
 

 

               

     

     

     

     

      

 

  

         

                                                                                 

                                                                                                      

    

     

                                     

 دکتر علیایی مدیر شبکه آزمایشگاه های علمی ایران )شاعا( :
 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان می تواند

 بعنوان آزمایشگاه مرجع جنوب شرق کشور معرفی گردد. 

                   8نامه ها                                  تفاهم

 01اتاق فکر و فناوری                        

                        00آزمایشگاه مرکزی                         

                                                     01آیین نامه ها                                

 01ها                                  کنفرانس

 مطالب این شماره                  

 01ها                                    دیدگاه

  1چشم انداز                                    

                                                                      1مرکز فناوری و اطالعات                                           7ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه        

                 9های پژوهشی                        اولویت

                01پردازی و آزاداندیشی های نظریهکرسی

         1اخبارحوزه معاونت                          

                     01مرکز کارآفرینی                            

             01مرکز رشد                                   

 مقام معظم رهبری
 موضوع پژوهش و تولید علم و شکوفا کردن  

 استعدادها در داخل کشور، یك امر جدى 

 و حیاتى است.
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پژوهش در آن مکمل هم و در کنار 

 . یکدیگر باشند
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 راه اندازی شورای ارتباط دانشگاه 

 با صنعت و جامعه 

های نامه همکاری با سازمان پژوهش تفاهم

 علمی و صنعتی ایران

در لیست دانشمندان  دکتر شاطریان

 پراستناد، شیمی دنیا  قرار گرفت

نقش دانشگاه های بزرگ در هفته 

 پژوهش و فناوری



 سرآغاز  

دانشگاه به عنوان یکی از مهمترین نهادهای  

توسعه محور در هر جامعه شناخته می شود. 

ای زمانی دانشگاه می تواند به اهداف توسعععه

دست یابد که بتواند ارتباط عمیق بعا ییعه 

های اجتماعی ایجاد نماید. دانشگاه سیستعان 

و بلوچستان باید در ایعجعاد ارزا افعزوده 

اجتماعی و اقتصادی و توسعه معنعهعقعه ای 

 نقش محوری خود را ایفا نماید. 

کرده جامعه همعواره قشر روشنفکر و تحصیل

ها، نقش بسعیعار بعزر  و در تمامی عرصه

رسالتی خهیر داشته و دارند چرا کعه قعرن 

حاضر نبرد میان دانایی و جهالت است و عده 

ای با جهالت و نادانی سععی دارنعد تعا بعه 

مهامع خود دست یابند. از این رو نخبگان و 

دانش پژوهان مسوولیت بزرگی بر عهده دارند تا در این مقهع حساس زمانی نقش خود را بعه 

خوبی ایفا نمایند و با دانش و پویایی، چراغ راه هدایتی برای غلبه بر جهل و تاریکی بعاشعنعد. 

ای ع در  این واقعیت که دانشجویان به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان پژوهش در هر جامعه

باشند، رسالت سنگینی را برای مدیریعت دانشعگعاه  کنار اساتید و برنامه پژوهشی ع مهرح می

نماید که معهوف به دو حوزه ع به هم مرتبط ع آموزا و پژوهش اسعت. از ایعن  تعریف می

منظر، دانشگاه در خط مقدم نهضت تولید علم قرار دارد و این مسئولیت خهیر را با پعرورا 

 رساند. نیروی انسانی کارآمد، به انجام می

گیری یك مرکز علمی فعال و کارآمد )دانشگاه پژوهشعی(،  پژوهش به عنوان بنیاد اصلی شکل

نیازمند تأمین چند دسته از امکانات است که در این میان طراحی ابزارهای مناسب برای ارایه 

نتایج پژوهش از اهمیت دو چندانی برخوردار است و حوزه معاونت پژوهشی از این حیع  در 

باشد و قرار است تا مجال مناسب بعرای ععرضعه  مجموعه ستادی دانشگاه دارای اهمیت می

هعای دستاوردهای پژوهشی اساتید، محققین ودانشجویان را فراهم سازد. امید آن که سیاسعت

ی حوزه پعژوهعش و های تازهاجراء شده، در تأمین اهداف پژوهشی دانشگاه مؤثر بوده و طرح

ثمراتی به مراتب نکوتر و مفیدتر در پی داشعتعه   فناوری، برای ارتقای پژوهشی این دانشگاه ،

نمایعد. حعوزه  باشد که همچون قبل همکاری کلیه اساتید، محققین و دانشجویان را طلب می

هعا معاونت پژوهشی تالا کرده است که در فرآیند ثبت، نشر و ارتقای سهح ایعن پعژوهعش

ی ی ارتباط معیعان پعژوهشعگعران ععرصعهتاثیر گذار، و در ایجاد بستر مناسب برای توسعه

کند. از این رو، دانشگاهی مشارکت جدی داشته باشد که به این خدمت و مشارکت افتخار می

ی این خدمت و تعمیق و ارتقاء سهح این مشارکت برای تداوم و گسترا توان و ظرفیت ارائه

و برای ارتقاء سهح این حوزه معاونت و انجام بهینه وظایف خهیرا، از هیچ کوششی دریع  

رساند که با عنایت خداوند، هعمعت است. با کمال خوشوقتی و مسرت به استحضار مینورزیده 

های اساتید، محققان و دانشجویان و با مساعدت ارزشمند مسئولین، این دانشگاه جزو دانشگاه

برتر کشور شده است. این موفقیت بدون مساعدت حوزه پژوهعش و فعنعاوری دانشعگعاه و 

ی ایعن ععزیعزان همکاران و اساتید، محققان و دانشجویان امکان پذیر نبود. از این رو، از همه

ی پعژوهعش ی محققان و دانشجویان و اساتید عرصهسپاسگزارم و برای تداوم این راه، از همه

 کنم که با پیشنهادات وزین خود ما را یاری نمایند. دعوت می
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بیادید د  دانشگاه  سیستان و بلوچستان می 

ادجاد ا زش افزوده اجتماع  و اقتصادی و 

توسعه منطقه ای نقش محو ی خود  ا ادفیا 

 نمادد.

ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و  پژوهش، یکی از اساسی

توسعة همه جانبه یك کشور است. قدرت و استقعالل هعر 

کشوری بر پژوهش و تولید علم استوار است. بنابراین نوع و 

های اصعلعی  های پژوهشی، یکی از شاخص کیفیت فعالیت

حعوزه پعژوهعش و  شعود. توسعه و پیشرفت محسوب معی

فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز سعی بر آن دارد 

که با تکیه بر توانمندی اساتید خود و توسعه زیعرسعاخعت 

های فناوری دانشگاه، بستر توسعه فعالیت های پژوهشی و 

که بر معبعنعای بعرنعامعه فناور محور را فراهم آورد طوری

راهبردی خود بدنبال گسترا فرهنگ کارآفرینی و توسعه 

هعای کعمعی و بنیان و ارتقای پتانسیعلهای دانشفعالیت

کیفی در ابعاد مختلف باشد. دانشگاه سیستان و بلوچستان 

بدنبال آن است تا بر مبنای برنامه جامع ععلعمعی کشعور، 

نقش موثر و بسزایی در مدار توسعه یافتگی منهقه ای ایفعا  

نموده و تحقیقات مبتنی بر عالیق شخصی را بعه سعمعت 

تحقیقات مبتنی بر نیاز کشور سعوق دهعد و بعراسعاس 

انداز بیست ساله نظام، از نظر تولید علم و تعجعاری  چشم

سازی پژوهش های کاربردی به جایگاه برتری دست یعابعد. 

لذا این حوزه به عنوان رکن اصلی تحقیعقعات ععلعمعی و 

اجرایی در دانشگاه بر آن است با برنامه ریزی های کعوتعاه 

مدت، میان مدت و بلند مدت و سعامعانعدهعی معنعاسعب 

هعای پعژوهشعی و  امکانات، بسترهای یزم برای فعالعیعت

مورد نعیعاز،   تحقیقاتی را ایجاد نموده و با اختصاص بودجه

های عملیاتی مناسب  را طراحی و اجرا نماید و بعا  سیستم

تالا مداوم، اهتمام و همیاری پژوهشگران در راسعتعای 

چشم انداز کالن، به نحوی گام بر دارد تا این دانشگعاه بعه 

-عنوان دانشگاهی مرجع، پیشرو و  نوآور درگستره پژوهش

های مختلف و پیشگام در عرصه تولید و اشعاععه ععلعم و 

فناوری های نوین در سهح منهقه و کشور شناخته شود و 

 در جایگاه اصلی اا در مسیر توسعه کشور قرار گیرد. 

  5ادامه صفحه  

تجاری سازی پژوهش 

های کاربردی و توسعه 

فعالیت هاای داناش 

بنیان،  از مهمتاریان 

اولویت هاای حاوزه 

پژوهش و فانااوری 

 دانشگاه است.
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 دکتر بندانی ریاست محترم دانشگاه در نشست برگزیدگان تحصیالت تکمیلی سخن سردبیر



 

های بزر  در هفته دکتر احمدی معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در این مراسم ضمن حساس خواندن نقش دانشگاه

های عرضه دستاوردهای های انجام شده ، قصد بر این است که غرفهریزیپژوهش و فناوری گفت: امسال براساس برنامه

پژوهشی همه دانشگاه ها در مکان برگزاری هفته پژوهش تجمیع شود. وی همچنین فرآیند سازی هفته پژوهش و فناوری را از 

های پژوهشی شان با ها را برای نشان دادن توانمندیکارهای جدید برشمرد و افزود: امسال قصد داریم نظام تشویق دانشگاه

ادامه داد: بخش صنعت امسال حضور گذاشتن کارهای تکراری پرهیز شود. وی جدیت دنبال کنیم ، تا از عرضه و به نمایش

ها بیشتر توجه شود. وی همچنین با های گذشته، به آسیبتری را در هفته پژوهش و فناوری خواهد داشت و سعی شده ضمن دنبال کردن اهداف سالپررنگ

های برتر های هفته پژوهش و فناوری امسال گفت: عالوه بر معرفی پژوهشگران برتر تصمیم داریم فناوران برتر را نیز معرفی و از برنامه ایدهاشاره به برنامه

هایی که برای اولین بار در این هفته انجام می شود اشاره کرد و گفت: در سال های گذشته هفته پژوهش و فناوری دبیرخانه رونمایی کنیم. وی به برنامه

های قبلی انتخاب پژوهشگران نمونه و برتر با نامهدائمی و ستاد نداشت که امسال برای اولین بار ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری تشکیل گردید. آیین

های دانشگاهی یا همان آپتغییراتی همراه بوده و تالا شده شعار پژوهشی و آرم مورد استفاده در سهح کشور یکسان و بدون تغییر باشد و بخش استارت

گردد. در این راه باید توجه به امر پژوهش از پایه دانش آموزی آغاز، و اهمیت بیشتری داده شود و همگان ایده های برتر، بهتر و پررنگ تر از قبل برگزار 

ی، اورتالا نماییم پیام پژوهش کشور از دل این هفته شکل بگیرد. وی به اهداف هفته پژوهش و فناوری اشاره کرد و گفت: تقویت و تسهیل تبادل فن

گیری از فنون تجاری سازی، انتقال و انتشار فناوری با تاکید بر فناوری پیشرفته از مهمترین حمایت و حفاظت از عرضه فناوری، تامین نیازهای فناوری، بهره

 های هفته ملی پژوهش و فناوری در سال جاری است. اهداف و برنامه

 تودیع و معارفه

طی حکمی از سوی دکتر بندانی ریاست دانشگاه، مهندس شاهپور رحمانی به سمت مدیر جدید معرکعز فعنعاوری 

اطالعات دانشگاه منصوب گردید. در این مراسم، ریاست دانشگاه با اهداء لوح سپاس از زحمات و خدمات دکتر سیعد 

مسعود برکاتی مدیر قبلی این مرکز، تقدیر و قدردانی کرد و برای سرپرست جدید مرکز فنعاوری اطعالععات آرزوی 

 موفقیت نمود.

