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ــه مراکــز علمــی و  ــد ب ــم؛ هــم بای ــوز در اول کاری ــا حرکتمــان شــروع شــده، لکــن هن م
تحقیقــی کمــک بشــود؛ هــم بــه پــروژه هــای علمــی، پــروژه هــای تحقیقــی و فنــاوری 
ــم و تحقیــق و پژوهــش همــه جــا  ــه عل ــن میــل ب ــد کمــک بشــود؛ هــم بایســتی ای بای
گســترش پیــدا کنــد. بایــد مخصــوص اســتاد و محقــق هــم نمانــد؛ در محیــط دانشــجوئی 
ــوزی و  ــم آم ــه عل ــل ب ــجو می ــی دانش ــد؛ یعن ــدا کن ــترش پی ــجوئی گس ــای دانش و فض
ــا توصیــه  ــه تدبیــر و ب تولیــد علــم پیــدا کنــد کــه ایــن کاری اســت کــه احتیــاج دارد ب
ــن هــا، نخواهــد شــد. مســئوالن بخشــهای  ــا و ســفارش و دســتور و ای و خواهــش و تمن
آموزشــی کشــور مــا؛ چــه وزارت آمــوزش و پــرورش، چــه وزارت علــوم و وزارت بهداشــت و 
درمــان، چــه بخشــهائی کــه مربــوط بــه مســائل برنامــه ریــزی فرهنگــی انــد در ایــن زمینه 
مســئولیت دارنــد. آن هــا کاری بکننــد کــه محیــط دانشــگاهی، محیــط علــم طلبــی باشــد.
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ابــاغ  پیــرو  جــاری  ســال  در 
نمایشــگاه  برگــزاری  دســتورالعمل 
ــوی  ــاوری از س ــش و فن ــه پژوه هفت
ــاوری  ــش و فن ــرم پژوه ــاون محت مع
فنــاوری  وزارت علــوم، تحقیقــات و 
ــای  ــکل ه ــت پروت ــور رعای ــه منظ و ب
ــاوت  ــزاری متف ــوه برگ ــتی، نح بهداش
ــره  ــود و به ــته ب ــای گذش ــال ه از س
گیــری از فنــاوری اطاعــات و ارتباطان 
ــی و  ــای پژوهش ــتاورد ه ــه دس در ارائ
فنــاوری دســتگاه های اجرایــی اســتان 

ــت. ــرار گرف ــد ق ــورد تاکی م
از تاریــخ 25 آبــان مــاه برنامــه ریــزی 
ــام و  ــگاه انج ــدازی نمایش ــرای راه ان ب
ــت  ــتان جه ــای اس ــه ارگان ه ــا کلی ب
ــه  ــاز مکاتب ــات موردنی ــت اطاع دریاف
 15 تاریــخ  در  پذیرفــت.  صــورت 
آذرمــاه ســامانه ی مجــازی نمایشــگاه 
پــارک  و ســاماندهی  بــا محوریــت 
علــم و فنــاوری اســتان و بــا همــکاری 
بلوچســتان  و  سیســتان  دانشــگاه 
بــه منظــور فراهــم نمــودن زمینــه 
پژوهشــی  هــای  دســتاورد  عرضــه 
دســتگاه هــای اجرایــی اســتان راه 
ایــن  در  .همچنیــن  شــد  انــدازی 
ــاوری و  ــوم فن راســتا شــبکه زیســت ب
نــوآوری اســتان بــا هــدف بسترســازی 
جهــت ارتبــاط پژوهشــی دســتگاههای 
اجرایــی، دانشــگاهها و مراکــز علمــی- 
شــرکتهای  و  محققیــن  تحقیقاتــی، 
ــم از  ــور دائ ــه ط ــز ب ــان نی ــش بنی دان

طریــق ســامانه ی مذکــور ایجــاد شــده 
اســت. متقاضیــان مــی تواننــد آخریــن 
قالــب  در  را  خــود  دســتاوردهای 
نماهنــگ، پوســتر، کاتالــوگ، فایلهــای 
pdf و... در ســامانه بارگــذاری نماینــد.

معرفی نمایشگاه مجازی
ــاوری  نمایشــگاه مجــازی پژوهــش، فن
و  سیســتان  اســتان  بــازار  فــن  و 
ــدن  ــل ش ــدف تبدی ــا ه ــتان ب بلوچس
ایــن ســامانه بــه یک ســامانه مشــترک 
اجرایــی،  دســتگاههای  بیــن  در 
دانشــگاهها و مراکــز علمــی، محققیــن 
ــود  ــان و بهب ــش بنی ــرکتهای دان و ش
ــامل  ــا ش ــن آنه ــی بی ــط پژوهش رواب

ــد: ــی باش ــل م ــای ذی ــش ه بخ
ــندهای  ــردی: س ــای راهب -   برنامه ه
دســتگاههای  توســط  شــده  تهیــه 
اجرایــی مختلــف ماننــد ســند آمایــش 
ــتان،  ــتغال اس ــک اش ــتان، دینامی اس
ســند توســعه روســتایی اســتان و.... در 

ــد. ــد آم ــن بخــش خواه ای
معرفــی  پژوهشــی:  طرح هــای   -
ــا و  ــگاه ه ــی دانش ــای پژوهش طرح ه

مراکــز علمــی-  پژوهشــی
-  عرضــه و تقاضــای فنــاوری: بــا هدف 
ــتان و  ــازار اس ــن ب ــت ف ــود وضعی بهب
ــه  ــرای عرض ــع ب ــن منب ــتفاده از ای اس
و تقاضــای فنــاوری بیــن دســتگاههای 
ــز علمــی،  ــی، دانشــگاهها و مراک اجرای
محققیــن و شــرکتهای دانــش بنیــان.

گــذاری:  ســرمایه  فرصت هــای    -
شــده  انجــام  مطالعــات  و  اســناد 
ــذاری  ــرمایه گ ــای س ــون فرصته پیرام
ــد. ــد آم ــن بخــش خواه ــتان در ای اس

اســناد  کارآفرینــی:  فرصت هــای   -  
و مطالعــات انجــام شــده پیرامــون 
فرصتهــای کارآفرینــی کــه توســط 
دســتگاههای اجرایــی، دانشــگاهها و 
مراکــز علمــی، محققیــن و شــرکتهای 
ــت در  ــده اس ــه ش ــان تهی ــش بنی دان

ــد. ــد آم ــش خواه ــن بخ ای
دنبــال  بــه  ســازمانی:  چالــش   -
طرح هــا، ایــده  هــا و اســتارتاپ های 
چالش هــای  رفــع  جهــت  نوآورانــه 

پیــش روی ســازمان هــا اســت.
رویدادهــای  معرفــی  رویدادهــا:   -  

ترویجــی و  کارآفرینــی 
ــی  ــاوری، محل ــازار فن ــازار: ب ــن ب - ف
و  اســت  فنــاوری  مبــادالت  بــرای 
ــی  ــطه اطاعات ــش واس ــای نق ــا ایف ب
و حقوقــی، وظیفــه نزدیــک کــردن 
طرف هــای »عرضــه« و »تقاضــا« در 
حــوزه فنــاوری و محصــوالت پیشــرفته 

ــده دارد. ــر عه را ب
خدمــات  انــواع  ارائــه  مشــاوره:   -
ــب  ــه کس ــی در زمین ــاوره تخصص مش

کار و 
مختلــف  ویدئوهــای  ویدئــو:    -
ــی، کســب و کاری  آموزشــی، کارآفرین
ــن  ــه در ای ــن هفت ــا ای ــط ب و... مرتب

بخــش خواهــد آمــد.

ف

گزارش اقدامات صورت گرفته  
در هفته پژوهش، فناوری و فن بازار

 استان سیستان و بلوچستان
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جهت ورود به سامانه نمایشگاه مجازی به آدرس زیر مراجعه نمایید

www.sbexpo.ir

همچنین در صفحه ابتدایی بازیگران زیست بوم فناوری و نوآوری سیستان و بلوچستان قابل مشاهده است.
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پس از ورود به سایت در صفحه ابتدایی با موارد زیر روبرو می شوید که عبارت اند:
1. اســناد راهبــردی: ســندهای تهیه شــده توســط دســتگاه های اجرایــی مختلــف ماننــد ســند آمایــش اســتان، دینامیــک اشــتغال 

اســتان، ســند توســعه روســتایی اســتان و…. در ایــن بخــش خواهــد آمــد.

2. طرح های پژوهشی: معرفی طرح های پژوهشی دانشگاه ها و مراکز علمی- پژوهشی

3. رویدادها: معرفی رویدادهای کارآفرینی و ترویجی
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4. عرضــه و تقاضــای فنــاوری: بــا هــدف بهبــود وضعیــت فــن بــازار اســتان و اســتفاده از ایــن منبــع بــرای عرضــه و تقاضــای فناوری 
بیــن دســتگاه های اجرایــی، دانشــگاه ها و مراکــز علمــی، محققیــن و شــرکت های دانش بنیــان.

ــه  ــن بخــش ب ــای ســرمایه گذاری اســتان در ای ــون فرصت ه ــات انجام شــده پیرام ــای ســرمایه گذاری: اســناد و مطالع 5. فرصت ه
نمایــش در خواهــد آمــد.

