قسمت محدب پره

هايی كه در جهت ها، قسمتی از باد را نيز در داخل پرهقوسی شکل مورد نظر عالوه بر هدايت باد مزا حم به خارج از محدوده پره
ي قوسی شکل به كمک كند. مزيت ديگر توربين مورد نظر امکان تغيير موقعيت ديوارهموافق باد در حركت است هدايت می

 يک عدد باد نما يا دنباله بوده است كه با توجه به تغيير جهت وزش باد امکان پذيرخواهد بود.

 ها دنیای شگفت انگیز كانی 

از ديگر كارهاي اين غرفه در جهت جذب مخاطب و بازديدكننده، به نمايش گذاشتن رسوبات دريايی و بادي در زير ميکروسکوپ است كه با 
ها معرفی گرديده است و مخاطبين زيادي را به خود جذب نمود. عنوان دنياي شگفت انگيز كانی

آموزان بازديدكننده بودند كه عالوه بر آشنايی با رسوبات دريايی مخاطبين عمده اين قسمت دانش
 شدندو بادي با قسمتی از علم وسيع جغرافيا نيزآشنا می

های مختلف و كارگاه علمی پژوهشی و یک سخنرانی علمی برای دانشجویان رشته 5برگزاری 

 باشد.های مختلف از افتخارات دیگر دانشکده در هفته پژوهش وفناور و فن بازار و فناوری میمدعوینی از ادارات و سازمان

ابوذر 

 پایدار

  

روش های تحقیق كمی و كیفی با رویکرد پایان 

 نامه نویسی

  

كاشفی   5

 سرگلزایی

  

-Vikor-Saw-Tosis آشنایی با مدل های

Kopras    5در جغرافیا 

  

5 

حمیدیان 

 پور

  

 آشکارسازی شاخص های حدی تغییر اقلیم

  

كاشفی   1

 سرگلزایی

-Vikor-Saw-Tosis آشنایی با مدل های

Kopras  9در جغرافیا 

  

9 

محمود   

 خسروی

تحلیل های فضایی با استفاده از سیستم اطالعات  

 (GISجغرافیایی )

 قاسمی 9

  

 9 در جغرافیا Meta Swot آشنایی با روش

بررسی ساختار مدل هاي رقومی منطقه محدود  دكترمفیدی     

LAMS و كاربرد آنها در مطالعات اقليمی 

۲ 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fdaneshnameh.roshd.ir%2Fmavara%2Fimg%2Fdaneshnameh_up%2F6%2F61%2Fhalite01.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fdaneshnameh.roshd.ir%2Fmavara%2Fmavara-index.php%3Fpage%3D%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcx9DSqr_RAhWFcRQKHS-jBDgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.zoomit.ir%2F2016%2F2%2F17%2F127048%2Fdeadly-mineral--deadly-rocks-death-poison--dangerous--cancer%2F&bvm=bv.
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 دانشکده مدیریت و

اقتصاد   

 معرفی دانشکده مدیریت و اقتصاد 
نفر دانشقجقو در  22و با پذيرش  0370دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه سيستان و بلوچستان فعاليت خود را با تاسيس رشته مديريت دولتی در سال 

گروه اقتصاد كشاورزي با پذيرش دانشجو در مقطع  0374رشته حسابداري اين دانشکده راه اندازي شد. از سال  0372مقطع كارشناسی آغاز نمود. در سال 
گروه اقتصاد صنعتی و اقتصاد بازرگانی اقدام به پذيرش دانشجو در مقققطقع  0377و  0375كارشناسی شروع به كار كرده و سپس به ترتيب در سالهاي 

هاي جديد، يک رشته گرايش در مقطع كارشناسی و هفت رشته هاي الزم جهت ايجاد رشتهبه بعد به دنبال كسب شاخص 0340كارشناسی نمود. از سال 
اي كه دانشکده طقی دهه شکوفايی و ترقی چشمگير اين دانشکده بود به گونه 41دهه  گرايش در مقطع كارشناسی ارشد به گرايشات موجود افزوده شد.

ها توانسته است با رشته گرايش هاي مختلفی )تشکيالت و روشها، مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الکترونيکی، مديريت بازرگانی اين سال
هاي سازمانی، توسعه، بخش عمومی و كسب و گرايش مالی و گرايش تحول، حسابداري، اقتصاد كشاورزي، اقتصاد نظري و مديريت كارآفرينی در گرايش

هاي مديريت مالی، مديريت دولتی، اقتصاد كشاورزي و علوم اقتصادي، پذيراي دانشجويانی از نقاط كار جديد، در مقطع كارشناسی ارشد و دكتري در رشته
 2رشته گرايش در مقطع كارشناسی ارشد و  04مختلف كشور عزيزمان باشد. در حال حاضر اين دانشکده داراي هفت رشته گرايش در مقطع كارشناسی، 

نفر مدعو هستند  33نفر ثابت و  24نفر و اعضاي هيئت علمی آن  0261باشد. همچنين تعداد دانشجويان اين دانشکده رشته گرايش در مقطع دكتري می
باشند . شايقان هاي مختلف داخل وخارج از كشور مینفر از اعضاي هيئت علمی دانشکده مامور به تحصيل در مقطع دكتري در دانشگاه 4كه از اين ميان 

هاي برتر و ممتاز اند در آزمون كارشناسی ارشد رتبههاي اخير توانستهذكر است كه تعداد قابل توجهی از فارغ التحصيالن كارشناسی اين دانشکده در سال
باشد. دانشکقده را كسب نموده و به مقاطع تحصيالت تکميلی راه يابند كه اين افتخار نشانگر توانگري و شايستگی اعضاي هيئت علمی اين دانشکده می

ژه دانشجويان تحصيالت تکميلی و همجنين چندين كالس مجهقز بقه  مديريت و اقتصاد داراي امکاناتی همچون سالن سمعی بصري، مركز كامپيوتر وي
آغقاز  0341هاي مديريت و اقتصاد فعاليت خود را از سال  هاي علمی گروهمی باشد. همجنين در اين دانشکده انجمن Video Projectionسيستم 

 هاي علمی فعال دانشگاه می باشند.نمودند و از جمله انجمن

 دستاوردهای پژوهشی دانشکده مدیریت و اقتصاد:
شقکقده، داندانشکده مديريت و اقتصاد در اين نمايشگاه به ارائه دستاوردهاي پژوهشی و فناوري دانشکده از جمله: بروشور معرفی دستاورها و امکقانقات 

هاي ترجمه و تاليف اعضاي محترم هيات علمی دانشکده، آرشيو تخصصی كتاب دانشکده، مجالت علمی پژوهشی در حال انتشار در اين دانشقکقده كتاب

 International Journal of Business and Developmentalهاي مديريت عمقومقی و مقجقلقه  چندين جلد از مجله پژوهش-

Studies ) ، )امه -هاي داير در اين دانشکده، فايقلهاي الکترونيکی حاوي معرفی رشتههاي علمی دانشکده، فايلهاي منتشر شده توسط انجمنماهن

هاي عقلقمقی هاي مختلف كه توسط دانشجويان و انجمنهاي بدست آمده در رقابتهاي  پاورپوينت حاوي مطالب مفيد در خصوص كارآفرينی، تنديس
 بدست آمده بود پرداخت.

 كتابهای چاپ شده در سال جاری:
 هاي فروش، مترجم و مولف: دكتر نورمحمد يعقوبیهاي گروهی و تکنيکبيمه -0
مديريت در ايران با رويکرد حکمرانی الکترونيک، مترجم و مولف: دكتر نور محمد يعقوبی با همکاري  -2

 جمعی از اساتيد كشور 
 هاي اطالعات مديريت، مترجم و مولف: دكتر نورمحمد يعقوبی سيستم -3
 دولت سيار، مترجم و مولف: دكتر نورمحمد يعقوبی -4
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با توجه به اينکه اين دانشکده مجري و ميزبان كنفرانس توسعه محورهاي شرق خواهد بود، لذا بنر اين 
 كنفرانس در محل غرفه نمايشگاه در معرض ديد عموم قرارگرفت.

 

 دستاوردهای پژوهشی دانشکده مدیریت و اقتصاد:
دانشکده مديريت و اقتصاد در اين نمايشگاه به ارائه دستاوردهاي پژوهشی و فناوري دانشکده از جمله:بروشور 
معرفی دستاورها و امکانات دانشکده،كتاب هاي ترجمه و تاليف اعضاي محترم هيات علمی دانشکده ، آرشيقو 
تخصصی كتاب دانشکده ، مجالت علمی پژوهشی در حال انتشار در اين دانشکده) چندين جلقد از مقجقلقه 

 International Journal of Business andپژوهش هاي مديريقت عقمقومقی و مقجقلقه 

Developmental Studies )هقاي هاي علمی دانشکده ، فايلهاي منتشر شده توسط انجمن، ماهنامه
هاي پاورپوينت حاوي مطالب مفيد در خصوص هاي داير در اين دانشکده، فايلالکترونيکی حاوي معرفی رشته

هاي علمی بقدسقت هاي مختلف كه توسط دانشجويان و انجمنهاي بدست آمده در رقابتكارآفرينی، تنديس
 آمده بود پرداخت.

 

 های انجام شده توسط غرفه دانشکده مدیریت و اقتصاد در نمایشگاه:فعالیت 
 برگزاري جلسات مشاوره پژوهشی توسط دكتر سيد مهدي حسينی عضو محترم هيات علمی گروه اقتصاد در دانشکده مديريت و اقتصاد، در محل غرفه  -0
تشکيل تيم مشاوره پژوهشی براي برگزاري دو جلسه مشاوره پژوهشی براي دانشجويان و دانش آموزان عالقمند در محل غرفه دانشکده مقديقريقت و  -2

 اقتصاد 
هاي شغلی و تحصيلی، با هدف گسترش فرهنگ كارآفرينی تشکيل گرديد. بدين منقظقور از كارگاه آموزشی در حوزه كارآفرينی و هدف گذاري 4تعداد  -3

 ها دعوت بعمل آمد.طريق مکاتبه با آموزش و پرورش شهرستان، درخصوص حضور دانش آموزان در اين كارگاه
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 های برگزار شده به مناسبت هفته پژوهش وفناور و فن بازار:كارگاه
كارگاه آموزشی به مناسبت هفته پژوهش وفناور و فن بازار به شرح توسط تعدادي از اعضاي هيات علمی دانشکده، دو مدرس مدعو، و يکی از  03همچنين تعداد 

در نظر  31/2/25لغايت  03/2/25دانشجويان دوره دكتري دانشکده براي دانشجويان در سط  دانشکده و دانشگاه در تاالر معراج دانشکده مديريت و اقتصاد از 
 ها نيز در محل غرفه نمايشگاه و دانشگاه در معرض ديد بازديدكنندگان قرار گرفت. گرفته و اجرا شد. پوستر اين كارگاه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بروشور دانشکده مدیریت و اقتصاد:

 برگزاركننده عنوان كارگاه  برگزاركننده عنوان كارگاه 

 افزار نرم سنجی اقتصاد آموزشی کارگاه 5
RATS 

 مرادی مجید من سالگی 04 کارگاه 9 اوحدی نسرین

 فتحی فرزاد کار و کسب مدل خلق کارگاه 2 آراسته مجید کارآفرین یک تولد کارگاه 9

 پورشهابی فرشید R افزار نرم کارگاه 51 زاده مهدوی حسن من مناسب شغل کارگاه 9

 پورشهابی فرشید R افزار نرم کارگاه 55 پهلوانی مصیب دانشجویان برای مقاله و تحقیق روش کارگاه ۲

 ابراهیم مرادی N-Logitکارگاه نرم افزار  59 ناصری احمد کارگاه بازخوانی ایده نرم افزارهای تحلیل مت 6

 میالد وفادار LISRELکارگاه نرم افزار  59 میالد وفادار AMOSکارگاه نرم افزار  5

   5۲ میالد وفادار PLSکارگاه نرم افزار  1

 پژوهشگران برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد در سال جاری
 تاش، عضو محترم هیأت علمی دانشگاه آقای دكتر محمد نبی شهیکی-0

 پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد

 آقای دكتر غالمرضا زمانیان، عضو محترم هیأت علمی دانشگاه   -9

 پژوهشگر برتر گروه علوم اقتصادی 

 آقای دكتر باقر كرد، عضو محترم هیأت علمی دانشگاه   -9

 پژوهشگر برتر گروه مدیریت دولتی

 آقای علی سردار شهركی، پژوهشگر برتر دانشجویی   -۲

 محیطی و كشاورزی پایدار دانشکده علوم زیست
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 غرفه ی فن بازار مركز كارآفرینی
ي پژوهش، فن بازار مركز كارآفريقنقی بقه صقورت همزمان با هفته

آوري، همچنين آوري، جنب پارک علم و فني فنهمزمان، در بازارچه
ي فن بازار، واقع در محل برگزاري نمايشقگقاه دسقتقاوردهقاي غرفه

ي دانشگاه ها نمود: در نگارخانهپژوهشی، اقدام به برگزاري اين برنامه
آوري، سه نمايشگاه وزيقن ي فنسيستان و بلوچستان، واقع در بازارچه

ها، به صورت همزمان برگزار گرديد كقه نقاشی، طراحی و دست بافته
ي فن بازار كقار آفقريقنقی، مورد استقبال عموم قرار گرفت. در غرفه

هاي ارائه شده، نمايشگاهی از آثار نقاشی، مد و لباس برپا گرديد. لباس
محصول هنر دستی و تلفيقی از هنر سوزن دوزي و نقققاشقی روي 
پارچه، در قالب طراحی مدرن بود، كه براي بازديد كنندگان جالب بقه 

رسيد. در طول پنج روز نمايشگاه دستاوردهاي پقژوهشقی، در نظر می
ي فن بازار، به صورت زنده، نقاشی روي شيشه، نقققاشقی روي غرفه

چوب بالسا، نقاشی رنگ روغن روي بوم، سوزن دوزي و ساخت گردن آويز سفالی انجام شد كه بسيقار مقورد 
ي فن بازار مركز كقار آفقريقنقی، اقبال دانش آموزان و دانشجويان عالقه مند به هنر و فن، قرار گرفت. غرفه

تالش نمود تا در طول اين پنج روز، عالوه بر آموزش هنرهاي ذكر شده، اين سؤال را در ذهن مخاصب ايجقاد 
 توان با فراگيري اين هنرها، به كسب ثروت اقدام نمود.   كند كه چگونه می

 دستاوردهای گروه كارآفرینی)زیر نظر دانشکده مدیریت و اقتصاد(
باشد و تعدادي از دانشجويان اين گروه با توجه به اينکه گروه كارآفرينی زير نظر اين دانشکده مشغول بکار می
هقاي ايقن هايی از فعالقيقتاند نمونهشركتی به نام آژند و مدرسه كسب و كار و كارآفرين آژند به ثبت رسانده

شركت از جمله كارهاي هنري توليد شده توسط هنر آموزان مدرسه كسب و كار و كارآفرينی آژند نيز در غرفقه 
دانشکده مديريت و اقتصاد به نمايش گذاشته شد. الزم به ذكر است كه همزمان هنرجويان ايقن مقدرسقه در 

هاي مختلف هنري در طول مدت برگزاري نقمقايشقگقاه محل غرفه دانشکده زير نظر مربيان با تجربه در رشته
گر فرايند آموزش به هنرآموزان و آثقار توانستند همزمان نظارهمشغول هنرآموزي بودند و بازديدكنندگان نيز می

هنري محصول اين مدرسه باشند. به بازديدكنندگان بروشور معرفی خدمات با توضيحات كامل درباره خقدمقات 
اين مدرسه و مزاياي آن ارائه گرديد كه اين امر موجبات اشتياق بازديدكنندگان براي نام نويسی در اين مدرسه 

 را فراهم نمود. 
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 33 اسالمی 

دانشکده الهیات و 

 معارف اسالمی 

 معرفی دانشکده :  
تاسيس گرديد و  داراي چهار گروه تخصصی علوم قرآن و حديث،  0346دانشکده الهيات ومعارف اسالمی در سال 

كه -فقه و مبانی حقوق اسالمی، فلسفه و حکمت اسالمی و اديان و عرفان و يک گروه عمومی معارف اسالمی 
با عنوان  0362می باشد. اين دانشکده ابتدا در سال -دهدهاي دانشگاه دروس عمومی ارائه میبراي كليه دانشکده

 0345به دو گروه فلسفه وحکمت اسالمی و فقه و مبانی حقوق اسالمی تفکيک گرديد. در سال  0376گروه آموزشی الهيات ومعارف اسالمی تاسيس و در سال 
در طول اين  شروع به فعاليت نمود. با پذيرش دانشجو در اين رشته 0346موفق به كسب مجوز تاسيس رشته علوم قرآن وحديث از وزارت علوم گرديد و از سال 

با  دانشکده الهيات و معارف اسالمی 0346مدت گروه معارف اسالمی نيز بطور مستقل نسبت به ارائه دروس عمومی اقدام نموده است تا اينکه نهايتاً در سال 
هاي داشتن سه گروه تخصصی و يک گروه عمومی تاسيس گرديد و بطور مستقل بعنوان يکی از دانشکده

    شروع بکار نمود . دانشگاه سيستان و بلوچستان
 رشته ها و مقاطع تازه تاسيس:

  0343راه اندازي مقطع كارشناي ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی در سال  -0
  0347راه اندازي مقطع كارشناسی ارشد رشته فلسفه وكالم اسالمی در سال -2
 0342راه اندازي مقطع كارشناسی رشته عرفان واديان در سال  -3
  0342راه اندازي مقطع كارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حديث در سال -4
 0322راه اندازي مقطع كارشناسی ارشد رشته علوم حديث با دو گرايش نهج البالغه و تفسير اثري در سال -5
  0323در سال  راه اندازي مقطع دكتري رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی -6

 امکانات دانشکده 
هزار جلد كتاب با موضوعات مختلقف در  3111كتابخانه تخصصی دانشکده الهيات و معارف اسالمی بالغ بر  -0

 زمينه هاي فقهی، عرفانی، فلسفی، اديان و قرآنی 
،  مركز كامپيوتر دانشکده الهيات و معارف اسالمی با تعداد سامانه و نرم افرارهايی چون كتابخانه اهل بيت )ع( -2

 جامع التفاسير و ديگر محصوالت مركز كامپيوتري نور 
 

 لیست فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسالمی

 

گروه ادیان و 

 عرفان تطبیقی

گروه علوم قرآن و 

 حدیث

 گروه فلسفه و كالم

 اسالمی

گروه فقه و مبانی 

 حقوق اسالمی

گروه معارف 

 اسالمی

 ردیف نوع فعالیت

 5 پژوهشی –علمی  2 51 9 96 9

 9 ترویجی -علمی 9 5 5 1 -

- - - 9 9 ISI 9 

 ۲ همایش 51 95 51 61 6

 6 كارگاهها 5 5 5 51 9

 5 كتاب - - - 9 9
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    9155، دسامبر 5926نامه هفته پژوهش، فناوری و فن بازار، آذر ویژه   
دانشکده 

الهیات و 

معارف 

 34 اسالمی 

 های علمی اعضای هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسالمی در هفته پژوهش و فناور و فن بازاركارگاه ها و فعالیت

 5926لیست مقاالت اعضای هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسالمی در سال 

 ردیف نام استاد عنوان فعالیت

 5 دكتر امیرحمزه ساالرزائی كارگاه با عنوان چالش های فرا روی یک انتخاب خوب در ازدواج

 9 دكتر افضل بلوكی كارگاه با عنوان تاثیر اسرائیلیات در تفسیر آیات اخالق قرآن كریم

 9 دكتر نادر مختاری افراكتی كارگاه با عنوان بررسی كیفیت احراز توبه در محاكم قضایی

 ۲ دكتر سید محمدحسین موسوی روانی زن و مرد –كارگاه با عنوان چیستی ازدواج و تفاوت های روحی 

 6 دكتر رضوانه نجفی سواد رودباری كارگاه با عنوان نقش اخالق در زندگی زناشویی

 5 خانم قدسیه اكبری كارگاه با عنوان نگاه اسالم نسبت به پیروان ادیان دیگر

 1 دكتر حسینعلی سعدی فقه حکومتی و فقه نظام ساز

 9 حجه االسالم  غالمرضا رضوی دوست كارگاه با عنوان قرائت قرآن

 2 حجت االسالم محمدعلی مصلح نژاد كارگاه با عنوان آشنایی با نرم افزارهای علوم اسالمی

 51 دكتر علیرضا حیدری نسب كارگاه  با عنوان بررسی شبهات مربوط به تفاوت حقوق زن در قرآن

 55 دكتر ابراهیم نوری   كارگاه با عنوان نقد و بررسی نظریه كثرت گرایی دینی 

 59  دكتر خلیل حکیمی فر كارگاه با عنوان الهیات میثاق؛چیستی و ویژگی های آن

 نام      مجله عنوان مقاله نام و نام خانوادگی ردیف

 Criteria of the empathy and Compassion in ابراهیم نوری 5
the Muslim World from the Perspective of 

the Suprema Leader (his shadow highly 
extended) Inspired by the Culture of 

Ghadir 

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 

HUMANITIES AND 
CULTURAL STUDIES   

 مطالعات علوم اجتماعی ایران جایگاه عفو و گذشت در ادیان اسالم و مسیحیت ابراهیم نوری-محسن توحیدی فرد 9

 2۲پاییز 

 Worship as means to Live in the Holy Quran EUROPE-REVUE ابراهیم نوری-محسن توحیدی فرد 9
LITTERIRE 

MENSUELLE9155 

اسفند -دو فصلنامه دانشگاه قم عبادت از دیدگاه فخر رازی و عالمه طباطبائی منصور نیک پناه-ابراهیم نوری ۲

2۲ 

دانش نامه ی علوم قرآن و  مهدویت و تأثیرآن بر فرهنگ جهانی ابراهیم نوری-بصیره مددی زاده 6

 2۲زمستان -حدیث

 2۲بهار-اندیشه نوین دینی دوگانگی دیدگاه فخر رازی در مصداق شناسی معصوم ابراهیم نوری-یحیی صباغچی 5

 -ابراهیم نوری-مهدیه عسکری 1

 حسین خاكپور

كاركردهای تربیتی عزت نفس و نقش آن در سالمت 

 روان از منظر قرآن و روایات

تابستان -پژوهش های اخالقی

26 

 -ابراهیم نوری 9

 عبدالمجید آل یمین-حامد آل یمین

پاییز و زمستان –ادیان و عرفان  عقالنیت و معنویت: مبانی و اهداف

2۲ 



 

 

نشریه داخلی حوزه معاونت پژوهش و فناوری                                                  

دانشکده     9155، دسامبر 5926نامه هفته پژوهش، فناوری و فن بازار، آذر ویژه   

الهیات و 

 35 معارف اسالمی 

 5926ادامه لیست مقاالت اعضای هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسالمی در سال 

خلوت در حرای دل، بارزترین توصیه تقبال برای  ابراهیم نوری-منصور نیک پناه 2

 عرفا

 26بهار -فصلنامه مطالعات شبه قاره

سيد محمدحسين موسوي-عليرضا حيدري نسب 51
 ابراهيم نوري-

امام رضا )ع( و اهل حديث با تأكيد بر گزارش هاي حاكم 
 نيشابوري

 24تابستان -فصلنامه فرهنگ رضوي

-پژوهشنامه ادب غنايی دانشگاه س وب سنجش و سازش عقل، نقل و عشق در هرم معرفتی موالنا ابراهيم نوري-منصور نيک پناه 55
 24بهمن 

كالمی -فصلنامه پژوهش هاي فلسفی بررسی تأويل عرفانی تفسير تستري حامد آل يمين-ابراهيم نوري 59
 24زمستان -دانشگاه قم

معيارهاي سبک و فرهنگ زندگی اسالمی از منظر مقام  محسن توحيدي فرد-ابرايهم نوري 59
 معظم رهبري

-فصلنامه تخصصی زبان و فرهنگ ملل
 24زمستان 

 25تابستان -الهيات تطبيقی رؤيت خداوند از نگاه فخرالدين رازي و عالمه طباطبائی هانيه يعقوبی-ابراهيم نوري-مرتضی عرفانی 5۲

سيد -ابراهيم نوري-محمدحسين توحيدي فرد 56
 عباس مير شفيعی

معيارهاي  همدلی و هم زبانی در جهان اسالمی از منظر 
 مقام معظم رهبري با الهام از فرهنگ غدير

كنفرانس بين المللی مطالعات اجتماعی 
ارديبهشت  -فرهنگی و پژوهش دينی غدير

25 

رويکرد مذاهب اسالمی به منابع بيت المال و مصرف بيت  محمدرضا كيخا-سهيال قندهاري 55
 المال در اسالم

 24پاييز -كنفرانس ملی آينده پژوهی

محد اصغري -محمدرضا كيخا-علی حيدري نيا 51
 پرويز عليزاده-حساميه

مفهوم عفو و گذشت و جايگاه آن در نظام مذهبی و 
 اجتماعی و حقوقی...

 24زمستان -مطالعات علوم اجتماعی

نقد و بررسی فقه اصل قابليت جبرانی خسارات زيست  محمدرضا كيخا-زهرا گرامی نيا 59
 محيطی در حقوق ايران

معماري،مرمت،شهرسازي همايش بين المللی
 2105نوامبر -و محيط زيست پايدار

بررسی موانع و چالش هاي حقوقی خسارات محيط زيست  محمدرضا كيخا-زهرا گرامی نيا 52
 در قانون ايران

اولين همايش بين المللی 
معماري،مرمت،شهرسازي و محيط زيست 

 2105نوامبر -پايدار

بررسی چالش هاي فقهی جبران خسارات زيست محيطی با  محمدرضا كيخا-زهرا گرامی نيا 91
 نگاهی به حقوق ايران

اولين همايش بين المللی 
معماري،مرمت،شهرسازي و محيط زيست 

 2105نوامبر -پايدار

دومين كنگره بين المللی فرهنگ و انديشه  مال، ملک و سلطنت از ديدگاه فقه و حقوق محمدرضا كيخا-سيد محمدمهدي صابر 95
 24تابستان -دينی

بررسی جبران خسارت اموال مثلی و قيمی در غصب از منظر  محمدرضا كيخا-يعقوب عليدادي 99
 فقه اماميه

-دومين همايش ملی علوم انسانی اسالمی
 24پاييز 

جبران خسارت اموال مثلی و قيمی در غصب از منظر حقوق  محمدرضا كيخا-يعقوب عليدادي 99
 مدنی

 24پاييز -كنفرانس ملی آينده پژوهی

اميرحمزه -سميه اكبري-جميله افروشته 9۲
 ساالرزائی

نخستين همايش ملی واژه پژوهی در علوم  بررسی مبناي حجيت قول لغوي
 25ارديبهشت -اسالمی
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    9155، دسامبر 5926نامه هفته پژوهش، فناوری و فن بازار، آذر ویژه   
دانشکده 

الهیات و 

معارف 

 36 اسالمی 

 حضور دانشکده الهیات و معارف اسالمی در نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش و فناوری و فن بازار 
هاي ات دانشکده، كتابکاندانشکده الهيات و معارف اسالمی در اين نمايشگاه به ارائه دستاوردهاي پژوهشی و فناوري دانشکده از جمله: بروشور معرفی دستاورها و ام

هاي دانشجويان تحصيالت تکميلی و دكتري، مجالت علمی پژوهشی نامهترجمه و تاليف اعضاي محترم هيات علمی دانشکده، آرشيو تخصصی كتاب دانشکده، پايان

هاي هاي پاورپوينت حاوي مطالب مفيد در ، فعاليتهاي داير در اين دانشکده، فايلالکترونيکی حاوي معرفی رشتههاي در حال انتشار در اين دانشکده فايل
 هاي علمی بدست آمده بود پرداخته است.مختلف كه توسط اساتيد، دانشجويان و انجمن
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دانشکده الهیات     9155، دسامبر 5926نامه هفته پژوهش، فناوری و فن بازار، آذر ویژه   

و معارف 

 37 اسالمی 

 5926ادامه لیست مقاالت اعضای هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسالمی در سال 

-امیرحمزه ساالرزائی 96

 محمدپورشهابی

بررسی مسئولیت مدنی صغیر در حقوق موضوعه ایران و 

 مصر

كنگره بین المللی جامع حقوق ایران پاییز 

2۲ 

سید محمدمهدی صابر 95

 امیرحمزه ساالرزائی-

كنگره بین المللی مطالعات اجتماعی و  رسالت حقوقی اهل بیت و تولید علم

-فرهنگی و پژوهشی  دینی غدیر

 26اردیبهشت 

سید محمدمهدی صابر 91

 امیرحمزه ساالرزائی-

بررسی اهداف مجازت های علنی از منظر قوانین قضایی 

 ایران

كنگره بین المللی جامع حقوق ایران پاییز 

2۲ 

-محمد شهنوازی فر 99

 امیرحمزه ساالرزائی

Collective Ijtihad and its Role in solving the 
modern problem of Islamic jurisprudence 

INTERNATIONAL CONFERENCE IN 
FUTURES STUDY HUMANITIES 

AND DEVELOPMENT- 9155نوامبر 

بررسی تأثیر رسانه در افزایش عفو و بخشش مطالع موردی:  اسحق بامری 92

 خانواده ...

 مطالعات علوم اجتماعی ایران

 2۲پاییز 

-امیرحمزه ساالرزائی 91

-اسحق بامری

 محمدرضا كیخا

Impact of management and ownership Legal 
system on Lack of agricultural development 

Journal of Administrative 
management, Education and 

Training-9155اكتبر 

نقدی بر صاحب جواهر پیرامون نحوه محاسبه فاضل دیه  امیرحمزه ساالرزائی 95

 قاتالن قصاص شده در قتل عمد

 26پاییز-پردیس فارابی

نقد مبنایی بر حکم كیفری مشاركت در قتل عمد قانون  امیرحمزه ساالرزائی 99

 مجازات اسالمی

مطالعات اسالمی فقه و اصول دانشگاه 

 2۲تابستان -فردوسی

-جمیله افروشته 99

 امیرحمزه ساالرزائی

وضعیت تعدد و تکرار جرم زنان در زاهدان و راهکارهای 

 5921-5925پیشگیری از آن طی سال های 

 2۲اسفند -همایش اداره كل زندان ها

 26تابستان -دو فصلنامه حکمت صدرایی بررسی اصالت وجود صدرایی در حکمت سینوی مرتضی عرفانی 9۲

-محمدحسین موسوی 96

-علیرضا حیدری نسب

 غالمرضا رضوی دوست

شاخصه های اجتماعی سبک زندگی براساس خطبه متقین 

 نهج البالغه

سومین كنفرانس روانشناسی، علوم 

 26شهریور-تربیتی و سبک زندگی

علیرضا حیدری -داودی 95

-مهرناز گلی-نسب

 غالمرضا رضوی دوست

دومین كنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه  آیین مردم سیستان پیش از ورود اسالم

 2۲بهمن -دینی

-حسین خاكپور-آهنگر 91

 غالمرضا رضوی دوست

دومین كنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه  واكاوی مفهوم فتنه و مصادیق آن در قرآن

 2۲بهمن -دینی

-حسین خاكپور-آهنگر 99

 غالمرضا رضوی دوست

-اولین كنگره بین المللی حکمت ناب واژه حکمت در قرآن

 2۲شهریور 

غالمرضا رضوی دوست 92

سید محمدحسین -

 موسوی

بایستگی عفو و بخشش در مدیریت از منظر امام علی در 

 آموزه های نهج البالغه

اولین كنفرانس بین المللی مدیریت و 

 2۲خرداد –حسابداری 

 -مهرناز گلی ۲1

 مریم بلوردی

اولین كنفرانس بین المللی علوم انسانی با  نقد و بررسی دیدگاه مستشرقان در مورد زبان قرآن

اسالمی و با تاكید بر  –رویکرد بومی 

 2۲-پژوهش های نوین
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    9155، دسامبر 5926نامه هفته پژوهش، فناوری و فن بازار، آذر ویژه   
دانشکده 

الهیات و 

معارف 

 38 اسالمی 

 5926ادامه لیست مقاالت اعضای هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسالمی در سال 

كنفرانس بین المللی  بررسی نقاط قوت و ضعف انسان ا زدیدگاه قرآن وحیده شهریاری –مهرناز گلی  ۲5

-مدیریت،اقتصاد،حسابداری 

2۲ 

-حسین خاكپور-مرضیه محمودی ۲9

 ابراهیم نوری-مهرناز گلی

اخالق مناظراتی و مناظرات اخالقی در سیره رضوی و 

 شیوه بکارگیری آن در كرسی های آزاد اندیشی

 2۲-فصلنامه اخالق زیستی

نقش والدین در پرورش عزت نفس فرزندان از منظر  مهرناز گلی ۲9

 اسالم

 مجله اخالق پزشکی

 مجله االجتهاد و التجدید فقه اهل بغی از منظر قرآن  و روایات مهرناز گلی ۲۲

 مجله نصوص المعاصره اصول و مبانی مجاز در قرآن مهرناز گلی ۲6

علیرضا حیدری -عبدالکریم عمیرات ۲5

 محمد نصرت زهی-نسب

اولیم كنگره بین المللی علوم  نقل به معنای احادیث

 2۲بهمن -قؤآن و احادیث

علیرضا و حمیده -محمود طیب حسینی ۲1

 حیدری نسب

 26خرداد -نشریه قرآن و علم جغرافیای میوه ای قرآن

 -علیرضا حیدری نسب ۲9

 مهدی بیات مختاری

چگونگی و چرایی رویکردهای ناهمگون  ابن حبان 

 بستی به امام رضا

-تحقیقات علوم قرآن و حدیث

 2۲آبان 

سید -علیرضا حیدری نسب ۲2

 محمدحسین موسوی

امام رضا )ع( و اهل حدیث با تاكید  بر گزارش های 

 حاكم نیشابوری

 2۲تیر -فصلنامه فرهنگ رضوی

سید -غالمرضا رضوی دوست 61

 محمدحسین موسوی

بایستگی های اخالق زیست خانوادگی از منظر امام رضا 

 )ع(

-فصلنامه اخالق زیستی

 2۲فروردین 

 -خاكپور-اهنگر 65

 رضوی دوست

 شخصیت شناسی حضرت

 فاطمه زهرا سالم اهلل علیها در ایات

 وروایات از منظر اهل سنت

 همایش بین المللی

–سبک زندگی فاطمه زهرا 

 26مرداد 

 -خاكپور-اهنگر 69

 رضوی دوست

 اطاعت از امام در سیره

 حضرت زهرا

 همایش بین المللی

–سبک زندگی فاطمه زهرا 

 26مرداد 

 بررسی واژه نقص در ایات كیخا -خاكپور  69

 وروایات

همایش ملی واژه پژوهی در 

 26اردیبهشت  –علوم اسالمی 

 -خاكپور-پروین 6۲

 غفاری-عمیرات

 تحلیل و بررسی دیدگاه سید

 سوره 99 مرتضی پیرامون ایه

 یوسف

 اولین كنگره بین

 المللی علوم قران

 2۲بهمن -وحدیث

 -خاكپور - پروین 66

 عمیرات - جمالزئی

 بررسی و تحلیل واژه ساصرف

 سوره اعراف از 5۲5 در ایه ی

 دیدگاه سید مرتضی و مفسران

 اولین كنگره بین

 المللی علوم قران

 2۲بهمن -وحدیث

 -خاكپور - عمیرات 65

 جمالزئی

 سوره 55 تفسیر و تبیین ایه

 اسرا 

المللی علوم اولین كنگره بین

 2۲بهمن -قران وحدیث

 - جمالزئی-بامری 61

 خاكپور

بررسی و تحلیل یتغن باالقران در كالم پیامبر صلی اهلل 

 علیه واله

المللی علوم اولین كنگره بین

 2۲بهمن -قران وحدیث
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الهیات و 

معارف 

 اسالمی 
39 

 5926ادامه لیست مقاالت اعضای هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسالمی در سال 

-حیدری - خاكپور- باهور زهی 69

 حسومی - نسب

 

 مفهوم شناسی واژه تکفیر و

 معیار های ان از منظر قران و

 روایات

 اولین كنگره بین المللی علوم قران

 2۲بهمن -وحدیث

 خاكپور-قریشی - فرامرزی 62

-  

 رویکرد بین المللی و اسالمی

 در مبارزه با فقر 2

 دومین كنگره بین المللی فرهنگ

 2۲آذر -واندیشه دینی

 -خاكپور - اهنگر 51

 رضوی دوست

 اتمام مکارم اخالق هدف

 بعثت رسول اهلل 59

 592۲ اولین همایش ملی

 علوم انسانی اسالمی

نهمین همایش بین المللی پژوهش  مولفه ها وروش های فرهنگ سازی قرانی             صفر زایی - خاكپور 55

 های

 2۲خرداد -قرانی

اعجاز قران از دیدگاه حسن الدین احمد در كتاب رویکردی  كردی- خاكپور 59

 نو

 به مطالعه قران

 2۲خرداد -اخالق و آداب حسینی

 - میر جهان شاهی 59

 خاكپور

 9۲ بررسی مراد از نگاه در ایه

 سوره عبس 56

 2۲خرداد -اخالق و آداب حسینی

 2۲خرداد -اخالق و آداب حسینی فضایل و كرامات امام حسین )ع( از منظر اهل سنت خاكپور-آهنگر 5۲

 -خاكپور - اهنگر 56

 رضوی دوست

Mental Health in the Quran International conference on 
management-2۲بهار 

 -نوری-عسکری 55

 خاكپور

كاركردهای تربیتی عزت نفس و نقش آن در سالمت روان 

 از

 منظر قرآن و روایات      

 26مرداد –پژوهش های اخالقی 

 - گلی - دهقان 51

 اثنی عشری-خاكپور

مولفه های معنا شناسی واژگان قران در شیوه تبیینی امام 

 ......علی

اسفند  –فصلنامه مطالعات قرآنی 

2۲ 

بررسی شناخت تقدیم وتاخیر در فهم قران با تمركز  خاكپور -شهریاری 59

 برتفسیر تسنیم

 2۲بهمن -پژوهشنامه تفسیر قرآن

 خاكپور - نیکو نژاد 52

 حسومی -

 بررسی بینامتنیت عهدین

 و دعای سمات 6

 2۲آذر  –پژوهشنامه تفسیر قرآن 

 2۲مرداد-پژوهشنامه تفسیر قرآن معنا شناسی در زمانی واژگان قرآن در تفسیر المیزان خاكپور-بلوردی 11

 -رواق - خاكپور 15

 قربان - ساالری

 زاده

- پژوهشی در دین وسالمت علمی راه های مقابله با روان پریشی از نگاه قران وروایات

پوهشی دانشگاه علوم پزشکی 

 2۲تیر -شهیدبهشتی تهران

 2۲خرداد -پژوهشنامه نهج البالغه اقناع مخاطب در نهج البالغه حسومی-خاكپور-كرم پور 19

 2۲اردیبهشت -نامه جامعه بررسی واژه اجذم درروایات رسول اهلل احمدزهی- ایرانمنش- خاكپور 19
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دانشکده 

الهیات و 

معارف 

 41 اسالمی 

 5926ادامه لیست مقاالت اعضای هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسالمی در سال 

 - حسومی -خاكپور 1۲

 نیکو نژاد

-كالمی–پژوهش فلسفی  تبیین مفهوم عرش و كرسی بر مبنای علم بال معلوم

 2۲اردیبهشت 

 - آهنگر-خاكپور : مولف 16

 رضوی دوست

با تکیه بر زیارت ( شخصیت شناسی حضرت زهراسالم اهلل علیها

 خاصه

 5926-كتاب

 رضوی -خاكپور 15

 محمدی - دوست

ترجمه نموداری االتقان فی علوم القران به همراه تست های طبقه 

 سال كنکور ارشد 99 بندی شده

 5926كتاب 

رامین -محبعلی آبساالن 11

 كشاورز

Buddhist art and symbols of the great Stupa at 
Sanchi 

Journal of language and 
literature-26مرداد 

نیلوفر -محبعلی آبساالن 19

 آبساالن

Study of the history and architecture Zahedan as an 
Gurdwara in Indian-Iranian monument 

Gmp-review-  2۲اردیبهشت 

 The Role of Language in Persian and poetry Mystical محبعلی آبساالن 12
Literary: Prose 

Allgemeine Forst und 

Jagdzeitung- 2۲اردیبهشت 

 Etude et analyze the matiquesdes  dapres contes محبعلی آبساالن 91
des sages-fous Attar Nishaburi)كتاب( 

مرندیز با همکاری دانشگاه 

شهریور -سیستان و بلوچستان

2۲ 

از هند تا معبد سنگ سبها )مروری بر تاریخ ، اعتقادات و فرهنگ  محبعلی آبساالن 95 

 سیکزیم در هند و زاهدان()كتاب(

 2۲زمستان -مرندیز

اولین كنفرانس بین المللی ادبیات  پییر لوری مفسر ادبیات عرفانی ایران در فرانسه محبعلی آبساالن 99

 26مهر  –تطبیقی ایران و فرانسه 

مسعود -محبعلی آبساالن 99

 رئیسی

كنفرانس بین المللی علوم انسانی آموزه های تعلیمی كنفوسیوی در انسان دلی

 2۲اردیبهشت -

معصومه -محبعلی آبساالن 9۲

 علیدوست معززی

كنفرانس بین المللی علوم انسانی مبانی آموزه های توماس آكوئیناس درباره علم النفس

 2۲اردیبهشت -

صدیقه -محبعلی آبساالن 96

 نصیری فر

كنفرانس بین المللی علوم انسانی آموزه های تعلیم و تربیت از نظر غزالی

 2۲اردیبهشت -

نادر -سلطانعلی دهمرده 95

 مختاری افراكتی

اولین كنفرانس بین المللی نقش  مبانی نظری و منابع مسئولیت مدنی در حقوق ایران

مدیریت اسالمی در هندسه قدرت 

 2۲خرداد–نظام جهانی 

نادر -سلطانعلی دهمرده 91

 مختاری افراكتی

كنفرانس ملی آینده پژوهی ،علوم  بررسی مبانی فقهی حقوقی خسارات دادرسی

 انسانی و توسعه
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مهندسی برق و 

 40 كامپیوتر 

 

 معرفی دانشکده:
از دانشقکقده  0344هاي دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی برق و كامپيوتر در سالدر جهت توسعه دانشکده

مهندسی شهيد نيکبخت جدا گرديد. هرچند كه تاسيس گروه مهندسی برق و كامپيوتر از دانشکقده مقهقنقدسقی بقرق و 
-گردد دانشکده برق و كامپيوتر با هدف ارتقاء كيفی و كمی خدمات ارائه شده توسط گروهباز می 0355الکترونيک به سال 

هاي مهندسی، برق و تاسيس گرديد.اين دانشکده شامل گروه 0345هاي مختلف مجموعه مهندسی برق و كامپيوتر در سال 
عقات اطقالالکترونيک شامل: الکترونيک، قدرت و كنترل، مخابرات شامل: دو گرايش ميدان و سيستم، كامپيوتر شامل: نرم افزار و سخت افزار و فناوري 

-اي روشن و مترقی میباشد. نيروهاي پرارزش و فعال دانشکده برق و كامپيوتر، اعم از دانشجو، استاد و كارمند با سعی و تالش خويش به سوي آيندهمی
هقاي سالن مجزا )براي دانشجويان دكتري و كارشناسی ارشد در گقرايقش 7شتابند. اين دانشکده داراي مركز تحقيقات دانشجويان تحصيالت تکميلی در 

سقالقن  6سايت كامپيوتري تخصصی و همچنين  2الکترونيک، قدرت، كنترل و مخابرات سيستم، مخابرات ميدان و كامپيوتر سخت افزار و نرم افزار( و 
هاي رله و حفاظت، آزمايشگاه هاي ماشين، آزمايشگاههاي الکترونيک، آزمايشگاهها شامل:آزمايشگاهاين آزمايشگاه آزمايشگاه و كارگاه تخصصی می باشد.

و آزمايشگاه مبانی مهندسی  0مدار مخابراتی و تکنيک پالس، آزمايشگاه مدار منطقی و ميکرو پروسسور و معماري كامپيوتر، آزمايشگاه اندازه گيري و مدار 
هاي تخصصی گروه كامپيوتر، كارگاه برق، كارگاه كامپيقوتقر، مقركقز هاي تخصصی گروه فناوري اطالعات، آزمايشگاهبرق بوده و عالوه بر آن آزمايشگاه

هاي شاخص دانشکده مهقنقدسقی از ديگر امکانات اين دانشکده ميباشند. از ويژگی كامپيوتر يک و دو، انبار، مركز تحقيقات، سالن مطالعه و انجمن علمی
ها ممتاز ساخته است، توانمندي دانش آموختگان آن هقم در ها و دانشگاهبرق و كامپيوتر دانشگاه سيستان و بلوچستان، كه آن را در ميان ديگر  دانشکده

 مباحث تئوري و هم در حوزه عمل است.

