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 دكتر كردی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه: 
هرا   با سالم، دانشگاه سیستان و بلوچستان در بحث کرسسر 

پسداز ، رتبه سوم کشور ، را کسب  کسد. بسگزار  منظم  نظسیه
تا دانشرگراه  پسداز  در دانشگاه باعث گسدید ها  نظسیه کسس 

ها  ترررسان و عرالمره  سیستان و بلوچستان پس از دانشگاه
طباطبای  در جایگاه سوم کشور  قسار بگیسد. برایرد گر ر   
پژوهش تسسیم نقشه راه آینده اس  و حوزه پژوهش و فنراور  

مدتر   مدت و کوتاه ها  راهبسد  بلندمدت، میان دانشگاه بسنامه
را بسا  رسیدن به اهداف مورد نظس با توجه به اسناد باالدست  کشور از جرلرلره قرانرون 

ساله پنجم توسعه کشور تدوین کسده اس . بسا  رسیدن بره  پنج
یک دانشگاه کارآمد و دانشگاه  که بتواند نیازهرا  جرامرعره را 
بسآورده سازد بایست  تستیب  اتخاذ گسدد که با ترولریرد دانرش و 

انداز  مساکز ایده پسداز  و کارآفسین  بتوان مشکالت و نیازها   راه
ها  مختلف شناسای  و با ارائه راهرکرارهرایر   جامعه را در حوزه

هرا  مناسب در قالب تحقیقات بنیاد  و کاربسد  درصدد رفر  آن
ا  بین دانشگاه و  ها  مدون، ارتباط برینه بسآمد. نیاز اس  با بسنامه

و انر رعراالت آن  جامعه بسقسار شود تا دانشگاه بتواند در تلام فعل 
نقش کلید  و محور  ای ا کرنرد. در حراا حرافرس افرزایرش 

ها و نتایج پژوهش ، تقوی  و گسرترس  ها  کی   فعالی  شاخص
هرا   ارتباط دانشگاه با صنع  و جامعه، هدفلرنرد کرسدن پرسو ه

دانشجویان تحصیالت تکلیل  به سل  نیازها  جامعه و صنع ، افزایش ایلن  و سطر  
ها  آموزش  دانشگاه، بعنوان یک عضو فعاا در شبرکره  کی   و کل  خدمات آزمایشگاه

ها  علل  ایسان، توسعه کل  و کی   خدمات الکتسونریرکر  و تروسرعره و  آزمایشگاه
هرا   ها  فناور ، الگوبسدار  از تجارب مسکز کارآفسین  دانشرگراه ساز  زیسساخ  برینه

انرداز  مرسکرز  ها  کشور بسا  توسعه فسهنگ کارآفسینر ، راه معتبس جران در دانشگاه
هرا  راهربرسد   تسین بسنامه   نوآور  با هلکار  پارک علم و فناور   از مرم ده شتاب

عللر   حوزه معاون  پژوهش  و فناور  دانشگاه سیستان و بلوچستان اس . اعضا  هیئ 
تس بگیسند چسا  ها  علل  را جد ها و نشس  ها، هلایشدانشگاه بایست  بسپای  کن سانس

  جدید و نو خلق که ارتباطات، پایه توسعه اس  و تا زمان  که این امس محقق نشود، ایده
نخواهد شد. ارتباط دانشگاه با صنع  بسیار حائز اهلی  اس  و دانشگاه بایست  نقش خود 

درست  ای ا نلاید و بایرد بره  ها  اجتلاع ، اقتصاد  و سیاس  به را در توسعه و حل گسه
طلبد ارتباط دانشگاه و جامعه هدفلند و عللیات  باشد ها  میان  جامعه ن وذ کند. م  الیه

و دانشگاه سیستان و بلوچستان با بسگزار  هلایش استان  تعامل دانشگاه، صرنرعر  و 
ها  اجسای  و  جامعه و تشکیل شورا  ارتباط دانشگاه با صنع  و جامعه با حضور دستگاه

ها و ها  کی   فعالی انداز  گاهنامه خبس  صنع  و جامعه، افزایش شاخص هلچنین راه
نتایج پژوهش  تقوی  و گستس  ارتباط دانشگاه با صنع  و جامعه، هردفرلرنرد کرسدن 

ها  دانشجویان تحصیالت تکلیل  به سل  نیازها  جامعه و صنرعر ، افرزایرش  پسو ه
عنوان یک عضرو  ها  آموزش  دانشگاه به ایلن  و سط  کی   و کل  خدمات آزمایشگاه

ها  علل  ایسان، توسعه کل  و کی   خدمات الکرترسونریرکر ،  فعاا در شبکه آزمایشگاه
ها  فناور ، الگوبسدار  از تجارب مساکرز کرارآفرسیرنر   ساز  زیسساخ  توسعه و برینه

انرداز   ها  کشور در توسعه فسهنگ کارآفسینر ، راه ها  معتبس جران و دانشگاه دانشگاه
ها  بسیار خوب  را در ایرن    نوآور  با هلکار  پارک علم و فناور ، گام ده مسکز شتاب

زمینه بسداشته اس . در پایان به حوزه انتشارات این دانشگاه اشاره میکنم که در مسریرس 
شرده،  داریم اما مسیس ترسسریرم نسماا و خوب  قسارگسفته اس . اگسچه با استانداردها فاصله

علل  به چاپ رسیده  مقاله از اعضا  هیئ   ۰۷۳مسیس درست  اس  چساکه در اسکاپوس 

 دكتر كردی تمنداني ها      عسصهاس . با آرزو  موفقی  هسچه بیشتس دانشگاه در هله

 دكترعلیرضا بنداني ريیس دانشگاه :
آذر، روز دانشجو، بعنوان نلاد آزادگ ، استکبارستیز  ۶۱

و استبداد ستیز ، یادآور روشنگس  و بیردار ، نرلراد 
حضور دانشجویان در بطن رخدادها  اجرترلراعر  و 

شود و باید آن را تال  بسا  روزها  برتس قللداد م 
هلواره گسام  داش . دانشجویان در این رخداد تاریخ  

ندا  حسی  و ظلم ستیز  مسدم کشورمان را به گو  جرانیان رساندند. بسا  هلین، 
این روز حکای  از اهلی  محور  جنبش دانشجوی  و نقش کلید  آن در تروسرعره 
علل ، فسهنگ ، اجتلاع  و اقتصاد  ایسان عزیز ما دارد. فسارسیدن این روز، فسصر  

ا  را بسا  بسرس  هوی  تاریخ  و رسال  مل  و دین  دانشجویان، فسارو  مرا دوباره
دهد. جنبش دانشجوی  بعنوان یک  از پایدارتسین و پویاتسین بخش اجتلاعر  قسار م 

  مقاط  سسنوش  ساز، نقش آفسین بوده اس . از آن جای  که دانشگاه ایسان، در هله
شود بنابساین دانشجو، بازیگس به عنوان مسکز تعال  فکس و اندیشه، در جامعه قللداد م 

هرا  علده این نراد تاثیسگذار اجتلاع  اس  و شایسته اس  با ارتقا  تروانرلرنرد 
اخالق ، علل  و اجتلاع  خود، موجبات افزایش دانای  و خسدمند  را در جامعه بره 

میلیون ن س از جرلرعریر   ۰ارمغان آورد. استان سیستان و بلوچستان با جلعیت  بالغ بس
-مسکز آموز  عال  استان مشغوا به تحصیل مر  ٠۳جوان  بسخوردار اس  که در 

دانشرجرو در مرقرطر  ۶۳۳۳۳باشند و دانشگاه سیستان و بلوچستران برا داشرترن
دانشجو در مقط  کارشنراسر  ارشرد و ٠۳۳۳کارشناس ،
-تن از آنرا را دانشجویان بوم  تشکیل م  ٠۳دکتسى که 

دهند، ظسفی  خوب  بساى توسعه استان اس . هلانطرور کره 
کسد دانشگاه ترسبریر  نریرسوى مطل  هستید در گذشته رو 

متخصص و ماهس بود ول  امسوز عالوه بس آن، دانشگاه نرقرش 
اجتلاع  پسرنگ تسى بسعرده گسفته تا نیازهاى جرامرعره را 

هاى بلندتسى در رونرد تامین و با پسور  نیسوى کارآفسین گام
توسعه استان بسداشته شود. در هلین راستا، وزارت عرلروم برا 
-تاسیس پژوهشکده آسیب شناس  به منظور تلسکز بس آسیرب

ها  اجتلاع ، اعتیاد و حاشیه نشین  موافق  نلروده اسر . 
هزار متس مسب  فضا  آمروزشر  در حراا  ٠۳بعالوه، بالغ بس 

ساخ  نیز در دانشگاه سیستان و بلوچستان وجود دارد که تا تابستان ساا آینرده بره 
برسه بسدار  رسیده و مشکل کلبود فضا  آموزش  بسطسف خواهد گسدید. دانشرگراه 

ا  جامعه و تس  در جر  مست   ساختن نیازها  توسعهدرصدد اس  تا نقش پس رنگ
تاثیسگذار  در حل نیازها  مللوس جامعه ای ا نلاید. در این راستا صندوق توسعره و 

میلیارد ریاا فعاا  ۶۳ا  بالغ بس فناور  استان و مسکز نوآور  و شکوفای  را با هزینه
درصرد  ٠۳ها  فناور ، شکوفای  و نوآور  را مدیسی  کرنریرم. نلوده ایم تا بحث

ها  احداث صندوق توسعه فناور  استان را پارک علم و فنراور  و برخرش هزینه
درصد دیگس را معاون  علل  و فناور  ریاس  جلرور  تامین خواهد  ٠۳خصوص  و 

نلود. در پایان، باید اذعان داش  که استان سیستان و بلوچستان هرلران طرور کره 
هاى اجتلاعر  اى نیز دس  به گسیبان اس . چالشهاى عدیدهمزایای  دارد،  با چالش

هاىرممروزشر  مانند  حاشیه نشین ، اعتیاد، بیکارى و پایین بودن درآمد مسدم، چالش
هاى محیط  مانند ریزگسدها، خشکسالر  مانند  پایین بودن سط  تحصیالت و چالش

هرا مرا وکلبود آب و ...ازجلله این چالش هاس . با درنظس گسفتن این مزایا وچالرش
نتوانستیم جایگاه خوب  در سط  مل  و بین الللل  کسب نلاییم  امیدوارم بتروان برا 

ها در جر  توسعه و رشد استان گام ها  برلرنرد  اندیش ها و همبسگزارى هلایش
 وم  اهلل التوفیق...علیرضا بنداني بسداش .                                           

 

پژوهش، ترسیم 

نقشه راه آينده 

است و  ارتباط 

عامل توسعه. 

علمي  اعضای هیئت

دانشگاه بايستي 

 برپايي كنفرانسها،

ها    همايش

های علمي ونشست

 تر بگیرند   را جدی

روز دانشجو 

نماد استکبار 

ستیزی و نماد 

حضور 

دانشجويان در 

بط  

رخدادهای 

 اجتماعي است
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 دانشگاه

 ها و مراكز آموزش عالي كشور در دانشگاه سیستان و بلوچستان نشست سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه
مراه در ایرن  د  ۲۲ها  علم و فناور  در  ها، مساکز آموزش ، پژوهش  و پارک پنجاهلین اجالس معاونان پژوهش و فناور  دانشگاه

ها  پرژوهرش و  ریز ، کلک به انسجام معاون  گذار  و بسنامه دانشگاه گشایش یاف .این اجالس به مدت دو روز و با هدف سیاس 
ها  خسد و کالن پژوهش  و فناور ، ارتقاء سط  علل  کشور، انرترقراا  ها و سیاس  فناور  مساکز آموز  عال  کشور، بسرس  بسنامه

ها و مساکز آموز  عال ، دکتس احلرد   نگس  و با حضور معاونان پژوهش و فناور  دانشگاه تجارب، ارتباط نزدیک صف و ستاد و آینده
معاون پژوهش و فناور  وزارت علوم، تحقیقات و فناور  و مدیسان ستاد  دکتس توفیرقر  وزیرس 
اسبق علوم تحقیقات و فن آور  مرندس جلشید نژاد معاون سیاس  استاندار سیستان و بلوچستان 
آغاز شد. دکتس بندان  رئیس دانشگاه در افتتاحیه این هلایش گ    دنیا  امسوز بس پایه علوم و دانش بناشده اس  و این علوم برس پرایره 
پژوهش و فناور  استوار گسدیده؛ و این مرم نیسو  محسکه هسگونه توسعه اقتصاد ؛ اجتلاع  و سیاس  اس . و  گ    اگس امرسوز در 
دنیا هس پیشسفت  دارد مسهون هلین تحقیق و پژوهش اس . اگس در سایس کشورها  پیشسفته ما شاهد رشد و توسعه و تسق  هستیم هلره 

هرا   ها  اخیس فعالریر  ایم ول  در ساا مسهون گستس  تحقیقات و فناور  اس  ومتاس انه ما در کشور هنوز به این مسحله دس  نیافته
بوم پژوهش و فناور  مریا گسدیده؛ و پژوهشگسان و محققران مرا  خوب و ارزشلند  درزمینه   ایجاد و گستس  این ظسفی  در زیس 

تسین اقدامات صورت گسفته از سرو  ایرن  اند تا خالقی  و نوآور  را به ثسوت و محصوا تبدیل نلایند.ایشان در ادامه به مرم دریافته
انداز  مسکز آپا، مسکرز  ، راه۰و  ۲انداز  آزمایشگاه مسکز ، آزمایشگاه شلاره    دانشگاه در بحث پژوهش و فناور  پسداخ  و افزود  راه

هرا  نرقرد  انداز  کسس  انداز  مسکز رشد و شکوفای ، راه انداز  نلایشگاه و فسوشگاه دستاوردها  پژوهش ، راه دیتا سنتس دانشگاه، راه
انداز  شورا  تعامل و صنع  و جامعه و برسگرزار   ا  و مل ، راه ها  علل  و هلکار  در سط  منطقه نامه پسداز ، انعقاد ت اهم نظسیه

 و فناور  به هلساه داشته باشد.زای  اس .و  در خاتله اظرار امیدوار  نلود تا بسگزار  این نشس  دستاوردها  الزم را در راه توسعه پژوهش  رویدادها  کارآفسین  و اشتغاا
ها  مرلرل    امسوز موفقی نیادکتس کسد  معاون پژوهش و فناور  دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز، با ارائه گزارش  از وفعی  علم، پژوهش و فناور  در استان گ    در د

. و  گ    اگس ما بتوانیرم اند ریز  درس  و منظل  داشته گوناگون فقط بستگ  به هدای  درست  اس  که درزمینه   شناسای  استعدادها  خود داشته و در این زمینه بسنامه
نبه قدم بسداریم.ایشان در برخرش جا توانیم در روند توسعه و پیشسف  هله مان را به بال عل تبدیل نلاییم م  درست  پسور  دهیم و استعدادها  بالقوه استعدادها  خود را به 

ها  گذاران باشد. دانشگاه مایهتواند پسدیس فناور  سس ها  گوناگون م  دیگس  از سخنانش در مورد استعدادها  استان سیستان و بلوچستان گ    این استان با داشتن توانلند 
هرا   ریرز  ه گ    برسنرامرهها  ارزشلند  بسدارد.معاون پژوهش و فناور  دانشگاه در ادام بایست  با ای ا نلودن نقش ارزشلند خود در زمینه   توسعه علل  و پژوهش  گام

جلن پژوهشگسان جوان علل ، ارتباط دانشگاه با صنع  و جامعه و تاسیس ان ها  پژوهش و فناور  اعضا  هیئ  مدت و درازمدت، تخصیص بودجه مدت، میان راهبسد  کوتاه
 تواند راهگشا باشد از موارد  اس  که توجه به آن م 

رناورتسین استان کشرور، عنوان پ .مرندس جلشید نژاد معاون سیاس  استاندار  نیز ط  سخنان  در مورد استان و وفعی  جغسافیای  آن گ    استان سیستان و بلوچستان به
کشور اس  که  ۶۱ها  فساوان  که دارد متأس انه به لحاظ تولید ناخالص چیز  در حدود  داده اس . این استان با توجه به قابلی  میلیون ن س را در خود جا  ۰.۲بس  جلعیت  بالغ

