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 رهبر معظم انقالب : 

اگر ژرف يابي و پژووهژ  

نباشد؛ نتيجه اش يژ  اژا 

ايستادن، دراا زدن و با دنياي 

پيرامون خود بژه دژدريژ  

 بيگانه در شدن است.

 دکتر روحاني:

دوسعه دان  در سژايژه 

پووه  است، گرچه خود 

پووه  در سايه دانژ  

 پذير است امکان

 
 نشریه داخلی، حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان  
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نشست معاون علمي و فناورى رياست امهورى با دانشگاهيان و شرکت هاى  

 دان  بنيان دانشگاه سيستان و بلوچستان

 

 دکتر ستاري :

اگر فکر مي کنيد سيستان و بلوچستان با پول دولت آباد مي شود، اشتباه است.  

دولت يازدهم در اين استان سرمايه گذاري هاي زيادي کرده اما دا خود اوانان 

نخبه بومي، با حمايت بخ  خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي، پاي کار نيايند در 

 اين استان هيچ ادفاقي نمي افتد.

 

 دکتر کردى دمنداني:

شود در دنيا هي  ملت بدون استعدادي واود ندارد. اگر در اايي محروميتي ديده مي

 هدايت نشده اند.   اند، يا درستبه دليل آن است که يا استعدادها شناسايي نشده

 

شرکت رياست دانشگاه در  

هاي هماي  روساي دانشگاه

کشورهاي اژهژان اسژال  

بازديد هيات اعزامي دانشگاه الزهرا  

از آزمايشگاه ها و فضاهاى آموزشي 

 دانشگاه سيستان و بلوچستان

انعقاد دفاهم نامه همکاري ميان 

وزارت کشور و دانشگاه سيستان 

 و بلوچستان

برگزاري نشست مشترک 

هاي علمي و پووهشي  همکاري

 هاي دهران دانشگاه
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 دکتر کردي دمنداني معاون پووه  و فناوري دانشگاه: 
با سالم، مهر، ماه پرتو افشاني آفتاب عالمتاب علمل ، 
طميعۀ تقويت بصيرت و بينايي و ايام رونق کلانلو  
هاي دانايي است؛ ماهي که جويندگلا  دانلب بلا 

هاي معرفت در سايله سبدي از پيام هاي نغز و کتيبه
سار رحمت بيکرا  الهي براي عينيت بخشيد  بِاسْ ِ 
رَبِّكَ الَّذِي خَمَقَ، قدم در راه خدايي شد  مي گذارند 
و براي پرواز در وسعت اليتناهي دانب، بال و پر مي 
گشايند. خداوند عزيز حکي  را سپاس، که هر ساله با فرا رسيد  ماه مهر، دانشلالاه هلا 
رنگ و بوي زندگي و طراوت را به خود مي گيرند و با عطر وجود دانشجويا  و دانلب 
پژوها  معطر مي گردند، مقدم شما ره پويا  عم  و دانب گمبارا  و دانشااه سيستا  و 
بموچستا   به افتخار قدومتا  نور بارا  باد. تقار  هفتله 
دفاع مقدس را با بهار دانب و تعمي  و تلربليلت گلراملي 
ميداري . اميد است اين تقار  و همزماني خجسته، آغازي بلر 
يك حرکت پرشتاب عممي و شکوفايي و باللنلدگلي کشلور 
عزيزما  باشد. اميدوارم در طول سال تحصيمي پليلب رو، 
دانشجويا  عزيز با تکيه بر توانمندي ها و استعدادهاي خود، 

هاي عممي و پژوهشي دانشااه، همراه و با استفاده از ظرفيت
با اساتيد، مديرا ، کارشناسا  و کارکنا  دانشااه در محيطي 
پرنشاط به فعاليت عممي پرداخته و حضور حقيقي و تاثير گذار 
خود را در عرصه هاي عممي و فرهناي جامعه بله اثلبلات 
برسانند. بي شك توليد عم  آميخته با ايما  اصملي تلريلن 
رسالت مجموعه دانشااهي  مي باشد و براي نيل بله ايلن 
آرما  متعالي و ايجاد دانشااه تمد  سلاز و در راسلتلاي 

مي بايست روحيه علمل   »دولت تدبير و اميد«سياست هاي
محوري توام با تدبير، دانايي و اميد بر جامعه مسمط شلود، و 
الزمه اين مه  تالش و کوشب شما عزيزا  در دانشااه و بسط افق هاي عممي کشلور 
مي باشد. اميد است مديرا  و اساتيد ارجمند، پرتالش و متعهد دانشااه، همچو  گذشتله 
بستر مناسب را براي ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي به دانشجويا  عزيز فراه  آورنلد. 

ي سبحا  براي تمامي عزيزا  در سال تحصيمي جديد، موفقيت، بهروزي و از درگاه ياانه
 نيك فرجامي آرزو مي نماي .

 

پيا  دکتر عليرضا بنداني، رييس 

دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 31-32بمناسبت آغاز سال دحصيلي 

به نام آ  عميمي که انسا  را آفريد و با تلعلمليل  
حقايق هستي، خمقت او را به انجام رسانيد و تلا  
عم  و کرامت بر سر برترين آفريده ي خويب نهاد. 

را با استعانلت از اللطلا   ٩6-٩7سال تحصيمي 
پروردگار متعال در دنيايي آغاز مي نمايي  که بر پايه ي عموم و دانب بنا نهاده شلده 
است و اين عموم بر پايه ي پژوهب و فناوري استوار گرديده و اين ملهل  نليلروي 
محرکه ي هرگونه توسعه ي اقتصادي، اجتماعي و سياسي است. اگر املروز دنليلا 

هلاي  هاي اخير فعاليلت پيشرفتي دارد مرهو  همين تحقيق و پژوهب است. در سال
خوب و ارزشمندي در زمينه ي ايلجلاد و گسلتلرش 

ظرفيت هاي پژوهشي در دانشااه سيستا  و بلملوچسلتلا  
مهيا گرديده و پژوهشارا  و محلقلقلا  ايلن دانشلالاه 

اند که مي توانند خالقيت و نوآوري را به محصول و  دريافته
در نهايت به ثروت تبديل نمايند. به اين لحاظ، اهتمام بله 
رفع نيازها و فراه  آورد  امکانات الزم براى پيشلرفلت و 
تعالي دانب پژوها  و دانشجويا  از اه   وظايف، اوللويلت 
ها و افتخارات  ماست، زيرا اين استا   نيازمند دانشجوياني 
است که در همه ي عرصه هاى عممي و فرهناي حضلور 
فعال و تعيين کننده داشته باشند و اين بر عهده ي دانشااه 
سيستا  و بموچستا  و ديار موسسات آموزش عاللي ايلن 
استا  است که با تدبير و اميد، اين قشر فرهيخته را بلراى 

ايفاى نقب سازنده خود در جامعه آماده سازند. در آستانه بهار دانب و خرد ورزي و در 
پيب قدوم مهر، آغاز سال تحصيمي جديد را به دانشااهيا  سيستا  و بموچستا  بله 
ويژه دانشجويا  جديد الورود، صميمانه تبريك مي گوي  و از درگاه خداوند ملتلعلال، 
دستيابي به مدار  عالي عممي، ديني و اخالقي، تواًم با موفقيت، بهروزي و سلعلادت 

اشتغال، بتواني  بلا -اين عزيزا  را خواهان . اميد است در سال اقتصاد مقاومتي، توليد
تدبير و اميد، گام هاي محکمي در راستاي نهضت توليد عم ، پيشرفت فلنلاوري و 

 شکوفايي و بالندگي کشور عزيزما  برداري .        
 ومن اهلل التوفيق...                       .                            

دانشجويان عزيز بژا  

دکيه بر دوانمندي ها و 

استعدادهاي خود، و بژا 

هاي استفاده از ظرفيت

علمي و پژووهشژي 

دانشگاه، هژمژراه بژا 

اساديد، در محژيژ ژي 

پرنشاط به فعژالژيژت 

علمي پرداخته و حضور 

حقيقي و داثيژر گژذار 

خود را در عرصه هژاي 

علمي و فرهنگي اامعه 

 به اثبات برسانند

اهتما  به رفع  

نيازها و فراهم 

آوردن امکانات 

الز  براى 

پيشرفت و دعالي 

پووهان و  دان 

دانشجويان از 

وظايف،  اهم 

اولويت ها و از 

ماست.  افتخارات   

گاه،    صنعت،  جامعه، دانش
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 دانشگاه

 هاي دانشجويي ها و دشکلديدار معاون وزير با نمايندگان و دبيران انجمن هاي علمي، کانون
دکتر باقري معاو  وزير و رئيس هيئت هاي مميزه و هيئت هاي امناي وزارت عموم، با دبيرا  و نمايندگا  تشکل هاي علململي و 
فرهناي دانشااه ديدار نمود و طي سخناني، با گراميداشت ايام سوگواري سرور و ساالر شهيدا  و هفته دفاع مقدس در مورد دغدغه 

ما در شرايطي قرار گرفته اي  که مشتاقا  کسب عم  و دانب، دغدغه همه خانواده  ها و مشکالت صنفي فرا روي دانشجويا  گفت:
ها است. ما در حدود چهار و ني  ميميو  دانشجوي شاغل به تحصيل داري  که بايستي تمام نيروهاي متخصص عممي جلاملعله را 
تامين نمائي . ايشا  خاطر نشا  نمود وزارت بهداشت و عموم پزشکي فقط نيروي کادر درما  را تامين و تربيت مي نمايد ولي وظيفه 
ما تربيت نيروي متخصص آحاد جامعه است.. وي در ادامه افزود: سياست دانشااه هاي ما، حرکت از مقطع آموزش کالسليلك بله 

هاي کارآفرين است. چرا که آموزش عالي دنيا در اين مسير در حال گسترش است. دکتر باقري  در خلاتلمله سمت و سوي دانشااه
 عنوا  نمود: بسياري از مسائل و مشکالت دانشجويي در دانشااه ها قابل طرح و انجام است و در حيطه اختيارات دانشااه ها است.

در اين مراس  دکتر بنداني نيز با قدرداني از حضور معاو  وزير در جمع دانشجويا  گفت: دکتر باقري با توجه به سابقه ارزشمند خود 
در زما  تصدي رياست دانشااه فردوسي مشهد، از نزديك با دغدغه ها و مشکالت فرا روي دانشجويا  به خوبي آشنا هستند و ملا 
امروز و دراين نشست صميمي اميدواري  به نتايج مطموبي دست پيدا نمائي . نااه ما در زمينه فعاليت هاي عممي، فرهناي، هنري و 
ورزشي دانشجويا ، نااهي باز و پويا است تا با توجه به دوري از مرکز بود  اين دانشااه، با انجام اين گونه فعاليت ها بتواني  ايلن 
عزيزا  را از آسيب پذيري هاي گوناگو  حفظ نمائي . دکتر بنداني گفت: ا  شااهلل به زودي شاهد افتتاح و بهره برداري از ملرکلز 
رشد، نوآوري و شکوفايي در دانشااه خواهي  بود تا از اين طريق دانشجويا  بتوانند ايده ها و خالقيت هاي خودشا  را اجراء نمايند. 
ايشا  به زير ساخت هاي اينترنتي و توسعه ابر وايرلس در فضاي خوابااه ها اشاره و گفتند دانشجويا  از نظر آموزش و پلژوهلب 

 مشکل اينترنتي ندارند. وي از افزايب پهناي باند و افزايب سرعت اينترنت تا يك گياا بايت خبرداد.
هلد    هاي دانشجويي فعال در دانشااه گفت:دکتر بالغت، معاو  فرهناي دانشااه نيز با ارائه گزارشي در مورد کانو  ها و تشکل

که به نلوعلي دغلدغله  گو از برگزاري اين نشست صميمانه اين است که به بهانه آغاز سال تحصيمي جديد نقطه نظرات و ديدگاه هاي دانشجويا  را در زمينه مسائل گونا
تشکل دانشجويي فعال در دانشااه است. وي گفت در طلي سلال  7نشريه و  66انجمن عممي ،  77دانشجويي است استماع نمائي . وي در ادامه افزود: اين دانشااه داراي 

ها و تشکل هلاي مسلتلقلر در پيشنهاد در زمينه فعاليت هاي گوناگو  فرهناي داشته اي . ايشا  در ادامه به کسب عناوين و افتخارات گوناگو  از سوي کانو  666گذشته 
به سواالت مطروحه از سوي  قريدانشااه اشاره و گفتند: دانشااه آماده همکاري با دانشجويا  در زمينه تمام فعاليت هاي عممي و فرهناي است. درخاتمه اين نشست دکتر با

 دانشجويا  پاسخ گفت
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 نشست معاون وزير علو ، دحقيقات و فناوري با هيئت رئيسه و روساي دانشکده ها
نشست دکتر باقري معاو  وزير و رئيس هيئت هاي مميزه و هيئت هاي امناي وزارت عموم، تحقيقات و فناوري با هيئت رئيسه و روساي 
دانشکده هاي دانشااه سيستا  و بموچستا  برگزار گرديد. در اين جمسه معاو  وزير طي سخناني در مورد لزوم و شيوه رسيد  به اهدا  

گراي وزارت عموم، تحقيقات و فناوري گفت: دانشااه موفق، دانشااهي است که جايااه خودش را پيدا نموده، بلتلوانلد بلا مه  و آرما 
محيط و جامعه در ارتباط باشد و اين ارتباط را هر روز گسترش دهد. وي افزود: دانشااه بايستي آرام آرام به سوي دانشااه کلارآفلريلن 
حرکت نمايد و با عم  روز در جهت روشناري و تربيت نسل هاي آينده همت نمايند. ايشا  در ادامه با ذکر حديثي از پيامبر مکرم اسالم 
)ص( با اين مضمو  که يك ساعت فکر کرد  بهتر از هفتاد سال عبادت است افزود: دانشااهيا  و اعضاي هيئت عممي بلراي رفلع 
مشکالت مردم و جامعه بايستي بيشتر به تفکر و انديشه بپردازند. دکتر باقري در بخب دياري از سخنانب در مورد وظيفه مه  دانشااه 
ها گفت: ما دانشااهيا  وظيفه خطيري در قبال مسئوليتي که جامعه به عهده ما گذاشته داري  چرا که بايد چالب ها و مشکالتي را کله 
فراروي جامعه است را به نحو احسن حل نمائي . معاو  وزير افزود: محيط دانشااه طوري است که با شايسته ساالري معنا و مفهوم پيدا 
مي نمايد ضمن آ  که بايد از تبعيض بپرهيزي  و در صورتي که مسئوليتي به فردي واگذار مي شود از آشنايي آ  شخص با ضوابلط و 
مقررات آگاه باشي . ما بايستي براي افزايب توا  و بنيه عممي اساتيد فرصت هاي مطالعاتي را افزايب دهي  و به اين فکر نکني  که اين 
کار موجب هدر رفتن سرمايه در کشور مي شود. چرا که اعضاي محترم هيئت عممي با تجربه اندوزي مي توانند روي مهلارت آملوزي 
نسل آينده نقب داشته باشند. البته بايد اذعا  نمود که داشتن زيرساخت هايي همچو  آزمايشااه و امکانات عممي، الزمه انجام اين کار 

هاي يك مدير کار آمد گفت: مدير بايستي ضمن پرهيز از احساسات و در نظر گرفتن منافع سيست  قلاطلع و است. وي در مورد ويژگي
شجاع باشد و با ايجاد انايزه و شور و شوق در زير مجموعه، باعث دلبستاي آنا  به محيط کار و دانشااه گردد. چرا که اگر فرد نسبلت 

تباط و تعامل دانشااه با محيط و ار به محيط کاري خود نفرت داشته باشد زمينه انتقال و گسترش و تزريق روحيه منفي در دانشااه و دانشجويا  را فراه  مي نمايد. دکتر باقري
مايد. ايشا  در مورد اصالح و بلاز ت ندستااه هاي اجرايي خار  از دانشااه را الزم و ممزوم دانست تا از اين منظر اهدا  متعالي دانشااه و جامعه با سرعت بيشتري به جمو حرک

وال و سنوات گذشلتله ق رمهندسي سيست  هاي موجود گفت: اين امر يکي از دغدغه هاي موجود در جامعه و کشور است که بايد درست و اصالح شود چرا که عمل کرد  بر طب
ام امور محوله با اشاره به بيتي انجهميشه کار معقول و درستي نيست زيرا موجبات حيف و ميل و افزايب بودجه در جامعه را فراه  مي کند.وي در خاتمه در مورد وظيفه شناسي و 

. وي خاطرنشا  نمود: همه ما در مورد مسئوليتي که به عهده ما نهاده شده است وظليلفله غرض نقشي است کز ما باز ماند، که هستي را نمي بين  بقايياز سعدي که مي فرمايد:
ب انجام دهد. گفتني اسلت در طموداري ، ضمن آ  که مدير موفق مديري است که با تمام محدوديت ها و کمبود ها بتواند کارآمد و مثمر ثمر باشد و وظايف محوله را به نحو م

 ادامه اين مراس  مسئوال  و معاونين دانشااه حاضر در جمسه نيز نقطه نظرات و پيشنهادات خود را مطرح نمودند.
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 حضور معاون پووه  و فناوري دانشگاه سيستان و بلوچستان در طرح مدرسه خالق
کاربردي، -نشست طرح مدرسه خالق با حضور معاو  پژوهب و فناوري دانشااه سيستا  و بموچستا ، رئيس دانشااه جامع عممي

رئيس بنياد نخباا ، رئيس پارک عم  و فناوري و مديرا  آموزش و پرورش سيستا  و بموچستا  صورت گرفت. دکلتلر کلردي 
تمنداني معاو  پژوهب و فناوري دانشااه سيستا  و بموچستا  به نقد تفکر غالب حافظه محور و کنکور محوري در آملوزش و 
پرورش پرداخت. وي با توجه به اينکه فضاي حاک  بر مدارس و خانواده ها جهت گيري به سمت قبولي دانب آموزا  در رشلتله 
هاي پزشکي است اظهار داشت: اگر شرايط جامعه در آينده نيازي به داشتن پزشك نباشد آ  موقع سيست  آموزشي و ملدارس و 
خانواده ها و دانب آموزا  چه مسيري را انتخاب خواهند نمود؟. دکتر کردي تمنداني توجه جدي به موضوع خالقيت در آموزش و 

افزود: پرداختن به خلالقليلت و وي پرورش و تربيت دانب آموزا  خالق، ريسك پذير، توانمند و توجه به استعداد ها و شکوفايي استعدادهاي خالقانه را در مدارس خواستار شد. 
نا شوند. معاو  پژوهشي دانشلالاه آش کارآفريني در دانشااه زماني مي تواند مثمر ثمر باشد که دانشجويا  قبل از ورود به دانشااه در مدارس با اين موضوعات به صورت کاربردي

ااه ها، پارک عم  و فناوري، انشسيستا  و بموچستا  از آمادگي دانشااه در جهت کمك به آموزش و پرورش خالق و نوآورخبر داد و خواستار برگزاري جمسات مستمر با همکاري د
 بنياد نخباا  و آموزش و پرورش براي پيشبرد اهدا  خالقيت و کارآفريني در آموزش و پرورش شد.