 6. فرصت هــای کارآفرینــی: اســناد و مطالعــات انجام شــده پیرامــون فرصت هــای کارآفرینــی کــه توســط دســتگاه های اجرایــی، 
دانشــگاه ها و مراکــز علمــی، محققیــن و شــرکت های دانش بنیــان تهیه شــده اســت در ایــن بخــش خواهــد آمــد.
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مختلــف  ویدئوهــای  ویدئوهــا:   .7
ــب وکاری  ــی، کس ــی، کارآفرین آموزش
ــن  ــه در ای ــن هفت ــا ای ــط ب و… مرتب
بخــش نمایــش داده خواهــد شــد.

ــر روی  ــگاه ب ــه نمایش ــت ورود ب جه
ــازی  ــگاه مج ــه نمایش ــن ورود ب آیک

ــد.   ــک نمایی کلی

صفحــه  بــه  ورود  از  پــس 
دســته  می توانیــد  دســته بندی ها 
یــا  و  انتخــاب  را  خــود  موردنظــر 

نماییــد جســتجو 
شــامل:  دســته ها  انتخــاب  تــب 
ادارات - پارک هــا و مراکــز رشــد - 
دانشــگاه ها - دســته بندی نشــده - 

آزاد مناطــق   - شــرکت ها 

موردنظــر  غرفــه  بــه  ورود  جهــت 
نماییــد کلیــک 

ــه دانشــگاه  ــه غرف ــوان نمون ــا به عن )م
سیســتان و بلوچســتان را انتخــاب 

می کنیــم(
 کمی صبر نمایید
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صفحه کلیــد  از  اســتفاده  راهنمــای 
جهــت حرکــت در غرفــه نمایــش داده 
می شــود. بــرای ورود بــه غرفــه کلیــک 

نماییــد
 

فضای داخلی غرفه

از  می توانیــد  موجــود  فضــای  در   
امکانــات غرفــه
ویدیوهای معرفی

بنرها
پوستر پیشخوان

ــود و  ــل دانل ــای قاب ــا فایل ه ــراه ب هم
ــد. ــتفاده نمایی ــش اس نمای

 

همچنیــن می توانیــد در فضــای غرفــه 
ــت نمایید. حرک

ــای  ــک از بخش ه ــر ی ــه در ه چنانچ
ــتان  ــاوری سیس ــوآوری و فن ــبکه ن ش
و بلوچســتان، دســتاورد قابل عرضــه ای 
داریــد، می توانیــد بــا ایجــاد پنــل 
کاربــری در ایــن شــبکه اطاعــات 

ــد. ــذاری نمایی ــود را بارگ خ



8
و بلوچستان[ دانشــگاه سیستان  پژوهشی  ] گاهنامه خبری حوزه معاونت   

]99 بهمن   /17 شماره   - ششم  ]سال  8

ابــاغ  پیــرو  جــاری  ســال  در 
نمایشــگاه  برگــزاری  دســتورالعمل 
ــوی  ــاوری از س ــش و فن ــه پژوه هفت
ــاوری  ــش و فن ــرم پژوه ــاون محت مع
فنــاوری  وزارت علــوم، تحقیقــات و 
ــای  ــکل ه ــت پروت ــور رعای ــه منظ و ب
ــاوت  ــزاری متف ــوه برگ ــتی، نح بهداش
ــره  ــود و به ــته ب ــای گذش ــال ه از س
گیــری از فنــاوری اطاعــات و ارتباطان 
ــی و  ــای پژوهش ــتاورد ه ــه دس در ارائ
فنــاوری دســتگاه های اجرایــی اســتان 

ــت. ــرار گرف ــد ق ــورد تاکی م
از تاریــخ 25 آبــان مــاه برنامــه ریــزی 
ــام و  ــگاه انج ــدازی نمایش ــرای راه ان ب
ــت  ــتان جه ــای اس ــه ارگان ه ــا کلی ب
ــه  ــاز مکاتب ــات موردنی ــت اطاع دریاف
 15 تاریــخ  در  پذیرفــت.  صــورت 
آذرمــاه ســامانه ی مجــازی نمایشــگاه 
پــارک  و ســاماندهی  بــا محوریــت 
علــم و فنــاوری اســتان و بــا همــکاری 
بلوچســتان  و  سیســتان  دانشــگاه 
بــه منظــور فراهــم نمــودن زمینــه 
پژوهشــی  هــای  دســتاورد  عرضــه 
دســتگاه هــای اجرایــی اســتان راه 
ایــن  در  .همچنیــن  شــد  انــدازی 
ــاوری و  ــوم فن راســتا شــبکه زیســت ب
نــوآوری اســتان بــا هــدف بسترســازی 
جهــت ارتبــاط پژوهشــی دســتگاههای 
اجرایــی، دانشــگاهها و مراکــز علمــی- 
شــرکتهای  و  محققیــن  تحقیقاتــی، 
ــم از  ــور دائ ــه ط ــز ب ــان نی ــش بنی دان
طریــق ســامانه ی مذکــور ایجــاد شــده 
اســت. متقاضیــان مــی تواننــد آخریــن 
قالــب  در  را  خــود  دســتاوردهای 

نماهنــگ، پوســتر، کاتالــوگ، فایلهــای 
pdf و... در ســامانه بارگــذاری نماینــد.

معرفی نمایشگاه مجازی
ــاوری  نمایشــگاه مجــازی پژوهــش، فن
و  سیســتان  اســتان  بــازار  فــن  و 
ــدن  ــل ش ــدف تبدی ــا ه ــتان ب بلوچس
ایــن ســامانه بــه یک ســامانه مشــترک 
اجرایــی،  دســتگاههای  بیــن  در 
دانشــگاهها و مراکــز علمــی، محققیــن 
ــود  ــان و بهب ــش بنی ــرکتهای دان و ش
ــامل  ــا ش ــن آنه ــی بی ــط پژوهش رواب

ــد: ــی باش ــل م ــای ذی ــش ه بخ

 برنامه هــای راهبــردی: ســندهای 
دســتگاههای  توســط  شــده  تهیــه 
اجرایــی مختلــف ماننــد ســند آمایــش 
ــتان،  ــتغال اس ــک اش ــتان، دینامی اس
ســند توســعه روســتایی اســتان و.... در 

ــد. ــد آم ــش خواه ــن بخ ای

ــی  ــی: معرف ــای پژوهش  طرح ه
ــا و  ــگاه ه ــی دانش ــای پژوهش طرح ه

ــی ــی-  پژوهش ــز علم مراک

 عرضــه و تقاضــای فنــاوری: 
ــازار  ــن ب ــت ف ــود وضعی ــا هــدف بهب ب
منبــع  ایــن  از  اســتفاده  و  اســتان 
بــرای عرضــه و تقاضــای فنــاوری بیــن 
دســتگاههای اجرایــی، دانشــگاهها و 
مراکــز علمــی، محققیــن و شــرکتهای 

ــان. ــش بنی دان
  فرصت هــای ســرمایه گــذاری: 
شــده  انجــام  مطالعــات  و  اســناد 

ــذاری  ــرمایه گ ــای س ــون فرصته پیرام
ــد. ــد آم ــن بخــش خواه ــتان در ای اس

   فرصت های کارآفرینی: 
اســناد و مطالعــات انجــام شــده پیرامــون 
توســط  کــه  کارآفرینــی  فرصتهــای 
و  دانشــگاهها  اجرایــی،  دســتگاههای 
ــرکتهای  ــن و ش ــی، محققی ــز علم مراک
دانــش بنیــان تهیــه شــده اســت در ایــن 

ــد. ــد آم ــش خواه بخ

  چالــش ســازمانی: بــه دنبــال 
ایــده  هــا و اســتارتاپ های  طرح هــا، 
نوآورانــه جهــت رفــع چالش هــای پیــش 

ــت. ــا اس ــازمان ه روی س

   رویدادهــا: معرفــی رویدادهــای 
کارآفرینــی و ترویجــی

ــازار فنــاوری، محلــی  ــازار: ب ــن ب   ف
و  اســت  فنــاوری  مبــادالت  بــرای 
بــا ایفــای نقــش واســطه اطاعاتــی 
و حقوقــی، وظیفــه نزدیــک کــردن 
و »تقاضــا« در  طرف هــای »عرضــه« 
حــوزه فنــاوری و محصوالت پیشــرفته را 

ــده دارد. ــر عه ب

  مشــاوره: ارائــه انــواع خدمــات 
ــه کســب و  مشــاوره تخصصــی در زمین

کار

 ویدئــو: ویدئوهای مختلف آموزشــی، 
کارآفرینــی، کســب و کاری و... مرتبــط با 

ایــن هفتــه در ایــن بخــش خواهــد آمد.
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15 آذر؛
روز مـدرسه

 و دانشگــاه 
و دستـاوردهای 
پژوهش و فناوری

اســتاندار سیســتان و بلوچســتان در جلسه 
ــش  ــوزش، پژوه ــی آم ــروه تخصص کارگ
، فنــاوری و نــوآوری گفــت : توســعه و 
ــات و  ــش و تحقیق ــگ پژوه ــج فرهن تروی
ــان  ــن صاحب ــوب بی ــد مطل ــراری پیون برق
فکــر و اندیشــه و صاحبــان کار و تجــارت 

ــت. ــرورت اس ــک ض ــاوری ی و فن
ــی  ــروه تخصص ــه کارگ ــتاندار در جلس اس
ــوآوری  ــاوری و ن ــش ، فن ــوزش ، پژوه آم
خاطــره  و  یــاد  گرامیداشــت  ضمــن 
ــی  ــته ای و پژوهش ــی ،هس ــهدای علم ش
کشــور اظهــار داشــت: کار پژوهشــی منجر 
بــه تولیــد و تولیــد منجــر بــه ثــروت مــی 
شــود و بــرای تحقــق ایــن امــر بایــد 
ــان  ــدا و پنه ــای پی ــت ه ــه ظرفی از هم