 سال ، گسان تلام شدن انس   و معضالت اجتلاع  از دالیل آن اس . علل و عوامل گوناگون  هلچون خشک

3 

 كتاب استاديار گروه رياضي دانشگاه در میان شش كتاب منتخب انجم  رياضي آمريکا 
نوشته دکتس حسین حسریرنر  گریرو   MATHEMATICAL ANALYSIS AND ITS INHERENT NATUREکتاب

استادیار گسوه ریاف  دانشگاه سیستان و بلوچستان در بین شش کتاب منتخب انجلن ریاف  آمسیکا قسارگرسفر . ایرن 
کتاب یک کتاب درس  بسا  آنالیز ریاف  اس . محتوا  کتاب بس اساس ارتباط م اهیم آن با آنچه در حساب دی سانسیل 

شده اس . بخش اوا بازساز  ساختلان حسابان نرام دارد. از  شود به دو بخش تقسیم و انتگساا به دانشجویان ارائه م 
پسدازد. بخش دوم مجرسد  های  که در حساب دی سانسیل مطسح هستند م  لحاظ نظس  به تکلیل م اهیم، قضایا و نظسیه

پسدازد. در ساز  و تعلیم نام دارد و به بسخ  م اهیم اصل  حسابان، مانند حد و پیوستگ  و چارچوب فضاها  متسیک م 
 طور دقیق تعبیس تا دانشجویان به درک برتس م اهیم نایل گسدند. این کتاب سع  شده قضایا و تعاریف به

 انديشي استادان و نخبگان دانشگاه سیستان و بلوچستان های مركز هم تقدير از فعالیت
ها  شگاهاندیش  استادان و نخبگان دان ها  ساالنه ده دفتس بسگزیده و بستس هم ها  سساسس کشور از فعالی  از سو  نراد مقام معظم رهبس  در دانشگاه

ها  وزارت علوم، تحقیقات و فناور ، وزارت  دفتس ( اعم از دانشگاه ۰۳۳ اندیش  استادان و نخبگان دانشگاه )در بین  ها  مسکز هم تقدیس شد. فعالی 
تان بسا  سومین بار بسا  دانشگاه سیس برداش ، درمان و آموز  پزشک ، آزاد اسالم ، پیام نور و فسهنگیان تجلیل و قدردان  گسدید. این موفقی  

لحراظ ها  سساسسکشور  اندیش  استادان و نخبگان دانشگاه خورد و نام این دانشگاه در لیس  ساالنه ده دفتس بسگزیده و بستس هم و بلوچستان رقم م 
تس گسدیده اس . حوزه معاون  پژوهش  دانشگاه، کسب این موفقی  را به حضور ریاس  دانشگاه آقا  دکتس بندان ، حج  االسالم قلندر  مسئوا دف

 نلاید. اندیش  دانشگاه صلیلانه تبسیک عسض م  نراد نلایندگ  مقام معظم رهبس  در دانشگاه و آقا  دکتس عبداللحلود داور پناه، دبیس هم

 
 

http://www.usb.ac.ir/News.aspx?Page=5&News=52132&Lan=fa-ir
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 ديدار رئیس صندوق حمايت از پژوهشگران وفناوران كشور )بنیاد ملي علم ايران( از دانشگاه 

رئیس صندوق حلای  از پژوهشگسان و فناوران کشور با مسئوالن، اعضا  هیات علل  و دانشگاهیان دانشگاه سریرسرتران و 
اهلل فسغام رئیس صندوق حلای  از پژوهشگسان با حضور در جل  مسئروالن، اسراتریرد و  نصست بلوچستان دیدارنلود. دکتس 

ها و اقدامات بنیاد مل  علم ایسان در حلای  از  ها، بسنامه ها  استان سیستان و بلوچستان، در خصوص سیاس  نخبگان دانشگاه
تب  از توسعه علل  کشور، سخن گ  . ایشان در این مساسم درزمینه مسائل گوناگرونر  هرلرچرون  پژوهشگسان و فناوران به

ها  پسادکتسا، حلای  از بسگزار  رویدادها  عرلرلر ،  ها  تحقیقات ، حلای  از طسح حلای  ماد  و معنو  از اجسا  طسح
ها  دانشجویان دکتس  سخنانر   الللل  اختساعات، اعطا  پژوهانه )گسن (حلای  از رساله دیپللاس  علل ، حلای  از ثب  بین

ارتقاء دهند و از آن استر راده ها در کشورشان رشد و  کنند این سسمایه ها  فکس  توجه خاص  دارند وتال  م  ایساد نلود و افزود  در کشورها  پیشسفته مثل  اپن به سسمایه
پذیس  و استقالا و نوع آور   ا  گ    ما باید به فسزندانلان آموز  اصول  و زیس بنای  و در کنار  پسور  استعداد و قدرت ریسک نلایند. دکتس فسغام در مورد آموز  پایه

   در ط  مدت کوتاه  کره گ  را بیاموزیم تا در آینده بتوانند این استعدادها را در خدم  پژوهش و تحقیق کشور به منصه ظرور بسسانند.ایشان در بخش دیگس  از سخنانش
ها  نانو، علوم شناخت  و انس   نو، قسارداد  منعقد گسدیده و به دلیل موفقیت  که در هلان ابتدا کار حاصل شد، هرم عضو این صندوق هستیم با آکادم  علوم چین در زمینه

ان کشور رتبه اوا را ها  هلکار  و هم مبلغ هلکار  افزایش یاف . و  خاطسنشان ساخ  که بس اساس گزار  تامسون رویتسز، صندوق حلای  از پژوهشگسان و فناور زمینه
د تا عزیزان با شناخت  که از نلودر حلای  از پژوهش و تولید علم در کشور داشته اس . در خاتله دکتس فسغام به سؤاالت اساتید و دانشگاهیان پاسخ گ   و اظرار امیدوار  

 ها  ما است اده نلایند.نلایند بیشتس بتوانند از حلای این مجلوعه پیدا م 

 همايش استاني تعامل دانشگاه،صنعت وجامعه برگزار شد.
اولین هلایش استان  تعامل دانشگاه، صنع  و جامعه با حضور پژوهشگسان، صاحبان صنع  و مشاغل استان، صنرعرترگرسان، 

هراى هاى استان، نخبگان و فسهیختگان بسگزار شد. این هلایش با هدف بسرس  توانرلرنرد تجار، بازرگانان، روساى دانشگاه
استان در بخش صنع  و است اده از دانش و علم و تعامل با پژوهشگسان و نخبگان دانشگاه  در جر  رشد وشکوفای  استان 
پرناور سیستان وبلوچستان بسگزار گسدید. در آغاز مساسم دکتس بندان  رییس دانشگاه گ  ، استان سیستان وبرلروچسرتران برا 

الللل ، هاى بینهاى نسب  هلچون دستسس  به آبکیلومتس مسز خاک  و آب ،  داراى مزی ۶٠۳۳۳میلیون ن س ۰جلعیت  بالغ بس
هاى تسانزیتر  ترجرارى و افغانستان و پاکستان، پتانسیلهلسایگ  با کشرورهراى 

هراى کشرور، ترنروع اقلیل  مت اوت با سرایرس برخرشپذیس، تنوع هاى تجدیدبازرگان ، توریسم وگسدشگسى، ذخایس معدن ، انس  
تواند به شسایط آرمان  بسسد. رئیس دانشگاه سیرسرتران و -و نرایتا منطقه آزاد تجارى م  ( )گیاهان داروی  و زینت  استان گیاه 

مرسکرز  ٠۳استان بسخوردارى از جلعی  جوان  اس  که در بلوچستان در بخش دیگسى از سخنانش گ    مرلتسین مزیر  دیرگرس 
دانشرجرو در مرقرطر   ۶۳۳۳۳وبلوچستان برا داشرترنباشند و دانشگاه سریرسرتران آموز  عال  استان مشغوا به تحصیل م 

دهند ظسفی  خوبر  از آنرا را دانشجویان بوم  تشکیل م تن  ٠۳دانشجو در مقط  کارشناس  ارشد و دکتس  که  ٠۳۳۳کارشناس ،
نلاید. وى در بخش دیگسى از سخنانش گ    در گذشته رویکسد دانشگاه تسبی  نیسوى متخصص وماهس بود ول  بساى توسعه استان ای ا م 

هاى امسوز عالوه بس آن دانشگاه نقش اجتلاع  پسرنگ تسى بسعرده گسفته تا نیازهاى جامعه را تامین نلاید و با پسور  نیسوى کارآفسین گام
های  که استان با آن مواجه اس  اشاره نلود و افزود  استان سیرسرتران و بلندتسى در روند توسعه استان ای ا نلاید. ایشان در ادامه به چالش

هاى اجتلاع ، حاشیه نشین ، اعتیاد، بیکرارى، گیس آن اس ، منجلله چالشاى گسیبانهاى عدیدهبلوچستان هلانطور که مزایای  دارد، چالش
هاى محیط  مانند ریزگسدها، خشکسال  وکرلربرود آب هاى آموزش ، پایین بودن سط  تحصیالت و چالشپایین بودن درآمد مسدم، چالش

ها، هم اندیش  در جر  هم افزای  و گونه هلایشالللل  کسب نلاییم و بسگزارى اینها ما نتوانستیم جایگاه خوب  در سط  مل  وبینو ...با درنظس گسفتن این مزایا و چالش
تید و صراحربران سابسدارى در جر  توسعه و رشد استان اس . ایشان در خاتله گ    این هلایش در دو قسل  بسنامه ریز  شده اس ، قسل  اوا سخنسان  مدیسان، ا برسه

اى تشکیل شود با عرنروان اندیش  اس  تا از نقطه نظسات تلام عزیزان برسه بسدارى شود. ایشان پیشنراد نلود تا دبیسخانهصنع  اس  و قسل  دوم شامل جلسات بحث هم
هاى استان، تا با بسگزارى جلسات فصل  با بحث محورى متلسکز نلودن اقتصاد دانش بنریران، ستاد پایدار توسعه استان با حضور نلایندگان  از تلام نرادها، ادارات و دانشگاه

ع  را مطسح و اساتیرد و صن موتور محسکه استان باشد. در پایان تعداد  از مدیسان بخش دولت ، صنعت  و خصوص  نقطه نظسات خود پیسامون تقوی  حلقه ارتباط دانشگاه و
 هرررا  خرررود قرررسار دادنرررد.دانشرررجرررویررران و مرررخررراطررربررریرررن را در جرررسیررران آخرررسیرررن ترررحررروالت حررروزه

 دفاع اولی  دانشجوی دكتری آب وهواشناسي به صورت ويدئو كنفرانس 
اسدا... قباد  اولین دانش آموخته دکتس  رشته آب و هواشناس  به صورت ویدئو کن سانس از رساله خرود 
دفاع کسد. اولین دفاعیه به صورت ویدئو کن سانس با عنوان تبیین وتحلیل زمان ، مکان  پردیرده جرزیرسه 
گسمای  شرس کسج،  با تاکید بس مدیسی  آلبدو و فسموا ساز  خسد اقلیم محل ، توسط دکتس محلد سلیقره، 
 استاد دانشگاه خوارزم  و دکتس حسین محلد  استاد دانشگاه ترسان به طور هلزمان و هلگام با داوران داخل  و اساتید راهنلا این دفاعیره،

ها  الزم علل  و فناور  و توسعه آن از سو  دانشگاه سیستان وبلوچستان، روند آموز  عال  در دانشگاه هلگام با تکنولو   مدرن داور  گسدید. با فساهم نلودن زیسساخ 
 ها  مستلس وئشبانه روز  مدیسی  فناور  اطالعات فساهم گسدیده اس . دنیا شتاب چشلگیس  پیدا نلوده اس  و این مرم در دانشگاه با زحلات و پیگیس 
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 نشست ارتباط صنعت با جامعه ويژه مديران فناوری اطالعات استان 
باشرد، ها در زمینه فناور  اطالعات استان م از آن جائ  که دانشگاه سیستان وبلوچستان به عنوان یک  از توانلندتسین دانشگاه

از ترسان برود  ITمرس امساا میزبان گسدهلای  تعامل صنع  با جامعه، با حضور مدیسان بلند پایه استان ، مدیسان ارشد فناور  و
-ها و پتانسریرلو به منظور تعامل برتس و برسه مند  از نقطه نظسات مدیسان فناور  اطالعات استان و با هدف معسف  توانلند 

-ط  سخنان  گ  ، دانشگاه سیستان و بلوچستان پتانسیل بسگزار گسدید. در این نشس  دکتس بندان  ITها  دانشگاه در زمینه 
را در جر  رشد و توسعه استان قسار دهد تواند آنها  ارزشلند  در زمینه فناور  اطالعات در استان دارد که م ها و توانلند 

ها  اجسای  و دانشگاه به اشتساک بگرذارد. ایشران در و حافس اس  تا این توانلند  را به هلساه و در ارتباط وتعامل با سازمان
توانیم به اهداف راهبسد  و مشخص در جررر  ریز  منسجم و منظم و یک نقشه راه خوب به پیش بسویم، م بخش دیگس  از سخنانش افزود، اگس ما بتوانیم با یک بسنامه

ها  دانشگاه پسداخ . در ادامره، سرایرس رشد وتوسعه استان دس  بیابیم. در این نشس ، مدیس مسکز اطالعات و فناور  استان با ارائه گزارش  به معسف  امکانات و پتانسیل
 ها  دانشگاه بازدید نلودند. مدیسان نظسات و پیشنرادات خود را ارائه و از مساکز آپا و داده

 حضور اعضای كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمي در دانشگاه 
منظور بسرس  وفعی  آموزش  استان سیستان و بلوچستان در  اعضا  کلیسیون آموز  و تحقیقات مجلس شورا  اسالم  به 

روزه به استران،  ٠آستانه تدوین بسنامه ششم مجلس، و دستیاب  به یک افق دید مناسب  و تخصیص بودجه سالیانه در یک س س 
بند  نلودند. دکتس بندان  رئیس دانشگاه فلرن  فلن حضور و بازدید از امکانات دانشگاه سیستان و بلوچستان، این س س را جل 

ها  استران، بره  عسض خیسمقدم  و تشکس از اعضا  کلیسیون آموز  و تحقیقات و فناور ، معاونین وزیسان و روسا  دانشگاه
ارائه گزارش  از وفعی  دانشگاه پسداخ  و گ    دانشگاه سیستان و بلوچستان با تأسیس دانشکده مرندس  فعالیتش را آغاز و 

ها  چابرار، زابل، والی  از این دانشگاه متولدشدند و امید اس  در سساوان و خا  نیز این ات اق ارزشلنرد بره وقروع  دانشگاه
هکتار فضا  سربرز و  ۶۹٠بپیوندد. ایشان در ادامه با ارائه آمار و ارقام به وفعی  دانشگاه پسداخ  و افزود  این دانشگاه دارا  

ها  اخیس را عضو هیات علل  اس . ایشان از ات اقات مرم ساا ٠۳۳دانشجو و ۶۰۳۳۳پژوهشکده، ۶۳دانشکده، ۶٠پارک مطالعه 
ها  تحصیل ، انتخاب واحد و مساحرل  نام، معافی  ها اعم از ثب  که کلیه فعالی  طور  ها  اینتسنت  دانستند به  تقوی  زیسساخ 

عنوان محور توسعره  گیسد. و  با بسرس  عللکسد پژوهش  گ    این دانشگاه به صورت اینتسنت  صورت م التحصیل  هله به فارغ
عنوان دانشگاه کارآفسین منطقه مرطرسح  ا  و ن وذ در منطقه قصد دارد تا به ها  مل  و منطقه جنوب شسق کشور و اجسا  پسو ه