  5926آمار كلی دانشجویان دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر تاپایان شهریور          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 نام رشته مقطع تحصیلی تعداد كل در مقطع تعداد پسر تعداد دختر تعداد فارغ التحصیالن

 مهندسی برق كارشناسی 11 59 56 --

 كارشناسی 51۲ 51 91 99

 الکترونیک

 مهندسی
برق و  

 الکترونیک

 كارشناسی ارشد 95 55 6 9

 دكتری 1 1 -- --

 كارشناسی 61 69 6 --

 كارشناسی ارشد 96 9۲ 5 -- قدرت

 دكتری 1 5 5 --

 كنترل دكتری 1 5 5 --

 مخابرات كارشناسی 511 ۲5 62 56

مهندسی 

 مخابرات

 كارشناسی ارشد 2 6 ۲ 9
 میدان

 دكتری 6 9 9 --

 كارشناسی ارشد 99 55 55 ۲
 سیستم

 دكتری 1 1 -- --

مهندسی  سخت افزار كارشناسی 99 ۲5 ۲5 99

 نرم افزار كارشناسی 559 ۲5 15 99 كامپیوتر

 كارشناسی 5۲5 ۲۲ 21 95
فناوری 

 اطالعات

مهندسی 

فناوری 

 اطالعات

 

 كارشناسی 5۲5

 كارشناسی ارشد 91 جمع

 دكتری 99

 جمع كل دانشجویان جاری 155

دانشکده مهندسی برق 

 و كامپیوتر 
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دانشکده 

مهندسی برق 

 و كامپیوتر 
42 

 حضور دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استانی 
دانشکده مهندسی برق و كامپيوتر در اين نمايشگاه به ارائه دستاوردهاي پژوهشی و فقنقاوري 

هاي ترجمه و تقالقيقف دانشکده از جمله: بروشور معرفی دستاورها و امکانات دانشکده، كتاب
اعضاي محترم هيات علمی دانشکده، آرشيو تخصصی كتاب دانشکده، مقجقالت عقلقمقی 

هاي علمقی ايقن پژوهشی در حال انتشار و چندين جلد از مجالت منتشر شده توسط انجمن
هقاي  هاي داير در اين دانشکقده، فقايقلهاي الکترونيکی حاوي معرفی رشتهدانشکده، فايل

هاي بدست آمده تقوسقط پاورپوينت حاوي مطالب مفيد در خصوص برق و كامپيوتر، تنديس
ي برق و كامپيقوتقر، هاي مختلف پرداخت. در غرفههاي علمی در رقابتدانشجويان و انجمن

ي آموزشی و دستاوردهاي فقنقی در حقوزه هاهاي پژوهشی، كارگاهعالوه بر معرفی فعاليت
مهندسی برق و الکترونيک، مخابرات، قدرت و كنترل نيز معرفی گرديد. با توجه به اين مساله 

هاي زيستقی و شود و وجود اين گازها افزايش دما و سپس نابودي گونهاي در اتمسفر زمين میهاي فسيلی باعث افزايش گازهاي گلخانهكه استفاده از سوخت
هاي موجود در اين هاي نو و شرح موانع و موفقيتي برق و كامپيوتر مقداري از وقت خود را صرف معرفی انرژيها را در پی خواهد داشت، غرفهذوب شدن يخ

اتري بقه ر بزمينه كرد. پنل خورشيدي و توربين خورشيدي در معرض ديد بازديدكنندگان قرار گرفت. مدار ذخيره كننده برق توليدي توسط انرژي خورشيدي د

گيرد كه داراي امکاناتقی صورت می INVERTERتوسط   ACبه DCو  تبديل ولتاژ  CHARGE CONTROLLERنمايش گذاشته شد. شارژ اين باتري با 
هايی كه در معرض ديد بازديدكنقنقدگقان باشد. از ديگر طراحیمی   LCDنظير نرم افزار اندرويدي نظارت بر اين شبکه توسط بلوتوث و مانيتورينگ توسط پنل

 APPLICATIONبه گوشی هوشمند اندرويقدي و نقظقارت تقوسقطWI-FIسيم و انتقال ديتا توسطهاي فنی ساخت شبکه حسگر بیقرار گرفت، پروژه
كقه  SIM900هاي تهويه توسط رله از طريق مقاژولاندرويدي طراحی شده اختصاصی، شبکه حسگر بيسيم و كنترل سيستم

-توانايی ارسال دما به تلفن همراه در قالب پيام كوتاه را داراست و همچنين تابلو روان تبريک روز دانشجو و ... بقود. بقازديقد
هاي موجود در غرفه و آشقنقا ي شديدي به دستگاهكنندگان كه اكثراً اساتيد، مربيان، دانشجويان و دانش آموزان بودند عالقه

هاي فسيلی و جايگزين كردن بزرگترين منبع انرژي ايقن سقيقاره شدن با انرژي نو نشان دادند و نياز جهان را به حذف انرژي
)خورشيد( را درک نمودند. دانش آموزان همچنين با فرايند تبديل انرژي براي بدست آمدن الکتريسيته آشنا و عالقمندي خود را 

 سيم نمايان ساختند.هاي حسگر بیبه شبکه

 های غرفه:فعالیت
 معرفی پنل خورشيدي -2هاي نو   معرفی انرژي-0
 مدار ذخيره كننده برق توليدي توسط انرژي خورشيدي در باتري -3

 به گوشی هوشمند اندرويدي   WI-FIتوسطسيم و انتقال ديتا ساخت شبکه حسگر بی -4

  sim900هاي تهويه توسط رله از طريق ماژولمعرفی كنترل سيستم -5
 ساخت تابلو روان تبريک   -4معرفی توربين خورشيدي  -7سيم ساخت شبکه حسگر بی-6
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 هنر و معماری  

43 

 

 

 

 معرفی:
ي تحصيلقی: با موافقت اصولی دو رشته 0373ي هنر و معماري دانشگاه سيستان و بلوچستان در ارديبهشت دانشکده 

ي هنر اصفهان )پقرديقس موسيقی و كارشناسی صنايع دستی، پا به عرصه وجود گذاشت و پس از دانشکده كارشناسی
مندي از محضر اساتيد هاي خارج از تهران تأسيس گرديد. اين دانشکده هم اكنون با بهرهي هنري است كه در سط  دانشگاهدانشگاه هنر(، اولين دانشکده

هاي هنر سراسر كشقور ي هنري و برخورداري از پنج رشته تحصيلی در مقاطع كارشناسی و دو رشته كارشناسی ارشد، يکی از نامدارترين دانشکدهبرجسته
شدگان تحصيالت تکميلی موجب گرديد تا است. موفقيت در خور تحسين فارغ التحصيالن اين دانشکده چه در مجامع هنري كشور و چه در سط  پذيرفته

اي كه درصد قابل توجهی از داوطلبان آزمون سراسري اي معتبر، پويا و فعال تبديل گردد به گونهي هنر دانشگاه سيستان و بلوچستان به دانشکدهدانشکده
هقاي دهقنقد.گقروههاي نقخقسقت خقود ققرار مقیهاي فراوان آن دارند، تحصيل در اين دانشکده را در اولويتبا شناختی كه از اين دانشکده و قابليت

ي هنر و معماري در دوره كارشناسی: كارشناسی صنايع دستی، كارشناسی نقاشی، كارشناسی فرش، كارشناسی مهقنقدسقی مقعقمقاري، دانشکده آموزشی
ز كارشناسی حفاظت ومرمت بناهاي تاريخی و در دوره كارشناسی ارشد:كارشناسی ارشد پژوهش هنر و كارشناسی ارشد نقاشی هستند. ايقن دانشقکقده ا

ارگاه طراحقی ، كامکاناتی چون: كارگاه چوب، كارگاه سراميک، كارگاه فلز و قلمزنی، كارگاه عکاسی، كارگاه شيشه، كارگاه منياتور و تذهيب، كارگاه نقاشی
كقارگقاه  مقت،قالی، كارگاه بافت و مرمت قالی، كارگاه چاپ دستی، آزمايشگاه رنگرزي و علوم الياف، كارگاه جواهرسازي)در حال راه اندازي(، كارگاه مقر

، واحقد انقهتزئينات وابسته به معماري، كارگاه مرمت نقاشی وآثاركارگاه حجم، آتليه طراحی، آتليه نقاشی، آتليه معماري و ماكت سازي، همچنين نقگقارخق
و نشريات فارسی والتين برخوردار اسقت. ايقن  جلد كتاب 02111نفر وكتابخانه تخصصی با ظرفيت  011سمعی و بصري، سالن آمفی تئاتر با گنجايش 

هاي متعدد هنري است، و براي تدريس دروس مختلف نيز در هر نيمسال تحصيلی، از اساتيد با تجربقه عضو هيأت علمی ثابت در رشته 23دانشکده داراي
 كند.و اساتيد جوان مدعو توامأ استفاده می

 

 حضور دانشکده هنر و معماری در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استانی 

دانشکده هنر و معماري در اين نمايشگاه به ارائه دستاوردهاي پژوهشی و فناوري دانشکده از جمله: بروشور معرفی كقارهقاي هقنقري 
هاي تقدير ها و لوحهاي تاليفی و كارهاي نمايشگاهی اعضاي محترم هيات علمی، تنديسدانشجويان و اساتيد، امکانات دانشکده،كتاب

هاي مختلف توسط اساتيد و دانشجويان پرداخت.اين دانشکده  هنگام غرفه آرايی تالش نمود سبک چقيقدمقان بدست آمده در رقابت
هاي هنري را  پياده نمايد تا بازديدكنندگان را در حال و هواي نگارخانه هاي هنري قرار دهد. در اين غرفه،  تابلوهاي نقققاشقی گالري

هاي برگزيده به نمايش هاي عکاسان و كارهاي حجمی و كارهاي برجسته سفال، چوب، شيشه و بافتههنرمندان جوان دانشکده، عکس
هايی كه بازديدكنندگان جوان و هنردوست را به غرفه دانشکقده هقنقر درآمد كه مورد استقبال هنردوستان قرار گرفت. از ديگر فعاليت

هاي رايگان بافت قالی و سفالگري مخصوصاً كار با چرخ سفالگري بود.كارشناسان غرفه در طول برگزاري نمقايشقگقاه كشانيد آموزش
 هاي تحصيلی اين دانشکده بودند.پاسخگوي سؤاالت بازديدكنندگان در زمينه هنر و رشته

 
  
  

 
 

 

 دانشکده

هنر و معماری    
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مركز پژوهشی 

گیاهان 

دارویی و 

 44 زینتی 

 

 

 

 معرفی:  
هاي گقيقاهقی كشور ايران معروف به كشور چهار فصل با تنوع جغرافيائی و اقليمی بسيار گسترده، گستره وسيعی از گونه 

هاي ثانويه بسيار مهمی با مصارف مختلف داروئی، صنعتی هاي گياهی توليد كننده متابوليتوحشی بومی را در خود جاي داده است كه تعداد زيادي از اين گونه
اي، هاي قابل مالحظه فنون تولقيقد درون شقيقشقههاي ثانويه در ايران و پيشرفتبه ذخيره سرشار طبيعی متابوليت باشند. حال آنکه با توجهو كشاورزي می

هاي بسيار بزرگی در اين زمينه برداشت. استان سيستان و بلوچستان در جنوب توان گامهاي مهندسی متابوليت گياهی در دنيا، میهاي ثانويه و تکنيکمتابوليت
ميليمقتقر  311ميليمتر در زابل و حداكثر آن  4/52كيلومتر مربع دارد. حداقل متوسط بارندگی ساالنه آن  040470شرقی ايران واقع شده است و وسعتی معادل 

هاي خاص اين ناحيه شقده هاي مربوط به رويشگاهباشد. شرايط آب و هوائی و ژئومورفولوژيکی اين استان سبب سازگاري و وجود گونهدر اطراف قله تفتان می
تيره وجود دارد كه برخی از آنها آندميک ايران و يا بطور خاص آندميک مقنقطقققه  43جنس و  35گونه گياهی متعلق به  0211ها حدود است. در اين رويشگاه

كه قدر مسلم در خصوص محقصقوالت بقومقی باشند كه به علت شرايط اقليمی خاص منطقه حاوي منابع ژنتيکی ارزشمندي هستند سيستان و بلوچستان می
توانند به خود اختصاص دهنقد. ايقن مقركقز اي را میالمللی نيز جايگاه عمدهمنجمله گياهان داروئی مختص به خود نه تنها در سط  ملی، بلکه در سط  بين

كارهاي علمی جديد و متدهاي كارآمد در خصوص افزايش ميزان بهره وري و ارتقاء صنعت گياهان دارويی و زينتی ها و بکارگيري راهپژوهشی مترتب با نگرش
از شوراي گسترش آموزش عالقی وزارت  0342باشد. مركزپژوهشی گياهان دارويی و زينتی دانشگاه سيستان و بلوچستان موافقت اصولی را مهر ماه منطقه می

گيري از توان باالي آنها در افزايش شروع نمود .توجه به محصوالت بومی هر ناحيه و بهره علوم، تحقيقات و فناوري اخذ و فعاليت رسمی خود را از همان سال
ذر ققرار رهگقميزان بهره وري محصوالت از اهميت بسزائی برخوردار است. استان سيستان و بلوچستان عليرغم وجود تصور عام و غيرعلمی مبنی بر اينکه از 

هاي پائين جغرافيائی و داشتن آب و هواي گرم و گرفتن در عرض
خشک توان چندانی براي توليدات كشاورزي و افزايش ميزان بهقره 

هقاي گقيقاهقی وري آنها ندارد، قدر مسلم در خصوص برخی گونه
خاص و منحصر به فرد خود، نه تنها در سط  ملی، بلکه در سقطق  

اي را به خود اختصاص داده است. ايقن المللی نيز جايگاه عمدهبين
ها و راهکارهاي علمی جديد و مقتقدهقاي مركز پژوهشی با نگرش

كارآمد در خصوص افزايش ميزان بهره وري اين گونه محقصقوالت 
-علوم مرتبط، به بررسی و مطالعه بيوتکنولوژيک گقونقهاي استان سيستان و بلوچستان همگام با آموزشدر نظر دارد با تکيه بر مزيت محصوالت خاص ناحيه

وري آنها اقدام نمايد. مركز پژوهشی گياهان دارويی و گياهان داروئی و زينتی و در فرجام ارتقاي ميزان بهره الخصوصزراعی، داروئی و باغی موجود علی هاي
گونه گياه  011نمونه گياه دارويی، باغ بوتانيک در مساحتی به وسعت سه هکتار با بيش از  211زينتی در حال حاضر از امکانات: موزه گياهان دارويی با بيش از 

هاي دانشجويی، گلخانه تکثير و ازدياد گياهان داروئقی و نامههاي تحقيقاتی اعضاي هيات علمی و پاياندارويی و زينتی و دو هکتار مزرعه جهت انجام طرح
ها شامل: آزمايشگاه علوم گياهی، آزمايشگاه كشت بافت و ريزازديادي، آزمايشگاه ژنتيک، آزمقايشقگقاه متر مربع و آزمايشگاه 01111زينتی به مساحت بيش از 

 آناليز و فرآوري گياهان دارويی، آزمايشگاه ميکروبيولوژي برخوردار است.

 حضور مركز پژوهشی گیاهان دارویی و زینتی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استانی 

 های پژوهشیفعالیت
در اين مركز مطالعاتی در زمينه كشت بافت، ريزازديادي و استخراج و شناسائی تركيبات داروئی برخی گياهان  

هاي علمی هاي اين مركز تاكنون در معتبرترين مجالت و نشستانجام گرفته است. نتايج حاصل از پژوهش
 باشد. مورد می05داخلی و خارجی ارائه گرديده كه تعداد آن بالغ بر 

باشد. برخی پايان نامه در مقطع كارشناسی ارشد و دكتري در اين مركز در حال انجام می 5هم اكنون نيز بيش از 
 ها عبارتند از:از اين پايان نامه

  ريز ازديادي و كشت بافت گياهان داروئی مانند پنيرباد(Withania coagulans) و درخت مسواک
Salvadora persica  

  بررسی امکان جايگزينی پروتئاز گياه داروئی پنيرباد به عنوان رنت گياهی در صنعت پنيرسازي 
 ها و تنوع ژنتيکی بر اساس ماركرهاي مولکولی بررسی و تعيين تنوع مورفولوژيکی، تعيين شيموتايپDND هاي مختلف گياهان داروئی در توده 
 بررسی فيتوشيميائی انواع گياهان داروئی 

مركز پژوهشی گیاهان 

 دارویی و زینتی 
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گیاهان دارویی 

 و زینتی 
45 

 حضور مركز پژوهشی گیاهان دارویی و زینتی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استانی 

هاي توسقعقه و   هاي فناوري، فرهنگ سازي، تحرک و رونق بخشی به اقتصاد دانش بنيان، فراهم آوري زمينه  اين نمايشگاه با هدف شناسايی و معرفی برترين
آموزان و جوانان و    هاي بالقوه دانش  كرد نگاهی نو به خالقيت و توانايیهاي علمی و فناوري بين مراكز علمی، صنعتی و فناوري كشور با رويتعميق همکاري

  ارايه دستاوردهاي پژوهشی و فناوري آينده سازان ايران اسالمی در سط  استانی برگزار گرديد.

 های غرفه مركز پژوهشی گیاهان دارویی و زینتیفعالیت
كشت بافت و ريز ازديادي انواع گياهان داروئی و زينتی در حداقل زمان ممکن و به تعداد مقورد   -0 

 نياز 
 هاي آموزشی مرتبط با كشت بافت انواع گياهان داروئی و زينتیها و كارگاهبرگزاري دوره -2
 جمع آوري و تعيين پراكنش جغرافيائی انواع گياهان بومی استان -3
 هاي گياهی شناسايی به عموم بازديدكنندگاننمايش نمونه-4
گيري فعاليقت آنقتقی هاي فيتوشيميائی گياهان منجمله: استخراج اسانس و عصاره، اندازهبررسی-5

 SDS-PAGEروشگيري پروتئين و فنل كل الکتروفورز پروتئين بهاكسيدانی، اندازه

 هاي دانشجوئی نامههاي پژوهشی و پايانمعرفی طرح -6

 هاي آموزشی تخصصیبرگزاري كارگاه -7 
 هاي نوين كشت سلول و بافت نمايش و معرفی گياهان انحصاري تکثيريافته با فناوري -4

توزيع كاتالوگ و نصب پوستر، بنر و استند جهت ارتقاي سط  آگاهی عمومی بازديدكننقدگقان  -2
 هاي طبيعی آنها پيرامون گياهان دارويی و زينتی و  مصرف صحي  گياهان دارويی و فرآورده

توزيع كاتالوگ و نصب پوستر، بنر و استند جهت ارتقاي سط  دانش عمومی بازديدكننقدگقان -01
 ي گياهان دارويیهاي طبيعی در حوزهبراي حفاظت از ذخاير موجود در اكوسيستم

هقاي هاي نوين و آخرين دستاوردها و پيشقرفقتمعرفی صنعت گياهان دارويی، معرفی روش-00 
 حاصله در زمينه گياهان دارويی و زينتی به بازديدكنندگان

شناساندن، اهلی كردن و كشت گياهان به بازديدكنندگان با نمايش گلدانها، پوستر، كتقاب، و -02
 هاي زندهنمونه
ي داروهاي گياهی و گيقاهقان معرفی و تسهيل فرآيند تجاري سازي و انتقال فناوري در حوزه-03

 دارويی
 هاي نوين كارآفرينی در بخش توليد و فرآوري صنعت گياهان دارويی و زينتیمعرفی فرصت -04
هاي ظهور خالقيت و توانايی هاي بالقوه دانشجويان و نمايقش دسقتقاوردهقاي   ايجاد زمينه -05

 پژوهشی و فناوري آنان در قالب كتاب، پايان نامه، مقاله، و نمونه فعاليتهاي انجام شده
 ي گياهان دارويی و زينتی و داروهاي گياهی آموزش و فرهنگ سازي دانش بومی درحوزه-06

 كشت بافت و ريز ازديادي انواع گياهان مناطق حاره و بومی سازي آنان با اكوسيستم منطقه سيستان و بلوچستان. -07
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مركز پژوهشی 

گیاهان 

دارویی و 

 46 زینتی 

 هایی كه در مركز پژوهشی گیاهان دارویی و زینتی به عمل امده استمعرفی بعضی از گیاهان و میوه

 درخت توت آمریکایی  -5
 41شناس آمريکائی، ماكلور گذارده شده است. اصل و مبدا آن آمريکاي شمالی است و در حدود نام علمی اين درخت به افتخار زمين

-سال قبل براي تامين اضطراري غذاي كرم ابريشم به ايران وارد شده است. هنگامی كه سرماي بهاره به برگ درختان توت آسيب می
شود و در اوايل هاي جوان توت آمريکايی كه معموال ديرتر از توت سفيد برگ باز میشود. از برگرساند و كرم ابريشم دچار قحطی می

شکن و كنترل فرسايش بان، بادكند. توت آمريکايی، درختی است مقاوم،كه براي ايجاد سايهرشد خود لطيف و نازک است تغذيه می
رنگ است. اگرچه هنگام هاي بزرگ سبزريز و بومی شمال شرقی اياالت متحده با ميوهخاكمناسب است. توت آمريکايی يا پرتقال اوسيج، يک درخت برگ

شود.  متري رشد كرده و به اندازه چند متر هم قطور می 21رسيدن به پرتقال شباهت دارند ولی قابل خوردن نيستند. درخت توت آمريکايی هنگام بلوغ تا ارتفاع 
عطري شبيه  راياين درخت به آسانی توسط بذر كاشته شده و رشد سريع و آسانی دارد. پرتقال اوسيج هيچ ارتباطی با خانواده مركبات ندارد اما ميوه آن دا

ب براي باشد. اين ويژگی باعث شده كه درخت توت آمريکايی يک انتخاب مناس پرتقال است. اين درخت همچنين مقاومت بااليی دارد و مانند پوالد قوي می
 كش قوي است و در برابر پوسيدگی مقاوم است.باشد كه يک قارچ درست كردن پرچين و حصار دفاعی باشد. اين درخت حاوي تتراهيدروكسيس تيلبن می

 آرتیشو  -9
باشد. آرتيشو هم، مانند ميوه كاج است.  مشتق شده كه به معنی ميوه كاج می  Articiccoاز كلمه ايتاليائی   Artichokeكلمه 

هاي آن پهن و دراز مانند  رسد. برگ اي راست كه ارتفاع آن به حدود يک متر می آرتيشو گياهی است چند ساله دراي ساقه
هاي كاهو است كه به رنگ سبز تيره است و براي رشد احتياج به آب و باران فراوان دارد. غنچه اين گياه خوراكی است. كنگر  برگ

شود. آرتيشو معموالً در شود و در طب جديد عصاره آن به صورت آمپول يا قطره بنام كوفيتول تجويز می گياهی است علفی كه در ايران نيز پرورش داده می
.سينارين  باشد می   Cynarineنام سينارين  اي تلخ به ، اينوالز و ماده هاي خوردنی آرتيشو داراي اينولين آيد. برگهاي فروردين و ارديبهشت به عمل می ماه

 . خاصيت زيادكننده ترشحات صفرا را دارد و علت صفرا براي آرتيشو داشتن اين ماده است

 استویا-9
معروف است. اين گياه بسيار  (Honey Leaf)(گياهی بومی در آمريکاي جنوبی است و به گياه برگ عسلیSteviaاستويا )

شود. اين زا نيست و در سيستم گوارش جذب نمیكننده ي استويا كه به استويوزيد معروف است كالريي شيرينشيرين است. ماده
شود. % در گياه توليد می 5-21برابر شيرين تر از ساكارز است كه بسته به نوع گياه پايه، طول روز و روش توليد، بين  311ماده تا 

كند. از آن به عنوان دارو  ها جلوگيري می برابر بيشتر از ساكارز است. اين گياه از پوسيدگی دندان 31هاي خشک گياه شيرينی برگ
با ارتفاع   Asteraceaeاي از تيره شود، زيرا فاقد خواص شيميايی مضر نيشکر وچغندراست. استويا، گياهی بوتهبراي درمان افراد مبتال به ديابت استفاده می

اند. بهترين دماي رشد اين هاي كوچک است كه به صورت متناوب روي ساقه قرار گرفتهيک متر گياهی علفی و حساس به سرماست. گياه داراي برگ
شود. اين گياه خود ناسازگار است و دهی فراهم میدرجه سانتيگراد است. با كوتاه شدن روز و سرد شدن هوا شرايط گل 05-31گياه،

 گرده افشانی گلها توسط باد و حشرات انجام می گيرد.

 چای تُرش یا چای مکی -۲
شود و در اكثر نقاط آفريقا و آسيا مثل چين تايلند هند  چاي تُرش يا چاي روزل يا چاي قرمز از كاسبرگ گياه چاي ترش تهيه می

هاي  اكسيدانباشد و نيز داراي آنتی می Cشود. ترشی آن بخاطر وجود اسيد سيتريک و ويتامين مالزي و خاورميانه بصورت نوشيدنی گرم و يا سرد مصرف می

هاي گياه نقش مهمی در كاهش فشارخون و خواص  در كاسبرگ Anthocyaninsضد چربی خون است. عقيده بر اينست كه وجود مقادير زياد آنتوسيانين 

 (Roselle)آوري آن انجام شده است. گل جامائيکاضد سرطانی آن دارد. تحقيقات زيادي در ارتباط با مؤثر بودن آن در كاهش فشارخون محيطی و ادرار

ها  هاي سبز كه بعد از رسيدن ميوه، كاسبرگ وجهی سبز مايل به زرد گلهاي زرد با كاسبرگ 5–3متر برگهاي  3–2هائی به ارتفاع  گياهی است يک ساله بوته
منطقه گلمورتی  شود. اين گياه بصورت گونه مهاجر وارد ايران و در هاي آن در تهيه وسائل استفاده می آيد. در بعضی كشورها از الياف ساقه برنگ قرمز در می

اي در شبه جزيره  )دلگان( استان سيستان و بلوچستان براي اولين بار كشت شد. نام ديگر آن؛ چاي مکی است زيرا بصورت گسترده
 عربستان كشت و مورد استفاده است.

 Lemon verbenaبه لیمو یا -6

به ليمو گياه بومی آمريکاي جنوبی است كه به عنوان يک دمنوش مفرح و نشاط آور مورد استفاده قرار می گيرد. داراي خاصيت 
اى به هاى ساده سرنيزهمتر با برگ 6تا3اى به ارتفاع آرامبخشی بوده و می تواند به عنوان دافع حشرات نيز كاربرد داشته باشد.به ليمو گياهى است درختچه

هاى له شده اين گياه، بوى خوشايند ليمو را دارد.برگ تايى در هر گره، برگ3هاى اى و عموماً به صورت دستهدار، در قاعده گرهسانتيمتر، نوک01تا  7طول 
ست ر ااين گياه در رفع تپش قلب، سردردهاي يک طرفه، سرگيجه، حاالت عصبی و خستگی هاي روحی و تقويت معده بسيار مفيد است.براي اين منظور بهت

 هميشه به صورت دم كرده مانند چاي مصرف شود.
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 مركزی و

 مركز اسناد  
47 

 
 
 
 

هايی از اطالعات و اي است فرهنگی كه در آن مجموعهكتابخانه، گنجينه
-دانش بشري گرد آمده است. بنابراين كتابخانه در هر سازمان و نهادي به
-ويژه مراكز تحقيقاتی و دانشگاهی به منزله قلب آن سازمان محسوب می

شود. كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه سيسقتقان و بقلقوچسقتقان 
اي است زير نظر معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه، كه تامقيقن مجموعه

كليه منابع مورد نياز محققين را برعهده دارد. تاسيس كتابخانقه مقركقزي 
همزمان با تاسيس دانشگاه سيستان و بلوچسقتقان  0354دانشگاه در سال 

هاي قبل از انقالب فرهنگی، خدمات فنی كتابخانقه صورت گرفت. در سال
گرفت كه بعد از بکارگيري افراد متخصص كتابدار، ايقن امقر بقا از طريق مركز خدمات كتابداري ايران انجام می

شد. مساحت كتابخانه مركزي )سقاخقتقمقان به صورت مستقل انجام می 71توسعه فضاي كتابخانه در اوايل دهه 
هاي دانشگاه باعث شد طرح وحدت مديريت كتابخانه 0357متر مربع رسيد كه در سال  3111( به بيش از 0شماره 

هاي دانشکده علوم و اقتصاد و علوم اداري به كتابخانه مركزي انتقال يابد و كتابخانه دانشکده ادبيات به تا كتابخانه
تغيير نام پيدا كرد. از آن پس تقمقامقی  3و همچنين كتابخانه دانشکده هنر به ساختمان شماره  2ساختمان شماره 

نتيجه اين شيوه مديريت افزايش خدمات دهی، انجام خقدمقات  شوند وها در يک مديريت واحد اداره میكتابخانه
ميليون تومان بوده است كه صرف خريد منابع و تجهيزات كتابخانه  311فنی متمركز و همچنين تمركز در امر سفارشات بود كه طی چند سال اخير حدود 

همزمان با سفر مقام معظم رهبري به استان سيستان و بلوچستان طرح احداث ساختمان كتابخانقه مقركقزي  0342دانشگاه شده است. در اسفندماه سال 
مترمربع در شش طبقه به اتمام رسيد و كار تجهيز و انقتقققال  01111با زيربناي حدود  47دانشگاه به تصويب رسيد. كار ساخت اين ساختمان در اسفند 

دانشقگقاه  همزمان با شروع سال تحصيلی به انجام رسيد.استفاده از فناوري اطالعات در تمام امور اين كتابقخقانقه 44مخازن و بهره برداري آن از مهرماه 
ه مركزي خانسيستان و بلوچستان را به عنوان نماد كاملی از كتابخانه ديجيتال در كشور مطرح نموده است. با عنايت و توجه خاص مقام معظم رهبري كتاب

 و مركز اسناد دانشگاه سيتان و بلوچستان نمونه منحصر بفردي در جنوبشرق كشور شده است. 

حضور كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه سیستان و بلوچستان در نمایشگاه دستاوردهای 

 پژوهشی استانی 
هاي ترجمه و از جمله: كتاب 25كتابخانه مركزي در اين نمايشگاه به ارائه دستاوردهاي پژوهشی و فناوري سال 

تاليف، مجالت، روزنامه، و كتب خربداري شده در نمايشگاه كتاب تهران پرداخت. براساس آخقريقن شقمقارش 
-، تعداد نسخقه037326هاي كتب فارسیمخزن كتابخانه در هفته پژوهش وفناور و فن بازار امسال تعداد نسخه

-و تعداد پايان نامه 473، تعداد عناوين نشريات التين272، تعداد عناوين نشريات فارسی41311هاي كتب التين
برآورد گرديده است.كتابخانه مركزي همچنين ليست كاملی از كتب خربداري شده در نمايشگاه كقتقاب 4641ها

تهران را بصورت بنر در معرض تماشاي بازديدكنندگان گذاشت.عمده فعاليتهاي كتابخانه بصقورت كقاتقالقوگ، 
 استند، بنر و پوستر معرفی گرديد.
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فرهنگی و 

 اجتماعی 
48 

 
 
 

 
دانشقگقاه  اقشقار معاونت فرهنگی و اجتماعی با هدف تحکيم و اعتالي هويت اسالمی ، انقالبی و ملی

اعم از دانشجويان، اساتيد و كارمندان، عهده دار برنامه ريزي، هماهنگی واحدهاي اجرايی و ارتقققاي 
سط  كمی و كيفی برنامه هاي فرهنگی دانشگاه ايجاد گرديده و در جهت تبليغ مقعقارف اسقالمقی ، 
تحکيم و تقويت نظام اسالمی، تبيين و ترويج آرمانها و منويات امام راحل )ره( و مقام معظم رهقبقري 
)مدظله( و حراست از ارزش ها و ميراث فرهنگی و اجتماعی ايرانی و اسالمی، فعاليت می نمايد.ايقجقاد 
محيط نشاط ، اميد و اتکال به خداوند متعال، افزايش بصيرت اسالمی انقالبی، تقويت روحيه تعقهقد و 
حضور در صحنه هاي علمی، فرهنگی، اجتماعی، توسعه حوزه مشاركت دانشگاهيان در فعالقيقت هقاي 

ريقزي، برنامه   اهم وظايف اين معاونت: فرهنگی و الگو سازي فرهنگی مبتنی بر انديشه ناب اسالمی از جمله سياستهاي راهبردي اين معاونت می باشد.
و  هدايت و نظارت بر فعاليت هاي فرهنگی دانشجويان دانشگاه،زمينه سازي براي مشاركت دانشجويان در تصميم گيري و اجراي فعاليت هاي فرهنگقی

مقه رنقافوق برنامه، فراهم آوردن تسهيالت الزم براي گسترش و تعميم فعاليت هاي فرهنگی و فوق برنامه دانشجويان،ترغيب دانشجويان به شركت در ب
 هاي فرهنگی و هنري،برقراري ارتباط و همکاري هاي مشترک با مراكز و مؤسسات فرهنگی داخل و خارج كشور، مطالعه، بررسی و شناسايی معقضقالت
و  فرهنگی دانشگاهيان و بررسی نيازهاي فکري و عقيدتی مخاطبان، ايجاد تسهيالت الزم براي آشنايی دانشگاهيان با مظاهر تمدن و فرهنگ ديقنقی

زانقگقان، فقر ملی، زمينه سازي براي آشنايی دانشجويان و برقراري ارتباط ايشان با نهادها و مؤسسات علمی، فرهنگی و آشنايی با عالمان، انديشمندان و
ي ايجاد زمينه هاي مناسب براي توليد و عرضة آثار فرهنگی و هنري دانشجويان و تشکيل نمايشگاه هاي آثار هنري دانشجويان، تشکيل كقانقون هقا

 فرهنگی، هنري و اجتماعی و حمايت و پشتيبانی از آنها. برگزاري مراسم مختلف فرهنگی، مذهبی، سياحتی و ..برنامه ريقزي بقراي اوققات فقراغقت
هاي آموزشی، مسابقات فرهنگی و هنري،اطالع رسانی و بازتاب فعاليت هاي فرهنگی و اجتماعی دانشجقويقان،افقکقار سقنقجقی  دانشجويان نظير دوره

 دانشگاهيان در حوزه هاي فرهنگی و اجتماعی، زمينه سازي براي تفکر خالق و نقاد در اقشار دانشگاهی.
هقايقش را معاونت فرهنگی و اجتماعی بنا به عادت هرساله در اين نمايشگاه شركت نمود و امسال با دو غرفه فعقالقيقت

 گسترش داد.

 ها های زندگی و پیشگیری از آسیبهای آموزشی مهارتنمایشگاه كتاب و كارگاه 
به مدت پنج روز در دو 0325آذر ماه  04الی  04نمايشگاه كتب پيشگيري از آسيبها و آموزش مهارتهاي زندگی از تاريخ 

شيفت صب  و عصر در سالن نمايشگاهی دانشگاه سيستان و وبلوچستان برگزار گرديد. در اين غرفه كارشناسان حوزه 
اجتماعی با تاكيد بر فراگيري مهارت هاي دهگانه زندگی )خودآگاهی، ارتباط موثر، مديريت زمان، سبک زندگی اسالمی، 

به معرفی كتب با موضوعات اعالم شده پرداختند.اين غرفه  حل مساله و تصميم گيري، پرورش تفکر خالق و نقادانه و...( 
مورد استقبال بازديدكنندگان قرار گرفت و در طول نمايشگاه، بروشورهاي مركز مشاوره و جزوات ستاد مبارزه با مواد مخدر 

 )پيشگيري نوين( توزيع گرديد.
 

 

برپایی غرفه تولیدات دانشجویی در اوقات فراغت بمناسبت هنفنتنه 

 پژوهش، فناوری و فن بازار
غقرفقه  هفته پژوهش، فناوري و فقن بقازار، ي اجتماعی دانشگاه و بمناسبتبه همت واحد خواهران فوق برنامه اداره
در سالن نمايشگاهی دانشگقاه سقيقسقتقان و   0325آذر ماه  04الی  04 توليدات دانشجويی در اوقات فراغت مورخ

وبلوچستان برپا گرديد.اين نمايشگاه به مدت پنج روز در دو شيفت صب  و عصر داير بوده است و در اين غرفه توليدات 
لباس، مانتو، روسري، ژاكت و... كه دانشجويان در طول ترم تحصيلی آموزش ديده بودند و منجر به توليد محصقولقی 
توسط دانشجو شده بود در معرض ديد بازديدكنندگان قرار داده شد. همچنين در محل غرفه چند نفر از دانشجويان به 

 بافندگی با ماشين بافندگی و دوخت و دوز با چرخ خياطی اقدام كردند.
 
 

 
معاونت فرهنگی و 

 اجتماعی 
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49 

  مدیریت فناوری اطالعات

مديريت فناوري اطالعات دانشگاه سيستان و بلوچستان با ايجاد شبکه اينترانت داخلی، ارتبقاط 
كليه واحدهاي آموزشی و اداري دانشگاه سيستان و بلوچستان را با به كارگيري فناوري مقدرن 

هاي متعدد ارتباطی و  مخابراتی بقا شقبقکقه فيبرنوري و ارتباطات سريع كابلی و تقويت كانال
كقيقلقومقتقر  41جهانی اينترنت ميسر ساخته است. در حال حاضر اين دانشگاه با داشتن حدود 

هاي فيبر نوري دانشگاهی كشور ترين شبکهنود شبکه داراي يکی از گسترده 5111فيبرنوري و 
باشد. اين مركز با فراهم كردن ارتباط پر سرعت و وسيع به شبکه جهانی اينترنت با پهنقاي می

مگابيت در ثانيه داراي عرض باند ارتباط ايقنقتقرنقت و  41مگابيت در ثانيه و همچنين اتصال به شبکه اينترانت كشور با پهناي باند متقارن   611باند متقارن 

 VoIP and IPدانشقگقاهقیNGNاي بقر شقبقکقهشقمقاره 5111باشد. اين مركز داراي مركز تلن مدرن هاي كشور میاينترانت وسيعی در ميان دانشگاه

Telephonyباشد.و قابليت اتصال به تلفن شهري می 

  2۲ -26مهمترین اقدامات انجام شده توسط مدیریت فناوری اطالعات سال
 راه اندازي و افتتاح مركز داده هاي دانشگاه توسط دكتر فرهادي وزير علوم تحقيقات و فناوري. -0
 راه اندازي و افتتاح مركز تخصصی آپا، اولين مركز تخصصی امنيت فضاي سايبري توسط دكتر واعظی وزير ارتباطات و فناوري اطالعات. -2
 راه اندازي و افتتاح سرويس دهنده  اينترنتی وبينار و وب كنفرانس توسط دكتر فرهادي وزير علوم تحقيقات و فناوري. -3
دستگاه ايستگاه كاري  5مترمربع، تجهيز  31فراهم نمودن بستر ارتباطی موردنياز جهت برگزاري آزمونهاي برخط، ايجاد استوديوي توليد محتوا به مساحت  -4

هسته پردازشگر، ايجاد كالس هوشمند مجهز به تخته هوشقمقنقد،  32با امکانات برگزاري كالس هاي مجازي و ارتقا سرويس دهنده كالس هاي مجازي به 
ومی بقه عم پروژكتور و سيستم هاي چند رسانه اي با قابليت لمس چندگانه، تشکيل كميته راهبردي آموزش هاي الکترونيکی، برگزاري كليه امتحانات دروس

دانشجو در هر ترم، برگزاري سه درس از دوره روزانه مهندسی فناوري اطالعات به صورت كامال الکترونيکی و ارتقا سامانه  5111صورت الکترونيکی با بيش از 
 كمک آموزشی در بيش از دويست درس در دانشگاه

 مگا بيت بر ثانيه  611ارتقاء پهناي باند اينترنت به بيش از   -5
 توسعه شبکه فيبر نوري دانشگاه، -6

 دانشگاهی كشور جهت افزايش ظرفيت ترافيک بزرگترين شبکه مترو اترنت جنوب شرق كشور  Gbps 01راه اندازي اولين لينک ارتباطی  -7

 IPآدرس  3172به  2144افزايش آدرس هاي معتبر اينترنتی از -4

 طراحی و پياده سازي وب سايت جديد دانشگاه با آخرين فناوري هاي روز-2

با طراحی ريسپانسيو و قابليت پخش در انواع مرورگرها و گوشی هاي هقمقراه بقا   (mm.vpn.usb.ac.ir)طراحی و پياده سازي سامانه چند رسانه اي  -01
 و پخش شبکه هاي تلويزيونی مستقل از پهناي باند اينترنت IOSسيستم عامل آندرويد و

 هاي مدرن طراحی وب سايتطراحی و پياده سازي سامانه اعضاء هيات علمی با فناوري -00
 هاي دانشجويیتوسعه سامانه -02
 طراحی و پياده سازي سامانه انجمن فارغ التحصيالن -03
 ارتقا سط  امنيت فيزيکی سايت هاي فناوري با نصب و راه اندازي دوربينها و سيستمهاي حفاظتی  -04

 (All in One Thin Client)دستگاه كامپيوتر جديد  001تجهيز سايت ها با  -05

 توسعه  پوشش اينترنت بی سيم خوابگاه هاي دانشجويی -06
 توسعه كالسهاي هوشمند و ويدئوكنفرانس  -07
 دانشگاهWirelessتوسعه و تکميل فازهاي اجرايی پوشش ابر -04
 هاي الکترونيک)دانشگاه مجازي(هاي دانشجويان، توسعه آموزشتوسعه پوشش اينترنت كليه خوابگاه -02

 های آینده مدیریت فناوری اطالعات:های پیش بینی شده و برنامهپروژه 
 مگابيت بر ثانيه. 0111افزايش پهناي باند اينترنت به  -3اتصال دانشگاه به شبکه علمی كشور.  -2ايجاد مركز رايانش ابري و محاسبات پيشرفته.  -0
 طراحی و توسعه اپليکشين هاي تلفن همراه -5هوشمند سازي و اتصال وب سايت دانشگاه به شبکه هاي اجتماعی. -4
 ايجاد دانشکده كامپيوتر و فناوري اطالعات -7ايجاد پژوهشگاه فناوري اطالعات و ارتباطات.  -6 
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 51  اطالعات

 تست موفق سامانه وبینار و وب كنفراس مركز تخصصی آپای دانشگاه سیستان وبلوچستان

هاي آمقوزشقی ها و كارگاهسامانه وبينار و  وب كنفراس مركز تخصصی آپاي دانشگاه سيستان وبلوچستان، جهت ميزبانی جلسات راه دور و برگزاري دوره
جناب مهندس تسليمی معاون و كارشناسان محترم مركز ماهر و روساي محترم ده مركقز   مركز ماهر، با حضور

 آپاي استانی تست گرديد كه سامانه وبينار در اين آزمايش موفق و سربلند بود.

 هاخدمات واحد طراحی و توسعه سامانه
شروع بکار و خدمات رسانی اين بخش، همزمان با تاسيس و آغاز فعاليت مركز انفورماتيک دانشقگقاه، شقروع 

هاي مختلف دانشگاه را بر عقهقده دارد. از ها و قسمتگرديد و  اين بخش كليه خدمات نرم افزاري دانشکده
هاي روز، طراحی فناوري توان به: طراحی و پياده سازي وب سايت جديد دانشگاه با آخرينخدمات اين واحد می

-اي دانشگاه، طراحی و پياده سازي سامانه اعضاء هيات علمی، توسعه سامقانقهو پياده سازي سامانه چند رسانه
شگقاه دانهاي دانشجويی، طراحی و  پياده سازي سامانه انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه و طراحی و پياده سازي پورتال جديد مديريت فناوري اطالعات 

 اشاره نمود.

 واحد آموزش مركز كامپیوتر دانشگاه 

افزارهاي تخصصی و همچنين آموزش و نرم   IT , ICDLهايواحد آموزش مركز كامپيوتر دانشگاه بعنوان يکی از مراكز پيشرفته آموزشی، آموزش دوره
ها يا تکنولوژي اطالعات قرار داده است كه اين دوره  Itاساتيد، كاركنان و دانشجويان را جزو اهداف محوري خود در امر ارتقا سط  دانش افراد در شاخه 

گيري از كتب جديد و تهيه جزوات آموزشی بقرگقزار هاي مجهز و بهرهبا دراختيار داشتن اساتيد مجرب و كارآزموده در بهترين شرايط آموزشی و با كالس
 گردد. از جمله خدمات ارائه شده توسط اين واحد در طی سال گذشته:می

( بقه   Mini PC)  ALL IN One Thin Clientدستگاه كامپيوتر جديد با مشخصات روز  001ها و مراكز دانشگاه با افزايش تجهيز سايت
 جديد دستگاه ويدئو پروژكتور 21هاي دانشگاه به كاربره، تجهيزكالس 211كامپيوترهاي مجموعه.خريدآنتی ويروس كاسپراسکی 

 هاخدمات واحد طراحی و توسعه سامانه
ري فقزاشروع بکار و خدمات رسانی اين بخش، همزمان با تاسيس و آغاز فعاليت مركز انفورماتيک دانشگاه، شروع گرديد و اين بخش كليه خدمات نرم ا

-فناوري هاي مختلف دانشگاه را بر عهده دارد. خدمات اين واحد عبارتند از: طراحی و پياده سازي وب سايت جديد دانشگاه با آخرينها و قسمتدانشکده
هاي دانشجويی، طراحقی و  اي دانشگاه، طراحی و پياده سازي سامانه اعضاء هيات علمی، توسعه سامانهروز، طراحی و پياده سازي سامانه چند رسانههاي

 التحصيالن دانشگاه و طراحی و پياده سازي پورتال جديد مديريت فناوري اطالعات دانشگاه پياده سازي سامانه انجمن فارغ

  حضور مدیریت فناوری اطالعات در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استانی
ود. نقمق مديريت فناوري اطالعات، در سه بخش مركز داده ها، مركز آپا و مديريت فناوري اطالعات در نمايشگاه هفته پژوهش وفناور و فن بازار شركت

گقيقگ حقجقم   2هاي جديد، نرم افزارهاي كاربردي را نيز معرفی نموده و با قرعه كشی روزانه به تعدادي دانشجو عالوه بر نمايش تجهيزات و دستگاه
 اينترنتی رايگان اهدا نمودند.برگزاري كارگاه و پاسخ به سواالت بازديدكنندگان از ديگر برنامه هاي اجرايی اين غرفه بود.

 های برگزار شده مدیریت فناوری اطالعات در هفته پژوهش وفناور و فن بازار كارگاه

 

 
 
 
 

 
 

 ردیف كارگاه مدرس

 5 هاآشنایی با طراحی و پیاده سازی مركز داده  مهندس شاهپور رحمانی

 9 كارهای مقابله با مردان نامرئی(امنیت فضای سایبر )راه  مهندس كاظمی و مهندس زنجیریان

 9 امن است؟open source های امنیت فضای سایبر )آیا فریم ورك مهندس كاظمی

9كارگاه  9كارگاه   5كارگاه    
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 های دانشگاه سیستان و بلوچستان مركز داده
 به دست مقام عالی وزارت علوم و تحقيقات و فناوري جناب آقاي دكتر فرهادي افتتاح گرديد.  24هاي دانشگاه سيستان و بلوچستان در بهمن ماه مركز داده

ها، يک ابر حافظه مركقزي اسقت كقه  همتا ست در طبقه پايين كتابخانه مركزي دانشگاه واقع گرديده است. مركز دادهاين مركز كه در جنوب شرق كشور بی
شود.عالوه بر آن قرار اسقت از اطقالعقات تقمقام  اطالعات تمام سرورهاي دانشگاه در آن ذخيره می

 سرورهاي سط  استان سيستان و بلوچستان نيز پشتيبانی نمايد.
 كاربردی، افزارهایهای دانشگاه سیستان و بلوچستان، در زمینه امنیت نرمفعالیت اصلی مركزداده

 ای و بومی سازی ابزارهای مربوطه است. آموزشی، مشاورههای افزارنرم

 های دانشگاه سیستان و بلوچستان:های مركز دادهویژگی
 متر مربع 311مترمربع قابل توسعه به  041مساحت: 
 يونيت تجهيزات 44رک  32ظرفيت: 
 مركزيت دانشگاه)كتابخانه مركزي(  مکان:

 )ترا بايت( TB100ظرفيت ذخيره سازي اطالعات: 
 دستگاه حقيقی 31دهنده ها: سرويس

 سرويس دهنده 04  مجازي سازي:

 ها:مشخصات فنی مركز داده 
 Gabs 1400با ظرفيت سوئيچينگ   Cisco 6509 Eسوئيچ مركزي 

 با شبکه مترواترنت دانشگاه01Gbpsلينک ارتباطی با سرعت
 سيستم هوشمند اعالن حريق، تخليه دود

 كاربر همزمان 511با ظرفيت مديريت   Secure Pointسيستم امنيت داده 

 GATEWAYجهت اتصال به Gbps 1400 با ظرفيت Cisco 6504 Eمتصل به سوئيچ مركزي

 ON LINEتغذيه با قابليت تعمير و نگهداري    LOAD BALANCINGسيستم 

 COOLING POWERبا دوگانگی زيرساخت ارتباطی، اعالن حريق،HAتامين

 ، حفاظت فيزيکی(COOLING ،POWERسيستم كنترل هوشمند )نور، دما، رطوبت، 
 هاي دولتیهاي ساير دستگاهسرويسبرای Colocation and Dedicated Serversاشتراک مکانی و اختصاصی 

 تجهیزات سایت اصلی:
 يونيت 41دستگاه رک 03
 UPS 10 KVA GEدستگاه 3

 دستگاه كابنت باتري و تابلو برق4

 W 02511دستگاه خنک كننده ايستاده 3

 HP DL-380دستگاه سرويس دهنده 30

 Cisco 6509Eسوييچ مركزي 

 اينچ 61تلويزيون 
 سيستم پايش مركز داده

 سيستم كنترل تردد مركز داده
 سيستم اعالن حريق

 سيستم كنترل مركز داده
 سيستم امنيتی و حفاظتی
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مركز 

 تخصصی آپا 
مدیریت  

فناوری  52 
 مركز تخصصی آپا دانشگاه سیستان وبلوچستان

University of Sistan & Baluchestan Computer Emergency Response Team (USB CERT) 
به دست مقام عالی وزارت ارتباطات و فقنقاوري  cert.usb.ac.ir)مركز تخصصی آپا دانشگاه، اولين و تنها مركز تخصصی امنيت در حوزه فضاي سايبري استان)

 4ها و ظرفيت همزمان آزمايشگاهی بقراي متر مربع در مجاورت مركز داده 011اطالعات جناب آقاي دكتر واعظی راه اندازي و  افتتاح گرديد. اين مركز به مساحت 
هاي آزمايشگاهی و باشد، اين آزمايشگاه مجهز به تجهيزات شبکه سازي و سرويس دهندهعضو هيئت علمی مستقر در مركز جهت مشاوره علمی می 6تيم پژوهشی و 

 باشدمی VoIPهاي نفوذپذيري و ابزارهاي ارزيابی امنيتابزارهاي مانيتورينگ و پايش ترافيک و ابزارهاي انجام تست
رسانی،پشتيبانی و امداد است كه در حوزه امنيت فضاي تبادل اطالعات)افتا( خدمات مربوطه را ارائه آپا مخفف آگاهی

-ها، رسيدگی به حقوادث و آسقيقبپذيريهاي مركز آپا عبارتند از: دريافت گزارش حوادث و آسيبدهد. فعاليتمی
هاي مفيد براي پقاسقخ و ها و مشاورهها،راهنمايیها و هشدارهاي امنيتی، اخبار و ارايه آموزشها، ارائه توصيهپذيري

-ها است. حوزه اصلی فعاليت مركز آپا دانشگاه سيستان و بلوچستان در زمينه امنيقت نقرمجلوگيري از حوادث رايانه
سقازي اي، بومقیها است. در اين راستا خدمات آموزشی، مشاورهگاهافزارهاي كاربردي، نرم افزارهاي تحت وب و وب

دهد .اين مركز ها را انجام میگاهكاربردي و وبابزارهاي مربوط، تست نفوذپذيري، صدور گواهی امنيتی نرم افزارهاي
ي فضقاي تقبقادل تخصصی، با استفاده از كادر مجرب و توانمند خود آمادگی دارد خدمات مختلف امنيتی را در حوزه

هاي بخقش عقمقومقی و  ها، نهادها و شركت اطالعات، ارايه دهد. اين خدمات متناسب با نياز مخاطبين در سازمان
 گردد. خصوصی ارائه می

و اتقخقاذ اققدام  و مديريت رخدادهاي امنيتی فضاي سايبري استان به منظور آگاهی رسانی، پشتيبانی و امداد حوادث رايانه اي و با هدف ايجاد مركزي براي پايش 
ه با حمايقت آققاي ت كمناسب براي مقابله با آنها، مركز تخصصی آپا افتتاح گرديد. اين مركز، اولين و تنهاترين مركز تخصصی امنيت حوزه فضاي سايبري استان اس

هاي آقايان مهندس شاهپور رحمانی، مدير فناوري اطالعات و مهندس احمدكاظمی، رييس مركز آپا و تالش دكتر بندانی، رياست محترم دانشگاه سيستان و بلوچستان
 اندازي گرديده است:و همکاران مديريت فناوري اطالعات دانشگاه در راستاي تحقق اهداف زير راه

 مديريت يکپارچه و ايجاد هماهنگی در واكنش به تهديدات امنيتی در فضاي سايبري. -0   
 هاي سايبري در كشور.هاي اطالعاتی مختلف در شرايط بروز بحرانگذاري اطالعات و هماهنگی بين بانکجمع آوري، اشتراک-2
 هاها و شبکهمديريت زمان و منابع در مقابله موثر با تهديدات امنيتی در حوزه سرويس-3
 هاها و شبکهاز رخدادهاي امنيتی در حوزه سرويس -Knowledge Base -ايجاد مركز دانش محور و تخصصی-4
مانند مركز مديريت راهبردي افتا، پليس فتا، قوه قضائقيقه، مقركقز  هاي كشور با ساير مراكز امنيتی و نظارتی )ايجاد نقطه تماس واحد در تعامل و همکاري شبکه-5

 ماهرو...(
 ها و تهديدات امنيتی در فضاي سايبري به صورت پيشگيرانهپذيريمديريت آسيب-6
 هاها و سرويسارتقاي كيفی سط  امنيت در شبکه-7
 هاي امنيتی و تشخيص موارد تخطیسازي و استقرار خط مشیپياده-4
 در مواقع مورد نياز Forensics افزايش قابليت تشخيص جرم -2
 

 (USB CERT)وظایف مركزتخصصی آپا دانشگاه سیستان وبلوچستان 
داده، خصوصاٌ كمک به مقابلقه هاي امنيت ملی در راستاي تضمين سالمت فضاي تبادلهمکاري با سازمان-0

 با جرايم فضاي تبادل داده
 هاگويی به رخدادها، تبادل آمارها و تحليلها از قبيل: تبادل تجربيات و تحليل پاسختعامالت با ساير گروه -2 
 كمک به ارزيابی مداوم امنيت در فضاي ارتباطات داده-3
 هاي آموزشیانتقال دانش از طريق برگزاري دوره-4
 اي مؤسسات عضوهاي امنيتی دورهانجام ارزيابی-5
 ارائه خدمات در سه سط : خدمات واكنشی، خدمات پيشگيرانه و خدمات ارزيابی و مميزي -6

 هادرحوزه استان(CERT)يهاايجاد ارتباط و همکاري با ساير گروه-7

 (USB CERT)برگزاري نشست، سمينار و همايش در راستاي اهداف -4

 ( USB CERT)اي كوتاه و ميان مدت در راستاي اهداف هاي دورههاي آموزشارائه دوره-2

 اي در جهت اطالع رسانی و هماهنگیرسانی و نگهداري پرتال مركز امداد و هماهنگی رايانه ايجاد، بروز-01
 هاي آتیها به منظور جلوگيري از بروز رخدادگردآوري اطالعات رخدادها، تحليل و ارزيابی و ذخيره سازي آن -00
هاي مركز جهت عضويت و ارائه خدمات امن ارتباطی براي استفاده اعضاء و عقمقوم در راسقتقاي هاي خصوصی و غيرخصوصی مرتبط با فعاليتتشويق بخش-02

 دستيابی به اطالعات سالمت داده
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مدیریت  

فناوری 
  اطالعات

به روایت 
 53 تصویر

 مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه سیستان و بلوچستان  در نمایشگاه هفته پژوهش وفناور و فن بازار به روایت تصویر 
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بروشور 
مدیریت 
فناوری 
 54  اطالعات

 نمونه بروشورهای چاپ شده مدیریت فناوری 
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واحد های 

 55 فناور 
  

 
 
 

محصول و اختراع جديد در نقمقايشقگقاه  04با ارائه  25مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه در نمايشگاه هفته پژوهش در آذر 
برنامه ريزي منسجم انجام داد و با كليه واحد هاي فناور  25حضوري فعال داشت. مركز رشققد براي برگزاري نمايشگاه از مهر 

محصول جديد براي شركت در نمايشگاه انتخاب شدند. امسقال  04واحد فناور با  01مستقر در مركز رشد جلسات توجيهی متعدد برگزار كرد و در نهايت 
ينقی ش بطراحی و چاپ تبليغات محصوالت شامل بنر، پوستر و بروشورها و همچنين غرفه آرايی به طور متمركز و با دقت و كيفيت بااليی انجام شد. پي