های نامههای مربوط به مواد مصرفی و انجام خدمات از محل اعتبارات حمایت از پایانتسویه حساب و تامین هزینه

 تحصیالت تکمیلی، اعتبار ویژه پژوهشی گرانت، طرح های درون سازمانی
های اعضاء هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده، با مساعدت هیات با توجه به اینکه پروسه اداری خرید مواد مصرفی یکی از معضالت و دغدغه

علمی، رئیس یا معاون پژوهشی دانشکده مربوطه ای که به امضای عضو هیاترئیسه محترم و امور مالی، مقرر گردید: خریدهای مصرفی با تنظیم صورتجلسه

های های تحصیالت تکمیلی، اعتبار ویژه پژوهشی گرانت و طرحو معاون پژوهش و فناوری دانشگاه رسیده باشد، از محل اعتبارات حمایت از پایان نامه

 درون سازمانی صورت گیرد.

 راه اندازی دبیرخانه دائمی همایش های دانشگاه، در حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه 
ها با موافقت هیات رئیسه دانشگاه مصوب های علمی در دانشگاه، برای اولین بار دبیرخانه دائمی همایشها و نشستبه منظور تسهیل در برگزاری همایش

 و راه اندازی شد. این دبیرخانه نقش مهمی در درآمدزایی دانشگاه خواهد داشت.

 اخبارحوزمعاونت 
 1101،  اکتبر  0191سال اول، شماره اول،  مهر 
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 نشست تخصصی ریاست و معاون پژوهشی دانشگاه با مدیران و کارشناسان پارک علم و فناوری پردیس تهران
هی مرانشست تخصصی ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان و معاون پژوهش و فناوری با مدیران و کارشناسان پارک علم و فناوری پردیس تهران که با ه

دستاوردهای  ید،معاون استاندار سیستان و بلوچستان ، معاون هماهنگی و امور اجرایی دانشگاه آزاد اسالمی و مدیر پارک علم و فناوری، استان برگزار گرد

بزرگترین پارک علمی و فناوری منهقه و جهان  -های دانش بنیان پارک علم و فناوری پردیس های شرکتخوبی برای دانشگاه داشت. با بازدید از ظرفیت

، برای   Start up weekendهای آموزشیهای راه اندازی مرکز شتاب دهی نوآوری، حمایت از برنامهمدیران این پارک، برای پشتیبانی برنامه -اسالم

 های استان اعالم آمادگی نمودند. بنیان در دانشگاههای دانشهای کسب و کار در راستای توسعه شرکتسازی ایدهکمك به تجاری
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 گردهمایی معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری با محوریت برنامه های هفته ملی پژوهش  

 منطقه ۹ها به  بندی دانشگاه تقسیم

بعنعدی  دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: معنعهعقعه

هعا و  ها، به منظور فراهم آوردن زمینه مشارکت فعال و مؤثر دانشگاه دانشگاه

ها، تبعادل تعجعربعیعات،  های آموزا عالی در پیشبرد اهداف، برنامه مؤسسه

ها، صعورت  ها و رسیدگی بهتر به امور آن فکری دانشگاه افزایی امکانات، هم هم

بندی بیشتر تشکیالتی بعوده و  گیرد. این منهقه می

بخشنامه آن ابالغ گردیده است. بر پایه این خعبعر، 

دکتر درمحمد کردی تمندانی، معاون پعژوهعش و 

فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان، طی حعکعم 

 ای، به دبیری منهقه هشت دانشگاهی کشور منصوب گردید. جداگانه

 



 اخبارحوزمعاونت  

  آئین نامه تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی )گرانت( اعضای هیأت علمی 

 های تحصیالت تکمیلی نامهآئین نامه حمایت از پایان 

 دستورالعمل تعهدات و شرایط قرار داد دستیار پژوهشی 

 های نوآوری یا نظریه پردازی، نقد و مناظره به نامه برگزاری کرسیآئین

 ها های هر یك از کرسینامههمراه طرح

 های تحقیقاتی مورد قرارداد با خارج از دانشگاه نامه طرحآئین 

  دستورالعمل اعهای پایه تشویقی پژوهشی اعضای هیأت علمی 

 های پژوهش نامه هستهآئین 

 های برون سازمانی نامه دریافت بایسری طرحآئین 

  دستور العمل ضوابط ارائه طرح پژوهشی 

 های تحصیالت تکمیلیهای دورهنامهنامه حمایت از پایانآیین 

 تجدید نظر در لیست مجالت کم اعتبار دانشگاه  

 های معتبر نامه شرکت اعضای هیأت علمی دانشگاه در همایشآئین

 داخلی و خارجی  با ارائه مقاله 

  های معتبر خارج از دستورالعمل اعهای تسهیالت شرکت در همایش

 کشور )ویژه دانشجویان دکتری( 

 

 

 

 

عضو هیات علمی گروه شیمی، در زمره یک درصد  دکترحمیدرضا شاطریان

 دانشمندان پراستناد، شیمی دنیا قرار گرفت.
طی مراسمی با حضور هیات رئیسه دانشگاه، اعضاء هیات علمی و کارکنان از زحمات و خدمات علمعی دکعتعر 

های ارزشمنعد حمیدرضا شاطریان، عضو هیات علمی گروه شیمی قدردانی شد. دکتر شاطریان به خاطر فعالیت

در ده    ISIاز پایگاه اطالعات علمی  ESIعلمی در زمره یك درصد دانشمندان پراستناد شیمی دنیا در بخش 

سال اخیر قرار گرفته است. دکتر بندانی ریاست محترم دانشگاه در این مراسم گفت: ما در صدد آن هسعتعیعم 

های اعضای هیات علمی در امر پژوهش مهیا نمائیم و در این راستعا مشعغعول زمینه یزم را برای رشد فعالیت

های پژوهشعی خعود ادامعه ها و مراکز هستیم تا اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان مقهع دکتری بتوانند به فعالیتتجهیز و مدرنیزه کردن آزمایشگاه

های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برطرف شدن بسیاری از مشکالت دانشگاه در دهند. ریاست  دانشگاه از اعضای هیات علمی خواست با توجه به حمایت

دانشگاه برتر کشور قرار گیرد. وی در خاتمه گفعت:  01زمینه پژوهش و تحقیقات علمی ، گامهای بلندی بر داشته تا دانشگاه سیستان و بلوچستان در لیست 

کنند حمایت و پشتیبانی نماید. در این معراسعم بعا این دانشگاه آمادگی آن را دارد با تمام توان از اعضای هیات علمی که در زمینه مسائل پژوهشی کار می

 اهداء لوح سپاس از خدمات ارزنده دکتر شاطریان تجلیل و قدردانی گردید.

 نشریه داخلی معاونت پژوهش و فناوری                                                 
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 تجلیل از برگزیدگان پژوهشی، در حوزه دانشجویان تحصیالت تکمیلی  
مراسم تجلیل از پژوهشگران برگزیده کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه انجام شد. در این مراسم دکتر علیرضعا 

بندانی ریاست دانشگاه به دانشجویان پژوهشگرگفتند: برگزاری اینگونه جلسات بصورت پیوسته ادامعه خعواهعد 

دانشگاه بعرتعر  01اا که همانا قرار گرفتن در ردیف یافت تا بتوانیم این دانشگاه را در رسیدن به اهداف متعالی

کشور است، یاری نماییم . ایشان افزودند: ما نبایستی از مسائل آموزشی و پژوهشی غعافعل شعویعم چعرا کعه 

مهمترین رکن در دانشگاه بح  پژوهش و تحقیق است. دکتر درمحمد کردی تمندانی، معععاون پعژوهعش و 

فناوری دانشگاه نیز گفت: شما دانشجویان تحصیالت تکمیلی بازوی اصلی حوزه پژوهش و فعنعاوری در ایعن 

رو درک دانشگاه هستید و نقهه نظرات شما راهگشای بسیاری از مشکالت منهقه و کشور می باشعد، از ایعن

تواند یعك تر نماید. وی افزود: یك دانشجوی فعال میتواند این دانشگاه را به اهدافش نزدیكمشکالت شما می

های موثری در جهت رشد و شکوفایی دانشعگعاه توانید قدمهای علمی و ارائه مقایت میها و کنگرهگروه علمی را فعال نماید از این رو با حضورتان در همایش

المللی بردارید . به همین دلیل حوزه پژوهش و فناوری، مصمم به راه اندازی انجمن پژوهش و فناوری)متشکل از دانشجویان تحعصعیعالت در سهح ملی و بین

 کند.های تحقیقاتی این قشر ایفا میتکمیلی( می باشد، که نقش مهمی در ساماندهی فعالیت
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 مصوبات مهم شورای پژوهشی دانشگاه

 



  
 چشم انداز 

 گردآوری نمایه های معتبر تخصصی
هعایعی بعا های معتبر نمایه شده باشند. این مسئله کار پژوهشگران را در انعتعخعاب نورنعالپژوهشی خارجی باید در پایگاه -با توجه به اینکه مجالت علمی

تبار اع های بین المللی معتبر، دشوار ساخته است. بهوری که  بسیاری از پژوهشگران و دانشجویان بعد از نگارا مقاله، انرنی زیادی را صرف بررسیایندکس

های معتبر تخصصی بوده که جهت اطالع کنند. بدین منظور یکی دیگر از اقدامات موثر حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، گردآوری نمایهنورنال ها می

 اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی، بر روی سایت معاونت پژوهشی دانشگاه قرار گرفته است.    

 چشم انداز حوزه معاونت پژوهش و فناوری                                                 

معاونت پژوهش و فناوری دانشعگعاه سعیعسعتعان و 

های کوتاه مدت، میان مدت بلوچستان با برنامه ریزی

و بلند مدت، سعی دارد که این دانشگاه را به جایگعاه 

 اا در مسیر توسعه کشور قرار دهد.اصلی

 ماهه ( :  6برنامه های کوتاه مدت )
برنامه ریزی و تدوین زیرساخت پژوهش و فناوری  -0

های متعدد نامهنامه ها و شیوهکه شامل تصویب آیین

های  که باع  تسهیل و افزایش ارتقا و کیفیت فعالیت

 پژوهش و فناوری می شود.