ق و نوآور پرداخت که با توجه به خال دکتر حبيب اهلل ساالرزهي، رئيس دانشااه جامع عممي، کاربردي سيستا  و بموچستا  به بازتعريف سرمايه انساني در مدارس از ديدگاه مدرسه
اري فلار  بليلکلهاي کال  دولت و خانواده ها به امر آموزش و پرورش و دانشااه ها خروجي نظام آموزشي را مطموب جامعه ندانست و با توجه به افزايب نلر  سرمايه گذاري

باحث کاربردي مدرسه خالق و ي مالتحصيال  دانشااهي و نداشتن مهارت هاي الزم براي ورود به بازار کار خواستار به بازنوآوري در نظام آموزش و پرورش و جهت گيري به سو
قاومتي در نلظلام آملوزش و د مکارآفرين در تمامي سطوح نظام آموزشي از مهد کودک ها گرفته تا دبيرستا  ها شد. وي مدرسه خالق و دانشااه کارآفرين را تجمي روح اقتصا

و قرار گرفتن در مسير ايده زي پرورش دانست و گفت: با توجه به  اينکه يك چهارم جمعيت استا  جمعيت دانب آموزي و دانشجويي و جوا  هستند اين جمعيت، مستعد ايده پردا
 باشند که مي تواني  روي آنها سرمايه گذاري نمايي  و نسل خالق و توانمند را تحويل جامعه دهي  تا آيندگا  از ما به نيکي ياد کنند.هاي خالقانه مي

زار محور افزايب مي يابد. باور با دکتر شيهکي تاش رئيس پارک عم  و فناوري استا  نيز اظهار نمود: اگر خروجي و محصول نظام آموزشي متناسب با نياز جامعه باشد مهارت هاي
استا  از اعالم آمادگي شرکلت ري داشتن استعداد ها و ظرفيت هاي دروني افراد و تربيت نيروي ماهر مي تواند در هسته ي آموزشي دگرديسي ايجاد کند. رئيس پارک عم  و فناو

 درصد مدارس استا  توسط پارک عم  و فناوري خبر داد.  66هاي دانب بنيا  به منظور ارايه خدمات خالقانه به متقاضيا  و تقبل هزينه هاي حوزه ي فناوري قريب به 
ي مدارس سطح استا  پرداخت برادکتر پهمواني رئيس بنياد نخباا  استا  نيز  به برنامه هاي بنياد نخباا  استا  در قالب طرح هاي استعداد سنجي شهاب و طرح دوست عممي 

 و از آمادگي بنياد نخباا  استا  براي همکاري با آموزش و پرورش در راستاي توسعه و استقرار نظام اموزشي خالق خبرداد. 
ر آملوزش و پلرورش بلا ا دعميرضا نخعي مدير کل آموزش و پرورش استا  نيز عنوا  نمود: مدرسه خالق، زمينه ساز توسعه ي جامعه و موجب ايجاد جامعه خالق مي شود. م

پرورش کشور که مبتني بر آملوزش  ش وکمترين امکانات و سرمايه اندک، براي راه اندازي و توسعه مدارس خالق، کار را شروع کرده اي . وي با انتقاد از سيست  نظام کنوني آموز
بومي مدارس خالق، تصريلح دل هاي تئوري مي باشد خاطر نشا  کرد: نقب آموزش و پرورش در تحقق اقتصاد مقاومتي توليد و اشتغال، نقشي بي بديل است. وي با  تاکيد بر م
ر انتها مديرا  آموزش و پلرورش . دکرد: بايد چنا  تغييري در سطح مدارس ايجاد شود که هر دانب آموز يك يا چند مهارت را فرا گرفته و در حقيقت کشف استعداد اتفاق بيافتد
 .استا  از امکانات آزمايشااهي پارک عم  و فناوري، شرکت هاي دانب بنيا  و مجتمع فن آموز دانب آموزي پارک عم  و فناوري بازديد نمودند

 هاي کشورهاي اهان اسال  در درکيه  حضور رياست دانشگاه در هماي  روساي دانشگاه
دکتر عميرضا بنداني، رئيس دانشااه سيستا  و بموچستا  به همراه تعدادي از رؤساي دانشااه هاي کشور، در هلملايلب رؤسلاي 

هاي جها  اسالم که در مجموعه سراي رياست جمهوري ترکيه برگزار شد، شرکت نمود. دکتر شهرام مهنا رييس دفتر املور  دانشااه
دهي سيست  آموزش عالي جديد در بين کشورهاي اسالمي و در راستاي نيل به هلملکلاري بين الممل دانشااه گفت: به منظور شکل

هاي کشورهاي اسالمي به اهتمام هاي مشترک ميا  سازما  هاي آموزش عالي کشورهاي اسالمي، همايب دو روزه رؤساي دانشااه
و بلا  سازما  آموزش عالي ترکيه برگزار گرديد. اين همايب با محور شکل دهي سيست  نوين آموزش عالي در کشورهاي اسلالملي

هاي دولتي و حضور رجب طيب اردوغا ، رئيس جمهور ترکيه، دکتر يکتا ساراچ، رئيس سازما  آموزش عالي ترکيه، رؤساي دانشااه
کشور که از سوي  66رئيس دانشااه از  ۰۲6هاي رسمي و مردمي و با حضور وقفي ترکيه، تعدادي از وزراء و مديرا  نهادها و سازما 

در آنکارا برگزار و در آ  روساي دانشااه هاي بزرگ جها  اسالم با هد  تقويت همکاري ها  ۰6٩6ترکيه دعوت شده بودند مردادماه 
و بسترسازي تعامالت عممي و بين المممي ميا  خود به گفتاو پرداختند. در افتتاحيه اين همايب رجب طيب اردوغا ، رئيس جمهوري 
ترکيه و يکتا ساراچ رئيس سازما  آموزش عالي ترکيه سخنراني کردند. در مراس  اختتاميه نيز، بيانيه آنکارا در زمينه همکاري دانشااه 

صنعتي شريف، خوارزمي، تبريز، عالمه هاي هاي اسالمي قرائت شد. از کشور جمهوري اسالمي ايرا  در اين اجالس، روساي دانشااه
يه اين اجالس، روسا و ملديلرا  حاشطباطبايي، اروميه، الزهرا )س(، بوعمي سينا، صنعتي سهند، سيستا  و بموچستا ، گيال ، اصفها  و محقق اردبيمي حضور داشتند. همچنين در 

ديدار نموده و در خصوص موقعيت ايرا  و ترکيه در ابلعلاد   D8الممل دانشااه هاي ايرا  با آقاي ابراهي  طاهريا  سفيرايرا  در ترکيه و همچنين آقاي دکتر موسوي دبيرکل بين
هاي دانشااهلي مليلا  دو  اريمختمف و نحوه تقويت همکاري هاي مشترک تحقيقاتي، گفتاو و رايزني کردند. سفير ايرا  نيز با تاکيد بر اهميت توسعه مبادالت عممي و همک

مود. الزم به ذکر است اتحاديه را يکي از راه هاي مناسب معرفي ظرفيت هاي عممي آموزشي دانشااه هاي ايرا  به جامعه عممي ترکيه ارزيابي ن کشور، توسعه اين بخب از روابط
اه اندازي شبکه اي ارتباطي ا ردانشااه هاي جها  اسالمي، انجمني غير سياسي و متشکل از روسا و معاونين دانشااه ها و موسسات آموزش عالي از کشورهاي اسالمي است که ب
 فرهناي است. ي وامکا  همکاري هاي عممي ميا  آنا  را تسهيل مي نمايد. هد  اين اتحاديه بستر سازي براي تقويت همکاري و هماهناي و ترغيب گفتاوهاي عمم
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 دانشگاه

 بازديد هيات اعزامي دانشگاه الزهرا )س( دهران از آزمايشگاه ها و فضاهاى آموزشي دانشگاه 
رئيس مرکز کارآفريني، رئيس ارتباط با صنعت ورئيس آزمايشااه مرکزي دانشااه الزهرا )س(، با هيئتي همراه از دانشااه سيستا  و 
بموچستا  بازديد نمودند. اين هيئت هد  از بازديد دانشااه را انتقال دانب، تخصص و تجربه در زمينه هاي عممي، ملديلريلتلي و 

سازي آ  در دانشااه متبوع خود عنوا  نمودند. دکتر کردي تمنداني معاو  پژوهب و  ساختاري دانشااه سيستا  و بموچستا  و  پياده
هاي عممي با دانشااه الزهلرا )س(  هاي عممي موجود، آمادگي دانشااه را براي همکاري ها و ظرفيت فناوري، ضمن معرفي توانمندي

هاي مختمف آزمايشااه مرکزي دانشااه، امکلانلات ملوجلود،  در سطوح مختمف اعالم نمود. در جريا  اين ديدار که با معرفي بخب
ارائه در آ  آغاز گرديد، نحوه ارائه خدمات مختمف تخصصي در آزمايشااه مرکزي معرفي شلد و   خدمات عمومي و تخصصي قابل

به امکانات مناسب آزملايشلالاه  ارهاهتمام مديرا  آزمايشااه در تضمين و ارتقاء کيفيت خدمات آ  مورد تأکيد قرار گرفت. رئيس آزمايشااه مرکزي دانشااه الزهرا )س(، با اش
ي اين بازديد رئيس ملرکلز ادامههاي عممي ابراز عالقه نمود. در  هاي عممي دانشااه، براي همکاري و تبادل اطالعات در زمينه مرکزي دانشااه سيستا  و بموچستا  و توانمندي

دي، ديتا سنتر، مرکز آپا و ... دانشااه ازجممه نيروگاه خورشي  هاي کارآفريني، رئيس ارتباط صنعت، رئيس آزمايشااه مرکزي دانشااه الزهرا )س( و هيئت همراه از ديار قسمت
شااه مرکزي دانشااه الزهرا )س( ويژه در زمينه انتقال دانب و تجربيات براي ساخت آزماي مابين، به بازديد نمودند. در اين نشست، دو طر  همچنين بر توسعه تعامالت عممي في
هاي تخصصي را فراه  نموده  ترين تجهيزات آزمايشااهي، محيط مناسبي جهت انجام انواع تست تأکيد کردند. آزمايشااه مرکزي دانشااه سيستا  و بموچستا  با گردآوري مدر 

 است.
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 هاي بردر ايران و آلمان حضور رئيس دانشگاه سيستان و بلوچستان در نشست رؤساي دانشگاه
هاي برتر ايرا  و آلما  تيرماه امسال در دانشااه عالمه طباطبائي برگزار گرديد. دکتر شهرام مهنا رييلس  نشست رؤساي دانشااه

سازي و ملديلريلت  المممي هاي برتر ايرا  و آلما  با هد  بهبود بين دفتر امور بين الممل دانشااه گفت: نشست رؤساي دانشااه
طبلاطلبلائلي  دانشااه از آلما  در دانشااه عالمه ٩دانشااه از ايرا  و  ۰۱هاي ايرا  و آلما  با حضور  هاي بين دانشااه همکاري

هاي ايرا  و آلما  در زمينه عموم انساني و عموم اجتماعي بود. وي گفت:  بين دانشااه  برگزار گرديد که اين  اولين جمسه همکاري
ها و نقشه راه تعيين شد. کري  خاک زر، رئيلس انلجلملن رؤسلاي  در اين نشست دو روزه، ساز و کارهاي همکاري، استراتژي

هاي آلما  و رئيس دانشااه فولداي آلما ، حسين ساالر آممي، قائ  مقام وزارت عموم، تحقيقات و فناوري ايرا  در املور  دانشااه
الممل، محمود نيمي احمدآبادي رئيس دانشااه تهرا ، حسين سميمي رئيس دانشااه عالمه طباطبائي و عميرضا بنداني رئيلس  بين

هاي آلماني  هاي ليبنر و ... از دانشااه دانشااه سيستا  و بموچستا ، دکتر روبرت رئيس دانشااه بامبرگ و روسا و معاونا  دانشااه
هاي ايرا  و  المممي دانشااه هاي بين زار، در حاشيه اين نشست، با تشريح همکاري در اين نشست حضور داشتند. دکتر کري  خاک

ها به ويژه تبادل دانشجو و پژوهشار خواهد بود و ما يك طرح پژوهشي نيز با همکلاري  آلما  گفت: اين همکاري در همه زمينه
دهي  و عالقه داري  رابطه دانشااه ايرا  و آلما  بهتر شود و به همين خاطر است که امروز  پژوهشارا  ايراني و آلماني انجام مي

کني  اين رابطه را بيشتر و بهتر کني . وي  افزود: هر کشوري براي خودش استراتژي خاصي دارد املا  ما اينجا هستي  و سعي مي
سازي عموم انساني و اجتماعي برسي  و اگر احترام متقابل و سازش در  المممي ما بايد اينجا به بهترين راهبرد همکاري در زمينه بين

 اين همکاري باشد حتما موفق خواهي  شد. 
هاي  هاي بين المممي مانند جذب دانشجو  و استاد، تسهيل شرکت استادها در کنفرانسهاي مختمف فعاليت دکتر بنداني رئيس دانشااه سيستا  و بموچستا  نيز گفت: ما بايد بخب

ضوعات عموم انساني پيلچليلدگلي المممي، جذب پسادکتراها و غيره را رشته هاي عموم انساني همانند رشته هاي تجربي و فني فعال کني . هرچند اين امربه دليل گستردگي مو بين
 هايي دارد ولي اين يك فرايند طوالني مدت است که بايد هميشه در اين مسير به حرکت رو به جمو ادامه دهي .

 هاي دهران و سيستان و بلوچستان هاي علمي و پووهشي دانشگاه نشست مشترک همکاري
هاي تهرا  و سيستا  و بموچستا ، نشست مشتلرکلي در دفلتلر  نامه عممي، آموزشي ميا  دانشااه در راستاي عممياتي کرد  تفاه 

عممي دو طر  برگزار شد. در اين نشست که با هد  ايجاد الاويي جهت  معاونت پژوهشي دانشااه با حضور مسئولين و اعضاي هيئت
توانمندسازي زنا  روستايي و توسعه کارآفريني روستايي در استا  سيستا  و بموچستا  برگزار گرديد، خان  دکتر آهنار از ملوسلسله 
مطالعات اجتماعي دانشااه تهرا  و خان  دکتر دادور، مشاور امور پژوهشي مرکز تحقيقات و مطالعات زنا  دانشااه تلهلرا  حضلور 

ها چارچوب کمي، طرح مورد بحث مورد موافقلت  داشتند. در اين نشست مشترک، پس از بحث و مباحثات صورت گرفته و ارائه ديدگاه
 طرفين قرار گرفت و مقرر شد تا با تشکيل کميته تخصصي روند ايجاد طرح آغاز گردد.

 بازديد شهردار کويته و امعي از معلمين پاکستان از دانشگاه سيستان و بلوچستان                  
دکتر کمي  اهلل، شهردار کويته پاکستا  و هيات همراه، ارديبهشت امسال از دانشااه سيستا  و بموچستا  بازديد نمودند. دکتر شهلرام 
مهنا رييس دفتر امور بين الممل وهمکاري هاي بين دانشااهي دانشااه، هد  بازديد شهردار کويته از شهر زاهدا  و اين دانشااه را، 

هاي تجاري و آموزشي بين دو استا  همسايه ايرا  و پاکستا  عنوا  نمود. معاو  آموزشي دانشااه نيز در اين جمسه گسترش فعاليت
آمادگي دانشااه را براي تبادل استاد و دانشجو اعالم کرد. پس از آ  شهردار کويته به همراه تعدادي از معممين شلهلر کلويلتله و 

 دانشجويا  دانشااه بموچستا  پاکستاني از قسمتهاي مختمف دانشااه بازديد و امکانات دانشااه را قابل توجه اعالم نمودند.
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 برگزاري هماي  گراميداشت حکيم ابوالقاسم فردوسي

امسال برگزار گرديد. اين مراس  با حضور جمعي از اسلاتليلد و   مراس  گراميداشت حکي  ابوالقاس  فردوسي و روز ادب پارسي، ارديبهشت
دانشجويا  زبا  و ادبيات پارسي انجام شد و خان  دکتر خميمي در مورد لزوم برگزاري و گراميداشت اين روز عنوا  نمود: شاهنامه فردوسي 

باشد که به مفاهي  با ارزشي همچو  خرد ورزي، داد ورزي و ايرا  دوستي اشلاره دارد و در  يکي از مفاخر بزرگ فرهناي کشورما  مي
شلده اسلت. وي  هاي مختمف ترجمله رو به زبا  و قربي ويژه است و از اين  ميا  ساير دوستدارا  و محققا  کشورهاي دنيا نيز داراي ار 

داد و اگر اين زحمات نبود شايد فرهنگ ما نيز  دوستي فردوسي نبود سي سال رنج و زحمت گردآوري اين اثر را به خود نمي گفت: اگر ايرا 
بدين شکل ناب و اصيل نبود. وي در بخب دياري از سخنانب گفت: شاهنامه سند هويت و پايداري قوم ايراني است که حاملل تلملد  

نظيلر را از ديلالر  هاي بي فرهناي و داراي زبا  فاخر و روايات حماسي وز  خاصي است. ايشا  انتخاب زبا  و ابداع واژگا  و استعاره
بماند. ايشا    هاي متمادي همچنا  باقي بديل دانست که آ  را از ديار آثار فرهناي مجزا نموده و باعث گرديده قر  خصوصيات اين اثر بي

گشته، شايسته است تا با شناخت و ار  نلهلاد  بله  گرا  انساني واقعدر خاتمه گفت: در دوراني که هويت انسا  آما  تير هجوم مالمت
تري براي خودما  فراه  نمائليل . در  دوستي هستند، دنيايي آرام و دوستانه و منزلت مشاهير عممي و ادبي کشورما  که منابع انسا   مقام

 خواني پرداختند که با استقبال حاضرا  همراه بود. اين مراس  برخي از اساتيد دانشااه به شاهنامه

 عنوان رئيس شبکه اامعه و دانشگاه در استان  انتصاب دکتر بنداني به   
عنوا  رئيس شبکه جامعه و دانشااه در   طي حکمي از سوي وزير عموم، تحقيقات و فناوري، دکتر عميرضا بنداني به
نامه همکاري ميا  وزارت عموم، تحقيقات و  استا  منصوب شد. در بخشي از اين حک  آمده است: پيرو انعقاد تفاه 

 ۰6۱٩۱7هاي استراتژيك رياست جمهوري به شماره فناوري، وزارت کشور، سازما  برنامه و بودجه و مرکز بررسي

اساسنلامله ايلن  ۲ماده  7و به استناد به بند  ”شبکه ممي جامعه و دانشااه“ در خصوص تشکيل ٩۱/۰۲/۲۱مور  
انت شويد. اميد است با استع عنوا  رئيس اين شبکه در استا  سيستا  و بموچستا  منصوب مي موجب اين حک ، جنابعالي به مدت دو سال، به شبکه، به

شيلد. ويژه ايفاي نقب مسئوليت اجتماعي دانشااه، موفق و مؤيد با از خداوند متعال و با همکاري نخباا  و خبرگا  استاني در تحقق اهدا  شبکه، به
رئيس و يك  عنوا  نايب ي بهعنوا  رئيس شبکه، معاو  فرهناي و اجتماع گفتني است که اين شبکه هما  اتاق فکر سابق با ساختار جديد است که در آ  رئيس دانشااه مادر به

 نفر با انتخاب رئيس شبکه به عنوا  دبير عضويت دارند. 