برگزاري كارگاه ها و مسابقات مرتبط با محصوالت براي جذب مخاطب بيشتر غرفه مركز رشد از ديگر فعاليت هايی بود كه به نقحقو احسقن انقجقام 
 هاي غرفه مركز رشد در نمايشگاه امسال به شرح زير می باشد:پذيرفت. مهمترين ويژگی

 های مركز رشد واحدهای فناور دانشگاه سیستان و بلوچستان در نمایشگاه فعالیت

 رونمايی از اولين سه چرخه تردميلی در ايران -0
 برنامه آموزشی كسب وكار براي دانش آموزان -2
ب خو معرفی و تاسيس اوليقن مدرسقه كسب وكار در استان سيستان و بلوچستان. اين مدرسقه طرح جوانه ها را در استان برگزار نمودكه با استقبال  –  3

 مسئولين دانشگاه و استان مواجه شد.
 افتتاح اولين خوشه تخصصی خرما در ايران با حمايت انديشگاه توسعه منطقه اي فناوران.  –4
 شركت مركز رشد )به واسطه توليد محصوالت جديد و كسب شرايط الزم( به شركت هاي دانش بنيان. 4قابليت تبديل وارتقاء  –5
 استقبال خوب مسئوالن دانشگاه و استان و مراجعه كنندگان از محصوالت و اختراعات مركز رشد.  - 6
 حضور فعال در فن بازار نمايشگاه با ارائه محصوالت جديد واحد هاي فناور مركز رشد. – 7
برگزاري دوره آموزشی توانا با همکاري مركز رشد دانشگاه صنعتی شريقف در تقاالر مقعقراج   –  4

 دانشگاه.
 آشنايی با سيستم هاي حمل و نقل هوشمند-2
 مسابقه ايده پردازي-01
 مسابقه اپليکيشن شهر بوم-00
 برگزاري مسابقه گنج هامون -02
 جايزه بگير يک جمله بگو  برگزاري مسابقه-03
 برگزاري مسابقه وزنه برداري برنامه نويسان -04
 تست كار آفرينی -05
 برگزاري مسابقه ايده ربات تلگرامی-06
 كارگاه آشنايی با معماري ام وي سی در طراحی سايت -07
 كارگاه آموزش فتوشاپ-04
 كارگاه تولد كارآفرين-02
 كارگاه خالقيت و ايده پردازي-21
هاي كارآفرينانه دانشجويان است كه  با همکاري دانشگاه صنعتی شريف و مجموعه اي از دوره هاي آموزشی كاربردي جهت ارتقاء توانمندي طرح توانا 

م ستاد توسعه فناوري هاي نرم و هويت ساز معاونت علمی و فناوري رياست جمهوري براي اولين بار در استان در مركز رشد واحدهقاي فقنقاور انقجقا
تا  23ز اييپذيرفت.اقدامات اين مركز در جهت جذب و آموزش صاحبان ايده، اعم از دانشجو و عضو هيات علمی در راستاي راه اندازي واحدهاي فناور از پ

 به شرح زير خالصه می گردد.  25پاييز 
هقاي سازي محصقول و آمقوزش مقهقارتپردازي، تبديل ايده به فناوري، تجاريهاي ايدهرويداد در زمينه 2مسابقه و 01دوره آموزشی،  46اين مركز 

-سازي با فناوران و شقركقتساعت( برگزار نموده است. همچنين، برند رويداد همپا به منظور شبکه-نفر 04524نفر ) 2311تخصصی براي حدود بيش از

در مركز رشد طراحی و اجرا گرديده است در ادامه برنامه هاي رويداد كارگاه هزار ايده در يک دقيقه ، آموزش فقنقون  25بنيان موفق از مهر هاي دانش
ايده  يانخالقيت، تشخيص فرصت ها و اجراي مسابقه ايده شو بوده كه توسط تيم مدرسه كسب و كار آژند  برگزار گرديد و در  نهايت دانش آموزان به ب

 هاي خود پرداخته  و به ايده هاي برتر نيز جوايزي به رسم ياد بود اهداء شد 

 مركز رشد 

 واحد های فناور 
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واحد های 

 56 فناور 

 های فناور مستقر در مركز رشد محصوالت و شركت 

 شركت كننده در نمایشگاه هفته پژوهش پاییز 

 نام فناوری
 حوزه كاربرد

  
 مزایای اصلی واحد فناور

 تبلیغات  سریع و آسان با هزینه بسیار كمتر از تبلیغات رایج نور افزا تبلیغاتی و آموزشی سه بعدی ساز اپتیک

تیم مخترعین  تربیت بدنی سه چرخه تردمیلی

 TMHهامون 

 ن ذخیره كننده برق5

 ن مفید برای محیط زیست 9 

 ن امکان شارژ كردن لوازم جانبی مانند تلفن همراه ن لب تاب و ... 9 

هواگرمکن  های نوانرژی هواگرمکن خورشیدی

 خورشیدی

 صرفه جویی در مصرف سوخت

 حفظ محیط زیست

 استفاده بعنوان نمای ساختمان

 سبک سازی سازه ساختمان

 اجرای سریع تر بنای ساختمان

 هزینه كمتر بنای ساختمان

خوشه بین المللی 

 خرما ن ایران

بازرگانی و تولید زنجیره 

 اقتصادی

تعاونی فراگیر 

 ایران داز

 ن ایجاد شبکه خرما در سراسر استان به صورت منسجم 5

 ن كمک به كشاورزان حوزه خرما برای فروش با قیمت باالتر 9 

ن حذف سوداگران بازار از طریق آگاهی بخشی به بازیگران  9 

 مشروع بازار

پیوند گستر  تربیت بدنی اپلیکیشن شهر بوم

ارتباطات ارنیکا 

 ارتباط

 ن كمک در جهت فرهنگ سازی ورزشی خصوصا دوچرخه سواری 5

 ن كاهش آلودگی هوا 9 

مدرسه كسب و كار 

 آژند ن طرح جوانه ها

 ن توجه به نیازها و توانمندیهای پایه كودكان و نوجوانان 5 نبض بازار كسب و كار الکترونیکی

 ن آموزش ها ی تخصصی مهارتی و كاربردی در حوزه كسب و كار 9 

ن حمایت از دانش آموزان نخبه و خالق برای ایده پردازی و  9 

 موفقیت

برنامک كالس 

مجازی محاسبه 

 سریع

كلبه هوشمند  آموزش

خالق اندیشان 

 ماهور

 ن تقویت قدرت ذهنی5

 ن كاهش هزینه های خانواده نسبت به كالس حضوری9 

 ن یادگیری تدریجی همراه با بازی 9 
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واحد های 

 57 فناور 

 های فناور مستقر در مركز رشد محصوالت و شركت 

 شركت كننده در نمایشگاه هفته پژوهش پاییز 

 های مركز رشد جمع بندی نهایی فعالیت مركز رشد واحدهای فناورفعالیت
تقا  23اقدامات اين مركز در جهت جذب و آموزش صاحبان ايده، اعم از دانشجو و عضو هيات علمی در راستاي راه اندازي واحدهاي فناور از پاييز 

 به شرح زير خالصه می گردد.  25پاييز 
هقاي سازي محصول و آموزش مقهقارتپردازي، تبديل ايده به فناوري، تجاريهاي ايدهرويداد در زمينه 2مسابقه و 01دوره آموزشی،  46اين مركز 

سازي بقا فقنقاوران و ساعت( برگزار نموده است. همچنين، برند رويداد همپا به منظور شبکه-نفر 04524نفر ) 2311تخصصی براي حدود بيش از
 در مركز رشد طراحی و اجرا گرديده است. 25بنيان موفق از مهر هاي دانششركت

يم ط تدر ادامه برنامه هاي رويداد كارگاه هزار ايده در يک دقيقه ، آموزش فنون خالقيت، تشخيص فرصت ها و اجراي مسابقه ايده شو بوده كه توس
بقود  يقادمدرسه كسب و كار آژند برگزار گرديد و در  نهايت دانش آموزان به بيان ايده هاي خود پرداخته  و به ايده هاي برتر نيز جوايزي به رسم 

 اهداء شد.

 نام فناوری
 حوزه كاربرد

  
 مزایای اصلی واحد فناور

فناوران دنیای  نرم افزار وب سرویس هوشمند

 كامپیوتر

 كاهش هزینه ناشی از بار ترافیک اینترنت -5

 افزایش سرعت دانلود  -9 

 دسترسی آسان به مطالب با توجه به محلی سازی  -9

 دقت باالی نرم افزار دربروز رسانی اتومات-۲

اساتید و   توسعه ربات تلگرام

 دانشجویان

ماورا تی ام ربات 

اطالع رسانی 

 دانشگاه

 ن دسترسی آسان و سریع به منابع درسی  5

 ن تبادل و همفکری سرعت باالی تلگرام9

 توسعه نرم افزار

وب سرویس نیمه اتوماتیک هوشمند 

 وتولید ماژول سخت افزاری

صنعت ساختمان 

 سازی

ماورا تی ام ربات 

اطالع رسانی 

 دانشگاه

 هوشمند سازی منازل و ساختمان های مسکونی

 ننننننن ننننن صنعت پوشاك تولید لباس سنتی 

سامانه های بهبود سیستمهای 

 اطالعات ترافیکی

ایمنی جاده ها و 

 ایبازی رایانه

  

پیوند گستر ارتباطات 

 ارنیکا ارتباط

ن تعیین نقاط حادثه خیز جاده ها به كمک تلفن  5

 هوشمند

ن سامانه گزارش انی حوادث جاده ای با امکان تعیین  9 

 محل دقیق بروز حادثه

 ن تشخیص و تعیین ناهمواریهای سطح جاده ها 9 

مدرسه كسب و كار  صنایع دستی گروه هنری آژند

 آژند

 ن تقویت خالقیت5

 ن آشنایی با رشته های دانشگاهی 9 

 ن آشنایی با كسب و كار 9 
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واحد های 

 58 فناور 

  
 
 

 مركز رشد واحد های فناور دانشگاه سیستان و بلوچستان  
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نشریات 

 59 علمی 

  
 

 
 
 
 

 تاریخچه:

  امکان  كه  منابعی  تريناز مهم  ، يکی شک آورد. بدون  دنبال  روز را به  دانش  و منابع  اطالعات  به  دسترسی  و كيفيت  در كميت  تحول  جديد، ضرورت  آوري فن 
كشقور   نشقگقاهقیدا  سازد، مجقالت می  فراهم  علمی  مختلف  هاي رشته دانشجويان   بويژه  پژوهان  دانش  روز براي  تحقيقات  را به  و آسان  سريع  دسترسی

،  ، كشقاورزي صنعقتقی،  علمی  از مسائل  اعم  جامعه  پيچيده  مشکالت  ساز حل  رساند و زمينه مددمی  تحقيقات  و كيفی  كمی  و تکامل  توسعه  به  باشد كه می
  ايقن  نمنقد نقمقودنقانو  براين  كند. عالوه می  كشور را ايجاب  علمی  مجالت  ها تکثر و تنوع دانشگاه  و توسعه  و... خواهدبود. گسترش  ، اقتصادي اجتماعی
  پقژوهشقی  اونقتمقعق  شود. حوزه می  احساس  بخوبی  كه  است  نيازي  مملکت  و علمی  ملی  هاي سرمايه  از اتالف  منظور جلوگيري  و انتشار آنها به  مجالت
يع نمودن نشريات علمقی اقدام به تجم ،  مراكز علمی  بين  و تحقيقاتی  علمی  هاي يافته  مبادله  منظور تقويت  و به  هدف  سيستان و بلوچستان  با اين  دانشگاه

 در يک مکان و تحت لواي يک اداره بنام اداره نشريات علمی دانشگاه نمود.

 اهداف 
و ايقجقاد   جديد پژوهشقی  دستاوردهاي  معرفی -3  مندان و عالقه  ، كارشناسان صاحبنظران  دانش  سط   ارتقاي -2    اعتبار علمی  داراي  انتشارمجالت -0

ايقجقاد  -6 دانقش  مرزهاي  نو و گسترش  علمی  مسائل  طرح -5كشور   و خارج  داخل  پژوهشگران  بيشتر بين  همکاري  ايجاد زمينة -4 انديشه  تبادل  زمينه
  منظور انتقال  به  وكارشناسان  پژوهشگران  ميان  و همچنين  ، تحقيقاتی ، علمی مراكز آموزشی  بين  ايجاد ارتباط  به  كمک-7در جامعه   تحقيق  و انگيزه  روحيه
،  فقرهقنقگقی  توسعه  با تنگناهاي  در ارتباط  ، فنی علمی  مسائل  و حل  يابی مسأله  به  كمک -4 علمی  تازه  دستاوردهاي  و كسب  ها و تجربيات آموخته و تبادل
 كشور  و اقتصادي  اجتماعی

 وظایف اداره نشریات علمی

در   گقيقري و تصميقممجالت   كيفی  سط   دائمی  منظور ارتقاي  به  مناسب  پيشنهادها و راهکارهاي  : ارائه ب -مجالت  كالن  راهبردهاي  وتدوين  : ارائه الف
حل   راه  ارائه و  مجالت  مالی- اجرايی  و مشکالت  مسايل  ومالی   د: طرح  اجرايی  مسايل  در خصوص  مجالت  رويه  وحدت  : حفظ مجالت  ج  مورد شمارگان
  عملکقرد مسقؤوالن  بر حسن  مستمر بر عملکرد مجالت و نظارت  و ارزيابی  هق : نظارت

   رسانی اطالع  در جهت  مجالت  هدايت  براي  مناسب  هاي روش  و: ارايه    مجالت

 حضور اداره نشریات علمی در نمایشگاه هفته پژوهش:
هاي يکساله خود را توسط بنر، استند وكاتالوگ در معرض ديد اداره نشريات علمی فعاليت

هاي استاندارد سازي مققاالت و بازديدكنندگان قرارداد. اهم اين فعاليتها، برگزاري كارگاه
هاي معتبر داخلی و خارجی، جلوگيري از سرقت ادبی، تشريق  نمايه سازي آنها در  پايگاه
هقاي اندازي نشريات علمی جديد گروههاي اجرايی نشريات، راهآيين نامه ها و دستورالعمل

 مقاالت علمی دانشگاه سيستان و بلوچستان بود. doiآموزشی و شناسه ديجيتالی 
پژوهشی، يقک -تا داراي درجه علمی 7نشريه علمی دارد كه  24اين اداره در حال حاضر 

-تخصصی و الباقی داراي درجه علمی-نشريه درجه علمی 02نشريه با درجه آي اس آي، 
 ترويجی ميباشد.
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دانشجو، در رشته  21فعاليت علمی خود را با ظرفيت  0360آذر ماه  20دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان در 
چه تا كاردانی عمران، رياضی و ماشين آالت كشاورزي در ساختمان استيجاري كوچکی آغاز كرد و توسعه روز افزون آن نشان داد كه اين منطقه مرزي 

ی با فرهنگی و سياسی جنوب شرق كشور برداشته است. اين واحد دانشگاه-حد نيازمند چنين اقدامی بوده است و گامی موثر در توسعه و اعتالي اجتماعی
رشته در مقاطع كاردانی، كارشناسی پيوسته و ناپيوسته،  025، با تعداد 273درجه جامع يک ستاره،  اكنون به عنوان دانشگاه جامع با مساحت بيش از 

كارمند به  351دانشجو و  04111هيات علمی نيمه وقت،  35هيات علمی تمام وقت و  067اي و دكتراي تخصصی با تعداد  كارشناسی ارشد، دكتراي حرفه
 دهد. كار خود ادامه می

 شائبه كاركنان است. ی علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان نتیجه تالش بی رضا كمالیان:  كارنامه دكتر امین
گران حوزهی پژوهش تشکر كرد و جلسه هفته وحدت و مصادف شدن اين هفته را با  رضا كماليان از تالش دكتر امين

هفته پژوهش وفناور و فن بازار تبريک گفت و افزود: هفته پژوهش وفناور و فن بازار در سال جاري مصادف با هفته 
تر در ميان نخبگان فرهنگی و پژوهشی  وحدت بود كه اميدواريم اين ايام آغازي براي همکاري بيشتر و منسجم

هاي گذشته باشد و با  هاي پژوهشی بيش از سال باشد.براي صعود قلل رفيع توسعه و تعالی بايد روند پيشرفت فعاليت
رشد، توسعه و موجبات استقالل و   سرعت بيشتري در اين مسير گام برداريم.پژوهش و اقدامات پژوهشی الزمه

درخشان علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان نشان از تالش و   كند، كارنامه خودكفايی را فراهم می
گران اين واحد دانشگاهی است. جاي بسی خرسندي است كه توانستيم اقدامات خوب و مهمی را براي پيشبرد اهداف نظام مقدس  كوشش، تالش

يابی به مطالبات رهبري با كمک، همراهی و حمايت مديران ارشد دانشگاه آزاد اسالمی، مسئوالن و مديران استانی و همه  جمهوري اسالمی و دست
 كاركنان واحد زاهدان، اعضاي هيات علمی، كاركنان و دانشجويان به انجام برسانيم. 

 دانشگاه آزاد در نمایشگاه پژوهش، فناور و فن بازار استانی های مركز رشد بازدید استاندار استان سیستان و بلوچستان از غرفه
دانشگاه آزاد  هاي مركز رشد استاندار استان سيستان و بلوچستان در مراسم افتتاح نمايشگاه پژوهش، فناوري و فن بازار به مناسبت هفته پژوهش از غرفه

اسالمی واحد زاهدان بازديد كرد.علی اوسط هاشمی در حاشيه اين بازديد، با توجه به وظيفه دانشگاه درراستاي تربيت 
هاي دانشگاه آزاد اسالمی معطوف به نياز ملی است، نه صرفا معطوف به تربيت  گيري نيروي كارآفرين اظهار كرد: جهت

اي باشد كه دانشجو براي دستيابی به موقعيتی خوب و مطلوب اميد داشته و  آموزشی دانشجو. تربيت دانشجو بايد به گونه
هاي علمی و پژوهشی را انجام دهد.اين مسئول با بيان اينکه امروز در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد  با اشتياق فعاليت

اي  گزارش عملکرد، چهره  اسالمی موجی از نشاط و رضايتمندي ديده شد، عنوان كرد: دانشجويان امروز در هنگام ارائه
سرشار از نشاط و رضايتمندي داشتند.محصول دانشگاه، نيروي متخصص و متعهد همراه با اشتياق براي كاروفعاليت است. 

واند توانايی اي باشد كه ابتدا باور، توانايی و اراده در ميان خودشان نمايان و نهادينه شود و سپس بت محصول علم، خرد و دانش دانشجويان بايد به گونه
ويم كه ش یترغيب ديگران را دارا باشد. آنچه امروز در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی ديده شد، نشان از اراده خوب و مناسب است و خوشحال م

هاي علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی باشيم تا دانشگاه به سمت تجاري، صنعتی و  گر روند پيشرفت و گسترش برنامه حمايت كننده و تسهيل
 زايی شود كاربردي شدن محصوالت علمی پيش رفته و باعث اشتغال

 گیر مقاالت و ارتقای، رتبه تولید علم دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان در سطح ملی رشد چشم
مقاله بوده  0411بيش از  24تعداد مقاالت توليدي در دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان در سال  CIVILICAبر اساس آخرين نتايج دريافت شده از سايت

هاي باالي  الملل، ايران اسالمی با داشتن پتانسيل است.معاون پژوهشی واحد زاهدان اظهار كرد:با توجه به رشد و سرعت باالي توليد علم در سط  بين
بزرگ و توانمند دانشگاه تالش بيشتري در اين راستا داشته باشد.وي رتبه توليد علم واحد زاهدان را در   علمی و محيطی بايد گوي سبقت را ربوده و خانواده

هاي  ها، تحقيقات و فعاليت پژوهشی و تاكيد بر كيفيت طرح  برداري از از برنامه مدون و جامع در حوزه استفاده و بهره»اعالم كرد و گفت:  46كشور را 

گير خود موفق به  واحد زاهدان با رشد چشم»يابی به موفقيت در حوزه توليد علم از سوي اين واحد است.مهريان افزود:  پژوهشی از جمله عوامل دست
تواند بستر پيشرفت و  آزاد اسالمی شده است.معاون پژوهشی واحد زاهدان با بيان اينکه علم، پژوهش و فناوري می  توليد علم در دانشگاه 35كسب رتبه 

مقاله به عنوان  0147، تعداد CIVILICAبر اساس آمار به دست آمده از سايت»ها از جمله صنعت و توليد در كشور را فراهم كند، گفت:  ارتقاي ساير بخش
 مقاله نويسنده چهارم، از واحد زاهدان منتشر شده است 001مقاله نويسنده سوم و بيش از  342مقاله نويسنده دوم،  725نويسنده اول، 

دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد زاهدان 
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 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان  

اي است غيرانتفاعی كه با هدف شناسايی، جذب، پرورش، حمايت و هدايقت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مؤسسه
و اعتالي سط  علمی دانش آموزان و دانشجويان و جوانان با استعداد كشور، از طريق تشکل بخشيدن به آنها در ققالقب 
گروه هاي پژوهشی و علمی تشکيل گرديده و زير نظر دانشگاه آزاد اسالمی فعاليت می كند. مركز باشگاه در تهران بوده 
و در صورت تصويب هيأت امنا شعب آن )باشگاه واحد( می تواند در تمامی شهرهاي كشور با همکاري واحدهاي دانشگاه 
آزاد اسالمی تشکيل گردد. از اين رو اهداف كالنِ باشگاه را می توان به اين شرح بيان داشت: بروز و ظهور خالقيتهقاي 

هاي گوناگون علمی، پژوهشی، آموزشی و كارآفرينی. ارتقاي سط  كيفی اعضاي باشگاه در ابعاد اعضاي باشگاه در زمينه
مختلف فرهنگی، علمی، پژوهشی، آموزشی و كارآفرينی. ايجاد و تقويت روحيه انجام كار گروهی در بين اعضاي باشگقاه 

 دافو ساماندهی آنان در فعاليت هاي گروهی. هدايت و تقويت استعدادهاي اعضاي باشگاه براي تأمين نيازهاي علمی  پژوهشی كشور از مهمتقريقن اهق
 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان است.

برگزاري نمايشگاه از فعاليتها و دستاوردهاي جوانان مبتکر و -ميتوان به شناسايی و جذب دانش آموزان، دانشجويان و جوانان مستعداز وظايف اين باشگاه 
اعقزام بقه -برگزاري مسابقات علمی در سط  باشگاه، ملی و بين الملقلقی-اعطاي جوايز و كمک هاي مالی به آنان-خالق.چاپ و نشرآثار پژوهشی آنان

گقاه باشهمايش هاي ملی و بين المللی و برگزاري كارگاه هاي آموزشی، پژوهشی و همايش هاي علمی الزم در سط  ملی و بين المللی اشاره نمود. اين 
هقاي نمايد و تمام فقعقالقيقتضمن ارائه تسهيالت و تخفيف شهريه، براي انجام و تحقق وظايف ياد شده كمک هزينه نيز به اعضاي باشگاه پرداخت می

 باشگاه را، در رسانه هاي خبري منعکس نموده تا تبليغی نيز براي اعضاي جوان باشگاه باشد.
 

 بازار سیستان و بلوچستان حضور دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان در نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن  

بازار با حضور  بازار شركت كرد. نمايشگاه پژوهش، فناوري و فن غرفه در نمايشگاه پژوهش، فناوري و فن  4دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان با اختصاص 
هاي استان سيستان و بلوچستان به مناسبت هفته پژوهش وفناور و فن بازار در دانشگاه سيستان و بلوچستان آغاز به كار كرد.  ها، ادارات و دانشگاه سازمان

شناسی، باشگاه پژوهشگران جوان و ساها در اين نمايشگاه شركت  غرفه، مركز رشد، مركز تحقيقات زمين 4دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان با اختصاص 
هاي اين واحد دانشگاهی در حوزه پژوهش را براي بازديدكنندگان به نمايش گذاشت. در غرفه ساها امکانات و تجهيزات آزمايشگاهی به صورت  و موفقيت

ها و واحدهاي فناور، در غقرفقه  بنيان، هسته هاي دانش كتابچه، بروشور، پخش كليپ و نمايش پورتال، در غرفه مركز رشد، خدمات و محصوالت شركت
ها و ديگر دستاورهاي علمی و پژوهشی در معرض  ها، پروژه شناسی محصوالت تجاري اين مركز و در غرفه باشگاه پژوهشگران، طرح مركز تحقيقات زمين

 ديد بازديدكنندگان قرار گرفت

 
 غرفه باشگاه پژوهشگران: 

هاي دانشجويان و پژوهشگران عضو باشگاه، چاپ و تکثير كاتالقوگ و ارائقه بقه تشري  عملکرد تجهيزات داخل غرفه به بازديدكنندگان، معرفی فعاليت
هاي غرفه، نصب بنر و پوسترهاي تبليغاتی در جهقت مقعقرفقی هاي باشگاه و اعضاء در تلوزيونهاي مربوط به فعاليتبازديدكنندگان، نمايش ويدئو كليپ

مقاله 06و -ISCمقاله منتشر شده در  ISI–  5ي منتشر شده اعضا در مقاله 01معرفی -ها و اختراعات اعضاي باشگاه  به بازديدكنندگانهرچه بهتر فعاليت
 ها در غرفهمنتشر شده در همايش

 

 شناسی:  غرفه مركز تحقیقات زمین 
برگزاري مسابقات هوش و استان شناسی و اهداي سنگهاي قيمتی بقه -نمايش، عرضه و فروش سنگهاي قيمتی، و تراش سنگهاي زينتی بازديدكنندگان

گ وپوستر الوبرندگان، ارائه كاتالوگ تاريخچه سنگهاي قيمتی، معرفی سنگهاي ماه تولد و سنگهايی كه ارزش مذهبی دارند به بازديدكنندگان در قالب كات
 و بنر
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 بازار استانی های دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان، شركت كننده در نمایشگاه هفته پژوهش، فناوری و فنمعرفی غرفه
 

 آزمایشگاه های همکار آزاد )ساها(

دانشگاه آزاد اسالمی با هدف استفاده بهينه از   تحقيقاتی شبکه هاي آزمايشگاهی و توسعه و پشتيبانی اداره كل
دانشگاه از  ظرفيت هاي موجود واحدهاي دانشگاهی و همچنين تامين بخشی از هزينه هاي جاري 

تجاري سازي در بخش آزمايشگاه ها و كارگاه ها به عنوان يکی از دفاتر زير مجموعه حوزه معاونت  طريق 
براي  اداره كل آغاز به كار كرد. از جمله راهبردهاي اين 0323ماه سال  پژوهش و فناوري در اريبهشت 

اهداف ياد شده ايجاد و توسعه سامانه آزمايشگاه هاي همکار آزاد )ساها( ، تعامل با شبکه هاي   تحقق 
آزمايشگاهی دولتی و بخش خصوصی، تاسيس آزمايشگاه هاي ملی و تنظيم نظام تعرفه خدمات آزمايشگاهی و كارگاهی می باشد. با حضور دكتر 

هاي همکار آزاد( افتتاح گرديد.  هاي طرح ساها )سامانه آزمايشگاه ابراهيم واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمی، آزمايشگاه
 مکانيک سنگ و كارگاه تهيه مقاطع نازک و -آزمايشگاه هاي همکار آزاد )ساها(در حال حاضر از آزمايشگاه زمين شناسی شامل كارگاه مکانيک خاک

آزمايشگاه در مركز ساها  6يابد.ها افزايش میها و ازمايشگاهصيقلی، آزمايشگاه عمران ) سازه( و البراتوار زبان تشکيل شده ولی بطور قطع اين كارگاه
 وارد چرخه فعاليت تجاري شده و تمام آنها صنعتی هستند، 

 
 

 مركز رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان 
مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان با حضور دكتر ابراهيم واشقانی فراهانی 

اندازي اين مركز، در شهريور سال  معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمی گشايش يافت. مجوز راه
است، اين هاي نوين در علوم طبيعی و مواد پيشرفته  اندازي، رسيدن به فناوري جاري از سازمان مركزي دانشگاه آزاد و وزارت علوم اخذ شد. هدف از راه

بنيان،  شركت دانش 2اتاق آن براي واحدهاي فناور در نظر گرفته شده است. اكنون  24اتاق دارد و  34هزار متر مربع تجهيز شده كه  2مركز در فضاي 
اندازي اين مركز  ي آماده تجاري سازي و سرمايه گذاري را به ثبت رسانده است. راه نمونه 00محصول تجاري شده و  07هسته فناور،  04واحد فناور،  01

ب در صويبا استقبال پژوهشگران مواجه شد چراكه اين مركز يکی از نيازهاي منطقه بود. مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان با ت
هاي  هفدهمين جلسه شوراي راهبري و سياستگذاري مراكز رشد دانشگاه آزاد اسالمی )شوراي عالی تخصصی مراكز رشد( فعاليت خود را شروع و دوره

اندازي شهرک شفا  هاي فناور باعث شد زمينه براي راه هاي اين مركز برگزار نموده است. فعاليت و پويايی واحدها و هسته مختلفی براي آشنايی با فعاليت
 سازد.ها،  مسير تجاري شدن علم در استان سيستان و بلوچستان را هموار می مهيا گشته كه در نهايت محصول اين فعاليت

 
 

 مركز تحقیقاتی علوم زمین دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان 
مركز تحقيقاتی رشته علوم زمين دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان در اين 
دانشگاه راه اندازي و با بهره گيري از نيروهاي متخصص و هيات علمی 
مجرب و دارا بودن تجهيزات آزمايشگاهی بسيار خوب، زمينه هاي بيشتر 

 آورده است. تحقيقات در مبحث زمين شناسی استان را فراهم 
 

معرفی  -2هاي ساحلی جنوب سيستان و بلوچستان. ها و ظرفيتشناسايی و معرفی توانمندي -0: مهمترین اهداف مركز تحقیقاتی رشته علوم زمین
  -5هاي آبی، ساحلی، راه سازي و فضاهاي زيرزمينی. ارائه خدمات ژئوتکنيکی براي پروژه  -4ها.ايجاد ژئوپارک -3هاي گردشگري ژئولوژي. ظرفيت

جلوگيري از خروج مواد معدنی خام به خارج از كشور.  -7كشف و فرآوري مواد معدنی،  -6توجه به منابع غنی معدنی فلزي، غيرفلزي و هيدروكربوري.
حفاظت از محيط زيست آبی و خاكی و ساحلی درياي مکران.در اين مركز تحقيقاتی آزمايشگاههاي متعدد در شاخه هاي مختلف علوم زمين شناسی  -4

ژوهشگران . پبا تمام تجهيزات وجود دارد و عالوه بر آن محققان می توانند از آزمايشگاههاي گروه عمران مانند آزمايشگاه خاک و پی نيز استفاده كنند
تواند می اين مركز تحقيقاتی، تالش می كنند مواد معدنی را از دل زمين خارج كرده و پس از فرآوري وارد بازارهاي جهانی كند.  اين مركز تحقيقاتی

 محل انجام طرح هاي تحقيقاتی همه سازمان ها و ارگان هاي دولتی و غيردولتی مرتبط با موضوع مركز و با همکاري همه محققان و اعضاي هيات
 ها و موسسات آموزش عالی باشد علمی دانشگاه
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    های پیشرفته در هفته پژوهش های دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان به دستگاه ها و كارگاه تجهیز آزمایشگاهبه بهانه  

 هاي پيشرفته عبارتند از: اين دستگاه

  (AAS( تجهیز آزمایشگاه آنالیز دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان به دستگاه پیشرفته طیف سنجی جذب اتمی -5

  (GC-MS( طیف سنج جرمی -دستگاه پیشرفته گاز كروماتوگراف  -9

هاي جامد و محلول اسقت، و  طيف سنجی جذب اتمی روشی كارآمد سريع و اقتصادي در آناليز نمونه
گيري كند، از  هاي محلول اندازه عنصر شيميايی را در نمونه 61دستگاه جذب اتمی قادر است بيش از 

مزاياي اين دستگاه حساسيت خوب براي عناصر مختلف، ساده بودن دستگاه، تعيين عناصر مخقتقلقف 
 هاست. بوسيله يک محلول، دقت، صحت، تکرارپذيري خوب وسرعت باال در آناليز نمونه

مجهز به شعلقه Agilent Technologies دستگاه جذب اتمی واحد زاهدان ساخت كمپانی

(flame) كوره گرافيتی ،(Furnace) و سيستم (VGA) هقاي آرسقنقيقک،  بوده و داراي المقپ
آلومينيم، كلسيم، كادميم، آهن، كرم، نيکل، روي، سرب، منگنز و منيزيم است. اين دستگاه قادر اسقت 

هقاي دارويقی،  هاي كشاورزي، فرآورده مقادير بسيار جزيی يون هاي فلزي در نمونه هاي زيست محيطی مانند آب و خاک و نمونه هاي غذايی و فراورده

 .هاي زيست شناختی )مو، ناخن، ادرار( را تعيين كند شناختی و نمونه هاي زمين ها، خوراک دام و طيور، آلياژها، نمونه رنگ

ها در زمينه آناليز دستقگقاهقی اسقت كقه از دو قسقمقت  ترين دستگاه يکی از پيشرفته (GC-MS) طيف سنج جرمی -دستگاه كروماتوگراف گازي
كروماتوگراف گازي وطيف سنج جرمی تشکيل شده است. در اين روش اجزاي يک مخلوط پس از جداسازي با كروماتوگراف گازي در طيف سنج جرمقی 

توان اطالعات كمی و كيفی درباره وزن مولکولی و ساختار تركيبات به دست آورد و براي جداسازي و شناسايی كمی  شوند. از اين دستگاه می شناسايی می

 .و كيفی تركيبات فرار و نيمه فرار استفاده كرد

هاي مختلفی قابل استفاده است. از جملقه در شقنقاسقايقی  باشد و در زمينه می Agilent Technologies ساخت كمپانی  GC-MS دستگاه
هقا  ها و دي بقنقزوفقوران اي، دي اكسين هاي آروماتيک چند حلقه هاي زيست محيطی مانند تعيين تركيبات كلرو فنل در آب و خاک، هيدرو كربن آالينده

ها نيز بسيقار  ها در صنايع غذايی، نوشابه و اسانس ها و ترپن ها، آلدئيدها، آروماتيک شود. در آناليز تركيباتی مانند اسيدهاي چرب، استرها و الکل استفاده می
ر آنقالقيقز ل دكاربرد دارد يکی از كاربردهاي اين دستگاه استفاده از اطالعات حاصل از آناليز در حل و فصل مسائل حقوقی و دادگاهی است، به عنوان مثا

 هاي ضد دوپينگ در مسابقات ورزشی،  ها و يا استفاده در آزمايشگاه تركيبات باقيمانده از آتش سوزي

 هاي آزمايشگاهی براي آناليز از استان خارج ميشوند.ولی اكنون با راه اندازي اين دستگاهها ميتوان آن را در آزمايشگاه آناليز دستقگقاهقی بسياري از نمونه
 آورد. اي دانشگاه فراهم می واحد زاهدان مورد مطالعه قرار داد كه اين امر زمينه را براي درآمدزايی غيرشهريه

 

 ها و دوره های آموزشی رایگان برای عالقمندان در محل برگزاری نمایشگاه شامل:ارائه كارگاه 
 آموزش تندخوانی به روش نوين -0
 دوره آموزشی گوهرشناسی - -2
 دوره آموزشی منطق فازي  -3

 آزاد اسالمی زاهدان در زمینه های مختلف دستاوردهای فناورانه دانشگاه

 مجری طرح

  

 دستاورد و ایده محوری

  

 ردیف

  

 دكتر مهدی ترخان

  

 سیستم آبیاری هوشمند براساس سیستم فازی نوع سوگنو

  

5 

 دكتر مهدی ترخان

  

 تایمر كانتر هوشمند نیروگاهی

  

9 

 دكتر ژیال صفاری

  

 نانوذرات با خصوصیت فتوكاتالیتیکی به منظور جذب آالینده ها

  

9 
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 غرفه مركز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان 
هاي خود را در راستاي رسيدن به دانشگاه كارآفرين به منصه ظهور گذاشت. برگزاري سخنرانی،  مركز رشد واحد زاهدان  با شركت در اين نمايشگاه، توانمندي

ها و ديگر برنامه هاي متنوع كارآفرينی توسط اين مركز با استقبال فراوان بازديدكننده روبرو شد. كارگاه  

 های مركز رشد  در هفته پژوهش:فعالیت
ه آشنايی با رويداد رگامسابقه ايده شو با اهداي جوايز به ده ايده برتر، كارگاه آموزش مقدماتی ايده محوري،برگزاري كارگاه آشنايی با مركز رشد، ،برگزاري كا

سخنرانی با عنوان جايگاه شتاب، سخنرانی با عنوان نقش مراكز رشد در ترويج فرهنگ كارآفرينی، سخنرانی با عنوان  اهميت برگزاري رويدادهاي شتاب، 
 هاي كارآفرين در دنياي امروز، معرفی امکانات مراكز رشد و پارک علم و فناوري، برگزاري اردوي كارآفرينی دانشگاه

می )شوراي سالمركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان با تصويب در هفدهمين جلسه شوراي راهبري و سياستگذاري مراكز رشد دانشگاه آزاد ا
ي  نمونه 00محصول تجاري شده و  07هسته فناور،  04واحد فناور،  01بنيان،  شركت دانش 2عالی تخصصی مراكز رشد( فعاليت خود را شروع كرد و اكنون 
 آماده تجاري سازي و سرمايه گذاري را به ثبت رسانده است

 های دانشگاه آزاد زاهدان در نمایشگاه  هفته پژوهش  استانهای تخصصی برگزارشده توسط غرفهكارگاه

 اصول و فنون مذاكره 9 كارگاه ایده پردازی 5

 تجارت و ثبت شركت آشنایی با قوانین 2 بازار اصول بازاریابی و مدیریت 9

  آشنایی با قوانین كار و مقررات تامین اجتماعی ARC GIS 51 آشنایی با نرم افزار 9

 اختراع، مالکیت فکری و ثبت پنت آشنایی با ثبت 55 های رنگی و الماسی روش های شناخت گوهر ۲

 روش های اسانس گیری و عصاره گیری گیاهان دارویی 59 مبانی و كاربردهای سنجش از راه دور 6

و امکان سنجی طرح های دانش بنیان و  BP تهیه 59 های قیمتی و نیمه قیمتی شناخت كانی ها و سنگ 5

 سرمایه گذاری

 دوره آموزشی گوهرشناسی  5۲ و بیمه آشنایی با روش های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، بانک 1

   دوره آموزشی منطق فازی 

 های برگزار شده در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان كارگاه

 نام كارگاه ردیف نام كارگاه ردیف

 مقاله نویسی به زبان فارسی 6 كارگاه روش شناسی تحقیق 5

 جستجو در اینترنت word 5دوره آشنایی با 9

 POWER POINTكارگاه آموزشی 1 های دیجیتالی_های اطالعاتی و كتابخانهكارگاه جستجو در بانک 9

  آموزش تندخوانی به روش نوین 9  كارگاه ارائه مقاله علمی به صورت پوستر و شفاهی ۲

 های پژوهشی  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان طرح

 مجری های خاتمه یافته طرح 

 نسترن حیدری ها( پشت هاو الك شناسایی و جمع آوری خزندگان شاخص استان سیستانو بلوچستان)مارها،مارمولک 5

 فرامرز رستمی فنوكسی( -فرمیل -9بیس ) 9سنتز مشتقات دی، تری و تترا اتیلن گلیکول  9

 فرامرز رستمی تهیه آز و بنزوكروان ترها 9

 انصاری فر میوسن منطقه گوهران-های رسوبات فلیشی اولیگوسن پالئو ایکنولوژی اثر فسیل ۲

 جدیداالسالمی مهدی GISمنشاءیابی رسوبات بادی دشت سیستان بوسیله 6

 مجری های در دست بررسی طرح  

 حامد كْرد موردی: شهر میرجاوه( مندی شهروندان ازكیفیت محیط شهری)مطالعهتحلیل میزان رضایت 5 

 دادجوبصاحب بررسی و تحلیل تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مناطق شهری مطالعه موردی: شهر نیکشهر 9 
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 افزار هوشمند تندخوانی و تقویت حافظه توسط دانشگاه آزاد واحد سیستان و بلوچستان ساخت نرم

مقعقرفقی  افزار هوشمند تندخوانی و تقويت حافظه را مركز رشد دانشگاه آزاد واحد زاهدان در نمايشگاه امسال دستاوردهاي پژوهشی و فناورانه،  دو نرم
 كرد. اين دو محصول توسط دكتر ميرزاده، رئيس دانشگاه آزاد اسالمی رونمايی شدند.

ركت افزار هوشمند تندخوانی كه توسط ش به گفته دكتر محمد امين كاظميان، مسئول شهرک فناوري دانشگاه آزاد واحد استان سيستان و بلوچستان، نرم
بنيان مطالعه نوين با مديريت ابوالفضل حاتم راد و زير نظر اين مركز رشد توسعه يافته است، داراي سه بخش است كه شامل تقويقت عضقالت  دانش

جلسه به يک فرد  20تواند افراد را بعد از گذشت  افزار به نحوي ساخته شده است كه تمرينات آن می شود. اين نرم چشم، تندخوانی و تقويت حافظه می
نياز به  افزاري به كاربر نشان دهد كه در چه سطحی است و آ يا افزار با انجام يک آزمون نرم تنخوان با درک مطلب باال تبديل كند. هوشمندي اين نرم

 افزار هوشمند خاورميانه با تمرينات اختصاصی حافظه است. افزار اولين نرم انجام مجدد تمرينات دارد يا خير.اين نرم
تر،  سات قبلافزار براي انجام ادامه دادن يا بازگشت به جل افزار به امکان سنجش ميزان پيشرفت و راهنماي نرم هاي اين نرم به گفته كاظميان، از ويژگی

به هايی كه كاربر مطالعه كرده است، افزايش ميزان درک مطلب  داراي جديدترين تمرينات حافظه در جهان، توانايی چک كردن ميزان در مطلب از متن
بقراي  افزار قابل استفقاده خوانی و افزايش درک مطلب است. اين نرم افزار، كاهش ميزان درون همراه افزايش سرعت مطالعه اشاره كرد.مزاياي اين نرم

 به سال به باالست. 04مقطع سنی 

 بسته آموزشی تقویت حافظه و تمركز حواس
گويند اين موضوع يک امقر  برخالف باورهاي برخی از افراد نسبت به تقويت حافظه و تمركز حواس كه میكاظميان در مورد اين بسته آموزشی گفت: 

روز  هالعاده قدرتمند و بق هاي مختلف توانسته است با ارائه تمريناتی فوق ذاتی است، موسسه مطالعه نوين با بيش از دو سال تحقيق، پژوهش و آزمون

اند كه ذهن  تمرينات اين بسته آموزشی به نحوي قرار گرفته.اي قدرتمند و تمركز حواسی عالی امري اكتسابی است ثابت كند كه به دست آوردن حافظه
افقزار بقا  مسازد. و اين نر  هايی كه در هر تمرين قرار داده شده است، ذهن را متمركزتر و قدرتمندتر می كند و با تکنيک افراد را مجبور به پيشرفت می

و  ارائه جديدترين شيوه براي ارتقاي سط  حافظه به صورت اجباري، باعث افزايش قدرت تمركز حواس، افزايش قدرت حافظه بلند مدت و كوتاه مدت
بازدهی مغز را  كند و افزار از بيماري آلزايمر جلوگيري می كنند كه اين نرم افزار ادعا می شود.سازندگان اين نرم يادآوري می  افزايش قدرت يادگيري و به

 سال به باال مناسب است. 04افزار نيز براي مقطع سنی  برد. اين نرم باال می
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 بازار استانی  آزاد اسالمی زاهدان، ارائه شده  در در نمایشگاه هفته پژوهش، فناوری و فندستاوردهای فناورانه دانشگاه

 های مختلف آزاد اسالمی زاهدان، در عرصهدستاوردهای دانشگاه 

كيلومتر، قابليت نقطه زنی و ذخقيقره  5كوادكوپتر با قابليت هاي جی پی اس، پرواز و فرود اتومات، جی پی اس، قابليت تصوير برداري زنده تا شعاع  -0
 انرژي باال،

 سنسوره با كسب مقام در مسابقات جهانی مکزيک. 50ربات مسيرياب  -2
سيستم آبياري هوشمند بر اساس منطق فازي با قابليت صرفه جويسی در مصرف آب و برق و قابليت فعال سازي با پيامک، امکسان ارتسبقسقاط از  -3

 طريق بلوتوث، استفاده از تکنيک هاي تغيير شکل نويز براي بساال بسردن دقت سنسور، استفاده از دانش فرد

، اسقتقفقاده از  ARM Cortex Mخبره براي تدوين استراتژي كنترل به جاي تاكيد بر معادالت پيچيده رياضی، استفاده از پردازنده پيشرفتقه  -4

 شير يا چاه به وسيله دستگاه، استفاده از سيستم استنتاج نوع سوگنو. 41در طراحی برد، قابليت كنترل  SMTتکنولوژي 

با قابلیت های تعیین عمر مفید دستگاه براساس استارت های موفق و ناموفق، شمارش تعداد استارت های  : تایمر کانتر نیروگاهي -5

 موفق و ناموفق، اخطار به کاربر برای فرا رسیدن زمان تعمیرات دوره ای، تنظیم گزارش زمان اخطار و زمان انجام تعمیرات دوره ای،

 .افزایش عمر مفید ژنراتور و توربین با انجام به موقع تعمیرات دوره ای، گزارش تعمیرات اتاق احتراق، مسیر هوای داغ و اورهال -6

سیستم ضد حریق خودرو با قابلیت های بازگشت سوخت از موتور به باک و تخلیه موتور و مسیر سوخت از طریق برعكس کردن مسیر  -7

 .سوخت

 

 ردیف دستاورد و ایده محوری مجری طرح

 ۲ تولید پوكه صنعتی از پسماندهای زیست محیطی دكتر محمد امین كاظمیان

 6 تولید آجرهای شیلی از فیلیش های تکتونیزه  دكتر محمدالیاس مسلم پور

 5 سیستم ضد حریق خودرو  محمد رضا شیبک - احمد كولجی

 1 روش های نوین مطالعه، تندخوانی و موفقیت های فردی ابوالفرل حاتم مراد

 نرم افزار تصحیح گر اتوماتیک غلط های امالیی در متون فارسی  محمد اسالمی

  

9 

 2 تولید ماده گیاهی به عنوان نشانگر در شناسایی شیر سالم از ناسالم  فریده بارانی

 51 كارشناسی، تراش و ارائه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی  مرتری كیخا - ایمان شاقوزایی

 55 سپراتور سنگ منیزیت گل كلمی  امیر راهداری

 59 تترا كوپتر میالد میركاظمی - حمیدرضا نجاتی

 59 ربات های مسیریاب  میالد میركاظمی - حمید رضا نجاتی

 احمد فدایی

  

 هواپیمای مدل

  

5۲ 

 هلی كوپتر  میالد میركاظمی - حمیدرضا نجاتی

  

56 

 دكتر جعفر رهنماراد

  

 ژئوفون لرزه ای

  

55 
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 دانشگاه علوم پزشکی 

ها، توليدات علمقی و ارائقه دسقتقاوردهقاي  دانشگاه علوم پزشکی،  هفته پژوهش را فرصت مناسبی براي تشري  بيشتر فعاليت
هاي گوناگون دانسته و در اين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشی واحدهاي مختلف دانشگاه عقلقوم  ها در بخش تحقيقاتی و نوآوري

پزشکی اعم از معاونت بهداشت، مديريت پژوهشی، مراكز تحقيقاتی توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت، عوامل اجتماعی موثقر بقر 
هاي  ليتسالمت، كميته تحقيقات دانشجويی، كتابخانه مركزي، مركز رايانه، مركز رشد گياهان دارويی و تجهيزات پزشکی،بخش انتشارات و مجالت و فعا

هاي تقحقققيقققاتقی مصقوب،  پژوهشی معاونت هاي مختلف دانشگاه در قالب پايان نامه، مقاله، پوستر، تراكت و پمفلت عرضه داشته است همچنين طرح
 هاي علمی پژوهشی نيز در اين نمايشگاه به نمايش درامده است. ها و همايش ها و عناوين كسب شده از جشنواره تنديس

 حضور پر رنگ دانشکده علوم پزشکی زاهدان در نمایشگاه هفته پژوهش، فناور و فن بازار استانی 

يفقا ی ادانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان با فعال كردن غرفه در نمايشگاه گراميداشت هفته پژوهش شهرستان زاهدان حضور پررنگ
سقط كرد. در غرفه دانشکده علوم پزشکی در جشنواره و نمايشگاه گراميداشت هفته پژوهش، مقاالت، پژوهش ها و طرح هاي تحقيقاتی صورت گرفته تقو
 گقاناساتيد و دانشجويان در معرض ديد قرار گرفت. همچنين ارايه خدماتی همچون اندازه گيري فشارخون، قندخون و تعيين گروه خونی به صقورت رايق

ترين غرفه هاي اين نمايشگاه انجام شدكه اين امر استقبال عموم بازديدكنندگان را در پی داشت و اين غرفه يکی از شلوغ
 بود.