دانشگعاه گذاری برروی سیستم انفورماتیكسرمایه -1

هعای در جهت تسریع امور مربعوطعه. )زیعرسعاخعت

 اینترنت( 

دانشگاه  های نرم افزاریتهیه و راه اندازی سیستم -1

 در حوزه مختلف اداری و تحقیقاتی

راه اندازی آزمایشگاه مرکزی شماره یك و تدویعن -1

نقشه آزمایشگاه تحقیقاتی شماره دو که نقش کلیدی 

در ارتباط دانشگاه با صنعت و ارتقا کیفیت فععالعیعت 

 های پژوهشی دارد.

راه اندازی شورای ارتباط دانشگاه با صعنعععت و  -1

جامعه و اتاق فکر و فناوری دانشگاه با دخیل نمعودن 

های دولتی و غیر دولتی بعنوان بازویی جهعت سازمان

رشد و توسعه دانشگاه و استفاده بهینه از پتعانسعیعل 

 دانشگاه و صنعت. 

ساماندهی نشریات و مجالت دانشگاه چه از نعظعر  -1

کیفی و کمی جهت ترویج محصویت فکری دانشگعاه 

های پژوهش و فنعاوری در دانشعگعاه و ایجاد هسته

جهت ایجاد فعالیت و انگیزه بیشتر در اعضای محترم 

 علمی و تقویت کار گروهی 

راه اندازی انجمن پژوهش و فناور دانشعگعاه در  -7

جهت فعال کردن دانشجویان تحصیالت تعکعمعیعلعی 

 بعنوان نیروی فعال در حوزه پژوهش و فناوری 

 سال(: 4-2برنامه میان مدت )
های ها و انجمنریزی در خصوص ایجاد قهببرنامه-0

 ها علمی در دانشگاه

ریزی جهت ایجاد مراکز تعحعقعیعقعاتعی و برنامه-1

 های تخصصی در دانشگاهپژوهشکده

ریزی جهت دخیل نمودن دانشگاه درپعرونه برنامه-1

 های ملی و منهقه  

افزایش ارتباط دانشگاه در خصوص اسعتعفعاده از -1

های ملی و بین المللی در جعهعت تعربعیعت پتانسیل

 های ملی و بین المللیدانشجو و اجرای طرح

آوری بعرای های کارآفرینی و فعنبرگزاری نشست-1

 ترویج فرهنگ کارآفرینی دانشگاهی

 برنامه بلند مدت:
ع پوشش یك پنجم از ساختارهعای پعژوهشعی و  0

های ععلعم و  تولیدات پژوهشی دانشگاه، توسط قهب

 فناوری

های علم و فناوری   ع تبدیل دانشگاه به یکی از قهب 1

 در سهح منهقه 

ع برنامه ریزی جهت تبدیل دانشگاه بعنوان معحعور  1

 توسعه جنوب شرق کشور

ع تثبیت دانشگاه بعنوان یك سازمان پژوهشی برتر  1

 های موفق در سهح  ملی و منهقه ای در اجرای پرونه

ع برنامه ریزی جهت  پر رنگ کردن نقش دانشگعاه  1

 در توسعه تحقیقات متناسب با نیاز کشور و منهقه 

ع ایفای نقش موثر در ایجاد و توسعه شبکه ملی و  1

 های تحقیقاتیفراملی در جذب بودجه

های کاربردی بعا هعدف  ع سازمان برتر در پژوهش 7

 تحکیم هویت و  تعلیم و تربیت نسل جوان

 نشریه داخلی معاونت پژوهش و فناوری                                                 
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 مجالت فعال در دریافت و چاپ مقاالت علمی 
با توجه به اینکه تعداد مجالتی که اقدام به چاپ مقاالت می نمایند رو 

به افزایش می باشد، اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه باید قبل از 

 ارسال مقاالتشان جهت چاپ در مجالت به نکات زیر توجه نمایند: 
بهور کلی مجالت فعال موجود در دریافت و چاپ مقایت علمی، در سه گعروه بعه 

 اند:شرح زیر تقسیم بندی گردیده

باشند و بعضی از آنها های معتبر بین المللی نمایه میگروه اول: مجالتی که در وبگاه

پژوهشی که مورد تأئیعد -و برخی فاقد آن هستند. همچنین مجالت علمی IFدارای

باشند. این گروه از مجالت طبق آخرین مصوبه هیئت ممیزه دانشعگعاه وزارتین می

 ارزیابی و امتیاز دهی می شوند.

های  نامعتبر دانشگاه و وزارتخانعه قعابعل رویعت گروه دوم: مجالتی که در لیست 

 هستند. این گروه از مجالت قابل ارزشیابی و امتیازدهی نمی باشند . 

گروه سوم: مجالتی که در گروه اول و دوم قرار نمی گیرند و تعداد آنها نعیعز قعابعل 

توجه است. برای ارزیابی مقایت چاپ شده در این گروه از مجالت، معیارهای زیر در 

 کمیتة ممیزی مورد توجه قرار می گیرد:

  هیآت تحریریه این مجالت بایستعی بعیعن

 المللی باشد.

  تاریخچه مقایت پذیرفته شده نباید کمتعر

 از دو ماه باشد. 

  تعداد مقایت چاپ شده در سال یا در یك

 جلد از کشورهای مختلف باشد این معیار بیانگر بین المللی بودن مجله است. 

 اول باشد ،که دستورالعععمعل  کیفیت ویراستاری، باید مهابق مجالت معتبرگروه

 آن در راهنمای تدوین مقایت هر مجله عنوان شده است .

  مجله باید در حیهه تخصصی، مقاله چاپ نماید. به مجالتی که مقایت مختلعف

 علمی با موضوعات غیر مرتبط چاپ می نمایند، امتیازی تعلق نمی گیرد.

 از  تعداد مقایت پذیرفته شده از یك نویسنده یا تیم تحقیقاتی در ایعن گعروه

 مجالت نباید در سال بیش از یك عدد باشد. 

  با مقایت چاپ شده در این مجالت که مهابق معیارهای ذکر شده باشد مانعنعد

 مجالت گروه اول برخورد می شود. 

  وبگاه معتبر بیعن مقایت چاپ شده در مجالت جدید اینتشار که هنوز در یك

 ترویجی ارزیابی می شوند. -المللی نمایه نشده باشند، علمی
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 فناوری اطالعات   

 افزایش پهنای باند اینترنت دانشگاه
 011با پیگیری مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه و مساعدت ریاست و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، پهنعای بعانعد بعه 

مگابیت بر ثانیه افزایش یافت. این مدیریت در مراحل پایانی عقد قرارداد با شرکت زیرساخت ایران جهعت دریعافعت لعیعنعك 

STM-1    مگابیت بر ثعانعیعه  191های آتی به مگابیت بر ثانیه می باشد، تا پهنای باند دانشگاه در هفته 011با پهنای باند

  افزایش یابد و این دانشگاه در زمره دانشگاه های پیشرو در حوزه فناوری اطالعات تبدیل گردد.

 اتصال دانشگاه سیستان و بلوچستان به شبکه تورین ملی
)گرید( برقرار گردید و دانشگاه  های مستمر مدیریت فناوری اطالعات، اتصال به شبکه تورین ملیبا پیگیری

های محاسباتی توزیع شده قرار گرفته است. های برتر کشور دارای خوشهسیستان و بلوچستان در زمره دانشگاه

یزم به ذکر است با پیگیری این مدیریت و همکاری حوزه معاونت طرح و توسعه، اماکن آزمایشگاه مرکزی، نیروگاه 

های از طریق فیبر نوری به شبکه اینترانت دانشگاه متصل گردیده و زیرساخت الهدیخورشیدی و خوابگاه بنت

  در سایت جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی نیز مهیا گردیده است. مناسب جهت توسعه اینترانت

 راه اندازی سامانه جامع پژوهشی دانشگاه )سادا(
 اندازی گردید.راه)سادا( با تالا و همت معاونت پژوهش و فناوری، سامانه جامع پژوهشی دانشگاه 

های پژوهشی از جمله: ارتقاء، ترفیع سالیانه، گرانت ، پژوهشگر بعرتعر و توانند برای کلیه فعالیتاعضای هیأت علمی می

ها، باع  تسریع در پعروسعه پایه تشویقی از طریق این سامانه اقدام نمایند. که این امر عالوه بر افزایش کیفیت بانك داده

گردد. اعضای محترم هیات علمی، از طعریعق قسعمعت اداری و کمك به محیط زیست بدلیل عدم استفاده از کاغذ می

های حوزه معاونت پعژوهعش و ها و مصوبات شورانامهها، آخرین آییناتوماسیون اداری این سامانه، از وضعیت درخواست

سایت دانشگاه از منوی خدمات الکترونیکی و بخش معاونت پژوهش و فناوری، گزینه سامانه پژوهشی سادا را  فناوری، آگاهی یافته و  برای دسترسی، در وب

 انتخاب و کلیه اطالعات پژوهشی خود را وارد نمایند.

جلسه هم اندیشی کارآفرینان و 

با حضور    ICTمحققان 

 وزیرارتباطات و فناوری اطالعات 
نشست هم اندیشی دکتر واعظی وزیر ارتباطات 

و فناوری اطالعات با کارآفرینان و معحعقعقعان 

ICT   در دانشگاه سیستعان و بعلعوچسعتعان

 برگزارگردید. 

دکتر بندانی با ارائه گزارشی از دانشگاه گعفعت: 

دانشگاه سیستان و بلوچستان بعنعوان قعهعب 

پژوهشی در منهقه جنوب شرق کشعور  -علمی

دانشعکعده و  00عضو هیأت علمی، 111دارای 

دانشعجعو  01111پژوهشکده است. حدود 01

)در مقاطع کارشناسی، کارشنعاسعی ارشعد و 

دانشجعو  1111دکتری( دارد ، که از این تعداد 

در مقهع تحصیالت تکمعیعلعی مشعغعول بعه 

نعفعر از آنعهعا در  0111تحصیل هستند که 

دانشکده برق و الکترونیعك و معخعابعرات در 

مقاطع مختلف مشغول به تحصیل می باشعنعد. 

تعوانعد معحعور این دانشگاه با این پتانسیل می

پیشرفت در منهقه جنوب شرق کشور بعاشعد 

ولی بخاطر برخی مشکالت آن طور که شایسته 

هعای است نتوانسته در زمینعه زیعر سعاخعت

الکترونیکی به پیشرفت قابل مالحظه ای دست 

هعا و یابد. این اسعتعان در معورد شعاخعص

همچون تجارت الکترونیعك   ITهایزیرساخت

 و شهروند الکترونیك موقعیت مناسبی ندارد. 