 IHELحضور در چهارمين کارگاه آموزشي طرح بين المللي سازي آموزشي عالي در دانشگاه هاي ايراني 
 ۲۲تا  ۲6که   IHELهاي ايرانيدانشااه سيستا  و بموچستا  در چهارمين کارگاه آموزشي طرح بين المممي سازي آموزشي عالي در دانشااه 

شهريور امسال در دانشااه عالمه طباطبايي برگزار گرديد، شرکت نمود. نمايندگا  دانشااه سيستا  و بموچستا ، جناب آقاي دکتر قاسلملي  
هاي الکترونيکي، با الممل، مهندس شاهپور رحماني مديريت فناوري اطالعات و مهندس اسماعيمي، رييس مرکز آموزش رييس دفتر امور بين

ي فناوري اطالعات جلهلت هاي موجود در حوزههاي بالقوه آ  و زيرساخت شرکت در اين کارگاه با ارائه گزارش به معرفي دانشااه و قابميت
اسپانيا، امکانات و تجهيزات مورداستلفلاده آ   Alicanteهاي ارائه شده توسط کارشناسا  دانشااه بين المممي سازي پرداختند. در کارگاه

هاي آموزشي در اسلتلوديلو، املکلانلات اي در خصوص توليد فيم دانشااه تشريح گرديد: خدمات مبتني بر رايانب ابري، امکانات چندرسانه
چندرسانه اي در خصوص درخواست ضبط يك کالس، ارائه کنفرانس يا سخنراني بطور خودکار، سامانه اي جهت ارائه دوره هاي الکترونيکي 

 به متقاضيا  آزاد و ارائه گواهي توسط دانشااه.
اين کارگاه با حضور نمايندگاني از دانشااه هاي شيراز، عالمه طباطبايي، فردوسي مشهد، کردستا ، سيستا  و بموچستا  و دانشااه شهليلد 

ي مديريت ها و نحوهي بهتر دانشااهي جذب سرمايه به منظور توسعهچمرا  اهواز  ترتيب يافت. در کارگاه ياد شده، موضوعاتي شامل نحوه
ي اروپا در قالب برنامه ي  ديههاي بين المممي مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت. کارگاه بين المممي سازي آموزش عالي پروژه ي همکاري است که با تأمين مالي مشترک اتحاپروژه

Erasmus +    دانشااه اروپايي انجام مي شود. در چارچوب اين برنامه، گسترش سطح تبادل ميا  استلادا  و  6دانشااه و مؤسسه ي آموزش عالي در ايرا  و همکاري  6توسط
 ها با ساير کشورها به واسطه ي تحقق اهدا  متعددي، مورد هد  قرار گرفته است.کارکنا  دانشااه

 اارايي کردن دفاهم نامه هاي همکاري علمي، پووهشي و آموزشي دانشگاه سيستان و بلوچستان 
اولين جمسه هماهناي در زمينه اجرايي کرد  تفاه  نامه همکاري عممي، پژوهشي و آموزشي بين دانشااه سيستا  و بموچستا  و پژوهشااه 

در محل معاونت پژوهشي دانشااه برگزار گرديد.  در اين جمسه معاو  پژوهشي، مدير امور  ۰6٩6ميراث فرهناي و گردشاري ارديبهشت 
وهشااه ميراث فرهناي حضور داشتند.. بخشي از مصوبات اين جمسه  شناسي پژحقوقي و بين الممل، مشاور عالي و رئيس پژوهشکده باستا 

عبارتند از: تقويت مطالعات ميا  رشته اي در باستانشناسي، آموزش استادکارا  و دانشجويا  دانشااه در رشته هاي هنري و برگزاري 
کنفرانس بين المممي مشترک با موضوع باستانشناسي جنوب شرق ايرا  و کشورهاي عضو اکو. همچنين مقرر گرديد دانشااه سيستا  و 

ژوهشااه  هاي عممي با کشور پاکستا  و افغانستا  در زمينه انجام پروژه هاي مشترک با پبموچستا  به عنوا  نهاد هماهنگ کننده فعاليت
هاي يکديار استفاده کنند. در پايا  مهمانا  از آزمايشااه مرکزي و امکانات آزمايشااهي مرتبط با همکاري نمايد و دو طر  از توانمندي
 آزمايب داده هاي باستاني بازديد کردند. 
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 نشست معاون علمي و فناورى رياست امهورى با دانشگاهيان و شرکت هاى دان  بنيان
ديدار نملود. در  دکتر ستارى معاو  عممي و فناورى رييس جمهور با جمعي از نخباا  عممي و روساى دانشااه هاى استا 

اين مراس  مهندس عمي اوسط هاشمي، روساي دانشااه هاي استا ، کارآفرينا ، اساتيد، پژوهشارا  برتر و تلعلدادي از 
نشست اظهار داشت: از روز نخست فعاليت در معاونت عممي و   شرکت هاي دانب بنيا  حضور داشتند. دکتر ستاري در اين

فناوري رئيس جمهوري به دنبال ورود راهکار جديد، از طريق پژوهب در حوزه اقتصاد بودم. وي افزود: دانشااه هلا ملبلدا 
تحرک و پويايي در حوزه هاي مختمف از جممه اقتصاد، فرهنگ، کارآفريني و توسعه هستند و وارد کرد  يك مدل غربي به 

درصد بودجه دانشااه ها در غرب از محل  ۰6اين حوزه به دردما  نمي خورد. اما مي تواني  به عنوا  مثال از اين روش که 
شود، براي اجراي کارهاي پژوهشي و توليد فلنلاوري اللالو فروش فناوري تامين مي

برداري کني . معاو  رئيس جمهور گفت: اگر فکر مي کنيد پژوهب بدو  پول دولت به جايي نمي رسد اشتباه است زيرا نتيجه پژوهب با 
پول دولت توليد پيکا  است. زيرا دولت کارآيي الزم را ندارد. تا زماني که بخب خصوصي وارد کارهاي پژوهشي نشود کارهاي پژوهشي 

کند. بر اين اساس بايد يك محيط رسد. ستاري تاکيد کرد: دولتي که با اقتصاد نفتي باال بيايد هيچ احتياجي به ممت پيدا نميبه جايي نمي
کنند که تمامي آنها در دولت تدبير و شرکت دانب بنيا  در کشور فعاليت مي ۲66کسب و کار جديد تعريف کرد.  وي گفت: سه هزار و 

نوع خدمات و تسهيالت مختمف از سوي معاونت عممي و فناوري رياست جمهوري به اين شرکت ها ارائله  ۰۰۱اميد ايجاد شده است و 
مي شود. بايد جهت دهي در کشور به سمت اقتصاد دانب بنيا  باشد که تحقق اين امر مستمزم تعريف يك سري مولفه هاي جديلد از 
جممه استفاده از نيروي انساني توانمند است. رئيس بنياد ممي نخباا  بيا  کلرد: نليلروي 
انساني فوق العاده اي در کشور وجود دارد که مي توا  با اطمينا  به اين بخب، بهلتلريلن 
استفاده را از اين ظرفيت براي توسعه کسب و کار و ترويج کارآفرينلي کلرد. وي افلزود: 
جوانا  را استخدام نکنيد که باوييد چه کار کنند بمکه استخدام کنيد که باويند براي بهبود 
وضعيت اقتصاد چه کار بايد کرد. معاو  عممي و فناوري رئيس جمهور تصلريلح کلرد: در 

ماه آينده در سيستا  و بموچستا  پياده سازي مي شود که پايه خيمي از اتفاقات  ۲تا  بحث آب هاي ژر  نخستين اقدام در کشور 
در آينده اين استا  خواهد بود. وي افزود: سه سال پيب پارک عم  و فناوري سيستا  و بموچستا  فعاليتي نداشت اما در بلازديلد 
امروز خود از اين مجموعه از حضور جوانا  مستعد و فعاليت شرکت هاي دانب بنيا  لذت بردم. ستاري ادامه داد: هلر چلقلدر 
بتواني  به پارک عم  و فناوري سيستا  و بموچستا  کمك مي کني  تا جوانا  بيشتري به فعاليت در اين مجموعه روي آورنلد. 

ماه آينده پروژه پايموت در زمينه تبخير آب در چاه نيمه هاي سيستا  استارت مي خورد. وي تاکيد کرد: گليلاهلا   ۲همچنين تا 
دارويي و گاو سيستاني از ظرفيت هاي بسيار خوب منطقه سيستا  هستند که بايد شرکت هاي دانب بنيا  در اين بلخلب هلا 
سرمايه گذاري کنند. وي گفت: اگر فکر مي کنيد سيستا  و بموچستا  با پول دولت آباد مي شود اشتباه است در صورتي که دولت 
يازده  در اين استا  سرمايه گذاري هاي زيادي کرده اما تا خود جوانا  نخبه بومي با حمايت بخب خصوصي در فعاليت هلاي 

 اقتصادي پاي کار نيايند در اين استا  اتفاقي نمي افتد.
هايما  در جهت رشد و  حبتدکتر کردى معاو  پژوهشي دانشااه نيز طي سخناني گفت: هر نشستي که برگزار مي گردد با منافع ممي کشور گره خورده و ما بايستي برآيند ص
د. وي خاطر نشا  سلاخلت اشنسرعت توسعه عممي کشور باشد. وى گفت: در دنيا هيچ ممتي وجود ندارد که فاقد استعداد باشد مارآ  که استعدادها به درستي شناخته نشده ب
و بدو  در نظر گرفتن اين  تاس استعدادها بايد درست شناخته شود و درست پرورش يابد چرا که شناسايي و رشد استعدادهاى يك منطقه نيازمند عزم راسخ و تغيير نااه بمندي
وکاهب بوروکراسي اداري را ها مولفه نمي توا  در اين مسير موفق باشي . ايشا  داشتن ارتباطات، بهينه سازى جمعيت، تغيير الاوى آموزش، ماموريت محور نمود  دانشااه 

انرژى هاى تجديد پذيلر، ايلجلاد قه از مهمترين راهکارهاى توسعه پايدار در هر کشور عنوا  نمود .معاو  پژوهشي دانشااه در ادامه به ارائه چند پيشنهاد منجممه: ايجاد منط
 در استا  اشاره و اجراي آ  را سازنده و مفيد دانست.  ICTمنطقه عم  و فناورى استا  و تاسيس صندوق نوآورى و شکوفايي و مرکز 

فناورى و شرکت هلاى و  در بخب دياري از اين مراس  روساى دانشااه هاي زابل و دريانوردي و عموم دريايي چابهار نظرات و ديدگاه هاى خود را در خصوص مدل توسعه
. در خاتمه جمسه پرسلب و موددانب بنيا  مطرح نمودند. همچنين دکتر رهبررحيمي در مورد تامين آب شرب نقاط روستايي با استفاده از سيست  خورشيدي مطالبي را ارائه ن

  پاسخ برگزار و به سواالت مطروحه از سوي مدعوين پاسخ داده شد 
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 ساخت کتابخانه دوسط بنياد قلم چي در دانشگاه اارايي شد
ي خيلريلن  چي به منظور ساخت کتابخانه، توسط دکتر محمدرضا حافظي، رئيس جامعه اولين چك بنياد عممي آموزشي قم 

 ي دانشااه تحويل شد. ساز کشور به نماينده مدرسه
ساز کلل کشلور، ملديلرا   مديره مجمع خيرين مدرسه طي مراسمي با حضور مهندس قم  چي و همکارا ، اعضاي هيئت

سازما  نوسازي مدارس و  رياست دانشکده کارآفريني دانشااه تهرا  اين چك، به دکتر فيروزي جهانتيغ نماينده دانشلالاه 
چي، قلرار اسلت تلا  سيستا  و بموچستا  در تهرا  تحويل شد.الزم به يادآوري است با مشارکت بنياد عممي، آموزشي قم 

مترمربع در دانشااه سيستا  و بموچستا  احداث گردد. پس از مشارکت خير گراملي دکلتلر  ۲666اي به مساحت  کتابخانه
 باشد هاي خيرين محترم در سه سال اخير مي مصمي نژاد، اين دومين پروژه در حال اجرا از محل کمك
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 دانشگاه

 دقدير و سپاسگزاري معاون پووه  و فناوري وزارت علو  از رياست دانشگاه  
دکتر وحيد احمدي معاو  پژوهب و فناوري وزارت عموم، تحقيقات و فناوري از زحمات و تالش هاي دکتر 
 بنداني در جهت ايجاد آزمايشااه مرکزي دانشااه تشکر و قدرداني نمود. متن تقدير نامه بدين شرح است:

با عنايت به اهميت ايجاد آزمايشااه هاي مرکزي، به منظور متمرکز نمود  تجهيزات، افزايب بهره وري و 
تسهيل دسترسي محققا  و دانشمندا  کشور به امکانات موجود، نقب موثر و خطير مديريت اين آزمايشااه 
در حفظ و حراست و بهره برداري بهينه از اين سرمايه هاي عظي  ممي قابل چش  پوشي نيسلت. بلديلن 
 وسيمه از زحمات ارزشمند جنابعالي در راستاي رشد و شکوفايي کشور و ايجاد شرايط شايسته براي محققا  و انديشمندا  در انلجلام پلروژه هلاي

را ا  تحقيقاتي و تحقق اهدا  شبکه آزمايشااههاي عممي ايرا  )شاعا( تشکر و قدرداني مي نمايد. توفيق روز افزو  شما و تمامي همکارا  محترمت
 معاو  پژوهب و فناوري -از خداوند متعال خواستارم.                                                           وحيد احمدي
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 نامه همکاري مشترک علمي، پووهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان و بنياد علم پاکستان  امضاي دفاهم
دکتر شهرام مهنا رييس دفتر امور بين الممل و همکاري هاي بين دانشااهي گفت: پروفسور محمد اشر  رئيس بنياد عم  پاکسلتلا  بله 

منظور ديدار و گفتاو با رئيس دانشااه سيستا  و بموچستا  و گسترش روابط عممي و پژوهشي به زاهدا  سفر و پس از بازديد از امکانات و  
نامه، دکتر  نامه همکاري امضاء نمود. همچنين در جريا  امضاي اين تفاه  هاي دانشااه سيستا  و بموچستا ، با اين دانشااه تفاه  دانشکده

عنوا  نماينده وزارت عموم در کميته مشترک همکاري عممي و تحقيقاتي و پروفسور محملد  بنداني رئيس دانشااه سيستا  و بموچستا  به 
هاي دکتري مشترک موافقت  هاي تحقيقاتي مشترک محققين ايراني و پاکستاني و ايجاد دوره اشر  رئيس بنياد عم  پاکستا ، با انجام طرح

هاي کشور پاکستا  آمادگي همکاري دارد. پلروفسلور  نمودند. دکتر بنداني نيز تأکيد نمود اين دانشااه در همه موضوعات عممي با دانشااه
عنوا  نماينده کشور پلاکسلتلا   هاي دانشااه را عالي ارزيابي کرد و گفت: به هاي مختمف دانشااه، زيرساخت اشر  نيز پس از بازديد بخب

درزمينه ي عممي، فناوري و پژوهشي، همکاري خود را با اين دانشااه گسترش خواهند داد. در اين جمسه دو طر  آمادگي خلود را بلراي 
 تبادل استاد و دانشجو اعالم نمودند.