ــود . ــتفاده نم اس
ــزود:  توســعه و  ــی اف ــی موهبت ــد عل احم
ــات و  ــش و تحقیق ــگ پژوه ــج فرهن تروی
ــان  ــن صاحب ــوب بی ــد مطل ــراری پیون برق
فکــر و اندیشــه و صاحبــان کار و تجــارت و 
فنــاوری یــک ضــرورت اســت و همــه بایــد 

بدنبــال آن باشــند.
وی ادامــه داد : همــه اقدامــات پیــش 
بینــی شــده و یــا انجــام گرفتــه در حــوزه 
پژوهــش بایــد هــدف دار و بدنبــال ایجــاد 

ــن عرصــه باشــد. جهشــی در ای
اســتاندار خاطرنشــان کرد: یکــی از بهترین 
فرصــت هــای بــروز خاقیــت پژوهشــی در 
افــراد مختلــف، دوران تحصیــل اســت کــه 
همــراه بــا اســتعداد و نبــوغ انسان هاســت 
و ایــن مــی توانــد تغییــر نــگاه بــه تحقیــق 

و پژوهــش را فراهــم نمایــد.  
ــت و بخــش  موهبتــی بیــان داشــت : دول
خصوصــی در مســیر توســعه نیازمنــد 
ــرای  ــا ب ــتند ت ــش هس ــات و پژوه مطالع

ــده و  ــف ش ــداف تعری ــه اه ــتیابی ب دس
رســیدن بــه مطلــوب ، بهتــر و دقیــق تــر 

ــد. ــت نماین حرک

وی گفت:حــوزه پژوهــش و فنــاوری دامنــه 
فراوانــی دارد و در همــه عرصــه هــای 
زندگــی و بشــر تأثیرگــذار اســت و انســان 
هــای موفــق کســانی هســتند کــه بتواننــد 
بــه خوبــی از ایــن فرصــت کــم نظیــر بهره 
گیــری نمایند . اســتاندار خواســتار افزایش 
ــتان در  ــه ای اس ــارات بودج ــزان اعتب می
حــوزه پژوهــش و فنــاوری شــد و بــار دیگر 
ــن  ــت ای ــن موضــوع اهمی ــت ای ــر اهمی ب
حــوزه در زندگــی اجتماعــی، فــردی و 

علمــی آحــاد جامعــه تاکیــد نمــود .

ــن جلســه معــاون پژوهــش، برنامــه  در ای
ریــزی و توســعه منابــع اداره کل آمــوزش 
ــی از  ــه نمایندگ ــز ب ــتان نی ــرورش اس و پ
ــگر  ــوزان پژوهش ــش آم ــان و دان فرهنگی
بــه بیــان مجموعــه برنامه هــا ، فعالیت هــا 
ــت در  ــم و تربی ــتگاه تعلی ــات دس و اقدام
حــوزه پژوهــش و فنــاوری پرداخــت و 
اظهــار داشــت:  برگــزاری جشــنواره هــای 
ــای  ــت برنامه ه ــا محوری ــوزی ب ــش آم دان
پژوهشــی ، تقویــت پژوهــش ســراهای 
دانــش آمــوزی بــا هــدف شناســایی 
ــی  ــت پژوهش ــاغ ۸ اولوی ــتعدادها، اب اس
ــدارس و ادارات و  ــتان در م ــطح اس در س
برنامــه عملیاتــی تقویــت روحیــه پژوهــش 
و تحقیــق در بیــن معلمــان و دانــش 
آمــوزان از اهــم برنامــه هــای ایــن حــوزه 

ــت . ــرورش اس ــوزش و پ در آم

ایــن  پایــان  در  اســت  ذکــر  شــایان 
نیــز پژوهــش  هفتــه  زنــگ   جلســه 

 نواخته شد.

پژوهش زمانى موثر واقع 
مى شود که تبديل به  
فعاليت علمى و ذهنى 

در سطح جامعه شود و  
عملياتى به اجرا درآيد
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تجلیل از دانش آموز پژوهنده کشوری 

بــه مناســبت آغــاز هفتــه پژوهــش ، از دانــش آمــوزان 
ــرورش  ــوزش و پ ــط وزرای آم ــور توس ــر کش ــگر برت پژوهش
کنفرانســی  ویدئــو  صــورت  بــه  تحقیقــات  و  علــوم   و 

تجلیل شد.
در ایــن مراســم از دانــش آمــوز پایــه اول، امیرحســین 
پورحاجــی حســینی از دبســتان عامــه حلــی ناحیــه 2 
ــوری   ــده کش ــوز پژوهن ــش آم ــوان دان ــه عن ــه ب ــدان ک زاه
ــس از وزرای  ــوح و تندی ــت ل ــه دریاف ــر ب ــاب و مفتخ انتخ
 آمــوزش و پــرورش و علــوم ، تحقیقــات  وفنــاوری شــده بــود  

تقدیرشد.
مهنــدس صباغــی معــاون پژوهــش ،برنامــه ریــزی وتوســعه 
ــع اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان در ایــن مراســم  مناب

تصریــح کــرد:
از  را  افــراد  بایــد  تربیــت  و  تعلیــم  دســتگاه  "امــروز   
کودکــی بــا پژوهــش آشــنا کنــد و حلقــه کارشناســی 
بایــد  یقینــاً  و  شــود  مرتبــط  پژوهــش  حلقــه  بــا 
پژوهشــی تولیــدات  بــر  مبتنــی  مــا  تولیــدات   همــه 

 باشد". 

نمایشگاه مجازی  اداره کل آموزش و پرورش استان 

www.ap.sbexpo.ir : لینک ورود به نمایشگاه

اقدامات مدارس و اداراتاقدامات مدارس و ادارات
 آموزش و پـرورش  آموزش و پـرورش 

در هفتـه پـژوهـشدر هفتـه پـژوهـش

معلمین پژوهنده برتر استان  سال تحصیلی 98-99
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عناوین طرح های پژوهشی 99

ــتان  ــطه دوره اول اس ــوزان متوس ــش آم ــارت دان ــران مه ــرح ای ــی ط 1-ارزیاب
ــتان  ــتان و بلوچس سیس

2-آســیب شناســی انخــاب رشــته دانش آمــوزان ورودی بــه دوره دوم متوســطه    
) والدیــنـ  داش آمــوزانـ  اولیــا و مربیــان مدرســه(

3-ارزیابــی طــرح تدبیــر در افزایــش کیفیــت مدیریــت مــدارس ابتدایی اســتان 
سیســتان و بلوچستان

4-آسیب شناسی دوران کرونا در حوزه دانش آموزی
5-بررســی راهکارهــای عملــی تقویــت تربیــت اجتماعــی و دینــی و اخاقــی 

ــر، معاونیــن، دبیــران و معلمــان دانــش آمــوزان در مــدارس توســط مدی
6-بررســی میــزان تاثیــر هنرهــای آوایــی دررشــد عاطفی/روانــی/ اجتماعــی/.... 

دانــش آمــوزان
7-راهکارهای تقویت مشارکت دانش آموزان در تشکل های دانش آموزی

۸-ارزیابــی فرآینــد اجرایــی طــرح تکریــم معلــم  بــه منظــور ارائــه راهکارهــای 
اصــاح و بهبــود آن

اهداء تندیس هفته پژوهش به 
معاونین اداره کل و روسای آموز ش و 

پرورش نواحی 1 و 2

مولفین و پژوهشگران فرهنگی
 دو سال اخیر  استان 

 

 

 محل خدمت  نام و نام خانوادگی 
 سراوان عبدالسالم سپاهیان 

 ناحیه یک زهره آخوند 
 میرجاوه محدثه اردونی 
 میرجاوه محدثه سارانی 

 میرجاوه حمیدرضا فروزنده مقدم 
 ناحیه دو طیبه فاتحی

  
 ناحیه دو محمود صیادی 

 ناحیه دو پریسا شه بخش 
 ناحیه دو نرجس شهرکی 
 ناحیه دو محمد ساالری
 ناحیه دو الهام سرگزی
 ناحیه یک علی باقری فر 

 خاش  خسروی مارندگان مسلمه 

 خاش  محمد حسین خزاعی 

 خاش  حسام الدین هاشمزهی 

 خاش  فاطمه سنجرانی

 خاش  علیرضا عرب

 خاش  محمدحسین هاشمی فر

 خاش  مجید جنگی زهی 

 زابل  اقلیما سنچولی

 2ناحیه  زهرا پروین
 2ناحیه  لیال میرشکاری 

 1ناحیه  علیرضا میر
 2ناحیه  شهربانو محمودی 
 2ناحیه  معصومه کشاورز 
 اداره کل  ریحانه مشهدی 
 2ناحیه  فاطمه ازبک پور 

 1ناحیه محمد دهمرده 
 آموزشگاه  بهاران صبور  پودینه فاطمه

 زابل  حسینی  مهدی سید
 زاهدان  تیموری  نیکدل انیس

 استثنایی مهر زاهدان  زهرا خیاطی 
 استثنایی هدف زاهدان  قربانعلی صالحی عارف

 1ناحیه  شهرکینصرت 
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اقدامات پژوهشی ویژه

1-کلینیک  استاندارد
فرهنــگ  اشــاعه  در  کمــک   
اســتاندارد و استانداردســازی در 
ــاد  ــود اقتص ــاء و بهب ــتای ارتق راس