ما پیشنهاد می نمائیم تا نظام هوشمند سعازی 

نظام اداری و دولت الکترونیك، مرکز تحقیقعات 

، آزمایشگاه میدان و آنتن، موتعور   ITپیشرفته

تولید نرم افزار در استان و توسعه شرکت هعای 

دانش بنیان ویژه در اسعتعان و بعایخعص در 

دانشگاه سیستان و بلوچستعان راه انعدازی و 

ایجاد شود. که این مهم با تدبیر و پشتیعبعانعی 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و استعانعدار 

محترم قابل اجراء و پیگیری است و دانشعگعاه 

سیستان و بلوچستان با خیل عظیم مشتعاقعان 

می تواند نقعش  ITنیروی متخصص در محب  

کلیدی و محوری را در این خهه از معیعهعن 

اسالمی ایفا نماید . امید است در آینده شعاهعد 

 رشد و ترقی فراوان در این استان باشیم .
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 ارتباط دانشگاه با صنعت   
 و جامعه        

 

 ردیف عنوان پروژه

 0 ارائه الگوی مناسب انتخاب مصالح مورد استفاده در مدارس حاشیه دریای عمان) اقلیم گرم و مرطوب( 

 1  ارائه الگوی مناسب نما در ساختمانهای آموزشی استان سیستان و بلوچستان

 1 پیش بینی کوتاه مدت بار به روا بردار پشتیبان

 1 برداری ادوات فتو ولتائیك بر کیفیت توان، حفاظت شبکه در سیستان و بلوچستانبررسی اثرات بهره

 1 بررسی اثرات برون سپاری امور مشترکین به روا جدید ) قرائت، توزیع و وصول ( در میزان تلفات انرنی

 1 های روستایی حاشیه مرز پاکستاناندازه گیری میزان پرتو زایی در آب مجتمع

 7 مهالعات و تهیه طرح مرمت، بازسازی و احیاء قلعه ناصری ایرانشهر به جز مجموعه حاکم نشین

 پروژه های تحقیقاتی در حال انجام

 پروژه های تحقیقاتی پایان یافته

 ردیف  عنوان پروژه

 0 های بنایی بر اساس این جابجاییای سازهتوزیع نیرو بین دیوارهای بنایی و طراحی لرزه

 1 های بنایی موجودپذیری ساختمانهای شکنندگی در ارزیابی آسیبتوسعه منحنی

تهیه طرح پژوهشی با موضوع بررسی رویکرد بنیاد مسکن انقالب اسالمی در بازسازی سوانح ناشی از حوادث طبیعی و ارزیابی نتایج آن در 

 استان سیستان و بلوچستان ) طوفان گنو در جنوب استان(

1 

فضایی روستاهای مرزی شهرستان سراوان با تاکید  -انجام خدمات مشاوره جهت بررسی، نظارت و کنترل فنی مهالعات طرح ساماندهی کالبدی

 بر پدافند غیر عامل

1 

 1 شبیه سازی حالت پایا و دینامیکی واحد الفین مجتمع پتروشیمی مروارید

 1 بندی روشهای مختلف کاهش افت ولتان در شبکهبررسی  اولویت

 7 معایب استفاده از ترانسفورماتورهای کنسرواتوردار در مناطق ساحلی

 8 های غیر فعالفاصله یابی اهداف توسط سورنال

 FEFLOW 9گیری در دست احداث ، با استفاده از نرم افزار های زیر زمینی در محدوده مهالعات آبشناسی فعلی و سد رسوبمدل سازی آلودگی آب

 43۹4های تحصیالت تکمیلی دانشگاه در سال نامهکننده از پایانهای حمایتادارات و سازمان

 بنیاد شهید و امور ایثارگران -0

 مرکز آموزا عالی علوم قرانی -1

 های نفتی شرکت ملی پاییش و پخش فراورده -1 

 مرکز علم و فناوری جوادایئمه -1

 معاونت علمی ریاست جمهوری -حوزه میکروالکترنیك -1

 شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرنی اتمی ایران -1

 انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران -7

 های صنعتی سیستان و بلوچستانشهرک -8 

 شرکت ایز ایران -9

 شرکت مازون فوم قائم -01

 شرکت آب و فاضالب استان تهران -00

 شرکت آب و فاضالب استان قم  -01

تعامل دانشگاه و صنعت، نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارد. افزایش این ارتباط ، و تعامل دانشگاه با صنایع و 

های دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده تا با این ارتباط، از یك سو سهح اطالعات واحدهای صنعتی از اولویت

های یزم به نیروهای فعال هایی را در راستای ارائه آموزادانشجویان این دانشگاه افزایش یافته و از سوی دیگر برنامه

در واحدهای صنعتی اجرا نماید . در جهت تقویت این امر دانشگاه سیستان و بلوچستان اقدام به راه اندازی شورای 

ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه با عضویت ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان، مدیران عامل شرکت توزیع برق ، 

ای ، شرکت گاز ، مدیرکل ارتباطات زیرساخت ، ریاست سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، شرکت سهامی آب منهقه

 .جهاد کشاورزی و ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان نموده است. اولین جلسه این شورا  اواخر شهریور در دانشگاه برگزار گردید

 1101،  اکتبر  0191سال اول، شماره اول،  مهر 
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های علمی و صنعتی ایران و طی جلسه ای با حضور دکتر احمد اکبری، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش

های علمی و صنعتی نامه همکاری بین دانشگاه و سازمان پژوهشرئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان تفاهم

توان موارد زیر را برشمرد: همکاری و مشارکت امضا شد. از موضوعات مهم این تفاهم نامه همکاری می ایران

های نو  های تحقیقاتی مشترک در انرنی های آموزشی و پژوهشی، طراحی و اجرای پرونه جانبه در فعالیت  همه

گیاهان داروئی، صنایع شیمیائی و دریایی، همکاری در ثبت اختراعات،   تجدید پذیر،کشاورزی، زیست فناوری،

المللی، چاپ و  صورت مشترک در سهوح ملی و بین  های آموزشی و پژوهشی به ها و کارگاه برگزاری همایش

المللی، همکاری در استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی و منابع  پژوهشی ملی و بین ع  انتشار مجالت علمی

 رینی در دانشگاههای ملی و حمایت سازمان از ایجاد و توسعه مراکز کارآف ای طرفین، اعالم آمادگی از سوی دانشگاه برای داوری اختراعات و جشنواره کتابخانه

 نامه همکاری با منطقه آزاد چابهارتفاهم
های آموزشی، پژوهشی و فنعاوری در راستای تحقق شعار همدلی و همزبانی دولت و ملت، تفاهم نامه همکاری

صنعتی چابهار به امضای مهندس حامد علی معبعارکعی  -دانشگاه سیستان و بلوچستان با منهقه آزاد تجاری

رئیس سازمان منهقه آزاد چابهار و دکتر علیرضا بندانی ریاست دانشگاه سیستان و بعلعوچسعتعان رسعیعد.از 

های علمی و پژوهشی، افزایش ظرفیت پعذیعرا نامه می توان به گسترا همکاریمحورهای مهم این تفاهم

دانشجوی تحصیالت تکمیلی در پردیس بین المللی چابهار، کمك به راه اندازی پارک علم و فناوری مشتعرک 

های دانش بنیان، ظرفیت سازی بعرای گسعتعرا های مستقر در منهقه آزاد چابهار، توسعه شرکتبا دانشگاه

های کشورهای همسایه و پذیرا دانشجعوی خعارجعی، بعرگعزاری همکاری های علمی و فناوری با دانشگاه

دیعد ق جعکنفرانس های ملی و بین المللی مشترک با دانشگاههای داخلی و خارجی و ایفای نقش سازنده دانشگاه سیستان و بلوچستان در چشم انداز و افع

 ترسیم شده از سوی دولت تدبیر و امید در استان اشاره نمود.  

 وری ایران  تفاهم نامه همکاری با سازمان ملی بهره

وری ایران و ریاست دانشگاه، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار سیستان  با حضور رئیس سازمان ملی بهره

نامه همکاری بین دانشگاه سیستان و بلوچستان و و بلوچستان ، اعضای هیأت رئیسه و هیأت علمی دانشگاه، تفاهم

وری را از وری ایران امضا شد. دکتر بندانی ریاست محترم دانشگاه عدم توجه کافی به موضوع بهره سازمان ملی بهره

نامه  مشکالت عمده کشور برشمرد. دکتر کردی تمندانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه نیز اظهار نمودند: این تفاهم

های خود را در  با هدف تقویت موضوع پژوهش است و طبق آن، اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه باید پژوهش

روی است و  لی بهرهنامه هم به نفع دانشگاه و هم به نفع سازمان م وری قرار دارد، افزایش دهند. زیرا این تفاهم موضوعاتی که در اولویت کار سازمان ملی بهره

 قهعا نتایج خوبی به دنبال خواهد داشت. 

 نامه همکاری با تفاهم

 سازمان جهاد کشاورزی 

تفاهم نامه همکاری با اداره آموزش 

 فنی و حرفه ای استان 

تفاهم نامه همکاری با مرکز اسناد و 

 کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان 
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 ارتباط دانشگاه با صنعت 
 و جامعه        

 هانامه تفاهم



 ارتباط دانشگاه با صنعت   
 و جامعه        

 بررسی حقوقی سرقت کاز .1

 قراردادهای گاز از منظر حقوق بین الملل .2

 نیاز سنجی تخصصی و آموزشی مشاغل بازرسی فنی .3

 بررسی اقتصادی راه های مختلف انتقال کاز .4

 روا های مختلف بهینه سازی مصرف گاز در بخشهای صنایع  .5

 بررسی روشهای کاهش نشر متان از رگالتورهای خانگی و محاسبات .6

 در ایران بازارهای هدف گاز طبیعی  .7

 بررسی و ساخت نانوحسگرهای گاز .8

 ای سیستان و بلوچستان   آب و خاک سیستان و آب منطقه 43۹4های پژوهشی سالفراخوان اولویت
تعیین مناطق آسیب پذیر منهقه سیستان از منظر منابع آب در مواجهه با خشکسالی از طریق استخراج روابط شدت، مدت،  .1

 های هیدرولونیکیفراوانی خشکسالی، با استفاده از مدل

 ها و اراضی کشاورزی حاشیه مخازنآوری سنجش از دور، در برآورد تبخیر و تعرق چاه نیمهکاربرد فن .2

 های آب زیرزمینی شهر زاهدانبررسی اثرات انتقال آب از چاه نیمه به شهر زاهدان بر سفره .3

 های منتهی به محدوده جازموریان و ارائه راهکارهای بهره برداری از آنهابرآورد پتانسیل کمی و کیفی توسعه پایدار از آبخوان .4

 گذاری در مقاطع مختلف رودخانه سیستانهای کاهش رسوببررسی روا .5

 های بهینه ییروبی رودخانه سیستان با استفاده از مدل ریاضیتعیین بازه .6

روبی سالیانه بمنظور کاهش ای جهت یی رودخانه سیستان،  برمیزان آب ورودی به سیستان و ارایه طرح بهینه  انجام شده بر روی ارزیابی تاثیرات ییروبی .7

 هزینه انجام کار

 برآورد تبخیر و تعرق چاه نیمه هاو اراضی کشاورزی حاشیه مخازن .8

 گذاری بخش غیر دولتی در طرحهای تامین و انتقال آب در سهح استانارائه راهکار جذب سرمایه .9

عملکرد و ارتباط   و نحوه  آن  کنترل و چگونگی  ، شرکت آب تامین  ها و عوامل تهدید کننده بخش آب و شرایط ایجاد بحران درتاسیسات  بررسی ریسك .10

 واحدهای مختلف شرکت در شرایط رویارویی با بحران

 های اصلی آبیاری و زهکشی پشت آب و شیب آب در دبی ها های کنترل جریان در رودخانه سیستان و کانال تهیه دستورالعمل بهره برداری از سازه .11

 ای در اراضی دشت سیستانبررسی عملکرد، نحوه اجرا، ارزیابی اقتصادی و مسایل خاک و آب درکشت گلخانه .12