 هاي ايراني و کارگاه هنر انديشيدن  هماي  اقبال اهاني و ايده
در راستاي ترويج فرهنگ کارآفريني در بين دانشجويا ، مرکز کارآفريني دانشااه با همکاري انجمن عممي کارآفريني اقدام به بلرپلايلي 

نفر از دانشجويا  و سه تن از فعاال  حوزه کارآفريني ممي  ۰6هاي ايراني نمود. اين همايب با حضور بيب از  همايب اقبال جهاني و ايده
المممي، در تاالر معرا  دانشااه سيستا  و بموچستا  برگزار شد. دکتر کردي معاو  پژوهشي دانشااه، با ايراد سخلنلانلي تلرويلج  و بين

شده طي برگزاري اين   هاي انجام کارآفريني را در بين دانشجويا  در راستاي رسيد  به دانشااه کارآفرين ضروري دانست. از ديار برنامه
هاي ايجاد انايزه توسط سه تن از مهمانا  همايب و طرح پاسخ به سؤاالت  توا  به ارائه پنمي در حوزه ايده پردازي و روش همايب مي

، از کارآفرينا  موفق استراليا و ارائله ALEX ZARآقاي  مطروحه از سوي دانشجويا ، برگزاري کارگاهي با عنوا  هنر انديشيد  توسط
هاي اصولي انديشيد ، مطالعه و افکار ارادي و مثبت را عنوا  نمود که با استقبال دانشجلويلا   مباحثي در زمينه ي تمرکز حواس، روش

همراه بود. در پايا  نيز دکتر شهيکي رئيس مرکز کارآفريني دانشااه ضمن تشکر از حضور مهمانا  و دانشجويا  خواستار مشارکت هلر 
 ها شد. عممي در اين قبيل برنامه چه بيشتر دانشجويا  و اعضاي هيئت

 هاي دانشگاه  ها و کارگاه مراسم دجليل از کارشناسان آزمايشگاه
هاي دانشااه سيستا  و بموچستا  بلا حضلور  ها و کارگاه به مناسبت فرارسيد  روز آزمايشااه، مراس  تجميل از کارشناسا  آزمايشااه

ها در  ها و کارگاه ها، رياست آزمايشااه مرکزي و همچنين کارشناسا  آزمايشااه معاونت پژوهشي دانشااه، معاونين پژوهشي دانشکده
تئاتر مهندسي برگزار شد. دکتر کردي، معاو  پژوهب و فناوري دانشااه سيستا  و بموچستا  در آغاز مراس  گفت: با توجه  سالن آمفي
فروردين در تقوي  اين وزارتخانله  66اي که وزارت عموم، تحقيقات و فناوري به انجام امور فني و تحقيقات کاربردي دارد،  به نااه ويژه

ها بيشترين تأثير را بر فرآيندهاي تحقيقاتي و پژوهشي دارنلد  گذاري شده است. وي بابيا  اينکه آزمايشااه عنوا  روز آزمايشااه نام  به
هاي مختمف در پيشبرد اهدا  دانشالاه تلأثليلرگلذار و  ها و کارگاه ها از جنبه اظهار داشت: نقب آزمايشااه و کارشناسا  آزمايشااه

افزود: مشلارکلت در ملبلاحلث  رود. وي کندي پيب مي چشماير است. آزمايشااه تنها جايااه عممي براي آموزش عممي به دانشجويا  است و بدو  وجود کارشناسا  امر تحقيقات به
هاي  هاي بيرو  ازجممه مأموريت   و دستااهدهي و ارائه خدمات پژوهشي به دانشجويا ها، انجام تحقيقات کاربردي و تقويت و ارتقاي سرويس نامه تحصيالت تکميمي، انتشار مقاله از پايا 

نمود و آنا  را جزو مؤثرترين کارکنا  دانشالاه  ها قدرداني گرفته توسط کارشناسا  آزمايشااه هاي مثبت انجام آيد. ايشا  از زحمات و فعاليت ها و کارگاه به شمار مي کارشناسا  آزمايشااه
هاي کار را ستود  نا  در مقابل سختيل آدانست چراکه آنا  از لحاظ محيط شغمي در فضاي آزمايشااهي و در معرض مواد شيميايي، پرتوهاي مضر و اموا  مغناطيسي قرار دارند. وي تحم

در دانشااه خبر داد..   HSEستقرار استانداردهاياي براي ا و ابراز اميدواري نمود تا مسئوال  دانشااه توجه بيشتري به کارشناسا  شاغل در اين زمينه مبذول دارند. ايشا  از تدوين برنامه
ها قدرداني نمودند. در پايا   شااهمايدکتر داوود محبي کمهري رييس دانشکده مهندسي شهيد نيکبخت و دکتر مهدي شفيعي آفاراني نيز طي سخناني از زحمات همکارا  و کارشناسا  آز

ا داده شد. در پلايلا  از هلمله ه به بيا  مشکالت کاري خود پرداختند و از جانب مسولين قول مساعدت و پيايري مسائل و مشکالت آ   کارشناسا  در حضور مديرا  حاضر در جمسه
 ها با اهداي لوح سپاس تقدير به عمل آمد.  ها و آزمايشااه کارشناسا  کارگاه
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 9 صنعت و اامعه

 6931هاي پووهشي کميته امداد اما  خميني )ره( استان سيستان و بلوچستان  سال اولويت
از کميه همکارا  و مددجويا  تحت حمايت کميته امداد امام خميني )ره( و افراد عالقه مند که در مقطع کارشناسي ارشد و بلاالتلر 
مشغول به تحصيل مي باشند و يا فار  التحصيل شده اند دعوت مي گردد درصورت تمايل و با رعايت بخب نامه هلاي ملرکلز 
آموزش و پژوهب و هماهناي با مشاورين و کارشناسا  مسئول آموزش و پژوهب استا   از بين موضوعات اعالم شده زير نسبت 
به انتخاب موضوع پايا  نامه يا طرح پژوهشي خود اقدام نمايند. عالقمندا  ميتوانند براي کسب اطالعات بيشتر به دفتر ارتباط بلا 

 صنعت دانشااه  مراجعه نمايند

 هاي پووهشي خارج سازماني دانشگاه سيستان و بلوچستان عناوين طرح 

 عنوان دحقيق رديف

 سال 79راهکارهاي دسهيل و موفقيت ازدواج دختران باالي  6

 بررسي وضعيت سالمت روان خانواده هاي مورد حمايت وراهکارهاي بهبود آن 7

 بررسي عوامل موثر بر بروز پديده طالق در اامعه مدداويي استان 9

 بررسي داثير اردوهاي زياردي بر باورهاي ديني واعتقادي اوانان مورد حمايت 1

 صنعتي و سنتي  عوامل موثر بر گراي  اوانان به مواد مخدر 5

 رديف عنوان طرح پووهشي خارج سازماني کارفرما مجري

دکتر محمدرضا 

 قاسمي

شرکت برق من قه اي سيستان و 

 بلوچستان

کيلو ولت با معيار  19ارائه طرح بهينه دکل هاي انتقال برق س ح 

 قراردادن وزن دکل
  

6 

شبيه سازي حالت پايا و ديناميکي واحد منو اديلن گاليکول مجتمع  پتروشيمي مرواريد دکتر اعفر صادقي

 پتروشيمي مرواريد

7 

معاونت علمي و فناوري رياست  دکتر آرزو قهقايي

 امهوري

  

 9 داروهاي ضد آميلوئيدي با منشاء گياهي در درمان بيماري آلزايمر

دکتر رضا 

 اهانشاهي

 شرکت ملي صنايع مس ايران

  

 1 م العات مقدمادي زهکشي معدن مس دره زار

مهندس محسن 

 کيهان پور

 سازمان برنامه و بوداه کشور

  

 5 بررسي و شناخت معماري قالع داريخي در استان سيستان و بلوچستان

دکتر سيد مسعود 

 برکادي

شرکت برق من قه اي سيستان و 

 بلوچستان

بررسي مشکالت حفاظت ديستانس و پديده ي زير سنکرون در حضور 

نيروگاههاي بادي در شبکه انتقال شمال استان سيستان و بلوچستان و 

 اديمي(-ارايه راه حل مناسب )م العه موردي خط سفيدآبه

1 

مهندس احمد 

 کاظمي

 سازمان فناوري اطالعات ايران

  

اخذ خدمات در زمينه حوادث و پيشگيري از دهديدات و اسيب پذيري 

 هاي فضاي دبادل اطالعات

2 
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 صنعت و اامعه

 هاي پووهشي         اولويت 
01 

 هاي پووهشي سازمان بهزيستي استان سيستان و بلوچستان اولويت
سازما  بهزيستي استا  سيستا  و بموچستا  در جهت نيل به اهدا  سازماني و به منظور توسعه, تعميق و اتخاذ راهکلارهلاي حلل 

هاي پژوهشي، از مشارکت در پايا  نامله دعوت ازپژوهشارا  حقيقي و حقوقي به منظور اجراي طرح مسايل مبتال به سازما , ضمن
هاي پژوهشي را در فرم کوتاه نلوشلتله و بله نمايد. عالقمندا  پروپوزالهاي دانشجويي ارشد و دکتري نيز استقبال ميها و رساله

هاي پژوهشي به معلنلي اللزام دبيرخانه پژوهب سازما  ارسال نمايند. اما ارسال پروپوزال   RESEARCH@BEHZISTI.GOV.IRايميل
اي و تائيد سلازملا , بلر اسلاس سازما  براي همکاري نخواهد بود. همچنين پروپوزال ها پس از بررسي و ارزشيابي عممي، هزينه

و ساير قوانين و ضوابط مرتبط ابتدا درسمات ممي ثبت و پس از تائيد شوراي عالي عتف واخذ کد رهايري، در نهايت منجر بله انلعلقلاد  ۱6دستورالعمل ماده 
گردد. اشخاص حقيقي بعنوا  پژوهشار مي بايست داراي حک  عضويت در هيئت عممي دانشااه بوده و اشخاص حقوقي شامل موسلسلات دانلب قرارداد مي

اي از رياست دانشااه متبوع خود مبني بر مجلوز انلجلام بنيا , دانشااه ها و .... ميباشند. در صورت تصويب پروپوزال و عقد قرارداد, مجري موظف است نامه
ايلا  نلامله ع پپژوهب اخذ و به دبيرخانه پژوهب سازما  ارائه نمايند. قراردادهاي مربوط به پژوهب مشمول قانو  منع مداخمه کارکنا  دولت ميباشد. موضو

ياز است. دانشلجلو د نهاي دانشجويي بايد در راستاي اولويت هاي پژوهشي سازما  بهزيستي بوده و ارائه نامه از دانشااه بعنوا  تائيديه موضوع پايا  نامه مور
يا  نامله هلاي پا پس از تدوين پايا  نامه, دو نسخه مکتوب به همراه سي دي فايل از پايا  نامه خود را به دبيرخانه پژوهب تحويل نمايد. حمايت سازما  از

ايت سازما  انلجلام در پايا  نامه هاي دانشجويي که با حم بود. دانشجويي بيشتر در زمينه تبادل اطالعات, آمار موجود, مراکز تابعه سازما , آزمودنيها وخواهد
گونه پاسخاويي هر ميشوند، دانشجو ممزم به در  عبارت اين پايا  نامه با حمايت سازما  بهزيستي انجام گرفته است.در ابتداي پايا  نامه خود مي باشد. جهت

 تماس حاصل فرمائيد . 66766۰۰7مي توانيد بادبيرخانه پژوهب 
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 هاي پووهشي         اولويت 
00 

 اولويت پووهشي مراع پيشنهاد دهنده

 معاونت امور حقوقي و مجمس

  

 بررسي و تدوين راهکارهاي عممياتي ارتقاء منزلت و جايااه فرهنايا  مبتني بر سند تحول بنيادين

 بررسي ميزا  تاثير آراء صادره از سوي هيات رسيدگي به تخمفات اداري در کاهب تخمفات اداري

 تحميل موضوعي و محتوايي مکاتبات دفتر امور مجمس

 بررسي تذکرات و سواالت نمايندگا  محترم مجمس از وزارت آموزش و پرورش و تعيين ميزا  انطباق آ  با قوانين 

 آسيب شناسي آموزش و پرورش مناطق مرزي و ارائه راهکارهاي مناسب به منظور رفع آسي بها و اعتباربخشي آ  سازما  مدارس غيردولتي

 ارزشيابي جامع نظام توليد و پخب کتاب توسط کانو  پرورش فکري کودکا  و نوجوانا  کانو  پرورش فکري کودکا  و نوجوانا 

 ارزشيابي تشکيالت و ساختار سازماني کانو  پرورش فکري کودکا  و نوجوانا 

 ارزشيابي جامع کتابخانه هاي پستي و مراکز سيار )شهري و روستايي( کانو  پرورش فکري کودکا  و نوجوانا 

 ارزشيابي جامع فعاليت هاي مراکز فرهناي کانو  پرورش فکري کودکا  و نوجوانا 

 سازما  آموزش و پرورش استثنايي

  

 تدوين استاندارهاي محتوايي برنامه درسي مهارت زندگي دوره ابتدايي و اعتبار بخشي آ 

 تدوين و اعتباربخشي استانداردهاي محتوايي و عممکردي دروس مختمف دوره ابتدايي دانب آموزا  با نيازهاي ويژه

 طراحي و تدوين منابع آموزش مناسب براي معمما  در حيطه دانب آموزا  چند معموليتي و اعتبار بخشي  

 معاونت تربيت بدني و سالمت

  

 ارزشيابي جامع پايااه هاي حرکت اصالحي استانها)برنامه ها، نتايج، تجهيزات و دستاوردها(  

 ارزشيابي اجراي برنامه درسي تربيت بدني و ارائه راهکارهاي کيفيت بخشي آ 

 ارزشيابي از فضا، امکانات و تجهيزات ورزشي مدارس از منظر استانداردهاي درس تربيت بدني

 شوراي عالي آموزش و پرورش

  

 تربيتي قانو  گريزي)مصوبات شوراي عالي( در نظام تعمي  و تربيت رسمي و عمومي -آسيب شناسي فرهناي

 طراحي الاوي عممياتي اقتصاد مقاومتي در آموزش و پرورش

 ارزشيابي از اساسنامه مدارس نمونه دولتي

 ارزشيابي از اساسنامه مدارس ورزش

 ارزشيابي از اساسنامه مدارس قراني

 ارزشيابي طرح جامع تقويت و تعميق نماز در مراکز آموزشي و تربيتي

مرکز برنامه ريزي نيروي انساني و فناوري 
 اطالعات

 ارزشيابي جامع سامانه هاي نرم افزاري وزارت آموزش وپرورش و ارائه راهکارهاي مناسب براي يکپارچه سازي  

 مرکز سنجب

  

 تهيه، تدوين و اعتبار بخشي ارزشيابي مؤلفه هاي نظام آموزش و پرورش ايرا 

 بررسي چالب هاي ساختاري براي نظارت و ارزشيابي کيفيت در آموزش و پرورش و ارائه راهکارهاي الزم 

 تجزيه و تحميل نتايج امتحانات نهايي جهت تعيين نقاط قوت و ضعف در طراحي سواالت امتحاني

 معاونت آموزش ابتدايي

  

 امکا  سنجي اجراي نظام دوري در دوره ابتدايي

 آسيب شناسي اجراي ساختار جديد نظام آموزشي و ارائه راهکارهاي بهبود آ 

 بررسي و چاوناي توسعه کمي و يکفي آموزش و پرورش روستايي و عشايري

 معاونت آموزش متوسطه

  

 ارزشيابي کارايي بيروني رشته هاي زمينه ي صنعت در متوسطه شاخه ي فني و حرفه اي

 ارزشيابي جامع آيين نامه و عممکرد گروه هاي آموزشي

 ارزشيابي مسابقات فرهناي و هنري معاونت پرورشي و فرهناي

 طراحي و تدوين الاوي جامع ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره، )سازگاري(براساس ساختار و اعتبار بخشي آ 

 طراحي الاوي جامع ارتقاي سالمت روا  در مدارس کشور

 معاونت توسعه مديريت و

 پشتيباني

 تدوين شاخص هاي برآورد هزينه تمام شده دانب آموزي در بخب دولتي به تفکيك دوره تحصيمي در استا  ها

 طراحي، تدوين و اعتباربخشي استانداردهاي کاال و خدمات مورد نياز آموزش و تبيين راهکارهاي اجرايي آ 

اداره کل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشي 
 سازما  پژوهب و برنامه ريزي

 مباني نظري سبك شناسي تصوير در کتاب هاي درسي با تفکيك جنبه هاي محتوايي در پايه اول و دوم ابتدايي

 مطالعه تطبيقي انتخاب فونت مناسب براي آموزش حرو  الفبا )تأييد با شرح عنوا  و انتخاب کشورهاي عربي(

 تناسب حج  و دشواري مفهومي دروس پايه هاي تحصيمي )يا کتاب درسي خاص( با زما  اختصاص يافته  دبيرخانه شوراي هماهناي عممي سازما  پژوهب

 6931هاي پووهشي اداره آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان  سال اولويت
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 هانامه دفاهم

 دفاهم نامه همکاري ميان وزارت کشور و دانشگاه سيستان و بلوچستان

تفاه  نامه همکاري دو جانبه ميا  دانشااه سيستا  و بموچستا  براي همکاري هاي بيشتر در طلرح آسليلب هلاي 
اجتماعي ميا  دو طر  منعقد گرديد. براساس اين تفاه  نامه دانشااه و وزارت کشور در طرح آسيب هاي اجتماعي کله 
به اختصار طرح پژوهشي ناميده مي شود با يکديار همکاري مي نمايند. از مه  ترين محورهاي همکاري مورد تلوافلق 
طرفين مي توا  به اين موارد اشاره نمود: برگزاري نشست ها و همايب هاي تخصصي در حوزه آسيب هاي اجتماعلي، 

      انتشار کتاب هاي تلالليلفلي و آثلار تلرجلمله شلده در حلوزه مسلايلل اجلتلملاعلي در ايلرا  و جلهلا ،                                               
 همکاري در ساماندهي هيئت انديشه ورز شوراي اجتماعي کشور و برگزاري منظ  جمسات در اين رابطه

02 

 دفاهم نامه همکاري ميان موسسه دحقيقات آب و دانشگاه سيستان و بلوچستان

تفاه  نامه همکاري ميا  دانشااه و موسسه تحقيقات آب ارديبهشت امسال در محل حوزه رياست به امضاء رسيد. در راستاي مفاد 
ي امضاء شده ميا  وزارتين نيرو و عموم، تحقيقات و فناوري و همچنين ماموريت دانشااه سيستا  وبموچستا  به عنوا  تفاه  نامه

يکي از دانشااه هاي مادر و توسعه يافته کشور براي گسترش هدفمند در جهت اولويت هاي پژوهشي منطقه و به منظور ارتلقلاء 
روحيه نشاط و خودباوري متخصصين، اين تفاه  نامه با هد  همکاري آموزشي، پژوهشي بين موسسه تحقيقات آب و دانشلالاه 

ماده، و دو نسخه، منعقد و مبادله گرديد. از مه  ترين مفادي که در اين تفاه  نامه مطرح گرديده اسلت  7سيستا  و بموچستا  در
ميتوا  به: انجام پايا  نامه هاي کارشناسي ارشد و رساله هاي دکتري، دعوت به همکاري اعضاي هيئت عممي دانشالاه تلحلت 

 شتيباني اشاره نمود.و پعنوا  مشاور موسسه، حمايت از پژوهشارا  پسا دکتري، همکاري تحقيقاتي، اعطاي فرصت هاي پژوهشي در حوزه هاي جديد و همکاري هاي آموزشي 

 نامه همکاري مشترک علمي، پووهشي ميان دانشگاه سيستان و بلوچستان و بنياد علم پاکستان دفاهم
منظور انجام ديدار و گفتاو با رئيس دانشااه سيستا  و بموچستا  و گسترش  پروفسور محمد اشر  رئيس بنياد عم  پاکستا  که به

هاي دانشااه سيستا  و بموچستا ، با اين  روابط عممي و پژوهشي به زاهدا  سفر نموده بود، پس از بازديد از امکانات و دانشکده
عنوا   نامه دکتر بنداني رئيس دانشااه سيستا  و بموچستا  به نامه همکاري امضاء نمود. در جريا  امضاء اين تفاه  دانشااه تفاه 

هاي  نماينده وزارت عموم در کميته مشترک همکاري عممي و تحقيقاتي و پروفسور محمد اشر  رئيس بنياد عم  پاکستا  با انجام طرح
هاي دکتري مشترک موافقت نمودند. دکتر بنداني در اين ديدار تأکيد نمود  تحقيقاتي مشترک محققين ايراني و پاکستاني و ايجاد دوره