پسداز ، پژوهش و پسور  گیاهان داروی ، افزایش  ها  نظسیه انداز  کسس  ها  ارزشلند  هلچون راه شود و در این مسیس قدم
ها  استان  پژوهش ، افزایش پرنا   مقاالت پژوهش ، گسان ، افزایش چاپ کتب و مجالت علل  و پژوهش  بسگزار  نلایشگاه

ها افتتاح آزمایشگاه مسکز ، توسعه و ارتقا  فضا  آموزش ، توسعه ابس وایسلس و ... را بسداشته اسر  باند، ایجاد مسکز آپا و داده
دانشگاه مادر منطقه در تروسرعره عنوان  اند از  جد  گسفتن نقش دانشگاه سیستان و بلوچستان به ها عبارت تسین آن های  را مطسح نلود که مرم دکتس بندان  در ادامه پیشنراد

 ها و تجریز و نروسراز  آن و کرلرک بره برسوز رسرانر  سریرسرترم آب و برسق و ... سواحل مکسان، تسسی  انتقاا گاز استان، کلک به ارتقاء کی ی  دانشگاه
هرا  خرود را  و دیدگراهها  استان، نلایندگان مسدم در مجلس شورا  اسالم  نظسات  وپسور ، روسا  دانشگاه در ادامه معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناور ، آموز 

ها و مساکز دولت  و  هبسآورد کلیه نیازها  مال  و تقنیل  دانشگا مطسح نلودند. دکتس زاهد  رئیس کلیسیون آموز  و تحقیقات و فناور  مجلس شورا  اسالم  نیز فلن
دکتس زاهرد ، دهرلرسده، ان غیسدولت  استان، از کلیه اعضاء کلیسیون آموز  و تحقیقات خواس  تا در صحن مجلس این موارد را به جد پیگیس  نلایند. در این جلسه آقای

مدیسکل پرارلرلرانر   یل درازه ، سلیل ، میسزاده، احلد  و اعضا کلیسیون آموز  و تحقیقات مجلس شورا  اسالم  دکتس روشن معاون پارللان  وزیس علوم، دکتس ابساه
ام نور، دکتس قدم  معاون وزیس پی وزارت علوم، دکتس بندان  رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان، دکتس کلالیان رئیس استان  دانشگاه آزاد اسالم ، دکتس اویس  رئیس دانشگاه

 و پسور  استان حضور داشتند.  و پسور  استثنای  کشور و آقا  نخع  رئیس آموز  و پسور  و رئیس سازمان آموز  آموز 

5 

 علمي جوان  انديشي معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با اعضای هیئت جلسه هم   
عرلرلر   ها  دانشگاه در این حوزه، با اعضا  هیئ  جلسه معاون پژوهش  دانشگاه در خصوص مسائل پژوهش  و سیاس 

حروزه   ها  و اهداف راهبسد  این جوان در سالن کن سانس سازمان مسکز  بسگزار شد. دکتس کسد  بعد از تشسی  سیاس 
علل  جوان، سسمایه و موتور محسکه اصل  دانشگاه هستید و دانشگاه مصلم اس  تا شرسایرط و  گ  ؛ شلا اعضا  هیأت

ها  مختلف پژوهش و فناور  تبیین نرلرایرد. و  افرزود  دانشرگراه  امکانات مناسب  بسا  رشد و اعتال  شلا در حوزه
بسا  این دسرتره از را  Welcome Grantریز  نلوده اس  که امساا بسا  اولین بار، طسح گسان  آغازین یا  بسنامه

ظاهس شوند. دکتس کسد  افرزود   ها  پژوهش و فناور  تس در حوزه صورت فعاا این گسوه به  علل  اجسا کند تا اعضا  هیأت
برس  علل ، ابزار اصل  تدوین نقشه راه پژوهش و فناور  دانشگاه با تکیه  اطلینان داشته باشید، بسآیند فکس  اعضا  هیئ 

ها  توسرعره برا  ها  باالدست  خواهد بود و هیچ قدم  بدون مشورت با شلا بسداشته نخواهد شد و قطعاً، فت  قله سیاس 
 هرا خرود را در ایرن خصروص ارائره نرلرودنرد   عرلرلر  نرقرطره نرظرسات و پریرشرنررراد شود. در انترا اعضرا  هریرئر  ها  شلا محقق م  عللیات  کسدن ایده

 



 

 

 

نشريه داخلي حوزه معاونت پژوهش و فناوری                                                 

    2107، ژانويه 0195سال دوم، شماره پنجم، دی ماه 
 اخبار دانشگاه

6 
 المللي  ای و بی  های استانداردسازی و منطقه برگزاری كارگاه آموزشي آشنايي با سازمان

الللل  و نحوه مشارک  در تدوین استانداردها  مل  و  ا  و بین ها  استانداردساز  و منطقه کارگاه آموزش  آشنای  با سازمان
ن س از اساتید دانشکده  ۱۳الللل  با هلکار  اداره کل استاندارد دانشگاه سیستان و بلوچستان بسگزار شد. این کارگاه با حضور  بین

مرندس  شرید نیکبخ  و دانشکده مرندس  بسق و کامپیوتس توسط مرندس احلدعل  شرسک  با مباحث آموزش  بسگزار شرد. 
تاریخچه تأسیس سازمان مل  استاندارد ایرسان -اند از  تسین عناوین  که در این کارگاه موردبحث قسار گسف  عبارت بسخ  از مرم

و الللل  استانداردساز  مرلر   ها  بین آشنای  با سازمان-الللل . ا  و بین ها  استانداردساز  منطقه عضوی  ایسان در سازمان-و عضوی  ایسان.

الللرلر   ها  بین ها  فن  جدید در سازمان نحوه پیشنراد تأسیس کلیته-ها  فن  متناظس.  نحوه تأسیس و عضوی  در کلیته -(.  OIML- IEC- ISOا  و استاندارد) منطقه
امرتریرازات و مرزایرا  -ا  مل .نحوه مشارک  در تدوین استاندارده-الللل . الللل  و پیشنراد استاندارد بین نحوه مشارک  در تدوین استانداردها  مل  و بین-استانداردساز 
 الللل . علل  دانشگاه در تدوین استانداردها  مل  و بین مشارک  هیئ 

 به منظور بهره گیری از خالقیت های دانشجويي رويداد همپا در دانشگاه برگزار شد.
گیس  از خالقی  ها و استعدادها  اسرتران  ها  دانشجوی  و برسه این بسنامه باهدف شناسای  پتانسیل

کننده فریرلرم و  ریز  و اجسا شد. در این بسنامه محلد ابوالحسن  تریه در قالب کارگاه آموزش ، بسنامه
و دیسین دیسین به ایساد سخن پسداخ . این سخنسان  در  ۶٠۳۳ها  مطسح  هلچون ترسان انیلیشن

بند  و ارائه شد. ایشان در    پسسش و پاسخ دستهسه بخش تجسبیات، انجام کارها  مشتسک و جلسه
دار  ها را آغاز فصل جدید  از ساخ  استان  پویانلای  دنبالهبخش  از سخنانش هدف از س س به استان

رسان  گسدد. و  اظرار امیدوار  نلود تا با انرجرام ایرن  دیسین دیسین عنوان نلود که با فسهنگ و گویش مسدم هلان استان ساخته و پیام
از این مساسم نلایندگان و جوار میسس گسدد. گ تن  اس  در آغ پسو ه فلن فساهم نلودن کارآفسین  در میان دانشجویان خالق و مستعد استان، زمینه هلکار  با کشورها  هم

 ها  خود را ارائه نلودند.  ساز  دانشگاه فعالی  فعاالن مسکز رشد واحدها  فناور، مدیس بسنامه نخل آفتاب و مسووا باز 

 های پايه دانشگاهي دانشگاه سیستان و بلوچستانمیلیون ريال برای برنامه پژوهش 7111اختصاص 
ا  به ریاس  دانشگاه سیستان و دکتس واعظ مردو  معاون توسعه امور علل  و فسهنگ  سازمان مدیسی  و بسنامه ریز  کشور ط  نامه

ها  پایه دانشگاه  دانشگاه سیستان و بلوچستان اختصاص داد. متن نامره بردیرن میلیون ریاا بسا  بسنامه پژوهش ۷۳۳۳بلوچستان  
شسح اس   جناب آقا  دکتس بندان ، رییس محتسم دانشگاه سیستان و بلوچستان، با سالم و احتسام، یک  از اهداف تنظیم بودجه سراا 

ها و مساکز آموز  عال  بود. به منظور انرجرام ها  دانشگاهها  کاربسد  در حوزه پژوهشکل کشور حلای  از اقدامات و فعالی  ۹٠
ها  ها  پایه دانشگاه ، فعالی  حلای  از پسو همیلیون ریاا در بسنامه پژوهش۷۳۳۳ها در آن دانشگاه اعتبار  معادا گونه فعالی این

ها  پیشنراد  آن دانشگاه به این معاون  پژوهش  به عنوان بخش  از اعتبار این فعالی  منظور شده اس . لذا خواهشلند اس  جر  نیل به اهداف یادشده نسب  به ارایه طسح
 ا  و کشور دستور اقدام الزم صادر فسمایید. محلدرفا واعظ مردو ،  معاون توسعه امور علل  و فسهنگ با اولوی  رف  مسائل و موان  توسعه منطقه

 نامه مشترک بی  دانشگاه سیستان و بلوچستان و پژوهشگاه نیرو برای توسعه دانش و فناوری صنعت برق امضای تفاهم
علل  دانشگاه و  مساع  بسا  گستس  تحقیقات هدفلند اعضا  هیئ  ها  دانشگاه و تشسیک  ها و توانلند  منظور است اده از ظسفی  به

ها  دکتس  و تحقیقات پژوهشگسان پسادکتس  در توسعه دانش و فناور  مروردنریراز  ها  کارشناس  ارشد، رساله نامه افزایش سرم پایان
ا  بلندمدت باهدف هلکار  آموزش  پژوهش  بین دانشگاه سیستان و بلوچستان به نلایندگ  دکتس علیسفا  نامه صنع  بسق کشور، ت اهم

زاده، رئیس پژوهشگاه منعقد گسدید. با امضرا  ایرن  بندان  رئیس دانشگاه و پژوهشگاه نیسو به نلایندگ  آقا  دکتس محلدصادق قاف 
ها  دانشجویان تحصیالت تکلیل  و نیرز  ها و رساله نامه بخش  و حلای  از پایان گسدد در راستا  انسجامنامه، پژوهشگاه متعرد م  ت اهم

هرا   نگار  مورد تأکید پژوهشگاه، تحقق اعرطرا  فرسصر  ها  سیاس  پژوه  و آینده پژوهشِ محققین پسادکتس  حوا محور پسو ه
مرنرد   سب بسا  برررسهصورت ایجاد بستس منا تناسب و به ها  پژوهشگاه به علل  وابسته اهتلام ورزد. حلای  ها  تخصص  و دعوت به هلکار  اعضا  هیئ  پژوهش ، کسس 
نرامره  ندرج در این ت راهرمگسدد بسا  تسسی  اجسا  موفوعات م ها  صنع  بسق و یا حلای  مستقیم توسط پژوهشگاه خواهد بود. هلچنین دانشگاه متعرد م  دانشگاه از حلای 

نامه در  شده در این ت اهم الت طسحمند به است اده از تسری ها  دکتس  و نیز پژوهشِ محققین پسادکتسا  عالقه ها  کارشناس  ارشد و رساله نامه ریز  موفوع پایان شامل بسنامه
ابسته ترال  و علل  و ها  تخصص  و هلکار  اعضا  هیئ  ها  پژوهش ، کسس  ها  پژوهش  دارا  اولوی  پژوهشگاه، اعطا  فسص  راستا  موفوعات تحقیقات  و طسح

 د.نامه قابل تلدید خواهد بو شده و در صورت توافق طسفین، ت اهم نامه از زمان امضاء و مبادله، پنج ساا تعیین هلکار  نلاید. مدت این ت اهم

 برگزاری جش  میالد پیامبر اكرم )ص( و امام جعفر صادق )ع( در دانشگاه

هلزمان با خجسته میالد با سعادت پیامبس گسام  اسالم )ص( و امام جع س صادق )ع( و گسامیداش  ه ته وحدت، آیین جشن 
باشکوه  با حضور دانشگاهیان بسگزار شد که با استقباا پسشور دانشجویان هلساه بود. در این مساسم اجسا  بسنامه ها  شاد 
و متنوع از جلله موسیق  سنت  و محل ، مولود  خوان  در مدح اهل بی  عصل  و طرارت، اجسا  مسابقره حضرور  و 
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 گیاهان زينتي 

 نامه احداث فضای سبز مجتم  گردشگری و تجاری الديز توسط مركز پژوهشي گیاهان زينتي و دارويي دانشگاه  موافقت
نامه احداث فضا  سبز مرجرترلر   با حضور دکتس بندان  رئیس دانشگاه و مرندس قاسل  رئیس شسک  هامون تجارت الدیز، موافق 

نامه با هدف احداث فضا  سبز مجتل  گسدشگس  و تجار  الدیز، بس اسراس  گسدشگس  و تجار  الدیز به امضا، رسید. این موافق 
شود بدین  نامه که دانشگاه سیستان و بلوچستان متعرد به انجام آن م  اکوسیستم زاهدان به امضا  طسفین رسید. بندها  این موافق 

ترأمریرن  -۲گرسدد.  های  که توسط شسک  هامون تجارت الدیز شسق معین م  ها و مکان طساح  فضا  سبز بلوک -۶شسح اس   
 -۰ها و درخ  هاو ... ها  الزم جر  احداث فضاها  سبز شامل، خاک، کودها  شیلیای  و آل ، گیاهان زینت  فصل ، درختچه نراده

هرا   ها و خرزانره احداث مجتل  تولید گیاهان زینت  شامل گلخانه -٠اجسا  طسح مورد وثوق، حسب انتخاب شسک  هامون تجارت. 
ها  نوین آبیار  سطح  وزیس سطح  بسا  کراهرش  اجسا  سیستم -۱احداث کلکسیون و باغ گیاهان داروی  اندمیک.  -٠ها  پیشنراد  و توافق طسفین.  روباز، طبق طسح

فاکتور خرسیردهرا   ها  حاصله و ها  بندها  مذکور بس اساس توافق شود  پسداخ  هزینه مصسف آب. بندهای  که شسک  هامون تجارت الدیز شسق متعرد به انجام آن م 
 شده  انجام

 پروژه مركز تحقیقاتي گیاهان دارويي خاش در دستور كار دانشگاه سیستان و بلوچستان قرار گرفت 
هرا  مرخرترلرف  روزه به شرسستان خا  از بخرش دکتس بندان  رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان و  هیئ  هلساه در س س یک

ترسیرن  ها  دانشگاه و  دانشکده صنع  و معدن خا  بازدید نلودند و با حضور در دفتس فسماندار  این شرسستان، مرررم دبیسستان
مشکالت علل  و آموزش  این منطقه را مورد بحث و بسرس  قسار دادند. ایشان در دیدار با فسماندار، معتلدان و دانشرگراهریران 

ها  خدم  و کلک به رشد و توسعه کشور  شرسستان خا  گ    نگاه دول  یازدهم به مباحث علل  و آموزش ، ارتقا  شاخص
و دارند. و  اظرررار   در ابعاد مختلف اس  و دانشجویان و دانشگاهیان در دول  تدبیس و امید نقش چشلگیس  در این امس داشته

ها در تسبی  نیسوها  توانلند و اثسگذار نقش  بسجسته دارند و قطعاً جایگاه دانشگاه و فعاالن این عسصه در جامعره  داش   دانشگاه
هرا  دانشرگراه و  ها  دکتس بندان  از دبیسسرتران بسجسته اس . چاکس زه  فسماندار خا  نیز ط  سخنان  از اقدامات و حلای 

با کی ی  برتس ارائه  خا دانشکده صنع  و معدن خا  قدردان  و اظرار امیدوار  کسد که در ساا آینده ظسفی  پذیس  دانشجو بیشتس و آموز  در دانشکده صنع  و معدن 
هل  بخش خصوص  و  به گسدد. و  در بخش دیگس  از سخنانش گ    پسو ه مسکز تحقیقات  گیاهان داروی  خا  در دستور کار دانشگاه سیستان و بلوچستان قسارگسفته و

شود. و  اظرار داش   خا  درزمینه   تولید گیاهان  ها  منحصسب سد داروی  در این شرسستان ایجاد م  هکتار  کش  و تولید گونه ۰۳۳حلای  این دانشگاه بزود  مجتل  
ا  دارد. هلرچرنریرن در  ژهها  منطقه نگاه وی بسد که دول  نیز به کش  و تولید و عسفه این گیاهان بسحسب استعدادها و ظسفی  ا  برسه م  ها  بسجسته داروی  از ظسفی 

ت گسف ، مقسر گسدید در ها  دختسانه و پسسانه دانشگاه در شرسستان خا  صور بازدید  که توسط رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان از دانشکده صنع  و معدن و دبیسستان
نظرس و برا  بحث و تبادا افزار ، امکانات خدمات  و رفاه  و تأمین ملزومات مورد نیاز خصوص تأمین نیازها  فن  مساکز علل  و آموزش  شامل تجریزات هوشلند، بعد نسم

 صورت پذیسد.ها  نلاینده مسدم خا  در مجلس بسا  ارتقاء و کی ی  مباحث آموزش  اقدامات الزم  هلکار  دانشگاه سیستان و بلوچستان، فسماندار  و پیگیس 

7 

 پروانه تاسیس آزمايشگاه مجاز دانشگاه سیستان وبلوچستان صادر شد. 
وزارت برداش  ،درمان وآموز  پزشک  پسوانه تاسیس آزمایشگاه مجاز را بسا  دانشگاه سیستان وبلوچستان صادر نرلرود. 