 بخشی بررسی و برآورد تلفات آب در سیستم آبیاری سنتی دشت سیستان)انهار سنتی( و ارائه راهکار عالج .13

 43۹4سال -های  استان سیستان و بلوچستان های پژوهشی شرکت مدیریت تولید برق نیروگاهفراخوان اولویت
 هابلمهالعات در رابهه با انواع خوردگی های تحت تاثیر میکرو ارگانیسمها در سیستم های مختلف نیروگاه بخارایرانشهر و روشهای عملی برای مق .1

 بررسی اقتصادی استفاده از چیلرهای جذبی با استفاده از بازیافت حرارت از بویلرهای نیروگاه بخار ایرانشهر .2

 .ها بازیافت انرنی حاصل ازگرمای بلودان بویلرها با استفاده از چیلرهای جذبی جهت خنك نمودن آب دمی واتر و سرمایش اتاق فرمان واحد سیستم .3

 های تحت پوشش.ارائه مدلی برای سنجش بهره وری و ارائه راهکار جهت مدیریت استعداد کارکنان در خصوص ارتقاء بهره وری در نیروگاه .4

 بررسی تعیین ضریب استهالک تجهیزات شبکه های توزیع انرنی در مناطق ساحلی استان سیستان و بلوچستان .5

 بررسی اقتصادی استفاده از چیلرهای جذبی با استفاده از بازیافت حرارت از بویلرهای نیروگاه بخار ایرانشهر. .6

 ، معماری شبکه و راه های احراز هویت در شبکه هوشمند برق (V2G)بررسی امنیت ارتباطات خودروهای الکتریکی  .7

 بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی با کیفیت در نتایج عملیاتی در شرکت برق منهقه ای سیستان و بلوچستان .8

 بررسی پتانسیل حرارتی سنگ مخزن تفتان به منظور تولید برق از انرنی زمین گرمایی .9

 بررسی احتمال و قوع پدیده تشدید زیر سنکرون در شبکه استان بر اثر نصب نیروگاه های بادی و راه حل های جلوگیری از آن .10

 .بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی و نشاط کارکنان شرکت و ارائه راهکارهای مناسب با توجه به محرومیت منهقه.00

  بانك رفاه کارگران -0

 آموزا وپرورا -1

 ستاد مبارزه با مواد مخدر  -1

 اداره گمرک  -1

 سازمان زندانها -1

 سازمان بنادر و کشتیرانی استان-1

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -7

 پارک علم و فناوری استان -8
 

/معاونت پژوهش و فناوری/ارتباط  www.usb.ac.irبرای اطالعات بیشتر به دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه یا سایت دانشگاه:

  نمایید.  دانشگاه با صنعت و جامعه /مراجعه 

 اولویت های پژوهشی 
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 43۹4سال -های پژوهشی شرکت ملی گاز ایران فراخوان اولویت

 ادارات و سازمانهای ذیل اعالم شد: 43۹4فراخوان اولویت های پژوهشی سال 

۹ 



  

در راستای بیانات ارزشمند معقعام 

معظم رهبری در خصوص نهعضعت 

علمی و نرم افزاری،  اتاق فکر  و 

فناوری در دانشگاه سعیعسعتعان و 

بلوچستان آغاز به کار نمود. تاکیعد 

های کلی ابعالغعی ماعقعام سیاست

معظم رهبری و برنعامعه پعنعجعم 

توسعه، بر لزوم یکعپعارچعگعی در 

ریعزی و گذاری، بعرنعامعهسیاست

ها، ضرورت ایعجعاد ارزشیابی برنامه

هعایعی، ارتباط بین دانش و صنعت

گعذاری بعرای که قابل سعرمعایعه

سیستان و بلوچستان  با تعقعویعت 

کرد کار گروهی است. بعرخعی روی

از وظایف اتاق فکر فناوری دانشگاه 

عبارتند از: شناسایی منعابعع، کعار 

گروهی، ایجاد اشتغال زایی بعرای 

 طبقات مختلف جامعه. 

در چارچوب برنامه ها و سیاست های وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری در دانشگاه، و برای دستیابی به 

هعای نعو و های جدید علمی و تولید اندیشهیافته

بدیع بومی در زمینه علوم مختلف و بعه معنعظعور 

های نظریه پردازی، نقعد و نعوآوری، ترویج زمینه

پردازی را با اهداف ذیل تدوین و تصویعب نعمعوده های نظریهنامه کرسیآیین

است تا بسترهای یزم را برای تاسیس کرسی های پژوهشی دانشگعاه فعراهعم 

 آورند:

  خلق چارچوبی مناسب و مورد تایید و کانونی در جهت ارائه ایعده هعا و

 نظریات و نقدهای نو در محیط صرفا علمی و تخصصی

 های علمی در مباحثات کالمی و گفت و شعنعودهعای تایید و تحکیم روا

چند جانبه با رویکردی فرهنگی به منظور ارائه بهینه ترین نعظعریعات بعه 

 همراه نقدهای علمی و موشکافانه

  ایجاد بستری مناسب و فرهنگ سازی به منظور عملیاتی نمودن کعرسعی

 های علمی

  ایجاد انگیزه و تشویق اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی

در برگزاری کرسی های علمی و ارائه نظریات علمی و تولید نظریه در علوم 

 مختلف 

ی آازاداندیشی در مراکز علعمعی دانشعگعاهعی بعه  ها ی ایجاد کرسی طرح ایده

آموختگان حوزه  ی مقام معظم رهبری، در نامه ایشان به جمعی از دانش وسیله

و به صورت موکد در بیانات معظم له در دیدار با  نخبگان 0180علمیه در سال 

هعای  اندازی کعرسعی های راهدر خصوص ضرورت 0188علمی کشور در سال 

ها و معؤسعسعات آمعوزا  پردازی و آزاداندیشی در دانشگاه مناظره، نقد، نظریه

کارگیری خعرد جعمعععی در  عالی به عنوان فرآیندی مبتنی بر  عقالنیت و به

 جهت تحقق جنبش نرم افزاری و توسعه علمی کشور مورد تاکید قرار گرفت.

 نشریه داخلی معاونت پژوهش و فناوری                                                 

 1101،  اکتبر  0191سال اول، شماره اول،  مهر 

 کرسی  نظریه پردازی  
 اتاق فکر 

و  به منظور حمایت، تقویت، ترویج فرهنگ و اخالق علمعی در دانشعگعاه

تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند، و فعراهعم آوردن 

گیری از علمی، همچنین بهره -های جمعیهای مناسب برای فعالیتزمینه

و خالقیت آنان، در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید ععلعم و  توانمندی

پژوهش و فناوری بعا  یجنبش نرم افزاری این انجمن دانشجویی در حوزه

 اهداف ذیل تشکیل گردید:

های مناسب برای شکوفایی استعدادها و بعرانعگعیعخعتعن ایجاد زمینه  -0 

افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در  -1های علمی دانشجویان خالقیت

تعمیق دانش و بینش علمی دانشجویعان بعا   -1های علمی جمعی فعالیت

 گیری از توان علمی اعضای هیات علمی.بهره

تعوانعد هر دانشگاه، متناظر با هر رشته دانشگاهی یك انجمن علعمعی معی

 تشکیل دهد.

 فعالیتهای علمی عبارتند از :

 مناظره و نقد علمی -0

هعای هم اندیشی و نشعسعت -1

 تخصصی

 مهالعات و پژوهشهای علمی  -1

 نشر و ترویج یافته های علمی -1

 فعالیت های کمك آموزشی -1

 

اتاق فکرو فناوری دانشگاه، در راستای تجاری سازی ایده 

 های محققین،  آغاز به کار کرد.

پردازی و آزاداندیشی های نظریهنامه کرسیآیین

 دانشگاه سیستان و بلوچستان  به تصویب رسید.

 تشکیل انجمن دانشجویی پژوهش و فناوری دانشگاه 
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 آزمایشگاه مرکزی  

 نشریه داخلی معاونت پژوهش و فناوری                                                 

 1101،  اکتبر  0191سال اول، شماره اول،  مهر 

آزمایشگاه مرکزی،  یك مرکز تازه تأسیعس در  

ی  دانشگاه سیستان و بلوچساتعان اسعت. ایعده

ایجاد آزمایشگاه مرکزی، بر مبنعای معتعمعرکعز 

نمودن مجموعه تجهیزات آزمایشگاهعی تعحعت 

یك مدیریت یکپارچه، با هدف استفاده بهینه و 

فراگیر از امکانات، شکل گرفته است و معزایعای 

متعددی را به همراه دارد کعه در معجعمعوع، 

موجبات استفاده عادینه و حداکثری مجمعوععه 

پژوهشگران دانشگاه را از این امکانعات فعراهعم 

تعوان  نماید. از جمله مزایای طرح مذکور معی می

تر جهت حفاظت  به امکان تأمین شرایط مناسب

و نگهداری بهتر و بیشتر از وسایل اشاره نعمعود. 

همچنین از این طریق، عالوه بر افزایعش طعول 

هعای  عمر مفید وسایل آزمایشگاهعی، هعزیعنعه

کاربری مربوطه نیز کاهش خواهد یافت. از دیگر 

مزایای قابل ذکر، مدیریت بهتر در امور اپراتوری 

و استفاده بهینه از نیروهای انسانی متخصص در 

باشد. عالوه بعر ایعن،  ها می امر کاربری دستگاه

تسریع در امر دسترسی و اسعتعفعاده از لعوازم 

مختلف، باع  استفاده بهینه از زمان و امکانعات 

برای پژوهشگران گردیده و مانع از ایجاد تشتعت 

و سردرگمی ناشی از پراکعنعدگعی معکعانعی و 

انعدازی  مدیریتی تجهیزات خواهد بعود.امعر راه

های مربعوطعه  آزمایشگاه مرکزی و نصب دستگاه

نیز ضرورتی است که در جای خود، نعیعازمعنعد 

رعایت اصول فنی و مدیریتی و دقت کافعی ، و 

 بدور از هرگونه شتابزدگی است.

 امکانات و آزمایشگاه های موجود:

  آنالیزهای ریزساختعاری: معیعکعروسعکعوپ

الکترونی روبشی )موجود( و میکعروسعکعوپ 

 الکترونی عبوری )در دست تهیه(

   آنالیز ساختعاری: پعراا اشعععه ایعکعس

(XRD)  .)اقدام جهت جابجایی و تعمیر( 

   آنالیزهای عنصری: طیف سنعجعی اشعععه

)اقدام جهت جعابعجعایعی و (XRF)ایکس

، آنالیز کننعده ICPاندازی(، جذب اتمی،  راه

های کربن، گوگرد، نیترونن، هعیعدرونن و 

 اندازی(. اکسیژن )اقدام جهت راه

   :آنالیزهای جداسازیGC/MS    در دسعت

خریداری شعده از سعومعیعن  GCتهیه، 

)اقعدام  HPLCنمایشگاه خرید تجهیزات و 

 اندازی(. جهت راه

   آنالیزهای العکعتعروشعیعمعی: معجعمعوععه

پتانسیواستات و گالوانواستات )اقدام جعهعت 

 اندازی(. راه

  آنالیزهای حرارتی: اندازه گیری خواص دما-

، کعالعریعمعتعری روبشعی (TMA)گرمایی

انعدازی و  اقدام جهعت راه  (DSC)افتراقی

دیالتومتری)خریداری شعده از سعومعیعن 

 نمایشگاه خرید تجهیزات( .