هاي کشور پاکستا  آمادگي همکاري دارد. پروفسور اشر  نيز پس از بازديد  اين دانشااه در همه موضوعات عممي با دانشااه
شي، همکاري خود را با اين عنوا  نماينده کشور پاکستا  درزمينه ي عممي، فناوري و پژوه هاي دانشااه را عالي ارزيابي کرد و گفت به هاي مختمف دانشااه، زيرساخت بخب

 .دانشااه گسترش خواهند داد. در پايا  اين جمسه دو طر  آمادگي خود را براي تبادل استاد و دانشجو اعالم نمودند

 امضاي دفاهم نامه همکاري ميان دانشگاه اما  صادق)ع( و دانشگاه سيستان و بلوچستان
با حضور دکتر بنداني رييس دانشااه سيستا  و بموچستا  و دکتر سعيد مهدوي کني رييس دانشااه دانشااه امام صادق )ع( 
تفاه  نامه همکاري هاي عممي و پژوهشي ميا  اين دو دانشااه به امضا رسيد.  در جمسه ي امضاي اين تفاه  نامه، آقايا  
حجت االسالم دکتر مهدوي کني بجز از روساي دو دانشااه آقايا  دکتر فيروزي جهانتيغ مشاور رياست دانشااه سيستا  و 
بموچستا ، دکتر پيغامي معاو  پژوهشي، دکتر عظيمي سرپرست دفتر همکاري ها و ارتباطات عممي و بين الممملي(و آقلاي 
دکتر شريعت رئيس دانشکده معار  اسالمي و عموم سياسي نيز در اين جمسه حضور داشتند. حجت االسالم دکتر ملهلدوي 
کني ضمن خوش آمدگويي به ميهمانا  به معرفي مختصري از فعاليت هاي دانشااه امام صادق) ع( پرداخت و با اشاره بله 
درصد باالي پذيرفته شدگا  فار  التحصيل دانشااه در مقطع دکتري از آمادگي دانشااه براي ايجاد و گسترش هلملکلاري 
هاي عممي و پژوهشي با دانشااه سيستا  و بموچستا  خبر داد. در ادامه آقاي دکتر پيغامي نيز با اشاره به ده بند لحاظ شلده 
در تفاه  نامه عنوا  داشت که دانشااه امام صادق)ع( در تمامي موارد مندر  در تفاه  نامه از جممه انلتلشلارات، ملبلادلله 
کتابخانه اي، برگزاري کارگاه و نشست هاي مشترک آمادگي همکاري با دانشااه سيستا  و بموچستا  را دارد. وي با اشلاره 
به مرکز تخصصي ارائه کتب عموم اسالمي انساني دانشااه امام صادق )ع( از آمادگي دانشااه براي ارائه انتشارات دانشلالاه 

)ع( ابراز امليلدواري  ادقسيستا  و بموچستا  در حوزه عموم و معار  اسالمي در اين مرکز خبر داد. دکتر بنداني نيز ضمن ابراز خرسندي از حضور در دانشااه امام ص
هلاي آملوزشلي فضلاکرد که امضاي تفاه  نامه همکاري آغازي براي يك راه طوالني همکاري ميا  اين دو مجموعه عممي کشور باشد. به وي با اشاره به امکانات، 

رنامه عمل يك سلالله ك بمناسب و همچنين ارتباطات گسترده بين المممي دانشااه سيستا  و بموچستا  از آمادگي براي همکاري در اين زمينه ها خبر داد. در پايا  ي
 همکاري نيز بين دانشکده معار  اسالمي و عموم سياسي دانشااه امام صادق )ع( و دانشااه سيستا  و بموچستا  به امضا رسيد.
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 صنعت و اامعه

 03 هاي پووهشي         اولويت 

شرکت مادردخصصي دوليد نيروي برق  6931هاي پووهشي سال اولويت

 عنوان دحقيق رديف عنوان دحقيق رديف

و ارائه راهکار جهت جموگيري از وقوع  GE F5کمپرسور  ۰6تحميل خرابي  6
 مجدد خرابي و تهيه دستورالعمل بازسازي آ 

 CPH-RECIRCULATIONمطالعه و امکانسنجي نصب سيست   65

برروي بويمرها با هد  بازيافت بيشتر حرارت از قسمت انتهايي بويمر و 
 افزايب راندما  حرارتي بويمرها

بررسي عمل شکست ديسك هاي رديف دوم توربين آسك، ارائه راهکار  7
آ  و تخمين عمر باقيماندهي ديسکهاي توربين  جهت جموگيري ازوقوع

w251  وTG20 

طراحي و ساخت قطعات يدکي خصوصاً آب بندهاي پمپ هاي روانکاري  61

 FINDER نوع سانتريفيوژ ساخت شرکت

مافمر براي اجکتور هاگينگ -طراحي، ساخت و نصب دو نمونه سايمنسر 9
 نيروگاه بعثت

بررسي استفاده از انواع اتال  انرژي حرارتي سيکمهاي نيروگاهي در تصفيه  62
 پسابهاي نيروگاه به منظور کاهب پساب تصفيه خانه نيروگاه

مطالعه فني و اقتصادي استفاده از حرارت دودکب بويمرهاي نيروگاه طرشت  1
 و استفاده از آ  در سيکل کالينا جهت توليد برق

 
 

بررسي راهکارهاي تصفيه و استفاده مجدد از آب استخر تبخيري و مخز   61
کمين درين بويمربازيافت حرارت و پيشنهاد طرح بهينه از جنبه هاي فني و 

 اقتصادي

امکا  سنجي استفاده از بخار سوپرهيت مياني جهت اتمايز مشعل مازوت  5
 بيستو 

امکا  سنجي استحصال نانوتيوب هاي کربني از دودهاي اگزوز بويمرهاي  63
 بازيافت حرارتي

بررسي عمل بروز حوادث در سيست  تپ چنجر و متعمقات آ  و ارائه راهکار  1
 جموگيري از حادثه

بررسي پروفيل شعمه نازل هاي مشعل)سوخت مازوت( و توزيع دما در ديواره  71
 هاي بويمر به منظوربهبود عممکرد و راندما  يك واحد

واحد دو بخار در مور    LPبررسي عمل شکست پره هاي رديف آخر توربين 2
 و ارائه راهکارهاي عممي براي جموگيري از تکرار حادثه ٩۱/۱/۰

 تهيه دانب فني و ساخت والو ريسرکوله توربوفيدپمپ 76

مااواتي نيروگاه  023رفع اشکاالت ناشي از گاز سوز نمود  کامل واحدهاي  1
 حرارتي بيستو  واخذ بارهاي مختمف در شرايط نرمال بهره برداري.

کنترل واحدهاي گازي نيروگاه لوشا  توسط گاورنر الکترونيکي در زما    77

 EHC بروز اشکال در

طراحي اينترفيس الزم جهت ثبت و ذخيره داده هاي خروجي سيست  کنترل  3

ABB-Infi 90  توسط نرمافزارهاي تحت سيست  عامل ويندوز 

بخاري نيروگاه  ۲و  ۰بررسي عمل حرکت محوري روتور توربين واحدهاي  79
 لوشا  و ارائه راه حل مناسب جهت رفع آ 

امکا  سنجي فني و اقتصادي بازيافت بخار ونت بمودا  در بويمرهاي نيروگاه  61
 کرما 

 بررسي و ارائه راهکارهاي کاهب مصر  آب بر  خنککن نيروگاه لوشا  71

بررسي فني و اقتصادي و ارائه راهکار جهت رفع نشتي هواي دا  از اطرا   66
 دايورتر دمپرهاي بويمرهاي نيروگاه کرما 

ارزيابي قابميت کنترل فرکانس و توليد توا  راکتيو نيروگاه هاي جنوب و  75
 زواره جهت مشارکت در بازار خدمات جانبي.

 طراحي و ساخت قطعات آببند ولوهاي بويمرهاي نيروگاه از قبيل: 67

Gate ،Globe ،Seat ولوها، مطابق با استانداردهاي سازنده با استفاده از 

Nano Material و يا پوششهاي Nano  با هد  افزايب مقاومت
 فرسايشي در مقابل جريا  بخار

تعيين استراتژي بهينه واحدهاي نيروگاه هسا و اصفها  جهت مشارکت در  71
 بازار برق و بررسي شرايط بازنشستاي واحدهاي اين نيروگاه

مطالعه کاربرد نانوسيالها در سيست  هاي خنك کن کمکي نيروگاه به منظور  69
 افزايب راندما  آنها

بررسي وضعيت نيروي انساني در نيروگاه اصفها  و تعيين پيشنهاد بهينه  72
 جهت استفاده از تخصصاين نيروها در شرايط خرو  بمندمدت واحدها.

و يا  Nano Material امکا  سنجي ساخت سراميکها با تکنولوژي 61

با هد  افزايب مقاومت  Nano Coatingپوشب سراميکها با استفاده از 
در مقابل تنب هاي حرارتي و همچنين کاهب زبري سطحي و حفظ 

 آيروديناميك محفظه احتراق

ارائه راهکار جهت رفع محدوديتهاي بويمر در بار کامل با سوخت گاز  71
 مااواتي 6۲6واحدهاي 
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 نخستين رويداد کارآفريني دخصصي خرما در کشور                                              
تجربي است که در پايا  هفته برگزار مي گردد. هد  از برگزاري اين رويلداد، افلزايلب -رويداد کارآفريني )استارتاپ ويکند( يك رويداد آموزشي

 قا رغبت جوانا  و عالقمندا  به کارآفريني براي راه اندازي کسب و کار در حوزه خرما از طريق آموزش عممي است. در اين رويداد آموزشي مشتا
  از هد کارآفريني در حوزه خرما گرد ه  مي آيند تا با اشتراک گذاري ايده هايشا  و تشکيل تي  ها به راه اندازي مدل هاي کسب و کار بپردازند.

ن برگزاري چنين برنامه هايي، گسترش و تشويق روحيه کارآفريني است تا جوانا  کشور با شور و اشتياق وارد فعاليت هاي کارآفريني شلونلد. ايل
به مدت سه روز و با اهدا  معرفي فرصتهاي کسب و کار موجود در صنعت خرما، املکلا  خلملق  6٩ارديبهشت ماه  ۲رويداد از عصر چهارشنبه 

محصوالت و خدمات جديد وابسته به خرما، آموزش و اجراي واقعي کار تيمي و گسترش فرهنگ کار تيمي ميا  دانشجويا ، گسترش آموزه هلاي 
 77ا  کارآفريني در ميا  دانشجويا  و هموارسازي ارتباط صنعت، جامعه و دانشااه برگزار شد. در اين رويداد، دانشااه سيستا  و بموچستا  ميزبل

 شرکت کننده از دانشااه ها و مؤسسات آموزش عالي شهر زاهدا  بود. 7۲شرکت کننده از شهرهاي جنوبي استا  و بيب از 

 پي  رويدادها
پيب رويدادهايي به منظور آشنايي دانشجويا  با نحوه برگزاري و شرکت در رويداد خرما و همچنين ايده پردازي و 
آشنايي با مشکالت و چالب ها و نقاط قوت استا  در حوزه توسعه زنجيره اقتصادي خرما به صورت تخصصي و 

 متناسب با رشته تحصيمي هر دانشکده برگزار گرديد.
ايده پرداز به ارائه ايده  77در روز اول، با دعوت از ايده پردازا  براي ارائه ايده هاي خود در مدت زما  يك دقيقه، 

هاي خود پرداختند تا بتوانند با جذب آراي ديار شرکت کنندگا ، بر روي ايده هاي خود به فعاليت بپردازند. پس از 
 ايده برگزيده،  به تي  سازي پرداختند, اين ده ايده برتر معرفي شده عبارت اند از: ۰6انجام رأي گيري، 

ي خرما، بسته بندي ارگانيك، خميردندا  خرما، خرما ي خوراکي خرما، پهباد برداشت خرما، قهوه ي هستهافشاننده 
استور، قندخرما، شکالت صبحانه ي خرما، ريمل تقويتي، شکالت تزريقي خرما، محيط کشت خرما و گرده افشاني 

 خرما.

 دشکيل ديم هاي کاري دوسط شرکت کنندگان
با ين اين رويداد در روز دوم با فعاليت تي  ها با استقرار در واحدهاي تعبيه شده در مرکز رشد واحدهاي فناور دانشااه ادامه يافت و دراين ب

سه کارگاه خمق مدل کسب وکار، روش هاي مصاحبه و ارزيابي ايده و توليد کمينه محصول پذيرفتني به اجراي عممياتي آموزه هاي کسب 
اي شده در اين سه کارگاه نمودند. در حين رويداد از افرادي در خار  يا داخل استا  به عنوا  مربي و يا مشاور که در زمينه هاي مختمف دار

هايشا  راهنمايي و کمك کنند. تخصص بودند و يا سابقه ايجاد استارت آپ را داشتد دعوت شد تا تي  ها را در راستاي اجرايي کرد  ايده
 آ  در آغاز روز سوم تي  ها مجددا دور ه  جمع شده و آخرين تالش ها را در راستاي توليد نمونه اوليه محصولشا  انجام دادند و آماده ارائه

 در حضور داورا  شدند. عصر روز سوم زما  بررسي ايده ها و محصول اوليه حاصل از آ  ايده بود. تي  ها با ارائه توضيحات در زمينه توجيه
اقتصادي طرح، ارزشي که ارائه ميدهد و افرادي که به عنوا  مصر  کنندگا  نهايي در نظر گرفته شده اند، از طرح خود دفاع کردند. در 

تي  برتر مشخص شده و با حمايت مرکز رشد واحدهاي فناور و انجمن خرماي استا  جوايز نقدي به تي   ٩مراس  اختتاميه بارأي داورا  
 هاي اول تا شش  تقدي  گرديدد؛ 

ماه پشتيباني راياا  توسط مربيا  رويداد  6تي  اول: توليد محيط کشت خرما)توليد اسيد الکتيك(  سه ميميو  توما  جايزه نقدي به همراه 
 و امکا  استقرار در مرکز رشد

ماه پشتيباني راياا  توسط مربيا  رويداد و امکا  استقرار در مرکز  6تي  دوم: شکالت خرما)شوکوداز( دوميميو  توما  جايزه نقدي به همراه 
 رشد

ماه پشتيباني راياا  توسط مربيا  رويداد و  6تي  سوم: پهباد بارورکننده ي هوشمند )تارکوپتر( يك ميميو  توما  جايزه نقدي به همراه 
 امکا  استقرار در مرکز رشد

ماه پشتيباني راياا  توسط مربيا  رويداد و امکا  استقرار در  6تي  چهارم: گرده افشاني خرما، نهصدوپنجاه هزارتوما  جايزه نقدي به همراه 
 مرکز رشد

ماه پشتيباني راياا  توسط مربيا  رويداد و امکا  استقرار در  6تي  پنج : بسته بندي ارگانيك خرما هشتصدهزارتوما  جايزه نقدي به همراه 
 مرکز رشد

ماه پشتيباني راياا  توسط مربيا  رويداد و  6تي  شش : اسپري خوراکي خرما )شهد افشا ( هفتصدو پنجاه هزارتوما  جايزه نقدي به همراه 
 امکا  استقرار در مرکز رشد
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شروع به فعاليت نمود، هد ، توليد نرم افزارهاي موبلايلملي، ويلنلدوزي،  ۰6٩۱شرکت کمبه هوشمند خالق انديشا  ماهور از تير ماه 
طراحي سايت هاي اينترنتي، طراي وب سرويس و طراحي بانك هاي اطالعاتي مي باشد، شرکت ماهور با پشتوانه هيئت مديره مجرب 

 و عضو هيئت عممي دانشااه و کادر فني مجرب سعي در ارايه خدمات نرم افزاري به بهترين شکل را دارد.

 هاي شرکت کلبه هوشمند خالق انديشان ماهور:شرح فعاليت

 کالس مجازي محاسبه سريع با چردکه:  -6
را به صورت مجازي و همراه با بازي به کودکا  آموزش مي دهد. در اين روش با استفاده همزما  از هر دو نيمکره مغز  UCMASاين برنامك روش حساب ذهني 

 ظرفيت مغز افزايب مي يابد. عالوه بر توانايي محاسبه ذهني، به عنوا  يك ورزش ذهني خوب براي تقويت ذهن محسوب مي شود.

 بان  سواالت دروس عمومي دانشگاه  -7
ي مه ، مه  و خيمدر اين برنامه نمونه سواالت دروس عمومي دانشااه جمع آوري شده است، و داراي قابميت هاي تمرين، آزمو ، دسته بندي سواالت به سه قسمت 
ا و حذ  و تغيير ت همتوسط توسط کاربر، دسترسي سريع براي يادآوري سواالت خيمي مه  و نکته دار، امکا  يادداشت برداري و نوشتن نکته هاي مه ، مرور يادداش

 ا  دارد.. رانها و مشاهده کارنامه مي باشد. اين برنامه قابميت توسعه به ساير بانکهاي سواالت مانند راهنمايي رانندگي، آزمو  هاي استخدامي و ..

 ) آموزش رنگ ها، اشکال، حيوانات براي کودکان به فارسي و انگليسي( 6شهر بازي -9
 توضيحات:  اين برنامه رنگ ها، اعضاي بد ، حيوانات و ... را به دو زبا  فارسي و اناميسي با بازي به کودکا  آموزش مي دهد.

 31فعاليتهاي اريا گوهر در دابستان 
همکلاري بلا -6نفر جهت راه اندازي کارگاه کسب و کار ،  6توانمندي  -۲، ٩6نفر کاراموز در دوره تابستا  ۲6آموزش تعداد -۰

بلازديلد از  -۱حضور در نمايشااه دانشااه جامع عممي کاربردي تهرا ،  -7مدرسه کسب و کار و اموزش به کاراموزا  مدرسه، 
بازديد از سه روستاي محروم زابل و اعتبار سنجي براي راه  -6مناطق اقتصادي سيستا  به همراه هيئت بسيج مهندسين استا ، 

 اندازي کارگاه و اشتغال زايي در اين سه روستا )بنجارسنچولي عمي اکبر ( براي ده نفر در فاز اول.

 گروه گردشگران ميراث سرزمين خشت و خورشيد 
فعاليت هاي خود را با موضوع گردشاري آغاز نموده است. ايلن  ۰6٩۱گروه گردشارا  ميراث سرزمين خشت و خورشيد از پاييز 

عضو اصمي ميباشد. حوزه اصمي فعاليت اين گروه،تورگرداني و پروژه هاي عمراني گردشاري ميبلاشلد. ايلن  6گروه متشکل از 
گروه متولي اجراي تخصصي تورهاي فرهناي در سيستا  و بموچستا  ميباشد که تاکنو  ميزبا  گروه هاي گردشار زيلادي از 
سطح کشور بوده و آمادگي خود را جهت همکاري با گروه هاي گردشار در سطح کشور اعالم ميدارد با توجه به رشد روز افلزو  
صنعت گردشاري در دنيا، اين گروه قدم هاي کوچکي با هد  رونق اين صنعت در استا  سيستا  و بموچستا  برداشته اسلت.. 