ها  ها  هلکار و مجاز کنتسا مواد اولیه و فسآوردهآئین نامه تاسیس و برسه بسدار  آزمایشگاه ۲از فصل  ۷باستناد به ماده 
 ۶٠/٠/۶۰۹۲/د مورخ ۶۳۶/۱۰۰خوردن ، آشامیدن ،آرایش  و برداشت ، داروی ، بیولو یک و ملزومات پزشک  مصوبه شلاره 

پنجاه وپنجلین کلیته فن  بسرس  و  ۹٠/ ۶۰/٠قانون مواد خوردن ، آرایش  و برداشت  و با توجه به مصوبه مورخ  ۷و ماده 
ها  هلکار و مجاز با تاسیس آزمایشگاه دانشگاه سیستان و بلوچستان واق  در زاهدان به عرنروان تایید صالحی  آزمایشگاه
-آزمایشگراه-۲ها( ها وپسلاندها )هله زیس دامنهها  تخصص  کنتسا سلوم آالیندهآزمایشگاه -۶آزمایشگاه مجاز در زمینه 

 آید تا با توجه به محدوده دامنه عللکسد تایید شده در پسوانه برسه بسدار  فعالی  نلاید.ها( موافق  به علل م ها  تساریخته )هله زیس دامنهها  کنتسا مواد و فسآورده

 های پژوهشي دانشجويان تحصیالت تکمیلي و دكتری ها و اولويتاستقبال مركز پژوهشي گیاهان زينتي و دارويي دانشگاه از طرح
در مسکز پژوهش  گیاهان زینت  و داروی  دانشگاه مطالعات  در زمینه کش  باف ، ریزازدیاد  و استخساج و شناسائ  تسکیبات داروئر  

ها  علل  داخرلر  و ها  این مسکز تاکنون در معتبستسین مجالت و نشس بسخ  گیاهان انجام گسفته اس . نتایج حاصل از پژوهش
پایان نامه در مقط  کارشناس  ارشد و دکتس  در  ٠باشد. هم اکنون نیز بیش از مورد م  ۶٠خارج  ارائه گسدیده که تعداد آن بالغ بس 

ها عبارتند از  ریز ازدیاد  و کش  باف  گیاهان داروئ  مانرنرد پرنریرس براد باشد. بسخ  از این پایان نامهاین مسکز در حاا انجام م 

(Withania coagulans)    و درخ  مسواکSalvadora Persia  بسرس  امکان جایگزین  پسوتئاز گیاه داروئ  پنیسباد بره .
ها و تنوع  نتیک  بس اساس مارکرسهرا  بسرس  و تعیین تنوع مورفولو یک ، تعیین شیلوتایپ-عنوان رن  گیاه  در صنع  پنیسساز .

ها  پژوهش  ها و اولوی در توده ها  مختلف گیاهان داروئ . بسرس  فیتوشیلیائ  انواع گیاهان داروئ . مسکز پژوهش  گیاهان زینت  و داروی  دانشگاه از طسحDNDمولکول 
 دانشجویان تحصیالت تکلیل  و دکتس  استقباا میکند. عالقلندان بسا  اطالعات بیشتس به دفتس پژوهشکده مساجعه نلایند .
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 8 های پژوهشي         اولويت 
توسعه همکاری مشترک میان دانشگاه سیستان و بلوچستان و شركت سهامي برق 

 ای استان منطقه
ا  به امضاء طسفین رسید.ایرن  نامه هلکار  مشتسک میان دانشگاه و شسک  سرام  بسق منطقه ت اهم
ها   ها  طسفین در جر  پیشبسد اهداف منطقه، استان و سازمان منظور است اده از قابلی  نامه به  ت اهم

متبوع انجام گسف . دکتس بندان  رئیس دانشگاه ط  سخنان  در مورد اهداف و لرزوم انرعرقراد ایرن 
هرا در  ها  آن ها و ظسفی  ز پتانسیلها  اجسای  دیگس قسار داده، ا ها  خود را در اختیار نرادها و دستگاه نامه گ    دانشگاه سیستان و بلوچستان عالقلند اس  تا ظسفی  ت اهم

ها  بسق و کامپیوتس و  در رشته ها  ارزشلند  درزمینه پسور  و ارتقاء دانش راستا  اهداف متعال  آموز  عال  بسا  توسعه استان است اده نلاید. و  گ    دانشگاه توانلند 
افزار  داشته که با تل یق این دو مرم، راه برسا   بخصوص در موارد سخ  برای   ها  گسانها و قابلی ا  هم دارا  توانای  آور  نوین دارد و شسک  سرام  بسق منطقه ارائه فن

ها  یکدیگس عنوان نلود.  داشتهها  است اده از  ا  استان را یک  از راه گسدد. ایشان بسگزار  کن سانس مشتسک با شسک  سرام  بسق منطقه دستیاب  به اهداف مشتسک هلوار م 
ها و تخصص سایس نرادهرا،  داشتهها گ    دانشگاه هلواره از  دکتس بندان  در بخش دیگس  از سخنانش در مورد استقباا دانشگاه از هسگونه زمینه هلکار  مشتسک با سایس ارگان

منرظرور ضور در منطقه و دانشگاه بهرئیسه دانشگاه ترسان جر  ح تسین اقدام با دعوت از هیئ  نلاید و در تازه ا  استقباا م  ها و مؤسسات آموز  عال  کشور در هس زمینه ارگان
انرداز   توان به تجریز و راه نامه م  همتسین م اد مورد بحث در این ت ا مند  از توان و دانش باال  علل  آنان قصد دارد تا راه رسیدن به این اهداف را تسسی  نلاید. از مرم برسه

ها  پاک و تجردیرد  ز انس  مند  ا ها  الزم بلنظور برسه ها  مورد نیاز شسک  سرام  بسق، تسبی  نیسو  متخصص و کارآمد ازسو  دانشگاه و فساهم نلودن ظسفی  آزمایشگاه
ها  هلکار  سازمان متبوع  لی ها و قاب ا  استان نیز ط  سخنان  با معسف  اجلال  و عللکسد سازمان ، زمینه پذیس را عنوان نلود. مرندس جاهد مدیس شسک  سرام  بسق منطقه

 خویش را بسشلسد.

 95سازمانهای دارای اولويت پژوهشي در سال 
 -سازمان وزارت ورز  و جروانران -این ادارات اولویترا  پژوهش  خود را اعالم نلوده اند شسک  توانیس و شسکترا  زیس مجلوعه ۹٠در ساا 

برانرک -شسک  توزی  بسق استان -بازرگان ،صنای  و معادن بانک د  اتاق -شسک  بورس کاال  ایسان-بورس اوراق برادار -اداره کل زندانرا
هرا  اولرویر -سازمان اسناد و کتابخانه مل -وزارت آموز  و پسور  -سازمان صنع ، معدن و تجارت-سازمان آب و بسق-بانک سینا-شرس

اولرویر  هرا  -شسک  ذوب آهن اص ران-سازمان توسعه بسق ایسان-بانک کشاورز -ستاد مسکز  مبارزه با قاچاق کاال و ارز ریاس  جلرور  -هاپژوهش  سازمان زندان
مسکز تحقیرقرات -سازمان سلا -دانشگاه آزاد -بانک سپه -بانک تجارت -معاون  امور اجتلاع  و فسهنگ  شرسدار -بانک حکل  ایسانیان-پژوهش  شسک  آب و فافالب 

 ت کشور......مسکز مطالعات راهبسد  و آموز  وزار-سازمان ح اظ  محیط زیس -اداره کل کتابخانه ها  علوم  کشور-بانک صادرات-کاربسد  معاون  برداد ناجا 

 95-96های پژوهشي سازمان زندانها در سال اولويت

اصالح  و محور دوم  حقوق  و قضای ،   محور اوامحور ارایه شده اس . ۱در  ۹٠-۹۱اولوی  ها  پژوهش  سازمان زندانرا در ساا 
خانواده و محور پنجم   -مدیسی  و زندانمحور چرارم   -سالم  جسم و روان   محورسومتسبیت ، 
 هنجار شکن  ها  درون زندانمحور ششم  -اجتلاع

 95-96های پژوهشي ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال اولويت

محققان، پژوهشگسان و اساتید محتسم در راستا  بند دهم سیاس  ها  کل  مبارزه با مرواد مرخردر، 
 ابالغ  از سو  مقام معظم رهبس )مدظله العال ( مبن  بس توسعه مطالعات و پژوهشرا  بنیاد ، کاربسد  و توسعه ا  در امس مبارزه با مواد
مخدر و روانگسدان و پیشگیس  و درمان معتادن با تکیه بس دانش روز دنیا و است اده از ظسفی  علل  و تخصص  کشور بدینوسیله عرنراویرن 
ظسفی  ها  معنو  و ماد  از اولوی  ها  پژوهش  حوزه ها  مختلف ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم میشود. انتظار م  رود کلیه مساکز علل  و دانشگاه  با برسه گیس  

با مواد مخدر و مرار  رزهاز اولوی  ها  پژوهش  زیس به عنوان هلکار  پژوهش  مشتسک اقدام تا شاهد سریم شدن مساکز دانشگاه  کشور در پیشبسد اهداف امس مقدس مبا
نه هلکار  و تعامل اعالم مر  سگواین پدیده خانلان بسانداز باشیم. فسص  را مغتنم شلسده و آمادگ  دفتس تحقیقات و آموز  دبیسخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر را بسا  ه

تاثیس افزایش  -بسرس  چگونگ  روند تاثیس احاد جامعه با توجه به ای ا  نقش آن نسب  به جلعی  سه درصد  معتادان در جر  کنتسا اعتیاد های اولاولويت -الفدارد. 

بسرس  تاثیرس مرترقرابرل  -ساا گذشته ۰٠ا  و نحوه بسخورد با قاچاق مواد مخدر و روانگسدان در جامعه در سنجش میزان اثس بخش  خدمات مقابله -قیل  مواد در جامعه

 های مختلف های پژوهشي بخشاولويت -بآسیبرا  اجتلاع  ناش  از اعتیاد با سایس مولف هرا )مانند بیکار ، فقس، طالق و غیسه( در جامعه  
 بخش اوا  عناوین اولوی  ها  پژوهش  کاهش تقافا و توسعه مشارکترا  مسدم  بخش دوم  عناوین و اولیترا  بخش مقابله با عسفه

 95-96های پژوهشي اداره كل كتابخانه های عمومي در سال اولويت
ها  علوم  به عنوان دانشگاه شناسای  خدمات مورد نیاز مخاطبان کتابخانه -۲ها  علوم  ها  افزایش عضوی  در کتابخانهبسرس  شیوه -۶

برسرسر   -٠آا بسا  جذب عضوی  و افزایش مطالعه ها  کتابدار ایدهویژگ  -۰مسدم )در مقایسه با سایس کتابخانه ها  علوم  موفق جران (
ها  علومر  و دار به کتابخانهارائه راه کارها  جذب زنان خانه -٠ها  علوم  ها  دولت  در افزایش عضوی  کتابخانهنقش نرادها و سازمان

هرا  ها  علوم  و کاهش آسیببسرس  رابطه کتابخانه-۷ها  علوم  در ایجاد عادت مطالعه در کودکان نقش کتابخانه -۱مند  آنرا رفای 
برسرسر  تراثریرس  -۶۳ها  علوم  ارزیاب  کی ی  خدمات کتابخانه -۹سنجش سسانه مطالعه کشور بساساس الگو  گذران وق   -۰اجتلاع  
 ها  کتابخوان در افزایش میزان خواندننشس 
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 هانامه تفاهم

 های علمي، پژوهشي دانشگاه سیستان و بلوچستان با پژوهشگاه بی  المللي زلزله شناسي ومهندسي زلزله نامه مشترک فعالیتتفاهم
تحقیقات ، پژوهش  ،مشاوره ا  وفرنراور   به منظور بسقسار  ارتباط منظم وسازمان یافته وبرسه گیس  از توانلند  ها  علل ، 

ت اهم نامه هلکار  میان معاون  پژوهش وفناور  دانشگاه سیستان وبلوچستان وپژوهشگاه بین الللل  زلزله شناس  ومرنردسر  
زلزله در شش ماده ،س  بند ویک تبصسه به امضاء رسید. از مرلتسین م اد این ت اهم نامه م  تروان بره اجرسا  پرسو ه هرا  

ها  آموزش  کوتراه مردت، ها و دورهها  تخصص ، کارگاهتحقیقات ،کاربسد  مورد نیاز و تدوین دانش فن ، ارائه سلینارها، دوره
ها  علل  مشتسک، برسه مند شدن طسفین از امکانات یکدیگس از قبیل توان فکس ، ترجرسبر ، پرژوهشر ، ها وکن سانسجشنواره

هرا  نرو و ها  قابل است اده در پژوهش و تحقیق، حلای  از ایردهالللل  و دادها ، ارتباط بینآزمایشگاه ، کارگاه ، کتابخانه
ها  فناور  دانشگاه جر  رف  نیازهرا  پرژوهشرگراه، بنیان در حوزه ها  مستبط، بکارگیس  توانلند ها  دانشتاسیس شسک 

 انجام بازدیدها  متقابل علل  بسا  دانشجویان و مدیسان سازمان، راه انداز  نشسیه مشتسک اشاره نلود.