   آنالیزهای سهح: میکروسکوپ نیروی اتمعی

(AFM)  اندازی(. )اقدام جهت راه 

   آزمایشگاه میکرو و نانوالکترونیعك و ییعه

نشانی: کندوپاا مغناطیسی، پوشش دهعی 

با پالسما، مجموعه لیتوگرافی )اقدام جعهعت 

 اندازی(. راه

  آزمایشگاه های بیو تکعنعولعونی و زیسعت

شناسی( اقدام جهت تکمیل تجعهعیعزات و 

 اندازی(. راه

   سایر دستگاه ها: الیپسومتر جعهعت انعدازه

گیری خواص نوری مواد )اشکال فعنعی( و 

اندازه گیری اندازه ذرات به وسیعلعه لعیعزر 

 اندازی شده(. )راه

  

  

 

 

 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

از ساختمان آزمایشگاه مرکزی دانشگااه )شاعا( دکتر علیایی مدیر شبکه آزمایشگاه های علمی ایران

 سیستان و بلوچستان بازدید کرد.

دکتر علیایی با بیان اینکه امکانات و پتانسیل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان در در این بازدید  

سهح باییی می باشد، موارد مورد نظر و دیدگاه های خود را جهت رفع کاستی ها و بهره برداری بهینعه از ایعن 

امکانات بالقوه خاطرنشان کرد. گفتنی است عملیات ساخت پرونه آزمایشگاه مرکزی این دانشگاه بعا زیعربعنعای 

های صورت گرفته و نصب تجعهعیعزات آزمعایشعگعاهعی آغاز گردید و با پیگیری 0191متر مربع در سال  0111

 گیرد.پیشرفته خریداری شده ، در آذر ماه سال جاری مورد بهره برداری قرار می
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ی کارآفرینی در دانشعگعاه این مرکز در اجرای آئین نامه طرح کاراد، )توسعه

های کشور(، مصوب وزارت فرهنگ و آموزا عالی و به منظور ایجاد، ارتقا و 

ی فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه، با تالا و همکاری جمعی از اساتید توسعه

 های مختلف این دانشگاه فعال گردید.و دانشجویان رشته
 

 سیاست ها:

توسعه کارآفرینی در سهح دانشجویان، اعضای هیئت علمی، کارمنعدان و  -

 فارغ التحصیالن دانشگاه در ابعاد آموزشی و پژوهشی .

ها، توسعه و ترویج کارآفرینی در ارتقای روحیه کارآفرینی، آموزا مهارت - 

 منهقه و کشور .

ایجاد تحول در فضای دانشگاه، جهت تحقق اهداف و  سیاست های مرکعز  - 

 کارآفرینی.

 های اطالعاتی در استان.برقراری ارتباط با صنعت و ایجاد پایگاه -

های کارآفرینعی تبدیل مرکز کارآفرینی دانشگاه، به یکی از بزرگترین قهب -

 کشور با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.

سنعجعی  های تجاری و امکانایجاد بزرگترین و قویترین حلقه مشاوره طرح -

فنی ع اقتصادی و تبدیل بخش مشاوره مرکز کارآفرینی، به یك نهاد معرجعع 

 های ارائه شده.در مورد تایید صالحیت و عدم صالحیت طرح

گذاری داخلی و خارجی و مشارکت هعر چعه  تالا در جهت جلب سرمایه -

 های بکر دانشجویی. بیشتر سرمایه گذاری در طرح

های دانشگاهی و رشد و تبلور آنها در جهت نعیعل  کمك به تاسیس شرکت -

 به اقتصاد مبتنی بر دانش.

های مرتبط )وزارت تعاون،  برقراری ارتباط و همکاری با وزارتخانه و سازمان -

کار و امور اجتماعی و ...( و تاسیس دفاتعر و معراکعز  بانك، شهرداری، وزارت

 تر به دانشجویان . مشترک و ارائه خدمات متنوع

برقراری اتحاد استراتژیك با مرکز رشد واحدهای فناور و پعارک ععلعم و  -

فناوری استان و مراکز رشد واحدهای فناور و پارک های ععلعم و فعنعاوری 

 کشور .

نعامعه بعا  عقعد تعفعاهعم -

هععا و مععراکععز دانشععگععاه

بنیان معتبعر جعهعت  دانش

روز کعردن اطعالععات و  به

تبادل تجربیات در زمعیعنعه 

 کارآفرینی.

چاپ نشریات تخعصعصعی  -

 کارآفرین.

ایجاد حلقه های مهالعاتی و پژوهشی قوی در سهح دانشگاه با هدف تولید  -

 علم و توسعه مباح  کارآفرینی.

برگزاری همایش، گردهمایی و کنفرانس در سهعح معنعهعقعه، معلعی و  -

 المللی جهت تبادل نظر و گسترا همکاری بین صاحبان نظر . بین

 های مرکز.تشکیل کمیته کار آفرینی در دانشگاه جهت تدوین سیاست -

 تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی . -

 ارتباط با دبیرخانه طرح کاراد )کارآفرینی در دانشگاه ها( و سایر مراکز. -

برنامه ریزی و اجرای سمینارها و همایش ها جهعت تعوسعععه فعرهعنعگ  -

 کارآفرینی در دانشگاه.

 بکارگیری ابزار تبلیغاتی برای معرفی مرکز و فعالیت های آن. -

 و سایت کامپیوتری مرکز. CDراه اندازی و تجهیز کتابخانه ، بانك  -

مدیریت و پیگیری طرحهای پژوهشی مصوب کمیته کار آفرینی در معرکعز  -

 یاخارج از آن.

تدوین و اجرای تفاهم نامه های مختلف با سایر مراکز علمی و صعنعععتعی  -

 مرتبط .

 ایجاد پایگاه های اطالعاتی فارغ التحصیالن. -

 

 

 برگزاری سمینار کارافرینی در عمل در دانشگاه سیستان و بلوچستان
با همکاری معاونت پژوهش و  91/7/18سمینار کارآفرینی در عمل روز سه شنبه  مورخ 

فناوری دانشگاه، مرکز رشد واحدهای فناور، مرکز کارآفرینی دانشگاه و پارک علم و فناوری 

استان، با دعوت از کارآفرین نمونه و برتر کشوری جناب آقای مهندس قاسمی مدیر عامل 

لی ضمن عرض ما شرکت هامون سازه در محل تایر معراج دانشکده مدیریت و اقتصاد برگزار گردید. جناب آقای دکتر محمد اسماعیل اعزازی، مدیر گروه مدیریت

ص در دانشگاه، خصوخیرمقدم و خوا آمدگویی به شرکت کنندگان در سمینار با بیان لزوم توجه به مسئله خوداشتغالی و سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی به 

د دانشجویان در این رو کارآفرینی را گامی بزر  در این راستا خواند و افزود در دنیای صنعتی و فناوری احساس نیاز به کارآفرینی بیشتر احساس شده و انتظار می

ارتباط با صنعت و  به راستا گام های محکمی بردارند. در ادامه برنامه مهندس قاسمی با معرفی تجربیات ارزنده خود در حوزه های صنعتی و تولیدی، دانشجویان را

یشینه ای ی پتجاری سازی علم دعوت کرد و توکل به خدا، ریسك پذیری و فروتنی را از جمله ملزومات کارآفرینی دانست. مهندس قاسمی که در امر شرکت دار

هزار نفر در شرکت های ایشان مشغول به کار هستند. در راستای ترویج  1شرکت تولیدی و بازرگانی را مدیریت کرده و بیش از  1طوینی دارد، در حال حاضر 

بلوچستان  ن وفرهنگ کارآفرینی در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزاری مستمر سمینارها و کارگاه های تخصصی در این حوزه در دستور کار دانشگاه سیستا

 قرار گرفت.

 مرکز کارآفرینی 
 1101،  اکتبر  0191سال اول، شماره اول،  مهر 

 نشریه داخلی معاونت پژوهش و فناوری                                                 

شجویان کارشناسی ارشد، عالوه بر مفاد مصععوبععات کمیته پژوهشی تحصیالت تکمیلی دانشگاه:  مقرر گردید در ارزیابی نمره پایان نامه دان

، به ثبت و تشکیل واحعد هایی که بنا به تایید حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاهشورای آموزشی تحصیالت تکمیلی دانشگاه، یك نمره برای پایان نامه

 می گردد. حاظفناور در مرکز رشد دانشگاه منجر می شوند، در نظر گرفته شود. یزم به ذکر است که یك نمره مذکور نیز در قالب بیست نمره پایان نامه ل

 راه اندازی مرکز کارآفرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان
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 آیین نامه ها   