 دكتر هوشنگ رفیق دوست معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت:

مورد كنترل  فشار خون و مشاوره پزشکی انجقام شقده 211براساس آمار ارسالی در ايام برگزاري نمايشگاه روزانه بيش از 

است. وي هدف از برپايی اين نمايشگاه را معرفی دستاوردهاي علمی و تحقيقاتی، معرفی مفاخر و تاريخچه دانشقگقاه و 

هقاي  ها و پتانسقيقل شود با استفاده از ظرفيت گسترش فرهنگ تحقيق و پژوهش در ميان جوانان عنوان نمود وخاطرنشان كرد: در اين نمايشگاه تالش می

دانشگاه و موسسه علقوم  02موجود، دستاوردها، اقدامات و عملکرد دانشگاه به شکل مطلوبی ارائه شود. وي پيوستن دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به جمع 

ان از اين اهدپزشکی برتر كشور را مرهون اهتمام پژوهشگران اين دانشگاه در ارتقاء كيفی و كمی توليد علم دانست و اذعان داشت: دانشگاه علوم پزشکی ز

کقی پزشلحاظ بعد از دانشگاه هاي تيپ يک همچون علوم پزشکی تهران و شهيد بهشتی قرار گرفته است و جايگاه باالتري نسبت به  دانشگاه هاي علوم 

مجقتقمقع زي تبريز، شيراز و مشهد دارد. معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  ارتقاء زيرساخت هاي پژوهشی از جمله ساخت و راه اندا

ققيقن در مح مراكز تحقيقاتی، آزمايشگاه جامع تحقيقات، مركز رشد و همچنين بانک سلولهاي بنيادي بند ناف را زمينه ساز موفقيت هاي بيشتر دانشگاه و

شركت دانش بنقيقان در  5بنيان در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان خبر داد و گفت: در حال حاضر  شركت دانش 5آينده عنوان كرد. وي همچنين از فعاليت 

هقاي  باشند و هستهشركت ديگر نيز در حال ثبت می 5زمينه توليد محصوالت سالمت مورد نياز جامعه در اين دانشگاه در حال انجام كار تحقيقاتی بوده و 

سالمت هاي مختلفی از جمله گياهان دارويی، تجهيزات پزشکی و فناوري اطالعات  هاي دانش بنيان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در زمينه فناور و شركت

وارانقه تقر توان به اين حوزه امقيقد هاي دانش بنيان دارد، می در حال فعاليت هستند كه با توجه به اقبالی كه حوزه دارو و تجهيزات پزشکی در ايجاد طرح

انقد. وي در  شركت در حوزه سالمت فعاليت داشتقه 01اند  شركتی كه بيشترين فروش محصوالت دانش بنيان خود را در كشور داشته 21پرداخت، زيرا از 

ود، ش هاي پژوهشی خودكه منجر به توليد محصول می پايان گفت:مركز رشد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از تمامی افرادي كه تمايل به مطرح كردن طرح

 كند. ها و نيز اعتبارات در دسترس، حمايت می دارند. با در اختيار گذاشتن امکانات، تجهيزات و آزمايشگاه
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 5926طرح های تحقیقاتی دانشجویی در سال  

 ردیف عنوان مجری استاد راهنما

 5 در افراد مبتال به اسکیزوفرنی  IL-6R (rs2229238, rs4845625) بررسی پلی مورفیسم ژنی حمیدرضا گلوی رامین سراوانی

 9 بررسی خشکی چشم در بیماران دیابتی مراجعه كننده به بیمارستان فوق تخصصی الزهرا  سعید تدین فر حوا شفیعی

ارتباط شاخص های تن سنجی و دریافت غذایی با سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان دختر  شادی شورستانی منصور كرجی بانی

 دانشگاه علوم پزشکی 

9 

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و رفتارهای پرخطر در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  محمد نیکروا عزیزاله اربابی سرجو

 592۲زاهدان در سال 

۲ 

در افراد مبتال به لوپوس اریتماتوز  MTHFRژن A1298CوC677T مقایسه فراوانی پلی مورفیسم های فرشید كشاورزی سعیده سلیمی

 و گروه كنترل (SLE(سیستمیک

6 

 VDR ( rs 731236  ،rs 7975232 ،999961 rs  ،rs( مقایسه فراوانی پلی مورفیسم ژنی مهناز رضایی سعیده سلیمی

 درزنان مبتال به پره اكالمپسی و گروه كنترل 1544410

5 

 محمدعلی زارع مریم عرب پور

 الهه فتحی نژاد

در دانش آموزان پایه اول تا پنجم  SESبررسی شیوع نارساخوانی و ارتباط آن با جنس، دوزبانگی و 

 دبستان های شهر 

1 

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی در بین كاركنان علوم پزشکی  ناصر شاهوزهی علیرضا ساالر

 زاهدان در سال 

9 

بررسی ماركرهای آنزیمی و غیرآنزیمی استرس اكسیداتیو در بافت جفت بیماران مبتال به پره  عباس محمدپور علیرضا نخعی

 اكالمپسی 

2 

 51 فراوانی لکنت زبان در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر زاهدان كیمیا صباحی مریم عرب پور

پاسخ از  -سیلین جی بوسیله فرایند اولتراسونیک/فنتون به روش سطح بررسی كارایی حذف پنی فاطمه سنچولی حسین كمانی

 های آبی محیط

55 

 علیرضا خزاعی

 حسینعلی دانش

عبدالباسط 

 واحدی

بررسی فراوانی پرفوراسیون و عوامل مرتبط با آن در بیماران آپاندیسیت مراجعه كننده به بیمارستان 

 علی ابن ابیطالب 

59 

 59 بررسی فراوانی انجام غربالگری سرطان پروستات و عوامل مرتبط با ان در مردان شهرستان زاهدان  میثم زینلی  جاوید دهقان
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دانشگاه     9155، دسامبر 5926نامه هفته پژوهش، فناوری و فن بازار، آذر ویژه   
علوم 

پزشکی 
 70 زاهدان 

 5926طرح های تحقیقاتی دانشجویی در سال   

 ردیف عنوان مجری استاد راهنما

مطهره  منصور شهركی

 شهریاری پور

بررسی شیوع ناامنی غذایی خانوار و ارتباط آن با برخی از عوارض بارداری در مادران مراجعه 

 592كننده به مراكز بهداشتی و درمانی شهر زاهدان در سال 

5۲ 

علی قنبری  زهرا پورنامدار

 بنجار

بررسی عوامل موثر بر آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان كارشناسی اتاق عمل زاهدان در سال 

5926 

56 

آنتی اكسیدان و ارتباط آن با الگوی دریافت مواد غذایی در بیماران -بررسی تعادل پرواكسیدان مریم مرادپور منصور كرجی بانی

 592۲مبتال به زخم معده مراجعه كننده به بیمارستان علی ابن ابیطالب شهرستان زاهدان در سال

55 

بررسی مقایسه ای به كارگیری اصول اخالق حرفه ای در تصمیم گیری پرسنل و دانشجویان  صادق زارع علیرضا ساالر

 5926پرستاری زاهدان در سال 

51 

بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت با هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  مهدیه فتحی فتیحه كرمان ساروی

 5926سال

59 

علی جعفری  ویدا سرگزی

 خلیل آبادی

بررسی آگاهی پرسنل پرتوكار نسبت به اصول حفاظتی در بخش رادیولوژی بیمارستان های شهر 

 592۲زاهدان در سال 

52 

راحله حسن  محمد جعفری مدرك

 زاده

در دختران ساكن خوابگاه  ( IgM و IgG) بررسی آنتی بادی های ضد توكسوپالسما گوندی

 5926دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 

91 

غزل درخشان  شیرین سراوانی

 فر

مقایسه میزان ائوزینوفیل ها در درجات هیستوپاتولوژیک مختلف سرطان سلول سنگفرشی سر و 

 گردن

95 

بررسی عوامل بازدارنده انجام تحقیقات از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی  مهران زاده میر زهرا پورنامدار

 5926زاهدان در سال 

99 

آصف جهانی  علیرضا ساالر

 نارویی

بررسی اهمیت حفظ حریم خصوصی بیمار و میزان رعایت آن از دیدگاه دانشجویان و پرسنل اتاق 

 5926عمل در شهر زاهدان سال

99 

بررسی ارتباط بین استرس شغلی و هوش هیجانی با تعهد سازمانی در بین پرسنل اتاق عمل  جاسم چلیله عزیزاله اربابی سرجو

 5926بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 

9۲ 

بررسی میزان آگاهی و رعایت حقوق بیمار از دیدگاه پرستاران و بیماران بیمارستانهای آموزشی  عادل كدخدایی عزیزاله اربابی سرجو

 5926زاهدان در سال 

96 
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 نشریه داخلی حوزه معاونت پژوهش و فناوری                                                  

دانشگاه     9155، دسامبر 5926نامه هفته پژوهش، فناوری و فن بازار، آذر ویژه   
علوم 

پزشکی 
 72 زاهدان 

 5926طرح های تحقیقاتی دانشجویی در سال 

 ردیف عنوان مجری استاد راهنما

در افراد مبتال به  TT ( Transfusion Transmitted Virus )بررسی شیوع آلودگی ویروس روحی افکاری محمد بکائیان

 در زاهدانsemi nested-pcrبیماری های كبدی و مقایسه آن با گروه كنترل سالم با روش 

95 

 91 ارزیابی آرتیفکتهای موجود در اسالیدهای هیستوپاتولوژیک دهان، فک وصورت بهاره مسافر حمیده كده

فاطمه كوركی  طاهره صفری

 نژاد

بررسی اثر لوسارتان و منیزیم سولفات بر نفروتوكیسیته ناشی از جنتامایسین در مدل 

 حیوانی موش صحرایی

99 

بررسی میزان مصرف غذاهای آماده و ارتباط آن با میزان افسردگی و شاخص توده بدنی در  مینا معصومی محمد خمرنیا

 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

92 

 محمد خمرنیا

علیرضا 

 انصاری مقدم

بررسی میزان سواد سالمت وارتباط آن با مشاركت در تصمیم گیری درمانی در بیماران  منیر اسکندری

 5926مبتال به سرطان شهر زاهدان در سال

91 

مرضیه رخش 

 خورشید

فرحناز احمدزاده 

 طبس

بررسی ارتباط هوش معنوی با استرس شغلی در پرسنل پرستاری و مامایی شاغل در 

 5926بیمارستان های آموزشی شهر زاهدان در سال 

95 

 میثم اسماعیلی فاطمه كیانی

 سمانه پودینه

بررسی مقایسه ای رضایت زناشویی در زنان مبتال به سرطان پستان، مراجعه كننده به 

 بیمارستان و همسرانشان 

99 

مقایسه برخی از عوامل مرتبط با كم كاری تیروئید در نوزادان بیمار و سالم با استفاده از  فریبا رمضانی محمد خمرنیا

 تست كف پا در شهرستان زاهدان 

99 

بررسی رابطه ی سن پدر با پیامدهای باروری در مراكز بهداشتی درمانی شهر زاهدان در  سودابه مرادی محمد خمرنیا

 5926سال 

9۲ 

بررسی میزان رضایت مندی بیماران بستری شده از خدمات پرستاری و عوامل مرتبط با آن  علی عالمی فر زهرا پورنامدار

 دربیمارستان های اموزشی شهر زاهدان 

96 

دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان در خصوص كارورزی در  جاوید رئیسی تکتم كیانیان

 5926عرصه پرستاری درسال 

95 

غالمرضا 

 كمیلی

مریم رضائی 

 نسب

بر  (Scrophularia Striata( بررسی اثرات عصاره آبی و هیدروالکلی گیاه تشنه داری

 استرس اكسیداتیو و درمان زخم معده و ناشی از اتانول در موش صحرایی

91 
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دانشگاه علوم     9155، دسامبر 5926نامه هفته پژوهش، فناوری و فن بازار، آذر ویژه   

پزشکی زاهدان 

 به روایت تصویر
73 

 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در نمایشگاه هفته پژوهش وفناور و فن بازار به روایت تصویر 



 

 

 نشریه داخلی حوزه معاونت پژوهش و فناوری                                                  

دانشگاه     9155، دسامبر 5926نامه هفته پژوهش، فناوری و فن بازار، آذر ویژه   
علوم 

پزشکی 
 74 زاهدان 

 5926طرح های تحقیقاتی دانشجویی در سال   

 های برگزار شده در هفته پژوهشعناوین كارگاه

 ردیف عنوان مجری استاد راهنما

خديجه رشيدي  غالمرضا كميلی
 تيرگانی

 34 بررسی اثر بخشی عصاره ي هيدرو الکلی دانه گشنيز بر يادگيري و حافظه در موش سوري

 32 بررسی تاثير عصاره ي هيدرو الکلی برگ گياه مريم گلی بر ياد گيري و حافظه در موش سوري طاهره يعقوبی غالمرضا كميلی

 ردیف عنوان كارگاه مدرس

 5 كارگاه آموزشی مقاله نویسی دكترانصاری مقدم

 End note 9كارگاه    دكتر علی پور

 9 كارگاه آموزشی مقاله نویسی دكتر مهدی پور

 ۲ طرح درس آمار كاربردی خانم عرب سلیمانی

 6 كارگاه آموزش مقاله نویسی به زبان التین آقای هروی

 Spss 5كارگاه   دكتر شهركی پور

 stata 1كارگاه آموزشی  خانم شهركی ثانوی

 9 كارگاه جست و جو در منابع پزشکی آقای زینلی-آقای واحدی

 2 كارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی آقای زینلی-آقای واحدی

 Search 51كارگاه  آقای زینلی-آقای واحدی

 Search 55كارگاه  آقای زینلی-آقای واحدی

 59 كارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی آقای زینلی-آقای واحدی

 Search 59كارگاه  آقای علیرضا خرم

 5۲ كارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی آقای زینلی-آقای واحدی

 Spss 56كارگاه   دكتر شهركی پور

 Catia 55كارگاه   دكتر صادقی

 Spss 51كارگاه   دكتر شهركی پور

 59 كارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی مهندس بالرك

 استقبال افغانستان از اعزام دانشجو به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 
در حاشيه برپايی نمايشگاه اختصاصی جمهوري اسالمی ايران در قندهار افغانستان، والی اين ايالت از اعزام دانشجو براي تحصيل در 

 هاي دانشگاه علوم پزشکی زاهدان استقبال كرد. رشته
سيد رفيع حسينی، مسؤول گردشگري سالمت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و مسؤول غرفه اين دانشگاه در نمايشگاه قندهار، گفقت: 

ها و دستاوردهاي بهداشتی و درمانقی دانشقگقاه و  در حاشيه اين نمايشگاه ديدارهاي مختلفی با مسئوالن قندهار برگزار و توانمندي
امکانات خاص جهت درمان گردشگران سالمت معرفی شده است. وي ادامه داد: در اين ديدارها رئيس بيمارستان و رئيس دانشقکقده 
طب قندهار ايجاد امکان تبادالت علمی بين متخصصان استان سيستان و بلوچستان و واليت قندهار، اعزام بيماران به زاهدان،امکقان 

هاي آموزشی را به عنوان فرصتی مغتنم براي  تسهيل تردد پزشکان، پرستاران و دانشجويان اين ايالت به زاهدان جهت حضور در دوره
صري  كرد: غرفه دانشگاه در اين نمايشگاه و تارتقاء علمی و درمانی در حوزه متبوع خود دانستند. حسينی همچنين به حضور موثر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در نمايشگاه قندهار اشاره 

ی زاهدان با حضور در نقمقايشقگقاه زشکمورد استقبال بازديد كنندگان و همچنين اصحاب رسانه جمهوري افغانستان قرار گرفت. پيش از اين نيز حوزه گردشگري سالمت دانشگاه علوم پ
ط و امکانات آموزشی آن، قرار داده رايهاي مستقر در كشورهاي همسايه، ضمن معرفی دستاوردهاي درمانی و بهداشتی، اتباع خارجی عالقمند به تحصيل در اين دانشگاه را در جريان ش

 است.
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مركز آموزش و     9155، دسامبر 5926نامه هفته پژوهش، فناوری و فن بازار، آذر ویژه    

پژوهش منطقه 

زندانهای  2

استان سیستان 
75 

 

 

 

 59 اطلس جغرافیایی جرم

 59 بررسی تاثیر محیط زندان بر روی سالمت روانی كاركنان زندان زاهدان

بررسی نقش ویژگیهای شخصیت، سالمت معنوی و بخشودگی در پیش بینی وابستگی به مواد در زندانیان مرد وابسته و غیر وابسته به 

 مواد زندان زاهدان

5۲ 

 56 تاثیر بررسی رابطه بین افسردگی، اضطراب و استرس با ابراز پرخاشگری در زندانیان مرد شهرستان زاهدان

 55 عوامل موثر بر ارتکاب جرم پس از آزادی از زندان در شهر زاهدان

 51 مقایسه خودبازداری ،خشم و هوش هیجانی در میان زندانیان جرایم خشن به زندانیان عادی زندان زاهدان و مردم عادی

زمینه های محیطی خود زنی و خود كشی ) اعم از محرك های خشن ، فضای فیزیکی، تغذیه ، امنیت روانی و سایر شاخص های مرتبط 

 با كیفیت زندگی( و راهکارهای مقابله با آن

59 

 52 چالشهای سازمان زندان ها از حیث ارتباط با قوای مجریه و قضائیه

 91 بررسی كانون های جرم خیز سرقت در شهرستان زابل

 95 رابطه خودشفقتی و خودتنظیمی هیجانی با تاب آوری خانواده نوجوانان بزهکار و عادی

 99 رابطه باورهای غیرمنطقی و دشواری تنظیم هیجان با گرایش به سوء مصرف مواد افیونی در نوجوانان

 99 با تکیه بر دیدگاه دیویدمتزا-بررسی رابطه میان خودكنترلی و كاربرد فنون خنثی سازی مجرمین 

 9۲ بررسی ارتباط سبک های شخصیتی اجتماع مداری و استقالل مداری با رفتارهای پرخطر در زنان زندانی شهرستان زاهدان

های زیستی ،ضریب هوشی ، میزان پیشرفت تحصیلی و تبارخانوادگی اجتماعی نوجوانان بزهکاراستان سیستان بررسی تحلیلی ویژگی

 و بلوچستان 

96 

 95 بررسی جامعه شناختی چگونگی علل انحرافات دختران و زنان جوان شهر زاهدان

 91 رابطه رفتارهای پرخطر با تنظیم هیجانات و سرسختی در زندانیان شهرستان زاهدان

 99 عوامل موثر بر بازگشت مجدد به زندان در بین مددجویان زندان زاهدان در ده ساله اخیر

 92 شیوع نشانگان اختالالت روانی بر اساس ویژگی های شخصیتی و وقوع جرم در زندانیان زاهدان

 91 بررسی رابطه استرس ادراك شده با ویژگی های شخصیت زندانیان شهر زاهدان

 95 بررسی آسیب های موجود بر روی زندانیان با استفاده از مجازات های جایگزین

 99 بررسی مقایسه ای خشم ، برون گرایی و هیجان خواهی در نوجوانان عادی و بزهکار
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هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است كه با هدف ارتقاء سقطق   كاربردي يکی از دانشگاه -دانشگاه جامع علمی 
التحصيالن مركز آموزش كه فاقد تجربه اجرايقی  اي فارغ هاي حرفه هاي مختلف اقتصادي و افزايش مهارت مهارت شاغلين بخش

هقاي  هاي اجرايی، نسبت به برگزاري دوره دهی امکانات، منابع مادي و انسانی دستگاه كارگيري و سازمان باشند تشکيل و با به می
كاربردي) يقا بقه  -كند.اين دانشگاه  تنها متولی نظام آموزش عالی علمی  ارشد اقدام می كاربردي در مقاطع كاردانی و كارشناسی و كارشناسی–علمی

ات شود. هدف دانشگاه جامع، فراهم آوردن موجبق عبارتی بهتر نظام آموزش عالی مهارتی( است كه زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اداره می
هاي مقخقتقلقف اققتقصقادي،  هاي اجرايی دولتی و غير دولتی براي آموزش نيروي انسانی متخصص و مورد نياز بخش ها و دستگاه مشاركت سازمان

شود، دانش و مقهقارت الزم را كسقب  ها محول می آموختگان بتوانند براي فعاليتی كه به آن باشد به نحوي كه دانش اجتماعی و فرهنگی كشور می
مقركقز آمقوزش  2211كه مشتمل بقر  -اياالت متحده امريکا   Community collegeنمايند. اين سيستم آموزشی با بهره گيري از مدل 

Education Center    می باشد و به ارائه درجه دانشگاهیDegree   در رشته هاي تعميرات، برق كاري، صنعت و ... در مقاطع مختقلقف
ورده ن آفوق ديپلم و ليسانس می پردازد براي اولين توسط آقاي دكتر ابتکار ) پدر خانم دكتر ابتکار رييس فعلی سازمان محيط زيست كشور( به ايقرا

دهقی،  ريقزي، سقازمقان از نوع مهارت آموزي در ايران می باشد. دانشگاه جامع مسئوليت بقرنقامقه   Education Centerشد و تنها سيستم 
. كاربردي را برعهقده دارد-هاي كالن و نيز نظارت و ارزشيابی مراكز و موسسات علمی گذاري هاي كارشناسی، عملياتی، اطالعات و سياست پشتيبانی

كاربردي و به قصد ارتقاء دانش كقار و ايقجقاد -هاي علمی كاربردي زيرنظر دانشگاه، ركن اجرايی آموزش -مراكز و موسسات آموزش عالی علمی 

جانبه )صنعتی، نظامی و دانشگاهی( در  ايجاد بستر مناسب براي فعاليت همهاهداف: است.  هاي متناسب با حوزه فعاليت شغلی افراد تاسيس شده مهارت

سقازي زيقربقنقاي  هاي كاربردي در جامعه.فراهقم هاي كمی و كيفی آموزش كاربردي كشور.ارتقاي شاخص-گسترش اعتالي دانش و پژوهش علمی
نوين                                                                   سازي زيربناي مناسب براي ايجاد انتقال فناوري هاي نظري در حل مسائل كاربردي.زمينه آموختگان دوره كارگيري توان دانش منظور به مناسب به

 كاربردی در نمایشگاه پژوهش و فناوری استانی حضور دانشگاه جامع علمی 
هاي پژوهشی و مقاالت ارائه شده توسط اساتيقد در نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري استان سيستان و بلوچستان، طرح ها و اختراعات، طرح  

هاي دانشجويی ابزار كارهاي علمی و عملی جهت بازديد عالقه مندان به معرض نمايش عموم گذاشته شده بود. از مهمقتقريقن و دانشجويان، و پروژه
سقيقسقتقم  -0ها كه در كشور نيز مقام آورده بودند. اين اختراعات هم به ثبت اختراع رسيده و هم به محصول تبديل گشته است:ها و پروژهاين طرح

ربقات  -5قطع كن نيمه اتوماتيک گاز،  -4ربات مسيرياب با فناوري )اي دي سی(،  -3سيستم اعالم سرقت منازل،  -2امنيتی كافوهاي مخابراتی، 
 -2كرم دست و صورت از پسماندهاي روغن مقوتقور ،  -4رنگ انگشتی خوراكی،  -7ساخت لوازم آرايشی با مواد غذايی،  -6نورياب و مسير ياب، 

وليقد ، تتوليد تونسيل اكتويته از كيک فيلتر، سوخت از پسماند روغن كاركرده باضايعات نفتی و پتروشيمی، توليد خاک كاشی و سراميک از كيک فيلتر
واكس از پسماند روغن كاركرده با ضايعات پالستيک و فوم ها. همچنين يک پروژه تحقيقاتی در مورد پساب شركت آب وفاضالب دردست اقدام مقی 

اي سوخت مصرف كننقده را درصد هزينهه 51باشد كه باشد .شاخص ترين عملکرد پژوهشی تبديل پسماند هاي روغنی به محصول قابل استفاده می
 كاهش ميدهد

 مركز آموزش عالی علمی كاربردی زاهدان
هاي مهندسی معماري و كامپيوتر و مهندسی فنقاوري به عنوان يکی از نمايندگان دانشگاه جامع علمی كاربردي استان سيستان و بلوچستان، در رشته

در نمايشگاه بزرگ دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازار استانی حضور يافت. اين مركز تنها مركز علمی، كاربردي دارنده گواهينقامقه  ITاطالعات
و مديريت نظام آراستگی محيط كار در كشور در بين مراكز دانشگاه جامع علمی كاربردي استقان   iso9001و    iso2008سيستم مديريت كيفيت 

ه شگاسيستان و بلوچستان است كه در محل نمايشگاه با ارائه دستاوردهاي عملی و نظري پژوهشی خود حضور يافته است. در راستاي نظام مهارتی دان
جامع علمی كاربردي، مركز آموزش عالی علمی،كاربردي زاهدان، خط مشی پژوهشی و تحقيقاتی خود را بر مهارت آموزي دانشجويان و شکوفا شدن 

انجمن علمی معماري و انجمن علمی كامپيوتر، دستاوردهاي پژوهشی و تحقيقاتی خقود را بقه  هاي نهفته آنان قرار داده است. در اين غرفهمهارت
كننده، تابلو روان خوشامدگويی، ،ساعت ديجيتال در گروه كامپيوتر، ساخت و ارائه مقاكقت، هاي مسيرياب و حملنمايش گذاشتند. ساخت و ارائه ربات

 باشد.هاي ساختمانی در گروه معماري از ]جمله اين دستاوردها میها و پلن، نقشه3Dهاي اتوكد و طرح

 كاربردی در نمایشگاه -بازدید سركنسول كشور هند از غرفه دانشگاه جامع علمی
سركنسول كشور هند در زاهدان، هيأت همراه و معاون پژوهش و فناوري دانشگاه سيستان و بلوچستان از دستقاوردهقاي 

 كاربردي در نمايشگاه پژوهش و فناوري استان بازديد كردند-دانشگاه جامع علمی
 

انشگاه جامعد  

كاربردی  -علمی    
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 كاربردی در نمایشگاه پژوهش و فناوری استانی   -معرفی  برنامه های دانشگاه حامع علمی

 

 ها:كارگاه

آشنايی با نحوه آماده سازي دانش آموزان براي ايقده  -3كارگاه كارآفرينی تحت عنوان اشتغال پايدار  و حمايت شده ،  -2كارگاه  مدرسه خالق،   -5

 كارگاه آموزشی بازاريابی ديجيتال-6خالقيت و كارآفرينی ، -5آشنايی با قوانين شركت هاي دانش بنيان،  -4پردازي و ورود به دنياي خالقيت،  

 :سمینارها

 سمينار اشتغال در قرن بيست و يکم،  -3سمينار كارآفرينی،  -2كارهاي ارتقاي فرهنگ كارآفرينی، سمينار راه -0

 برنامه ها: 
پذيرايی و اسقتقققبقال از حضقور  -4بوت كمپ،  -3ايده شو،  -2تبادل نظر و اشتراک گذاري تجربيات خود در حوزه علم و فناوري، -همپاركی -0

آموزان و بازديدكنندگان عادي و پاسخ به سواالت انان در مورد شركت هاي موفق، دسقتقاوردهقا و مسؤوالن، مديران، مدرسين، دانشجويان ، دانش
 اختراعات 
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ماموريت جهاد دانشگاهی استان سيستان و بلوچستان در حوزه هاي فرهنگ، آموزش، پقژوهقش و اشقتقغقال دانقش 
آموختگان در دانشگاه ها و سط  جامعه است كه انجام ده ها طرح شاخص و ملی فرهنگی ويژه دانشجقويقان سقراسقر 

هاي جهاد استقان ها دوره تخصصی و فراگير اموزشی از عمده فعاليتهاي اجرايی استان و برگزاري ده كشور، اجراي ده ها پروژه تحقيقاتی جهت دستگاه
بقه  ريقبدر اين حوزه هاست . جهاد دانشگاهی استان با دو مركز آموزش عالی علمی كاربردي وابسته به اين نهاد در شهرهاي زابل و زاهدان تاكنون قق

هاي پژوهشی و راه اندازي مقراكقز آموخته در مقاطع كاردانی و كارشناسی تربيت كرده است تربيت مديران توانمند، اهتمام در ايجاد گروه چهار هزار دانش
هاي سالمت با همکاري دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از ديگر دسقتقاوردهقاي خدمات تخصصی جهت رفع نيازهاي استان سيستان و بلوچستان در حوزه

اد جهاد دانشگاهی استان سيستان و بلوچستان است. پژوهش يکی از مأموريتهاي مهم سازمانی در جهاد دانشگاهی است كه از ابتداي تأسيس ايقن نقهق
هاي پژوهشی در جهاد دانشگاهی عبارتند از: انجام تحقيقات هاي فعاليتهاي آن داشته است. ويژگیكننده در ساختار فعاليت انقالب اسالمی سهمی تعيين

شود از دل ها، استفاده از نيروي متخصص و متعهد، و دارا بودن ساختاري منعطف ،كه باعث میبودن پژوهش اي، تالش براي كارفرمايی كاربردي و توسعه
حلقه واسقط گيرد. جهاد دانشگاهی به عنوان  بار در كشور صورت می ثمر برسد كه بسياري از آنها براي اولين ها و تحقيقاتی به سازمانی چنين كوچک پروژه

پردازد. معاونت پژوهشی جقهقاد دانشقگقاهقی هاي پژوهشی و  ارائه خدمات تخصصی میبين دانشگاه و بخش صنعت و خدمات جامعه به انجام فعاليت
بقه  وجهسيستان و بلوچستان نيز در راستاي تحقق اهداف چشم انداز بلند مدت توسعه كشور، نظريه پايه توسعه و جهت گيري هاي آمايش سرزمين و با ت

و  ويژگی هاي استان، به عنوان پل ارتباطی بين صنعت، جامعه و دانشگاه فعاليت می نمايد. از اهداف معاونت پژوهشی واحد، گسترش روحقيقه تقتقبقع
يقج نقتقااستعدادها در سط  جامعه براي نيل به خوداتکايی، گسترش طرح هاي كاربردي از طريق پيوند با مراكز علمی و تحقيقاتی به منظور بکارگيقري 

پژوهشی، حمايت، تشويق و جذب پژوهشگران جوان و دانشجويان به ويژه استعداد هاي درخشان، توسعه كمی و كيفی خدمات علمی و تقخقصقصقی در 
 رشته هاي مختلف مورد نياز استان، ترويج فرهنگ بهره برداري از يافته هاي پژوهشی و توسعه فناوري می باشد.

عه اي وظایف: س تو ت  حقيقا ت م  جا ، فنی در زمينه هاي مختلف مورد نياز استان، برنامه ريزي ايجاد شرايط وامکانات كاربردي، ارائه خدمات علمی-ان

 پژوهشی بر مبناي شناخت مشکالت واقعی ونيازهاي تخصصی استان-الزم به منظور فراهم آوردن زمينه فعاليت هاي علمی

 طبقه بندی فعالیت ها:
 تقلقفمحورهاي فعاليت وتوانايی هاي تخصصی جهاد دانشگاهی سيستان و بلوچستان و با توجه به پروژه هاي كارفرمايی و كاربردي و در رشته هاي مخ

 علوم پايه، فنی و مهندسی، كشاورزي و منابع طبيعی و خدمات تخصصی در اين مجموعه علمی در قالب مراكز خدمات تخصصی كامپيوتر و آب و خقاک
 انجام می گيرد.

عققمققاري، زمینه های تخصصی:  ز ومقق سب ضاي  شهري، ف د و فاضالب  سمان پ ت  ري دي سی، م شنا خاک  وژي و  درول ت، هي س ط زي حي م

، كامپيوتر وانجقام  GIS&RS، سنجش توان در زمينه محيط زيست شهري و سنجش در جهت حفظ محيط زيست HSEبهداشت، ايمنی و محيط زيست
 كليه خدمات حوزه فناوري اطالعات شامل نرم افزار،سخت افزار و شبکه

 

حضور جهاد دانشگاهی استان سیستان و بلوچستان در هنفندهنمنینن 

 نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار استانی
بازار در مقحقل دانشقگقاه  آوري و فن بمناسبت برپايی هفدهمين نمايشگاه پژوهش، فن

سيستان و بلوچستان، جهاد دانشگاهی استان سيستان و بلوچستان نيز دسقتقاوردهقاي و 
در قالب يک غرفه به عالقمندان و بازديدكنندگقان مقعقرفقی   اقدامات پژوهشی خود را
هاي پژوهشی جهاد دانشگاهی استان از ققبقيقل طقرح  ها و پروژه كرد.در اين غرفه طرح
هاي بنيادين خون بند ناف در  هاي دريايی، گياهان دارويی و سلول پرورش ماهی در قفس

 معرض ديد عالقمندان و بازديدكنندگان قرار گرفت. 

 

 

 جهاد دانشگاهی

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.dana.ir%2FFile%2FImageThumb_0_608_458%2F896041&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.dana.ir%2Fnews%2F852634.html%2F25-%25D9%2586%25D9%2581%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25B1


 

 

نشریه داخلی حوزه معاونت پژوهش و فناوری                                                  

    9155، دسامبر 5926نامه هفته پژوهش، فناوری و فن بازار، آذر ویژه   
 جهاد

 دانشگاهی

79 

 طرح پرورش ماهی در قفس

هاي مهم جهقاد دانشقگقاهقی  هاي دريايی يکی از طرح طرح پرورش ماهی در قفس
شود، كه به منظور عملياتی شدن اين طرح مقهقم  سيستان و بلوچستان محسوب می

اكنون دو قفس در حال استقرار در خليج چابهار می باشد. ظرفيت هقر كقدام از  هم
تن است. هقم ايقنقک  51  بينی شده در خليج چابهار هاي پرورش ماهی پيش قفس

تن ماهی در قفس ظرفيت ايقجقاد يقک  01تن ماهی در قفس آغاز شده است. توليد هر  211فعاليت آزمايشی براي توليد 
شغل مستقيم و دو شغل غير مستقيم را دارد. از مزاياي اجراي اين طرح ميتوان به كنترل صيد بی رويه آبزيان و انواع ماهی، 
كمک به ذخاير دريايی، توليد ارزان ماهی، صيد بدون مخاطره اشاره كرد. انواع ماهقی هقاي 
حلوا سفيد، صوف دريايی، ميش ماهی، شانک و سوكال در قفس پقرورش داده مقی شقود. 

هاي دريايی به عقنقوان پرورش ماهی در محيط هاي محصور به ويژه پرورش ماهی در قفس
يک صنعت جديد از چند سال پيش مد نظر قرار گرفته و در حال حاضر نيز از رشد چشمگيري به عنوان فناوري جديد در 
عرصه توليد برخوردار است.يکی ديگر از اقدامات انجام شده جهاد دانشگاهی، ايجاد دفتر بانک خون بند ناف در مقركقز 

هاي در دست اجرا ايجاد ايستگاه شتر استان سيستان استان بوده كه استقبال زيادي از خدمات اين دفتر شده است. از طرح
 و بلوچستان است  كه مورد تشويق و تقدير مسؤوالن  قرار گرفته است.

 طرح گیاهان دارویی 

پوشش گياهی متنوع در سيستان و بلوچستان باعث شده گياهان دارويی زيادي 
ورا، سورنجان يا گل حسرت، ريشه همچون: انغوزه، وشا، مورت، گز روغن، آلوئه

شيرين بيان، زيره سياه، چاي ترش، مريم گلی، بادام كوهی و پونه با فقراوانقی 
زياد در منطقه توليد و روانه بازارهاي داخل و خارج كشور شود.از مجموع هقزار 

گقونقه آن داراي ارزش  071گونه گياهی شناخته شده در اين استان  211و 
درصد از مساحت  00دارويی و صنعتی است.  سيستان و بلوچستان با افزون بر 

ايران به دليل تنوع اقليمی و وضعيت توپوگرافی رويشگاه گياهان منحصربفقرد 
 است.

 های بنیادین خون بند ناف  راه اندازی بانک سلول

با توجه به رتبه دوم سيستان و بلوچستان از نظر تعداد مبقتقاليقان بقه 
تاالسمی در كشور با همکاري صميمانه دانشگاه عقلقوم پقزشقکقی و 
مديريت درمان تامين اجتماعی استان سيستان و بلوچستان، نمايندگقی 
بانک خون بند ناف در استان راه اندازي گرديد و فضقاي الزم بقراي 

اندازي نمايندگی بانک خون بند ناف در زايشگاه بيمارستان علی بن  راه
ابيطالب)ع( و بيمارستان تامين اجتماعی تعبيه و آماده بقهقره بقرداري 
گرديد. بانک خون بندناف، شرايطی را فراهم می كند تا سلقول هقاي 
بنيادي موجود در خون بندناف تحت شرايط خاصی جمع آوري شده و 
در بانکی ذخيره شود تا اگر زمانی به سلول هاي بنيادي براي پيوند نياز 
شود از اين منبع استفاده شود. بر اساس گزارش شركت فنقاوري بقن 

هاي رويان، خونی كه در دوران بارداري مادر، در بندناف و جفقت  ياخته
جريان دارد و بعد از تولد دور ريخته می شود. منبعی از سلول بنيادي، بخصوص سلول هاي بقنقيقادي 
خونسازي است كه می توان در روند درمان بيماري هاي بدخيمی مانند تاالسمی، انواع سرطقان هقاي 

اد و ه زخون، بيماري هاي نقص سيستم ايمنی بدن و همچنين كم خون هاي مادرزادي كه منشاء خونی دارد، مورد استفاده قرار گيرد اين استان در زمين
ضروري و  مريولد رتبه اول در كشور را دارد و با عنايت به كمبود ذخيره خونی بند ناف، راه اندازي بانک خون بند ناف در استان سيستان و بلوچستان ا

 اجتناب ناپذير بود. .

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimages.persianblog.ir%2F473970_mPwoTKJG.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ftahghigh3.persianblog.ir%2Fpost%2F298%2F&docid=LbS_bgyNpso5nM&tbnid=a9s4mUMKmcmIgM%3A&vet=1&w=561&h=495&bih=824&biw=1684&q=%D8%B7%D8%B1%D
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcdn.isna.ir%2Fd%2F2016%2F09%2F08%2F2%2F57347946.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.isna.ir%2Ftag%2F%25D8%25AE%25D9%2588%25D9%2586%2B%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25AF%2B%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2581&docid=gzjoH1
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 نشریه داخلی حوزه معاونت پژوهش و فناوری                                                 
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 زاهدان 
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 حضور شهرداری زاهدان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استانی      

شهرداري زاهدان در نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازار 
دستگاههاي اجرايی استان سيستان وبلوچستان فعاالنه حضور پيدا كرده است. شهرداري زاهقدان 
چندسالی است كه در كنار انجام امور عمرانی و خدماتی به مسائل پژوهشی، علمی و فرهنگی نيقز 
پرداخته و با ورود به عرصه ها توانسته نقش متفاوت و موثري را در سطوح استانی و حتی كشور در 
اين زمينه ايفا كند. همانند سال گذشته، امسال نيز نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش، فنوري و فقن 
بازار بزرگداشت هفته ملی پژوهش و فناوري برگزار شد و باتوجه به اينکه در اين نمايشگاه اكقثقر 

هاي دانشجويی، هاي اجرايی استان حضور دارند، شهرداري زاهدان نيز با طرحها و دستگاهدانشگاه
هاي مطالعاتی و تحقيقاتی،در اين نمايشگاه حضور پايان نامه حمايت شده، تفاهم نامه، شرح فعاليت

 يافت.

 های غرفه شهرداری:فعالیت
 طرح دانشجويی در خصوص بررسی مشکالت و معضالت محله هاي شهر زاهدان  61 -0
 پايان نامه حمايت شده توسط شهرداري زاهدان در مقاطع مختلف تحصيلی 31  -2
 طرح و سند جامع و استراتژيک شهرداري زاهدان 71 -3
هاي برتر دانش بنيان و موسسات پژوهشی و ها و شركتتفاهم نامه همکاري منعقد شده با دانشگاه 4-41

 علمی
 هاي مطالعاتی و تحقيقاتی مركز پژوهش و برنامه ريزي شهري شورا و شهرداري زاهدانفعاليت-5
 هاي شهرسازي و عمرانی، معماري و فنی هاي مطالعاتی و تحقيقاتی معاونتفعاليت -6
 هاي مطالعاتی و تحقيقاتی حمل و نقل و ترافيک فعاليت-7
 هاي مطالعاتی و تحقيقاتی در حوزه فضاي سبز شهري، فعاليت-4
 فعاليتهاي مطالعاتی و تحقيقاتی در حوزه خدمات شهري -2-7
 هاي مطالعاتی و تحقيقاتی در  امور  اجتماعی، اداري و مالی فعاليت-4

ها و ادارات ديگر شهرداري نيز حضور داشته و به ارائه دستاوردهاي پژوهشی و امسال در غرفه شهرداري، بخش
 فناوري پرداختند.

 های مختلف شهرداری حضور یافته در غرفه در نمایشگاه:بخش 
 اداره مطالعات و پژوهش شهرداري زاهدان.0
 مركز پژوهش و برنامه ريزي شهري شورا و شهرداري.2
 اداره روابط عمومی.3
 امور بين الملل.4
 سازمان آمار و فناوري اطالعات.5
 سازمان پاركها و فضاي سبز.6
 مركز علمی كاربردي شهرداريها و دهياري هاي استان.7
 سازمان عمران.4
 سازمان مديريت پسماند.2

از غرفه شهرداري زاهدان، استاندار ، رؤساي  دانشگاه سيستان وبلوچستان ، پيام نور، آزاد اسالمی، جامع علقمقی، 
كاربردي و علوم پزشکی  ديدن نمودند و بيشترين تاكيد بر فعاليتهاي زيست محيطی، پسماندها و توسعه فضقاي 

سبز و توجه به طرحهاي پژوهشی مبنی بر فعاليتهاي فوق بود. تعداد زيادي از شهروندان و دانشقجقويقان نقيقز                       
 استقبال خوبی در بازديد از اين غرفه بعمل آوردند.

 شهرداری زاهدان 
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 سازمان آموزش    9155، دسامبر 5926نامه هفته پژوهش، فناوری و فن بازار، آذر ویژه   

 فنی و 

 80 ای  حرفه 
 
 
 

 
هاي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعی است كه از ادغام سه نهاد آموزشی در سقال  اي كشور از سازمان سازمان آموزش فنی و حرفه

اداره كل در سط  كشور و يک مركز تربقيقت  30اي تشکيل گرديده است. اين سازمان عالوه بر ستاد مركزي، داراي  هاي فنی و حرفه و به منظور ارائه آموزش 0352
المللی از جمله با سازمان  نالمللی، همواره سعی بر گسترش روابط بي هاي علوم و فناوري روز و همگامی با استانداردهاي بين يابی به تازه باشد و به منظور دست مربی می

اي و كشورهاي مختلف دنيا نموده است. در اين راستا سازمان صرفنظر از تفسير كليت ساختار تشکقيقالتقی،  المللی آموزش حرفه و سازمان بين   (ILO)المللی كار بين
اساسی فعقالقيقت دهد. پژوهش يکی از محورهاي  المللی انجام می هاي خود را در چارچوب استانداردهاي بين صرفاً در قسمت آموزش، با حمايت حوزه پژوهش فعاليت

هاي موجود در آنها ، سازد و عموماً در زمينه هاي شناسائی صنايع و مهارتها با بازار كار و صنايع را مرتفع میهاي اصلی بين آموزشرود كه چالشسازمان به شمار می
هقا و رسقی روشبقر گردآوري اطالعات مورد نياز براي تهيه و تدوين استانداردهاي مهارت و آموزش و نرم افزار و سخت افزار آموزشی و كمک آموزشی ، مطالعه و

 كنند .هاي داخلی و خارجی، مطالعه و پيشنهاد روند جابجايی نيروي كار و باال بردن مهارت كارگران شاغل فعاليت میهاي آموزشی موجود در ساير سازمانسيستم

 ای استان سیستان و بلوچستان  در نمایشگاه هفته پژوهشحضور اداره كل آموزش فنی و حرفه

محمد جهانتيغی مدير كل آموزش فنی و حرفه اي استان در تشري  اين خبر گفت : همزمان با آغاز هفته پقژوهقش اداره كقل 
آموزش فنی و حرفه اي استان و مركز علمی و كاربردي مهارت در نمايشگاهی كه دانشگاه سيستان و بلوچستان بقه هقمقيقن 
مناسبت برگزار نمود در غرفه هايی جداگانه دستاوردهاي پژوهشی خود را براي آشنايی عموم مردم به نمايش گذاشتند. جهانتيغی 
افزود : هدف از برپايی اين غرفه ها به نمايش گذاشتن ظرفيت هاي پژوهشی و قابليت ها و پتانسيل هاي مراكز آمقوزش فقنقی 
وحرفه اي و دستاوردهاي كارآموزان اين مراكز براي آگاهی بخشی به مردم در خصوص توانمندي هاي مراكز آموزش فقنقی و 
حرفه اي است. وي تصري  كرد : در اين نمايشگاه تمامی دستگاه هاي اجرايی استان در غرفه هاي مختقلقف دسقتقاورد هقاي 

القيقت هقاي فقعق پژوهشی خود را به نمايش گذاشتند كه اين مهم فرصت بسيار مناسبی براي ايجاد رقابت سالم در عرصه پژوهش بين دستگاه هاي اجرايی و توسعه
يب كولر هاي آبی با تركپژوهشی استان است. جهانتيغی با اشاره به دستاوردهاي به نمايش گذاشته شده در اين نمايشگاه بيان داشت : تركيب آب سرد كن و اسپيلت ، 

وردهاي پژوهشی ستاسيستم هاي برودتی ) در مناطقی كه خشک و فاقد رطوبت كافی است (، سيستم دوربين هاي مدار بسته و كاتالوگهاي مربوط به ساير صنايع از د
 به نمايش گذاشته شده در اين نمايشگاه است

 ای استان سیستان و بلوچستان در نمایشگاه هفته پژوهشامسال اداره كل آموزش فنی و حرفهدستاوردهای  
 دستگاه تركيبی آب سرد كن و اسپيلت -0
 هاي آبی با سيستم هاي برودتی مخصوص  مناطق خشک و فاقد رطوبت كافیتركيب كولر -2
 هاي مدار بسته سيستم دوربين  -3
 هاي مربوط به ساير صنايع براي حل مشکالت فنی اساتيد، دانشجويان و كارآموزان فنیجمع آوري و ارائه كاتالوگ-4

 ترین دستاورد و عملکرد پژوهشی شاخص
ترين دستاورد و عملکرد پژوهشی، نظر متخصصين و داوران را بخود جلب نمقود. در ايقن طقرح، دستگاه تركيبی كولرگازي و اسپيلت و آبسرد كن به عنوان شاخص

دهقد و گردد. اين عمل ضمن سرد نمودن هوا با درجه رطوبت كافی، آب خنک قابل استفاده نيز به مصرف كننده میكمپرسور آبسردكن، حذف و مخزن آب نصب می
كند. همچنين در اين دستگاه يک هيتر جهت مصرف آب جوش نيز تعبيه شده تا در صورت نياز با توليد آب جوش مشکقل و عمال نقش يک آب سردكن را بازي می
هاي مشابه خارجی و داخلی است. مصرف انرژي برق آن نيقز هاي اين دستگاه، كارايی بيشتر آن نسبت به دستگاهترين مزيتنياز مصرف كننده را  تامين نمايد. از مهم

يابد. دليل پايين بودن قيمت آن، استفاده از قطعات ارزان ولی بسيار باكيفيت است كه هزينه ساخت را بسيار پايين بوده كه بالطبع هزينه مصرف انرژي نيز كاهش می
 كاهش داده كه اين كاهش هزينه، در پايين آوردن قيمت فروش آن تاثير زيادي داشته است.  

 بازدید استاندار و روسای دانشگاه های استان سیستان و بلوچستان از غرفه دستاوردهای پژوهشی فنی و حرفه ای
در حاشيه برپايی نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشی، فناوري و كارآفرينی استان در دانشگاه سيستان و بلوچستان هقاشقمقی 
استاندار با همراهی جمعی از روساي دانشگاه هاي استان از غرفه دستاوردهاي پژوهشی اداره كل آموزش فنی و حرفه اي 
و مركز علمی و كاربردي مهارت بازديد كردند. محمد جهانتيغی مدير كل آموزش فنی و حرفه اي استان بقا اشقاره بقه 
چالشهاي پيش روي پژوهشگران فنی و حرفه اي بيان داشت : فقدان زير ساخت هاي مناسب در استان باعث دلسرد شدن 
پژوهشگران فنی و حرفه اي خواهد شد چرا كه دستاوردهاي آنها به دليل عدم اقبال و حمايت دستگاه هاي اجرايقی كقه 

هقاي ناشی از كمبود بودجه و فراهم نبودن بسترهاي مناسب است بی اثر باقی مانده و ميل آنها را براي گسترش فعالقيقت
هاي جبران ناپذيري بقر دولقت پژوهشی كم ميکند. وي تصري  كرد : وجود خيل عظيمی از جوانان بيکار در استان هزينه

اي خواهد توانست در حل معضل بيکاري راه گشا باشد.هاشمی استاندار نيز در حاشيه هاي پژوهشگران فنی و حرفهاعمال ميکند، از اين رو سازماندهی و پيشرفت پروژه
اقتقصقاد  کرداين بازديد گفت : نقش آموزشهاي فنی و حرفه اي در حل كردن چالش بيکاري در استان با مشاركت فعال بخش خصوصی در راستاي تحقق اهداف روي

 مقاومتی انکار ناپذير است .