ــی مل
 تســهیل، تمهیــد و تســریع اخذ 
ــات  ــتاندارد کاال و خدم ــه اس پروان

بــرای متقاضیــان
 ترویــج و تدویــن اســتانداردهای 

کارخانــه ای
ــات  ــتقرار الزام ــاوره در اس  مش
در  مدیریتــی  سیســتم های 
صنایــع در راســتای بهبــود کیفیت 

ــات و خدم
نیازمندی هــای  احصــاء   
آموزشــی، پژوهشــی و مشــاوره ای 
صنایــع و کارخانجــات تولیــدی

2-پژوهش
ــتر الزم  ــازوکار و بس ــاد س  ایج
ــی  ــات پژوهش ــتای تعام در راس
بیــن پژوهشــگاه و اســتان باتوجــه 
ــیل های  ــوت و پتانس ــاط ق ــه نق ب
علمــی و پژوهشــی اســتان )مراکــز 
علمــی و تحقیقاتــی، دانشــگاه ها و 

ــع اســتان(. صنای
ــارک  ــا پ ــه ب ــم نام ــاد تفاه  انعق
علــم و فــن آوری بــه منظــور تبادل 

اطاعــات و امکانــات دو مجموعه در 
ــازی محصوالت  ــت استانداردس جه

دانــش بنیان.
 انعقــاد تفاهــم نامــه بــه منظــور 
ــی  ــای آموزش ــت ه ــام فعالی انج
تدویــن  از جملــه  پژوهشــی  و 
اســتانداردهای ملــی و بیــن المللی 
بــا مراکــز علمــی و دانشــگاه هــای 

ــه منطق
ــای  ــه ه ــورد کمیت ــاد 20 م  ایج
ــی  ــازمان جهان ــر س ــی متناظ فن
ــور  ــه منظ ــتان ب ــتاندارد در اس اس
فعالیــت و مشــارکت کشــور در 
بیــن  اســتانداردهای  تدویــن 

ــی الملل
ــتاندارد  ــورد اس ــن 159 م  تدوی

ــتان ــی در اس مل
و  تحقیــق  امکانــات  ایجــاد   
ــوان  ــش ت ــت افزای ــش جه پژوه
علمــی متخصصــان در ســطح 

اســتان و منطقــه
ــان اداره  ــی از کارکن ــاب یک  انتخ
ــتان  ــتان سیس ــتاندارد اس کل اس
ــگر  ــوان پژوهش ــتان بعن و بلوچس

ــال98 ــتان در س ــر اس برت
ــان  ــط کارکن ــاب توس ــاپ کت  چ
اســتان  اســتاندارد  کل  اداره 

بلوچســتان و  سیســتان 

ــن  ــات بی ــه در مج ــاپ مقال  چ
ــان اداره  المللی )ISI( توســط کارکن
کل اســتان سیســتان و بلوچســتان
 چــاپ مقالــه در مجــات علمــی 
پژوهشــی کشــور توســط کارکنان 
و  سیســتان  اســتان  کل  اداره 

ــتان بلوچس
 شــرکت در ســمینار و کنفرانــس 
ملــی و بیــن المللــی کارکنــان اداره 
کل اســتان سیســتان و بلوچســتان

3-آموزش
ــای  ــا و کارگاه ه ــزاری دوره ه  برگ
آموزشــی تخصصــی در ســطح 

ــنجی  ــاس نیازس ــتان براس اس
 ترویــج و آمــوزش فرهنــگ 
استانداردســازی  و  اســتاندارد 
ــن و  ــه تامی ــک ب ــور کم ــه منظ ب
ارتقــاء نیــروی انســانی متخصــص 
ــش   ــل دان ــدف از قبی ــه ه و جامع
ــان  ــجویان، کارکن ــوزان، دانش آم

ــره. ــی و غی ــازمانهای دولت س
ســازمان  کلیــدی  نقــش 
عنــوان  بــه  اســتاندارد  ملــی 
بین المللــی  ســازمان  عضــو 
بــر  عــاوه   ،ISO اســتاندارد 
ملــی،  اســتانداردهای  تدویــن 
ارائــه پیشــنهاد اســتانداردهای 

پژوهشــگاه اســتاندارد ســازمان ملــی اســتاندارد بــه عنــوان مرجــع علمــی پژوهشــی نظــام استانداردســازی در 
کشــور و نیــز پــل ارتباطــی بیــن مراکــز تولیــد و بــه کارگیــری علــم، بــا هــدف تکمیــل زنجیــره علمی کشــور 
و کســب اعتمــاد ملــی نســبت بــه محصــوالت و خدمــات، درصــدد اســت بــا ایجــاد بســتر مناســب و در نظــر 
گرفتــن ســاز وکارهــای الزم، ضمــن هدایــت دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی بــه رفــع نیازهــای علمــی  اســتاندارد 
ســازی، مقدمــات "تبدیــل یافته هــای علمی کشــور بــه اســتاندارد" و "تدویــن اســتانداردهای پژوهــش محــور" 
را بــه منظــور معرفــی و انتقــال پیشــرفت های علمــی  بــه صنایــع، مراکــز خدماتــی و نهایتــا در ســطح جامعــه 

فراهــم ســازد.
در راســتای پــی گیــری و اجــرای منویــات رهبــر معظــم انقــاب بــا عنایــت بــه شــعار محــوری ایشــان در ســال 
99 بــه عنــوان ســال جهــش تولیــد، بخشــی از اقدامــات اداره کل اســتاندارد اســتان و همچنیــن گــروه پژوهشــی 
تقاضــا محــور فــراورده هــای آبزیــان بــا اتــکا بــه تــوان داخلــی کارکنــان ایــن اداره کل، زیــر مجموعــه پژوهشــگاه 

اســتاندارد ایــران بــا اهــداف و وظایــف اساســی بــه شــرح ذیــل فعالیــت خــود را آغــاز نمــوده اســت:
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ــای  ــری کمیته ه ــی و دبی بین الملل
متناظــر  و  بین المللــی  مختلــف 
ــری از  ــره گی ــا به ــور، ب آن در کش
ــش  ــازی و پژوه ــش استانداردس دان
و فنــاوری اســت کــه می توانــد 
ــی  ــازار جهان ــزایی در ب ــهم بس س
ــی  ــن الملل ــاری بی ــات تج و تعام
ــعه  ــتای توس ــران در راس ــرای ای ب
پایــدار صــادرات ایجــاد کنــد، ضمن 
اینکــه اســتانداردهای موردنیــاز 
ــن  ــتانداردهای بی ــاس اس ــر اس را ب
المللــی بومــی ســازی می کنــد.

جمع بندی
ــام  ــت. تم ــت اس ــگاه و صنع ــطه دانش ــه واس ــتاندارد حلق  اس
ــتای  ــز در راس ــتاندارد نی ــی اس ــازمان مل ــش س ــاش و کوش ت
ایفــای نقــش مرجــع و نظــام هماهنــگ و منســجم پژوهشــی در 
کشــور و تعامــات بیــن المللــی در حوزه استانداردســازی اســت. 
ــن  ــا در تدوی ــان نامه ه ــی و پای ــاالت علم ــری از مق ــره گی به
اســتانداردهای کارخانــه ای، ملــی و بین المللــی، ارائــه خدمــات 
مشــاوره ای بــه شــرکت های تولیــد کننــده بــرای دســتیابی بــه 
کیفیــت مطلــوب، تدویــن اســتاندارد محصــوالت دانــش بنیــان 
ــگاهیان و  ــی دانش ــوان تخصص ــری از ت ــره گی ــت به و در نهای
ــازی از  ــعه استانداردس ــیر توس ــگاهی در مس ــات آزمایش امکان
برنامه هــای تبییــن شــده اداره کل اســتاندارد اســتان مــی باشــد 
کــه در تمــام آنهــا مقولــه پژوهــش کاربردی نقــش کلیــدی دارد.
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اقدامات پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

اعضای هیات علمی دانشگاه سرآمد 
علمی جوان کشور شدند

ــد  ــر محم ــعبانی و دکت ــد ش ــر حمی دکت
ــات علمــی  رضــا محمــدی از اعضــای هی
و  سیســتان  دانشــگاه  فیزیــک  گــروه 
فدراســیون  انتخــاب  بــا  بلوچســتان 
و  علمــی  معاونــت  علمــی  ســرآمدان 

ســرآمد  ریاســت جمهــوری،  فنــاوری 
علمــی جــوان کشــور شــدند.