آیین نامه دریافت باالسری طرح های بارون  -

  سازمانی

این آیین نامه به منظور افزایش تسهیل همکاری 

اعضای هیات علمی دانشگاه با سازمانهای دولتعی 

و غیر دولتی جهت ارائه و اجرایی کعردن طعرح 

های بنیادی و کاربردی، پعس از تصعویعب در 

شورای پژوهشی و هیئت رئیسه دانشگاه از تاریخ 

  می باشد. قابل اجرا  91/1/0

  های پژوهشیآیین نامه هسته -

این آیین نامه در جهت تشویق و ترغیب کارهای 

ای که در نعهعایعت بعاعع  گروهی و بین رشته

افزایش کیفیت کارهای پژوهشی و کاربردی معی 

شود تدوین شده است، آیین نامه مذکور پس از 

تصویب در شورای پژوهشی و هیئعت رئعیعسعه 

  قابل اجرا می باشد. 91/1/0دانشگاه از تاریخ 

شیوه نامه تشویق مقاالت چاپ شده اعضاای  -

  هیات علمی دانشگاه

این شیوه نامه به منظور تشویق و ترغیب اعضای 

هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستعان بعه 

انتشار مقاله در مجله های علمی معتعبعر بعیعن 

المللی و داخلی، با هدف ارتقای سهح ععلعمعی 

هعای ععلعمعی، دانشگاه، افزایش کیفیت فعالیت

انتشار دانش و ارتقای سهم ایران در تولید دانش 

جهانی تدوین شده است. شیوه نامه مذکور پعس 

از تصویب در شورای پژوهشی و هیئت رئعیعسعه 

  قابل اجرا می باشد. 91/1/0دانشگاه از تاریخ 

دستورالعمل اعطای پایه تشویقای اعضاای  -

  هیات علمی

به منظور تشویق و ترغیب اعضای هیات علعمعی 

دانشگاه سیستان و بلوچستان در اجرای فعالیعت 

 08و  11های پژوهشی موثر بر اساس معواد 

فصل چهارم آیین نامه استخدامی اعضای هیعات 

علمی، هر سال بر طبق مواد این دستورالععمعل، 

پایه تشویقی پژوهشی به اعضای هیات ععلعمعی 

اعها می شود. دستورالعمعل معذکعور پعس از 

تصویب در شورای پژوهشی و هیئعت رئعیعسعه 

  قابل اجرا می باشد. 91/1/0دانشگاه از تاریخ 

دستورالعمل پرداخت حق تشویق ماقااالت  -

چاپ شده دانشجویان تحصیالت تکمیلای در 

مجالت علمی پژوهشی معتبر داخلی و بایان 

  المللی

در راستای گسترا و ایجاد بستر مناسب بعرای 

های پژوهشی بخصوص در ععرصعه انجام فعالیت

بین المللی و نیز ارتقاء کمی و کیفعی معقعایت 

منتشره توسط دانشجویان تحصیالت تکمعیعلعی 

دانشگاه سیستان و بلوچستان، برای اولیعن بعار 

دستورالعمل پرداخت حق تشویق مقایت چعاپ 

شده دانشجویان تحصیالت تکمیلی، در مجعالت 

علمی پژوهشی معتبر داخلی و بین المللی پعس 

از تصویب در شورای پژوهشی و هیئت رئعیعسعه 

  قابل اجرا می باشد. 91/1/0دانشگاه از تاریخ 

دستورالعمل اعطای تسهیالت شارکات در  -

های علمی معتبر خارج از کشور، ویاژه همایش

  دانشجویان دکتری

به منظور ارتقای سهح کعیعفعی آمعوزشعی و 

های علمعی پژوهشی و همچنین گسترا فعالیت

و بین المللی با سایر کشورها و دسعتعیعابعی بعه 

آخرین یافته های علعمعی بعا هعدف تشعویعق 

دانشجویان دوره دکتری برای ارائه معقعالعه در 

هایی از طعرف های بین المللی، مساعدتهمایش

دانشگاه سیستان و بلوچستان در این زمینعه در 

های وزارت ععلعوم، چارچوب مقررات و آیین نامه

تحقیقات و فناوری، بعمل آمده و دانشعجعویعان 

توانند با شرایعط و دوره دکتری این دانشگاه می

هعای ضوابط مندرج در این آیین نامه در همایش

علمی بین المللی خارج از کشور شرکت نماینعد. 

این آئین نامه پس از تصویب در شورای پژوهشی 

قعابعل  91/1/0و هیئت رئیسه دانشگاه از تاریخ 

  اجرا می باشد.

آیین نامه شرکت اعضای هیات عالامای و  -

هاای دانشگاه سیستان و بلوچستان درهمایش

 بین المللی خارج از کشور

به منظور ارتقای سهح کعیعفعی آمعوزشعی و 

های علمعی پژوهشی و همچنین گسترا فعالیت

و بین المللی با سایر کشورها و دسعتعیعابعی بعه 

آخرین یافته های علمی با هدف تشویق اعضعای 

هعای هیات علمی برای ارائه مقاله در هعمعایعش

هایی از طعرف دانشعگعاه المللی، مساعدتبین

سیستان و بلوچستان در این زمینه در چارچوب 

های وزارت علوم، تحقیقات و مقررات  آیین نامه

فناوری بعمل آمده و اعضای هیات علعمعی ایعن 

دانشگاه می توانند با شرایط و ضوابط مندرج در 

این آیین نامه در 

همعایعش هعای 

بین المللی خارج از کشور شرکت نماینعد. ایعن 

آئین نامه پس از تصویب در شورای پژوهشعی و 

قابل اجرا  91/1/0هیئت رئیسه دانشگاه از تاریخ 

  می باشد.

  دستورالعمل ضوابط ارائه طرح پژوهشی -

-از اولویعتهای پژوهشی حمایت از اجرای طرح

های دانشگاه می باشد، زیرا می توانعد معوجعب 

ارتقای علمی دانشگاه در سهوح ملعی و بعیعن 

المللی و همچنین ایفاء نقش آن در توسعه ملعی 

و منهقه ای، با هدف رفع موانع موجود گردد. از 

طرف دیگر یك بازوی موثر، جهت کعمعك بعه 

اعضای هیات علمی جوان سخت کوا است کعه 

هنوز شرایط یزم جهت استفاده از اعتبار گرانعت 

را ندارند. این آئین نامه پعس از تصعویعب در 

شورای پژوهشی و هیئت رئیسه دانشگاه از تاریخ 

  قابل اجرا می باشد.91/1/0

تجدید نظر در لیست مجالت کم اعاتاباار  -

  دانشگاه

با توجه به اینکه چاپ مقاله در معجعالت کعم 

اعتبار هیچ امتیازی در ارتقاء اعضاء هیات علمعی 

دانشگاه ندارد، بنابراین از دانشجویان و اصعحعاب 

علم انتظار می رود تا مجالت مدنظر خود را بعه 

دقت مورد بررسی قرار دهند و مقایت خود را در 

لیست معجعالت  هایی چاپ کنند که در نورنال

کم اعتبارحضور نداشته باشند. بدیعن معنعظعور 

-حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، تالا

های زیادی را در جهت بررسی مجعدد اععتعبعار 

مجالت نموده و تجدید نظر کلی در مورد لیست 

 مجالت کم اعتبار صورت گرفته است.

آیین نامه حمایت از پایان نامه هاای دوره  

 های تحصیالت تکمیلی

هعای به منظور اعتالی سهح پژوهشی پایان نامه

تحصیالت تکمیلی و ایجاد هماهنگی بین حعوزه 

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و نیز ایعجعاد 

تسهیالت و کمك به تامین بخشی از هعزیعنعه 

پایان نامه های تحصیالت تکمیلی ، این آیعیعن 

قابعل اجعرا معی  91/1/0نامه تدوین و از تاریخ 

  باشد.

 نشریه داخلی معاونت پژوهش و فناوری                                                 

 1101،  اکتبر  0191سال اول، شماره اول،  مهر 

 43۹4اصالح، تدوین و تصویب آیین نامه ها و دستور العمل های پژوهشی سال 
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مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه 

 سیستان و بلوچستان
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه سیستان و بلوچستان با در 

با ارایه  0191طبقه از سال 1مترمربع زیر بناى مفید در 1111اختیار داشتن 

هاى جدید توسط کارآفعریعنعان در خدمات حمایتى از ایجاد و توسعه حرفه

هاى پیعشعرفعتعه و قالب واحدهاى نوپاى فعال صاحب ایده در حوزه فناوری

اهداف اقتصادى مبتنى ر دانش و فناورى پشتیبانى مى کند تا براى حضعور 

مؤثر و مستقل در صحنه توسعه اقتصادى و فناورانه در سهوح ملى و فراملى 

موفق به اخذ مجوز اصولی و در  0188کشور آماده گردند. این مرکز در سال 

موفق به اخذ مجوز قهعى از وزارت علوم، تحقیقات و فعنعاورى  0191سال 

 گردید. 

 ها اهم اهداف و مأموریت

 هاى فناورانه حمایت از ایجاد و توسعه کارآفرینى و تحقق نوآورى 

 هاى پیشرفتهکمك به رونق اقتصاد محلى مبتنى بر دانش و فناوری 

 ایجاد فضاى مناسب جهت تجارى کردن دستاوردهاى تحقیقاتى 

 هاى شغلى برای جذب کارآفرینان بستر سازى در راستاى ایجاد فرصت 

  و دانش آموختگان دانشگاهى جهت توسعه فناورى

  تخصیص فضا و امکانات براى گسترا و رشد 

ساخعتعه (  To Incubate) انکوباتور یا مرکز رشد، از مصدر 

شده است که بر مفاهیم کشت دادن، رشد کردن و تعکعویعن 

یافتن دیلت دارد. در ادبیات کارآفرینى، انکوباتورها چارچعوب 

هایى هستند که براى پرورا یا ایجاد کسب و کارهاى کوچك تاسیس معى 

شوند. انکوباتور فضاى ادارى، فنى و آزمایشگاهى همراه با خدمات حمایتى با 

حداقل هزینه را براى شرکتهاى نو پا فراهم مى کند. در واقع انکوباتورها ارائه 

کننده فضا، خدمات حمایتى و تجهیزات مشترک براى شرکتهاى کارآفعریعن 

هستند تا بتوانند کارآفرینان و شرکتهاى کوچك را در ایعجعاد و تعوسعععه 

موسسات خود یارى نمایند.آنگونه که در اسناد سازمان جهانى مالکیت فکرى 

 (WIPO  ) آمده، مراکز رشد، طرحهایى مبتنى بر نوآورى هستعنعد کعه از

کادر مدیریتى کوچکى تشکیل شده و داراى مکان فیزیکعى و تسعهعیعالت 

مشترک هستند. انکوباتورها معموی در کنار یك مرکعز تعحعقعیعقعاتعى یعا 

دانشگاهى که خدمات پشتیبانى ) اعم از فنى یا غیر فنى ( را براى تبدیل )یا 

کعنعد، پرورا( یك نوآورى یا یك اختراع به یك شرکت صنعتى ارائعه معی

تاسیس مى شوند. در سرتاسر جهان مراکز رشد ابزارهاى مهمعئعنعى بعراى 

ها و دستاوردهاى تحقیقاتى به محصویت و نعیعز تعرغعیعب تبدیل نوآوری

 ها هستند.کارآفرینى و توسعه تکنولونی بویژه در حوزه فناوری

 نشریه داخلی معاونت پژوهش و فناوری                                                 

 1101،  اکتبر  0191سال اول، شماره اول،  مهر 

 مرکزپژوهشی گیاهان دارویی و زینتی دانشگاه

تیره  81جنس و  11گونه گیاهی متعلق به  0111ها حدود در این رویشگاه

وجود دارد که برخی از آنها آندمیك ایران و یا بهور خاص آندمیك منهقه 

سیستان و بلوچستان می باشند که به علت شرایط اقلیمی خاص منهقه 

حاوی منابع ننتیکی ارزشمندی می باشد که در خصوص محصویت بومی 

منجمله گیاهان داروئی مختص به خود نه تنها در سهح ملی، بلکه در سهح 

 تواند به خود اختصاص دهد.بین المللی نیز جایگاه عمده ای را می

این مرکز پژوهشی با راهکارهای جدید و متدهای کارآمد افزایش میزان بهره 

وری محصویت بومی  در نظر دارد با تکیه بر مزیت محصویت خاص ناحیه 

ای استان همگام با آموزا علوم مرتبط، به بررسی و مهالعه بیوتکنولونیك 

گیاهان داروئی و زینتی و در  زراعی، داروئی و باغی، علی الخصوص هایگونه

 فرجام ارتقای میزان بهره وری آنها اقدام نماید.