 سازمان آموزش فنی

 ای  و حرفه 
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توسط مدیر كل آموزش فنی و حرفه ای  5926تبیین برنامه ها و رویکردهای اداره كل آموزش فنی و حرفه ای است اندر سال 

 استان سیستان و بلوچستان 
محمد جهانتيغی ، مدير كل آموزش فنی و حرفه اي استان سيستان و بلوچستان طی گفتگويی به تبيين برنامه ها و 

 .پرداخت 0325رويکردهاي اداره كل آموزش فنی و حرفه اي استان سيستان و بلوچستان در سال 
ترین برنامه ها و رویکردهای جدید كاری اداره كل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان و مهم         -

 .تبیین نمایید 5926بلوچستان را در سال 

توانمندسازي آسيب ديدگان اجتماعی در سکونتگاههاي غير رسمی به منظور ارتقاء شرايط اجتماعی و اققتقصقادي 
ساكنين حاشيه شهرها و بستر سازي براي ايجاد اشتغال مفيد و مولد، توسعه آموزش روستائيان و عشاير بر اسقاس 
نتايج نيازسنجی هاي انجام شده در جهت ايجاد زمينه اشتغال و توانمندسازي نيروهاي انسانی در مناطق روستائی و 
اً عشايري به منظور افزايش درآمد، افزايش توليدات كشاورزي، دامی و صنايع دستی بومی، حفظ امنيت اجتماعی، كاهش مهاجرت به شهرها و نهقايقتق

ي شيدرونق اقتصادي، پيشنهاد راه اندازي حرفه هاي جديد آموزشی در راستاي آمايش سرزمين از جمله ايجاد كارگاههاي آموزشی انرژي هاي نو )خور
 و بادي( منطبق با پتانسيل ها و ظرفيت هاي منطقه با هدف ارائه آموزش به متقاضيان و كاهش هزينه هاي برق مصرفی مراكز، توسعه آمقوزشقهقاي

و  ويقتمهارتی ويژه دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاهی با ارائه آموزش هاي منطبق بر نياز بازار كار و منطقه و آموزش مبتنی بر سفارش، تققق
 .توسعه بخش خصوصی

در 5926و سه ماهه سال  592۲عملکرد آموزشی بخش دولتی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان در سال  -

 دوره بوده است؟ -ساعت/ چند نفر-مجموع چند نفر

 4723273نفردر قالب  30010در بخش دولتی اداره كل آموزش فنی و حرفه اي سيستان و بلوچستان تعداد  0325و سه ماهه اول سال  0324در سال 
 .ساعت آموزشهاي مهارتی را فرا گرفته اند-نفر
های منطقه ای به استناد طرح های توسعه ای و آمنایشنی در راستای بهره گیری از ظرفیت -

استان چه اقداماتی )آموزش، نیازسنجی مشاغل و تدوین استاندارد آموزشی( صورت گنرفنتنه 

 است؟ 

نيروي كار ويژه صنايع پتروشيمی و گقاز اسقتقان  2111تهيه و تدوين طرح توانمندسازي و آموزش تعداد 
نفر نيروي ماهر كار ويژه طرح انتقال آب به اراضی  511سيستان و بلوچستان، تهيه و تدوين طرح آموزش 

كشاورزي سيستان، تدوين طرح تجهيز مراكز آموزش فنی و حرفه اي استان با نيروگاه هاي خورشيدي و 
بادي با عنايت به آمايش سرزمين و شرايط اقليمی خاص منطقه، آموزش و توانمندسازي ساكنين منقاطقق 

 ... ويژه اجتماعی، بانوان بد سرپرست و خودسرپرست، توانمندسازي معتادين بهبود يافته و
چند نفر بوده و چه تعداد گواهنی ننامنه  5926و سه ماهه اول  592۲تعداد شركت كنندگان در آزمون های سنجش مهارت در سال  -

 مهارتی صادر شده است؟

نفر  24412نفر در آزمونهاي سنجش مهارت شركت نمودند كه فراوانی شركت كننده به ترتيب در آزمون هاي هماهنگ با  35343تعداد  0324در سال 
نفقر  3021نيز تعداد  25نفر می باشد.در سه ماهه اول سال  422نفر و تفاهمنامه  0516نفر ، الکترونيکی  2220نفر ، ادواري  3155، صنعت ساختمان 

در .نفر تفاهمنامه در آزمونهاي مهارتی استان شركت نموده اند  51نفر صنعت ساختمان و  510نفر الکترونيکی ،  452نفر هماهنگ ،  0741كه شامل 
فقره كارت الکترونيکی  3336تعداد  25فقره كارت الکترونيکی صادر و تحويل متقاضيان گرديد. همچنين در سه ماهه اول سال  03663تعداد  24سال 

  .توسط استان صادر گرديد
 .عملکرد استان در راستای توسعه آزمون های الکترونیک را تبیین كنید -

مركز سنجش الکترونيکی در استان شروع به كار گرديد و اولين آزمون الکترونيکی استان  6و با راه اندازي  0324آزمونهاي الکترونيکی از مهر ماه سال 
و با برگزاري موفقيت آميز آزمونهاي ادواري برگزار گرديد. كه در مرحله اول تعداد  24در آبان ماه 

نفر شركت كننده در اين آزمونها مورد سقنقجقش ققرار  514نفر و در مرحله دوم نيز تعداد  622
اجراي موفقيت آميز آزمونهاي ادواري به صورت الکترونيکی منجر به بقرگقزاري كقلقيقه .گرفتند

 0516آزمونهاي هماهنگ شهرستان زاهدان به صورت آنالين گرديد كه در اين مرحله نيز تعداد 
نيز كليه آزمونهاي شهرستان زاهقدان  25در سه ماهه اول سال .نفر در اين آزمونها شركت نمودند

 به صورت الکترونيکی برگزار گرديد 
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در راستای طرح توانمندسازی و آموزش های مهارتی روستاییان، عشایر و مناطق محروم و مرزی كشور با رویکرد اشتغال پنایندار،  -

 چه اقداماتی از زمان ابالغ تا كنون در آن استان صورت گرفته است ؟ 
شهرستان سط  استان انجام و نسبت به تعيين دهستان هدف در هر شهرستان  02فرآيند نياز سنجی جوامع روستايی در 

هاي اسقتقان اققدام باهمکاري وهماهنگی كارگروه تخصصی توسعه روستايی و شوراي برنامه ريزي وتوسعه شهرستان
هاي مهارتی در سه بخش مهارتهاي عقمقومقی وپقايقه، بينی هاي الزم به منظور ارائه آموزشگرديد. در اين طرح پيش

مهارتهاي فنی وتخصصی و مهارتهاي كسب وكار وكارآفرينی صورت گرفته و جلسات و هماهنگی با ساير دستگاهقهقاي 
دخيل در حوزه روستاها و مناطق عشايري برگزار گرديد. دوره هاي آموزشی، پيش بينی و در سه ماهه اول بقه مقيقزان 

 .ساعت اجرا گرديده است -نفر066222

در راستای اجرای طرح ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی  -

 با رویکرد رفع نیاز بازار كار كشور به نیروی متخصص، چه اقداماتی از زمان ابالغ تا كنون در آن استان صورت گرفته است ؟ 
اي مهارتی و ه هاي سط  استان صورت پذيرفت و به منظور نيازسنجی، پيش بينی دوره با هدف توانمندسازي شايستگی حرفه اي قشر دانشجو تعامالتی با دانشگاه

نی هقاي الزم هاي مختلف شناسايی و پيش بي ها، مركز جوار دانشگاه سيستان و بلوچستان راه اندازي گرديد. حرف مورد نياز دانشجويان دانشکده اجراي آموزش
  .ساعت آموزش به دانشجويان در سط  استان ارائه گرديده است-نفر 42404جهت اجراي دوره هاي آموزشی صورت پذيرفت كه در سه ماهه اول سالجاري 

در زمینه اقتصاد مقاومتی اجرای پروژه ارتقای مهارت های فنی و حرفه ای و كسب و كار بازار محور به سازمان آموزش فنی و حرفه  - 

 ای كشور واگذار شده است . در این خصوص چه پیشنهاد اجرایی دارید؟ 
ارائه آموزشهاي مهارتی به متقاضيان در قالب بسته هاي آموزشی متشکل از حرفه هاي مکمل و هقم خقانقواده 
معطوف به اشتغال و ظرفيتهاي بومی هر منطقه به انضمام حرفه هاي كارآفرينی و بازاريابی به منظور كسب تجربه 
و تکميل مهارتهاي كارآموزان و ايجاد آمادگی در آنان به منظور ورود به بازار كار، حمايت ويژه از كارآموزان مهارت 
آموخته با معرفی آنان جهت اخذ تسهيالت كم بهره و همچنين ايجاد فرصت كارآموزي در محيط هاي كار عملی و 
توليدي جهت ايجاد اعتماد به نفس بيشتر و تالش در جهت آموزش بازاريابی و جلب مشتري و حمايت در راستقاي 

هقاي هاي آموزشی مراكز متناسب بقا ظقرفقيقتهاي پشتيبان، تغيير حرفهراه اندازي كسب و كار از طريق شركت
اقتصادي بخشهاي صنعتی، خدماتی و كشاورزي براي كارجويان مبتنی برتقاضامحوري )نقيقازهقاي اعقالم شقده 

 نامه هاي منعقد شده(، افزايش تنوع حرفه هاي آموزشی به منظور بهبود ميزان پاسخگويی به نيازهاي مهارتی نيروي انسانی منطقهوتفاهم

 .برنامه های آن اداره كل در راستای توانمندسازی زنان را تبیین نمایید -
درصقد  57بالغ بقر  0325و سه ماهه اول سال  0324توانمند سازي بانوان يکی از برنامه هاي مهم اين اداره كل بوده است به گونه اي كه در بازه زمانی سال 

يقه شقهقر( از حاشكارآموزان مراكز دولتی و خصوصی استان را زنان تشکيل داده اند. همچنين آموزش و توانمند سازي زنان آسيب ديده اجتماعی) به ويژه زنان 
هاي الزم پيش بينی و به مراجع مربوطه جهت بررسی، تصويب و تخصيص اعتبقارات الزم مهمترين برنامه هاي اين اداره كل می باشد كه در اين خصوص طرح

درصد كارآموزان اين بخش  45نفر از زنان در مناطق حاشيه شهرها آموزشهاي مهارتی را فرا گرفته اند كه بيش از  0561تعداد  24ارسال گرديده است كه در سال 
 .را شامل می شود

با توجه به ابالغ منشور هفدهمین مسابقات ملی مهارت در سال جاری، آن اداره كل چه اقداماتی را انجام داده است؟ ) تعداد شركت  -

 كنندگان مرحله شهرستانی، تعداد حرفه های رقابتی ، تعداد راه یافتگان به مرحله استانی و ...(
نفر موفق به كسب نمره قبولی در آزمون كتقبقی  61رشته برگزار گرديد كه از اين تعداد  06نفر داوطلب در  612هفدهمين مسابقات ملی مهارت استان با شركت 

نفقر جقواز  27شركت كننده تعداد  61تعداد راه يافتگان به مرحله استانی با برگزاري آزمون عملی از ميان قبول شدگان آزمون كتبی مشخص گرديد كه از  .شدند
ي است كه گيرحضور در مرحله استانی مسابقات را كسب نمودند. شايان ذكر است روند شناسايی و جذب نخبگان نيز بر اساس منشور مسابقات مهارت در دست پي

حوزه شهرستانی)زاهدان، زابل، زهک،  01شايان ذكر است اين مرحله از مسابقات در .نفر نيز از اين حوزه به مرحله استانی معرفی گردند 01پيش بينی ميشود تعداد 
 .خاش، سراوان، ايرانشهر، نيکشهر، سرباز، كنارک و چابهار( برگزار گرديد

در راستای سیاست برون سپاری فعالیت ها چه اقداماتی در استان صورت پذیرفته و چه سهمی از عملکرد بخش دولتی را شنامنل  -

 شده است؟ 
اداره كل آموزش فنی و حرفه اي استان سيستان و بلوچستان در راستاي حمايت از بخش خصوصقی و بقرون 

برنامه هايی در خصوص بهره گيري از توان بخش خصوص در اجراي برنامه هاي آموزشی، واگذاري و  سپاري، 
اجاره بخشی از فضاهاي بال استفاده به بخش خصوصی و معرفی فضاهاي موجود و قابل واگذاري بقه بقخقش 

 .خصوصی را پيش بينی نموده است
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تعداد آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان و برنامه های آن اداره كل در جهت توسعه و حمایت از بخش خصوصی را تنبنینینن   -

 نمایید

-0 هاي بخش خصوصی بدين شرح می بقاشقد:آموزشگاه می باشد و برنامه هاي اين اداره كل به منظور گسترش فعاليت 202تعداد آموزشگاه هاي آزاد سط  استان 
برگزاري جلسات و نشست هايی بقا  -3به كارگيري بيشتر آموزشگاه هاي آزاد در بخش خريد خدمات آموزشی و برون سپاري.-2حذف آموزش هاي موازي از مراكز.

حمايت از طريق انعقاد تفاهمنامه با بانک ها به منظور بهره برداري از تسهيالت كم بهره  -4ساير دستگاه هاي ذيربط به منظور گسترش فعاليت هاي بخش خصوصی.
 .می باشد ريال  06871181118111ميليون ريال و با ارزش تقريبی كل  511تا  311آموزشگاه به منظور اخذ تسهيالت از  35  معرفی 24كه نمونه بارز آن در سال 

 سهم آموزش های بخش خصوصی از كل آموزش های مهارتی اداره كل چقدر است؟  -

 .درصد از مجموع آموزشهاي مهارتی ارائه شده در استان سيستان و بلوچستان توسط بخش خصوصی به متقاضيان ارائه می گردد 35حدود 

  .اقدامات صورت گرفته در جهت ارتقای كیفی آموزش های ارائه شده توسط بخش خصوصی را تبیین نمایید -

هاي آزاد با هدف ارتقاء و به روز رسانی آموزشهاي ارائه هاي آموزشی ويژه مربيان آموزشگاهتعامل و همکاري با كانون انجمنهاي صنفی در خصوص برگزاري همايش
مشاوره و راهنمايی  برنامه ريزي و انجام بازديدهاي مشترک به همراه اعضاء هيات مديره انجمنها از آموزشگاههاي آزاد با هدف كيفی سازي و تبادل تجربيات،-شده.

وزشی آموزشگاهها لحاظ عملکرد آم -تقدير و تشکر از مربيان داراي عملکرد آموزشی باال در جشن ها و مناسبتهاي مختلف.-بويژه براي آموزشگاههاي جديدالتاسيس.
 در اقدامات توسعه اي و حمايتی از جمله اعطاي تسهيالت مالی، خريد خدمات و 

 نحوه تعامل اداره كل با كانون و انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد استان و شهرستان ها به چه میزان است؟  -
جلسه با هيات مديره كانون و انجمنها با هدف بررسی مشکالت و چالشهاي پيرامون آموزشگاههاي آزاد، نقاط قوت و نققاط ضقعقف مقوجقود در  6برگزاري تعداد 

جلسه با حضور اعضاي هيات مديره كانون و انجمنها يا ساير ادارات و ارگانهاي دولتی از جقمقلقه  6آموزشگاهها، چاره انديشی جهت حذف آموزشهاي موازي و ... و 
موزشقهقاي مقوازي، ف آآموزش و پرورش، كميته امداد امام خمينی)ره(، استانداري،اصناف، بيمه آسياوصندوق كارآفرينی اميد به منظور عقد قراردادهاي آموزشی، حذ

 ...اعطاي تسهيالت كم بهره و

عملکرد آن اداره كل در راستای ساماندهی مراكز آموزشی از طریق نظام رتبه بندی مراكز آموزشی اعم از دولتی و خصوصی را بنینان  -

  .كنید
مركز از سوي سازمان مورد ارزيقابقی  5ارزيابی درونی طرح اعتبار سنجی مراكز دولتی آموزش فنی و حرفه اي در همه مراكز سط  استان اجرا گرديده است كه تعداد 

ايی و برنامه ريقزي ناسبيرونی قرار گرفته و گواهينامه مراكز صادر گرديده است همچنين پس از انجام فرآيند اعتبار سنجی مراكز دولتی، نقاط قوت و ضعف مراكز ش
آموزشگاه فعال مورد ارزيابی قرار گرفته كقه بقيقانقگقر  020از   آموزشگاه037الزم به منظظور بهبود فرآيندها صورت پذيرفته است. در بخش آموزشگاههاي آزاد نيز 

  .درصدي تعهدات اعتبار سنجی در اين حوزه می باشد 72تحقق

 سهم آموزش های بخش خصوصی از كل آموزش های مهارتی اداره كل چقدر است؟  -
 .درصد از مجموع آموزشهاي مهارتی ارائه شده در استان سيستان و بلوچستان توسط بخش خصوصی به متقاضيان ارائه می گردد 35حدود 

 .راهکارهای آن اداره كل به منظور شركت تمامی آموزشگاه های آزاد در طرح رتبه بندی این آموزشگاه ها را بیان كنید -
مشاركت آموزشگاههقاي رتقبقه  -2برگزاري جلسات هم انديشی با كانون و انجمنها با هدف بررسی راههاي انگيزشی جهت شركت آموزشگاهها در اعتبارسنجی. -0

ايجاد فرصت مجدد بقراي -4توجيهی و ارائه راهنمايی هاي الزم در چگونگی اجراي طرح.-برگزاري جلسات آموزشی -3بندي شده در برنامه ها و طرح هاي حمايتی.
  .آموزشگاههايی كه موفق به شركت در طرح اعتبار سنجی نشده اند و همچنين آموزشگاههايی كه رتبه آنها كمتر از حد نصاب الزم بوده است

 برنامه های آن اداره كل در ارتباط با تشویق بخش خصوصی برای ایجاد آموزشگاه در حوزه فناوری راهبردی و نوین چیست؟  -
 منطقهاي ارائه پيشنهاد صدور مجوز منطقه اي براي اينگونه رشته ها به سازمان با هدف ترغيب افراد، مشروط به نبودن متقاضی تاسيس درساير استانه

مهم ترین برنامه های آن اداره كل در راستای بزرگداشت ششم مرداد ماه، روز ملی آموزش های فنی و حرفه ای و كارآفرینی را بنینان  -

 .كنید
از شركاي آموزشی فعقال و يل تجليل از مربيان،همکاران و روساي مراكز برتر، تجليل از آموزشگاه هاي آزاد برتر استان، تجليل از كارآموزان نمونه و برتر استان، تجل

ريقق رسقانقه هقاي ز طبرتر استان، دعوت از كارآفرينان موفق استان براي حضور در جشن مهارت و كارآفرينی ، معرفی كارآموزان موفق و برتر و كارآفرين استان ا
 عمومی و برنامه هاي تلويزيونی استانی

در راستای دسترسی عادالنه و برابر به فرصت مهارت آموزی، با رویکرد محرومیت زدایی مبتنی بر اقتضائات بومنی، فنرهنننگنی و  -

 جغرافیایی چه اقدامات ویژه ای انجام شده است؟ 
مراكز ندارند و در شی از آنجائيکه بخش بسيار زيادي از متقاضيان فراگيري آموزش هاي مهارتی به دليل سکونت در حاشيه شهر ها عمالً دسترسی به كارگاههاي آموز

ها و  NGO امکاناتهزينه هاي رفت و آمد می باشد لذا اين اداره كل نسبت به هدايت برخی از دوره هاي آموزشی و با استفاده از  صورت نياز اين امر مستلزم صرف
 .مساجد اقدام نموده است. همچنين با تدوين بسته هاي آموزشی و مکمل مهارت هاي مورد نياز اين بخش را ارائه می نمايند

 دیدگاه آن اداره كل نسبت به نیروی انسانی در حوزه آموزش و پشتیبانی چیست؟  -

اء شقرايقط رتقآموزشهاي مستمر و بروز ويژه مشاغل مختلف علی الخصوص مشاغل كارشناسی و ارتقاء سط  دانش و فرهنگ كاركنان همگام با تغييرات محيطی و ا
 معيشتی
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تاسيس و از اواخر نيمه  64شركت شهرک هاي صنعتی استان در دهم اسفند 
با كاركنانی محدود تالش گسترده اي را بقراي تقحقققق  62نخست سال 

هاي صنعقتقی آغقاز بخشيدن به هدفهاي استوار نظام مبنی بر ايجاد شهرک
كرد . نواحی صنعتی تا ان زمان بسيار محدود و هيچگونه عمليات اجرايی در 

ها انجام نپذيرفته بود. واحدهاي داراي موافقت اصقولقی نقيقز بقا آن مکان
مشکالت فراوانی براي گرفتن زمين روبه رو بوده و اغلب تحويل زميقن بقه 

ها به طول می انجاميد. اما با تالش مديران و مسئوالن بلند پقايقه انان سال
درصد صنايقع مسقتقققر،  51بيش از  باشد.شهرک و ناحيه صنعتی فعال و برخوردار از امکانات زيربنائی در آن مستقر می 27كشوري و استانی هم اكنون 

استان است كه اين رقم حاكی از جذابيت و رضايت صنعتگران از زير ساختها و خقدمقات  ها و نواحی صنعتیمربوط به واحدهاي صنعتی مستقر در شهرک
 ارايه شده توسط شهركهاي صنعتی استان سيستان و بلوچستان است                 

 وضعیت شهرك ها و نواحی صنعتی استان         

 های كارگاهیمجتمع  

  

 

 

شركت شهركهاي صنعتی سيستان و بلوچستان دركنار ايجاد امکانات زيربنائی و بستر سازي براي صنعتگران استان ، به منظور كقم كقردن مشقکقالت 
 ، ساخت واحدهاي كارگاهی در شهركهاي صنعتی استان را آغاز كرد . 77صنعتگران و انتقال واحدهاي آالينده به محدوده غير مسکونی شهرها از سال 

( مقی 35برابر ميانگين كشوري )رقم  2واحد است كه حدود  54درصد پيشرفت فيزيکی( در استان  25تعداد واحدهاي كارگاهی در حال احداث )با بيش از 
( 41برابر ميانگين كشوري )رقم  2واحد است كه اين رقم نيز  061هاي صنعتی استان باشد. عالوه بر اين تعداد واحدهاي كارگاهی تکميل شده در شهرک

 است.                                                 

 های صنعتی سیستان و بلوچستانعملکرد غرفه شركت شهرك
هقايقی كقه ها و پايان نامقههاي صنعتی استان، ليست پژوهشهاي صنعتی سيستان و بلوچستان با ذكر وضعيت شهرکدر اين نمايشگاه شركت شهرک  

لقکقرد  عقمق تاكنون مورد حمايت قرار گرفته را در قالب بنر و استند و كاتالوگ ارايه و همچنين عناوين پژوهشی پيشنهادي مصوب در ارنباط با معرفی و
 ها و نواحی صنعتی و ارتباط آن با دانشگاه را بصورت پوستر و بروشور و بنر به حضار و دانشجويان معرفی نمودند.شهرک

 . 

 

 

فقره 9161تعداد قراردادهای منعقده:     91تعداد شهركها و نواحی صنعتی:  

هکتار 6۲9مساحت واگذاری: هکتار ۲959مساحت كل:    

  5911تعداد واحدهای بهره برداری شده: نفر 59919اشتغال واحدهای بهره برداری شده:

 

میلیارد  ۲956سرمایه گذاری واحدهای بهره برداری شده:  

                     ریال

                           2تعداد مجتمع كارگاهی :  959تعداد واحدهای كارگاهی : 

           55تعداد مجتمع كارگاهی :  9۲5تعداد واحدهای كارگاهی: 
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زندانهاي استان سيستان و بلوچستان در دو زمقيقنقه  2مركز آموزش و پژوهش منطقه 
نمايند با حضور در ايقن آموزش پرسنل و پژوهش در حوزه زندان و زندانبانی فعاليت می

ها و برخی از مقاالت چاپ شده در مقجقالت هاي علمی پژوهشی انجام شده با همکاري اساتيد دانشگاهنمايشگاه اهم طرح
هقاي المللی را در معرض ديد بازديدكنندگان قرار گرفت.  بقا ارائقه اولقويقتهاي سازمانی، ملی و بينعلمی پژوهشی، همايش

هايی در زمينه مقاله نويسی و پروپوزال نويسی ، به دانشجويان و اساتيد دانشگاه ها پيشنهاد مشاركقت تحقيقاتی سازمان و بروشور
در فعاليت هاي تحقيقاتی در حوزه زندان و زندانبانی را مطرح شد. همچنين در اين نمايشگاه برخی ازكارهاي هنري مددجويان بقه 

هاي استان نيز در قالب بقروشقور و بقنقر در مقعقرض ديقد هاي بنياد تعاون زنداننمايش گذاشته شد و عالوه بر اين فعاليت
هاي سيستان و بلوچستان اسقت.بقا هاي آموزشی در زندانبازديدكنندگان قرار گرفت .از آنجايی كه پژوهش مبناي توسعه فعاليت

هقاي كقاركقنقان،  افزايی و ارتقاء سط  كيفی آموزش مقهقارت الگو قرار گرفتن شعار پژوهش، جامعه، توسعه پايدار، ضمن دانش
 ها را شاهد بود.توان بهبود عملکرد زندانهاي كاربردي میها  به حداقل رسيده و با اجراي نتايج پژوهشمشکالت زندان

زندانهای استان سیستان و بلوچستان  در نمایشگاه  2حضور و عملکرد مركز آموزش و پژوهش منطقه 

 پژوهش، فناوری و فن بازار

 فعالیتها:

در  spssبرگزاري كارگاه كاربردي كاربرد نرم افزار  -3برگزاري كارگاه كاربردي شيوه نگارش مقاله،  -2برگزاري كارگاه كاربردي اصول روش تحقيق،   -0 
 برگزاري كارگاه كاربردي پرورش تفکر-5برگزاري كارگاه كاربردي كاربرد آمار در تحقيقات علوم اجتماعی،  -4تحقيقات علوم اجتماعی و كارآفرينی، 

 عناوین طرح های تحقیقاتی انجام شده با همکاری اساتید دانشگاهها و دانشجویان كه در معرض دید بازدیدكنندگان قرار گرفت .

 

مركز آموزش و پژوهش  

زندانهای استان  2منطقه 

 ردیف عنوان طرح  تحقیقاتی 

 5 بررسی و ارزیابی چگونگی ساخت زندان الکترونیک مبتنی بر زندانبانی اسالمی با استفاده از علم روز در استان سیستان و بلوچستان

 9 نیاز سنجی آموزشی كاركنان اداره زندان های استان سیستان و بلوچستان

 9 زمینه های روانشناختی خودزنی و خودكشی و راهبردهای روانشناختی مقابله با آن

 ۲ زندان زاهدان NAو غیر  NAبررسی نیمرخ شخصیتی معتادان 

 6 بررسی عوامل گرایش مددجویان زندانهای زاهدان به مصرف داروهای آرام بخش

 5 بررسی عوامل جذب و نحوه افزایش گرایش به نماز در بین زندانیان

 1 بررسی مقایسه ای سبک زندگی نوجوانان بزهکار كانونهای اصالح و تربیت ونوجوانان عادی استان

 9 بررسی مقایسه ای امید به زندگی و جهت گیری زندگی در بین زندانیان باز و بسته زندان شهرستان خاش

تاثیر آموزش بخشودگی بر خودتنظیمی هیجانی زندانیان مرد آزاد شده مراجعه كننده به اداره خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج 

 زندان های استان سیستان و بلوچستان

2 

 51 بررسی علل و عوامل موثر بر تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان در بین مددجویان زندانهای استان سیستان و بلوچستان

بررسی اثر بخشی آموزش های روانی تربیتی با رویکرد معنوی بر مهارت های سبک زندگی اسالمی در نوجوانان كانون اصالح و 

 تربیت زاهدان 

55 

http://prisons.ir/wp-content/uploads/2016/12/نمایشگاه-1.jpg
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 87 پرورش

 
 
 
 

ارخانه توليد فکر در جهت ک كپژوهش از نيازهاي هر جامعه در راستاي رشد و استقالل بوده كه بايد در جهت تکامل از اين امر استفاده شود. چرا بايد مدرسه به عنوان ي
نظام، گام تعليم و تربيت در مسير آموزش معکوس گردد، زيرا مدارس ما به عنوان سازمان پژوهشی، نقشی اصلی در خالقيت و نوآوري گام بردارد و در مدارس پژوهش

افرايی دانش آموزان دارند. اگر به دنبال آن جامعه مستقل و غير وابسته هستيم، بايد علم و پژوهش را هاي متکی به خود، افزايش و تقويت دانش توليد علم، تربيت انسان
اقتصاد، فقرهقنقگ و  بخشتوسعه دهيم زيرا از نيازهاي هر جامعه در راستاي رشد و استقالل، پژوهش است. بايد در جهت تکامل همواره از اين امر استفاده كرد و در 

آذر را روز مقلقی و  25  ريزي درست، ابعاد، طرح و راه رفع و ميل به پژوهش را ميان دانش آموزان تقويت كنيم. ها را بيشتر نمود تا با برنامه مسائل اجتماعی پژوهش
ترين  اند. هدف اين امر ترويج فرهنگ پژوهش، شناسايی چالش و موانع پيش رو و تکريم و تجليل از پژوهشگران است. پژوهش و تحقيق يکی از مهمپژوهش نام نهاده

از آنها پقژوهقش  يکیعوامل در جهت شناسايی نيازها و رسيدن به اهداف و زدودن شک و ترديد در جامعه هستند. در سند تحول بنيادين، شش زيرنظام وجود دارد كه 
و آگاهی پژوهشگران  هاي پژوهشی را افزايش دهيم، زمينه را براي رشد هاي آموزشی و كارگاه است اگر معلمان، مديران و مدرسه پژوهشگر را در جامعه تقويت و كالس

ريزي درست، ابعاد، طرح و راه رفع و ميل به پژوهش را ميان دانش آموزان تقويت كنيم در پيشرفت جامعه نقش مهمی را  ايم. اگر با برنامهو رابطان پژوهشی افزايش داده
غرفه ، پژوهشکده  3ها را بيشتر كنيم.  اداره كل آموزش و پرورش استان با  ايم. براي همين جا دارد كه در بخش اقتصاد، فرهنگ و مسائل اجتماعی،  پژوهشايفا نموده

سراي امام علی ع در اين نمايشگاه حاضر شد. زيرا اين نمايشگاه را كانونی براي عرضه فکر و ايده هاي دانش آموزان سراي پويندگان  و پژوهشتعليم و تربيت، پژوهش
هاي پژوهشی و هنري،  مشتمل بر كتب تاليفی و مقاالت معلمان، دستاوردهاي معلمان، دانش آموزان بود كقه در و نخبگان علمی استان بشمار آورده است. اين غرفه

ها، مونتاژ ماشين پرايد ،ساخت انقواع ها، انواع رباتهاي تزيينی، دستگاه تست اعصاب، نمونه هايی از مدل نانو مولکولهاي رباتيک، دستگاه صيقل دهنده سنگبخش
سقاز شقکقوفقايقی  يقنقهروبات، صنايع دستی،ماكت و كوره آفتابی توليداتی به نمايش گذاشته شده است.دانش آموزان و فرهنگيان دستاوردهايی را ارائه دادند كه زمق

 شوند.استعدادهاي دانش آموزي در حوزه تحقيقاتی و پژوهشی بود ه و از بستر چنين نمايشگاه هايی،  اين دستاوردها در عرصه ملی معرفی می

 عملکرد غرفه پژوهش سرای پویندگان آموزش وپرورش ناحیه یک زاهدان

يشن وبقازي پژوهشی، صنايع هوشمند، دفاعی نظامی وفرهنگی وهنري وساخت انيم-سراي پويندگان آموزش و پرورش ناحيه يک زاهدان بافعاليت در چهارمحور علمی
بود كه سهم عمده اين فعاليت ها مقرهقون  25هاي سه بعدي وكسب سه عنوان برترملی كشوري درجشنواره نوجوان خوارزمی طاليه دار رونق اقتصادي وفناوري سال 

 زحمات كارشناسان فهيم پژوهش سرا وحمايت خانواده هاي محترم دانش آموزان خالق ومبتکر می باشد
 همچنين كسب پانزده رتبه اول تا سوم استانی جشنواره هاي نوجوان خوارزمی وجابربن حيان از افتخارات اين مركز می باشد.

هاي عقد تفاهم نامه در دستور كار پژوهش سرا ي پويندگان تحت نظارت دستگاه متبقوع دربخش تجاري سازي نيز هم اكنون با همکاري مركز رشد دانشگاه آزاد زمينه
 می باشد.

 افتخارآفرینان پژوهش سرا:
 متين قادري ساخت ميکروسکوپ هوشمند رتبه دوم جشنواره نوجوان خوارزمی -0
 ابوالفضل نورا ساخت ماده اطفاي حريق رتبه سوم كشوري در محور دست سازه ها -2
 علی مقدم رتبه اول استان در ساخت بازي هاي رايانه اي سه بعدي وانيميشن،-3
 علی غفوري رتبه برتر استان در ساخت صنايع دفاعی.-4
 رزا عباس نژاد و فاطمه هراتی مقدم رتبه سوم پژوهش كشوري در جشنواره نوجوان خوارزمی -5
 سيده فاطمه موسوي رتبه اول استانی جشنواره جابربن حيان باساخت دستگاه تعادل سنج گرمايی-6

هاي آزمايشگاهی، پژوهش، دست سازه ها و زبقان و تيم دانش آموزي منتخب استان با شركت در اين جشنواره موفق به كسب چهار رتبه كشوري در محورهاي فعاليت
فاطمه هراتی مققدم از و  ادبيات فارسی شدند. در محور فعاليت هاي آزمايشگاهی پريا يوسفی و يکتا جهانشاهی از ناحيه دو رتبه سوم، در محور پژوهش رزا عباس نژاد
زبکزايی از شهرسقتقان ه اناحيه يک زاهدان رتبه سوم ، در محور دست سازه ها محمد متين قادري از ناحيه يک زاهدان رتبه دوم و در محور زبان و ادبيات فارسی فاطم

 زهک رتبه سوم كشوري را كسب كردند.
نفر از دانش آموزان در چهار محور شامل فعاليت هاي آزمايشگاهی، زبان و ادبيات فارسی)احساس واژه ها(، پژوهش، دست سقازه  201مرحله كشوري جشنواره با شركت

رهنگی موثر و سازنده در ت فها برگزار شد. آقاي دكتر زورقی با تأكيد بر توسعه و تعميق روحيه پژوهش و كاوشگري، فهم زبان، باورها و ارزش هاي زبان فارسی، تعامال
يت بنيه تحلقيقل، آموزان، تقو سط  جهانی، توجه به دست ورزي و دست سازه هاي آموزشی، بهره گيري از فن آوريهاي نوين، رشد و شکوفايی استعداد و خالقيت دانش

رايندي و نقه صقرفقاً ه فتوصيف و تفکر خالق را از جمله اهداف برگزاري اين جشنواره می باشد. جشنواره نوجوان خوارزمی تنها جشنواره علمی و عملی است كه با نگا
وري می شود مرحله ي ادآنتيجه گرا و با رويکرد همه گير بودن و فراگير بودن و توجه اصلی به فعاليت هاي درون آموزشگاهی، يک موقعيت ويژه براي يادگيري است. ي

محور شامل فعاليت  6نفر از دانش آموزان در  0144نفر، مرحله استانی با شركت  6331نفر، مرحله منطقه اي با شركت  025/42مدرسه اي جشنواره در استان با شركت 
 رينی( برگزار شد.آف هاي آزمايشگاهی، زبان و ادبيات فارسی)احساس واژه ها(، پژوهش، دست سازه ها، زبان انگليسی)ايفاي نقش( و بازارچه هاي دانش آموزي )كار

 

 آموزش و پرورش 
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 های ماكارونی شد. دبیرستان نمونه ناحیه دو زاهدان، قهرمان كشور درمسابقات سازه
هاي سنگين و زيبا با كسب رتبه و با ثبت وزنقه دبيرستان نمونه علی بن ابيطالب )ع( ناحيه دو زاهدان در اولين جشنواره سازه هاي ماكارونی با گرايش سازه

ركوردار مسابقات سازه هاي ماكارونی در مرحله دانش آموزي در كل كشور شدند.شد. با هدف تقويت روحيه تحقيق در مدارس متوسطه در پقايقه  568411
شقود و  بتوانند دانش خود را به توليد و عمل برسانند همه ساله مسابقات سازه ماكارونی در مقدارس اسقتقان بقرگقزار مقی آموزان دوم و اينکه دانش

هايی را بسازند كه بتوانند چندين برابر وزن خود را تحمل كنند  كنندگان مجاز هستند با ماكارونی و چسب سازه شركت
دار و  آموزان در دو گروه سازه مققاومقت ها بشکل پل است. امسال در اين دوره از مسابقات، دانش كه اغلب اين سازه

سازه زيبايی به رقابت پرداختند كه دبيرستان نمونه علی بن ابيطالب )ع( ناحيه دو  زاهدان مقام اول در زاهدان و در 
 كيلو و ششصد گرمی را مهار و اول شدند. 54مرحله دانش آموزي كل كشور نيز وزنه 

رتبه دوم و سوم در دومین جشنواره نوجوان، خوارزمی توسط دانش آموزان سیستان و  ۲كسب 

 بلوچستان
تيم دانش آموزي منتخب استان سيستان و بلوچستان با شركت در اين جشنواره موفق به كسب چهار رتبه كشوري در 

هاي آزمايشگاهی، پريا يقوسقفقی و يقکقتقا محورهاي فعاليت هاي آزمايشگاهی، پژوهش، دست سازه ها و زبان و ادبيات فارسی شدند. در محور فعاليت
ها مقحقمقد جهانشاهی از ناحيه دو،  رتبه سوم در محور پژوهش رزا عباس نژاد و فاطمه هراتی مقدم از ناحيه يک زاهدان رتبه سوم، در محور دست سازه

متين قادري از ناحيه يک زاهدان رتبه دوم و در محور زبان و ادبيات فارسی فاطمه ازبکزايی از شهرستان زهک رتبه سوم كشوري 
نفر از دانش آموزان در چهار محور شامل فعاليت هاي آزمايشگاهی، زبقان  201را كسب كردند. مرحله كشوري جشنواره، با شركت

و ادبيات فارسی)احساس واژه ها(، پژوهش، دست سازه ها برگزار شد. آقاي دكتر زورقی با تأكيد بر توسعه و تعميق روحيه پژوهش 
و كاوشگري، فهم زبان، باورها و ارزش هاي زبان فارسی، تعامالت فرهنگی موثر و سازنده در سط  جهانی، توجه به دست ورزي 

آموزان، تققويقت بقنقيقه  و دست سازه هاي آموزشی، بهره گيري از فن آوريهاي نوين، رشد و شکوفايی استعداد و خالقيت دانش
تحليل، توصيف و تفکر خالق را از جمله اهداف برگزاري اين جشنواره می باشد. جشنواره نوجوان خوارزمی تنها جشنواره علمی و 
عملی است كه با نگاه فرايندي و نه صرفاً نتيجه گرا و با رويکرد همه گير بودن و فراگير بودن و توجه اصلی به فعقالقيقت هقاي 
درون آموزشگاهی، يک موقعيت ويژه براي يادگيري است. يادآوري می شود مرحله ي مدرسه اي جشنواره در استان با شقركقت 

محور شامل فعاليقت  6نفر از دانش آموزان در  0144نفر، مرحله استانی با شركت  6331نفر، مرحله منطقه اي با شركت  025/42
هاي آزمايشگاهی، زبان و ادبيات فارسی)احساس واژه ها(، پژوهش، دست سازه ها، زبان انگليسی)ايفاي نقش( و بقازارچقه هقاي 

 دانش آموزي )كار آفرينی( برگزار شد.

 برگزاری جشنواره نوجوان سالم 
اي، فيلم كوتاه، روزنامه ديواري و عقکقس هاي: ايده پردازي، مقاله پژوهشی، شعر، نقاشی، نرم افزار چند رسانهآموزي در رشتهاين جشنواره در بخش دانش

آموزش،تدريس و پيشگيقري پردازي، الگوها و فنونهاي مقاله، ايدهشود.براي فرهنگيان در رشتهدردوره متوسطه و در مقطع ابتدايی نقاشی و انشا برگزارمی
پردازي برگزار هاي مقاله، ايدهآموزان هم در رشتهو براي والدين دانش ايپيشگيري مدرسه هايدر درس، ابتکارات وپروژه

فرهنگی و پيشگيري به صورت ويقژه  هاي ابتکاريتوانند در بخش محصوالت و پروژهگردد و مدارس و ادارات نيز میمی
 شركت نمايند.

دانش آموز زاهدانی در طرح جشنواره نوجوان خوارزمی موفق به ساخت بازی رایانه ای تحت عنوان 

 شکار ربات شد.
اي تحت عنوان شکار ربقات اسقت. آموز دبيرستان رزمجو مقدم زاهدان، طراح و برنامه نويس بازي رايانهعلی مقدم دانش

ارائه و مقام استانی را كسب نمود كه بعقيده داواران به مرحله كشوري نيز راه خواهقد  25-24وي اين طرح خود را در جشنواره خوارزمی در سال تحصيلی 
 يافت.

ام.مدل ها را با استفاده از و زبان برنامه نويسی شارپ ساخته  unity3dعلی مقدم در نحوه ساخت اين بازي گفت: من اين بازي را با استفاده از نرم افزار 
-را هم از اينترنت دانلود كرده ام. البته بعضی از آن ها را خودم ساخته ام.اين دانقش textureساخته ام  3d max 2014و   maya 2014نرم افزار

توانيم. آموزكوشا و نخبه در خصوص هدف ساخت گفت: خواستن توانستن است و ما ايرانيان بايد نشان دهيم كه فقط كشورهاي خارجه نيستند و ما نيز می
كه يقک روزي  اينمقدم در پايان گفت: من آرزو دارم يک برنامه نويس حرفه اي شوم و با استفاده از نرم افزار ويژوال استوديو بازي و نرم افزار بسازم و 

 برسد كه ما به جهان نشان دهيم ما ايرانيان هم قادر به هر كاري هستيم.
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 غرفه آموزش و پرورش در نمايشگاه امسال  شامل:

اين غرفه، پژوهشی و هنري و مشتمقل   5سراي امام علی ابن ابيطالب)ع( ناحيهپژوهش - 42سراي پويندگان ناحيه پژوهش -پژوهشکده تعليم و تربيت 
هقاي باشد كه در بقخقشبر كتب تاليفی و مقاالت معلمان، دستاورد هاي معلمان، دانش آموزان در طی سه ماهه اخير از شروع سال تحصيلی جاري می

هايی از مدل نانو مولکول ها، انقواع ربقات هقا، هاي ماكارونی، دستگاه صيقل دهنده سنگ هاي تزيينی و دستگاه تست اعصاب و نمونهرباتيک، سازه
 توليداتی را به نمايش گذاشته است.

 دستاوردهاي پژوهشی و تحقيقاتی

مقه فقاطقدر بخش ربوتيک: ربات جنگجو، ساخته آرمين ريگی دانش آموز دبستا شهيد آسوده، ربات نور ياب، اثر امين سارانی و ربات مسير ياب، ساخته 
سرا مبنی بر كاربردي كردن علوم اميري از جمله فعاليت هاي دانش آموزان هستند كه در اين نمايشگاه ه ارائه گرديده و بيانگر بخشی از اهداف پژوهش

 وژياست. بر همين اساس، در كارگاه روبوتيک، اين دانش آموزان آموختندكه چگونه ازعلومی چون فيزيک، مکانيک، كامپيوتر و الکترونيک درتقکقنقولق
 ساخت روبوت استفاده نمايند.

در بخش سازه هاي ماكارونی: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم، ضمن دريافت آموزش هاي الزم در زمينه عمران و سقاخقتقمقان سقازي،بقا اصقول 
 كيلوگرم نمودند. 45تا  25واستانداردهاي الزم در ساخت سازه هاي بزرگ نظير پل و سد آشنا شدند و نهايتا اقدام به ساخت نوعی پل با تحمل وزن بين 

اد تقعقددستگاه تست اعصاب: اين دستگاه نيز با بهره گيري از دانش فيزيک(الکتريسيته) و مدارهاي الکتريکی، طراحی و ساخته شده است و بيانگقر اسق
ع مقطدانش آموز در تبديل علم به عمل است.دستاوردهاي پژوهشی و تحقيقاتی: ناحيه يکدستگاه صيقل دهنده سنگهاي زينتی: ساخته دانش آموز مبتکر
ی مقانقابتدايی، سيده فاطمه موسوي، برنده جايزه كشوري جشنواره جابربن حيان است. كه با طرحی بسيار ساده و كاربردي آسان، می تواند در مقدت ز

ندگقی رخشمناسب، قطعه سنگهاي زينتی خام استخراج شده از معادن را كه ظاهري غير شفاف و ناصاف دارند، صيقل داده و از آنها سنگهايی با تاللو ود
 بسيار باال و مناسب هنر جواهر سازي پديد آورد.

اتم كربن(، اندازه اي بسيقار كقوچقک دارد  15در بخش آزمايشگاه نانو: نمونه هايی از مدل مولکول باكی بال كه به رغم تعداد زياد اتمهاي سازنده آن )
 فقتقهويک نانو مولکول می باشد، هم به روش اريگامی و هم به روش جورچين ساخته شده است و در معرض ديد عالقمندان به اين علم ) نانو(قرار گقر
تازدن و  است. تا با اين شيوه نشان دهد كه در نانو ساختارها می توان با افزودن سطوح و درعين حال كم كردن حجم ساختار)آنچه كه در روش اريگامی
انقش ت دمتوالی كاغذ رخ می دهد(، به ذخيره انرژي تا چندين برابر اقدام نمود. در بخش هنر هاي دستی، نيز مجموعه اي از دست ساخته ها و توليقدا

از  روهآموزان هنرستانهاي كار و دانش، شامل سفالگري، سوزن دوزي، ماكت ساختمان و ... كه نشان دهنده از قوه به فعل درآمدن استعدادهاي اين گق

 .دانش آموزان است، به نمايش گذاشته شده است
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 اداره كل

 حضور آموزش و پرورش كل استان سیستان و بلوچستان  در نمایشگاه هفته پژوهش استانی به روایت تصویر 
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قانون تشکيل شركتهاي آب و فاضالب، شركتی تحقت  0به استناد ماده 
عنوان شركت آب و فاضالب استان سيستان و بلوچستان )سهامی خاص( 

تشکيل گرديد. هدف از تشقکقيقل شقركقت مقطقابقق  70در آبان ماه 
ايجاد تاسيسات توزيع آب شهري و تاسيسات مرتبط با جقمقع  اساسنامه،

هقاي آوري، انتقال و تصفيه فاضالب شهري و بهره برداري از تاسيسات مورد نظر می باشد. اجراي شبکه
هاي تقامقيقن و و تصفيه فاضالب و اجراي طرحآوري، انتقالهاي جمعمربوط به توزيع آب، اجراي طرح

آوري و تصقفقيقه ها در بخش تامين و توزيع آب، جمقعهاي آب و فاضالب مسئوليتانتقال آب از جمله وظايف اين شركت است. قبل از تشکيل شركت
ها و حتی بالتصقدي بقوده اسقت. هاي وابسته به شهرداريها، شوراي محلی و شركتها، بخش خصوصی، تعاونیفاضالب بعهده وزارت نيرو، شهرداري

اي بقه هاي توسقعقههاي متعددي در تامين زيربنايی ترين خدمات گرديده بود. و نيز طرحبدليل اين پراكندگی در گذشته باعث بروز مشکالت و گرفتاري
هاي موجود استفاده الزم بعمل نيامده نيروهاي متخصص الزم جذب و تربيت نگرديده و نهايتا خدمت رسانی به مردم در بسيقاري تاخير افتاده و از ظرفيت

قانون تشکيل شركتهاي آب و فاضالب به تصويب مجلس رسيد. و وزارت كشور مامور تشکيل  0354از نقاط با اخالل مواجه گرديد.براي اولين بار در سال 
اين شركتها گرديد. اما مشکل هم چنان باقی ماند تا اينکه رشد سريع جمعيت شهرها و مشکالت زيست محيطی همگان را بقر ضقرورت ايقجقاد يقک 

مقعقاونقت آب و  64سازماندهی ملی براي بخش آب و فاضالب آن هم در جوار متولی اصلی در كشور يعنی وزارت نيرو متقاعد ساخت.باالخره در سال 
طرح تشکيل شركتهاي آب و فاضالب استانی توسط وزارت نيرو و همکاري جمعی از نمقايقنقدگقان  62فاضالب شهري در وزارت نيرو تشکيل و در سال 

به تصويب مجلس شوراي اسالمی رسيد و فصل جديدي در توسعه و بهبود  62مجلس تقديم مجلس شد.قانون تشکيل شركتهاي آب و فاضالب در ديماه 
و با تحويل گيري شهرهاي زاهدان و زابل از متوليان قبلی  70خدمات شهري در ايران آغاز شد.شركت آب و فاضالب استان سيستان و بلوچستان در سال 

نفر تحت پوشش خدمات رسانی اين شركت قرار دارنقد.در حقال حقاضقر  0233102 شهر استان با جمعيتی بالغ بر 37 آغاز به كار نموده و در حال حاضر
شهر استان آب آشاميدنی مورد نياز و آب بهداشتقی شقهقرهقا را تقامقيقن مقی نقمقايقد و تقنقهقا شقهقرهقاي زابقل  22 حلقه چاه در 047تعداد

از منابع آب سطحی استفقاده مقی  ،اديمی،بنجار،محمدآباد،هامون شهر،هيرمند،زهک و بخشی از زاهدان،چابهار،كنارک
 (0322 نمايند. )مرداد

حضور شركت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری 

 دستگاههای اجرایی استان 
شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان در نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري دستگاههاي اجرايی استان در 
محل دانشگاه سيستان و بلوچستان حضور يافت .اين نمايشگاه كه با موضوع دستاوردهاي پژوهشی، فناوري و فن بازار 

ه، اققدامقات آمقوزشقی و عات، طرح ب استان سيستان و بلوچستان با حضور چشمگير خود دستاوردها، آمار و اطال برگزارشده است و شركت آب و فاضال
دهقاي آورپژوهشی را در معرض ديد عموم قرار داد .اين نمايشگاه با موضوع دستاوردهاي پژوهشی، فناوري و فن بازار و با هدف به نمايش گذاشتن دست 

هاي فناوري و پژوهشی در دانشگاه سيستان و بلوچستان برگزار گرديد و شركت آبفا با ربات ساخته شده در شركت آب و هاي دولتی استان در حوزهدستگاه
ها و كمک به بدست آوردن اطقالعقات از هاي فاضالب و تصويري برداري از مسير لولهفاضالب زابل )دستگاه ويدئو متري( و با قابليت ورود به منهول

شبکه فاضالب كه قبالً براي  انسان قابل دسترس نبود دراين نمايشگاه شركت كرد.اين ربات كه توسط مهندس مسلم سردشتی طراحی شده اسقت بقا 
و  ريقاكمک و سرمايه گذاري آبفا ساخته شد. طرح برگزيده ديگري كه در نمايشگاه خوش درخشيد،  ارزيابی روش آبگيري از بستر فيلتراسيون در كف د

هقا  مقايسه آن با برداشت آب از چقاه
هقاي  جهت تامين آب مورد نياز سامانه

كن استان سقيقسقتقان و  آب شيرين
گقيقري از انقرژي  بلوچستان با بهره

هقاي  خورشيد در شيرين كقردن آب
شور در مقياس پايلوت سيقسقتقان و 

 بلوچستان است.

شركت آب و 

 فاضالب 
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شود و جقريقان  اي مديريت می پارک علم و فناوري سازمانی است كه با هدف افزايش ثروت در جامعه توسط متخصصان حرفه
انقدازد.ايقن گقونقه  هاي خصوصی و بازار به حركت مقی ها، موسسات تحقيق و توسعه، شركت دانش و فناوري را ميان دانشگاه

آن كنند. پارک علم و فناوري محيطی است كقه در  هاي نوآور را تقويت كرده و فرايندهاي زايشی را تسهيل می ها از طريق مراكز رشد، سازمان پارک
تعميقق گيرند تا به خالقيت و نوآوري بپردازند ها و صنايع، مجتمع شده و زير پوشش و حمايت قرار می واحدهاي تحقيقاتی مستقل يا وابسته به سازمان

داف گيري دولتی براي توسعه فناوري و علوم كاربردي، از جقمقلقه اهق هاي تحقيقاتی، واحدهاي توليدي و مراكز تصميم ها، سازمان ارتباط بين دانشگاه
هاي علم و فناوري است.پارک علم و فناوري استان سيستان و بلوچستان در مسير حمايت و كمک به توسعه شركتقهقاي دانقش  ايجاد و توسعه پارک

با اخذ مجوز اصولی در هفتاد و سومين نشست كميته تخصقصقی فقنقاوري  0320بنيان، ايده هاي نو و تاكيد بر تجاري سازي نتايج تحقيقات از سال 
درصد زمينه فعاليت پارک علم و فناوري استان بقا  41وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وارد عرصه حمايت از تجاري سازي ايده هاي دانش بنيان شد.

معدنقی  معدن و فراورده هاي -توجه به توانمندي هاي منطقه به اين حوزه ها معطوف می شود: انرژي هاي نو )با تأكيد بر باد و خورشيد و امواج دريا(
 شيالت و آبزي پروري  -كشاورزي)با تأكيد بر گياهان دارويی، محصوالت گرمسيري، موز و خرما و محصوالت مقاوم به شوري و كم آبی( -غير فلزي

 قسمتهای مهم پارك علم و فناوری:

 فن بازار صنایع دستی
پارک علم و فناوري استان سيستان و بلوچستان با توجه به لزوم ايجاد مکانقيقسقم 
اطالع رسانی صحي ، شبکه سازي و ايجاد بستر مناسب براي استقانقدارد سقازي 
مبادالت و صادرات صنايع دستی و هنر استان،  اقدام به ايقجقاد و راه انقدازي 

 ساختاري مناسب جهت دستيابی به اين مهم نموده است. 

 مركز رشد واحدهای فناور
مركز رشد پارک علم و فناوري سيستان وبلوچستان  با هدف فراهم آوردن و ايجاد 
محيطی براي تشويق و توسعه مهارت هاي كارآفرينی، برنامه هقاي كقمقکقی و 
حمايت هايی را در خصوص تامين بخشی از سرمايه مورد نقيقاز شقركقت هقا و 

دسترسی به متخصصان حرفه اي و علمی  جهت تبديل محصوالت ، خدمات  و فناوري هاي قابل فروش در دستور كار خود قرار داده است. الزم بقه 
هقاي ژي ذكر است مركز رشد واحدهاي فناور در چهار حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات، كشاورزي و منابع طبيعی) با تاكيد بر گياهان دارويی(، انقر

 تجديد پذير) با تاكيد بر باد، خورشيد و امواج دريا(  معدن وفرآورده هاي معدنی به صورت تخصصی فعاليت می نمايد.