بــه گــزارش روابط عمومــی دانشــگاه دکتر 
ــا  ــد رض ــر محم ــعبانی و دکت ــد ش حمی
ــروه  ــی گ ــات علم ــای هی ــدی اعض محم
فیزیــک دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان 
ــا انتخــاب فدراســیون ســرآمدان علمــی  ب
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
جمهــوری، ســرآمد علمــی جــوان کشــور 
شــدند.  دکتــر ســعید ســرکار دبیــر 
ایــران  علمــی  فدراســیون  ســرآمدان 
گفــت: معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری بــا هــدف دســتیابی جمهــوری 
اســامی ایــران بــه مرجعیــت علمــی 

جهانــی، فدراســیون ســرآمدان علمــی 
ایــران را در ســال 1399 راه انــدازی کــرده 
فدراســیون ســاالنه 1۰۰  ایــن  اســت. 
نفــر از اعضــای هیئــت علمــی کشــور کــه 
دارای دســتاوردهای پژوهشــی برتر مطابق 
آییــن نامــه فدراســیون بــوده را شناســایی 
ــرای  ــه اج ــد. در ادام ــی کن ــت م و حمای
ایــن طــرح در ســال 1399 عــاوه بــر ایــن 
افــراد، 25 نفــر از ســرآمدان علمــی جــوان 
ــز  ــر از 45 ســال( نی ــا ســن کمت ــراد ب )اف

ــدند. ــت ش ــاب و حمای انتخ
 در همیــن راســتا دکتــر حمیــد شــعبانی 
ــدی اعضــای  ــا محم ــد رض ــر محم و دکت
ــگاه  ــک دانش ــروه فیزی ــی گ ــات علم هی

  آئین گرامیداشت هفته پژوهش برگزار شد
آئیــن گرامیداشــت هفتــه پژوهــش و تجلیــل از پژوهشــگران برتــر، شــامگاه روز چهارشــنبه 19 آذر مــاه 1399 بصــورت مجازی در دانشــگاه 

سیســتان و بلوچســتان برگزار شــد.
ریاســت  رضایــی  دکتــر  از  ســخنانی  بــا  مراســم  ایــن  وبلوچســتان،  سیســتان  دانشــگاه  عمومــي  روابــط  گــزارش  بــه 
معظــم  مقــام  نمایندگــی  نهــاد  دفتــر  مســئول  آقاتهرانــی  و المســلمین  حجةاالســام  بلوچســتان،  و  سیســتان  دانشــگاه 
رهبــری، دکتــر مصطفــی کریمیــان اقبــال، اســتاد دانشــگاه تربیــت مــدرس و دکتــر کــردی معاونــت پژوهــش و فنــاوری 
آذرمــاه  19 چهارشــنبه  روز   19 ســاعت  در  بلوچســتان  و  سیســتان  دانشــگاه  اســاتید  پرشــکوه  حضــور  بــا  و   دانشــگاه 

 آغــاز شــد.  پــس از ســخنان مســئولین و میهمــان ایــن آئیــن، پژوهشــگران برتــر دانشــگاه بــه ایــراد ســخن پرداختنــد. دکتــر مســعود 
کیخایــی پژوهشــگر برتــر شــاخه ی علــوم پایــه، دکتــر فرامــرز ســرحدی پژوهشــگر برتــر شــاخه فنــی و مهندســی و دکتــر تقــی طاووســی 

پژوهشــگر برتــر شــاخه علــوم انســانی از ایــن جملــه بودنــد.
در ادامــه ی ایــن آئیــن از پژوهشــگران برتــر دانشــگاه در حوزه هــای مختلــف دانشــگاه و حــوزه معاونــت پژوهــش و فنــاوری تجلیــل بــه 
عمــل آمــد.   اســامی برگزیــدگان پژوهشــگران دانشــگاه در فایــل پیوســت تقدیــم می گــردد. روابــط عمومــی دانشــگاه بــرای همــه ی ایــن 

عزیــزان آرزوی توفیــق روزافــزون  دارد.
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سیســتان و بلوچســتان بــه عنوان ســرآمد 
ــاب  ــال 1399 انتخ ــوان در س ــی ج علم
شــدند و حمایتهایــی ماننــد: پژوهانــه 
نقــدی، اعتبــار اســتفاده از خدمات شــبکه 
آزمایشــگاهی و امتیــاز بکارگیــری محقــق 
ــه ایشــان تعلــق گرفــت. پســا دکتــری ب

ــگاه  ــی دانش ــت علم ــای هیئ اعض
سیســتان و بلوچســتان در فهرســت 

ــد ــک درص ــگران ی پژوهش
دکتــر امیــن بهزادمهــر و دکتــر فرامــرز 
ــروه  ــی گ ــت علم ــو هیئ ــرحدی ، دو عض س
و  فنــی  دانشــکده  مکانیــک  مهندســی 
مهندســی دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان، 
یــک درصــد  در ســال 2۰2۰ در جمــع 
پژوهشــگران پراســتناد جهــان قــرار گرفتنــد.

دانشــگاه،  روابــط عمومــی  گــزارش  بــه 
دکترکــردی معاونــت پژوهشــی دانشــگاه 
سیســتان و بلوچســتان بــا اعــام ایــن خبــر، 
ــگاه اســتنادی  ــام پای ــر اســاس اع ــت: ب گف
علــوم جهــان اســام، فهرســت یــک درصــد 
پژوهشــگران پراســتناد جهــان از پایــگاه 
 Essential Science طایــه داران علــم
اســتنادی  پایــگاه  و    )Indicators )ESI
اســتخراج   )Web of Science )WOS
ــاخص  ــه ش ــن س ــر گرفت ــا در نظ ــده و ب ش
ــاالت  ــداد مق ــه تع ــتنادات ب ــداد کل اس تع
تعــداد متوســط خــود  اســتناد کننــده، 
ــط  ــه و متوس ــر مقال ــه ازای ه ــتنادی ب اس
درصــد خــود اســتنادی، ایــن فهرســت 

ــت. ــده اس ــش ش پاالی
ــع  ــه جم ــگرانی ب ــاس، پژوهش ــن اس ــر ای ب
ــاوه  ــه ع ــد ک ــر راه یافته ان ــک درصــد برت ی
ــام شــده  ــن در فهرســت اع ــرار گرفت ــر ق ب
دســت   ،WOS و   ESI پایگاه هــای  در 
ــر  ــاخص ذک ــه ش ــاخص از س ــم در دو ش ک

ــته  ــول داش ــل قب ــرد قاب ــوق، عملک ــده ف ش
 باشــند و دارای مقالــه باطــل شــده نیــز

 نباشند.
امیــن  دکتــر  کــه  اســت  ذکــر  شــایان 
بهزادمهــر بــرای ســومین بــار در زمــره 
ــرار  ــان ق ــد جه ــک درص ــمندان ی ی دانش

گرفتــه اســت.

بازدیــد  و  علمي-صنعتــي  تــور 
شــهرک  تولیــدي  بنگاه هــاي  از 
ــب و کار ــک کس ــي و کلینی صنعت

بــه دعــوت شــرکت شــهرک هاي صنعتــي 
سیســتان و بلوچســتان، تــور علمــي-

ــاي  ــي بنگاه ه ــد از برخ ــي و بازدی صنعت
زاهــدان- صنعتــي  شــهرک  تولیــدي 

میرجــاوه و کلینیــک کســب در تاریــخ 11 
ــید. ــام رس ــه انج ــاه ب دي م

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
سیســتان و بــا پیگیري هــای ریاســت 
دانشــکده مدیریــت و اقتصــاد و دفتــر 
ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه و بــه دعــوت 
ــي سیســتان  شــرکت شــهرک هاي صنعت
و بلوچســتان، تــور علمي-صنعتــي بازدیــد 
از برخــي بنگاه هــاي تولیــدي شــهرک 
صنعتــي زاهدان-میرجــاوه و کلینیــک 
ــي و  ــور عارضه یاب ــه منظ ــب و کار ب کس
ــتقر  در  ــاي مس ــت بنگاه ه ــود وضعی بهب
ــخ  ــتان در تاری ــي اس ــهرک هاي صنعت ش

ــید. ــام رس ــه انج ــاه ب 11 دیم
در ایــن تــور علمی-صنعتــی کــه بــا 
ــت و  ــکده  ی مدیری ــاتید دانش ــرکت اس ش
ــزار  ــی برگ ــکده ی مهندس ــاد و دانش اقتص
شــد، از مرکــز خدمــات فناوری و کســب و 
کار واقــع در شــهرک صنعتی و پــس از آن 
ــد  از تعــدادی از واحد هــای تولیــدی بازدی
ــده  ــد. اســاتید شــرکت کنن ــه عمــل آم ب
ــی  ــل عارضه یاب ــا مراح ــد ب ــن بازدی در ای
بــر اســاس دســتورالعمل های ســازمان 
ــی  ــع کوچــک و شــهرک های صنعت صنای

آشــنا شــدند.
گفتنــی اســت بــه علــت اســتقبال اســاتید 
از ایــن برنامــه، برگــزاری بازدیدهای جدید 

در دســت مطالعــه و بررســی می باشــد.

نشســت بیــن المللــی مجــازی 
فرهنگــی میــراث  گردشــگری 

نشســت بیــن المللی مجــازی گردشــگری 
ــه 21 آذر  ــی در روز جمع ــراث فرهنگ می
مــاه 1399 بصــورت مجــازی در دانشــگاه 

سیســتان و بلوچســتان برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
سیســتان و بلوچســتان، ایــن نشســت 
تخصصــی بــا پیــام دکتــر غامرضــا 
رضایــی ریاســت دانشــگاه و پیام پروفســور 
آدریانــو روســی ریاســت موسســه ایتالیایی 
ــی  ــدرا عموی ــر ص ــور دکت ــو و حض ایزمئ
گردشــگری  مرکــز  از  نمایندگــی  بــه 
علمــی- فرهنگــی دانشــجویان ایــران 
 وابســته بــه جهــاد دانشــگاهی کشــور

 آغاز شد.
ایــن نشســت در دو بخــش صبــح و عصــر 
برگــزار گردیــد. نشســت صبــح بیــن 
ــز  ــر نی ــش عص ــا 14 و بخ ــاعات 1۰ ت س
از ســاعت 16 تــا 21 بطــول انجامیــد. 
محققیــن در طــی 4 پنــل ســخنرانی 
کردنــد کــه از ایــن تعــداد ســهم محققیــن 
ایرانــی ۸ مــورد و بقیــه ســخنرانان از 
ــک  ــا و مکزی ــس، ایتالی ــورهای انگلی کش
ــه تشــریح تجــارب خویــش  ــد کــه ب بودن
ــی  ــراث فرهنگ ــگری می ــه گردش در زمین
پرداختنــد. بــا تعداد شــرکت کننــدگان در 
مجمــوع حــدود 4۰۰ نفــر بــرآورده شــده 