 امضاء تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه سیستان و بلوچستان و ستاد اقامه نماز استان 
نامه تسویج فسهنگ نلاز، مصوب هئی  وزیسان و استقسار اثس در راستا  تحقق منویات مقام معظم رهبس  و اجسائ  نلودن م اد آئین

ها، پس از بسگزار  جلرسرات مشرترسک ریز ، نظارت و ارزیاب  توسعه و تسویج فسهنگ اقامه نلاز دستگاهبخش نظام جام  بسنامه
دانشگاه سیستان وبلوچستان  ۹٠ها  ساا کارشناس  ومشورت  بین نلایندگان وکارشناسان دانشگاه و ستاد اقامه نلاز استان، بسنامه

مورد توافق وتصویب طسفین قسار گسف  که مرم تسین مواد آن بدین شسح اس   احداث، تکلیل و توسعه مسراجرد در  بند، ۲٠در 
واحدها  جام  و بسیار بزرگ، تعلیس، تجریز و برساز  فضا  مساجد و نلازخانه ها، مشارک  با دبیسخانه ستاد عال  اقامه نلاز در 

سامانه جام  گزار  گریرس  عرلرلرکرسد -ها جر  نظارت و ارزیاب  بسعللکسد مساکز آموز  عال  وابسته و تح  نظارتدانشگاه
ت، وفق آئین نامه ستراد ظاردستگاهرا  عضو ستاد عال ، تشکیل ستاد اقامه نلاز و بسگزار  منظم جلسات آن در واحدها  تابعه )ادار ، آموزش  و پژوهش (و مساکز تح  ن

ه فسهنگ اقامه نلاز، بسگزار  وسععال  اقامه نلاز در دانشگاهرا، تکلیل و بسوز رسان  سامانه جام  مدیسی  عللکسد نلاز، تجزیه وتحلیل آسیب شناس  بسنامه ها  تسویج و ت
را و ستاد اقامره نرلراز با هلکار  نراد مقام معظم رهبس  در دانشگاه-کانون جسعه ها  نور-نشس  هم اندیش  با موفوع نلاز ویژه اساتید، بسگزار  هلایش یاوران نلاز

وکارکنان، گلبانگ محلد  اذان  تیداستان، بسگزار  مسابقات فسهنگ  و هنس  با موفوع نلاز شامل کتابخوان  ویژه اساتید، کارکنان و خانواده آنان، نقاش  ویژه فسزندان اسا
وره آموزش  ائله جلاع  با   دویژه اساتید، کارکنان و خانواده آنان، بسگزار  نشس  ها  تخصص  با موفوع شیوه ها  دعوت فسزندان به نلاز کارکنان و خانواده،  بسگزار

ساعته مدیسی  اقامه نلاز ویژه معاونین ومدیسان فسهنگ ، بسگزار  دوره آموز  فعاالن اجرسایر   ۰مشارک  نراد مقام معظم رهبس  در دانشگاهرا، بسگزار  دوره آموزش  
 نلاز 

9 

 امضاء تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه امام صادق)ع( 
این ت اهم نامه در دفتس ریاس  دانشگاه امام صادق)ع( و با حضور مسئولین دو دانشگاه به امضا  آقایان حج  االسالم دکرترس 
مردو  کن  رئیس دانشگاه امام صادق )ع( و دکتس بندان  رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان رسید. آقایان دکرترس فریرسوز  

ها و ارتباطرات مشاور ریاس  دانشگاه سیستان و بلوچستان، دکتس پیغام  معاون پژوهش ، دکتس عظیل  سسپسس  دفتس هلکار 
علل  و بین الللل  و آقا  دکتس شسیع  رئیس دانشکده معارف اسالم  و علوم سیاس  نیز در این جلسه حضور داشتند. دکرترس 
مردو  کن  ابتدا به معسف  مختصس  از فعالیترا  دانشگاه امام صادق علیه السالم پسداخ  و با اشاره به درصد باال  پذیسفته 
شدگان فارغ التحصیل دانشگاه در مقط  دکتس  از آمادگ  دانشگاه بسا  ایجاد و گستس  هلکار  ها  علل  و پژوهش  برا 

تلام  موارد مندرج در ت اهم نامه از  در دانشگاه سیستان و بلوچستان خبس داد. دکتس پیغام  نیز با اشاره به ده بند لحاظ شده در ت اهم نامه عنوان داش  دانشگاه امام صادق )ع(
ها  مشتسک آمادگ  هلکار  با دانشگاه سیستان و بلوچستان را دارد. و  با اشاره به مسکز تخصص  ارائه کترب ا ، بسگزار  کارگاه و نشس جلله انتشارات، مبادله کتابخانه

الم  در این مسکز خبس داد. دکترس اس علوم اسالم  انسان  دانشگاه امام صادق )ع( از آمادگ  دانشگاه بسا  ارائه انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان در حوزه علوم و معارف
ن  هلکار  میان ایرن دو طوالبندان  نیز فلن ابساز خسسند  از حضور در دانشگاه امام صادق )ع( ابساز امیدوار  کسد که امضا  ت اهم نامه هلکار  آغاز  بسا  یک راه 

از آمادگ  بسا  هلکار   تانمجلوعه علل  کشور باشد. و  با اشاره به امکانات، فضاها  آموزش  مناسب و هلچنین ارتباطات گستسده بین الللل  دانشگاه سیستان و بلوچس
لسالم و دانشگاه سیسرتران و ه ادر این زمینه ها خبس داد. در پایان یک بسنامه علل یکساله هلکار  نیز بین دانشکده معارف اسالم  و علوم سیاس  دانشگاه امام صادق علی

 بلوچستان به امضا رسید.

 امضاء تفاهم نامه همکاری بی  دانشگاه سیستان و بلوچستان و شهرداری خاش  
شرسدار خا  پس از امضا  ت اهلنامه گ    در بخشرا  فضا  سبز دانشگاه سیستان و بلوچستان و گلخانه ها و نیز تص یه فافالب 

ا  درخواس  کسدیم طسحرای  الگوی  را در دانشگاه و آبیار  فضا  سبز اقدامات جالب و مبتکسانه ا  انجام شده که در توافق نامه
شرس خا  هم کار کنیم. عبداللجید تلندان  افزود  دانشگاه سیستان و بلوچستان از قطبرا  مرم علل  و پژوهش  کشور محسوب 
م  گسدد که از توانلند  ها  فساوان  در ابعاد مختلف بسخوردار م  باشد لذا برسه بسدن از این گنجینه کلک ارزشلند  به توسعه؛ 

و تحصیالت تکلیل   زش رشد و آبادان  منطقه در ابعاد مختلف م  نلاید. دکتس درمحلد کسد  تلندان  معاون پژوهش  و فناور  دانشگاه و دکتس ساالرزه  معاون آمو
 ترا  دانشگاه تاکید کسدند. لایدانشکده مدیسی  و حسابدار  دانشگاه از امضا  ت اهم نامه میان دانشگاه و شرسدار  خا  استقباا و بس فسورت اجسا  موفق بسنامه ها با ح
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 01 فناور
 برگزاری همايش هم پا با خرما،تجاری سازی با شبکه سازی                                                       

به هل  مسکز رشد واحدها  فناور و با هلکار  معاون  فسهنگ  دانشگاه و تعاون  فساگیس مرلر  داز، 
هلایش هم پا با محوری  شبکه سازى در حوزه خسما با حضور نلایندگان  از زنجیسه اقتصاد  خسما از 
جلله صنای  کشاورز ، صنای  تبدیل ، فناور  و خدمات در دانشگاه سیستان و بلوچستان بسگزار شد. در 
این رویداد اساتید و دانشجویان، مسئوالن و نلایندگان استان  از اتاق بازرگان ، جراد کشاورز ، نرظرام 
مرندس  کشاورز ، انجلن مل  خسما  ایسان، پسو ه منارید، مناب  طبیع ، پارک علم و فناور ، مرسکرز 

رشد دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور و مدیسان واحدها  فناور مسکز رشد دانشگاه سیستان و بلوچستان و فعاالن اقتصاد  حوزه خسما حضور 
دادها را بسشلسد، و در ادامره رخ داشتند. مرندس نوبخ  یک  از بانیان و دس  اندرکاران بسگزارى این هلایش اهداف و محتوا  رویداد و لزوم بسنامه ریزى و اجساى این قبیل

ها و مشکالت  که با آن مواجه هستند پسداختند. از مرم تسین موارد مورد بحث در این هلایش پس از ها، دیدگاهجلع  از دس  اندرکاران و فعاالن عسصه خسما به ارائه فعالی 
و اجزا  متعلق به آن،  گاهجل  بندى نقطه نظسات مدعوین و صاحب نظسان م  توان به لزوم توجه و متلسکز شدن به سل  بسنامه ریزى محل  و منطقه اى، است اده از دانش
هرا  کرلر  در سیاس  املاز جلله مسکز رشد واحدها  فناور بعنوان میانج  گس و واسطه ارتباط میان عوامل اجتلاع  و اقتصاد  )این نقش تح  عنوان به هم رسان  عو

ش ایشان در توسعه اشاره نلرود. نق اقتصاد مقاومت  نیز تصسی  شده اس (، است اده از امکانات دانشگاه  از قبیل اساتید و دانشجویان و پژوهشگسان، بسا  ای ا  هسچه کاراتس
 ا از آن جلله م  باشد.خسماین رویداد دستاوردها  ارزنده اى به هلساه داش  که عقد ت اهم نامه هاى هلکارى میان شسک  ها و آزمایشگاه ها با دس  اندرکاران صنع  

 ساخت اولی  سه چرخه تردمیلي در ايران توسط پژوهشگران و محققان مركز رشد واحدهای فناور دانشگاه 
طساح  وساخ  سه چسخه تسدمیل  از سو  تیم محققان وپژوهشگسان هامون، وابسته به مسکز رشد واحدها  فناور، در دانشگاه 
سیستان وبلوچستان صورت پذیسف . بسا  اولین بار در کشور، مرندس عل  اکبس ص س  طساح و مختسع جوان سه چسخه تسدمیل ، 
موفق به ساخ  این وسیله گسدید. این دستگاه تسکیب  ازدوچسخه و تسدمیل اس  که عالوه بس جنبه ورزش ، جنبه ت سیح  نیز داشته و 

باشد. مختسع جوان در مورد چگونگ  کار این وسیله گ    در سه چسخه تسدمیل  در سالمت  افساد جامعه و محیط زیس  موثس م 
سازد تا با ط  مسافت ، انس   تولید شده در آن را که به صورت انس   سیستم بسق به گونه ا  طساح  گسدیده اس  که فسد را قادر م 

الکتسیک  ذخیسه شده بسا  مصسف شار  تل ن هلساه، لپ تاپ، تبل  و... به کارگیسد. این در حال  اس  که در دوچسخه رکاب ، فسد با 
کند بدون این که از انس   حسکت  دوچسخه است اده نلاید. ایشان مرم تسین مزایا  است اده از سه چسخه تسدمیل  را گستس  فسهنگ دوچسخه رکاب زدن انس   زیاد  تلف م 

  کساا با هزینهت یسوار ، داشتن هوا  پاک و کلک به ح ظ محیط زیس  با تامین انس   بسق رایگان عنوان نلود و در خاتله گ    ساخ  سه چسخه تسد میل  ط  مد
   باشد. م میلیون تومان صورت پذیسفته اس . مرندس ص س  عالوه بس اختساع فوق، هم اکنون در حاا طساح  وساخ  یک کارتینگ جدید )ماشین مسابقه( نیز ٠بالغ بس 

 رويداد دانش آموزی جوانه

معاون  پژوهش و فناور  دانشگاه، با هلکار  مسکز رشد واحد ها  فناور، مدرسه کسب و کار آ ند و حلای   بنیاد مل  نخبگان، اداره 
آموز  و پسور  استان سیستان و بلوچستان جر  آشنای  دانش آموزان با مباحث خالقی  و ایده پسداز ، آشنای  با مشاغل مختلف 
و نیز شیوه ها  راه انداز  کسب و کار، رویداد دانش آموز  جوانه را  در چرار بخش  خالقی  و ایده پسداز ، درخ  زندگ  و تصلیم 

آموز  جوانه، با حضور دانش گیس ، ایده شو و بازدیدها  علل  از گلخانه و نیسوگاه خورشید  دانشگاه بسگزار کسد. اولین رویداد دانش
آموزان دبیسستان ها  پسسانه زاهدان و دومین رویداد دانش آموز  جوانه، با حضور دانش آموزان دبیسستان ها  دختسانه زاهردان در 
فسین  و بستسساز  در این راسرترا ارآدانشگاه سیستان و بلوچستان بسگزار گسدید. دکتس پرلوان  رئیس بنیاد نخبگان استان و از حامیان این رویداد با اشاره به تسویج فسهنگ ک

ها  بلند و محکل  بسا  تعال  علل  و اقتصاد  کشور بسداش . و  هلچنیرن ابساز امیدوار  کسد با اجسا  چنین رویدادهای  و در نتیجه شناسای  نخبگان جوان بتوان گام
 حیطها  فسد  و محیط  در استان را گوشزد کسده و بیان داشتند  خالقی  و کارآفسین  با تل یق هوشلند  و قدرت تشخیص جوانان با ظسفی  ها  ملزوم توجه به ظسفی 

آفسین  صدا و سریرلرا و کارمحقق م  شود و باید به این امس به عنوان زیسبنا  توسعه پایدار توجه خاص داش . در بخش اوا بسنامه آقا  عل  زارع  کارشناس خالقی  و 
پسداز  را بیان نلودند. در ادامه کارگاه درخ  زندگ  و تصرلریرم ها  ایدهمدرس دوره ها  خالقی  و کارآفسین  تکنیک ها  خالقی  را آموز  و مطالب مسبوط به شیوه

ها  خود بسا  رسیدن به جایگاه شغل ، اجتلاع ، ورزش  و ... در ایرن امرس گیس  توسط آقا  عل  زارع  و آقا  فتح  بسگزار و دانش آموزان با تسسیم اهداف و بسنامه
ها و اجسا  مسابقه ایده شو توسط تیم مدرسه کسب و کار آ ند بسگزار مشارک  نلودند. سپس رویداد کارگاه هزار ایده در یک دقیقه، آموز  فنون خالقی ، تشخیص فسص 

 هرا  خرود پرسداخرتررنرد. بره ایرده هرا  بررسترس جروایرز  بره رسررم یراد برود اهرداء شرردآمروزان بره بریران ایردهو دانرش

مركز رشد واحدهای فناور دانشگاه سیستان و بلوچستان 95تقويم شش ماهه دوم سال   
ها  مسکز رشد در جر  جذب و آموز  صاحبان ایده، اعم از دانشجو و عضو هیات علل  در راستا  راه انداز  واحدها  فناور از پاییز فعالی  

پسداز ، تبدیل ایده به فناور ، ها  ایدهرویداد در زمینه ۲مسابقه و ۶۳دوره آموزش ،  ٠۱به شسح زیس خالصه م  گسدد. این مسکز  ۹٠تا پاییز  ۹۰
ساع ( بسگزار نلوده اس . هلچنیرن، برسنرد -ن س ۶٠٠۲۰ن س ) ۲۰۳۳ها  تخصص  بسا  حدود بیش ازساز  محصوا و آموز  مرارتتجار 

 در مسکز رشد طساح  و اجسا گسدیده اس . ۹٠بنیان موفق از مرس ها  دانشساز  با فناوران و شسک رویداد هلپا به منظور شبکه
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 اطالعات

 نشست ارتباط صنعت با جامعه ويژه مديران فناوری اطالعات استان   

از آن جائ  که دانشگاه سیستان وبلوچستان به عنوان یک  از توانلند تسین دانشگاهرا در زمینه فناور  اطالعات استان م  باشد مرسماه 

از ترسان برود، از   ITبلند پایه استان ، و مدیسان ارشد فناور  و ساا جار  میزبان گسدهلای  تعامل صنع  با جامعه با حضور مدیسان 
این رو و به منظور تعامل برتس و برسه مند  از نقطه نظسات با مدیسان فناور  اطالعات استان این نشس  با هدف معسف  توانلنردیرررا 

ط  سخنان  گ  ، دانشگاه سیستان وبلوچستان پتانسیرل  بسگزار گسدید. در این نشس  دکتس بندان   ITوپتانسیل ها  دانشگاه در زمینه
ها وتوانلند  ها  ارزشلند  در زمینه فناور  اطالعات در استان دارد که م  تواند آنسا در جر  رشد و توسعه استان قسار دهد و حافس 
اس  تا این توانلند  را به هلساه و در ارتباط وتعامل با سازمان ها   اجسای  و دانشگاه به اشتساک بگذارد. ایشان در بخش دیگس  از 

توانیم به اهداف راهبسد  ومشخص در جر  رشد وتوسعه استان دسر  سخنانش افزود  اگس ما بتوانیم با یک بسنامه ریز  منسجم ومنظم ویک نقشه راه خوب به پیش بسویم، م 
ایس مدیسان نظسات و پیشنرادات خود را ه سبیابیم. در این نشس ، مدیس مسکز اطالعات وفناور  استان با ارائه گزارش  به معسف  امکانات و پتانسیل ها  دانشگاه پسداخ . و در ادام

 ارائه دادند. در خاتله نیز مدیسان استان  از مساکز آپا وداده ها  دانشگاه بازدید نلودند. 