 های پژوهشی و مقایت طرح

در این مرکز مهالعاتی در زمینه کشت بافت، ریز  ازدیادی و استخراج و 

شناسائی ترکیبات داروئی برخی گیاهان انجام گرفته است. نتایج حاصل از 

های علمی های این مرکز تاکنون در معتبرترین مجالت و نشستپژوهش

داخلی و خارجی ارائه گردیده که تعداد 

باشد. هم اکنون مورد می 01آن بال  بر 

پایان نامه در مقهع  1نیز بیش از 

کارشناسی ارشد و دکتری در این مرکز 

 باشد.  برخی از این پایان نامه ها: در حال انجام می

 Withania)ریز ازدیادی و کشت بافت گیاهان داروئی مانند پنیرباد  •

coagulans)   و درخت مسواکSalvadora persica  

بررسی امکان جایگزینی پروتئاز گیاه داروئی پنیرباد به عنوان رنت گیاهی  •

 در صنعت پنیرسازی 

ها و تنوع ننتیکی بر بررسی و تعیین تنوع مورفولونیکی، تعیین شیموتایپ •

 های مختلف گیاهان داروئی در توده DNDاساس مارکرهای مولکولی 

 بررسی فیتوشیمیائی انواع گیاهان داروئی  •

کشت بافت و ریز ازدیادی انواع گیاهان داروئی و زینتی در حداقل زمان  •

 ممکن و به تعداد مورد نیاز

 جمع آوری و تعیین پراکنش جغرافیائی انواع گیاهان بومی استان •

 های گیاهیشناسایی نمونه •

 برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات کارآفرینی و کسب و کار ایران در دانشگاه سیستان و بلوچستان 
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مرکز  شد واحدهای 

 فناو  

دوازدهمین دوره مسابقات کارآفرینی و کسب و کار ایران، به همت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه سیستان و بلوچستان و 

انجمن علمی کارآفرینی، با همکاری جهاد دانشگاهی، حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی و حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه ، در 

محل سالن ورزشی معین برگزار گردید. مبنای این مسابقه یادگیری از طریق بازی و انجام کارگروهی با هدف مدل سازی برای 

کسب و کار است. در این بازی افراد، تیم های خود را تشکیل می دهند و به عنوان تولید کننده، فروشنده، بانك و سایر ارکان 

شوند و طی انعقاد قراردادها و معامالت متفاوت برای کسب سود بیشتر با یکدیگر به رقابت می اقتصادی وارد فضای رقابت می

های مالی، محاسباتی، کار گروهی، قدرت مذاکره  و سرعت عمل نیاز است و این دقیقا همان پردازند. برای موفقیت در این بازی، بیش از هر چیزی به مهارت

 هایی است که یزمه موفقیت یك کارآفرین در دنیای کسب و کار است.مهارت



 کنفرانس  

 های فازی و هوشمند ایران برگزار شدچهارمین کنگره مشترک سیستم

های فازی و هوشمند ایران، شهریور امسال در دانشگاه سیستان و بلعوچسعتعان چهارمین کنگره مشترک سیستم

های فازی و هوشمنعد ایعران، رئعیعس آغاز به کار کرد. در این کنگره علمی، دکتر زاهدی رئیس انجمن سیستم

های فازی کشور حضور کمیسیون آموزا و تحقیقات مجلس شورای اسالمی و جمعی از اساتید برجسته سیستم

داشتند. در این مراسم دکتر کردی تمندانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، طی سخنانی گعفعت: بعرگعزاری 

ها و تفکرات باشد، بنحوی که در خدمت اهعداف و ها باید محلی برای رویش ایدههای علمی و همایشکنفرانس

مسیری را هموار نماید تا جوانان کشعورمعان در آن پیشرفت جامعه و علم و پژوهش کشور قرارگیرد. همچنین 

رشد و نمو نمایند و در این راستا دانشگاه سیستان و بلوچستان این مهم را به عنوان یکی از اهعداف خعود قعرار 

های علمی را میزبانی نماید. دکتر میش مست دبیر کنگره، در خصوص روند برگزاری این کنگره گفت: بسیار خوشحالیم که ها و کنفرانسداده است تا همایش

های هوشمند، و چهارمین کنفرانس مشترک های فازی این دانشگاه، برای سومین بار میزبان سیزدهمین کنفرانس سیستمدر پنجاهمین سال تاسیس سیستم

، انعسهای فازی و هوشمند ایران است. وی در مورد پذیرا مقایت و نحوه برگزاری این کنفرانس گفت: از زمان فراخوان و اعالم برگزاری این کعنعفعرسیستم

مورد برای سخنرانی و معابعقعی در  019مقاله ثبت نام شده ، از این تعداد  111مقاله پذیرا، و  111مقاله به دبیرخانه این کنفرانس ارسال ، که تعداد  111

کارگاه آموزشی و برگزاری مجمع عمومی سیعسعتعم  1های فازی، سخنرانی در زمینه سیستم 8قالب پوستر ارائه گردیده است. ایشان در ادامه افزود: برگزاری 

یران د اهای فازی و سیستم های هوشمند از دیگر برنامه های این کنفرانس خواهد بود. دکتر  محمد مهدی زاهدی رئیس انجمن سیستم های فازی و هوشمن

 چعراطی سخنانی ضمن عرض خیر مقدم و تشکر از مدعوین گفت: دانشگاه سیستان و بلوچستان زمینه ساز و تداعی کننده خاطرات بسیار ارزشمندی است 

در همین دانشگاه، ایده و فکر تاسیس انجمن سیستم های فازی مهرح شد و از همان سال چاپ و انتشار مجله سیسعتعم هعای فعازی و  0180که در سال 

تا کعنعون تعععداد  1110های خوبی صورت گرفته ، به گونه ای که از سال هوشمند هم به این دانشگاه محول گردید. در مبح  سیستم های فازی پیشرفت

دانست که   ISIتا کنون را نشان از غنای علمی و چاپ مقایت  1100مقاله رسیده است. ایشان کسب و حفظ مقام سوم از سال  111مقاله به  01مقایت از  

های مالی و معنوی خعود ادامعه آن هم افتخار بزرگی برای ماست. وی در خاتمه از تمامی پژوهشگران و اعضا خواست تا ضمن جذب اعضای جدید به حمایت

 دهند تا انجمن بتواند به کارا ادامه دهد.

 بیستمین کنفرانس سراسری برق در دانشگاه سیستان وبلوچستان برگزار شد 

 

های توزیع نیرو و برق، به میزبانی دانشگاه و شرکت توزیع برق اسعتعان بیستمین کنفرانس ملی شبکه 

سیستان و بلوچستان برگزار گردید. در این مراسم مهندس حمید چیت چیان، وزیر نیرو طی سخنانی 

روزه سیستان و بلوچستان عاملی برای تأمین  011گفت: ایجاد سایت انرنی باد در مسیر عبور بادهای 

های خوب برق منهقه و تأمین بخشی از نیازهای کشور خواهد بود. وی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت

ها، می تواند این استعان را در این استان در زمینه خورشید و باد، تولید نیرو و انرنی از این پتانسیل

باشیم. در آغاز ایعن  شاهدمباح  مختلف اقتصادی توسعه دهد و کاهش مصرف سوخت را در منهقه 

مراسم، دکتر بندانی ریاست دانشگاه، ضمن عرض خیرمقدم و اظهار خرسندی از میزبانی بیستعمعیعن 

هعای ها و تعبعادل دانعشدانشجو شاغل به تحصیل در رشته برق دارد که برگزاری این کنفرانس 711کنفرانس ملی برق گفتند: این دانشگاه در حال حاضر 

 تواند سرمنشاء تحول، رونق و پیشرفت روز افزون برای استان و منهقه باشد.جدید می

اطعر ه خعمهندس هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان نیز در سخنانش به وسعت این استان و شرایط ویژه جغرافیای آن اشاره کرد و گفت: این استان ب

های پاک و طبیعی باشد، بهوریعکعه روزه منهقه سیستان و همچنین گرمایش زیاد می تواند منشأ ارزشمندی برای تأمین انرنی 011داشتن دریا و بادهای 

تواند موجبات ترقی و توسعه استان را های کشورهای منهقه همچون افغانستان و پاکستان را بر طرف نماید و از نقهه نظر صادرات دانش فنی مینیازمندی

و مهیا نماید. در بخش دیگری از این مراسم، مهندس رخشانی مهر مدیر عامل شرکت توزیع برق استان، گزارشی اجمالی از برگعزاری ایعن کعنعفعرانعس 

 های بدست آمده و خدمات انجام شده در این استان ارائه نمودند. این همایش بمدت دو روز ادامه یافت.پیشرفت
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ها و پتانسیل های توسعه و عملیاتی کردن توانمندیکنفرانس ملی راهکار

 های استان سیستان و بلوچستان

 کنفرانس ملی مسائل اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

 دومین همایش استانی دانشجویان آمار و کاربردهای آن

 چهاردهمین کنفرانس هیدرولیك ایران

 های نوین زیست شناسیکنفرانس ملی یافته

 همایش ملی راهبردهای توسعه محور شرق در ایران

 نهمین همایش ملی نجوم

 چشنواره منهقه ای رویش کویر

 

 کنفرانسهای آتی دانشگاه:
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 پژوهش، موانع و راهکارها دیدگاه:

 نظرات و پیشنهادات اعضای محترم علمی                                    

 راه اندازی دستگاه و تجهیزات موجود در دانشگاه جهت استفاده محققین واقعی 

 های پژوهشیها و هستهتشکیل تیم 

 ریزی پژوهشی تخصصی محورایجاد دفتر برنامه 

 ایای و جلسهپرهیز از اقدام لحظه 

  فروشی های تولیدکننده مواد برای جلوگیری از گرانپژوهشی)ارتباط با شرکتپشتیبانی

 و تقلب در فروا مواد مورد نیاز محقق(

 ها از طرف اساتید و محققین)جلوگیری از تضییع حقوق محققین(ایجاد دفتر ثبت ایده 

 حمایت از اساتید جوان و جدید با انگیزه برای ارتقا دانشگاه 

 تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه  

 های پژوهشی برای شناخت مشکالت جامعه در قالب پژوهش های عملیایجاد هسته 

 ها و فعالیت دانشگاه در جامعههای تخصصی برای تبلی  تواناییتشکیل تیم 

  پیگیری مداوم موافقت نامه ها و طرح های در حال اجرا  و پشتیبانی علمی و فرهنگی از

 کارآفرینان

   تشویق، تقدیر و ارائه دیپلم افتخار به کارآفرینان جامعه  از طرف دانشگاه 

 راهکارهای پژوهشی:

 برنامه مدون پشتیبانی مالی 

 حمایت از اساتید محقق 

 تقویت کادر پژوهشی دانشگاهی 

 ای عمل نشود.های دانشگاه تا سلیقهتدوین دستورالعمل جامع برای پروپوزال 

 های دکتریاستفاده از داوران خارجی در دفاع از پروپوزال 

  پرداخت تشویقی مقایت و اعهای گرانت بهور مداوم به اعضای هیئت  علمی 

 های پسا دکتریراه اندازی دوره 

 گیرند.های صنعتی میتسهیالت برای اساتیدی که با هزینه ی شخصی پرونه 

 نشریه داخلی معاونت پژوهش و فناوری                                                 

 1101،  اکتبر  0191سال اول، شماره اول،  مهر 
 دیدگاه 

 تازه های نشر

 

 

 

 

 

 

 ( 0191سایرزهی، حبیب اهلل، ) 

 بازاریابی با رویکردهای نوین،  

 چاپ دوم تهران، انتشارات مهربان نشر
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های اطالعات مدیریت با رویکرد (، سیستم 0191)   

 یکپارچه سازی و هم راستایی راهبردی 

 نشریه دانشگاه کارآفرین 

اولین شماره خبرنامه دانشگاه کارآفرین به همت مرکز 

کارآفرینی دانشگاه و همکاری حوزه معاونت پژوهش و 

 فناوری دانشگاه  مهرماه امسال منشر گردید.
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