ــت. اس
ســخنرانی ها در 4 محــور شــامل مباحــث 

زیــر انجــام پذیرفــت:
- مبانــی نظــری و روش شناســی 

گردشــگری
پنــل  ایــن  از چهــره هــای شــاخص 

اخبار حوزه پژوهش
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ــدی  ــا مجی ــد رض ــر محم ــوان دکت می ت
مدیــر عامــل و رئیــس هیــات مدیــره 
ــکو و  ــا یونس ــکاری ب ــی هم ــن ایران انجم
ســفیر و نماینده ســابق جمهوری اســامی 
ــدر  ــام حی ــر غ ــران در یونســکو و دکت ای
ابراهیــم بای ســامی عضــو هیــات علمــی 
ــران و  ــگاه ته ــی دانش ــکده کارآفرین دانش
ــن  ــه انجم ــره موسس ــات مدی ــس هی رئی

ــرد. ــام ب ــگری ن ــی گردش علم
ــی در  ــراث فرهنگ ــگری می - گردش

ــتان ــتان و بلوچس ــتان سیس اس
بــا ســخنرانی دکتــر جهانیــان بــا تجربــه ی 
چندیــن ســاله در زمینــه مدیریــت و 
ــس  ــگری و رئی ــوزه گردش ــس در ح تدری
دانشــکده علــوم گردشــگری دانشــگاه 
ــره  ــات مدی ــو هی ــگ، عض ــم و فرهن عل
انجمــن علمــی گردشــگری ایــران و رئیس 
کانــون هماهنگــی دانــش، صنعــت و بــازار 
گردشــگری و مهنــدس محمــد حیــدری، 
ــراث  ــی می ــتان شناس ــز باس ــس مرک رئی
ــتی  ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش فرهنگ

اســتان
-  گردشــگری میــراث فرهنگــی در 

شــمال ایــران
بــا ســخنرانی دکتــر عبــاس پناهــی و خانم 
ــی  ــان شناس ــکده گی ــا ره از پژوهش نادی
دانشــگاه گیــان و دکتــر محمــد کشــاورز 

دیوکایــی از دانشــگاه ســاپینزا و ایزمئــو
- گردشــگری میــراث فرهنگــی 

ــی جهان
ــام  ــن کانینگه ــر رابی ــخنرانی دکت ــا س ب
و  انگلیــس  دورهــام  دانشــگاه  اســتاد 
نماینــده ایــن کشــور در یونســکو و دکتــر 

امیلیانــو گاالگا از دانشــگاه مکزیکــو
یعقــوب محمدی فــر  دکتــر  ادامــه  در 
ریاســت دانشــگاه بوعلــی ســینای همــدان 
ــش  ــه تشــریح نق ــاه ب ــی کوت ــی دقایق ط
مطالعــات میــان رشــته ای در حــوزه علــوم 

ــانی پرداخــت. انس
گفتنــی اســت کــه اختتامیــه این نشســت 
تخصصــی بــا حضــور دکتــر رضایــی 
ریاســت دانشــگاه، ریاســت ایزمئــو ایتالیــا 
و همکارانشــان، نماینــده ســابق جمهــوری 
برخــی  یونســکو،  در  ایــران  اســامی 
علمــی حــوزه گردشــگری  فعــاالن  از 
ــی  ــر رضای ــان دکت ــد. در پای ــزار گردی برگ

ریاســت دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان 
آمادگــی دانشــگاه در حمایــت از مطالعــات 
گردشــگری در ســطح ملــی و بین المللــی 

ــود. ــام نم را اع

»نقــش  مجــازی  نشســت 
تعامــات بین المللــی پژوهــش 
و فنــاوری در گســترش همــکاری 

ــا« ــران و ایتالی ــن ای بی
نشســت مجــازی »نقــش تعامــات 
در  فنــاوری  و  پژوهــش  بین المللــی 
گســترش فرصت هــای همــکاری بیــن 
دو کشــور ایــران و ایتالیــا« در روز 27 
ــتان و  ــگاه سیس ــاه 99 در دانش آذر م

ــد ــزار ش ــتان برگ بلوچس
ــل  ــور بین المل ــر ام ــزارش دفت ــه گ ب
مــورخ   پنجشــنبه  روز  در  دانشــگاه، 
ــش  ــازی »نق ــت مج 27 آذر 99 نشس
و  پژوهــش  بین المللــی  تعامــات 
فرصت هــای  گســترش  در  فنــاوری 
همــکاری بیــن دو کشــور ایــران و 
ــا حضــور قائــم مقــام وزارت  ایتالیــا« ب
عتــف در امــور بین الملــل، ســفرای 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــور جمه دو کش
ــورای  ــران ش ــا، دبی ــوری ایتالی و جمه
مناطــق  برنامه ریــزی  و  هماهنگــی 
ــور،  ــاوری کش ــش و فن ــة پژوه ده گان
و  پژوهــش  معاونیــن  از  جمعــی 
فنــاوری دانشــگاه های سراســر کشــور، 
ــل  ــور بین المل ــران ام ــی از مدی جمع
و  کشــور،  سراســر  دانشــگاه های 
ــگاه های  ــگران دانش ــی از پژوهش جمع
ــو  ــورت ویدی ــه ص ــا، ب ــران و ایتالی ای
کنفرانــس برگــزار و مســیرهای توســعة 
دانشــگاه های  علمــی  همکاری هــای 
و  بررســی  مــورد  ایتالیــا  و  ایــران 

ــت. ــرار گرف ــو ق گفتگ

کارگاه بیــن المللــی آنالیــز ریاضــی و 
کاربردهــای آن در علــوم برگزار شــد

ــی  ــن الملل ــی-تخصصی بی کارگاه آموزش
»آنالیــز ریاضــی و کاربردهــای آن درعلوم« 
در روزهــای 26 و 27 آذر مــاه بــه مناســبت 
ــع  ــکاری مجتم ــا هم ــش و ب ــه پژوه هفت
فنــاوری و نــوآوری دانشــگاه برگــزار شــد

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
سیســتان و بلوچســتان کارگاه آموزشــی-

تخصصــی بیــن المللــی »آنالیــز ریاضــی و 
ــای 26  ــوم« در روزه ــای آن درعل کاربرده
و 27 آذر مــاه بــه مناســبت هفتــه پژوهش 
و بــا همــکاری مجتمــع فنــاوری و نــوآوری 
ــا  ــن کارگاه ب ــد. ای ــزار گردی ــگاه برگ دانش
حضــور دو پژوهشــگر خارجی و با ســخنان 
دکتــر جمــال زاده رییــس دانشــکده و 
ــو  ــور عض ــکری پ ــت اهلل لش ــر رحم دکت
ــکده  ــی دانش ــات علم ــوت هی ــش کس پی
ریاضــی، آمــار و علــوم کامپیوتــر دانشــگاه 
سیســتان و بلوچســتان شــروع شــد. ایــن 
خارجــی،  ســخنرانان  ارائــه  بــا  کارگاه 
ــف از کشورعربســتان  پروفســورمبارز گارای
از کشــور  یامانجــی  اوالش  پروفســور  و 
ــق پســادکتری،  ــن محق ــه و همچنی ترکی
ــی دادخــواه از دانشــگاه فردوســی  دکترعل
مشــهد بــه همــراه 7 ســخنران از اعضــای 
ــات  ــجویان تحصی ــی و دانش ــات علم هی
و  علــوم  ریاضــی،  دانشــکده  تکمیلــی 
کامپیوتــر دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان 
بــه صــورت مجــازی برگــزار گردیــد. دکتــر 
مجتبــی باخــرد، دبیــر کارگاه و عضــو 
ــکده  ــی دانش ــروه ریاض ــی گ ــات علم هی
ریاضــی و علــوم کامپیوتــر دانشــگاه، انگیزه 
برگــزاری این کارگاه آموزشــی-تخصصی را 
آشــنایی بــا دســتاوردهای بــه روز در زمینه 
ریاضیــات و کاربرهــای آن وهمچنین تبادل 
اطاعــات در راســتای بهبــود نقــش اعضای 
ــات  ــجویان تحصی ــی، دانش ــات علم هی
تکمیلــی و پژوهشــگران جــوان در زمینــه 

اخبار حوزه پژوهش
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ــان نمــود. ــر بی ــه اخی ــز ریاضــی در ده ــن آنالی ــات نوی تحقیق

اولیــن همایــش ملــی »اقتصــاد، تجاری ســازی و فــرآوری 
ــول خرما« محص

ــرآوری  ــازی و ف ــاری س ــاد، تج ــی اقتص ــش مل ــتین همای نخس
محصــول خرمــا در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان برگــزار شــد

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ایــن همایــش در 2 بخــش 
اصلــی، بــا بیانــات ســخنرانان ویــژه در بخــش اول شــروع بــه کار 

کــرد.
در ایــن بخــش می تــوان بــه ســخنان دکتــر احمــد اکبــری )رئیس 
اســبق دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان و اســتاد پیشکســوت گروه 
اقتصــاد کشــاورزی(، دکتــر درمحمــد کــردی )معــاون پژوهشــی 
ــفندیاری  ــه اس ــر مرضی ــتان(، دکت ــتان و بلوچس ــگاه سیس دانش
)رئیــس دانشــکده مدیریــت و اقتصــاد(، دکتــر علی سردارشــهرکی 
ــازمان  ــت س ــری )ریاس ــر کانت ــش( و دکت ــی همای ــر علم )دبی