 ( 2توسعه پوشش ابر بي سیم شبکه دانشگاه )فاز 
پیسو دستور جناب آقا  دکتس بندان  رئیس محتسم دانشگاه در خصوص تجریز خوابگاه ها  دانشجوی  به شبکه ب  سیم و با بسنامه 

 ۹٠/۰/۶۷بلوک از مجتل  خوابگاه  حجاب )خواهسان(از تاریخ  ۷ریز  ها  الزم که در مدیسی  فناور  اطالعات انجام شده اس . 
 به شبکه ب  سیم مجرز گسدیدند. امید اس  که گام  کوچک در راستا  شکوفای  روز افزون دانشگاه باشد 

00 

 تست موفق سامانه وبینار و وب كنفراس مركز تخصصي آپای دانشگاه سیستان وبلوچستان 
تس  موفق سامانه وبینار و وب کن ساس مسکز تخصص  آپا  دانشگاه سیستان وبلوچستان جر  میزبان  جلسات راه دور و 

جناب مرندس تسلیل  معاون و کارشناسان محتسم مسکز ماهس و   با حضور  بسگزار  دوره ها و کارگاه ها  آموزش  مسکز ماهس
 مسکز آپا استان  انجام پذیسف . ۶۳روسا  محتسم 

 افزايش پهنای باند شبکه اينترنت دانشگاه 
با تال  مستلس و پیگیس مسکز فناور  اطالعات دانشگاه و در راستا  بسنامه توسعه و ارتقاء فناور  اطالعات،پرنا  باند شبکه ایرنرترسنر  

بوده،که با این افزایش، پرنا  باند اینتسن  دانشگاه  Mbps ۰۶۳ارتقاء یاف . افزایش پرنا  باند شبکه به میزان  ٠۷۳ Mbpsدانشگاه به

 یابد. ارتقاء م  ٠۷۳ Mbpsبه مقدار 

  TMSراه اندازى سامانه آموزش كاركنان دانشگاه 
به منظور افزایش پویای  سازمان  و فسد ، ایجاد روحیه پژوهش سازمان  وبا نگاه  به آینده در جر  بستسساز  بسا  توسعه آموز  

افزار  آموز  کارکنان راه اندازى شد.  قرسار اسر  خردمرات آمروز     ساز  زمینه پسور  افساد متخصص، سامانه نسم   و فساهم 
در یک روند تدریج  فلن آموز  این سامانه نسم افزار  از این پس از طسیق این سامانه ارائه گسدد. از اهداف تغییس نگس   کارکنان

آموز  سامانه نرسم  -۶غیسسیستل  به نگس  و پسداز  سیستل  اطالعات واحد آموز  کارکنان میتوان به موارد ذیل اشاره کسد  

افزار     اعلاا استانداردها  آموزش  مشاغل در سامانه نسم -TMS۰ا فزار    کلیل اطالعات پسسنل در سامانه نسم-TMS۲افزار    

TMSسراز  مرقردمرات    آماده -٠ریز  کشور   ها  وزارت علوم ،تحقیقات وفناورى و سازمان مدیسی  و بسنامه   ، بساساس بخشنامه

.اجساى این طسح دستاوردهاى ارزشلندى را به هلساه دارد که بسخ  از آنرا عبارتند از اطالع رسان  اخبار، فساخوانررا و  ISO10015     .IWA2استاندارد بین الللل  آموز 
-ه قوانین و بخشنامه ها  آموز .دستسس  ب-کتابخانه الکتسونیک  ) سند، مقاله، کتاب، پایان نامه، آیین نامه، دستورالعلل، عکس، فیلم، صدا و . . . (. اطالعیه ها  آموزش 

مشاهده شناسنامه -جل  آور  سوابق علل  و پژوهش -دستسس  به پیوندها و سای  ها  آموزشیارساا و دریاف  پیام با واحد آموز .-شسک  در نظسسنج  ها  موفوع . 
بصورت سیستل  / درخواس  نیاز آموزش  -مشاهده تقویم آموزش ، رزرو و ثب  نام در کالس ها  آموزش .-ثب  و ویسایش اطالعات فسد  و مشخصات پسوفابل.-آموزش .

ثبر   -کنش مدرس.تکلیل فسم ارزیاب  وا-حضور و غیاب جلسات کالس ها.- تکلیل فسم ها  ارزیاب  واکنش و اثسبخش  سط  رفتار بسا  دوره ها  آموزش -الکتسونیک 
گیسد، لذا از تلام  هلکراران گرسامر    نتایج کالس و نلسات پیش آزمون و پس آزمون. از آنجای  که اجساى این طسح تح  آموز  تعداد قابل توجر  از پسسنل را در بس م 

 ه نلایند.رائتقافا میشود بسا  بربود وتوسعه کارکسدها  سامانه جدید، نظسات وپیشنرادها  خودرا به حوزه مدیسی  بسنامه ریز  وتوسعه مناب  انسان  ا

 ( 1توسعه پوشش ابر بي سیم شبکه دانشگاه )فاز 
و محوطه خوابگاه  این  ٠از مجتل  خوابگاه  رفوان و هلینطور خوابگاه شلاره  ۰مطابق با بسنامه توسعه ابس ب  سیم شبکه دانشگاه خوابگاه شلاره 

 ( سیگناا ب  سیم قسار گسف . این فسآیند تا پوشش کلیه خوابگاه ها  دانشجوی  ادامه خواهد داش .۹۳۱مجتل  در مورخ تح  پوشش حداکثس  )
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02 
 ای ايران  ريزی منطقه برگزاری نهمی  كنگره انجم  ژئوپلتیک و نخستی  همايش جغرافیا و برنامه

آبران  ۶۲ریز  مناطق مسز  روز چررارشرنربره  نرلین کنگسه انجلن  ئوپولتیک ایسان و اولین هلایش انجلن جغسافیا و بسنامه
ریرز   باهدف تبیین جایگاه  ئوپلیتیک  و اهلی  موقعی  تسانزیت  استان و منطقه جنوب شسق کشور وبه منظرور برسنرامره  ۹٠

مقاله دریاف  شده اس  که از  ۲٠٠ا  در تاالر امام رفا )ع( بسگزار شد. در این هلایش  ا  و تسانزی  فسا منطقه ارتباطات منطقه
صورت پوستس و مابق  در کتاب مجلوعه مقاالت به چراپ  مقاله به ۶۰٠مقاله پذیسفته، ٠۳این تعداد 

رسد. در این هلایش سسدار رحیم ص و  دستیار ویژه مقام معظم رهبس  در امور نظام ، پسوفسور  م 
حافظ نیا استاد بسجسته دانشگاه تسبی  مدرس وموسس انجلن  ئوپلیتیک ایسان، پسوفسور کسدوان  استاد 
بسجسته دانشگاه ترسان وپدر کویس شناس  و مسائل محیط  ایسان، دکتس حسین نصیس  دبریرس سرابرق 

 مناطق آزاد ایسان و مشاور بسجسته وزارت امور خارجه وجلع  از اساتید ومسووالن کشور  واستان  حضور داشتند.دکتس بندان  ط  سخنان  فرلرن
زنرده ها که به هل  شلا بسگزارمیشود بستس و زمینه را فساهم کند تا تحوا سا ها و گسدهلای  عسض خیسمقدم به مرلانان گ    ان شاءا... این هلایش

ها  عظیم اجتلاع  و محیط  اس  اما متأس انه در  و توسعه را در سط  مل  و محل  شاهد باشیم حوزه جغسافیا  جنوب شسق کشور دارا  ظسفی 
اسرتران  تواند تحول  عظیم ایجاد کرنرد. نوبه خود م  ها به که هسکدام از این ظسفی  ها  توسعه، این منطقه در جایگاه پائین  قسار دارد درحال  قالب

ه اسر  ها  تجدید پذیس اس ، و این ما هستیم تا از مواهب  که خداوند متعاا به ما ارزان  داشت ا  از انس   سیستان و بلوچستان کلکسیون و گنجینه
سیاسر  ها در رشته جغسافیا   به نحو درست  است اده نلائیم.مشاور عال  و دستیار ویژه مقام معظم رهبس  در این هلایش اظرار کسد  اساتید دانشگاه

سیاس  کشور اطالع دهند و  افزود  اگس ما بدانیرم باید آخسین وفعی   ئوپلیتیک  جران و بعد منطقه را به مسرئروالن 
توانیم راهبسد دشلن را تشخیص دهیم و  رود م  م ا  وفعی   ئوپلیتیک  به چره سرلرتر   در مقیاس جران  و منطقه

درس  تبیین کنیم سسدار ص و  گ ر   تروسرعره تروانریرم  اگس ما راهبسد دشلن را تشخص دهیم راهبسد خودمان را م 
معظم رهبس  گ    حضور آمسیکا در پاکسرتران و مرقرام  ها  نظام  در شسق ایسان و ایجاد ناامن  هدف ناتو و آمسیکا اس  مشاور عرالر  پایگاه

اشاره به جنگ عساق و سروریره اظرررار کرسد   افغانستان جلوگیس  از روابط فسهنگ  و اقتصاد  ما با این دو کشور اس  سسدار صر رو  برا 
کند چه کسر   ها را چه کس  تضلین م  تسوریس ها  نیابت  بسا  از بین بسدن کشورها  مسللان اس  ادامه داد  سریرسرترم مرالر   جنگ
کنند  ها در عساق به داعش کلک م  کسد  آمسیکای ها معلوم اس  و  بریران  دهد، ردپا  آمسیکا و ایاد  آن در تلام آن ها توپ و تانک م  به آن

رهبس  بیان کسد   این برازار فرسو  سرالح بره ها  عساق و سوریه از اهداف دشلن اس  مشاور عال  و دستیار ویژه مقام معظم  زیسا زیسساخ 
گسفته و ازنظس اقتصاد  هرم مرا دهند این مسئوا بابیان اینکه ازنظس نظام  دورتادور ما را  خسند و سالح تحویل م  ها بسا  از بین بسدن مسللانان اس ، ن   را م  تسوریس 

یش دکتس ابساهیم زاده دبیس هرلرایرش، اهلل لبنان رو به توسعه اس .در بخش  از این هلا اما بدانند پیسوز  ائتالف ایسان، سوریه روسیه و حزب اند افزود  فشار قسار داده تح  را
نصیس  مشراور وزارت امرور تس سسدار معسوف  فسمانده سپاه سللان استان، پسوفسور حافظ نیا مؤسس انجلن  ئوپلیتیک ایسان، پسوفسور کسدوان  پدر کویس شناس  ایسان و دک

 خارجه به ایساد سخن پسداختند.

 دكتر بنداني: 

حلللللللللوزه 

جللغللرافللیللای 

جنوب شلرق 

كشللور دارای 

هلای  ظرفیلت

عظیم اجتماعي 

و ملحلیلطلي 

 است 

 برگزاری كنفرانس علمي ضرورت شناخت و مطالعه لرزه خیزی زون مکران
با حضوردکتس مختار  رئیس مسکز مل    ۹٠مرسماه  ۶۷کن سانس تخصص  زلزله شناس  وراهکارها  پیشگیس  از آن روز شنبه 

پیش بین  زلزله)پژوهشگاه بین الللل  زلزله شناس  ومرندس  زلزله( در تاالر مالصدرا بسگزار شد. در این کن سانس که با حضور 
مند به مباحث زمین شناس  و زلزله شناس  بسگزارگسدید. رئیس مسکز مل  پیش بین  از وپژوهشگسان عالقه جلع  از دانشجویان 

به لزوم بسرس  وشناخ   زلزله ط  سخنان  در مورد امکان وقوع زلزله درمنطقه مکسان ، بسرس  ساختار زمین، وهلجوار  با دریا، 
منطقه پسداخ  وافزود، با توجه به اینکه این منطقه رو  خط زلزله واق  شده اس  ودر آینده بحث صادرات ن ت  وسسمایه گذار  در 

اقدامات پیشگیسانه را ازهلین و  زمینه پتسوشیل  ،ساختلان ساز  و در نرای  افزایش جلعی  را داریم ، الزم اس  تا از خطسات احتلال  که ما را تردید میکند مطل  بوده، 
منطقه مکسان، زنگ  در حاال بسرس  نلائیم. و  در بخش دیگس  از سخنانش گ  ، بحث ایجاد سونام  با توجه به اعوجاج بستس دریا، ولکانوها و گل افشان ها  موجود

ناخ  این اثسات   شخطسهای  هستند که بایست  جد  گسفته شوند واین از وظایف دانشگاه هاعل  الخصوص دانشگاه سیستان وبلوچستان اس ، تا با تلام توان در جر
در خصوص شناخ  دقیق را مطالعه نلوده و زمینه را بسا  بسنامه ریز  منسجم و اصول  مریا نلایند.گ تن  اس  در حاا حافس سه کشور آللان، نسو وهلند آمادگ  خود 

 منطقه وشناسای  پتانسیل ها  خطسزا در زمینه زلزله شناس  اعالم نلوده اند. 

 برگزاری هفدهمی  جلسه باشگاه فیزيک زاهدان در دانشگاه 
ه دهلین جلسه باشگاه فیزیک زاهدان در تاالر وحدت دانشگاه بسگزار شد. در این مساسم دکتس عبدا... لنگس  اسرتراد مردعرو از 

( ۲۳۶۱دانشکده فیزیک دانشگاه صنعت  شسیف ترسان به ایساد سخنسان  با موفوع فازها وگذارها  فاز توپولو یک )جایزه نروبرل 
ا ا  درباره الکتسومغناطیس،  انواع مغناطیس ، رفتار مواد،  ابسرساناها و کاربسد این مواد، مطالب  ر پسداخ . و  در ابتدا با ارائه مقدمه

ارائه و در ادامه در خصوص تاریخچه جایزه نوبل و بسندگان جایزه نوبل ، به ایساد سخن پسداخ . از دیگس موارد مورد بحث در ایرن 
توان به گذار فاز، توجیه فیزیک  گذار فاز مواد ، عوامل تأثیسگذار بس آن و ارتباط آن با خواص کوانتوم ، م رروم  سخنسان  علل  م 

  دانشجوی  فریرزیرک؛ گرسوه ها )پتانسیل و جنبش ( و ابس گذار فاز اشاره نلود. این مساسم با هلکار  انجلن فیزیک ایسان، انجلن علل تقارن و شکس  تقارن، تأثیس انس  
 فیزیک دانشگاه و امور فسهنگ  دانشگاه بسگزار شد. 
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 شناسي های نوي  زيست دانشگاه سیستان و بلوچستان میزبان نخستی  كنفرانس يافته

با حضور جرلرعر  از اسراتریرد و  ۹٠شناس آذرماه  ها  نوین زیس  نخستین کن سانس یافته
ها  سساسس کشور بسگزار شد. خانم دکتس قرقای  دبیرس ایرن  پژوهشگسان علوم زیست  از دانشگاه

مقاله توسط دبیسخانه این کرنر رسانرس  ٠۳۳کن سانس، در آیین افتتاحیه این رویداد علل  گ    
مرقرالره  ۶۱۳صورت ش اه  و  مقاله به ٠۳شده،  مقاله پذیسفته ٠۳۱دریاف  که نرایتاً از میان 

صورت پوستس ارائه میگسدد.. دکتس کسد  معاون پژوهش  و فناور  دانشگاه نیز ط  سخنان  در  به
یافته از  نیافته گ    جوام  توسعه یافته وتوسعه بند  جوام  به توسعه زمینه   علل و عوامل دسته

یابند. و  افزود  یک  خود دس  م  کارگیس  نیسو  خالق و فعاا، با سسع  مضاعف به اهداف بلند بسدار  را نلوده، و با به ها  نسل جوان خود حداکثس برسه استعدادها و پتانسیل
نلاید. ایشران در ادامره گر ر    گونه جوام  نسل جوان و فعاا جامعه با باالتسین کار آی  وظایف خود  را ای ا، م  وپنج ساا علس دارد، و در این نسل خوب و مثلس ثلس بیس 