 آزمایشگاه كشت بافت
ده پارک علم و فناوري استان سيستان و بلوچستان با در نظر گرفتن مزيت نسبی منطقه در تجاري سازي گونه هاي گياهی تکثير شده با ارزش افقزو

تجقهقيقز و در  0324باال نظير رقم هاي مرغوب انبه، به ليمو، خرما و گياهان زينتی از طريق تکنيک كشت بافت، آزمايشگاه كشت بافت را در سال 
 اختيار واحدهاي فناور مرتبط با اين حوزه قرار داد 

 های مستقر در پارك علم و فناوریشركت
توسعه -زند گستر شرق-مجتمع فناوري مبتکران )دنياي هوشمند مجازي(-سيستم كاوي شرق-ايده پردازان فرا هوش برتردر حيطه فناوري اطالعات: 

 پيشگامان نوين ارتباط زاريس-فناوري ويرا پردازان آريا
 -مجتمع مبتکران )روياي هوشمند مجازي-فناوري انرژي هاي نوين بنيان-هامون 4714افالک نماي -علم و صنعت هاموندر حيطه الکترونيک: 

 تعاونی صنايع دستی معراج بلوچستان-تعاونی هانی و مهتاب-طاووس نگار مهتاب-سوزن دوزي بلوچ-مجتمع شيکا چرمدر حيطه هنر و معماري: 
 افق گستر شريف-مهندسی انرژي تاالب هامون-واحد تحقيق و توسعه سيمان سيستاندر حيطه مهندسی شيمی: 

تفتان كانی جنقوب-پويان آب هامون-مشاور معدنی اونيکس-سهند تفتان-زمين پژوهان مکران-مکران كانسار زاهداندر حيطه زمين شناسی و معدن: 
 مجتمع صنعتی معدنی كاويال معدن فراز تفتان-تعاونی معدنی سنگ كروميت زاهدان-

 تک دارو پارسدر حيطه غذا و دارو: 
 

 پارك علم و فناوری 



 

 

 
نشریه داخلی حوزه معاونت پژوهش و فناوری                                                 

 پارك    9155، دسامبر 5926نامه هفته پژوهش، فناوری و فن بازار، آذر ویژه    

علم و  

 93 فناوری 
 

كشقت و -تعاونی دانش بنيان پيک زيست فناوران كارآفرين زاهدان-گل گهر دارو-زيست فناوري كيانسهدر حيطه گياهان دارويی و فناوري هاي زيستی:  
 صنعت و فراوري گياهان دارويی مکران طب ايرانشهر

 انرژي سبز انوشيروان مها سازهدر حيطه انرژي هاي نو: 
تقعقاونقی فقراز -انديشه بکر هقادي-هامون آزماي شرق-راهبران سيستم افراز-سازه فضا كاران مدرن خاتم-زيست توسعه پايدار شرقدر ساير حيطه ها:  

 مشاوره ستاره طاليی جاده ابريشم -صنعت زاهدان
 كارگاه های برگزار شده در هفته پژوهش:

 كارگاه آموزشی نقش فناوري اطالعات در كارآفرينی،  مدرس مهندس احمدي   -0
هاي بازاريابی و تحقيقات بازار، استراتژي و برنامه بازاريقابقی،  شامل تکنينک—كارگاه كارگاه آشنايی با بازاريابی و برندينگ، مدرس مهندس احمد زاده -2

 هاي بازار و مفاهيم و كاربردهاي برندينگ  ويژگی
 كارگاه آموزشی تشخيص فرصت هاي كارآفرينی، مدرس مهندس ضيايی  -3
 كارگاه آموزشی كسب و كار هوشمند و نقش داده كاوي،  مدرس مهندس احمدي  -4
 ، مدرس مهندس احمدي  ACMكارگاه آموزشی برنامه نويسی  -5

 معرفی چند شركت موفق حضوریافته در نمایشگاه 

 مشاور معدنی اونیکس
اكتشاف ژئو فيزيکی به منظور شناسايی توده هاي عقيم از بارور و طراحی و ساخت دستگاه فراوري زمينه فعاليت:  

 طالي پالسر
اي كه در اين نوع اكتشاف برخی از مهمترين خواص فيزيکی زمين توسط ابقزارهقاي  باشد به گونهشرح فعاليت: نوآوري اين فعاليت در روش اكتشاف می

شوند معموال شود. خواصی از سنگ ها كه در اكتشافات ژئوفيزيکی، سنجيده میويژه اندازه گيري شده و با تفسير نتايج حاصله، شرايط زير زمين استنتاج می
شامل كشسانی، هدايت الکتريکی، چگالی، خاصيت مغناطيسی و راديواكتيويته است. يکقی 
از منابع توليد طال، معادن پالسري طالست كه در رودخانه ها و محيط هاي پايين دسقتقی 
معادن قديمی طال يافت می شود. اما ويژگی اين ذخاير عيار كم، آزاد بودن ذرات طال و نيز 
اندازه هاي كوچک آنست. اين ويژگيها باعث شده با توجه به در دسترس بودن و هقزيقنقه 
پايين استخراج اين ذخاير فرآوري و پرعيارسازي اين نوع طال مورد مطالعه و بررسی باشقد. 
يکی از تجهيزات نسبتا جديد در اين زمينه دستگاه فرآوري نلسون می باشد كه بقه روش 

ام انقجقثقلی و با راندمان قابل توجهی قابليت جداسازي ذرات طال را با هزينه كم دارد. در طرحی كه توسط شركت اونيکس به سفارش يک شركت داخلی 
ل و رومشد دستگاه نلسون از روي يک نمونه خارجی مهندسی معکوس و ساخته شد. عالوه بر اين تجهيزات قبلی و بعدي فرآوري نيز شامل فيدر و سرند ت

باشد كه در مقياس نقيقمقه سيتم شستشو نيز در اين طرح طراحی و ساخته شد. طراحی دستگاه سانتريفيوژ نلسون و سرند ترومل از ويژگيهاي اين خط می
ها به همراه ژنراتور توليد نيرو، بر روي يک تريلر كه امکان جابجايی صنعتی با ظرفيت ده تن بر ساعت طراحی و ساخته شده است. قرار گرفتن كليه دستگاه

 هاي اين دستگاه است.به اين دستگاه را می دهد از ساير ويژگی

 شركت زیست بوم زاهدان
 اي، توليد انبوه و بسته بندي گياه استويا در استان سيستان وبلوچستانتکثير درون شيشهعنوان فعاليت: 
 شرح فعاليت:

باشد و براي صدها سال براي شيقريقن برابر شيرين تر از شکر است. شامل هيچ مقدار كالري نمی 311تا  211گياه استويا حدوداً 
نمودن غذا و نوشيدنی ها در آمريکاي جنوبی استفاده می شده است و براي دهه هاي متمادي هم در آسيا مورد اسقتقفقاده ققرار 

ار خون باال هستند فش گرفته است. تحقيقات و مطالعات گسترده اي درباره استويا و اثرات مفيد و فوايد آن بر بيماران ديابتی از نوع دوم و بيمارانی كه داراي
انجام شده است و اين گياه طبيعی بهترين جايگزين شيرين كننده هائی چون قند يا شکر بر اينگونه 
بيماران است.نوآوري استفاده از استويا عالوه بر اثرات دارويی جنبی، سالمت محور بودن آن اسقت 

،   (   آسپارتام، سديم ساخاريقن و سقيقکقالمقات   )   كه به دليل نداشتن اثرات منفی قندهاي ساختگی 
جايگزين آنها در صنعت خواهد شد. به ويژه آنکه در حرارت هاي باال تغيير ماهيت نيز نمقی دهقد. 

 باشد.عالوه بر اين اجراي وتوسعه سط  زير كشت اولين بار در استان می
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 معرفی چند شركت موفق حضوریافته در نمایشگاه 

 شركت انرژی بهینه هوشمند آذر هامون
 عنوان طرح: دوچرخه هيبريدي هوشمند

 شرح فعاليت: 
طرح مد نظر يک دوچرخه هيبريدي می باشد كه در آن انرژي هاي برق و مکانيکی )راكب( به صورت تركيبی استفاده 

وجقه  يد.می شود بطوريکه برق مورد نياز آن توسط پنل خورشيدي نصب شده روي دوچرخه تامين می شود. لذا می توان آن را يک دوچرخه هيبريدي پاک نام
 تمايز آن با دوچرخه هاي موجود منبع تامين انرژي الکتريکی آن است كه با استفاده از انرژي خورشيدي تامين می گردد.

 دستاوردها: طرح برگزيده در مسابقات طراحی و ساخت دوچرخه هيبريدي 

 شركت انرژی سبز انوشیروان 

 عنوان فعاليت: ظراحی و ساخت توربين بادي
 شرح فعاليت:

با توجه به پتانسيل خوب كشور بخصوص استان سيستان و بلوچستان  در  زمينه باد هقاي مقداوم 
جهت توليد برق با توربين هاي بادي و همچنين هزينه باال جهت تامين ژنراتور و توربين هاي بادي 
از چين و هند توليد اينگونه توربين ها با قيمت پايين تر و پشتيبانی مدوام  در شركت انرژي سقبقز 
انوشيروان انجام می پذيرد. طراحی  ژنراتور به گونه اي انجام گرديده كه براي چرخش نياز بقه بقاد 

تند نداشته و جهت توليد برق لوازم خانگی مانند يخچال ،تلويزيون 
،كولر و  استفاده در مزارع براي پمپ هاي آب مورد استفاده ققرار 

 گيرد.می
 

 شركت آریا صهبا بلوچستان 

 هاي پيش ساخته پرورش طيورعنوان طرح: سالن
 شرح فعاليت: 

تايی( و براي پرورش و نگهداري انواع طيور )گوشتی، تخمگذار، مادر، جقوجقه  0211و  611سازه هاي پيش ساخته پرورش طيور در ابعاد و ظرفيتهاي مختلف)
، رطقوبقت، ايشكشی ( توليد می گردد . اين سازه ها قابل حمل هستند و در آنها تمامی عوامل استاندارد كه جهت پرورش طيور نياز است نظير )سرمايش، گرم

خوري، دفع فضوالت و ...( بصورت كامال مکانيزه و تحت كنترل اتوماسيون تعبيه شده است. به دليل طبقاتی بودن فضاي پرورش در نور،  تهويه، آبخوري و دان
 يابدمی اين سازه ها تراكم در واحد سط  باال ميرود و بدنه سازه نيز كامال عايق و ايزوله می باشد به همين دليل هزينه سرمايش و گرمايش كاهش 

 شركت فراز صنعت زاهدان 

 عنوان فعاليت: طراحی و توليد هواپيماي مدل
 شرح فعاليت: 

صنعت ساخت وتوليد هواپيماي مدل يک فرايند نسبتا مشکل و پيچيده بقوده ودرانقحقصقار 
شركت هايی ازكشورهاي محدودي نظير چين بوده وبا هزينه هاي باالومققاومقت مصقرفقی 

پايين ارئه می شود. اما تيم فوق پس ازبررسی وانجام آزمايشهايی برماده پلی كربنات كه توليدآن تمامقا بقومقی بقوده 
ومقاومت بسيارباالتري از ساير مصال  داشته واجراي آن بسيار ساده تر وكم هزينه تر ارساير روش هاي مقوجقوداسقت. 

ليدي در بدنقه تو مهمترين وجه تمايز قيمت رقابتی محصول در بازار است كه با حفظ كيفيت به گزينه مناسب خريداران بدل شده. با توجه به اينکه كليه قطعات
 رود.هواپيما توسط شركت فراز صنعت انجام ميگيرد پشتيبانی قطعات يدكی براي كاربران داخل كشور از جذابيت هاي استفاده از محصول بشمار می

 دستاوردها:
 داراي تاييديه دانش بنيان نوپا

 2102مدال طالي جشنواره مخترعين كره جنوبی در بخش هوا فضا 
 2103جايزه ويژه مخترعين جشنواره نورنبرگ آلمان 

 2103ديپلم افتخار از وزارت علوم لهستان 
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 سالمت 

95 
 
 
 
 
 

دولت يازدهم با رويکرد تدبير و اميد و آرامش در 
جهت زدودن غبار فقر و محروميت و افقزايقش 
شاخص هاي سالمت در جهت برداشتن از چهره مردم سيستان و بلوچستان بقه 
اجرا گذاشته است از جمله اجراي طرح بيمه همگانی سالمت جهت افراد فقاققد 

اي در استان و برنامه تحول نظام سالمت كه يکی از عظيم تقريقن پوشش بيمه
 باشد.طرحهاي دولت تدبير و اميد می

در همين راستا اداره كل بيمه سالمت استان سيستان و بلوچستان در جقهقت 
تحقق شعار عدالت اجتماعی با اجراي طرح هاي ملی توانسته است بقيقش از 

نفر از هموطنان عزيزمان را در استان اعم از روستائيان ، ساير اقشار،  2020344
كاركنان محترم دولت، شهرنشينان، بيمه همگانی سالمت و بيماران خقاص را 

نمايندگی در شهرستانهاي اسقتقان  3دفاتر پيشخوان دولت و  73اداره بيمه سالمت و بيش از  2تحت پوشش خود قرار دهد. همچنين اين اداره كل داراي 
درصد  21درصد خدمات سرپايی و  71می باشد كه امورات مربوط به صدور، تعويك و تمديد دفاتر بيمه شدگان عزيز را در استان انجام می دهند بطوريکه 

موسسه و مراكز درمانی شهري و روستايی اعم از پزشکان  221نمايد. با بيش از خدمات بستري همراه با تجهيزات مورد نياز بيماران بستري را پرداخت می
امقی تمق عمومی، متخصص، فوق تخصص و داروخانه، آزمايشگاه، راديولوژي، درمانگاه، فيزيوتراپی و بيمارستان در سط  استان طرف قرارداد می باشد كه
حركت به ” پرداخت ها به اين موسسات درمانی بروز می باشد تا بيمه شدگان عزيز مشکل درمانی نداشته باشند تا فرمايش مقام معظم رهبري كه فرمودند:

محقق گردد .اداره كل بيمه سالمت استان سيستقان و “ سمت گشودن گره هاي مردم و ايجاد يک زندگی سالم و مرفه وظيفه اسالمی همه ما می باشد.
بلوچستان توانسته نياز بيمه اي تمامی مردم و اقشار كم درآمد جامعه را بر آورده نمايد و جايگاه واقعی خود را پيدا نموده 

 04درصد از جميعت استان تحت پوشش بيمه سالمت قرار دارند. همچنين اين اداره كل در   41است چرا كه بيش از 
سال گذشته از جشنواره هاي استانی در طرح ارزيابی عملکرد و سنجش ميزان رضايتمندي مراجعين رتبه برتر استانی را 
به خود اختصاص داده است و افتخار دارد با حمايت هاي همه جانبه دولت تدبير و اميد و رهنمودهاي مقديقر عقامقل 
محترم سازمان و هيئت مديره و نماينده محترم ولی فقيه در استان و امام جمعه معزز زاهدان و استاندار محترم در جهت 
تحقق شعار عدالت اجتماعی رياست محترم جمهوري تالش نموده تا خدمتگزار خوبی در جهت ارائه خدمت مطلوب تقر 

 به مردم جامعه باشد.

 حضور اداره كل بیمه سالمت در نمایشگاه هفته پژوهش 
دهقد. در ايقن همه ساله با فرا رسيدن هفته پژوهش، اداره كل بيمه سالمت، گوشه اي از فعاليت هاي خود را به معرض ديد بازديد كنندگان ققرار مقی

را در اختيار داشته و خدمات بيمه ازجمله ثبت نام دفترچه بيمه سالمت و تاييد نسخ دارويی  02نمايشگاه نيز اداره كل بيمه سالمت استان يک غرفه بطول
داده است.  از طريق نصب بنر و استند و تهيه كتابچه راهنما ي پزشکان، طرحهاي اجرايی در استان و بروشور و پمفلت و پوسترهاي را در اين غرفه ارائه  

كل بقيقمقه  ارهخبري آخرين خدمات ارائه شده به بيمه شدگان را به معرض ديد بازديدكنندگان قرار داده است. در اين نمايشگاه بازديدكنندگان از غرفه اد
د.اين اداره فتنسالمت، از نحوه ارائه خدمت اداره كل اطالع يافته و از نقش اين اداره در پرداخت هزينه هاي درمانی و كمک و ياري بيمه سالمت آگاهی يا

ي خود را در قالب كتاب، پروژه، اختراع، مقاله، پايان نامه، جزوات، بولتن و بروشور در معرض ديد بازديدكننقدگقان از هاي يکسالههمچنين عناوين فعاليت
 غرفه قرار داده است. 

و دسقتقاوردهقاو  در آغازين روز افتتاح نمايشگاه مهندس علی اوسط هاشمی استاندار و دكتر صفدري مدير كل بيمه سالمت استان از غقرفقه پقژوهشقی
د ابقتقدا بيمه سالمت استان بازديد و از نزديک با آخرين فعاليتهاي و عملکرد اداره كل در بحث بيمه سالمت اگاهی يافت.در اين بازدي محورهاي پژوهشی

هاو اجراي طرح بيمه همگانی سالمت در استان را به حضور استاندار رسانقيقد.در ضمن ارائه گزارش از فعاليت بيمه سالمت استان دكتر صفدري مدير كل
ک كقمق ادامه مهندس هاشمی استاندار ضمن تقدير و تشکر از دكتر صفدري و مجموعه اداره كل گفت: اجراي طرح بيمه همگانی دردولت تدبير و اميد با

امه اظهقار می باشد.استاندار در اد گرفت و همه مردم از يک بيمه سالمت كافی برخوردار شدند اين كاربسيار بزرگ و پسنديده  شما كاركنان بخوبی انجام 
ون بقيقمقه م چقداشت: هدف همه ما خدمت به اين مردم ميباشد بيائيم خدمات را بهتر و اسانترو مطلوبتر و به مردم ارائه نمائيم و مردم را راضی نگهداري

 اداره كل بیمه سالمت 
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میراث 

فرهنگی،  96 
 
 
 
 

 
ايران به سبب موقعيت جغرافيايی و بيش از هفت هزار سال تمدن و فرهنگ و نيز تنوع 
فرهنگی در جغرافياي زيستی خود،يکی از شاخص ترين كشورها در حقوزه مقيقراث 
فرهنگی بشري است. ميراث فرهنگی هر كشور از اساسی ترين اركان تحکيم هويقت، 

هاي مختلف آن موجب روشقن ايجاد خالقيت و خودباوري ملی است. پژوهش در زمينه
هاي حاصل از ميراث طوالنی جامعه و تسريع در شدن ابهامات تاريخی، شناخت ارزش

شناخت ارزش هاي نهفته در ميراث فرهنگی هر كشور می شود. ميراث فرهنگی داراي 
شود  قابل ديقدن و دو بعد متفاوت است. ميراث فرهنگی مادي كه به آثاري گفته می

لمس كردن باشد. مثل بناهاي تاريخی، اشياي موزه اي و ...از اين رو ابعاد مادي ميراث 
فرهنگی از ديرباز به سبب ماهيت و ويژگی هاي صوري خود شناخته شده بودند، ارزش 
هاي آن كم و بيش در هر دوره مورد تأكيد قرار گرفتند، تخريب آن محسوس و ققابقل 

بقه ديدن بود و اهميت بازسازي، حفاظت و نگهداري آن پيوسته آشکارا بوده است. ميراث فرهنگی معنوي: ميراث فرهنگی معنوي گنجينه زنده بشري 
هاي گوناگون تاريخی شکل می گيرد و با اصولی ثابت و قابقل شمار می رود و بازتاب مجموعه اي از فرآيندهاي ذهنی است كه در يک جامعه در دوره

هاي ايقن يشناخت به خالقيت هاي صوري و مادي منجر شده و پيوسته بازتابی از نيازها و نيز پاسخ به آن نياز را در خود داراست.هنجارها و قانونمند
ها هميشه مورد احترام جمعی اي ناخودآگاه و روايی و سنتی از نسلی به نسل ديگر منتقل و آموخته شده و معيارهاي ارزشی آنمجموعه پيوسته به گونه

هاي رايج، گنجينه نام ها؛دانش سنتی: شامل فناوري سنتی ) معماري سنتی، طب سنتی، نجوم سقنقتقی و ...(گيرد. مانند: زبان: شامل گويشقرار می
ها و مراسم؛فولکلور: شامل نمودهاي روايی )قصه ها و ادبيات روايی( نمودهاي مقوسقيقققايقی روايی، آييناساطير: شامل باورداشت ها و اعتقادات تاريخ

هاي آيقيقنقی، هاي سنتی، اشکال گوناگون نمايشها و آوازهاي سنتی(، نمودهاي حركتی )حركات موزون، نمايش سنتی و ارزش)موسيقی سنتی، ترانه
سازي، سفال، موزاييک و كاشی، صنايع چقوب، كاري، مجسمهدستی: طرح ها و نمادهاي سنتی، نقاشی، كندههاي سنتی( و نمودهاي مادي )صنايعبازي

 جواهرسازي، پوشاک، نساجی، فرش، سوزن كاري و ...(.

 حضور اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان در نمایشگاه 
اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگري استان سيستان و بلوچستان در بقرگقزاري 
نمايشگاه هفته پژوهش با حضور نمايندگان ادارات كل موسسات علمی و مجموعه هاي فرهنگی 

 هاي دانشگاه سيستان و بلوچستان مشاركت دارد.استان در محل  نمايشگاه
در اين نمايشگاه كه ادارات كل و سازمانها آخرين مطالعات و دستاوردهاي خقود را در حقوزه 

هم  پژوهش به معرض نمايش گذاشته اند، اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگري 
آخرين مطالعات صورت گرفته در بحث احداث شهركهاي صنايع دستقی  در بخش صنايع دستی 

در كل شهرستانهاي استان و در بخش ميراث فرهنگی مطالعات و پژوهشهاي صورت گرفته در 
باستان شناختی، باستان شناسی و ميراث ناملموس معنوي و طبيعی گزارشات مققدمقاتقی  حوزه 

كاوشهاي سايت جهانی شهر سوخته سيستان ، مطالعات اوليه حفاظت كوه خواجه، تعيين حرايقم 
طرح جامع  در بخش گردشگري بحث مطالعات  گورستان گشت در سراوان و ساير مطالعات صورت گرفته در بخشهاي ديگر ميراث فرهنگی همچنين 

 گذاشته است. گردشگري استان را به نمايش عموم 
 

اداره كل میراث فرهنگی، 

 صنایع دستی و گردشگری 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmedia.asrenamayeshgah.com%2FAsreNamayeshgah%2FUploaded%2FImage%2F1395%2F09%2F09%2F1395090913414790246983.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.asrenamayeshgah.com%2FNews%2F13770%2F%25D9%2586%25D9%2585%25D8%25A7%
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNzpXkgerRAhXHuBQKHYhiD4oQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.tasnimnews.com%2Ffa%2Fnews%2F1395%2F02%2F04%2F1056109%2F%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25AA%25D8%25AA%25D8%25A7%
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بنياد نخبگان استان سيستان و بلوچستان نظر به تأكيد مقام معظم رهبري در استفاده صحي  و مناسب از ظرفيتهاي علمی 
افزاري  نخبگان در راستاي توسعه كشور و لزوم حركت انقالبی در مسير رفع موانع و مشکالت توليد دانش و جنبش نرم

 نخبگان علمی و هنري استان تشکيل گرديد.
 

درصدي ثبت اختراعات و افزايش نخبگان مدال آور استان از يقک  011افزايش 
ترين  المللی حاكی از شروع شناسايی با استعداد هاي بين تن در عرصه 01نفر به 

در شناسقايقی  است.سيستان و بلوچستان با جهش جوانان ايران به تعبير يونسکو
المللی يونسکو در مورد اعالم  نخبگان طی يک سال گذشته ادعاي سازمان بين

ايقران   ترين افراد جامعه جوانان استان سيستان و بلوچستان  به عنوان با استعداد
 را به اثبات رسانيد.

طی يک سال اخير آمار ثبت اختراع در سيستان و بلوچستان نسبت بقه مقدت 
تر تنها در سقال  است، به عبارتی شفاف درصد رشد كرده 011مشابه آن بيش از 

اند.طقی  اختراع به ثبت رسانده 41گذشته نخبگان سيستان و بلوچستان بيش از 
ده سال گذشته تنها يک نفر به نمايندگی از استان سيستان و بلقوچسقتقان در 

ها و مسابققات  آوران استان در جشنواره نفر به مدال 01كرد كه اكنون پس از يکسال نزديک به  المللی اختراعات شركت و مدال كسب می مسابقات بين
شركت دانش بنيان در  01ايم كه با آغاز بکار پارک علمی فناوري، نزديک به  بنيان داشته المللی افزوده شده است.در سال گذشته سه شركت دانش بين

 استان به ثبت رسيده است
 هاي بالقوه جوانان اين استان است، عضويت اصلی و عادي در بنياد نخبگان در سيستان و بلوچستان يک نعمت بزرگ براي به رخ كشيدن استعداد

هقا، تقفقکقرات و  هاي اختراعات نيست، بلکه افرادي كه ايده دامنه عضويت در بنياد نخبگان استان صرف نفرات نخست كنکور يا برگزيدگان جشنواره
 هاي آن نهايت استفاده را ببرند. توانند با عضويت عادي در اين بنياد از آموزش اختراع و پژوهش دارند نيز می  استعداد خوبی در زمينه

 هاي اختراع، نگارش و ثبت مقاالت و پژوهش و نحوه ثبقت اخقتقراع ها در بخش در مسير شکوفايی استعداد  يکی ديگر از وظايف بنياد نخبگان آموزش
هاي برتر براي ارتقاء سط  دانش و تکنولوژي كشور است.بايقد  ققبقول داشقت  ترين هدف بنياد نخبگان توليد نخبه و معرفی استعداد است محوري

راستا بنيقاد  اند كه بايد همه تالش براي معرفی و شکوفايی آنها صورت گيرد، در اين مانده  هاي بالقوه فراوانی در سيستان و بلوچستان ناشناخته استعداد
 تواند پس از عضويت عادي، زمينه عضويت اصلی در بنياد را براي نخبگان فراهم آورد. نقش محوري و حائز اهميتی دارد كه می

 مخترع سیستان و بلوچستان مدال های جهانی كسب كرده اند 51
اعات تربنياد نخبگان سيستان و بلوچستان از يک سال پيش كه فعاليتش را آغاز كرده تاكنون اقدامات خوبی براي شناسايی نخبگان استان و معرفی اخ 

مخترع فعال اين استان تاكنون موفق به كسب مدال هاي رنگارنگ و جوايز نفيس در  011مخترع از ميان  01آنان در سطوح مختلف انجام داده است. 
 رقابت هاي جهانی شده اند.

مهال رضايی -2عنوان كتاب،  04مدال طال، جايزه ويژه جهانی و تاليف  04محسن كالوندي: با داشتن  -0معرفی نخبگان و مخترعان برجسته استان 
-5سعيد قلفی داراي مدال نقره رقابتهاي سوييس، -4محمدعلی ايرندگانی با كسب جايزه ويژه رقابت هاي آلمان، -3پنج مدال طال و نقره جهانی، 

 مريم بهياري دارنده مدال طالي مالزي-6احمد فدايی دارنده مدال طالي كره جنوبی و 
 بقهبا توجه به اينکه سيستان و بلوچستان از داشتن نفرات نخست آزمون سراسري و المپيادهاي علمی بی بهره است بيشترين تمركز بنياد نخقبقگقان  

شناسايی طرح ها و اختراعات مطرح جوانان استان معطوف است. كمک به تکميل اختراعات مخترعان بومی و فراهم كردن شرايط عضويت و حضقور 
صنعتی ايران و جشنواره هاي مختلف ملی و بين المللی از ديگر فعاليت هاي شاخص بنياد نقخقبقگقان  -طرح هاي آنان در مركز پژوهش هاي علمی 

عقی خترسيستان و بلوچستان محسوب می شود. در كنار بنياد نخبگان، پارک علمی فناوري در دانشگاه سيستان و بلوچستان راه اندازي شده تا به هر م
شركت دانش بنيان زير نظر پارک علمی فناوري سيستقان  01در استان كه ايده تجاري داشته باشد براي ثبت و به توليد انبوه رساندن آن كمک شود.. 

و بلوچستان تشکيل شده تا در قالب اين شركت ها تسهيالت دولتی به صورت كمک هاي بالعوض در اختيار مخترعان استان براي تکميل طرح ها و 
 بققققققه تققققققولققققققيققققققد انققققققبققققققوه رسققققققانققققققدن آنققققققهققققققا قققققققرار گققققققيققققققرد

 بنیاد نخبگان 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Ffa%2Ff%2Ff5%2F%25D8%25A8%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25AF_%25D9%2585%25D9%2584%25DB%258C_%25D9%2586%25D8%25AE%25D8%25A8%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2586.png&imgrefu
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گمرک سازمانی است دولتی كه مسئول اجراي قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودي و صدوري و همچنين واردات، ترانزيت و صادرات كاال 
 باشد.  می

 شود مثالً در مورد مأمورين گمرک، حقوق و عقوارض اين اصطالح به هريک از قسمتهاي سازمان گمرک و يا ادارات اصلی يا تابعة آن نيز اطالق می
رود مثل: مأمور گقمقرک، حقققوق  ورودي و صدوري و كنترل واردات يا صادرات يا هر امر ديگري كه در حدود عمليات گمركی باشد نيز به كار می

توان گفت: گمرک سازمانی است مالی و اقتصادي كه از ديرزمقان در  با توجه به تعاريف به عمل آمده می   گمركی، اداره گمرک و اظهار نامة گمركی.
هاي شکل و سازمانی خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلی درآمده كشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضيات زمان و خواست حکومت

ر گمرک به طور قانونی فقط نقش تطبيق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده براي واردات كاال و صادرات دارد. بنابراين در ورود يا صقدو   است.
  كه: است آن كاال فقط نقش گمرک 

  الزامات قانونی در ورود و صدوركاال توسط وارد كنندگان يا صادر كنندگان رعايت شود. -0 
  هاي وضع شده مراعات شود. ها و ممنوعيت محدوديت -2 
  هاي توصيه شده به موجب قانون در صورت تطبيق مشخصات كاال، به وارد يا صادركننده داده شود. معافيت ها و تخفيف -3 
  حقوق و عوارضی كه وضع شده است را بطور صحي  وصول نمايد. -4 

 اهداف و وظايف سازمان گمرک جمهوري اسالمی ايران
گمرک جمهوري اسالمی ايران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادي و دارايی است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشقور نقققش مقحقوري و 

 كننده را در مبادي ورودي و خروجی كشور دارد و مسئول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امورگمركی و ساير قوانين و مقررات مربقوط هماهنگ
هاي مربوطه و الزامات فنی و تسهيل تقجقارت اسقت.  به صادرات و واردات و عبور )ترانزيت( كاال و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركی وماليات

جمهوري اسالمی ايران براي انجام وظايف قانونی خود، سطوح واحدهاي اجرايی مورد نياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده ) گمرک
نمايد. تشکيالت گمرک و واحدهاي اجرايی متناسب بقا وظقايقف و  ها تعيين می ( قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با حجم و نوع فعاليت31

. رسد شود و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايی به تصويب هيأت وزيران می هاي محوله توسط گمرک جمهوري اسالمی ايران تهيه می مأموريت
 هاي اجرايی است. گمرک جمهوري اسالمی ايران شامل ستاد مركزي گمرک ايران و گمرک

 ستاد نظارت گمركات استان
ستاد نظارت گمركات استان با حضور در اين نمايشگاه آخرين دستاوردهاي تحقيقاتی و پژوهشی خود را درمقورد 

هاي تصويري و پقاورپقويقنقت در اجراي سامانه هوشمند و جامع امور گمركی و در قالب طرحهاي مکتوب، فايل
 معرض ديد بازديدكنندگان قرار داد.

سامانه يکپارچه گمركی در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتی بتازگی در گمركات استان سيستان و بلوچستان تکميقل 
ن اندازي شد. اين سامانه شامل توسعه و تکميل مدل پنجره واحد مجازي فرامرزي، اجراي مديريت هوشمند، سامانه خوداظهاري و سامانه تعقيقيق و راه

انقدازي  سازمان همجوار با گمركات استان سيستان و بلوچستان فراهم شده است همچنقيقن راه 24اندازي اين سامانه زمينه ارتباط  ارزش است. با راه
مالی هاي  نامه بانکی به صورت الکترونيکی و مانتورينگ و كنترل برخط اظهارنامه باسکول الکترونيکی، صدور شناسه پرداخت الکترونيکی، اخذ ضمانت

اي صادرات و واردات ديگر اقدامات گمرک سيستان و بلوچستان در راستاي اقتصاد مقاومتی است. با اجراي سامانه جامع گمركی زمان ترخيص كاالهق
گيري از آن تشريفات گقمقركقی در  روز به يک روز رسيده است و با بهره 7روز و زمان ترخيص كاالهاي صادراتی از  3روز به كمتر از  26وارداتی از 
 دستگاه كاري كاهش يافت.03ايستگاه كاري به 07استان از 

شاخص ترين عملکرد پژوهشی عرضه شده در غرفه، ارزيابی عملکرد سامانه هوشمند و جامع امور گمركی پس از اجرا  توسط كاركنان گمركات ايقن  
هاي پژوهشی مورد نياز اداره گمركات استان را از طريق كاتالوگ به دانشجويان و محققان ها و اولويتاستان است بوده است. همچنين اين غرفه طرح

هاي پژوهشی و دستاوردهاي خود را بصورت استند، بنر، پوسقتقر و اطالع رسانی نموده است. غرفه اداره كمرگات استان در اين نمايشگاه اهم فعاليت
 كاتالوگ و همچنين لوح هاي تصويري و مولتی مديا ارائه و در طول برگزاري نمايشگاه، جوابگوي سواالت تخصصی بازديدكنندگان بوده است.

 

اداره  گمركات 

 استان 



 

 

 
 
 
  
 
 

 
 

 نمایشگاه

 بازار پژوهش، فناوری و فن 

 از ابتدا تا انتها 
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 غرفه برتر 

011 

 
 
 
 

 
 
 

های هفته پژوهش را در استان سیستان و بلوچستان بنحوی بسترسازی نماییم كه با  در نظر داریم برنامه

 .های ملی در رقابت باشد شاخص
“ زير بناي اقتصاد مقاومتی -پژوهش تقاضا محور تجاري سازي فناوري”  0325دكتر عليرضا شهركی با اشاره به شعار هفته پژوهش و فناوري در سال 

اري رگزاظهار كرد: رويکرد هفته پژوهش استان سيستان و بلوچستان، فرا استانی بوده و قصد بر اين است كه در سط  كشور جزء استان هاي برتر در ب
ريزي هفته پژوهش با حضور رئيس دانشگاه، معاون پژوهشی و روساي  انديشی و برنامه وي به برگزاري جلسات هم .هفته پژوهش و فناوري باشيم

ات و ريزي با حضور استاندار، و معاونين و رؤساي ادار انديشی و برنامه دانشکده ها در دانشگاه سيستان و بلوچستان، و همچنين برگزاري جلسات هم
و دستگاه هاي اجرايی در محل استانداري اشاره نمود و گفت:  اطالع رسانی وسيعی در سط  استان و شهرستان زاهدان، در بين نهادهاي آموزشی 

هاي خبري محلی و صدا و سيماي پژوهشی، موسسات و ادارات اجرايی و مدارس سراسر استان با نصب بنر و پوستر و درج خبر و اطالع رسانی در رسانه
ها با توجه به پرداخت هزينه استقرار اندكی كه در نظر گرفته شده بود،  از دستگاه هاي مختلف اجرايی و استانی صورت پذيرفت. ماحصل اين فعاليت

هاي زيادي براي شركت در هفدهمين نمايشگاه پژوهش، فناوري و فن بازار استانی بدست ما رسيد و سرانجام پرونده درخواست ادارات استان درخواست
انديشی براي برگزاركردن هر بعد آن چندين جلسه هم .غرفه از ادارات و موسسات اجرايی استانی بسته شد 21غرفه دانشگاهی و  21شركت كنندگان با 

اي كه از چه بهتر نمايشگاه تشکيل شد. امسال بازهم دانشگاه سيستان و بلوچستان براي ميزبانی و برگزاري اين نمايشگاه اتنخاب گرديد. با تجربه
-ز غرفهل ابرگزاري نمايشگاه، در سال گذشته بدست آورده بوديم براي برگزاري هرچه بهتر آن نسبت به پارسال،  براي استقرار و غرفه آرايی و استقبا

هاي نظارت و ارزيابی، غرفه آرايی و چيدمان، ريزي جامع تري انجام پذيرفت. مدير اجرايی و كميتهكننده و مهمانان و بازديدكنندگان برنامههاي شركت
هاي هتبليغات، روابط عمومی، تداركات و كارپردازي، تشريفات برادران و خواهران تعيين و وظايف آنان مشخص گرديد. مکان و زمان برگزاري كارگا

هاي هاي درخواست كننده مشخص و ملزومات غرفه آرايی و پذيرايی تهيه گرديد. دكتر شهركی بطور خالصه فعاليتآموزشی و پژوهشی اين غرفه
هاي هاي صنفی و سازمانگونه بيان نمود: برگزاري جلسات مشترک با نهادها و موسسات آموزشی، نظامانجام شده در جهت برگزاري نمايشگاه را اين

آمدگويی هفته پژوهش، تشکيل كميته ها و بنرهاي خوشغير دولتی استان در رابطه با برگزاري هفته پژوهش و فناوري، طراحی لوگوي نهايی غرفه
هاي ارزيابی، انجام مذاكرات الزم با مجري غرفه هاي نمايشگاه و تهيه نقشه غرفه هاي نظارت و ارزشيابی هفته پژوهش و فناوري استان و طراحی فرم

ات العنمايشگاه، جمع آوري اطالعات مربوط به غرفه ها و دستاوردها، ايده ها، برگزاري جلسات ستاد برگزاري هفته پژوهش و فناوري، جمع آوري اط
وي همچنين گفت:در روزهاي پايانی  .است 25پژوهشگران استان و رتبه بندي نهايی آنها از اهم اقدامات انجام شده در هفته پژوهش و فناوري سال 

هاي مختلف استانی كه توسط كميته ارزيابی و نظارت شخصی هاي آموزشی دانشگاه و دستگاهها و گروهنمايشگاه،  پرونده هاي غرفه برتر  دانشکده
هاي اتنخاب غرفه برتر  و هارا بر اساس شاخصبندي امتيازات كسب شده، غرفهآقاي مسعود سعيدي تهيه شده بود را دريافت نموديم. تا پس از جمع

 نتيجه كار كميته علمی انتخاب نماييم كه بدين شرح است: 
غرفه آموزش و پرورش بدلیل تبلیغات بین مدارس در سطح شهر  و جذب بازدیدكننده، غرفه برتر انتخاب و لوح تقدیر به جناب آقای .5

 نخعی مدیر كل محترم آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان تقدیم گردید.

غرفه دانشکده مهندسی از نظر كمیته نظارت و ارزیابی بعنوان غرفه برتر انتخاب و لوح تقدیر به جناب آقای دكتر داود محبی كلهر .9

 ریاست محترم دانشکده مهندسی شهید نیکبخت تقدیم گردید

غرفه دانشگاه آزاد اسالمی از نظر مدیران اجرایی نمایشگاه، غرفه برتر انتخاب و لوح تقدیر به جناب آقای دكتر امین رضا كمالیان .9

 .ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان تقدیم گردید

كاربردی از نظر بازدیدكنندگان عمومی بعنوان غرفه برتر انتخاب و لوح تقدیر به جناب آقای دكتر حبیب -غرفه دانشگاه جامع علمی.۲

 كاربردی استان سیستان و بلوچستان تقدیم گردید-اهلل ساالرزهی ریاست محترم دانشگاه جامع علمی
 

 دكتر علیرضا شهركی

دبیر نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و  فن بازار   

دانشگاه  سیستان و بلوچستان   

 انتخاب
غرفه برتر   
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كمیته های 

 010 دهگانه 

ها و ادارات بعنوان غرفه برتر انتخاب و لوح غرفه مركز رشد  واحدهای فناور دانشگاه سیستان وبلوچستان از نظر مسئولین سازمان -6

 .تقدیر به سركار خانم دكتر مهرجو ریاست محترم مركز رشد  واحدهای فناور دانشگاه سیستان و بلوچستان تقدیم گردید
  

 متن لوح تقدیر ایشان بدین شرح است:                                               

 سركار خانم دكتر مهرجو

 ریاست محترم مركز رشد  واحدهای فناور دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

ی شما در نمایشگاه دستاوردهای های ارزندههفته پژوهش و ارج نهادن به مقام علم و دانش و به پاس تالش با گرامیداشت

(  این لوح تقدیر به مناسبت انتخاب غرفه مركز رشد از نظر مسئولین 5926آذر ماه 5۲-59پژوهش و  فناوری استان )

های علم و ایمان همواره گردد.  آرزومندیم در تمامی عرصهها و ادارات  بعنوان غرفه برتر،  به جنابعالی تقدیم میسازمان

 .قرین توفیق و تأییدات الهی باشید

 

 والعاقبه للمتقین                                                                                   

 علیرضا شهركی                                                                                   

 دبیر نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری                                                                
 

 شاخص هاي ارزيابی دانشگاه سيستان و بلوچستان جهت انتخاب غرفه برتر بدين شرح می باشد:

 0325و  0324دستاوردهاي ارائه شده طی سال 

تنوع دستاوردها 

روابط عمومی مسئولين غرفه در جذب بازديدكنندگان 

طراحی و دكوراسيون وغرفه آرايی بسيار زيبا با حداقل هزينه 

 آشنايی كامل و تسلط مسئولين و كارشناسان، غرفه با دستاوردهاي ارائه شده و ارائه توضيحات كامل در خصوص دستاوردها به مراجعين و
 .بازديدكنندگان

برنامه هاي غرفه و خالقيت در ارائه خدمات مرتبط 

رعايت اساسنامه و قوانين نمايشگاه 

ها و نظرسنجی ميزان بازديد مخاطبان، استقبال از غرفه 
دانشگاه شی دكتر شهركی در پايان گفت: كميته اجرايی نمايشگاه در راستاي قدردانی از فعاليت ادارات و نهادهاي اجرايی و دانشکده ها و گروهاي آموز
د هبرجهت ايجاد انگيزه و هدفمندي رقابت، اقدام به انتخاب غرفه برتر نمود. وي برگزاري كارگاه ها و همايش هاي ترويج كار آفرينی، داشتن را

 هاي كار آفرين ذكر كرد.هاي دانشگاهشاخص كار آفرينی و مشخص بودن جايگاه كار آفرينی را از جمله مولفه
كارگاه كارآفرينی و فناوري اطالعات را از جمله اقدامات دانشگاه  51هاي مختلف و برگزاري هاي علمی متعدد در بخشها و نشستوي برپايی همايش

 سيستان و بلوچستان در زمينه شکوفايی خالقيت و نوآوري عنوان كرد.

 معرفی  دبیر، مسؤل و كمیته های دهگانه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

 دبیر اجرایی: آقای محمدجواد محمدی        

 مسؤل نمایشگاه:خانم مهندس طاهره رخشانی

-9كمیته غرفه آرایی و چیدمان: آقایان علی پیری و نعمت اهلل  شهربابکی-9كمیته تداركات و كارپردازی: آقایان الهامی و میرصوفی-5

كمیته نقلیه: آقایان سید محمد هاشمی و گله بچه -۲كمیته تبلیغات: آقایان: علی پیری،  نعمت اهلل شهربابکی و حمیدرضا میرابی مقدم  

كمیته نظارت و ارزیابی: آقایان مسعود سعیدی و حمیدرضا میرابی مقدم   -5كمیته حراست: آقای نگارش ویک نماینده از حراست  -6

كمیته - 51كمیته امور عمومی و خدمات: آقایان هرمزی و حسن زهی و آقای گله بچه   -2كمیته روابط عمومی : آقای میرابی مقدم  -9

 بخش برادران: آقای سید محمد هاشمی-تشریفات: بخش خواهران: خانم مهندس زاهد 
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 دهگانه 

012 

 

 كمیته نظارت و ارزیابی

 آقایان مسعود سعیدی و حمیدرضا میرابی مقدم 

 شرح وظایف

 نظارت بر كمیت و كیفیت فعالیت غرفه ای شركت كننده -5

 ارائه گزارش نهایی برگزاری نمایشگاه  همراه با مستندات اجرایی به دبیر اجرایی -9

 نظارت و ارزیابی بر كلیه موارد سخت افزاری و نرم افزاری نمایشگاه-9

  نظارت و ارزشیابی نیروی های انسانی مستقر در غرفه ها از منظر بار اطالعاتی و حسن ارتباط با بازدیدكنندگان-۲

 

 كنترل غرفه ها  از نظر حضور در نمایشگاه  -9

 پذیرایی میان وعده در طول هفته نمایشگاه -9

 تامین نهاردر صورت لزوم برای كادر اجرایی با توجه به برنامه زمانبندی نمایشگاه -۲

 كمیته غرفه آرایی و چیدمان

 آقای علی پیری و آقای نعمت اهلل  شهربابکی

 شرح وظایف

 یکسان سازی غرفه ها به لحاظ تزیین و پوشش  -5

 چیدمان نمایشگاه متناسب با رشته و نوع محتوای ارائه شده  -9

 هماهنگی چیدمان در رنگها و امکانات داخل سالن ها به جهت ویترین، میزها و پوشش امکانات -9

 كمیته تبلیغات

 آقای علی پیری، آقای نعمت اهلل  شهربابکی، آقای حمیدرضا میرابی مقدم  

 شرح وظایف

 فضا سازی محیطی و كلی نمایشگاه  -5

 نصب بنرهای خیرمقدم و پیام رسان هفته پژوهش در فضای ورودی و كل نمایشگاه  -9

 تبلیغات در حوزه دانشجویی، اساتید، كاركنان، خانواده های اساتید، دانشجویان متاهل  -9

 هماهنگی با مسئوالن كمیته ها جهت رساندن پیام برگزاری هفته پژوهش و فناوری  -۲

 اطالع رسانی از طریق روابط عمومی دانشگاه)پیامک، فایلر، سایت دانشگاه وبیرون از دانشگاه  -6

 پیگیری هماهنگی با صدا و سیما از طریق روابط عمومی  -5

 دعوتنامه برای دستگاهها و واحدهایی كه بخش پژوهشی دارند جهت بازدید و حضور در نمایشگاه  -1

 دعوتنامه برای مجتمع آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان و هماهنگی جهت بازدید   -9

 دعوتنامه برای مجتمع آموزشی تیزهوشان، دبیرستان های فنی و حرفه ای وهماهنگی جهت بازدید  -2

دبیر نمایشگاه و تهیه لیست اسامی كادر  -مدیر اجرایی -مسئول كمیته -كادراجرایی -تدارك حمایل نمایشگاه با مشخصات  -51

 اجرایی كه از دریافتی از مسئول كمیته و تهیه خبرنامه ویژه نمایشگاه

 كمیته های دهگانه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

 كمیته روابط عمومی

 آقای حمیدرضا میرابی مقدم

 شرح وظایف

 اطالع رسانی اخبار نمایشگاه -5

 اعالم درخواست های غرفه ها و پخش آن از بلندگو مانند مسابقه، عضویت، و كارگاههای كه اجرا می گردد -9

 پخش موسیقی مالیم -9
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 دهگانه 

013 

 

 كمیته نقلیه

 آقای سید محمد هاشمی  و آقای گله بچه

 شرح وظایف

 حمل و نقل امکانات و تجهیزات از مبدا به مقصد نمایشگاه و بالعکس پس از اتمام نمایشگاه -5

 كلیه امکانات و تجهیزات مذكوردر بند )الف( باید با نامه وارد نمایشگاه شود و خروج آن با نامه باشد. -9

 تدارك وسیله ایاب و ذهاب همکاران درهنگام تعطیلی نمایشگاه -9

 كمیته دانشجویی

 كمیته دانشجویی: آقای سروش كیانی قلعه سرد و خانم استاد محمودی

 شرح وظایف

 دریافت اسامی دانشجویان همکار در هفته پژوهش دو نفر ترجیحا ارسد و دكتری از دانشکده ها -5

 ارتباط با شورای دبیران انجمن های علمی جهت حضور فعال در نمایشگاه -9

 تداركات امکانات برای دانشجویان همکار -9 

 كمیته تداركات و كارپردازی

 آقای الهامی مسئول كمیته تداركات و كارپردازی و  آقای میرصوفی)ستاد( همکار

 شرح وظایف

 تامین امکانات مورد نیاز غرفه ها بر اساس نامه ی دریافت از دانشکده و تایید دبیر نمایشگاه -5

 پذیرایی بر اساس آمار دریافتی از دبیر نمایشگاه -تهیه امکانات مربوط به مراسم افتتاحیه  -9

 پذیرایی میان وعده در طول هفته نمایشگاه -9

 تامین نهاردر صورت لزوم برای كادر اجرایی با توجه به برنامه زمانبندی نمایشگاه -۲

 كمیته حراست

 آقای نگارش ویک نماینده از حراست

 شرح وظایف

 كنترل ورود تجهیزات بر اساس نامه از درب های ورودی باالخص درب نمایشگاه قبل از شروع نمایشگاه -5

 كنترل ورود تجهیزات بر اساس نامه از درب های ورودی باالخص درب نمایشگاه قبل از شروع نمایشگاه -9

 كنترل خروج تجهیزات بر اساس نامه از درب های ورودی باالخص درب نمایشگاه بعد از پایان نمایشگاه -9

 كنترل ورود و خروج به موقع غرفه داران تا مشکلی برای امکانات موجود در غرفه ایجاد نشود ب( كنترل -۲

  

 كمیته امور عمومی و خدمات

 آقای هرمزی و آقای حسن زهی و آقای گله بچه

 شرح وظایف

 كنترل ورود تجهیزات بر اساس نامه از درب های ورودی باالخص درب نمایشگاه قبل از شروع نمایشگاه -5

 كنترل ورود تجهیزات بر اساس نامه از درب های ورودی باالخص درب نمایشگاه قبل از شروع نمایشگاه -9

 كنترل خروج تجهیزات بر اساس نامه از درب های ورودی باالخص درب نمایشگاه بعد از پایان نمایشگاه -9

 كنترل ورود و خروج به موقع غرفه داران تا مشکلی برای امکانات موجود در غرفه ایجاد نشود ب( كنترل -۲



 

 

نشریه داخلی حوزه معاونت پژوهش و فناوری                                                  

جلسات     9155، دسامبر 5926نامه هفته پژوهش، فناوری و فن بازار، آذر ویژه    

 014 اندیشی  هم

 ریزی هفته پژوهش اندیشی و برنامه برگزاری جلسات هم
 انديشی هفته پژوهش با حضور رئيس دانشگاه، معاون پژوهشی و روساي دانشکده در سالن كنفرانس سازمان مركزى برگزار شد . جلسه هم

هاي ارزشمندترى  مسال قدماندركاران، ومسوالن برگزارى نمايشگاه هفته پژوهش اظهار اميدوارى نمود تا ا بندي نظرات دست در اين مراسم دكتر بندانی طی سخنانی با جمع
شده در  از اقدامات انجامهاي پژوهشی چشمگيرى در دانشگاه باشيم .در اين مراسم معاون پژوهشی دانشگاه با ارائه گزارشی  همچون سال قبل برداشته شود تا شاهد پيشرفت

هاي در نظر  ترين برنامه شود. از مهم آذرماه برگزار می04تا04و نمايشگاه آن در تاريخ20تا04هفته پژوهش گفت: هفته پژوهش امسال از تاريخ   مورد برگزارى هر چه بهتر
ريزي نمائيم تا نسل  يد طورى برنامهباشد ايشان افزودند: ما با پرداز برتر، ايده پرداز برتر و مخترع برتر می شده براي هفته پژوهش امسال معرفی كارآفرين برتر، نظريه گرفته

ريزي الزم  ارائه دهند تا برنامههاي پيشنهادى خود را  ها خواست تا برنامه بهتر و مفيدتر به اهداف پژوهشی هدايت نماييم. وى از تمام دانشکده جديد و دانشجويان را هر چه
آذرماه در محل  24تا  24 هاي براى هفته پژوهش صورت گيرد. دكتر عليرضا شهركی مدير دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه نيز گفت: نمايشگاه هفته پژوهش در تهران در تاريخ

ها، تهيه بروشور،  هاي غرفه ميتهها، ك ترين اقدامات صورت گرفته تاكنون گفت: ما تاكنون درزمينه طراحی يکسان غرفه شود. ايشان از مهم المللی برگزار می هاي بين نمايشگاه
پژوهش هست.در خاتمه  بهتر برگزار شدن مراسم هفته هاي برتر تدابيري انديشيديم كه جهت هر چه تهيه كتاب، تهيه بنر، تهيه پوستر، چگونگی برگزاري و انتخاب غرفه

 هاي خود را جهت مراسم هفته پژوهش ارائه نمودند. ها نقطه نظرات و برنامه مراسم روساي دانشکده

 جلسه اول 5

 59/1/26 

 بحث محتوای غرفه ها

 استفاده از دستاوردهای جدید كاربردی -

 استفاده از دستاوردهای جدید درتولید فن بازار -

 اطالع رسانی توسط نمایندگان دانشکده ها در ستاد -

 طراحی غرفه ها یکسان و به موقع انجام شود -

 معرفی مدیر اجرایی نمایشگاه -

 جلسه دوم 9

96/1/26 

بحث تعیین مسولین 

 كمیته ها

 تشکیل كمیته های نه گانه شامل:

نظارت و ارزیابی( جابجایی  –حراست  –دانشجویی  –تداركات و كارپردازی  –تشریفات  –تبلیغات  –با عناوین)غرفه آرایی 

 و اسکان و تعیین مسولین كمیته ها

 تشریفات در دو بخش خواهران و برادران فعالیت می كند

 جلسه سوم 9

9/9/26 

بحث ابعاد غرفه ها ، 

غرفه برتر، معرفی 

 دستاوردها

نمایندگان دانشکده ها و پژوهشکده ها بطور شفاهی ابعاد غرفه ی مورد نیاز خود را مطرح كردند و مقرر شد عالوه براین 

 بطور مکتوب نیز درخواست خود را اعالم نمایند.