بهــروری ایــران( اشــاره نمــود.
دکتــر علــی سردارشــهرکی، دبیــر علمــی همایــش و عضــو هیــات 
علمــی گــروه اقتصــاد کشــاورزی، هــدف از برگــزاری ایــن همایــش 
را اهمیــت اقتصــادی ایــن محصــول در اســتان و کشــور و ایجــاد 
هماهنگــی و ارائــه آخریــن دســتاوردهای پژوهشــی محققیــن در 
ایــن حــوزه خوانــد و اذعــان داشــت: مناطــق گرمســیری مســتعد 
ــه در  ــت عرض ــه قابلی ــت ک ــتراتژیک خرماس ــول اس ــد محص تولی
ــرای  ــای ارزی ب ــش درآمده ــث افزای ــی را دارد و باع ــطح جهان س
ــدگان  ــن تولیدکنن ــی از بزرگتری ــران یک ــد. ای ــد ش ــور خواه کش
ــن محصــول و  ــه صــادرات ای ــد در زمین ــی توان ــه م خرماســت ک
ــای  ــادرات کااله ــعه ص ــی و توس ــک محصول ــاد ت ــروج از اقتص خ
غیرنفتــی نقــش مهمــی ایفــاء نمایــد. هم چنیــن بخش کشــاورزی 
بــا توجــه بــه ارتبــاط پیشــین و پســین بــا بخــش هــای صنعــت و 
ــت  ــوردار اســت. مدیری ــی برخ ــت بســیار ویژه ای ــات از اهمی خدم
ــع و زیرســاختهای الزم ســد مهمــی  ــود صنای ــد و نب ــد از تولی بع
در راه رســیدن جایــگاه واقعــی ایــن محصــول اســت کــه نیازمنــد 

برنامــه ریــزی بســیار دقیقــی در ایــن زمینــه مــی باشــد.
در بخــش دوم، 2۰ مقالــه برتــر بــه صــورت وبینــاری در محورهــای 

مختلــف همایــش ارائــه گردیدند.
از مهمتریــن محورهــای همایــش میتــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره 

نمــود:

- تجاری سازی محصول خرما
- اقتصاد و بیمه صنعت خرما

- استراتژی ها و راهکارهای برندسازی محصول خرما
- تجارت و چالش های جهانی صادرات و واردات  خرما
- تحلیل راهبردها و الگوی زنجیره اززش صنعت خرما

- نقش بازاریابی الکرونیکی در توسعه و بهبود صنعت خرما
ــتان  ــگاه سیس ــش در دانش ــن همای ــه ای ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــا حضــور  و بلوچســتان و در روز چهارشــنبه مــورخ 26/9/1399 ب
محققیــن و پژوهشــگران ایــن حــوزه بــه صــورت مجــازی برگــزار 

شــد.

ــد مردمــی در  کارگاه ضــرورت و نقــش مشــارکت نهادمن
کارآفرینــی اجتماعــی

کارگاه ضــرورت و نقــش مشــارکت نهادمنــد مردمــی در کارآفرینی 
اجتماعــی بــا حضــور مهنــدس جعفر خســروی فعــال بازار ســرمایه 
و کارآفریــن اجتماعــی بــه مناســبت هفتــه پژوهــش و بــا همکاری 

مجتمــع فنــاوری و نــوآوری برگــزار گردید.
ــتان  ــتان و بلوچس ــگاه سیس ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کارگاه ضــرورت و نقــش مشــارکت نهادمنــد مردمــی در کارآفرینی 
اجتماعــی بــا حضــور مهنــدس جعفر خســروی فعــال بازار ســرمایه 

و کارآفریــن اجتماعــی در دانشــگاه برگــزار گردیــد.
مهنــدس خســروی بــه اهمیــت کارآفرینــی اجتماعــی بــه عنــوان 
ــا رویکــرد حــل  ــا معنــوی ب فراینــد خلــق ارزش جدیــد مــادی ی
یــک معضــل اجتماعــی و بهبــود  توســعه و پیشــرفت در جامعــه به 
بحــث و گفتگــو پرداخــت. وی اضافــه کــرد آنچــه باعــث موفقیــت 
کارآفرینــی اجتماعــی می شــود بکارگیــری توانمندی هــای فــردی 
یــا گروهــی ذی نفعــان، بــرای دســتیابی بــه یــک هــدف گروهــی، 
ــی،  ــرش جمع ــی، پذی ــت جمع ــه، خواس ــار آگاهان ــت رفت اهمی
ــک  ــه در ی ــت و آنچ ــترک اس ــای مش ــود نیازه ــاب و وج انتخ
ــرای حــل  فرآینــد مشــترک موفــق مهــم اســت احســاس نیــاز ب
یــک مشــکل، شــناخت آن مشــکل و احســاس نیــاز بــه همــکاری 
گروهــی بــا توجــه بــه میــزان دانــش و توانمنــدی افــراد می باشــد.

ــا  ــش و ب ــه پژوه ــبت هفت ــه مناس ــن کارگاه ب ــت ای ــی اس گفتن
همــکاری مجتمــع فنــاوری و نــوآوری دانشــگاه در تاریــخ 1۸ آذر 

ــد. ــزار ش 99 برگ

اخبار حوزه پژوهش
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رســانه،  همایــش  اولیــن 
ــت  ــی، بهداش ــبکه های اجتماع ش
ــزار شــد ــاروری و جمعیــت برگ ب

شــبکه های  رســانه،  همایــش  اولیــن 
ــت  ــاروری و جمعی ــی، بهداشــت ب اجتماع
ــتان  ــتان و بلوچس ــگاه سیس ــط دانش توس
بصــورت  آذرمــاه 1399   2۰ تاریــخ  در 

ــد. ــزار گردی ــازی برگ مج
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ایــن 
همایــش بــا حضــور 13۰ نفــر از اســاتید و 
ــران  دانشــجویان دانشــگاه های مختلــف ای

برگــزار گردیــد.
همایــش  ایــن  اصلــی  ســخنرانان 
ــت،  ــر عنای ــم دکت ــد از: خان ــارت بودن عب
ــی و  ــه شناس ــش جامع ــام بخ ــتاد تم اس
ــاتید  ــیراز از اس ــگاه ش ــزی دانش برنامه ری
برجســته حــوزه مطالعــات زنــان و خانواده 
ــیار  ــن دانش ــر فروت ــای دکت ــران، آق در ای
جمعیــت شناســی گــروه علــوم اجتماعــی 
ــاری  ــق افتخ ــدران و محق ــگاه مازن دانش
دانشــگاه وایکاتــو نیوزیلنــد و دانشــگاه 
غــرب ســیدنی اســترالیا، از اســاتید حــوزه 
جمعیــت شناســی و خانــم ســلمانیان 
مدیــر انجمــن هموفیلــی اســتان سیســتان 

و بلوچســتان.
دکتــر خدیجــه اســدی سروســتانی، دبیــر 
ــی  ــات علم ــو هی ــش و عض ــی همای علم
گــروه علــوم اجتماعــی،  دانشــکده ادبیــات 
ــزه  ــتان انگی ــتان و بلوچس ــگاه سیس دانش
برگــزاری همایــش رااز یــک ســو، بدلیــل 
کاهــش نــرخ بــاروری، مباحــث جمعیتــی 
یکــی از مســایل روز بســیاری از کشــورها 
ــت:  ــد و گف ــران خوان ــور ای ــه کش از جمل
در کنــار ایــن مبحــث هنــوز مســایل 

مختلفــی در حــوزه بهداشــت بــاروری 
ــی،  ــوغ، دوران قاعدگ ــایل دوران بل )از مس
دوران  مســایل  تــا  جنســی  بهداشــت 
ــورد  ــر م ــه کمت یائســگی(  وجــود دارد ک
ــر،  ــوی دیگ ــرد و از س ــرار می گی ــث ق بح
روشــن اســت کــه نقــش رســانه ها و 
ــاد  ــی ابع ــی در تمام ــبکه های اجتماع ش
ــت  ــش اس ــال افزای ــردم در ح ــی م زندگ
امــا رســانه ها و شــبکه های اجتماعــی 
نیــز چنــدان بــه مســایل حــوزه بهداشــت 
ــد. رســانه می تواننــد  ــاروری توجــه ندارن ب
ــوزش و گســترش  ــری را در آم نقــش موث
دانــش در ایــن زمینــه بــازی کننــد. 
نقــش  می تواننــد  رســانه ها  بعــاوه 
واســط بیــن مــردم و سیاســتگذاران ایــن 
ــو  ــی از یک س ــد. یعن ــا کنن ــوزه را ایف ح
بهداشــتی  سیاســت های  اجــرای  در 
از  و  باشــند  داشــته  نقــش  جمعیتــی 
ســوی دیگــر در روشــن ســازی مســایل و 
مشــکات گروه هــای مختلــف موثــر واقــع 
شــوند و بــه نوعــی سیاســت گذاری هــا را 
ــی از  ــن هــدف اصل هدایــت کننــد. بنابرای
برگــزاری همایــش ایــن بــود کــه مســایل 
حــوزه بهداشــت بــاروری و جمعیتــی را از 
نــگاه جامعه شناســی و جمعیت شناســی 