فعاليت هاي خود را با هد  معرفي جاذبه هاي گردشاري استا  تحت عنوا  گروه گردشاري مجلازي  ۰6٩۲اين گروه از سال 
بلا  ۰6٩۲سيب آغاز نموده و طي مدت فعاليت خود تاکنو  بازتاب بسيار خوبي در فضاي مجازي داشته است. همچنين از سال 

برگزاري برنامه هاي مرتبط با عم  نجوم و ستاره شناسي مانند رصد آسما  شب، پا به عرصه تورگرداني گذاشته و پس از يلك 
اقدام به برگزاري تورهاي فرهناي در سلطلح اسلتلا   ۰6٩۱سال همکاري با يکي از آژانس هاي شهرستا  زاهدا  از مهرماه 

و خورشيلد در شت سيستا  و بموچستا  نموده است.. با تالش هاي مستمر اين گروه گردشارا  زيادي تاکنو  از سطح کشور وارد استا  شده اند. گروه گردشاري خ
امه تلوسلط بلرخلي برنمردادماه امسال افتخار برگزاري اولين تور تخصصي کويرنوردي در استا  به مقصد کوير زيباي گراغه را داشت. گفتني ست پيب از اين ، اين 

ملردادملاه بله صلورت  ۲6و  ۰٩نفر از عالقمندا  به طبيعت گردي در تاريخ  66نهادهاي دولتي برگزار شده بود. همچنين الزم به ذکر است که اين برنامه با حضور 
امسال به عنوا  اه کمپينگ شبانه در محل کوير گراغه به همراه کويرنوردي در آ  منطقه برگزار شد. قاس  نعيمي، سرپرست گروه گردشاري خشت و خورشيد در تيرم

ي صنفي راهنمايا  ها اولين نماينده راهنمايا  گردشاري استا  سيستا  و بموچستا  به دعوت کانو  راهنمايا  گردشاري ايرا  در اجالس روسا و نمايندگا  انجمن
تيرماه در استا  هرمزگا  و شهر بندرعباس و جزيره قش  برگزار شد طي آ  از قاس  نعيمي به عنوا  نماينده  ۲7تا۲۲گردشاري ايرا  حضور پيدا کرد.اين اجالس که 

ردم نلهلاد ي مراهنمايا  گردشاري استا  سيستا  و بموچستا  تجميل به عمل آمد. همچنين گروه گردشاري خشت و خورشيد در نمايشااه دستاوردهاي سازما  ها
حضور يافت. اين نمايشااه که به دعوت وزارت ورزش و جوانا  در خانه جوانا  زاهدا  برگزار شد، غرفه خشت و  ۰6٩6مردادماه  7و6استا  سيستا  و بموچستا  در 

يلاسلت ط رخورشيد به عنوا  تنها غرفه گردشاري در آ  حضور پيدا کرد و پس از آ  از زحمات اعضاي گروه گردشاري خشت و خورشيد در چندماه گذشته تلوسل
ملايلنلده ن نلمحترم سازما  ورزش و جوانا  استا  تقدير به عمل آمد. پس از حضور آقاي قاس  نعيمي، سرپرست گروه گردشاري خشت و خورشيد به عنوا  اولليل

ونلت ملحلتلرم ملعلاراهنمايا  استا  سيستا  و بموچستا  در اجالس روسا و نمايندگا  انجمن هاي صنفي کانو  راهنمايا  گردشاري ايرا ، اين گروه با همکاري 
در سلاللن  ۰6٩6مرداد ماه  ۲6گردشاري، موفق به برگزاري اولين گردهمايي راهنمايا  و فعالين گردشاري استا  سيستا  و بموچستا  شد. اين گردهمايي در تاريخ 

ليت هلا و فعاهمايب هاي موزه بزرگ جنوب شرق در زاهدا  برگزار شد و طي اين مراس ،توسط رياست محترم اداره ميراث فرهناي،صنايع دستي و گردشاري، از 
 زحمات گروه گردشاري خشت و خورشيد طي اين مدت قدرداني به عمل آمد.
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 راه اندازي مدرسه کسب و کار در مجتمع آموزشي دانشگاه سيستان و بلوچستان                                             

مدرسه کسب و کار در مجتمع آموزشي دانشااه سيستا  و بموچستا  با حمايت دکتر بنداني رييس دانشااه، پياليلري هلاي 
معاونت پژوهشي و مديريت مجتمع آموزشي راه اندازي شد. با توجه به تجربه موفق راه اندازي مدرسه کسب و کار و مدرسله، 
زندگي در سطح جهاني و تجارب خوب آ  طرح مدرسه کسب و کار مجتمع آموزشي دانشااه سيستا  و بموچستا  با هلد  
توانمند سازي و توسعه ارتباطات مديرا  آينده )کودکا  و نوجوانا (، رشد و تکامل همه جانبه کودکا  و نوجوانا  بخصلوص 
در زمينه هد  گذاري هوش هيجاني، هوش ارتباطي و مهارت هايي مانند برنامه ريزي، سازماندهي، شناسايي محيط و منابلع 
و استفاده بهينه از آنها، هدايت و رهبري، کنترل و ارزيابي برنامه ها و بازخود و اصالح راه اندازي يك کسب و کار سود آور و 
شخصيت سازي در کودکا  و نوجوانا  همراه با کارهاي تيمي، افزايب اعتماد بنفس، عزت نفس، اتکا به خود و اعضاي تي  و 
مهارت ها به عنوا  سرمايه هاي اصمي ايجاد يك رفاه پايدار و ترويج روحيه خالقيت، نوآوري و کارآفريني با تحقيق در مورد 

ده است. اين طرح تالش دارد تا نمومدارس کسب و کار موجود در دنيا و بومي سازي آ  متناسب با فرهنگ اسالمي ايراني و پتانسيل موجود در شهر زاهدا  تدوين و آغاز به کار 
يح، سازماندهي منلابلع و صح مفاهيمي همچو : مسوليت پذيري، استقالل همراه با اخذ مشورت، مهارت هاي مذاکره، اعتماد بنفس، درک نيازهاي خود و ديارا ، برنامه ريزي

ل وقايع محيطي و واقعي، آشنايي با حميامکانات در جهت دستيابي به بهترين نتايج، قابميت هدايت تيمي، مديريت و کنترل برنامه ها، مديريت بحرا  در مواقع اضطراري، توانايي ت
سالاي ازحالت انتزاعي به صلورت  66مفاهي  منابع مالي و سرمايه اي )سواد اقتصادي(، مديريت بحراني، آشنايي با حرفه ها و رشته ها، هوش هيجاني و ترسي  سند چش  انداز 
 نمايد.نه عممياتي تبديل نموده و با قرار داد  کودکا  و نوجوانا  در محيط هاي واقعي، اين نوع رفتارها را به صورت يك امر دروني در آنها نهادي

 دوره هاي در حال اارا:
 رباتيك با هد  شرکت در مسابقات استاني و کشوري، جواهرسازي و تراش سناها )آموزش به شرط جذب(، خالقيت با نقاشي، -۰
ايل و طراحي سلايلت بلا هلد  بايده پردازي و تفکر مخترعانه با هد  تبديل ايده به محصول و ثبت اختراع، اندرويد، انيميشن، بازي سازي با کامپيوتر، بازي سازي با مو -۲

 کارآفريني و درآمدزايي در منزل.

 ساير دوره ها:
تقالل فردي در زندگلي اس بافت فرش دستبا  و تابمو فرش، مجري گري، بازياري، آشپزي، شريني پزي، موسيقي کودک، گيتار، سنتور؛ تاسيسات، برق کشي و مکانيك با هد 

اپيماي مدل و توليد هو )ويژه پسرا (، الما  و معماري، چرم دوزي کيف و کفب، خالقيت با وسايل دور ريختني، عکاسي، تست هوش، عروسك سازي، طراحي دوختهاي سنتي،
 محتوي.

 اختتاميه هر دوره: 
بعضي از اين دوره ها با توجه به و  دوره هاي تعريف شده در پايه هاي مختمف، متفاوت خواهد بود. اين دوره ها براي سه روز در هفته: شنبه، دوشنبه و چهارشنبه پيب بيني شده

 ک  بود  ساعت آموزشي در سطح مقدماتي آموزش داده خواهد شد.
 انتهاي دوره با مراس  باشااه خنده، بازيهاي خالقانه، مراس  ايده شو و اعطاي گواهي شرکت در دوره ها خواهد بود.

 IR-SCADAبرگزاري کارگاه معرفي سامانه بومي نظارت هوشمند 

با همکاري نيروگاه خورشيدي و مرکز رشد دانشااه با حضور جمعلي از  IR-SCADAکارگاه معرفي سامانه بومي نظارت هوشمند 
اساتيد، دانشجويا ، مسئولين انرژي دانشااه و مدعوين از اداره برق در محل مرکز رشد برگزار شد. در اين کارگاه آموزشي ملهلنلدس 

طرح هوشمند سازي انرژي اجرا شده در   و   SCADAافزار  شهرام کيخايي پژوهشار مدعو از دانشااه فردوسي مشهد به معرفي نرم

سازي و اجراي آ  در دانشااه سيستا  و بموچستا  صلورت  نظر در زمينه ي پياده دانشااه فردوسي پرداخت و در ادامه به بحث و تبادل
 پرداخت. در پايا  اين کارگاه، از محل استقرار سيست  هوشمند سازي انرژي بازديد بعمل آمد.

 سازي رزومه براي مصاحبه شغلي و دحصيلي برگزاري کارگاه آموزشي آماده
سازي رزومه براي مصاحبه شغمي و تحصيمي توسط مرکز رشد واحدهاي فناور خرداد امسال در محل مرکز رشلد  کارگاه آموزشي آماده

 واحدهاي فناور برگزار شد.
هاي مورد توجه براي اينکه  دکتر مسعود گوهري منب در اين کارگاه ضمن معرفي فرمت استاندارد يك رزومه فارسي و اناميسي، روش

اي خود را با باالترين سطح ممکن در رزومه به رشته تحرير درآورد ارائله کلرد. در ايلن  هر فرد چاونه دستاوردهاي عممي و حرفه

گويد تمامي  (که مي(F12کنندگا  با نمونه استاندارد يك مجموعه از مستندات عممي آشنا و بر اساس تئوري هاي آموزشي شرکت دوره
وز مصاحبه بيا  و در انتهاي کارگاه، آزملو  اي کنار ه  قرارداد آشنا گرديدند. همچنين نحوه استفاده از زبا  بد  و تأثير آ  در ر گانه هاي دوازده توا  در پوشه مستندات عممي را مي
بايست چاونه رزومه خود را در روز  رسيد که با توجه به شخصيت فعمي مي گيري مي که در انتهاي آزمو ، هر فرد به اين نتيجهکنندگا  برگزار شد. نتيجه آ  شخصيتي براي شرکت

 مصاحبه شغمي و تحصيمي ارائه نمايند.
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 اطالعات

 ي محاسبات فوق سريع در دانشگاه سيستان وبلوچستان افتتاح سامانه
دکتر باقري معاو  وزير و رئيس هيئت هاي مميزه و هيئت هاي امناي وزارت عموم، ضمن بازديد از مرکز ديتا و آپاي 

سامانه فوق که يکي نيازهاي ضروري اعضاي هيات   ي محاسباتي فوق سريع دانشااه را افتتاح نمود.دانشااه سامانه
عممي جهت انجام پژوهب هاي نوين در عموم مهندسي ،هوا فضا ، شيمي ممکولي و محاسبات پيشرفته مي باشد داراي 

گياا بايت حافظه  ۱۰۲هسته پردازشي ،داراي  ۲۲7اين مشخصات فني است : سامانه محاسبات فوق سريع داراي 

RAM ترابايت  6،داراي ظرفيت ذخيره کنندگي 

07 

 مراکز پردازش سريع کشور
تحميل هاي نرم افزاري هميشه با کامپيوتر هاي خاناي يا لپ تاپ امکا  پذير نيست. به طور مثال تحميل ضربه ي سرعت ک  يك مخز  

در ابعاد واقعي مدل شده است را در نظر بايريد. تعداد الما  هاي اين مخز  ممکن   Solidفشار کامپوزيتي که با الما  هاي سه بعدي 
است به چند ميميو  برسد. در برخي مواقع اين امکا  وجود دارد که از روش هاي مختمف براي کاهب تعداد الما  ها مثل استفاده از تقار  

استفاده کرد. اما هميشه ايناونه نيست و الزم  shellيا پارتيشن استفاده کرد؛ يا گاهي اوقات مي توا  از الما  هاي تقار  محوري و يا 
است اين چنين مسائمي را بدو  هيچ ک  و کاستي حل کرد. تحميل ايناونه مسائل گاهي چند 

روز يا چند هفته ممکن است زما  نياز داشته باشد. در اين صورت چه بايد کرد؟ چاره استفاده از سيست  هاي پردازش سريع مي باشد. 
سنجي و عموم مرتبط، نانو محاسبات، فيزيك و  سيست  هاي پردازش سريع در عموم مختمف کاربرد دارند مثل: محاسبات هواشناسي، زلزله

ديناميك سياالت و مکانيك محاسباتي، صنايع هوافضا و خودرو، صنايع  اي، شيمي محاسباتي، بيوتکنولوژي و ژنتيك، عموم هسته
هاي معتبر و مراکز استراتژيك و دفاعي، پردازش تصوير و گرافيك کامپيوتري، بانکهاي اطالعاتي حجي . اين سيست  ها معموأل در دانشااه

گردد، تا چناچه نياز به استفاده از اين مراکز داشتيد، تحقيقاتي خاص وجود دارند. در اين نوشته چند نمونه از مراکز پردازش سريع معرفي مي
 از وجود آ  ها اطالع داشته باشيد. 

 مرکز ابر رايان  ملي شيخ بهايي -6
شايد بهترين مرکز پردازش سريعي که در کشور وجود داشته باشد، همين مرکز باشد. زيرا خدمات و امکانات آ  بسيار به روز مي باشد. اين 

مراکز پردازش سريع ديار کشور توسط محققا  اين مرکز راه اندازي شده است. به  مرکز در دانشااه صنعتي اصفها  واقع است و اکثر
 منظور استفاده از خدمات اين مرکز الزامأ، نيازي به مراجعه حضوري نيست و ميتوانيد از طريق سايت اين مرکز اقدام نماييد. 

 پردال محاسبات ابري اميرکبير -7
راه اندازي شده است. در حال حاضر عضويت در سايت مرکز  ۰6۰٩مرکز تحقيقات پردازش سريع دانشااه صنعتي اميرکبير )ارم( در سال 

دهي به دانشجويا  و پژوهشاراني است که براي انجام  گردد: بخب اول سرويس هاي فوق سريع به دو بخب تقسي  مي پردازش تحقيقات
ن باشند. بنا به مصوبه دانشااه تا اطالع ثانوي که زما  و شرايط آ  در همي هاي محاسبات سريع مي نامه خود نيازمند استفاده از سيست  پايا 

گياابايت هارد ديسك به مدت يکماه  7۱گياابايت حافظه و  6۲اي به همراه  هسته ۰6سايت مشخص خواهد شد، استفاده از يك سيست  
براي اين کاربرا  راياا  خواهد بود. بديهي است ارائه خدمات پردازشي منوط به احراز شرايط مورد نياز مرکز بوده و مرکز در اين زمينه 
اختيار کامل دارد. بخب دوم براي استفاده ساير کاربرا  در نظر گرفته شده است. هزينه استفاده از سيست  براي اين کاربرا  براساس 

خواهد بود. نحوه ارائه خدمات، قوانين و مقررات و (Prepaid)ها و مبتني بر حج  استفاده از سيست  به روش اعتباري هاي آ  نيازمندي

 خواهد بود.  (SLA)ها مبتني بر توافقات منعقده بين طرفين  تعهدات طرفين در اين سرويس

 شبکه آزمايشگاهي فناوري نانو -9
 هاي بنيادي در تهرا  مي باشد. مي باشد. اين مرکز متعمق به پژوهشااه دانبPS3خدمات اين مرکز شامل سرور مجازي، کامپيوتر روميزي و 

 مرکز محاسبات سنگين دانشگاه فردوسي-1
ه سرپرستي دکتر احسا  روحي ت باين مرکز متعمق به دانشااه فردوسي مشهد مي باشد. همچنين در اين دانشااه آزمايشااه پردازش موازي براي شبيه سازي مسائل مکانيك سياال

لي، مدل سازي جريانهاي دوفازي و کارلو، شبيه سازي ديناميك مولکو-اداره مي شود. عمده تحقيقات اين آزمايشااه مربوط به ميکرو/ نانوفمويديك، ديناميك گاز، شبيه سازي مونت
 آشفته و انتقال حرارت مي باشد. 

 مرکز پردازش سريع دانشگاه صنعتي شيراز-5
 Ansys-Fluent 13نرم افزار - Fluent 6. 3. 26افزارنرم  -Open-Foamه  اکنو  نرم افزار هاي زير توسط اين مرکز پشتيباني مي شوند: نرم افزار

محاسبه و تحميل عددي جريا  هاي -Linuxبر روي سيست   Cامکا  برنامه نويسي موازي به زبا  فرتر  و-  FDSنرم افزار شبيه ساز ديناميك حريق-gromacsنرم افزار 
 مافوق صوت در گوشه ها

 مرکز پردازش سريع آرين -1 
 اين مرکز نيز در تهرا  واقع است. اطالعات بيشتري در مورد اين مرکز در سايت آ  وجود ندارد. 