 /كتابچه مشرك به چه تعداد؟CDتبادل نظر در خصوص معرفی دستاوردهای پژوهشی و فن بازار توسط بروشور/كتابچه/

 پیشنهاد پوسترسازی تعدادی از مقاالت و دستاوردها

 تقاضای گواهینامه برای كارگاههایی كه در محل نمایشگاه برگزار می شود.برای مدرس و برای شركت كنندگان

 چگونگی انتخاب غرفه برتر و توجه به تفاوت محصول تولیدی هر بخش لذا در ارزیابی با معیارهای متفاوت سنجیده شوند

 جلسه چهارم ۲

2/9/26 

 *تآكید برمسولیت دانشگاه بعنوان متولی نمایشگاه استانی

 *تآكید بر  مسولیت دانشگاه بعنوان میزبان نمایشگاه استانی

 *مبلغ دریافتی به ازای هر متر مربع برای دستگاههای اجرایی مشخص می شود

 *گروه تلگرامی جهت نشر اخبار نمایشگاه راه اندازی و اطالع رسانی به هر طریق ممکن انجام گردد.

 *متناظر با مسولین كمیته ها یک نفر از حوزه ی ستاد )دانشگاه( در رابطه با هم و هماهنگ باشند

 اذر ماه در سالن نمایشگاه ها جنب كتابخانه مركزی 59-5۲*تاریخ برگزاری دقیقا 

 ی اول آذر انجام میگردد تا از تضیع وقت جلوگیری گردد.*برپایی غرفه ها از دوشنبه با توجه به تعطیالت در نیمه

*ارائه محصوالت سال قبل بالمانع است چون برای تعدادی ممکن است جدید باشد.اما دستاوردها سال قبل )یکسال اخیر( 

 در اولویت است.

 *طرح هایی كه هزینه دارد ارسال گردد تا بطور مکتوب رسیدگی شود.

 جلسه پنجم 6

55/9/26 

 *كنترل دریافت درخواست لوازمات دانشکده ها

 *معرفی دو دانشجو ترجیحا ارشد و دكتری

 نمایشگاه بطور كلیCDحاوی فعالیتهای پژوهشی )بروشور( یا برای تهیه كتابچه یا برای CD*دریافت

 تکثیر بروشور -*توضیح روند چاپ بنر

*درخواست های مالی سریعا از طریق سیستم برای پژوهش هایی كه برای نمایشگاه است ارسال تا در شورای پژوهشی 

 تصمیم گیری گردد.

*عالوه بر دانشجویان از پتانسیل و ظرفیت دانش آموزی دستگاههای اجرایی برای بازدید و تشویق در این ایام استفاده 

 گردد.
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 دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار دانشگاه سیستان و بلوچستان عرضه شده در نمایشگاه تهران

PRL  MRL  TRL ردیف محصول PRL  MRL  TRL ردیف محصول 

 0 اتصال پيش ساخته 6 03 3 2 724زنبيل 6 - -

 9 برنامه آموزش مجازي محاسبه ذهنی با چرتکه  6 9 9 ۲ كامپوزيت آلمينيوم مس گرافيت 6 5 9

 6 طراحی و ساخت توربين بادي محورعمودي باكارايی بيشتر 6 - - 5 هواگرمکن خورشيدي 6 - -

-6 9 9 مركز تخصصی آپاي دانشگاه سيستان و بلوچستان ۲ 9 2  1 گرانول آلومنيا -كامپوزيت آلومنيوم  5 

 2 سه چرخه ي تردميلی ۲ 9 - 51 كامپوزيت آلومنيوم ساچمه هاي فوالدي ۲ - -

 55 سيستم اطالعات ترافيکی تعيين نقاط حادثه خيز جاده ها 9 5 9 59 نقره -لعاب آنتی باكتريال مس  9 5 9

 ZnS:Mn 59نانو رنگدانه نورتاب  9 5 9 5۲ تيتانيا -غشاء سراميکی آلومينا 9 59 -

 56 نانو لوله هاي كربنی به عنوان ميان اليه حرارتی 9 - - 55 اسکفلد سراميکی 9 59 -

 51 دستگاه تستر ميدان مغناطيسی 9 5 9 59 :پرس سرد Siكامپوزيت هيبريدي آلومنيوم آلومنيا كاربيد 9 - -

 52 نانولوله هاي كربنی -كامپوزيت مس 9 - - 91 سامانه چند رسانه ايی دانشگاه 9 - -

 95 كامپوزيت هيبريدي آلومنيوم آلومنيا كاربيد سيليسيم 5 5 9 99 وب سرور نيمه اتوماتيک در شبکه 5 - -

 99 هواپيماي مدل 5 - - 9۲ بازي خانه هوشمند 5 - -

 96 ايجاد هوش تجاري و خوشه الگوئی خرماي ايران 5 - - 95 برنامه كاربردي شهربوم 5 - -

 91 هاي تلگرامی ي ربات توسعه 5 - - 99 فوم آلومنيايی-كامپوزيت آلومنيوم  5 - -

 92 آلومينيوم به روش ريخته گري دوغابی-كامپوزيت آلومينا 5 - - 91 مركز داده ها 5 - -

 95 وب كنفرانس و وبينار 5 - -     

 اهمیت %   عنوان سطح آمادگی فناوری

  

TRL1 5 شناسایی و تثبیت اصول و ایدههای اولیه 

TRL2 

  
   درك و نهادینه شدن اصول پایه

5 

TRL3 

  
 5 شناسایی علمی اجزای اصلی فناوری و اثبات كاركرد آنها به طور جداگانه

  
 TRL4 

 
   یکپارچه سازی اجزای اصلی فناوری

5 
  

TRL5 
  

 تثبیت عملکرد مطلوب اجزای یکپارچه شده فناوری در محیط آزمایشگاهی
  

10 
  

TRL6 
  

تثبیت عملکرد مطلوب اجزای یکپارچه شده فناوری در محیط عملیاتی 

 مورد نظر
  

20 
  

TRL7 
  

تثبیت عملکرد مطلوب اجزای یکپارچه شده فناوری در محیط عملیاتی 

 متفاوت

  

10 
  

TRL8 
  

 تکمیل فناوری واقعی و امکان بهرهگیری از آن با ضریب اطمینان باال

  

20 
  

TRL9 
  

 تثبیت فناوری در آزمون عملیاتی كامل

  

20 
  

    100 
  

RL امتیاز كیفی و فناورانه 

TRL آمادگی توانمندی فناورانه 

MRL آمادگی توانمندی تولید 

CRL   توانمندی عمومی 

Technology Readiness Levels  

T R L =  آمادگی توانمندی فناورانه 

Capability Readiness Levels  

C R L = توانمندی عمومی 

manufacture Readiness Levels 

 MRL= آمادگی توانمندی تولید 

PRODUCTION  Readiness Levels 

 سطح تولید آمادگی
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 11قرارداد فروش فناوری به ارزش  92در مراسم اختتامیه هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار 

 ها و مراكز پژوهش و فناوری و بخش خصوصی به امضا رسید. میلیارد تومان مابین دانشگاه

 

 
در اين مراسم قرارداد افزايش ضريب بازيافت ميدان نفت بنگستان ميان دانشگاه صنعتقی شقريقف و 
شركت ملی نفت ايران، قرارداد مطالعه و طراحی نجات درياچه اروميه ميان ميان دانشگاه صقنقعقتقی 
شريف و وزارت نيرو، قرارداد ارائه خدمات تحقيقات كاربردي مورد نياز ميان دانشگاه صنعتی شريف و 
شركت خودرو سازي ساپيا به امضا رسيد و بين طرفين تبادل شد. همچنين دانشگاه صنعتی شريقف و 

هاي آكوستيک دانشگقاه صقنقعقتقی شركت توسعه فضاهاي فرهنگی در موضوع ساخت و نصب ربات
شريف و شركت ايران خودرو در خصوص تدوين مشخصات فنی و اقتصادي خودروالکترونيک و دانشگاه صنعتی شريف و شركت بهره برداري راه آهقن 

 اخقتشهري تهران و حومه در خصوص تدوين بانک اطالعاتی شناسايی فنی لوكوموتيو قرارداد امضا كردند. بر اساس اين گزارش، قرار داد طراحی و سق
اخقت و سماشين آالت توليد خمير كاغذ ميان شركت فناوران راستين مستقر در پارک علم و فناوري گيالن با شركت فراوري كاغذ تسکا، قرارداد طراحی 

توليد چاي اوالنگ و انتقال دانش فنی و نصب خط توليد چاي و طراحی، ساخت و نصب يک دستگاه كالر سرترميان شركت چاي سازي الهقيقج جقم 
گذاري مشقتقرک احقداث مستقر در پارک علم و فناوري گيالن و شركت آوين پژوهش دانش و صنعت برتر گيل به امضا رسيد. همچنين قرارداد سرمايه

 انقهكارخانه توليد عصاره گياهان دارويی ميان شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان، شركت تحقيقاتی حکميان شرق و شركت پارس سارينا، قرار داد سقامق
د نمک زدايی آب به روش خود جوش ميان شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان، شركت معين زيست آريا و شركت پتروشيمی مارون منعقد شد. دانشگاه آزا

كقار كقوداسالمی واحد رفسنجان و پارک علم و فناوري كرمان قرار داد ليسانس و حق استفاده از حقوق اختراع تراكتور كشنده و دستگاه حفر كقانقال و 
م و عل همزمان، پارک علم و فناوري گلستان و شركت ماشين سازي صنعت فرداي آمارد و ابراهيم سنقر آبادي قرارداد ساخت انواع دستگاه چاپ و پارک
ندازي ه افناوري گلستان و شركت طلوع باور جوانان پارس و شركت فن آوري شهر آوازه قرارداد خريد نرم افزار و سخت افزار كيوسک به همراه نصب، را

آوري فقنقاوري نو و پشتيبانی را امضا كردند. در آخرين روز هفدهمين نمايشگاه پژوهش، فناوري و فن بازار، قرار داد حمايت از راه اندازي اولين مركز ملی
علقم رک هاي ورزشی ميان پژوهشگاه تربيت بدنی و علوم ورزشی و معاونت علمی رياست جمهوري، قرارداد ارتباط با صنايع و كارخانجات منطقه ميان پا
از ت گقو فناوري كرمانشاه و شركت پارس كوير اروند و كاوش الکترونيک ماد به امضا رسيد. پارک علم و فناوري فارس و شركت الرين گام و واحد نفق
يقزاده عقلق پتروشيمی قرار داد فروش پليمر االستوپالستومر اصالح كننده قيرآسفالت، پارک علم و فناوري آذربايجان غربی، شهرام عليزاده و محمد علی

ا ی بققرارداد سرمايه گذاري درطرح فروشگاه زنجيره اي براي جديدترين محصوالت مخترعين و نخبگان را امضا كردند. پژوهشکده علوم و صنايع غذايق
 بقا شركت هاي ناهيد آسمان ايرانيان در موضوع طراحی مدل مفهومی توليد تا مصرف نان طيب، همچنين با شركت پيشتازان بازرگانی ارشياشيد هديش

موضوع بررسی روش هاي بسته بندي زرشک و به منظور افزايش زمان ماندگاري با شركت زعفران سحر خيز قرار داد امضا كرد. همچقنقيقن سقازمقان 
اتقمقی اه پژوهش هاي علمی و صنعتی ايران با سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدنی ايران قرارداد اجراي فاز مطالعاتی و امکان سنجی نيروگ
دفقاع، يقع خورشيدي معادن و با سازمان هواشناسی كشور قرارداد واگذاري دانش فنی ساخت و توليد راديو سوند ديجيتال را به امضا رساند. سازمان صنقا

كقت ژينه قرار داد دستگاه ليتوگرافی ليزري و موسسه پژوهشی علوم و فناوري رنگ و شقر وزارت علوم و شركت دانش بنيان توسعه فناوري ريز مقياس آ
آتش پديد قرار داد مشاوه و نظرات انجام تحقيقققات 
شركت آتش پديد و ارائه محصوالت تقاضا محور و 
پارک علم و فناوري اردبيل، شركت آسيا تيکيقن و 
مركز رشد خوشه هاي فناور قنقد ققرارداد فقروش 
دستگاه وكيوم فرمينگ  را به امضا رساندند.گفتقنقی 

قرارداد بين شركت هاي دانش بقنقيقان و  32است 
مراكز رشد مستقر در دانشگاهها، مراكز پژوهقش و 
فناوري با حضور دكتر وحيد احمدي معاون پژوهقش 
و فناوري وزارت علوم و رئيس ستاد ملقی هقفقتقه 
پژوهش و فناوري و دكتر مجيد متقی طلب رئقيقس 
پارک علم و فناوري گيالن ودبقيقر هقفقدهقمقيقن 
نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري و فن بازار 

 بين طرفين قرارداد، امضا و سپس مبادله شد.
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 بازار: در اختتامیه هفدهمین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن

 

 های جدید در حوزه پژوهش و فناوری هستیم معاون وزیر علوم: شاهد ادبیات و پدیده
بازار با حضور دكتر وحيد احمدي معاون پژوهش و فناوري وزيقر  اختتاميه نمايشگاه پژوهش، فناوري و فن

طلب دبقيقر اجقرايقی  علوم، دكتر محمدحسين اميد، معاون اداري و مالی وزير علوم، و دكتر مجيد متقی
نمايشگاه پژوهش و فناوري برگزار شد. معاون پژوهش و فناوري وزير علوم در ايقن مقراسقم ضقمقن 

گويم كقه  به فعاالن عرصه پژوهش و فناوري تبريک میگراميداشت هفته پژوهش و هفته وحدت گفت: 
هقاي نقمقايشقگقاه  فعاليت المللی وارد شوند. قبول بين هاي قابل ايجادكننده اين حركت بودند و با همت و تالش بسيار توانستند در سطوح باال به عرصه

هاي  تهاي همکار فعالي ها و وزارتخانه هايی مانند دانشگاه پژوهش و فناوري به صورت مستمر و ممتد از يکسال پيش تاكنون پيگيري شده است و ارگان
ها فققط بقه  هاي جديد در چرخه علم و فناوري كشور هستيم. زمانی نمايشگاه امروز ما شاهد ظهور مفاهيم، ادبيات و پديده خوبی در اين زمينه داشتند.

شقود كقه  امروز سقوال مقی كرد. امروز يک مرحله از آموزش جلوتريم و به پژوهش رسيديم. دستاوردهاي كتبی، مکتوبات و مقاالت اختصاص پيدا می

TRLسازي هستيم و  محصول شما چقدر است و اين موضوع نشان می دهد يک گام از پژوهش نيز جلوتريم. ما امروز در حال فرهنگTRL هقا ارزش
معاون پژوهش و فناوري وزير علوم ضمن قدردانی از خيرين حوزه پژوهش و فناوري گفت: حضور خيرين در عرصه پژوهش و فناوري نيقز  اند. پيدا كرده

حقوزه شاهد يک اكوسيستم جديد هستيم.او به تقغقيقيقرات   بنيان داريم. بنابراين امروز در نمايشگاه يکی از مفاهيم جديد است و ما امروز خيرين دانش
هاي علمقی  ها شاهد ارزش افزوده چرخه توليد و در حال تحقق مدلی براي عملی كردن ارزش امروز در نمايشگاه»پژوهش و فناوري اشاره كرد و گفت: 

مقدي افقزود: گذاران حضور داشتند.اح گذار داشتيم كه در نمايشگاه امسال اين سرمايه و فناوري هستيم. زمانی كه ايده و آزمايشگاه داريم نياز به سرمايه
هقش و هاي اكوسيستم جديد پقژو هايی مانند بيمه، گمرک، امور حقوقی، بروچرها و كارگزارها در نمايشگاه حضور داشتند كه اين نيز يکی از حلقه حوزه

رد و ها اشاره ك كننده اين چرخه است.معاون پژوهش و فناوري وزير علوم به برگزاري كارگاه گذاران خارجی تکميل فناوري است. همچنين حضور سرمايه
گقذاران  هاي عرضه فناوري، شناسايی نيازهاي صنعت و حضور سرمايه كارگاه در حوزه علم و فناوري، حضور صنعت در كنار مجموعه 65گفت: برگزاري 

توانند در كنار هم تحوالت زيادي در عرصه پژوهقش و فقنقاوري  هايی بودند كه اين مجموعه را كامل كردند و می خطرپذير در نمايشگاه همگی حلقه
ر جهت مسيقر توانيم با اين تفکر و با روحيه د هاي نوين دارد. ما می زيادي براي توليد علم و فناوري  ايجاد كنند.احمدي در پايان گفت: كشور ما ظرفيت

 تحقق اهداف علمی كشور گام برداريم.

 دبیر هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار گفت: 
دانش و  ميليارد تومان قرارداد فروش محصوالت فناورانه و انتقال  77در ايام برگزاري اين نمايشگاه ، بيش از 

هاي دانش بنيان بخش خصوصی به امضا رسقيقد. هاي علم و فناوري و شركتها، پارکفناوري بين دانشگاه
دكتر مجيد متقی طلب در مراسم اختتاميه هفدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش ، فناوري و فن بازار اظهار 

المللی، تقاضاي فناوري، عرضه پژوهش و فقنقاوري ، كقارگقزاران و  داشت: هم راستا كردن ارتباطات بين
اهداف برگزاري اين نمايشگاه بود كه محقق شد.رئيس پارک علم و  گذاران حوزه پژوهش و فناوري از  سرمايه

ايده و  3611غرفه برگزار شد و  270  در  مترمربع فضا  00111سالن و  5بازار در  فناوري گيالن افزود: نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري و فن

محصول بقدون  2111ارزيابی شده بود ،ضمن اينکه حدود  "TRL"فناوري در سامانه  0611محصول فناورانه در آن به نمايش گذاشته شد كه بيش از 
دستاوردهاي پژوهش و فناوري است كقه در  ارزيابی در نمايشگاه شركت كرده بودند. دكتر متقی طلب گفت: تجاري سازي دانش از اهداف نمايشگاه 

ميليارد تومان انعقاد قرارداد فروش محصوالت و خدمات بين شركقت هقاي دانقش بقنقيقان  204همين راستا از نمايشگاه سال گذشته تاكنون شاهد
كقارگقاه آمقوزشقی  65 بازار  هستيم.رئيس پارک علم و فناوري استان گيالن گفت: در مدت برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري و فن

اه طلب به حضور گسترده ميهمانان خارجی در هفدهمين نمايشگ و نيازهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت به پژوهشگران ارائه شد.دكتر متقی برگزارشد 
نقفقره از  51هيئت  و نمايندگانی از كشورهاي روسيه و آلمان و يک  كشور اسالمی  00دستاوردهاي پژوهش ، فناوري و فن بازار اشاره كرد و گفت: 

راي امنيتقی بق -مالزي از اين نمايشگاه بازديدكردند.وي افزود: هفدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش ، فناوري و فن بازار، طرح ملی آمايش دفاعی
محقق تدوين شده بود.دبير هفدهمين نمايشگاه دستاوردهاي  711سال و با مشاركت بيش از  كه در طول دو  مناطق كويري و بيابانی ايران تشري  شد 

شاخص  ها و براساس معيار هاي برتر  ها در نمايشگاه انجام شده است؛ و انتخاب غرفه بازار در پايان گفت: ارزيابی ميدانی از غرفه پژوهش، فناوري و فن
ه از غرفه هقاي دانشقگقا بازار  هاي استاندارد انجام شده است.گفتنی است در مراسم اختتاميه هفدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن

پقارک  دانشگاه عالی دفاع ملی ، دانشگاه آزاد اسالمی ، پارک علم و فناوري خوزستان، دانشگاه صنعتی شريف، دانشگاه جامع علمی كاربردي،  تهران، 
علم و فناوري كردستان، شهرک علمی تحقيقاتی اصفهان ، پژوهشگاه ژنتيک و زيست فناوري ، سازمان پژوهش هاي علمی و صقنقعقتقی ايقران ، 

  پژوهشگاه تربيت بدنی و علوم ورزشی و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به عنوان غرفه هاي برتر تجليل شد.
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 5926پژوهشگر برتر دانشگاه  سال 

 
دكتر مسعود كيخوائی از اساتيد گروه شيمی دانشکده علوم پايه  با درجه استادي می باشند. ايشان مدرک دكتري خود را در 

-در رشته ميکرواستقخقراج  2114از دانشگاه فردوسی مشهد در رشته شيمی تجزيه و تخصص خود را در سال  0340سال 
 اند.كروماتوگرافی يونی از دانشگاه تاسمانی )استراليا( دريافت كرده

 

 پژوهشگر برتر دانشکده علوم پایه                                                                             

دكتر ملک طاهر مقصود لو از اساتيد گروه شيمی دانشکده علوم پايه با درجه استادي می باشند. ايشان مدرک دكتري خود را در 

از دانشگاه تربيت مدرس در رشته شيمی آلی دريافت كرده اند.. دكتر ملک طاهر مقصود لو از سوي انجمن شيمی  0346سال 

 ايران به عنوان شيميدان آلی برجسته كشورانتخاب گرديده اند.

 

 پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر   

دكتر محمدعلی منصوري بيرجندي از اساتيد گروه مهندسی برق و الکترونيک دانشکده مهندسی برق و كامپيوتر  بقا درجقه  

از دانشگاه علم و صنعت در رشته مهندسی برق  گقرايقش  0374دانشيار ي می باشند. ايشان مدرک دكتري خود را در سال 

الکترونيک )مدارهاي مجتمع( و تخصص خود  را در رشته مهندسی برق گرايش الکترونيک )مدارهاي مجتمقع( از دانشقگقاه 

 دريافت كرده اند. 0347تربيت مدرس در سال 

 پژوهشگر برتر  دانشکده مهندسی شهید نیکبخت 

دكتر محمود ميري از اساتيد گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی شهيد نيکبخت  با درجه  دانشياري  می باشند. ايشان مدرک 

 از دانشگاه كارديف )ولز ( در رشته مهندسی عمران گرايش سازه دريافت كرده اند. 0345دكتري خود را در سال 

 

 

 پژوهشگر برتر دانشکده اقتصاد و مدیریت 

دكتر محمد نبی شهيکی تاش از اساتيد گروه اقتصاد صنعتی دانشکده اقتصاد و مديريت  با درجه  دانشياري می باشند. ايشان مدرک 

 از دانشگاه عالمه طباطبايی در رشته اقتصاد مالی و اقتصاد بخش عمومی دريافت كرده اند. 0321دكتري خود را در سال 

 

 

 ریزی محیطی  پژوهشگر برتر دانشکده جغرافیا و برنامه

ريزي محيطی با درجه  دانشياري  می  دكتر محمود خسروي از اساتيد گروه جغرافياي طبيعی دانشکده جغرافيا و برنامه

از دانشگاه اصفهان در رشته جغرافياي طبيعی گرايش اقليم شناسی  0340باشند. ايشان مدرک دكتري خود را در سال 

 اند.دريافت كرده
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 پژوهشگر برتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 

 
دكتر ناصرناستی زايی از اساتيد گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشی دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی با درجه استاديار ي می 

 از دانشگاه تهران در رشته مديريت آموزشی دريافت كرده اند. 0323باشند. ايشان مدرک دكتري خود را در سال 

 

 پژوهشگر برتر دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 

ريزي روستايی دانشکده جغرافيا و برنامه ريزي محيطی با درجه استادياري  دكتر سيروس قنبري از اساتيد گروه جغرافيا و برنامه

 از دانشگاه اصفهان در رشته برنامه ريزي روستايی دريافت كرده اند. 0347می باشند. ايشان مدرک دكتري خود را در سال 

 

 پژوهشگر برتر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دكتر محمد امير مشهدي از اساتيد گروه زبان و ادبيات فارسی دانشکده ادبيات و علوم انسانی با درجه دانشيار ي می باشند. 

 از دانشگاه تهران در رشته زبان وادبيات فارسی دريافت كرده اند 0340ايشان مدرک دكتري خود را در سال 

 

 پژوهشگر برتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 

دكتر محمود شيرازي از اساتيد گروه روانشناسی دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی با درجه  دانشيار ي می باشند. ايشان مدرک 

 از دانشگاه عليگره هندوستان در رشته روانشناسی عمومی دريافت كرده اند.  0321دكتري خود را در سال 

 پژوهشگر برتر دانشکده الهیات و معارف اسالمی              

دكتر ابراهيم نوري از اساتيد گروه معارف اسالمی دانشکده الهيات و معارف اسالمی با درجه  استادياري می باشند. ايشان مقدرک 
 از دانشگاه قم در رشته كالم )فلسفه دين و مسايل جديدكالمی( دريافت كرده  0322دكتري تخصصی خود را در سال 

 پژوهشگر برتر دانشکده اقتصاد و مدیریت  

دكتر غالمرضا زمانيان از اساتيد گروه اقتصاد كشاورزي دانشکده اقتصاد و مديريت  با درجه  

از دانشگاه اصفهان در رشته  0321استادياري می باشند. ايشان مدرک دكتري خود را در سال 

 اقتصاد پولی دريافت كرده اند. -اقتصاد بين الملل

 

 پژوهشگر برتر گروه  مدیریت دولتی و فناوری اطالعات 

دكتر باقر كرد از اساتيد گروه مديريت دولتی و فناوري اطالعات دانشکده مديريت و اقتصاد با درجه  دانشياري می باشند. ايشان 

 از دانشگاه عالمه طباطبايی  تهران در رشته مديريت دولتی دريافت كرده اند.  0346مدرک دكتري خود را در سال 
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 پژوهشگر برتر گروه شیمی دانشکده علوم  پایه 

دكتر عليرضا رضوانی از اساتيد گروه شيمی دانشکده علوم  پايه با درجه استادي می باشند. ايشان مدرک دكتري خود را در سال 
 از دانشگاه كارلتون اتاوا كانادا در رشته شيمی فيزيک معدنی دريافت كرده اند.  0373

 
 

 شناسی دانشکده علوم پایه پژوهشگر برتر گروه زمین 
شناسی دانشکده علوم پايه با درجه استادياري می باشند. ايشان مدرک دكتري خود  گرد از اساتيد گروه زمين دكتر حبيب اله بيابان

 از دانشگاه شهيد باهنر كرمان در رشته زمين شناسی، پترولوژي دريافت كرده اند.0347را در سال 

 

 پژوهشگر برتر گروه فیزیک دانشکده علوم پایه 

دكتر وحيد دهقانی از اساتيد گروه فيزيک دانشکده علوم پايه با درجه استادياري می باشند. ايشان مدرک دكتري خود را در 
 اي دريافت كرده انداز دانشگاه شيراز در  رشته فيزيک هسته 0322سال 

 

 شناسی دانشکده علوم پایه  پژوهشگر برتر گروه زیست

شناسی دانشکده علوم پايه با درجه  استادياري  می باشند. ايشان مدرک دكقتقري  دكتر علی شهركی از اساتيد گروه زيست
در رشته فارماكولوژي  0342از دانشگاه شيراز در رشته دامپزشکی و دكتري تخصصی خودرا درسال   0372خود را در سال 

 از دانشگاه گالسکو اسکاتلند دريافت كرده اند.

 

 پژوهشگر برتر گروه مهندسی برق و الکترونیک دانشکده مهندسی برق وكامپیوتر  

دكتر سيد مسعود بركاتی از اساتيد گروه مهندسی برق و الکترونيک دانشکده مهندسی برق وكامپيوتر با درجه دانشياري می باشقنقد. 
در رشته برق از  0344از دانشگاه واترلو كانادا در رشته برق و دكتراي تخصصی را سال  0347ايشان مدرک دكتراي خود را در سال 

سازمانی با بيقشقتقريقن  هاي پژوهشی برون اند. دكتر بركاتی همچنين مجري طرحدانشگاه ويسکانزين مديسن آمريکا دريافت نموده
 اند. دانشگاه سيستان و بلوچستان بوده  24-23باالسري در سالهاي 

 

 پژوهشگر برتر گروه مهندسی برق و الکترونیک دانشکده مهندسی برق وكامپیوتر 

دكتر هنگامه كشاورز از اساتيد گروه مهندسی برق، مخابرات دانشکده مهندسی برق وكامپيوتر با درجه  دانشيار ي می باشند. ايشان 
 كانادا در رشته مهندسی برق، مخابرات دريافت كرده اند. -از دانشگاه واترلو 0344مدرک دكتري خود را در سال 

 

 پژوهشگر برتر گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی شهید نیکبخت 

دكتر فرامرز سرحدي از اساتيد گروه مهندسی مکانيک دانشکده مهندسی شهيد نيکبخت با درجه  استادياري می باشند. ايشان 
 تبديل انرژي دريافت كرده اند.-از دانشگاه سيستان و بلوچستان در رشته مهندسی مکانيک 0342مدرک دكتري خود را در سال 
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 پژوهشگر برتر گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی شهید نیکبخت 

باشند. ايشان مدرک دكتر محمدرضا قاسمی از اساتيد گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی شهيد نيکبخت با درجه استادي می
 اند.سازه بهينه سازي سازه ها دريافت كرده -از دانشگاه سوانزي انگلستان در رشته مهندسی عمران 0375دكتري خود را در سال 

 
 

 پژوهشگر برتر گروه مهندسی مواد و متالوژی دانشکده مهندسی شهید نیکبخت  
دكتر مهدي شفيعی آفارانی از اساتيد گروه مهندسی مواد و متالوژي دانشکده مهندسی شهيد نيکبخت با درجه دانشياري می باشنقد. 

 پژوهشگاه مواد و انرژي در رشته مهندسی مواد دريافت كرده اند. از  0343ايشان مدرک دكتري خود را در سال 

 

 پژوهشگر برتر گروه ریاضی دانشکده علوم پایه 

دكتر مريم عرب عامري از اساتيد گروه رياضی دانشکده علوم پايه با درجه استادياري می باشند. ايشان مدرک دكتري خود را در 
 از دانشگاه سيستان و بلوچستان در رشته رياضی دريافت كرده اند 0347سال 

 

  2۲دانشمند علمی جهان در سال 

دكتر امين بهزاد مهر از اساتيد گروه مکانيک دانشکده مهندسی شهيد نيکبخت  با درجه استادي  می باشند. ايشان مدرک 
 در رشته مهندسی مکانيک )حرارت و سياالت(  دريافت كرده اند. از دانشگاه شربروک كانادا 0342دكتري خود را در سال 

 

 فناور برتر دانشگاه سیستان و بلوچستان 

دكتر مجيد رشيدي هويه از اساتيد گروه مهندسی فيزيک دانشکده دانشکده علوم پايه  با درجه  دانشياري می باشند. ايشان مدرک 
 از دانشگاه پير و ماري كوري فرانسه  در رشته فيزيک ذرات جامد دريافت كرده اند.0345دكتري تخصصی خود را در سال 

 

 

  JCRدانشگاه سیستان و بلوچستان به استناد    H-INDEXپژوهشگر حائز باالترین 

باشند. ايشان مدرک دكتري خود را در سال دكتر حميدرضا شاطريان از اساتيد گروه شيمی دانشکده علوم پايه با درجه استادي می
را در بين  H-INDEXاند. دكتر شاطريان  در حال حاضر باالترين از دانشگاه شيراز در رشته شيمی آلی دريافت كرده  0341

 دارد.  JCRاساتيد و پژوهشگران دانشگاه سيستان و بلوچستان با استناد به 

 

 پژوهشگر و نویسنده مقاله پراستناد 

دكتر عليرضا حسين نژاد از اساتيد گروه مهندسی مکانيک دانشکده مهندسی شهيد نيکبخت با درجه دانشياري می باشند. ايشان 
 تبديل انرژي دريافت كرده اند.-از دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته مهندسی مکانيک 0341مدرک دكتري خود را در سال 
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 پژوهشگران برتر دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان انتخاب و معرفی  

 و اعطای لوح تقدیر به آنان
 

هقا و سقوابقق براساس آئين نامه انتخاب دانشجوي پژوهشگر برتر دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشجوي پژوهشگر برتر، فردي است كه به لحاظ ويژگقی
هاي پژوهشی دانشجو از اول مهرماه سال قبل از انتخاب فعاليت-0پژوهشی از ديگر دانشجويان برتر باشد.برخی از شرايط عمومی آيين نامه بدين شرح است: 

متقاضيان بايستی حداقل در بخشی از بازه زمانی ذكرشده در مقطع تحصيقلقی مقورد  -2شهريور سال انتخاب دانشجوي پژوهشگر برتر محاسبه گردد.  30تا 
دانشجويقان در -4سال است.  4سال و دكترا  2سال، كارشناسی ارشد  4سنوات تحصيلی مجاز دانشجو كارشناسی  -3تقاضا اشتغال به تحصيل داشته باشند. 

 توانند بعنوان پژوهشگر برتر انتخاب شوند.هر مقطع تنها يک بار می
باشد. و  07و در مقطع دكترا نيز بيش از  07و در مقطع كارشناسی ارشد بيش از 06در مقطع كارشناسی معدل دانشجو بيش از  -0شرايط اختصاصی ايين نامه: 

هاي اجرايی در امور پژوهشی )اموراجرايی نشريقات عقلقمقی، عضقويقت در داراي فعاليتهاي پژوهشی از قبيل: سمينار دانشجويی مورد تأييد اساتيد، فعاليت
 –كسب مقام در مسابقققات)عقلقمقیپژوهشی معتبر داخلی، چاپ مقاله در كنفرانس داخلی يا بين المللی،  -انجمنهاي علمی و ...(چاپ مقاله در مجالت علمی

، تاليف كتاب، ترجمه كقتقاب، ISCپژوهشی(دانشجويی بين المللی، چاپ مقاله در مجالت معتبر  -پژوهشی(دانشجويی داخلی، كسب مقام در مسابقات)علمی
اسی، سميقنقار رشنثبت اختراع مورد تاييد سازمان پژوهشها و يا بنياد نخبگان، مشاركت در انجام قرارداد پژوهشی، گزارش علمی و پژوهشی مربوط به پروژه كا
ی بقديقن شقرح جويارشد و...بوده و متقاضی بايد نمرات از ميانگين به باال كسب نمايد.براساس ايين نامه و بررسيهاي انجام شده اسامی داشجويان برتر دانش

 اعالم گرديد:
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهشگران برتر 

 دانشجویی

دانشگاه سیستان و  

 بلوچستان 

دیمن كاشفی پور، پژوهشگر -5

برتر دانشجویی دانشکده جغرافیا 

 ریزی محیطی و برنامه

سبیکه اسفندیار، پژوهشگر  -9 

برتر دانشجویی دانشکده ادبیات 

 و علوم انسانی

فرزانه محمدی پور،  -9 

پژوهشگر برتر دانشجویی 

 دانشکده علوم پایه  

محمدرضا رخشانی، پژوهشگر برتر  -۲

دانشجویی دانشکده مهندسی برق و 

 الکترونیک 

اعظم محمد زاده، پژوهشگر برتر  -6

 دانشجویی دانشکده اقتصاد و مدیریت 

وجیه یوسفی، پژوهشگر برتر -5

دانشجویی دانشکده مهندسی شهید 

 نیکبخت 

علی سردار شهركی، پژوهشگر  -1

برتر دانشجویی دانشکده علوم 

 محیطی و كشاورزی پایدار  زیست

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Famoozeshgaha.com%2Fimages%2Festate_images%2F98%2F1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Famoozeshgaha.com%2Fads%2F98%2F%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25B3%25DB%258C%25D8
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 26دبیران اجرایی  برگزیده سال 

 

های فازی و هوشمند ایران و  دكتر حسن میش مست: دبیر اجرایی چهارمین كنگره مشترك سیستم -5

 های فازی ایران  پانزدهمین كنفرانس سیستم

 المللی سیمای حضرت محمد در هنر  دكتر علیرضا طاهری: دبیر اجرایی همایش بین-9

 زاده: دبیر اجرایی همایش توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق  دكتر عیسی ابراهیم-9

 المللی كامستس دكتر عبدالرضا صمیمی: دبیر اجرایی اجالس بین-۲

 شناسی  های نوین زیست دكتر آرزو قهقایی: دبیر اجرایی اولین كنفرانس ملی یافته -6

دكتر علیرضا آقایی: دبیر اجرایی نهمین همایش نجوم و اخترفیزیک و اولین مدرسه زمستانی انجمن نجوم -5

 ایران 

 دكتر غالمرضا عزیزیان: دبیر اجرایی چهاردهمین كنفرانس هیدرولیک ایران -1

 OPEN-DAYدكتر غالمرضا عزیزیان: دبیر اجرایی همایش تحصیالت تکمیلی  -9

 

 

 

 

های فازی و  چهارمین كنگره مشترك سیستم -  26دبیر اجرایی برگزیده در سال 

 های فازی  هوشمند ایران و پانزدهمین كنفرانس سیستم

دكتر حسن ميش مست از اساتيد گروه رياضی دانشکده رياضی با درجه استادي می باشند. ايشان مدرک دكتري خود را در 

 از دانشگاه شهيد باهنر كرمان در رشته رياضی كاربردي دريافت كرده اند. 0342سال 
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 برگزیده 

006 

 

 

 

 المللی سیمای حضرت محمد در هنر  همایش بین -  26دبیر اجرایی برگزیده در سال 

دكتر عليرضا طاهري از اساتيد گروه پژوهش هنر دانشکده هنر و معماري با درجه دانشياري می باشند. ايشان مدرک دكتري خود 
در رشته سينما و سمعی بصري و دكتراي تخصصی شان را در رشته   3دانشگاه سوربون نوول پاريس  از  0343را در سال  

 پاريس دريافت كرده اند.  EHESSتاريخ هنر از دانشگاه 
 

  OPEN-DAYهمایش تحصیالت تکمیلی  -  26دبیر اجرایی برگزیده در سال  

 
دكتر غالمرضا عزيزيان از اساتيد گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی شهيد نيکبخت با درجه استادياري می باشند. ايشقان 

 انگلستان در  رشته سازه هاي آبی دريافت كرده اند.-از دانشگاه نيوكاسل اپان تاين 0344مدرک دكتري خود را در سال 

 

 همایش توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق -  26دبیر اجرایی برگزیده در سال 

زاده از اساتيد گروه جغرافيا و برنامه ريزي دانشکده جغرافيا و برنامه ريزي محيطی با درجه استادي می باشنقد.  دكتر عيسی ابراهيم
اي دريافقت كقرده منطقه-از دانشگاه اصفهان در رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري  0372ايشان مدرک دكتري خود را در سال 

 اند.

 المللی كامستس  اجالس بین -  26دبیر اجرایی برگزیده در سال 

دكتر عبدالرضا صميمی از اساتيد گروه مهندسی شيمی دانشکده مهندسی شهيد نيکبخت با درجه  دانشياري می باشند. ايشان 

از دانشگاه ساري انگلستان  در رشته تکنولوژي پودر و دكتراي تخصصی شان    0342مدرک دكتري تخصصی خود را در سال 

 از دانشگاه ليدز انگلستان در رشته ي تکنولوژي پودر دريافت كرده اند. 0344را در سال 

 

 نهمین همایش نجوم و اخترفیزیک- 26دبیر اجرایی برگزیده در سال 

 و اولین مدرسه زمستانی انجمن نجوم ایران  
 

دكتر عليرضا آقايی از اساتيد گروه فيزيک دانشکده علوم  پايه با درجه  استادياري می باشند. ايشان مدرک دكتري تخصصی خود 
 از دانشگاه پی ير و ماري كوري پاريس در رشته فيزيک )كيهان شناسی مشاهده اي( دريافت كرده اند. 0346را در سال 

 

 چهاردهمین كنفرانس هیدرولیک ایران  - 26دبیر اجرایی برگزیده در سال 

دكتر غالمرضا عزيزيان از اساتيد گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی شهيد نيکبخت با درجه استادياري می باشند. ايشان 

 انگلستان در رشته سازه هاي آبی دريافت كرده اند.-از دانشگاه نيوكاسل اپان تاين  0344مدرک دكتري خود را در سال 
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 برتر 

007 

 

 

  5926پژوهشگر برتر دانشگاه درسال                             
 نام و نام خانوادگی: مسعود كيخوايی 

    0346تاريخ تولد: مرداد
 محل تولد: زاهدان

 درجه علمی:استاد تمام 
 مشهد  0340دكتري: شيمی تجزيه دانشگاه فردوسی

 دانشگاه تاسمانی )استراليا(  0346كروماتوگرافی يونی -دكتري تخصصی: ميکرواستخراج
 ، مركز تحقيقات علوم جداسازي استراليا  2102الکتروفورز مويينه، -فوق دكتري: ميکرواستخراج با مايعات يونی

دن دورهافتخارات:  ذران تبه يک و گ ا ر م ب ديپل درک  ذ م خ  ساله دبيرستان در سه سال.  4يا
 ، دانشجوي برگزيده گروه شيمی دانشگاه شيراز  0364كنکور سراسري  023رتبه 

 ، 0372-، دانشجوي نمونه و كسب رتبه اول گروه شيمی دانشگاه فردوسی مشهد0371كارشناسی ارشد،  2رتبه  
 ، 0340، فارغ التحصيلی با احراز شاگرد اولی 0340، دانشجوي نمونه گروه شيمی دانشگاه فردوسی مشهد سال0376دكتري ،  0رتبه 

 2114كروماتوگرافی يونی، دانشگاه تاسمانی )استراليا(، -اخذ فوق دكتري شيمی گرايش ميکرواستخراج
 2114كروماتوگرافی يونی، دانشگاه تاسمانی )استراليا(، -اخذ فوق دكتري شيمی گرايش ميکرواستخراج 

 دستاوردهاي پژوهشی:
 مجله بين المللی خارجی 6عضو هيات تحريريه  -0
 سردبير مجله پژوهشهاي نوين در شيمی تجزيه -2
 سه طرح در حال اجرا -اي، آزمايشگاهیطرح ملی، منطقه05اتمام  -3
 مقاله ملی 06مقاله بين المللی و چاپ  64چاپ  -4
 4تز دانشجويان تحصيالت تکميلی دفاع شده،  010مشاوره و استاد راهنماي بيش از  -5

 ارشد در حال مشاوره و راهنمايی  3دانشجوي دكترا و 
 سمينار در كنفرانسهاي ملی002ارائه -مقاله در كنفرانسهاي بين المللی 04ارائه -7
تاليف دو كتاب و ترجمه دو كتاب كه يکی از آنها مهمترين كتاب درس شيمی تجزيه -2

 است
 يک مورد ثبت اختراع-مورد استانداردهاي ملی 04تدوين -00

 2117تا  2114در سالهاي  who's whoسه دوره متوالی، درج نام در كتاب-03

 2100تا  2101در سالهاي  who's who Marquisسه دوره متوالی، درج نام در كتاب-04
 مورد آزمايشگاهی صنعتی01مورد آزمايشگاه آموزشی دانشگاهی و مشاوره و راه اندازي 2راه اندازي-05
 مشاور عالی شركت آب و فاضالب -مشاور عالی سازمان استاندارد -07
 هاي بين المللی مقاله براي ژورنال 003داوري -04

  Elsevierسه بار اخذ داوري ممتاز-02
 0346پژوهشگر برتر آب و فاضالب سال -20
  0325پژوهشگر برتر سال دانشگاه در-22
 هاي مهم شيمی تجزيه از انتشارات الزوير و نيز از انجمن شيمی آمريکا داور ممتاز ژورنال-23
 )تجزيه ميکرو پرتو( و ايزو رمکو )مواد مرجع(، سازمان ملّی استاندارد ايران. 2112)تجزيه شيميائی سط (، ايزو  2110هاي فنی متناظر ايزو  دبير كميته-24

 ،سال جهانی شيمی در ايران 2100و يونسکو جهت برگزاري سال ( IUPAC)المللی شيمی محك و كاربردي  نماينده برگزيده مشترک اتّحاديّة بين-25

دهزمینه پژوهشی:  ز آالين چي ا ر ن ا سي ر ب ه مقادي جزي هاي زيست محيطی با روشهاي ابداعی و ها از قبيل سموم، فلزات سنگين و تركيبات آلی در نمونهت

هاي ارزان با همان حساسيت و حد تشخيص دستگاههاي پيشرفته و گرانقيمت، روشهاي نوينی با سادگی، حساسيت و سرعت بيشتر ميتوان در آزمايشگاه
اي نيست.بعالوه چون تركيبات شيميايی تجزيه تركيبات مورد نظر را انجام داد. در روشهاي ابداعی اينجانب، نياز به پرسنل آزموده براي انجام روشهاي تجزيه

 كمتري استفاده ميشود، نمونه ي كمتري مورد نياز است.با آلودگی كمتر وهزينه پايينتري
 

1 Chemical and Materials Engineering  

2  International Journal of Chemical and 
Biomedical Science  

3  American Journal of Chemistry and Ap-
plication  

4   MAYFEB Journal of Chemistry  

5  Current Chromatography  

6   International Journal of Environmen-
tal Chemistry 
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 حضور دانشگاه سیستان و بلوچستان در نخستین نمایشگاه 

  5926دی ماه  9و  1، 5تجاری ایران و افغانستان 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های منعقد شده بین دو استان سیستان و بلوچستنان نامهبا توجه به تفاهم

هناى های الزم برای پذیرش دانشجنو، طنرحو استان قندهار، هماهنگی

هاى مطالعاتى كوتاه مدت و تبادل استاد بنینن پژوهشى مشترك، فرصت

 انجام است.  ر در حالهای سیستان و بلوچستان و دانشگاه قندهادانشگاه
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تجاری ایران 

 021 و افغانستان 

 

 

 
 

هقاي هاي حوزهدانشگاه سيستان و بلوچستان در نمايشگاه تخصصی پتانسيل
مختلف اقتصادي جمهورى اسالمى ايران كه در واليت  ققنقدهقار كشقور 

ي تخصصی شقركقت نقمقود. در برگزار گرديد، با بازگشايی يک غرفه 0325ماه ششم الی هشتم دييخ افغانستان از تار
افتتاحيه نمايشگاه والی قندهار)استاندارقندهار(، معاون استاندار قندهار، معاون سياسی و اجتماعی و سقرپقرسقت مقعقاون 

 عقلقیهماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري سيستان وبلوچستان و شماري از مديران دولتى ،اقتصادي و بخش خصوصی نيز حضور  داشتند. 
هاي قندهار، نيمروز، هرات و هقلقمقنقد از اصغر جمشيد نژاد، معاون استاندار سيستان و بلوچستان با اشاره به استقبال تجار و بازرگانان وجوانان واليت

هاي كشاورزي، ساختمانی، بهداشتی، غذايی و غيره حضور دارند. وي در هاي دوكشور در حوزههاي مختلف، شركتنمايشگاه گفت: نمايندگانی ازدانشگاه
هاي نسبی بقيقن دو هاي فرهنگی و تاريخی مشترک بين دو كشور همسايه، اظهار داشت تکيه بر مزيتمراسم افتتاح اين نمايشگاه با اشاره به مناسبت

گيري از توان تاثيرگذاري بندر راهبردي چابهار ضرورت دارد. در ديدار با والی قندهار بقا هاي آموزشى، تجاري، صنعتی و بهرهكشور براي توسعه همکاري
هاى مطالعاتى كوتاه مدت، تبقادل هاى پژوهشى مشترک، فرصتشده بين دو استان، هماهنگی براي پذيرش دانشجو، طرحهاي منعقد نامهتوجه به تفاهم

هاي بهداشتی و درمانی با پذيرش بيماران و درمقان در هاي سيستان و بلوچستان و دانشگاه قندهار انجام پذيرفت و بر ارتقاء همکارياستاد بين دانشگاه
هاى نسبى بين سيستان و بلوچستان و استان قندهار تاكيد شد. در طول هاي سيستان و بلوچستان، بحث و تبادل نظر گرديد. و بر توسعه مزيتبيمارستان