ر را به دنباا خواهند داش  بنرا بنیان را که زمینه صنعت  شدن و مولد نلودن کشو ها  دانش توان شسک  گیس  شود م  که از این پتانسیل در جامعه به نحو درست  برسه درصورت 
ر رهنلون گسداند. نرخرسرتریرن تواند هله ما را به راهکارها  نوین در رشد و توسعه کشو ا  دانس  که م  ها را وسیله نراد. و  بسگزار  و هدای  ارزشلند و درس  این نشس 

ها  سساسس کشور در  ز دانشگاهشناس  به مدت دو روز در دو نوب  صب  و عصس با ارایه مقاالت ومباحث تخصص  بسگزار  و  اساتید و پژوهشگسان  ا ها  نوین زیس  هلایش یافته
 شناس  گیاه ، میکسوبیولو   و زیس  جانور  در آن شسک  نلوده اند ها  بیوشیل ، بیوتکنولو  ، زیس  رشته

03 

 برگزاری اولی  سمینار استاني نانو در دانشگاه سیستان و بلوچستان 
تسین سلینار آشنای  با فناور  نانو در سط  استان  بسا  اولین بار در استان انجلن علل  مرندس  شیل  اقدام به بسگزار  بزرگ

نلود که با استقباا دانشجویان مواجه گسدید. اولین سلینار استان  نانو به هل  انجلن علل  مرندس  شیل  و پس از اخذ مجوز 
نراد تسویج  ستاد نانو کشور بسگزار شد. این سلینار با اهداف  ازجلله آشنای  دانشجویان با فناور  نانو و کارآفسین  در این 

ها  فناور   ها  مختلف دانشگاه  و غیسدانشگاه ، آشنای  با پیشسف  حوزه، آشنای  دانشجویان با کاربسد نانو فناور  در رشته
ها  مختلف و آشنای  دانشجویان با مسابقه   مل  نانو بکار خود ادامه داد و در اولین دوره از بسگزار  آن، مرندس  نانو در حوزه

به ایساد سخن پسداخ . ایشان با ارائه (  ۹٠و  ۹٠ها   هومن بخش  مدرس تساز الف ستاد فناور  نانو )مدرس بستس کشور در ساا
  فناور  نانو، ثب  اختساع و  ر حوزه  نانو فناور ، کارآفسین  د   نانو، کاربسدها  فناور  نانو در علوم مختلف، جایگاه ایسان در دنیا در حوزه ها و م اهیم علل  حوزه تعسیف

  نانو  پسدازان در حوزه ها  ستاد فناور  نانو از مختسعان و ایده   مل  نانو، سط ، جوایز آن، به چگونگ  حلای  ایده پسداز  در این حوزه، چگونگ  شسک  در مسابقه
 پسداخ . در ادامه این مساسم ثب  نام مسابقه مل  نانو انجام شد که با استقباا گستسده دانشجویان هلساه بود. 

 اولی  نشست علمي مسائل محلي، در زمینه ملي ) سیستان وبلوچستان ( 
بسگزارگسدید.در آیین افتتاحیه   به هل  انجلن علل  علوم اجتلاع  اولین نشس  مسائل محل  در زمینه مل  در دانشگاه

ها و این نشس  آقا  دکتس حسن  فس مدیس گسوه علوم اجتلاع  گ    متول  این نشس  اتحادیه علوم اجتلاع  دانشگاه
موسسات آموز  عال  کشور اس  که توسط دانشجویان عالقلند به این مقوله بدون در نظس گسفتن برحرث مردرک و 

-ها را با عالقرهشود و این مایه خوشحال  اس  که دانشجویان این نشس مدرک گسای  و صسفا جر  عالقه بسگزار م 
نلایند. و  اظرار امیدوار  نلود تا از این نشسترا برسه الزم وکاف  گسفته شود. درادامه دکتس رفا صلیم مند  دنباا م 

یک  ازاساتید مدعو به ایساد سخنسان  باعنوان نقد رویکسد مطالعات فسهنگ  در مطالعه حاشیه پسداخ  و فلن ترعرسیرف 
ها  اجتلاع ، مارکسیسم کالسیرک، سرنر  ها  مسدم  از قبیل سن مقوله حاشیه و تعاریف آن به دسته بند  سن 

وان نقطه عطف هس کدام از پسداخ  و درادامه با قسار دادن جنگ جران  دوم به عن اقتصاد سیاس  نو مارکسیست  )نظسیه وابستگ  (، سن  مطالعه فسهنگ  سن  پسا استعلار 
 ها را قبل و بعد از این جنگ مورد بحث وبسس  قسار داد. این مساسم با جلسه پسسش وپاسخ پایان یاف . این سن 

 های نظريه پردازی، نقد و مناظرههای دستگاهي كرسياولی  اجالس ملي كمیته
هرا  پسداز  و تسویج  در راستا  تحقق منویات مقام معظم رهبس  در بسط و توسعه کرسسر ها  نظسیهبا توجه به اهلی  بسگزار  کسس 

ها  نظسیه پسداز ، نقد و مناظسه شورا  عال  انقالب فرسهرنرگر  و آزاداندیش  و نظسیه پسداز ، به هل  دبیسخانه هیأت حلای  از کسس 
ها  سساسرس کشرور پسداز ، نقد و مناظسه دانشگاهها  دستگاه  کسس  ها  نظسیهدانشگاه عالمه طباطبائ  اولین اجالس سساسس  کلیته

در این اجالس که با حضور دکتس مخبس دزفول  دبیس شورا  عال  انقالب فسهنگ ، دکتس محلد فسهاد  وزیس علوم تحقیقات  بسگزار خواهد شد.
و فناور ، آی  اهلل عل  اکبس رشاد رییس هیئ  حلای  از کسس  ها  نظسیه پسداز ، نقد و مناظسه، دکتس حسین سلیل  رئیس دانشگاه عالمه 

ها و مساکز علل  پرژوهشر  ها  علل  دبیسخانه هیئ  حلای ، و هلچنین روسا و معاونین دانشگاهطباطبائ ، روسا  شوراها  علل  کسس 
ها  دستگاه  سساسس کشرور و ها  چند ساله کلیتهسساسسکشور و پژوهشگسان و فسهیختگان حوزه علوم انسان  بسگزار خواهد شد، فعالی 

پسداز  در ایجاد نرض  تولید علم و جنبش نسم افزار  مورد بسرس  و آسیب شناس  قسار خرواهرد ها  نظسیهعللکسد هیئ  حلای  از کسس 
 ها  نظسیه پسداز   قسار دارد. ها  ترسان و عالمه طباطبای  در جایگاه سوم کشور  کسس  گسف . دانشگاه سیستان و بلوچستان پس از دانشگاه

 . 
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 برگزاری اجالس 

04 
 در دانشگاه سیستان وبلوچستان  COMSATSالمللي كامستس  برگزاری اجالس بی 

ها  نو و تجدید پذیس در اندرکاران مستبط با انس  اجالس بین الللل  کامستس با حضور پژوهشگسان، اساتید و دس 
تاالر امام رفا)ع( دانشگاه سیستان وبلوچستان بسگزار شد. در این اجالس مرلانان و نلایندگان  از کشورها  

اهلل عباسعل  سلیلان  نلاینده محتسم قزاقستان، اسپانیا، سوریه، پاکستان، تسکیه، بنگالد  و مدعوین داخل ، آی 
ها  علل  و صنعت  ایسان، خانم  الللل سازمان پژوهش جلعه زاهدان، دکتس مول  نژاد مدیس امور بین فقیه و امام ول 

رئیس کلیته کامستس در ایسان و پژوهشگسان و دانشگاهیان مستبط حضور داشتند.در آغاز این مساسم  دکتس معظل 
ها  علل  و صنعت ، کلیه دانشگاهیان و  دکتس بندان  فلن عسض خیس مقدم به مرلانان، هلکاران سازمان پژوهش

بسدار  از  ساز  و برسه منظور ظسفی  مدیسان استان  و ابساز خسسند  از میزبان  این اجالس مرم گ    این اجالس به
ها  تجدید پذیس مانند  ها  تجدید پذیس و پاک اس  و این استان پرناورتسین استان کشور اس  که انواع انس   انس  

واند نقش ارزشلند  در تولید و  ت رو م  بعنوان منب  عظیل  از ذخایس انس   محسوب شود از این تواند  انس   خورشید، انس   باد ، دریا  علان و قله ت تان را داراس  و م 
بخش دیگس  از سخنانش به تواند نقش ارزشلند  در رونق استان داشته باشد ایشان در  ها  تجدید پذیس به کشورها  هلسایه ای ا نلاید که این مرم م  صادر نلودن انس  

مثاا ذکس   ها  سوخت  آبگسمکن ها  خورشید  و نیسوگاه خورشید  را بعنوان   است اده از انس   پاک پسداخ  و پیلشده توسط دانشگاه درزمینه علکسد و اقدامات انجام
ها   اقدامات بسشلسد و اظرار امیدوار  نلود تا آزمایشگاه انس    مگابایت  در حاشیه زاهدان و پژوهشکده انس   خورشید  را از دیگس ٠۳گذار  در نیسوگاه  نلود. و  سسمایه

ها را در  بسخوردار  از این انس   ینهها در خدم  توسعه استان قسار گیسد، چساکه این استان استعداد و زم تجدید پذیس هم ایجاد گسدد و زمینه است اده الزم و کاف  از این انس  
ها  کشورها  دنیاس  و ط   تسین بسنامه ها  نو قسلت  از مرم ها  علل  و صنعت  کشور گ    انس   الللل سازمان پژوهش نژاد مدیس امور بینکشور داراس . دکتس مول 

ا  باعث شده اس  که  نهها  نو صورت پذیسفته اس ، گسمایش زمین و تولید گازها  گلخا ها  زیاد  در جر  تولید و جایگزین  است اده از انس   ریز  قسن حافس بسنامه
تان بنا به فسمایش دکتس زیس  ما بشدت تغییسات اقلیل  و تغییسات آب و هوای  و نوسانات مختلف حاصل از آن را مشاهده نلاید. و  افزود  استان سیستان و بلوچس محیط

این زمینه از هیچ اقدام  دریغ  ها  علل  و صنعت  این آمادگ  را داریم تا در ها  تجدید پذیس در کشور باشد و ما هم در سازمان پژوهش تواند مسکز پژوهش  انس   بندان  م 
ها   در دنیا پسداخ  و بسنامهها  نو  ها  تجدید پذیس و ارزیاب  وفعی  انس   انداز انس   نورزیم. سسکار خانم دکتس معظل  رئیس کامستس در ایسان نیز ط  سخنان  به چشم

ها   و  گ   گذر از انس  ها  نو و تجدید پذیس کسده را تشسی  نلود.  ها  فسیل  و جایگزین نلودن انس   صورت گسفته و اقدامات  که دنیا بسا  گذر است اده از انس  
ها  جدید    ریز  نلودند. ایشان در مورد کشورها  پیشسو درزمینه است اده از انس هایشان بسنامه آغاز و کشورها  مختلف دنیا بس اساس موقعی  و توانای ۲۳۳٠فسیل  از ساا 

ها  بعد  قسار دارند. ایشان گ   منب  اصل  بسا  تولید  گذار  را در این زمینه داشته و کشورها  آمسیکا و هند و بسزیل در پلهبه کشور چین اشاره کسد که باالتسین سسمایه
س . ایشان گ   از امس گذار جر  در آمسیکا  التین پیشسو ها  پاک بقایا  محصوالت کشاورز  اس  که کشور بسزیل توانسته از این رو  اتانوا تولید نلاید و از این انس  

مستبط، جذب و استخدام  ها  التحصیالن رشته که بسیار  از فارغ طور  ها گسدیده اس ، به ها  فسیل  گسیز  نیس  و این گذار موجب تحوالت عظیل  در دانشگاه از سوخ 
سو اا یا میکسو الج  در کشور تواند منب  تولید و پسور  میک ها  خال  و آفتاب م  اند. دکتس معظل  ادامه داد  سیستان و بلوچستان با توجه به دریا  علان، زمین گسدیده

 را کاهش دهند.کشورها دانس  تا بتوانند مشکالتشان   ها  نو بس اساس امکانات و موقعی  ا  بسا  توسعه انس   باشد. و  در خاتله، اجالس کامستس را زمینه

 افزايي زنان استان  های پژوهشي و دانش برگزاری اولی  همايش يافته

این هلایش با هدف اختصاص یک روز از ه ته پژوهش و فناور  به زنان و تأکید بس نقش آنان در جامعه، تغذیه سالرم، 
هرا   ها  بدن  و تندرست ، با هلکار  استاندار  و تلام  دستگاه ها  اجتلاع  و  فعالی  ارگونوم  محیط کار، آسیب

گسدید. در این مساسم خانم دکتس پویا مدیسکل امور بانوان استاندار ، ط  سخنانر  در  اجسای  استان در دانشگاه بسگزار 
ها  زودرس و دیسرس، نیازها  کودک و مرادر و  ها  زنان، ازدواج خصوص محتوا  پژوهش در حوزه بانوان، بیلار 

اجلاا مورد بحث و بسرس  قسارداد. در ادامه دکتس کسد  معاون پژوهش  و فناور  دانشگراه  توجه به آنرا، مطالب  را به 
نیز ط  سخنان  در مورد جایگاه و نقش رفی  زنان در مورد پیشبسد اهداف علل  و پژوهش  جامعه گ    زنان جامعه ما 

نلایند و هلانطور  که با یک دس  گرواره کودکشان را به حرسکر   نقش ب  بدیل  در سسنوش  هس جامعه ا  ای ا م 
هرا   دهند، توانای  آن را دارند تا با دس  دیرگرس چرسخا  را تحویل جامعه م درم  آورند و فسزندان شکیبا و شایسته

هرا   الت ودغردغرهو سو  تحوا و پیشسف  رهنلون نلایند. ایشان در بخش دیگس  از سخنانش به مشک علل ، صنعت  و تولید  اجتلاع را بچسخانند و جامعه را به سل 
مست   شدن  اس  و این امس صسفاً به خود زنان جامعه ما بستگ  دارد   های  که در استان وجود دارد NGOفسارو  بانوان اشاره کسد و افزود  بسیار  از این مشکالت، باوجود 

د. جلشیدنرژاد مرعراون اینتا با آنالیز و بسرس  مشکالت مسبوط به حوزه خودشان، با جدی  و سسع  به سل  پیشسف  و نقش آفسین  موثس در فسآیندها  اجتلاع  حسک  نل
 ، بلکه پراسرخر  برسا  تنرا یک نیاز سیاس  و اجتلاع  اس افزای  زنان نه  سیاس  و اجتلاع  استاندار  نیز در این هلایش، ط  سخنان  گ    فسورت پسداختن به دانش

هرا    زنران در جرایرگراهآفسین سسع  شتابان علم وفن آور  اس . ایشان در ادامه اظرار داش   با وجود افزایش تعداد زنان دارا  تحصیالت عالیه در سالرا  اخیس، نقش
ها  پژوهش  با مسائل مستبط با جامعره گذار  جامعه افزایش چندان  نداشته اس . و  در بخش  دیگس  از سخنانش در خصوص فسورت هلسوی  فعالی  مدیسیت  و قانون

اند نیازها  آنرررا را ها ومشکالت مللوس افساد جامعه باشد و بتو گیسد باید در راستا  فسورت هدف گ    هس تحقیق، پژوهش و اثس علل ، آموزش  که در جوام  شکل م 
دکتس زاغ  و دکتس رقیب  از اساتید دانشگاه، به ارائه مقاالت تخصص  در حیطه زنان پسداختند. گ ترنر  مست   نلاید. الزم به ذکس اس  در این نشس ، خانلرا دکتس بان پسور 

  دست  و غذای  جلع  از زنان استان نیز دایس بود که مورد استقباا بازدیدکنندگان واق  گسدید. اس  در حاشیه این هلایش نلایشگاه  از صنای 
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 اداره نشريات