 مرکز محاسبات سريع ق ب-2
 اين مرکز متعمق به قطب طراحي و شبيه سازي سامانه هاي فضايي مي باشد. اطالعات زيادي در مورد اين مرکز در سايت آ  بيا  نشده است
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 اطالعات

 راه اندازي شبکه ااتماعي ابرگپ 

رساني به کاربرا  در خصوص اقدامات امنيتي الزم در  مرکز آپا، مرکز تخصصي در حوزه امنيت فضاي تبادل اطالعات است که مسئوليت آگاهي
 نليلتفضاي مجازي و در ادامه، پشتيباني از آنا  در هناام مواجهه به حوادث امنيتي را به عهده دارند. با توجه به سرعت باالي تغيير فضاي ام

اي به صورت برخط با يکديار تلعلاملل  اي و ظهور و بروز سريع حمالت و ضدحمالت در اين فضا، نياز است تا فعاال  حوزه امنيت رايانه رايانه
داشته و اطالعات و دستاوردهاي خود را با يکديار به اشتراک باذارند. با هد  افزايب دسترسي مراکز آپاي کشور بله اطلالعلات فلنلي و 

کارهاي اطالعلاتلي  تخصصي و بهبود سطح ارتباط ميا  اين مرکز، با همکاري و تالش کارشناسا  مرکز، سازما  فناوري اطالعات و مرکز راه
 در حال اجرا است.   www.abargap.usb.ac.irاکنو  بر روي آدرس:  اندازي شده و ه  هوشمند شبکه اجتماعي مرکز تخصصي آپا دانشااه سيستا  و بمو چستا  راه

 

 

 راه اندازي شبکه وبينار مرکز دخصصي آپا 
با توجه به پراکندگي متخصصين مرکز آپا در سطح دانشااههاي استا  و لزوم برگزاري جمسات هماهنگ و هلملزملا  و 

هاي آموزشي ها و کارگاههاي آپا گپ براي کميه اعضا و عالقمندا  و نيز  برگزاري کالسهمچنين امکا  شرکت در نشست
و دوره هاي امنيت جهت دانشجويا  و کارشناسا  سطح استا  همچنين جهت اطالع رساني و ايجاد علداللت آملوزشلي، 

//:httpکاهب هزينه و... سامانه وبينار مرکز تخلصلصلي آپلاي دانشلالاه سليلسلتلا  بلملوچسلتلا  بله نشلانلي:

apawebinar.usb.ac.ir  .راه اندازي گرديد 

 

 دستگاه اارايي استان 65برگزاري سمينار هاي يکروزه  در 

 
املنليلت فضلاي و  مرکز تخصصي آپا بمناسبت هفته دولت و با همکاري اداره ارتباطات و فناوري اطالعات استا  سمينارهاي يکروزه اي با عنوا  کارکنا  دولت 

 دستااه اجرايي استا  برگزار  نمود ۰۱سايبري در 
 
 
 
 
 

 

 

 بازديد هيات اعزامي دانشگاه الزهرا )س( دهران از مرکز داده و مرکز دخصصي آپاي  دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 

 

 

 

 

 

 

 دعوت به همکاري
مرکز تخصصي آپا سيستا  و بمو چستا  براي تکميل نيروي انساني خود از متخصصين حوزه فضاي سايبردر سلطلح اسلتلا  

مهر ماه  فرصت دارند ارسال رزومله خلود را بله  ۲۱دعوت به همکاري مينمايد.افراد داراي سابقه و تخصص فقط تا تاريخ 
 ايميل نمايند.جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره   http://apa@usb.ac.irادرس:

 تماس حاصل نماييد 6۱76۰۰66۰٩۰ 
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مرکز 

 نوآوري 

 اندازي مرکز نوآوري و شکوفايي در دانشگاه سيستان و بلوچستان  راه
از راه اندازي مرکز نوآوري و شکوفايي در دانشااه سيستا  و  ۰6٩۱رئيس دانشااه سيستا  و بموچستا  در خرداد سال 

هاي فناورانه بيلن ملعلاونلت  نامه تخصيص و اعطاء وجوه حمايتي بابت انجام طرح بموچستا  خبرداده و گفتند: موافقت
نامه کلملك بله  عممي و فناوري رياست جمهوري و دانشااه سيستا  و بموچستا  منعقد گرديده و موضوع اين موافقت

هاي معاونت عممي و فلنلاوري ريلاسلت  انجام طرح راه اندازي مرکز نوآوري و شکوفايي در راستاي اهدا  و سياست
ميميارد ريال بوده و معاونت  ۰6جمهوري مي باشد. مبمغ مورد نياز تعيين شده براي انجام طرح موضوع موافقت نامه مبمغ 

نمايد. وي ادامله  عممي و فناوري رياست جمهوري اين مبمغ را بابت انجام کل طرح موضوع موافقت نامه تخصيص مي
درصد در ابتداي شروع پروژه پس از انعقاد موافقت نامه، تاييد ناظر و موافقت کارفرما، پرداخت  ۱6داد: پرداخت به ميزا  

 درصد نهايي بسته به ميزا  پيشرفت طرح، با تاييد ناظر و موافقت کارفرما از مراحل پرداخت اعتبار مذکور است. ۱6
فعاليت خود را با هد  توسعه خالقيت و نوآوري در جامعه آغاز کرده است. هد  از اين ملرکلز جلذب،   ۰6٩6مرکز نوآوري دانشااه سيستا  و بموچستا  از سال 

طوح ملخلتلملف هاي مرتبط با خالقيت و نوآوري در س راهنمايي و هدايت ايده ها به سمت عممي شد  مي باشد. اين مرکز با برگزاري دوره هاي آموزشي و کارگاه
رسالت خود را در زمينه توسعه خالقيلت و ،     - Idea Show  Start up Weekendمدارس، دانشااه ها و سازما  ها، همچنين برگزاري رويدادهايي همچو : 

 کلنلد. نوآوري و در نهايت کارآفريني دنبال و از اين طريق ايده هلا را بله سلملت و سلوي علململي شلد  و ايلجلاد کسلب و کلار هلدايلت ملي

 
 

 دعريف مرکز نوآوري:
  و فناوري است. از ها و مراکز رشد عم هاي نوين و دانشي تا مرحمه تبديل شد  به محصوالت فناورانه قابل عرضه به بازار، رسالت اصمي پارک چرخه حمايت از ايده

هاي نو و  پرورش ايده آفريني، از طريق ايجاد بسترهاي حمايتي مناسب، زمينه انداز توسعه فن اين رو، مراکز نوآوري با هد  حمايت از افراد مستعد و خالق، با چش 
و فناوري دانشااه آورند. مرکز نوآوري دانشااه سيستا  و بموچستا  بعنوا  زير مجموعه اي از معاونت پژوهشي  کاربردي را به عنوا  نخستين گام چرخه فراه  مي

هاي دانشااهي موجود از قبيل: برق، اللکلتلرونليلك،  هاي نوآور را در همه ي زمينه کوشد تي اندازي شد. اين مرکز مي راه ۰6٩6سيستا  و بموچستا  در مهر سال 
 افزار، بيوتکنولوژي و نانوتکنولوژي پذيرش و حمايت نمايد. مکانيك، نرم

 اي از فکر به صورت خام است که داراي هماهناي و منطق بوده و قابميت اجرا داشته باشد. چکيده ايده:

 شخصيا تي  حقيقي مبتکر و صاحب ايده نو در سطوح مختمف تحصيمي. صاحبان ايده:

 

 اهداف مرکز نوآوري

 

 هاي نو مبتني بر دانب توسط صاحبا  ايده سازي ايده بسترسازي براي پياده 

  ايجاد زمينه مناسب براي ظهور و حمايت از خالقيت نيروهاي جوا 

 هلاي  پذيرش نوآورا  و کمك به ايجاد، پرورش و بقاء فعاليت نوآورانه و هدايت آنها به سمت فعاليت
 گروهي

 هلا و فلراهل  آورد   هدايت نوآورا  به سمت ثبت اختراع، شرکت در مسابقات عممي و جشنلواره
 تسهيالت براي ادامه فعاليت و پذيرش در مراکز رشد

  ارائه آموزشهاي کاربردي ونوين مرتبط با نيازو رشته دانشااهي دانشجويا  درکلنلار املوزه هلاي
 آکادميك دانشااهي  با هد  کسب مهارت در عموم وفناوريهاي نوين 

  به خدمت گرفتن وکارايي بخشي به دانب وفناوري توليد شده توسط دانشااه جهت ارائه خدمت بله
 جامعه

 
 

 

09 
 نشريه داخلي حوزه معاونت پووه  و فناوري                                                 



 

 

نشريه داخلي حوزه معاونت پووه  و فناوري                                                  

    7162، سپتامبر 6931سال سو ، شماره هشتم، مهر ماه 
 مرکز نوآوري 

 

 وظايف مرکز نوآوري
 پذيرش صاحبا  ايده -الف
 کمك به ايجاد، پرورش و بقاء فعاليت نوآورانه -ب
 سازي ايده از طريق ارائه خدمات و مشاوره مورد نياز هدايت صاحبا  ايده براي پياده - 
 اندازي کسب و کارهاي دانشي تشويق و ترغيب نوآورا  به راه -د
 ايجاد تسهيالت براي ادامه فعاليت در قالب پذيرش در مراکز رشد واحدهاي فناور -ذ

 هاي قانوني براي حفظ حقوق مالکيت فکري تالش براي فراه  آورد  حمايت -س
 هاي عممي حمايت از صاحبا  ايده در راستاي کاربردي نمود  ايده -ش
 ايجاد بستر مناسب براي فعاليت واحدهاي تحقيق وتوسعه دولتي وغير دولتي درمرکز نوآوري-ص

 برگزاري استارتاپ ها ونشستها ومسابقات ودورهمي و...درحوزه هاي تخصصي ومورد نياز جامعه جهت بهره برداري از فلنلاوري هلاي داخلملي وخلارجلي-ض
 وايجادبستري جهت تبادل اطالعات

 

 مزاياي پذيرش و استقرار
 مندي از خدمات مرکز نوآوري بهره
 هاي نوآور و خالق عضو مرکز نوآوري افزايي از طريق ارتباط با ديار تي  ه 

 آشنايي با فضاي کسب و کار خصوصي

21 

 و کاردر دانشگاه   برگزاري رويداد از ايده دا کسب
وسط مرکز کارآفرينلي دانشلالاه ت و کار با هد  افزايب مهارت ايده پردازي و ايجاد روحيه تيمي در جهت ارتقاي فضاي کارآفريني در بين دانشجويا ، رويداد از ايده تا کسب 

 ۰66ساعت برگزار شد. اين رويداد که ميزبا  سه تن از فعاال  حوزه کارآفريني ممي بود با حضور بيب از  ۰۲سيستا  و بموچستا  با همکاري انجمن عممي کارآفريني به مدت 
ي  و کار و نلحلوه دازي، بوم کسب پر تن از اساتيد و دانشجويا  در تاالر معرا  دانشااه سيستا  و بموچستا  برگزار شد. در طول برگزاري اين رويداد سه کارگاه آموزشي: ايده

ر شرح داده شد و پس از ارائله دهنده آوا تك و سعيد حسيني مؤسس ليو  کامپيوت ي شتاب ارائه، توسط آقايا  شاه مرادي مرو  و مدرس کارآفريني، ايما  داووديا  مدير پروژه
دکتر شيهکي رئيس مرکز کارآفريني  و کار خود مشغول شدند. در اين رويداد  هاي برتر، يازده گروه تشکيل گرديد که با هدايت منتورها به طراحي بوم کسب ها و انتخاب ايده ايده

 ضمن تقدير و تشکر از اساتيد و دانشجويا  جهت حضور فعاالنه، از داورا  محترم و گروه اجرايي تجميل به عمل آورد. 
هاي اول تا سوم جوايز نقدي از  گروههاي برتر مشخص گرديد و سپس به  هاي خود و پاسخاويي به سؤاالت داورا  رويداد پرداختند و نهايتاً گروه ها به ارائه ايده در پايا ، گروه

 طر  مرکز کارآفريني اهدا گرديد.
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 نظريه پردازي

 برگزاري کرسي هاي درويجي در دانشگاه سيستان و بلوچستان از ابتداي راه اندازي دا کنون
  اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل                                                                ارائه دهنده : دکتر باقر کرد 
  مفهوم نياز در تاويمي از صحيفه سجاديه                                                   ارائه دهنده: دکتر سيدعميقمي 
 تاثير شيطا  بر ساحتهاي وجودي انسا                                                    ارائه دهنده: دکتر سيدمحمدحسين موسوي 
 بررسي جريا  نقل و ناارش حديث در نيمه نخست قر  اول هجري                 ارائه دهنده: دکتر عميرضا حيدري 
  شاخص سازي مفهوم غمو و تاثير آ  در شناخت امام)ع(                                ارائه دهنده: دکتر غالمرضارضوي دوست 
 خمع بد  از ديدگاه انديشمندا  مسمما                                                     ارائه دهنده : دکتر عمي اکبر نصيري 
 بررسي و نقد اصالت وجود صدرايي در حکمت اشراق                                    ارائه دهنده : دکتر مرتضي عرفاني 
 

 دصويب کرسي درويجي به شرح ادول ذيل اهت برگزاري در دانشگاه سيستان و بلوچستان

 ددوين و دصويب سياست هاي دشويقي دانشگاه سيستان و بلوچستان در حوزه کرسي هاي نظريه پردازي 
 آيين نامه ارتقاي وزارت عموم، تحقيقات و فناوري. 6امتيازات بند  -۰
 پردازي جهت ترفيع ساليانه به صاحب کرسي نقد و نوآوري. هاي نظريهامتياز وتويي پژوهشي کرسي ۲تخصيص  -۲
 تخصيص امتياز اعتبار ويژه پژوهشي )گرنت( به صاحب کرسي نظريه پردازي طبق آيين نامه دانشااه. -6
 هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره عمميحمايت و کمك به چاپ کتاب ناارش يافته حاصل از کرسي -7
 هاي بين المممي.کمك به ترجمه و انتشار نظريات عممي در مجالت معتبر خار  از کشور يا طرح نظريه در کنفرانس- ۱
 هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره عممي در نشريات داخمي دانشااه.اولويت چاپ مقاله حاصل از کرسي -6
 گر نمونه در دانشااه.هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره عممي به عنوا  معياري براي انتخاب استاد و پژوهبدر نظر گرفتن مشارکت در کرسي -7
 هاي هفته پژوهب و ....تجميل از صاحبا  کرسي هاي برگزار شده در مراس  -۰
 معرفي صاحبا  کرسي به صندوق حمايت از پژوهشارا ، بنياد ممي نخباا  و جشنواره فارابي -٩
 گردد(ک  کرد  موظفي اساتيد برگزار کننده کرسي به اندازه مدير گروه آموزشي)فقط شامل کرسي هاي نظريه پردازي مي -۰6
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 درصد ارائه کننده( ۲6 : مدير و اداره کننده کرسي) به ميزا  
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سرآمدان علمي 

 ايران 

 Iran Science Elites Federationفدراسيون سرآمدان علمي ايران 

آغاز به کار  ۰6٩7اين فدراسيو  با هد  دستيابي به مرجعيت عممي جها  و با تالش معاونت عممي و فناوري رياست جمهوري تدوين و از ابتداي سال 
  بله اند. از جممه اين افراد  ميتوا و دستاوردهاي عممي معتبري داشته شود که فعاليت هاي پژوهشي  کرده است. سرآمدا  عممي به افرادي اطالق مي

ول هاي پژوهشي معتبر، برندگا  جوايز معتبر عممي مانند نوبل، کاولي، فيمدز، نويسندگا  اول يا نويسنلدگلا  مسلو اعضاي هيات عممي داراي فعاليت
ارائله  ي ومقاالت منتشره در مجالت نيچر يا ساينس و ...هستند. اين فدراسيو  در نظر دارد با شناسايي مستمر افراد توانمند و داراي بنيه عممي قلو

المممي بلا  اي افزايب تعامالت بينهاي ويژه از اين افراد، کشور را به سمت مرجعيت عممي در جها  سوق دهد. اين فدراسيو  مي کوشد با حمايت محققا  سرآمد و توانمند بر حمايت
کشور شود. از مهمترين اهلدا  ايلن ها و امکانات مراکز معتبر عممي جها  سبب تقويت مراودات عممي و ارائه توانمندي هاي معتبر عممي  محققا  معتبر جها ، استفاده از زيرساخت

انتشار مقاالت عممي  مرکز برتر جها ؛ ۰66هاي معتبر عممي؛ داشتن مراکز سرآمد در ميا   تراز با دانشمندا  جهاني؛ ارائه نظريهتوا  به پرورش محققا  سرآمد عممي ه فدراسيو  مي
-د و ارزيابي، اقدامات انجام شده در گامها و امکانات؛ رص در مجالت معتبر؛ داشتن برندگا  جوايز معتبر عممي جهاني اشاره نمود. شناسايي مستمر استعدادها؛ حمايت و تأمين زيرساخت

نفر را شناسايي کرده و تلحلت علنلوا   ۰66آ  است که به طور مستمر افراد توانمند عممي، ساالنه  هاي اول اجرايي اين فدراسيو  بشمار ميرود. برنامه فدراسيو  سرآمدا  عممي
هلاي ملاللي و  يلتحمابه ارائه حمايت هاي ويژه از آنها بپردازد تا بدين واسطه کشور را به سوي مرجعيت عممي در جها  سوق دهد. به همين منظور اين فدراسيو   سرآمدا  عممي

هاي معتبر مطالعاتلي  گا  در دورهکنند شرکت هاي فاخر همچو  مقاالت چاپ شده در مجالت برتر از جممه ساينس، نيچر، رويدادهاي داخمي معتبر،  اعطاي گرنت )پژوهانه( به پژوهب
 و آزمايشااهي شته است. ميزا  گرنت پژوهشيفيمدز و... را در دستور کار دا  برندگا  جوايز معتبر عممي مانند نوبل، کاولي،  هاي معتبر و کنندگا  در کناره خار  از کشور و نيز شرکت

شود. بر اساس آيين نامه فدراسيو  سرآمدا  عممي حمايت هايي را در دو  ميميو  توما  است که به محققا  سرآمد به صورت نقدي پرداخت مي ۱6تا  ۰۱اعطايي اين فدراسيو  از 
حمايت از جلذب  -6حمايت از برگزاري رويداد داخمي معتبر -۲حمايت از چاپ مقاله در مجالت برتر-۰هاي فاخر و حمايت از افراد سرآمد بدين شرح است: بخب حمايت از پژوهب

                       حمايت از شرکت در کناره هاي معتبراعطاي گرنت آزمايشااهي و پژوهشي -۱حمايت از شرکت در دورهاي مطالعاتي معتبر خار  از کشور  -7گرنت بين المممي
 حمايت از انتشار مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر   

 ر حمايت تشويقي پرداخت مي شود:عتببراي ايجاد انايزه و تشويق محققا  به انتشار دستاوردهاي عممي باکيفيت در مجالت معتبر عممي از افراد، به مقاالت چاپ شده در مجالت م
مجمه برتر(:ميزا  تشويقي: حداکثر  ۰6مقاله چاپ شده در مجالت گروه ب )-۲ميميو  ريال،  766)نيچر و ساينس(:ميزا  تشويقي: حداکثر  مقاله چاپ شده در مجالت گروه الف- ۰ 

 ميميو  ريال ۰66مجمه برتر(:ميزا  تشويقي: حداکثر  ۱6مقاله چاپ شده در مجالت گروه   ) -6ميميو  ريال،  ۲66

 مجالت بردر                                                                                             

بندي  توسط موسسات و مراکز معتبري براي رتبه...   IF ،H-Index ،Article Influence Score ،Eigen factorماننددر حال حاضر ضرايب و شاخص هاي مختمفي
نبوده و با در نظر گرفتن هر کدام از اين هاي متفاوتي هستند ولي قطعا هيچکدام از آنها خالي از ايراد  ها داراي اعتبار و ارزش اند. هر چند هر کدام از اين شاخص مجالت معرفي شده

دهي مجالت از امتياز حاصمضرب توا  فهرست متفاوتي از مجالت برتر را انتخاب کرد. لذا براي شروع کار و نظرسنجي از تعدادي از متخصصا  اين حوزه، براي رتبه  ها مي شاخص

  گروه تقسي  شده اند: 6مجمه برتر شناسايي و به  6۲استفاده شد. که در نهايت  (Eigen Factor)در ضريب ايان مجمه   IFضريب تأثير مجمه 
و ...  Nature Chemistry, Material, Physic)منظور از مجمه نيچر فقط شامل خود مجمه نيچر است و ديار مجالت نيچر مانند  مجالت نيچر و ساينس شامل  گروه الف:

 )دريافت فهرست مجالت( مجمه برتر ۱6گروه  : شامل  )دريافت فهرست مجالت(. مجمه برتر ۰6را شامل نمي شود(. گروه ب: شامل 
هايي که اهميت  از ارجاعات مجمه NATUREوSCIENCEهاي معتبرتر مانند  ي ارجاعات يکسا  نيست، اين ايده ي اصمي ايجاد آيان فکتور است. ارجاعات مجمه اهميت همه

مي نقاط ضعف و قوت يك مجمه را تر است. مقايسه ي مجالت با يکديار و رتبه بندي آنها همواره به عنوا  چالشي مطرح بوده است. نبود  شاخصي که بتواند تما کمتري دارند مه 
 در نظر بايرد، به دشواري اين رتبه بندي افزوده است. 