هاي مطرح سه روز برگزاري اين نمايشگاه، تعداد زيادي دانشجو و محصل مشتاق تحصيل از نمايشگاه ديدن كردند. همچنين مسؤلين بلندپايه و شخصيت
هاي ديگر صحه گذاشته و  افغانستان نيز از غرفه دانشگاه سيستان و بلوچستان در اين نمايشگاه ديدن نمودند و بر برتري اين دانشگاه در قياس با دانشگاه

هاى جامعه دانشگاهی ايران است كه توانسته چنين امکانات خوبى در ان را ستودند. همچنين اذعان داشتندكه دانشگاه سيستان و بلوچستان جزو برترين
هقا ي اين مسؤلين و شخصقيقتي اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران خود فراهم آورده و مسير پيشرفت و ترقی آنان را هموار سازد. از جملهجهت استفاده

ت قندهار، مديركل براتوان به استاندار قندهار، معاون استاندار قندهار، فرماندار قندهار، نماينده وزارت امورخارجه افغانستان، وزير ارتباطات، مديركل مخامی
همچنقيقن  ود.صنعت و معدن قندهار، شهردار قندهار، رييس دانشگاه قندهار، رايزن اقتصادى افغانستان در  ايران، اعضاي شوراى استانی قندهار اشاره نم

توان از مشاور اقتصادى ايران در افغانسقتقان و نمايند نيز از غرفه دانشگاه بازديد نمودند كه میهاي ايرانی كه در افغانستان فعاليت میبرخی از شخصيت
نفر از افراد عادي گرفته تا دانشجويان دانشقگقاهقی و  711تا  611سركنسول ايران در افغانستان ياد نمود. در پايان بايد اشاره كنم روزانه بطور ميانگين 

مسؤلين و رؤساي ادارات از غرفه ما بازديد بعمل می اوردند كه خبرگزاري دولتی صداي افغان )آوا ( ضقمقن بقازديقد از 
نمايشگاه و غرفه دانشگاه سيستان و بلوچستان گزارش خبري مبسوطی تهيه و به عملکرد مسولين دانشگاه و تاثير دانشگاه 

هاي اعضاي هيأت علمی، دانشجويان و پژوهشگران دانشگقاه سيستان و بلوچستان در  استان پرداخت. همچنين از موفقيت
المللی نام برده و آنها را ستود. اين گزارش از تلوزيون ملی افغانستان پخش گرديد كه بقاعقث هاي ملی و بينما در عرصه

افزايش تعداد  بازديدكنندگان از غرفه دانشگاه در روزهاي پايانی گرديد.در مجموع، دانشگاه سيستان و بلوچستان عملقکقرد 
هاي تبليغاتی، معرفی دانشگاه از طريقق نقمقايقش فقيقلقم، خوبی در نمايشگاه قندهار از خود برجاي گذاشت.توزيع پکيج

پاسخگويی به سؤاالت بازديدكنندگان ، نمايش توليدات و دستاوردهاي  دانشگاه، معرفی كتب، و نشريات علمی دانشگاه  از 
هاي دانشگاه به صورت بروشور و سی دي و اي از توانمنديهاي اين غرفه در نمايشگاه قندهار بود. مجموعهجمله فعاليت

بنر هاي تبليغاتی آماده شد كه در معرض ديد بازديدكنندگان اين نمايشگاه قرار گرفت. در نخستين نمايشقگقاه مشقتقرک 
شركت ايرانی و  41جمهوري اسالمی ايران و افغانستان در شهر قندهار، عالوه برغرفه دانشگاه سيستان و بلوچستان، حدود 

هاي مختلف كااليی نظير مواد غذايی، لوازم خانگی، لوازم ورزشی، محصوالت بقهقداشقتقی و  شركت افغانی در گروه 25
هاي سقالمقت مشقاركقت  ساختمانی، صنايع شيميايی و سلولزي، آبياري و آبرسانی گلخانه، شيشه، فوالد و سيمان و حوزه

داشتند. همچنين سازمان بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان هم در اين نمايشگقاه حضقور داشقت. تقوسقعقه 
هاي خوب  تواند ظرفيت ها با محوريت استان سيستان و بلوچستان، با توجه به نزديکی و همجواري با افغانستان می همکاري

حجم تجارت بين ايران  0324تجاري و ترانزيتی را براي فعاالن اقتصادي اين كشور و به ويژه قندهار فراهم سازد. در سال 
ميليون دالر سهم صادرات ايران به افغانستان و مابقی بقه  573ميليارد و  2ميليون دالر رسيد كه از مجموع اين رقم  522ميليارد و  2و افغانستان به رقم 

 ميليون دالر مربوط به واردات از اين كشور بوده است.  26ميزان 
 

 دكتر شهرام مهنا 

 الملل دانشگاه سیستان و بلوچستانمدیر امور بین

 مدیر غرفه دانشگاه سیستان و بلوچستان در قندهار 
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پنجاهمین اجالس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراكز 

 پژوهشی و  پارك های علم و فناوری

 در دانشگاه سیستان و بلوچستان   5926دی ماه  99و  99
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها و مراكز پژوهشی و فناوری كشور بر حمایت مسئوالن از مراكز معاونان پژوهشی دانشگاه

 های هدفمند جهت حل مسائل كشور تاكید كردند. آموزش عالی و تحقیقاتی برای انجام پژوهش
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اجالس 

 معاونان
023 

 

 

 
 
 
 

 ها و مراكز آموزش عالی نشست سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه
 

در  0325دي مقاه  23و  22هاي علم و فناوري در روزهاي  ها، مراكز آموزشی، پژوهشی و پارک پنجاهمين اجالس معاونان پژوهش و فناوري دانشگاه
 دانشگاه سيستان و بلوچستان برگزار گرديد

و  پخش كليپ معرفی دانشگاه سيستان و بلوچسقتقان آغقاز  برنامه هاي ويژه روز اول برگزاري اجالس با اداي احترام به مقام شامخ شهداي گمنام و 
سخنرانی دكتر كردي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه سيستان و بلوچستان با ارائه گزارش از برنامه هاي پژوهشی و  با 

سيستان و بلوچستان ، سخنرانی جناب آقاي مهندس علی اوسط هاشمی استاندار محترم سقيقسقتقان و   فناوري دانشگاه
ها و مراكز پژوهش و فناوري در توسعه استان سيستان و بلوچستان، سقخقنقرانقی بلوچستان در خصوص مشاركت دانشگاه

ها و در خصوص بررسی برنامه جناب آقاي دكتر احمدي معاون محترم پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
هاي وزارت علوم در حوزه پژوهش و فناوري در راستاي برنامه ششم توسعه و ارائه گزارش هايی در خصوص برنامه سياست

هايی با موضوع نققش و اهقمقيقت ها و سياست هاي پژوهشی ادامه يافت. در نخستين روز برگزاري اين نشست گزارش
پژوهشگاه شيمی و مهندسی شيمی   تحقيقات عمومی در توسعه مبتنی بر دانش توسط جناب آقاي اميدخواه رييس محترم

ها در توسعه فناوري كشور توسط جناب آقاي دكتر معتمدزادگان رييس محترم پارک علم و فقنقاوري نقش پارک ايران، 
موضوع نقش پژوهشگاه ها در برنامه هاي پژوهشی و فناوري كشور توسط سركار خانم دكتر نورشقاهقی   استان مازندران،

 رئيس محترم موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالی ارائه شد.
ارائه سخنرانی در موضوعاتی چون بررسی راهکارهاي ارتقاء جايگاه مديريت پژوهش و فناوري كشور و همچنين تقققويقت 
جايگاه شوراي عالی عتف براي تبديل شدن به ستاد مشترک هدايت علم، پژوهش و فناوري كشور ، مأموريت گرايی پايان 
نامه ها، رساله ها و پروژه هاي تحقيقاتی دانشگاه ها و مراكز پژوهشی در راستاي حل مسايل و مشکالت كشور ، برنامقه 
ريزي علمی براي تهيه سند و برنامه هاي راهبردي و عملياتی جهت تحقق دانشگاه كار آفرين توسط دبقيقران شقوراي 

كشور و ارائه گزارش وضعيت توسعه عقلقمقی  3و  2و 0سياست گذاري و برنامه ريزي معاونان پژوهش و فناوري مناطق 
ايران در پايگاه هاي بين المللی توسط جناب آقاي دكتر دهقان، رئيس محترم پايگاه استنادي مجالت جهقان اسقالم و 
رئيس مركز منطقه اي علوم و فناوري بخش ديگري از برنامه هاي نخستين روز برگزاري اجالس معاونان پقژوهقش و 

نشست تخصصی با موضوعات پقژوهشقی و  5فناوري دانشگاه ها، مراكز آموزشی و پژوهشی و پارک هاي علم و فناوري را تشکيل داده است. برگزاري
آزمايشگاهی از ديگر برنامه هاي روز نخست برگزاري اين اجالس بود. ارائه سخنرانی در 
خصوص وضعيت اعتبارات پژوهش و فناوري در بودجه كشور و ساير موضوعات تقوسقط 
جناب آقاي دكتر احمدي، رئيس محترم اجالس معاونان پژوهش و فناوري بقه اتقفقاق 

گقانقه مقنقاطقق  01مديران محترم حوزه ستادي معاونت پژوهش و فناوري و دبيران 
پژوهشی و فناوري كشور و در پايان برگزاري تريبون آزاد جقهقت طقرح سقؤاالت و 

پيشنهادات برنامه هاي پژوهش و فناوري و صدور بيانيه نهايی از برنامه هاي دومين روز برگزاري اجالس سقراسقري 
ها، مراكز پژوهشی و فناوري بود. اجالس سقراسقري معاونان پژوهش و فناوري دانشگاه
ها، مراكز پژوهشی و فناوري با هدف سياستگذاري و  معاونان پژوهش و فناوري دانشگاه

برنامه ريزي، كمک به انسجام معاونت هاي پژوهش و فناوري مراكز آمقوزش عقالقی 
كشور، بررسی برنامه ها و سياست هاي خرد و كالن پژوهشی و فناوري، ارتقاء سقطق  
علمی كشور، انتقال تجارب، ارتباط نزديک صف و ستاد و آينده نگري، ساليانه دوبار بقا 
حضور معاونان پژوهش و فناوري دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی، پژوهشی و فناوري ، 

 شود. معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات وفناوري و مديران ستادي اين وزارتخانه برگزار می
 
  

 پنجاهمین اجالس معاونان

 پژوهشی دانشگاه ها  
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رئوس برنامه پنجاهمین اجالس معاونان /چهارشنبه /صنبنح /  

5926/51/99   
 اداي احترام به مقام شامخ شهداي گمنام با حضور شركت كنندگان در اجالس.0
 تالوت آياتی از كالم ا... قرآن مجيدو پخش سرود ملی جمهوري اسالمی ايران.2
 كليپ معرفی دانشگاه سيستان و بلوچستان.3
 خير مقدم توسط جناب آقاي دكتر  بندانی/  رئيس دانشگاه سيستان و بلوچستان.4
 قرائت پيام وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري.5
 هاي پژوهشی دانشگاه  سيستان و بلوچستان/دكتر كرديارائه گزارش از برنامه.6
 سخنرانی حجت السالم سليمانی نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه زاهدان.7
 سخنرانی مهندس علی اوسط هاشمی استاندار سيستان و بلوچستان .4
هاي وزارت علوم در حوزه پژوهش و فناوري در راسقتقاي ها و سياستبررسی برنامه.2

 برنامه ششم توسعه/ دكتر احمدي/ وزارت عتف
 افتتاحيه نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري و  پذيرايی.01
شاخصهاي مؤثر در ارتقاء دانشگاهها و مراكز پژوهش و فناوري در سط  ملی و بيقن .00

 المللی/ دكتر توفيقی

 هاي پژوهشی و فناوري كشور/ دكتر اميدخواهها در برنامهنقش پژوهشگاه.02

براي توسعه علقمقی و  (GDP)بررسی ميزان سهم پژوهش از درآمد ناخالص ملی.03
 فناوري/ دكتر عريان/ دانشگاه شيراز 

نقش و اهميت تحقيقات عمومی در توسعه مبتنی بر دانش/  خانم دكتر نورشقاهقی/   .04
 موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالی

بررسی راهکارهاي ارتقاء جايگاه مديريت پژوهش و فناوري كشور و هقمقچقنقيقن .05
تقويت جايگاه شوراي عالی عتف براي تبديل شدن به ستاد مشترک هقدايقت عقلقم، 

 پژوهش و فناوري كشور/دكتر رحيميان/ دانشگاه تهران 
ها در راسقتقاي حقل هاي تحقيقاتی دانشگاهها و پروژهگرايی پايان نامه مأموريت.06

 كشور/دكتر فاطمی/دانشگاه مازندران مسايل و مشکالت
برنامه ريزي علمی براي تهيه سند و برنامه هاي راهبردي و عملياتی جهت تحقققق .07

 دانشگاه كار آفرين/ دكتر مقدم واحد/دانشگاه تبريز 
گزارش وضعيت توسعه علمی ايران در پايگاه هاي بين المللی/دكتر دهقان/ رئقيقس .04

 پايگاه استنادي جهان اسالم 
تدوين نظام نامه نحوه همکاري و تعامل پارک هاي علم و فناوري، دانشگاه هقا و .02

 مراكز پژوهشی/ دكتر  ختنلو/دانشگاه بوعلی سينا همدان 
 تهيه برنامه عملياتی و اجرايی جهت ايجاد ارتباط و تعامل صنعت و مراكز خدماتی/ دكتر جوشقانی/ دانشگاه رازي كرمانشاه .21
 نقش و مشاركت همه جانبه دانشگاه ها و مراكز پژوهشی و فناوري در اجرا و تحقق اقتصاد مقاومتی/ دكتر ابطحی/دانشگاه صنعتی اصفهان .20
 هاي غير پژوهشی/ دكتركردي تمندانی/دانشگاه سيستان و بلوچستان ها در بودجهها و تفکيک آنهاي اعتباري پژوهشی  دانشگاهبررسی رديف.22
 ها در جهت توسعه علمی كشور/دكتر  بهرامی/دانشگاه فردوسی مشهد تهيه برنامه كالن راهبردي و عملياتی جهت مأموريت گرا كردن دانشگاه.23
 ها به عناوين پايان نامه و مقاله پژوهشی/ دكتر حاجی دولو/دانشگاه شهيد چمران اهواز مهارتهاي تبديل نيازهاي پژوهشی سازمان.24
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  5926/51/99نشست های تخصصی چهار شنبه/عصر/ 
 دكتر ختنلو-دكتر جوشقانی-دكتر اوليايی/دكتر شهيکی تاش-ها و مراكز پژوهشی/ دكتر پيرينحوه نهادينه كردن تفکر كارآفرينی در دانشگاه  .0
دكقتقر -دكتر رحيميقان-ها/دكتر شريفیمأموريت گرا كردن پايان نامه ها و رساله  .2

 دكتر فاطمی-دكتر بهرامی-عريان
 دكتر حاجی دولو-اخالق علمی/دكتر محمدعلی زلفی گل  .3
 دكتر ابطحی-دكتر قاضی نوري-طرح هاي اقتصاد مقاومتی/ دكتر سمنانيان  .4

 مصاحبه مطبوعاتی با اصحاب رسانه هاي كشور   .6

 جلسه ويژه با دبيران مناطق ده گانه كشور  .5

رئوس برنامه پنجاهمین اجالس معاونان پنننجنشنننبنه /صنبنح/ 

5926/51/99  
 تالوت آياتی از كالم ا... قرآن مجيد.0
وضعيت اعتبارات پژوهش و فناوري در بودجه كشور/ دكتر واعظ مهدوي/سقازمقان .2

 مديريت و برنامه ريزي كشور
نقش پارک ها در توسعه فناوري كشور/دكتر معتمدزادگان پارک علم و فقنقاوري .3

 مازندران
نحوه تعامل و همکاري حوزه پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمی با دانشگاههقا .4

و مراكز پژوهش و فناوري وزارت عتف / دكتر واشقانی فراهقانقی/  دانشقگقاه آزاد 
 اسالمی

 تريبون آزاد جهت طرح سؤاالت و پيشنهادات برنامه هاي پژوهش و فناوري.5
 جمع بندي / دكتر احمدي رئيس اجالس به اتفاق مديران محترم حوزه ستادي .6

 صدور بيانيه پايانی اجالس.1

  5926/51/99برنامه های جانبی پنجشنبه /عصر /
 بازديد از نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري استان سيستان و بلوچستان  .0
 تور علمی بازديد از قسمت هاي مختلف پژوهشی و فناوري دانشگاه و همچنين بازديد از موزه استان سيستان و بلوچستان.2
 بازديد از پارک علم و فناوري استان و نمايشگاههاي صنايع دستی پارک.3
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باید نقش دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان دانشگاه مادر جدی 
عنوان دانشگاه كارآفرین   گرفته شود. زیرا این دانشگاه  قصد دارد به

 منطقه مطرح شود 
 

ه وسقعقدنياي امروز بر پايه علم و دانش بناشده است و اين علوم بر پايه پژوهش و فناوري استوار گرديده است، و اين مهم نيروي محركه هقرگقونقه تق
دست  حلهاقتصادي، اجتماعی و سياسی است. اگر امروز دنيا هر پيشرفتی دارد مرهون همين تحقيق و پژوهش است. متاسفانه ما در كشور هنوز به اين مر

ه و بوم پژوهش و فناوري مهيا گقرديقد هاي خوب و ارزشمندي درزمينه ي ايجاد و گسترش اين ظرفيت در زيست هاي اخير فعاليت ايم ولی در سال نيافته
 اند كه بايد خالقيت و نوآوري را به ثروت و محصول تبديل نمايند. پژوهشگران و محققان ما دريافته

 هاي استان فرصت ها و چالش
هقاي درصد از وسعت كشور، از پهناورترين استقان 00كيلومتر مرز خاكی و آبی وداشتن 05111ميليون نفر 3استان سيستان و بلوچستان با جمعيتی بالغ بر 

در  مرز بودن با كشورهاى افغانستان و پاكستان و داشتن مرز آبقی كشور است و به دليل داشتن مرزهاي خاكی و آبی با كشورهاي همسايه، مخصوصاً هم
هاي تقجقاري، داشقتقن هاي صنعت توريسم وگردشگرى، ترانزيت، پتانسيلهاي ارزشمندي چون پتانسيل سواحل چابهار، از مزيت هاي نسبی و فرصت

هقاى كشقور،تقنقوع هاى تجديدپذير، تنوع اقليمی متفاوت با سقايقر بقخقشهاي بادي و گرمايی و پوشش گياهی ارزشمند، ذخاير معدنی، انرژيانرژي
باشد. در بسياري از كشورها حتی با نبود اين منابع طبيعی، شاهد توسقعقه و ونهايتا منطقه آزاد تجار، برخوردار می ( )گياهان دارويی وزينتی استان گياهی

شان هستيم و دليل اين موضوع آن است كه در دنياي امروز نيروي محرک جامعه، جوانان مستعد و خقالق و  شکوفايی و پيشرفت چشمگيري در جامعه
هاي اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و معضالت زيادي وجود دارد كقه زنند. در اين استان چالش پويا هستند كه در تحول و تحرک كشورها حرف اول را می

هاي توسعه در سط  پايين جدول قرار بگيريم. تمام تالش دانشگاه اين است كه نقش خود را در برطرف نقمقودن مشقکقالت باعث شده از نظر شاخص
هقمقت بنيان، به تربيت دانشجويانی خالق و مستعقد  سازي و تقويت اشتغال دانش سيستان و بلوچستان با تالش و فرهنگ  جامعه پر رنگتر كند. دانشگاه

 گماشته است تا با ايجاد تحول اجتماعی و صنعتی، شاهد رشد و بالندگی و پويايی در استان باشد.
 وضعيت آموزشی دانشگاه سيستان و بلوچستان 

د.  اميد است هاي چابهار، زابل، واليت از اين دانشگاه متولدشدن دانشگاه سيستان و بلوچستان با تأسيس دانشکده مهندسی فعاليتش را آغاز نمود و دانشگاه
 03111پژوهشکده، 01دانشکده، 05هکتار فضاي سبز و پارک مطالعه،  024در سراوان وخاش نيز اين اتفاق ارزشمند به وقوع بپيوندد. اين دانشگاه داراي 

بقاشقد. دانشقگقاه مركز آموزش عالی و يکصد هزار دانشجوي در حال تحصيل می 41عضو هيات علمی است. اين  استان مجموعاً داراي  411دانشجو و
هاي استان به كار خواهد گرفت.زيقرا دانشقجقويقانقی كقه در سيستان و بلوچستان تمام تالش خود را براي ايجاد فضاهاي آموزشی در ساير شهرستان

 فرين است.سازانی متعهد و كارآ سازان اين مرز وبوم هستند. وظيفه اين دانشگاه تربيت شهروندان و آينده نمايند در حقيقت آينده ها تحصيل می دانشگاه
 ترين اقدامات صورت گرفته از سوي اين دانشگاه در بحث پژوهش و فناوري مهم
هاي اينترنتی و انقجقام كقلقيقه  اندازي مركز آپا، مركز ديتا سنتر دانشگاه، تقويت زيرساخت ، راه3و  2اندازي آزمايشگاه مركزي، آزمايشگاه شماره ي  راه

سقتقاوردهقاي اندازي نمايشگاه و فروشگقاه د صورت اينترنتی، راه التحصيلی به هاي تحصيلی، انتخاب واحد و مراحل فارغ نام، معافيت ها اعم از ثبت فعاليت
اي و ملی،  طقههاي علمی ، همکاري در سط  من نامه پردازي، انعقاد تفاهم هاي نقد و نظريه اندازي كرسی اندازي مركز رشد واحدهاي فناور، راه پژوهشی، راه

گقذاري  زايی، سرمايه اندازي شوراي تعامل، صنعت و جامعه،  برگزاري رويدادهاي كارآفرينی و اشتغال راه
ترين اقدامقات صقورت  مگابايتی در حاشيه زاهدان و پژوهشکده انرژي خورشيدي از مهم51در نيروگاه 

گرفته از سوي اين دانشگاه است. بايد نقش دانشگاه سيستان و بلوچستان به عنوان دانشگاه مقادر در 
عنوان محور توسعه جنوب شقرق كشقور و بقا اجقراي  استان جدي گرفته شود زيرا اين دانشگاه به

عنوان دانشگاه كارآفرين منطقه مطرح شقود  اي و نفوذ در منطقه قصد دارد تا به هاي ملی و منطقه پروژه
هاي ارزشمندي درجهت توسعه سواحل مکران، تسريع انتقال گاز به استان، كقمقک  و در اين مسير قدم

ها و تجهيز و نوسازي آنها،كمک به بروز رسانی سيستم آب و برق بقرداشقتقه به ارتقاء كيفيت دانشگاه
 است. 

 دكتر علیرضا بندانی 

 : سیستان وبلوچستان رئیس دانشگاه 



 

 

 نشریه داخلی حوزه معاونت پژوهش و فناوری                                                  

    9155، دسامبر 5926نامه هفته پژوهش، فناوری و فن بازار، آذر ویژه    
پنجاهمین 

اجالس 

 معاونان 
027 

 

 

 
 وضعيت علم، پژوهش و فناوري 

ريزي  ي شناسايی استعدادهاي خود داشته و در اين زمينه برنامههاي ملل گوناگون فقط بستگی به هدايت درستی دارد كه درزمينه در دنياي امروز موفقيت
توانيم در روند  یمان را به بالفعل تبديل نماييم م اند. اگر ما بتوانيم استعدادهاي خود را به درستی پرورش دهيم و استعدادهاي بالقوه درست و منظمی داشته
 جانبه قدم برداريم.  توسعه و پيشرفت همه

ي توسعه د در زمينهها بايستی با ايفا نمودن نقش ارزشمند خو گذاران باشد. دانشگاه تواند پرديس فناوري سرمايه هاي گوناگون می اين استان با داشتن توانمندي
ضاي هاي پژوهش و فناوري اع مدت و درازمدت، تخصيص بودجه مدت، ميان هاي راهبردي كوتاه ريزي هاي ارزشمندي بردارند. برنامه علمی و پژوهشی گام

وان گفت تواند راهگشا باشد. شايد بت علمی، ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه و تاسيس انجمن پژوهشگران جوان از مواردي است كه توجه به آن می هيئت
شود؛  م میهايی باشد كه در اين جوامع انجا يافته در ميزان، نوع و اهميت دادن به پژوهش هاي عمده جوامع سنتی با جوامع صنعتی و توسعه يکی از تفاوت

دهاي علمی باشد.موفقيت با ملتی است كه استعدا بنابراين توسعه علمی يک جامعه نتيجه توجه به پژوهش است و توليد دانش نيز بر مبناي تحقيق استوار می
 خود را شناسايی كند و با اين شناسايی بتواند به توسعه و فناوري برسد.

 نقش دانشگاه در پژوهش 
رح هاي آفريند و گسترش ط دانشگاه بايد در بحث پژوهش نقش خود را با داشتن يک برنامه بلند مدت در جامعه بسيار اثر گذار كند. پژوهش، دانش نو می

محوري گذاري در امر پژوهش و هماهنگ نمودن آن با نيازهاي كشور، گذرگاه اصلی توسعه پايدار و عامل  پژوهشی، زمينه ساز توسعه پايدار است.سرمايه
 شود .پيشرفت است. بايد بودجه پژوهشی هر عضو هئيت علمی مشخص باشد چراكه مديريت منابع در اين بخش موجب رشد و شکل گيري ايده هاي نو می

هاي پژوهشی اين دانشگاه ايم شاخصهاي اخير توانستههاي مادر در بحث پژوهشی است. خوشبختانه طی سالدانشگاه سيستان و بلوچستان يکی از دانشگاه
 واجه است.هاي ساختاري و عملکردي فراوانی در كشور م را با دانشگاه هاي بزرگ كشور همگام كنيم. با توجه به اهميت مقوله پژوهش، اين حوزه با دشواري

 ها به موضوع پژوهش به صورت كاربردي نگاه شود.هاي دانشگاهبايد در برنامه
 نيافته  يافته و توسعه  بندي جوامع به توسعه علل و عوامل دسته

مضاعف به اهداف  كارگيري نيروي خالق و فعال، با سرعت برداري را نموده و با به هاي نسل جوان خود حداكثر بهره يافته از استعدادها و پتانسيل جوامع توسعه
ی وظايف گونه جوامع، نسل جوان و فعال جامعه با باالترين كاراي وپنج سال عمردارد، و در اين يابند. يک نسل خوب و مثمر ثمر بيست بلند خود دست می
عتی شدن و مولد بنيان را كه زمينه صن هاي دانش توان شركت گيري شود می كه از اين پتانسيل در جامعه به نحو درستی بهره نمايد. درصورتی خودش را ايفا، می

هکارهاي نوين تواند همه ما را به را اي است كه می ها وسيله نمودن كشور را به دنبال خواهند داشت بنا نهاد. برگزاري و هدايت ارزشمند و درست اين نشست
 در رشد و توسعه كشور رهنمون گرداند.

 فعاليت هاي مهم دانشگاه سيستان و بلوچستان  
دستگاه كامپيوتر جديد از جمله اقدامات انجقام شقده در دانشقگقاه 001احداث آزمايشگاه هاي مجهز و مدرن، ايجاد مركز تخصصی آپا و تجهيز سايت ها با 

د.ارتباطات علمی و كن سيستان و بلوچستان است.دانشگاه بايد با اليه هاي ميانی جامعه پيوند بخورد تا بتواند از درون جامعه براي مشکالت جامعه راه حل ارائه
از نقظقر  گقاهمستمر با دانشگاه هاي معتبر جهان و برگزاري سمينارهاي بين المللی از جمله دستاوردهاي علمی دانشگاه سيستان و بلوچستان است.اين دانش

. كشور قرار دارد كه با راه اندازي زيرساخت ها از جمله آزمايشگاه شماره يک و غيره در سالهاي اخير در رده هاي باالتر قرار خواهد گرفقت 21پژوهشی در رده 
هکتاري كشت گياهان دارويی به عنوان يک مدل نمونه در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتی تحت نظارت دانشگاه سيقسقتقان و  21همچنين مزرعه تحقيقاتی 

مركز آموزش عالی وجود دارد كه صد هزار دانشجو در آنها در حال تحصيقل هسقتقنقد.  41شود. در استان سيستان و بلوچستان  بلوچستان در استان ايجاد می
با احراز شاخص هاي الزم از نظر تشکيالتی در رديف دانشگاه هاي رتبه الف كشور قرار گرفت.احداث آزمقايشقگقاه  44دانشگاه سيستان و بلوچستان در سال 

ه در دانشگاه شد هاي مجهز و مدرن، راه اندازي آموزش هاي مجازي، راه اندازي مركز تخصصی آپا و افتتاح سامانه هاي چند رسانه اي از جمله اقدامات انجام
 داثسيستان و بلوچستان است. همچنين تالش فراگيري براي اجراي طرح اسالمی كردن دانشگاه، ايجاد روحيه نشاط، سرزندگی، تالش و خالقيقت بقا احق

 فضاهاي سبز و تفريحی و اجراي برنامه هاي متنوع از جمله ديگر برنامه هاي انجام شده در محيط اين دانشگاه است.
 

 دكتر كردی 

 معاون پژوهش و فناوری

 گذاران باشد.  تواند پردیس فناوری سرمایه های گوناگون می این استان با داشتن توانمندی
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نگاه دولت یازدهم به ویژه رئیس جمهوری به سیستان و بلوچستان در همه قسمت ها سبب قرار گرفتن استان 
 در مسیر توسعه و در نتیجه رضایت مندی مردم منطقه شده است .

 
 ضرورت همسويی فعاليتهاي پژوهشی با مسائل مرتبط با جامعه

ها ومشکالت ملموس افراد جامعه  گيرد بايد در راستاي ضرورت هر تحقيق، پژوهش و اثر علمی، آموزشی كه در جوامع شکل می 
 382بقر  عنوان پهناورترين استان كشور، جمعيتی بقالقغ باشد و بتواند نيازهاي آنها را مرتفع نمايد استان سيستان و بلوچستان به

هاي فراوانی كه دارد متأسفانه به لحاظ توليد ناخالص چيزي در  داده است. اين استان با توجه به قابليت ميليون نفر را در خود جاي
سالی، گران تمام شدن انرژي و معضالت اجتماعی از داليل آن  كشور است كه علل و عوامل گوناگونی همچون خشک %0حدود 
 است.

ساله و از بين  04درصد بود كه به دليل خشکسالی هاي  34در برنامه سوم توسعه سهم سيستان و بلوچستان در بخش كشاورزي 
 درصد كاهش يافته است. 23رفتن برخی فرصت هاي شغلی در اين زمينه اين سهم هم اينک به 

نگاه دولت يازدهم به ويژه رئيس جمهوري به سيستان و بلوچستان در همه قسمت ها سبب قرار گرفتن استان در مسير توسعه و 
 در نتيجه رضايت مندي مردم منطقه شده است .

سيستان و بلوچستان تنها استان محروم از گاز كشور است كه با عنايت دولت تا پايان امسال مشعل گاز در زاهدان مركز اسقتقان 
 روشن خواهد شد. انجام اين امر عالوه بر رضايت مندي شهروندان، نقش مهمی در توسعه و صنعت استان ايفا خواهد كرد.

با خشک شدن تاالب بين المللی هامون و در پی آن از بين رفتن فرصت هاي شغلی در منطقه، با عنايت رهبر معظم انققالب و 
 هزار هکتار از زمين هاي منطقه در دست اجراست. 46دولت طرح آبياري با لوله به 

باشد و در اين حوزه ها نيز طرح هاي مهمی نظير مشکالت عمده استان پهناور سيستان و بلوچستان در زمينه زير ساخت ها می 
 راه آهن، توسعه بندر و غيره در دست اقدام است كه نويد آينده روشن در مسير توسعه و ترقی می دهد 

كند و براي رفع مشکالت نيازمند اقدام عملی هستيم و نهادها بايد تالش كنند در  گفتارها هر چند هم ضروري باشد، كفايت نمی
توان به نتايج مطلوب و مورد نظر رسيد، بلکه  هاي معمولی نمی هاي دريافت شده، نيازهاي مردم را رفع كنند.با روش قالب بودجه

 ها براي رسيدن به اهداف بلند نظام و دولت هماهنگ عمل كنند. بايد تالش جهادي صورت گيرد و همه نهادها و ارگان
با طرح ها و پروژه هاي بزرگ و زيربنايی در دست اجرا تغييرات اساسی در سط  استان سيستان و بلوچستان ايقجقاد خقواهقد 
شد.دولت با ايجاد فرصت هاي شغلی و زيرساخت هاي الزم در هر منطقه به وظيفه خود عمل می كند به طوري كه بهره گيري 

 آن توسط مردم انجام می شود.

 مهندس علی اصغرجمشیدنژاد 

 معاون سیاسی، اجتماعی استاندار

 استان سیستان وبلوچستان
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 متن پیام دكتر فرهادی بدین شرح است:
هقا،  هقا، پقژوهشقگقاه با عرض سالم و احترام خدمت همگی شما بزرگواران شركت كننده در پنجاهمين اجالس معاونان پژوهش و فناوري دانشگاه

 هاي علم و فناوري، رحلت مجاهد نستوه حضرت آيت اله هاشمی رفسنجانی را تسليت می گويم. عالی و پارک مؤسسات و مراكز آموزش
، بدون شک دستاوردهاي اين دولت در عرصه علم، پژوهش و فناوري، با وجود تمامی كمبودها، چالش ها و مشکالت افتخار آميز است و اين افتخار
مرهون زحمات و خدمات شما عزيزان است. آموزش عالی در دولت يازدهم با شعار ارتقاي كيفيت و توسعه فناوري و نوآوري به هقمقراه تقحقققق 

تحريم  هاي كارآفرين كار خود را آغاز، و برنامه ها و اقدامات خود را در اين مسير هدايت كرد. با وجود مشکالت و چالش هاي عمده از جمله دانشگاه
ها، كمبود تجهيزات و قيمت باالي ارز، كاهش قيمت جهانی نفت و ركود جهانی اقتصاد، با همت واالي شما به عنوان مديران حقوزه پقژوهقش و 

رسيدن به  رايفناوري و تالش همه محققان، فناوران و نوآوران، اين چالش ها و موانع نه تنها ما را از حركت رو به جلو باز نداشت بلکه اراده ما را ب
 قله هاي توسعه علم و فناوري دو چندان كرد.

 داندر اين مسير، ارتقاي رتبه هاي كيفی دانشگاههاي كشور در رتبه بندي هاي معتبر جهانی، افزايش تعداد دانشمندان ايرانی در فهرست دانشقمقنق
يک درصد برتر، رشد چشمگير مقاالت پر استناد و با كيفيت، رشد سهم انتشار آنها در مجالت چارک اول، همگی گواه رشد كيفی مراكقز عقلقمقی، 

 لمقیمحققان و رشد توليدات علمی كشور بوده است. البته در كنار افزايش كيفيت، رشد كمی توليدات علمی نيز چشمگير بوده است و ارتقاي رتبه ع
 ايران و رتبه علمی رشته هاي مهم دانشگاهی خود گواه اين ادعا است.

مركز رشد علم و  31پارک  6در حوزه فناوري، نوآوري و تحقق دانشگاه كارآفرين نيز دستاوردهاي جامعه علمی و فناوري كشور ستودنی است. ايجاد 
آزمايشگاه مركزي توجه به رشد زير ساخت هقاي پقژوهقش و  021شركت دانش بنيان مستقر در پاركها، و ايجاد  0111فناوري، راه اندازي حدود 

 021ميليارد تومان پارک ها و مراكز رشد علم و فناوري و صادرات باالي  4،111فناوري را نشان می دهد. حاصل اين توجهات، گردش مالی باالي 
 سال اخير بوده است. 3نفري اين مراكز در  31111ميلياردي، و اشتغال 

ن اندازي و توسعه فق و اما، در ادامه راه، همچون گذشته ضرورت توجه ويژه به كيفيت و توسعه فناوري و نوآوري بيش از پيش احساس می شود. راه 
ها، برندسازي و توجه ويژه به افزايش كميت  هاي دانش بنيان و حضور جدي اعضاي هيأت علمی در اين شركت بازارها، توسعه كمی و كيفی شركت

در دار و ضروري مراكز دانشگاهی، پژوهشی و فناوري است. مطمئناً با پيشرفت  و كيفيت نشان هاي تجاري، پتنت ها و اختراعات از نيازهاي اولويت
حوزه هاي نامبرده كه از اولويت هاي سياست هاي ابالغی مقام معظم رهبري محسوب می شود، اهداف اقتصاد مقاومتی به معناي واقعی در كشقور 

صقاد اققتقتحقق پيدا خواهد كرد، زيرا اعتقاد داريم كه مسير اقتصاد مقاومتی از معبر اقتصاد دانش بنيان می گذرد و اقتصاد دانش بنيان زير بقنقاي 
هاي مديريتی كشور از پژوهش و فناوري از ملزومات ادامه مسير است و خقواسقت جقامقعقه  مقاومتی است. البته حمايت دولت، قوه مقننه و سازمان

 دانشگاهی ارتقاي سهم پژوهش از توليد ناخالص ملی و توجه ويژه به زير ساخت هاي پژوهشی، تأمين تجهيزات آزمايشگاهی و حمايت مالی بيشتقر
 از پاركها و مراكز علم و فناوري است.

رم در پايان ضمن سپاسگزاري از حضور شما بزرگواران در اين نشست و همچنين قدردانی از زحمات برگزار كنندگان به ويژه مسئوالن و پرسنل محت
لت هاي اصيل انقالب اسالمی از خداوند بزرگ مسئ دانشگاه سيستان و بلوچستان، براي شما عزيزان استمرار موفقيت ها را در پيشبرد و تحقق آرمان

 دارم
 
 

پیام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم افتتاحیه 

پنجاهمین نشست معاونان پنژوهنش و فننناوری 

ها و مراكز پژوهشی در دانشگاه سیستنان و  دانشگاه

 بلوچستان قرائت شد.
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 ها  نشست خبری وحید احمدی در حاشیه پنجاهمین اجالس معاونان پژوهشی و فناوری دانشگاه 

هقا، ها، پقژوهشقگقاهوحيد احمدي در نشت خبري در حاشيه پنجاهمين اجالس معاونان پژوهشی و فناوري دانشگاه
موسسات و مراكز آموزش عالی و پاركهاي علم و فناوري كشور در دانشگاه سيستان و بلوچستان شركت نقمقود و 

ميليارد تومان( از سال گذشته تاكنون قرارداد بين اين وزارتخقانقه و  311اظهار داشت: حدود سه هزار ميلياردريال )
ميليارد ريال از اين  211سرمايه گذاران بخش خصوصی براي خريد فنآوري و دانش فنی امضا شده است. دو هزار و 

ميليارد ريال مربوط به هفتقه پقژوهقش امسقال  771مبلغ مربوط به بعد از هفته پژوهش سال گذشته و افزون بر 
وي با بيان اينکه گام هاي مطلوبی در زمينه ماموريت گرايی كه پژوهش را به فنآوري و توليد ثروت تقبقديقل .است

 .پارک علم و فناوري در كشور وجود دارد 32مركز رشد وابسته به دانشگاه ها يا مستقل و  074كرده صورت گرفته است خاطرنشان كرد: هم اينک افزون بر 
هقاي شقوروي اضافه كردوزارت علوم اقدامات مطلوبی را در منطقه در زمينه راه اندازي شبکه هاي بين المللی، پارک هاي علم و فناوري زير مجمقوعقه ك

وي با اشاره به اهميت اجالس معاونان پژوهشی كشور بيان كرد: اين اجالس به عنوان بزرگترين نشست تصميم گيري و .اسالمی و غيره را انجام داده است
ها و گانه در قالب استان 01ي مجموعه هاي معاون وزير علوم افزود: در هر اجالس كه در برگيرنده .بار برگزار می شود 2مديريت فنآوري در كشور هر سال 

وي گفت: رويکرد موجود در وزارت علوم بر اين  .مراكز فناوري است نتايج كار فکري و تخصصی انجام می شود و نهايتا برنامه هاي آينده تصويب می شود
معاون وزير علوم، تحقيققات  .مبناست كه ماموريت گرايی، پژوهش و فناوري و ارتقاي كيفيت و پيگيري دستيابی مرجعيت علمی و علم برتر را دنبال كرديم

المقلقلقی از ين و فناوري ادامه داد: خوشبختانه از لحاظ تحقق موارد ذكر شده در دنيا و منطقه وضعيت خوبی داريم به اين معنی كه بر اساس پايگاه هاي ب
وي تصري  كرد: ايران از نظر تعداد مقاالت رتبه سوم دنيا را  .لحاظ رشد علمی به معنی رشد تعداد مقاالت و مقاالت برتر در دنيا وضعيت بسيار بااليی داريم

احمدي با اشاره بقه وضقعقيقت  .كسب كرد و از نطر رشد توليد مقاالت برتر باالي يک درصد نيز رتبه نخست را كسب كرد 2104نسبت به  2105در سال 
دانشقگقاه  04دانشگاه كشور مطرح بود كه هم اينک  2حدود  2102و 2100دانشگاههاي كشور در پايگاه هاي علمی دنيا گفت: در پايگاه اليدن در سالهاي 

معاون وزيقر عقلقوم .دانشگاه ارتقا يافته است 03دانشگاه كشور مطرح بود كه هم اينک به  2وي افزود: همچنين در پايگاه تايمز، .در اين پايگاه قرار دارند
احمقدي .ستتصري  كرد: همچنين در حوزه هاي مختلف فنآوري و مراكز رشد، ارتباط با صنعت و قراردادهاي صنعتی، اقدامات بی سابقه و كم سابقه بوده ا

 211زون بر هزار و اف ادامه داد: اين وزارتخانه قراردادهاي مختلفی با نهادهاي مختلف نطير نفت، نيرو، دفاع و غيره امضا كرده به گونه اي كه با وزارت دفاع
منطقه به دانشگاه واگذار شده كه واگذاري اين طقرح  21وي ادامه داد: همچنين برداشت نفت در .طرح با افزون بر سه هزار ميليارد ريال درحال انجام است

اين مسئول با بيان اينکه مركز توسعه پارک هاي زير مجموعه يونسکو برعهده اين وزارتخانه است گفت: راه اندازي فن بازار .به وزارتخانه ها بی سابقه است
احمدي ادامه .و بوت استرپ و تشويق و حمايت از ايده هاي خالقانه كه منجر به طرح اقتصادي و فناوري شود، كارهاي اساسی است كه در حال انجام است

وي با اشاره  .سال اخير در كنار ساير المپيادها برگزار كرده است 2داد: اين وزارتخانه المپياد طرح كسب و كار دانشجويی را در قالب جشنواره شيخ بهايی در 
ولقی كقه محصقبه اهميت فن بازارها گفت: در آدز امسال فن بازار هاي گسترده اي داشتيم به گونه اي كه افزون بر پنج هزار طرح و فناوري و دستاورد و 

ده و رسيققابليت تجاري سازي داشت يا به مرحله تجاري رسيده بود، عرضه شد كه در اين مجموعه دستاوردها تعداد زيادي از آنها به سط  تجاري سازي 
معاون وزير علو م امضاي قرار داد خريد فناوري و دانش فنی در حدود سه هزار ميليارد ريال از سال گدشته تاكنون را نشقانقه  .نيازمند سرمايه گذاري هستند

وي با اشاره به اقدامات مطلوب در حوزه زير ساخت هاي پقژوهقش در كشقور گقفقت: .قابليت فنآوري كشور و اعتماد سرمايه گذاران به اين حوزه دانست
ين بار خستساماندهی مجموعه آزمايشگاههاي دانشگاههاي كشور با عنوان شبکه آزمايشگاههاي علمی ايران به منظور تعميرات، تجهيزات و غيره را براي ن

معاون وزير علوم تاكيد كرد: رويکرد و جهت گيري اين نهاد به سمت ايجاد دانشگاههاي كار افرين است به گونقه .گامی ارزنده و موثر در اين حوزه ذكر كرد
اين مسئول با بيان اينکه تربيت افراد كارآفرين عالوه بر اينکه افراد خالق نوآور و اشتغال زا هسقتقنقد بقراي .اي كه شعار اصلی دولت نيز همين بوده است

ده كه در ايقن س شديگران نيز می توانند صاحب ايده باشند گفت: در اين راستا دفاتر كار آفرينی، مراكز رشد و كار افرينی و نوآوري در كنار دانشگاه تاسي
وي ادامه داد: با همکاري دانشگاهها تحريک تقاضاي قانونی را دنبال كرديم به گونه اي كه شركت ها، .زمينه آيين نامه ها و شيونامه ها نيز ابالع شده است

احمدي با بيان اينکه جقهقانقی .كارخانه ها و ساير نهادهايی كه با دانشگاهها و مراكز پژوهش و فنآوري همکاري كنند از معافيت مالياتی برخوردار می شوند
باط بقا ارتشدن حوزه علم و فنآوري يکی از رويکرد هاي اساسی اين وزارتخانه است گفت: رمز توفيق و پيشرفت كشورهاي ديگر در حوزه علم و فنآوري در 

سال اخير با توجه به فراهم شدن فضاي ارتباط كشور، اين وزارتخانه تفاهمنامه هاي مختلفی را بقا  2وي افزود: دراين راستا در  .نقش بين المللی آنها است
معاون وزير علوم، .ستكشورهاي اروپايی و آسياي شرقی نظير آلمان، ايتاليا، فرانسه، ژاپن، چين، كره و غيره به امضا رسانده و كارهاي اساسی را انجام داده ا

ن زمينقه اي تحقيقات و فناوري با اشاره به اهميت اقتصاد مقاومتی گفت: يکی از اقدامات وزارت علوم دخيل شدن در طرح هاي اقتصاد مقاومتی است كه در
تصادي و پايش اق چهار طرح اقتصاد مقاومتی شامل دانشگاه كار آفرينی، دانشگاه برتر مطابق با استانداردهاي بين المللی، دانشگاههاي اثر گذار در مشکالت

وي با قدردانی از دانشگاه سيستان و بلوچستان در برگزاري پنجاهمين اجالس معاونان پژوهشقی .و ارزيابی نظام علم و فناوري به اين نهاد واگذار شده است
اي در زمينه سرمايه گذاري انجام داده است كه با توحه به برنامه هاي دولت يازدهم در پرداخت يقارانقه بقه دانشگاههاي كشور گفت: دولت اقدامات ارزنده

 .خريد برق از انرژي هاي نو هم اينک شاهد هستيم سرمايه گذاري خوب خارجی و داخلی زيادي در اين حوزه صورت گرفته است
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نظیر انقالب اسالمي و  دار شجاع و مدیر کمضمن عرض تسلیت رحلت جانگداز و جانسوز عالم رباني، مجاهد نستوه، امیر سرفراز و پرچم  

یار دیرین امام و رهبری، حضرت آیت ا... هاشمي رفسنجاني، و تشكر و قدرداني از میزباني دانشگاه سیستان و بلوچستان، بیانیه پایاني 

های انجام گرفته و پیشنهادهای ها، مؤسسات پژوهشي و فناوری کشور براساس بحثپنجاهمین اجالس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه

 کنندگان قرار گرفت: ارائه شده در اجالس، موارد زیر جهت پیگیری و اجرا، مورد تاکید شرکت

شایسته است به  سازی فناوری در دولت تدبیر و امید،نوآوری و تجاری، ی انتشار مقاالت علميزمینهگیرکشور در چشمبه رشد با توجه  -1

سازی دستاوردهای پژوهشي و نیز افزایش الملليهای کیفي نظیر میزان ارجاعات و بینو ارتقاء شاخص  هامنظورحفظ اصالت پژوهش

 ریزی جدی صورت پذیرد.ی هدفمند، برنامههاپژوهش با انجام ها و حل مسائل کشورسازی فناوریاثرگذاری، تجاری

از آنجا که رشد و تعالي کشور در عرصه علم و فناوری پیشران اقتصاد دانش بنیان و تضمین کننده ی ارتقای سطح رفاه ملي است  -2

های علم و فناوری را در ها، موسسات پژوهشي و پارکضروری است سیاست گذاران و مسؤالن محترم جمهوری اسالمي حمایت از دانشگاه

 صدر برنامه های خود قرار دهند.

های علم و فناوری، جهت پاسداری از این ضمن تقدیر از مشارکت پژوهشگران موسسات علمي در ارتقای جایگاه جهاني کشور در حوزه -3

ها، و موسسات پژوهشي و فناوری بیش از مداری در انتشار دستاوردهای علمي در دانشگاهشود مراتب اخالقدستاوردهای برجسته تاکید مي

 پیش مورد توجه قرارگیرد.

ی صادراتي، پیشنهاد ای از طریق ایجاد ارزش افزودهبا توجه به اهمیت محصوالت راهبردی بومي در ارتقاء سطح رفاه و امنیت منطقه -4

های سیستان و بلوچستان و شهیدچمران کشوری )دانشگاه 11و  8شود دبیرخانه دائمي مرتبط با این موضوع در مناطق دانشگاهي مي

 های الزم اقدام نمایند.اهواز( راه اندازی شود و نسبت به ایجاد ظرفیت

های استاني که مسئولیت ها، ضروری است دانشگاهبا توجه به فعال شدن کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری در استان -5

ی یكسان با های موجود این کارگروه، دستورالعملي با وحدت رویههای این حوزه را بر عهده دارند، برای استفاده بهینه از ظرفیتدبیرخانه

ربط نظر دبیران مناطق تهیه و به معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف ارسال تا در جهت تصویب و پیگیری آن از طریق مسؤلین ذی

 اقدامات الزم بعمل آید.

ای توسط دفاتر امور فناوری نامههای علم و فناوری، نظامها، موسسات پژوهشي و پارکبه منظور ایجاد تعامل سازنده و موثر بین دانشگاه -6

ها و موسسات گانه تهیه و از طریق معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف جهت اجرا، به دانشگاهو پژوهشي وزارت عتف و مناطق ده

 پژوهشي و فناوری ابالغ گردد.

شود این اجالس سالي یكبار و جلسات آمیز و اثربخش اجالس پژوهش و فناوری در سطح ملي، پیشنهاد ميبا توجه به برگزاری موفقیت -7

 دبیران مناطق هر سه ماه با حضور معاون محترم پژوهش و فناوری و مدیران ستادی جهت پیگیری مسایل پژوهش و فناوری تشكیل گردد.

شود برخي از اختیارات آمیز بودن آن، پیشنهاد ميی پژوهش و فناوری کشوری و موفقیتگانهبا توجه به افزایش مشارکت مناطق ده -8

 حوزه پژوهش و فناوری وزارت، براساس دستورالعملي که تدوین خواهد شد، به مناطق تفویض شود.

های مقام معظم رهبری در جهت رشد و شتاب توسعه علمي رود با توجه به توصیهریزی کشور انتظار مياز سازمان مدیریت و برنامه -9

ها و موسسات پژوهشي و فناوری همكاری الزم کشور و همچنین کاربردی نمودن دستاوردهای علمي، نسبت به اعتبارات مورد نیاز دانشگاه

 را بعمل آورد.

 ها،ها، پژوهشگاهدبیرخانه پنجاهمین اجالس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه

 های علم و فناوری، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری کشورپارک

 