 برگزارى كارگاه نمايه سازى نشريات علمي 
به منظور ارتقاء نشسیات دانشگاه، به هل  حوزه معاون  پژوهش  و اداره نشسیات علل  دانشگاه، کارگاه نلایه سرازى نشرسیرات 
علل  و پژوهش  در تاالر معساج دانشکده اقتصاد و مدیسی  بسگزار گسدید. در این مساسم، دکتس صبورى مدیس مسوا مجله جیکس 

ارائه گزارش  از وفعی  مرجرالت در  ایسان ط  سخنان  با موفوع  استانداردسازى، ارزیاب  و نلایه سازى نشسیات علل  فلن
ها در ارائه نشسیات، مرعرسفر  اندرکار نشسیات، کشورهاى فعاا در زمینه مجالت، سرم دانشگاهدنیا، معسف  موسسات معتبس دس 
هاى مجالت علل  و شسایط استاندارد سازى؛ مطالب جامع  را ارائه و اشاره نلود   تعداد نشسیات مجالت باطل و تقلب  و ویژگ 

مورد استاندارد بوده و مابق  غیس استاندارد اسر . ایشران ترعرداد  ۶٠۳۳۳عنوان اس . از این تعداد فقط۲۳۳۳۳۳دنیا  حاا حافس
عنوان نلود و با ذکس این که انتشار اینگونه مجالت وظی ه دانشگاه وموسسات آموز  عال  نیس  گ  ، متاس انه اکثس ایرن مرجرالت و  ٠۳۳۳نشسیات منتشسه در ایسان را 

.دکتس صبور  با معسف  موسسات نلایه ساز ، مانند تامسون  هاس هاى علل  دانشگاهگونه مجالت از وظایف انجلنانتشار این که شوندها منتشس م نشسیات توسط دانشگاه
تسین موسسات  دانس  که وظی ه تص یه اطالعات علل  و بسرس  وفعی  را از بسجسته هاى علل  و پایگاه استنادى جران اسالم، این موسساتالزویس، پایگاهراى داده رویتسز؛

کشور  ۰۲تاکنون  و ر اس دنیا را بسعرده دارند .وى موسسه تامسون رویتسز را قدیل  تسین موسسه در این زمینه دانس  که معیارها  ارزیاب  آن سخ  و دشوا مجالت علل 
ار و تبرشته علوم اجتلاع ، علوم، هنسو ...در تامسون رویتسز نلاینده و عضو دارند .وى در بخش دیگسى از سخنانش در مورد خصوصیات نشسیات ب  اع ۲۱۳زبان زنده در  ٠٠با 

ها جر  چاپ مقاله پوا گسفته، داورى نداشته و بدون هوی  و فاقد شناسنامه هستنرد .دکرترس گونه مجالت ونشسیهتقلب  گ    از بارزتسین خصوصیات آنرا این اس  که این
حصارى بودن، تکسارى ها  یک مجله خوب گ    از بارزتسین خصوصیات مجالت خوب میتوان نام مجله )دربسگیسنده محتواى مجله اس (، ان صبورى در ادامه در مورد ویژگ 

مقاله در ساا( داشتن قید و بند  ۲٠بند  انتشار مجله )حداقل  الللل  نشسیه، زمان نبودن، نام مختصس) حداقل کللات(، اختصار انحصارى، اختصار تک کللات، تعیین شلاره بین
ف  و ...را بسشلسد. ایشان در خراترلره ریااخالق ، داشتن زبان معتبس )انگلیس (، تنوع در نویسندگان، اعتبار نویسندگان، اعتبار و زمان مساج ، میزان ن وذ و ارجاع، ثب  تاریخ د

  رعای  نلاییم .شده اس  را دقیقاً گ     اگس بخواهیم در دنیا نقش داشته باشیم باید به سل  و سوی  بسویم که دنیا رفته و باید قواعد و مقسرات  که تسسیم

تولید سند علمي يکي از راههای ادعای علمي بودن يک كشور است. كمیت تولید اسناد علللملي دكتر صبوری: 

 شرط الزم برای توسعه علمي است. اما شرط كافي نیست

در عصسى که به سسع  اطالعات عللى رو به گستس  اس  و ده ها هزار نشسیه عللى منتشس مى شود، نیازمند دستسسى ساده و آسان 

مستقس در  (ISI)به اطالعات دقیق عللى و میزان تأثیسگذارى آنرا در تولید علم و فناورى مى باشیم. مؤسسه اطالعات عللى تامسون 

مرلتسین مساکز اطالعات عللى جررران (SCOPUS)فیالدل یاى امسیکا و مسکز جستجوى عللى مؤسسه الزویس، موسوم به اسکوپوس
( باحلای  جلرورى اسالمى ایسان نیز در منطقه جایگاه خاصى را بویژه در   ISCروند. مسکز اطالعات عللى جران اسالم) به شلار م 

اء اعتبار این مروسرسره رتقمتون فارسى در ارائه اطالعات عللى دارد. قدم  مؤسسه تامسون، تنوع و کی ی  باالى محصوالت، استانداردهاى باال در گزینش مجالت موجب ا
بندى منحصس به فسد، دسرترسسرى و توان به جامعی  در موفوع و پساکندگى جغسافیایى مجالت گزینش شده، طبقهها  انحصار  این موسسه، م شده اس ، از دیگس مول ه

اى اشاره نلود. عالوه بس آن اقدامات  نظیس تداوم ارزیابى مجالت نلایه شده و رتبه بندى موفوع  آنرا، شلار  تعداد ارجاعرات بره جستجوى آسان بویژه در علوم بین رشته
مبناى سنرجرش ون مقاالت مختلف و نلایش مقاالت، مجالت، دانشلندان و مؤسسات پسارجاع در سط  جران، باعث شده اس  که نلایه هاى مؤسسه اطالعات عللى تامس

بساساس شلار  اسناد علل  منتشس شده ایسان در وبگاه علم مؤسسه اطالعات علل  تامسون رویتسز، تعداد اسناد علل  منرترشرس  ۲۳۶٠فسآیند تولید علم قسار بگیسد. در ساا 
درصد مقدار جران  و با رتبه س  و یکم جران ( در عرلروم  ۱۰/۳)   ۶۰۰۹درصد مقدار جران  و با رتبه هیجدهم جران( در علوم اجتلاع   ۱۹/۶) ۲۹٠۲۹شده ایسان در علوم 

درصد مقدار جران  و با رتبه بیستم جران ( اکنون چرررار سراا) ٠۳/۶) ۲۹۰۶۲درصد مقدار جران  و با رتبه چرل و هشتم جران ( و در مجلوع  ۶۳/۳) ۶۶۷انسان  و هنس  
، کشور ما از نظس تولید اسناد علل  بین الللل ، در مقرام دوم در بریرن  ۲۳۶٠باشد. در ساا ( اس  که ایسان از نظس تولید اسناد علل  در رتبه بیستم جران م ۲۳۶۳-۲۳۶٠

سرم از تولید اسناد علل  و کسب رتبه ه دهم جران  م  باشد. تعداد کل اسناد علل  منتشس شده کشور در سرا ۶/۱۷کشورها  منطقه و مسللان قسار داشته و کشور تسکیه
ها  ترسان، علروم پرزشرکر  دارد. دانشگاه ۲۳۶٠درصد رشد در ساا  ۰/۱و  ۲۳۶۰درصد رشد در ساا  ٠/۰بوده که نشان از ۲۰۳٠۰و  ۲۷۶۰٠بتستیب   ۲۳۶۰و  ۲۳۶۲لرا  

بوده اند. رشته ها  فن ، مرندس ، شیل ، مواد ، فیزیک و  ۲۳۶٠ترسان، امیسکبیس، تسبی  مدرس و صنعت  شسیف، به تستیب، پنج دانشگاه بستس دولت  اسناد تولید علم در ساا 
ها  آزاد اس . آمسیکا، مالز ، کانادا متعلق به مجلوعه دانشگاه ۲۳۶٠درصد اسناد علل  تولید  ساا  ۶۰/٠اند. ریافیات، پنج موفوع نخس  در تولید اسناد علل  کشور بوده

ها  ثب  شده در مؤسس اطرالعرات عرلرلر  اند. پسونده پژوهش  ایسان بس مبنا  تعداد نلایهآللان، انگستان و استسالیا، به تستیب، بیشتسین هلکار  علل  را با ایسان داشته
ها  موفق تحصریرالت میالد  به یک درصد مقدار جران رسیده اس . ایجاد دوره ۲۳۳۹تامسون و رویتسز بسرس  شده اس . سرم ایسان در تولید اسناد  علل  معتبس در ساا 

  بره اس ها  مختلف کشور، نقش مرل  در پیشسف  تحقیقات در ایسان داشته اس . با افزایش چشلگیس انتشارات بین الللل  از نظس کلّ ، اکنون وق  آنتکلیل  در دانشگاه
ها  اطالعات علل  کشورمان از وبگاه علم مؤسسه تامسون و رویتسز است اده شده اس .در بخش بسرس  کی ی  تولید اسناد علل  کشور هم پسداخته شود. بسا  استخساج داده

و عرلروم (SCIE)و علوم اجتلاع (SSCI)ها و انتخاب یک  از بانکرا  علوم عنوان جستجو، انتخاب هله ساادر  CU=Iranجستجو  پیشسفته مؤسسه با نوشتن کلله

بند  موفوعات، مؤسسات، نوع سند ها با نسم افزار مؤسسه در خصوص ردهها  کشور، استخساج و آنگاه تجزیه و تحلیل دادهها، نلایهو یا هله بانک(A&HSCI)انسان  و 
های  که انجام شد، بس حسب ساا انتشار اسناد علل  اس . ساا انتشار اسناد علل  با ساا نلایه شدن در وبگاه علم و ساا انتشار، انجام و تدوین شد. یک  از تجزیه و تحلیل

ها دیستس از تاریخ انتشار چاپ شده بس رو  آنرا منتشس شرده و ها زودتس و گاه  ماهمؤسسه تامسون و رویتسز ملکن اس  مت اوت باشد. چسا که بسخ  نشسیات ملکن اس  ماه
ران از دو صدم درصد در بیس  م جنلایه شوند. در دو دهه گذشته هلواره تولید علم در کشور از نظس کلَ  مورد سنجش قسار گسفته اس  بس هلین مبنا، سرم ایسان در تولید عل

مورد بسرس  قسار داد.... را ساا بیش به یک و دو دهم درصد در ساا گذشته میالد  رسید. اکنون از نظس کلی ، تولید علم به حد  رسیده اس  که بتوان از نظس کی ی  آن 
 گیسد.متن کامل سخنان دکتس صبور  به صورت کتابچه، بزود  از طسیق حوزه معاون  پژوهش و فناور  در اختیار عالقلندان قسار م 
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 0196ارديبهشت  -برگزاری كنفرانس ملي راهبردهای توسعه شرق ايران
ها  توسعه شسق ایسان در دانشگاه سیستان و بلوچستان با هدف ایجاد بستس  بسا  بسقسار  ارتبراط و تربرادا آراء مریران هلایش مل  راهبسد

ها  شسق کشور و تحقق توسعه پایدار در سرایره گیس  برینه از کارکسدها  اقتصاد ، به منظور برسهدانشگاهیان، پژوهشگسان و پیشگامان فعالی 
توانند با ارائه مقاالت حراو  گسدد. اساتید، پژوهشگسان و مسئوالن اجسای  م بسگزار م  ۶۰۹۱اردیبرش  ماه  ۶٠و  ۶۰اقتصاد مقاومت  در روزها  

ها  مستبط، به صورت فسد  یا گسوه  در این کن سانس شسکر  جدیدتسین دستاوردها  علل  و پژوهش  در محورها  اصل  کن سانس و یا زمینه
 نلایند.

 0196فروردي  -های نوي  در بیوتکنولوژیالمللي يافتهبرگزاری اولی  كنفرانس بی 
گسدد. این کنر رسانرس برا در دانشگاه سیستان و بلوچستان بسگزار م ۶۰۹۱ها  نوین در بیوتکنولو   فسوردین الللل  یافتهاولین کن سانس بین

بیوتکنولرو   - محورها   بیوتکنولو   پزشک ، بیوتکنولو   جانور ، بیوتکنولو   محیط زیس ، بیوتکنولو   گیاه ، بیوتکنولو   میکسوب 
ها  زیست  پذیسا  و سوخ  داروی ، بیوتکنولو   صنعت ، اخالق زیست  در بیوتکنولو  ، بیوان ورماتیک در بیوتکنولو  ، محصوالت نوتسکیب

اسر رنرد  ۲۳مقاالت اساتید، دانشجویان و محققان اس . دکتس کسد  تلندان ، دبیس علل  این کن سانس، آخسین مرل  ارساا اصل مقاالت را 
ها در سای  دانشگاه سیستان و بلوچسرتران مرساجرعره اعالم نلود و از عالقلندان خواس  بسا  کسب اطالعات بیشتس به پستاا هلایش ۶۰۹٠

 0196ارديبهشت  -المللي بزرگداشت عالمه اقبال الهوریبرگزاری همايش بی 

هرا  ایرن  به مناسب  بزرگداش  عالمه اقباا الهور ، بزرگ اندیشلند، سیاستلدار و شاعس جران اسالم و بازشناس  آرا و انردیشره
شخصی  بزرگ، هلایش علل  بزرگداش  عالمه اقباا الهور  در سه بخش اقباا و اندیشه دین ، اقباا و ادبیات و  اقباا و فلس ره 

شود. در این هلایش فلن حضور شخصیترا  علل  و ادب  اقباا شناس، از کلیه اساتیرد، صراحرب  بسگزار م  ۶۰۹۱در اردیبرش  
نظسان، پژوهشگسان و نیز شاعسان و اهل ادب دعوت به علل م  آید با ارائه مقاالت و اشعار در موفوعات زیس یا دیگس مروفروعرات 

سیاس  و فسهنگ  جامعره به ت کسات اقباا و معطوف به شسایط اجتلاع ،   مستبط، در این هلایش شسک  کنند. مقاالت و اشعار باید دارا  مضلون جدید یا رویکسد تحلیل 
 اس . ۹۱اردیبرش   ۰و  ۲و تاریخ بسگزار  هلایش نیز  ۹٠اس ند  ۶۳مسللانان در شسایط کنون  باشد. مرل  ارساا اصل مقاالت، تا 

-۰جایگاه اقباا درجرران  -۲نقش اقباا در بیدار  مسللانان. -۶، الف: اقبال و دنیای مامحورها و موفوعات هلایش نیز در سه بخش کل  بدین شسح اعالم شده اس  

اشعار اردو   -۰اشعار فارس  اقباا. -۲هنس شاعس  اقباا. ب: اقبال وادبیات،  آرمانشرس اقباا.  -٠نگاه اقباا به ایسان. -٠تاثیس اقباا در جران بین  روشن کسان جران اسالم.

نقد مدرنیزم و بازگش  بره پ: اقبال و فلسفه، ذهن و زبان اقباا.-۱گو  جران. چرسه اقباا در شعس معاصس شاعسان فارس  -٠گو . تاثیس اقباا بس شاعسان فارس -٠اقباا. 

ت  و تلام موفوعات دیگس  که بره اقباا و انسان.  -٠اقباا و دیگس فیلسوفان جران. -۰اقباا و احیا  فلس ه اسالم . -۲ایسان .  نگاه اقباا به فلس ه-۲خویشتن اقباا. 
 نحو  با اقباا شناس  در ارتباط بوده حاو  حسف تازه ا  باشد

 هلچنین عالقه مندان به حضور در این هلایش، بسا  ارساا اثس باید نکات زیس را در تریه مقاالت لحاظ کنند -
 ارائه  مقاالت در چارچوب موفوع و دارا  مضامین جدید و ابتکار  -۶
 خوددار  از نقل مکسر مطالب پیشین -۲
  بسخوردار  از رویکسد  تحلیل ، تطبیق  و انتقاد  -۰
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