 حمايت از دعوت افراد سرآمد بين المللي )خاراي يا ايرانيان غيرمقيم( براي شرکت در رويدادهاي معتبر داخلي 
کارگاههاي آموزشي با حضور محققا   هاي عممي و المممي و بکارگيري محققا  معتبر خارجي، از برگزاري رويدادهاي عممي معتبر نظير مدرسه اين برنامه با هد  افزايب تعامالت بين

   تشويقي دريافت نمايند.هاي برگزاري رويداد، مبالغي را نيز به عنوا توانند عالوه بر دريافت بخشي از هزينه افراد ايراني ميزبا  برنامه مي کند. معتبر حمايت مي
نويسنده  گروه  :مقاله در نيچر و ساينس، افراد  ۲نويسنده حداقل  افراد گروه ب:نوبل، کاولي، فيمدز، مصطفي )ص(،  برندگا  جوايز معتبر مانند افراد گروه الف:شرايط افراد مدعو :

 مقاله در مجالت برتر گروه ب ۰۱حداقل 

 حمايت از فعاالن دعامالت بين المللي براي دريافت گرنت پووهشي 

ي:اهداف:   را سط ب عنوا  وا شور ب عه عممي ک س تو عاال   حققا  و ف شويق م هلاي  استفاده از امکانات و زيرساخت -۲ برقراري تعامل با محققا  معتبر عممي جها ،  -۰  ت

مممي براي حضور در نزد ال المممي و يا برقراري تعامالت بين هاي بين توانند با جذب گرنت المممي براي محققا  و مراکز داخمي. لذا محققا  مي هاي بين جذب گرنت -6ازمايشااهي آنها؛ 
 مند شوند. افراد معتبر خار  از کشور و يا اعزام ساير محققا  ايراني به اين مراکز از اين تشويقي بهره

 پرداخت گرنت 
 باشد. تقسي  شده و ميزا  حمايت از اين افراد مطابق زير مي گروه الف و ب   ۲محققا  سرآمد با توجه به امتيازات کسب شده به 

 ميميو  ريال ۲66ميميو  ريال؛   گرنت آزمايشااهي:  ۱66نفر اول گرنت پژوهشي ساالنه:  ۱6گروه الف: 
 ميميو  ريال ۰۱6ميميو  ريال؛    گرنت آزمايشااهي:  6۱6نفر دوم گرنت پژوهشي ساالنه:  ۱6گروه ب: 

پژوهشي به  محقق سرآمد عممي قرار داشته باشند پرداخت مي شود، گرنت ۰66پژوهشي داخل بوده و در بين -* اين گرنت ها فقط به افرادي که عضو هيأت عممي يك مرکز عممي
شبکه  زمايشااههاي عضوه آصورت نقدي به حساب محققا  سرآمد واريز مي شود. محققا  سرآمد براي استفاده از گرنت آزمايشااهي مي توانند با همراه داشتن کارت ممي ب

 مراجعه و تا سقف اعتبار تعيين شده براي هر فرد از خدمات آزمايشااه استفاده کنند. آزمايشااهي فناوري هاي راهبردي
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سرآمدان علمي 

 ايران 

 حمايت از دعوت افراد سرآمد بين المللي )خاراي يا ايرانيان غيرمقيم( براي شرکت در رويدادهاي معتبر داخلي                          
کارگاه هاي آموزشلي بلا حضلور  هاي عممي و المممي و بکارگيري محققا  معتبر خارجي، از برگزاري رويدادهاي عممي معتبر نظير مدرسه اين برنامه با هد  افزايب تعامالت بين

به عنوا  تشويقي دريافت نماينلد. شلرايلط هاي برگزاري رويداد، مبالغي را نيز  توانند عالوه بر دريافت بخشي از هزينه افراد ايراني ميزبا  برنامه مي کند. محققا  معتبر حمايت مي
نويسنده حداقلل  گروه  :مقاله در نيچر و ساينس، افراد  ۲نويسنده حداقل  گروه ب:نوبل، کاولي، فيمدز، مصطفي )ص(، افراد  برندگا  جوايز معتبر مانند گروه الف:افراد مدعو :افراد 

 مقاله در مجالت برتر گروه ۰۱
 

 حمايت از شرکت در کنگره هاي بين المللي معتبر خاراي                                                             

مي کشور را فراه  و توانمندي هاي   عم اين برنامه سعي دارد با تشويق محققا  معتبر ايراني براي شرکت در رويدادهاي معتبر عممي جها  )خار  از کشور(، زمينه تبادل و تعامالت
روز( و مسافت کشورما  از کشور برگزار کننده  7محققا  ايراني را افزايب دهد.  نوع و ميزا  حمايت هافدراسيو  سرآمدا  عممي ايرا ، متناسب با تعداد روزهاي کناره )تا سقف 

از افراد معتبر گروه  يك نفر که حداقلود رويداد معتبر، هزينه اقامت و بميط پرواز شرکت کنندگا  ايراني را بشرح زير پرداخت مي کند. کناره معتبر به کناره اي معتبر گفته مي ش
 در آ  به عنوا  سخنرا  مدعو يا کميدي حضور داشته باشند. افراد معتبر گروه ب  الف و يا دو نفر از

 شرايط افراد معتبر

 
مجمه  ۰6مقاله در  ۰۱حداقل  نويسنده مجالت نيچر يا ساينس يا  مقاله در ۲گروه ب: نويسنده حداقل  *  گروه الف: برنده جايزه معتبر )نوبل، کاولي، فيمدز، مصطفي )ص( و ...( * 

                                معتبر )مجالت گروه ب(
 حمايت از شرکت در دوره هاي م العادي معتبر خارج از کشور     

هاي مطالعاتي نزد افراد معتبر خار  از کشلور حلملايلت  براي شرکت در دوره  .Ph.Dفدراسيو  سرآمدا  عممي از اعضاء هيأت عممي دانشااهها و دانشجويا  دکتري تخصصي
 شلود. کند. اين برنامه با هد  افزايب تعامالت عممي و حضور ملحلقلقلا  در ملراکلز علململي ملعلتلبلر نلزد افلراد ملعلتلبلر و سلرآملد جلهلانلي اجلرا ملي مي

ه فدراسيو  ميباشد. افراد معلتلبلر نامه پذيرش از يکي از افراد معتبر خار  از کشور و تکميل و ارسال مدارک مورد نياز ب شرايط ضروري براي دريافت اين حمايت ها دريافت دعوت
مقاله در مجالت گروه الف و  افراد گروه  : نويسلنلدگلا   ۲شامل: افراد گروه الف: برندگا  جوايز معتبر )نوبل، کاولي، فيمدز، مصطفي )ص( و ..، افراد گروه ب: نويسندگا  حداقل 

   مقاله در مجالت گروه ب است. ۰۱حداقل 
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 ميزان دشويقي واسط داخلي از ميزان گرنت اذب شده                                                                     فعاليت 

 %61                  اذب گرنت از برندگان اوايز معتبر )نوبل، کاولي، فيلدز، مص في )ص(  و ...( 

 %1                       مقاله در مجالت ساينس و نيچر  7اذب گرنت از نويسنده حداقل 

 %5                 مجله گروه ب  61مقاله در  65اذب گرنت از نويسنده حداقل 

 %5            اذب گرنت بين المللي براي موسسات داخل 

 )ميليون ريال( نزد افراد گروه ج )ميليون ريال( نزد افراد گروه ب )ميليون ريال(  نزد افراد گروه الف  دريافت کننده حمايت افراد

 61 65     91    اعضاء هيأت علمي

 2   61    65   دانشجويان دکتري

 اوايز علمي معتبر دنيا
با رشد اقتصادي چشماير جها  و پيشرفت هر چه بيشتر عم ، تعداد جوايز بله سلرعلت در  ۰٩66جوايز عممي در کمترين مقدار ممکن بودند، پس از سال  ۰٩۱6قبل از سال 

. در دوره کنوني جوايز عمملي، اي باشد براي محققا  در سرتاسر جها  به منظور تالش هر چه بيشتر و ارائه نتايج تحقيقاتشا  کشورهاي مختمف شروع به رشد کردند، تا انايزه
هاي اخير تعداد جوايز عممي  ها و مؤسسات عممي در سال سال دارند، با پيشرفت عم  و افزايب دانشااه ۰66فرهناي و هنري متعددي وجود دارد، برخي از آنها قدمتي بيشتر از 

%، جوايز عممي معتبر کلل دنليلا، ۱6ي خاصي هستند به سرعت روبه رشد است، در ميا  کل جوايز موجود، آمريکا با دارا بود ، بيب از  خصوصاً جوايزي که مختص به رشته
ترين کشور در ايلن  آمريکا مه  توا  ژاپن را بعد از هاي اخير رشد بسيار مناسبي در ميا  کشورهاي آسيايي داشته است طوري که مي بيشترين سه  را دارد، و ژاپن نيز در سال

   کرد:توا  آنها را به سه گروه به شرح زير تقسي هاي ارائه شده از سوي منابع مختمف مي زمينه خواند. با نااه اجمالي به اين جوايز و درجه بندي
 ي نوبل(  جوايزي با بيشترين سطح اعتبار با جايزه نقدي باال که در چند زمينه فعاليت مي کنند، )مانند جايزهقابل دواه درين اوايز : -6

 ، داراي جايزه نقدي باال و همچنين فعال در چند زمينه که از استاندارد باال و اعتبار خوبي برخوردار است.۰جوايزي با اعتبار کمتراز جوايز سطح . اوايز با استاندارد باال : 7

ا . اوايز معتبر : 9 زي ب ي اهدا و همچنين در جايزه نقدي باال و قابل کيفيتي قابل قبول و اي کمتر از اهميت و کيفيت و اعتبار نسبت به دو نوع قبمي، دارايدرجهجوا

 ممکن است حتي از جوايز باال نيز معتبرتر باشند.فيمدهاي خاص که 
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 اامعه دانشگاهي در اايگاه مراعيت علمي در کشور
هايي شناخته شده در هر يك از اين محورها شوند. معموالً گروهنيازهاي بشري در جوامع امروزي حول محورهايي نظير امنيت، فرهنگ، بهداشت، اقتصاد، فناوري و عم  دسته بندي مي

هلاي کلال  گلذاريها و سيلاسلتهاي مرجع از ارکا  جوامع، و موثر بود  و کارآمدي آنها مايه ثبات و پيشرفت کشورهاست. از اين رو در برنامهمرجعيت اجتماعي دارند. وجود گروه
هاي اجتماعي، به رسميت شناخته شوند، بمکه با تقويت جايااه آنها، بايد از توا  و ظرفيت اين مراجع در حل معضالت کشور هاي مرجع، به عنوا  سرمايهکشوري، نه تنها بايد اين گروه

دو در جامعه از عوامل مه  در اعلتلالي ين استفاده بهينه به عمل آيد. تاريخ، به خصوص در دو سده اخير، مويد و مبين آ  است که عم  و ديدگاه عممي و عمق و ميزا  نفوذ و تاثير ا
کنند. هرچند کله جوامع تاکيد ميدر بينب و سطح و کيفيت زندگي احاد جامعه و همچنين در طرح و تثبيت جايااه بين المممي کشورهاست. اين دو نکته بر لزوم وجود مرجعيت عممي 

ها و مجامع آکادميك در جامعه مرجعيت عممي اسلت. ها و مجامع عممي، دانشااهي واگذار شود، تعريف و جايااه اصمي دانشااههايي جانبي و مکمل نيز به دانشااهممکن است نقب
محل ارجاع و اتکا، پاسخاو، بله روز، وم براي قرار گرفتن، باقي ماند  و موثر بود  در جايااه مرجعيت عممي، دانشااه ها و مراکز آکادميك بايد در دو حوزه آموزش و پژوهب در عم

تخصصي در سطلوح ملخلتلملف اي پيشرو و در سطح جهاني سرآمد باشند. نمود و مصداق اصمي مرجعيت در آموزش عموم، ارائه فراگير دوره هاي با کيفيت آموزش مدو  در رشته ه
و ممتاز دارند. حوزۀ پژوهلب  سزادانشااهي است. دوره هاي تحصيالت تکميمي و به ويژه دکتري در ايفاي نقب و تثبيت جايااه مرجعيت عممي مجامع دانشااهي در کشور نقشي به 

ر و دوم، گسترش مرزهاي دانلب و به ويژه مسايل مبتال به جامعه و کشو -در عموم بايد ناظر به يکي از اين دو هد  باشد: نخست، استفاده از دانب موجود براي حل مسائل مختمف
هاي دانشااهي، جلايلالاه موزشه آافزود  به مجموعۀ عموم بشري و در سطح جهاني. مرجعيت در پژوهب منوط به نيل به اين دو هد  است. در کشور ما با توجه به اقبال عمومي ب

ده است. بو ها از سوي مردم امري کامالً پذيرفته شده و جا افتاده است و بار اصمي اداره کشور و مديريت در سطوح مختمف بر دوش همين دانب آموختاا مرجعيت در آموزش دانشااه
ارهلاي آم هاي چشماير در فراگير شد  و رشد کمّي دوره هاي آموزش دانشااهي در مقاطع مختمف، بويژه در دوره هاي کارشناسي ارشد و دکتري، به شهادتهرچند به رغ  پيشرفت

موجود، از نظر کميت اي هاي کشور از لحاظ کيفيت آموزشي در مرجعيت عممي قرار ندارند. در دو دهه اخير به همت جامعه آکادميك و به رغ  کمبود امکانات و تناناهموجود، دانشااه
مبين ايفاي نقب ملرجلعليلت  موممقاالت پژوهشي رشد در خور توجهي داشته اي ، اما از نظر کيفيت در پژوهب نيز عممکرد مجامع دانشااهي، در هيچ يك از دو هد  پژوهب در ع
براي کسب و تثبيت جلايلالاه  ست.عممي در کشور نيست. به نظر ما يکي از عمل اين رشد نامطموب کيفي در آموزش و پژوهب نبود حمايت قاطع و در خور از طر  مسئوال  ذيربط ا
هاي مناسب را انجلام سازيرهنگه فمرجعيت عممي الزم است که خود مجامع دانشااهي، اع  از دانشااه ها و پژوهشااه ها، با قائل شد  چنين نقب و جايااهي براي خويب، فعاالن

گذارا  در مجموعه هاي وزارت عموم و بهداشت، معاونت عممي رياست جمهوري و مجموعه دولت، شوراي عالي انقالب فلرهلنلالي و دهند. بعالوه نياز است که مسئولين و سياست
ها، آيين نامه را سرلوحه خود در تدوين دستورالعمله  مجمس) از بُعد در  و تثبيت اين جايااه در قوانين( اوالً خود عميقاً به اين جايااه مجامع دانشااهي باور داشته باشند و ثانياً اين م

رتلقلا و اگذاري، مديريت و جهت دهي قرار دهند. شاخه هاي فيزيك و رياضي فرهناستا  عموم آمادگي دارند که تمامي ظرفيت هاي خود را در جهت تثبيت ها و ساير ابزار سياست
 جايااه مرجعيت عممي مجامع دانشااهي کشور به کار گيرند. 

 مراعيت علمي به چه معناست؟
ظريه و سبك علململي. جلايلالاه ي جهاني به منابع عممي توليد شده توسط دانشمندا  و متخصصا  ايراني و شناسايي آنها به عنوا  صاحب ن مرجعيت عممي ايرا  به معناي مراجعه

حبت از مرجعيت علململي و ي صمرجعيت به معناي مراجعه ي مستمر ديارا  به يك فرد يا سازما  است که در نتيجه ي برنامه ريزي بمندمدت و پشتکار جدي حاصل مي شود. وقت
مايل باشند که ابتدا زبا  فارسي را  حتيفناوري ايرا  مي کني . يعني بايد متخصصا  همه ي کشورها، در کارهاي عممي و فناوري خود به ايرانيا  مراجعه کنند و در بهترين وضعيت، 

 هجري شمسي. ۰76۱با چش  اندازسازي انجام شده توسط رهبر انقالب آغاز شده است؛ يعني  ۰6۰۱ساله است که در کشور از سال  ۱6ياد بايرند. رسيد  اين جايااه يك رويکرد 
 :مهمترين ويژگي تمد  جديد ايراني اسالمي درآ  سالها بايد مرجعيت عممي و فناوري ايرا  باشد. مهمترين شاخص هاي اين جايااه عبارتند از 
 دانشمندا  ايراني که در سطح اول عم  جها  ظاهر مي شوند و به عنوا  صاحب نظريه شناخته مي شوند.  *     
 انتشارات عممي ايرانيا  به زبا  هاي رايج عممي *     
 انتشارات زبا  فارسي مورد استناد در جها  *     

 برندگا  جوايز معتبر بين المممي مانند نوبل، کاولي؛ فيمدز و مصطفي )ص(، .....  *    
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