ــم. ــرار دهی ــث ق ــورد بح م
اصلــی  ســخنرانان  اســاس  ایــن  بــر 
مقــاالت  کننــدگان  ارایــه  و  همایــش 
مباحــث مختلفــی را در حــوزه  بهداشــت 
ــل  مشــکات  ــت، از قبی ــاروری و جمعی ب
فعلــی حــوزه بهداشــت و جمعیــت، ابعــاد 
یائســگی،  نازایــی،  اجتماعی-فرهنگــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــارداری را ب ــوغ و ب دوران بل
ــی  ــبکه های اجتماع ــانه ها و ش ــش رس نق

ــد. ــرار دادن ــث ق ــورد مبح م
برخــی از محورهــای فراخــوان عبــارت 

بودنــد از:
-دسترســی بــه خدمات بهداشــت بــاروری 
ــران  ــای بح ــواده در زمان ه ــم خان و تنظی
ــا، ســیل  ــروس کرون ماننــد همه گیــری وی

و زلزلــه
ــی  -نقــش رســانه ها و شــبکه های اجتماع

در ایــن زمینــه
ــی  -نقــش رســانه ها و شــبکه های اجتماع

ــرات جمعیتی در تغیی
افزایــش حاملگــی ناخواســته و ســقط غیــر 

قانونــی در دوران شــیوع ویــروس کرونــا
ــی  -نقــش رســانه ها و شــبکه های اجتماع

در ایــن زمینــه
-چالش هــای فرهنگــی، اجتماعــی، روانــی 

و اقتصــادی دوران قاعدگــی
ــی  -نقــش رســانه ها و شــبکه های اجتماع

در ایــن زمینــه
زنــان  اجتماعی-فرهنگــی  -مشــکات 

مبتــا بــه هموفیلــی،
فشــارهای اجتماعی-فرهنگــی ناشــی از 

ــی نازای
-ســکوت دربــاره نازایــی )نازایــی بــه 

عنــوان یــک نقــص(
ــه  -چالش هــای مهاجــران در دسترســی ب

خدمــات بهداشــت بــاروری
-ازدواج کودکانش

ــازی  ــی مج ــن الملل ــت بی نشس
ــد ــزار ش ــی برگ ــتان شناس باس

ــتان  ــازی باس ــی مج ــن الملل ــت بی نشس
شناســی بــا حضــور پژوهشــگرانی از ایــران 
و دیگــر کشــورها در دانشــگاه سیســتان و 

بلوچســتان برگــزار شــد
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
ــتان  ــازی باس ــی مج ــن الملل ــت بی “نشس
صبــح   ۰۸:3۰ ســاعت  در  شناســی” 
روز پنــج شــنبه مــورخ 2۰ آذر 99 بــا 
ــد،  ــد از کام اهلل مجی ــی چن ــاوت آیات ت
ســرود جمهــوری اســامی ایــران و ســرود 
دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان و بــا 
پیــام گــرم و سراســر حمایــت کننــده 
ــای  ــاب آق ــگاه جن ــرم دانش ــت محت ریاس
دکتــر غامرضــا رضایــی، افتتــاح گردیــد.

موسســه  حمایتهــای  بــه  توجــه  بــا 
ایتالیایــی ایزمئــو، پیــام ریاســت ایــن 
ــود. ــده ب ــرم کنن ــز دلگ ــم نی موسســه مه

در مجمــوع 21 محقــق در طــی 6 پنــل و 
یــک کارگاه بــه ایــراد ســخنرانی پرداختند 
کــه از ایــن تعــداد ســهم ســخنرانی هــای 
محققیــن ایرانــی 11 مــورد کــه  2 مــورد 
از آنهــا متعلــق بــه محققیــن ایرانــی مقیــم 
ــه  ــق ب کشــور آلمــان و 1 ســخنرانی متعل
یــک محقــق ایرانــی مقیــم کشــور ســوئد 

بــود.
از 1۰ ســخنران خارجــی 5 ســخنرانی 
ــخنران از  ــامل 3 س ــا ش ــاره اروپ ــهم ق س

اخبار حوزه پژوهش
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کشــور ایتالیــا و 2 ســخنران از کشــور 
ــاره  انگلیــس، 4 ســخنران از کشــورهای ق
متحــده  کشــورایاالت  شــامل  امریــکا 
امریــکا  بــا  2 ســخنران و کشــورهای 
مکزیــک و برزیــل هــر یــک بــا 1 ســخنران 
ــم از  ــاره آســیا آنه و 1 ســخنران ســهم ق

ــود. ــتان ب ــور هندوس کش
موضوعــات ســخنرانی هــا در 6 محــور مــی 
گنجنــد کــه 3 محــور آن شــامل “باســتان 
شناســی جنــوب و غــرب ایــران”، “باســتان 
شناســی جنــوب شــرق ایــران” و “باســتان 
ــهم  ــران” س ــنگی ای ــه س ــی پارین شناس
محققیــن ایرانــی بــود و محققیــن خارجــی 
نیــز در ســه محــور شــامل “باســتان 
شناســی منطقــه سیســتان”، “باســتان 
شناســی ایــران و مناطــق همجــوار” و 
ــه  ــتان” ب ــای باس ــی دنی ــتان شناس “باس

ــد. ــخنرانی پرداختن ــراد س ای
بــا  کارگاه   3 کــه  اســت  ذکــر  قابــل 
ــوص  ــته ای مخص ــان رش ــات می موضوع
دانشــجویان، توســط محققیــن ایرانــی 

برگــزار گردیــد.
بــا توجــه بــه اینکــه در هــر جلســه 
ــن 4۰  ــاوب بی ــور متن ــه ط ــخنرانی ب س
ــتند،  ــده حضــور داش ــا 6۰ شــرکت کنن ت
تعــداد شــرکت کننــدگان در مجمــوع 
ــرآورده شــده  ــر ب ــا 1۰۰۰ نف بیــن ۸۰۰ ت

ــت. اس
ایــن  ویژگیهــای  مهمتریــن  از  یکــی 
بــه  برگــزاری  المللــی  بیــن  نشســت 
هنــگام ســخنرانی هــا بــود کــه بــه 
صــورت پیوســته از ســاعت ۰۸:3۰ صبــح 
ــه مــدت 13 ســاعت  ــا ســاعت 21:3۰ ب ت
بــه صــورت مــداوم برگــزار گردیدنــد.

ــن نشســت،  ــای ای ــر دســت آورده از دیگ
حاشــیه هــای آن بــود کــه بــر اســاس آن 
محققیــن دو دانشــگاه از کشــورهای هنــد 
ــاد  ــرای انعق ــش ب ــل خوی ــک تمای و مکزی
تفاهــم نامــه بــا پژوهشــکده علــوم باســتان 

ــد. ــرح نمودن ــی را مط شناس

ــی  ــگاه تخصص ــزاری نمایش برگ
لعــاب احیــاء در مرکــز کارآفرینی 
دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان

احیــاء در  لعــاب  نمایشــگاه تخصصــی 
ــه مناســبت  مرکــز کارآفرینــی دانشــگاه ب
پژوهــش  و  تحقیــق  پژوهــش،  هفتــه 

برگزارشــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
سیســتان وبلوچســتان، بــه مناســبت هفته 
ــه  ــش در زمین ــق و پژوه ــش، تحقی پژوه
لعــاب احیــاء، پخــت راکــو و پخــت ســاگار، 
کارهــای ســفال خانــم لهیــا حســینی 
ــگاه  ــی دانش ــات علم ــو هی ــی عض کرمان
ــر  ــکده هن ــتان، دانش ــتان و بلوچس سیس
دســتی  صنایــع  گــروه  معمــاری،  و 

برگزارشــد.
نمایشــگاه  در  شــده  ارائــه  مجموعــه 
مجــازی، شــامل لعــاب احیــاء پخــت راکــو 

و لعــاب طــا پخــت ســوم می باشــد.
ــن نمایشــگاه  ــه ای ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
ــوآوری  ــاوری ون ــع فن ــکاری مجتم ــا هم ب
ــه مناســبت هفتــه کارآفرینــی برگــزار  و ب

ــده اســت. گردی

مهنــدس  آنایــن  نشســت 
چمنیــان چهــره موفــق برجســته 
ــد ــور برگزارش ــی کش کارآفرین

نشســت آنایــن مهنــدس چمنیــان چهــره 
ــا  ــور ب ــی کش ــته کارآفرین ــق برجس موف
ــوآوری و   ــاوری و ن ــع فن ــکاری مجتم هم

ــد. ــزار گردی ــورخ 99/9/1 برگ م
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
مهنــدس  وبلوچســتان،  سیســتان 
محمدعلــی چمنیــان موســس و مدیــر 
ارشــد گــروه صنعتــی نیــان، نایــب رئیــس 
دانــش  کارهــای  و  کمیســیون کســب 
ــادن  ــع مع ــی صنای ــاق بازرگان ــان ات بنی
ــاور بخــش  ــن فن ــران، برتری کشــاورزی ای
ــن  ــن آفری ــن ف ــور، برتری ــی کش خصوص

ــنواره  ــن جش ــب دوازدهمی ــور منتخ کش
ملــی فــن آفریــن شــیخ بهایــی، کارآفریــن 
نمونــه کشــور منتخــب ســومین جشــنواره 
ملــی وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعات 
نمونــه کشــور  ،صــادر کننــده  )فــاوا( 
وزارت  جشــنواره  چهارمیــن  منتخــب 
ــه مناســبت هفتــه  ارتباطــات و فنــاوری ب
ــه انتقــال تجربیــات  ــی کارآفرینــی ب جهان
ســودمندی کــه طــی ســال هــا ممارســت 
بدســت آورده بــود، بــه دانشــجویان و 
نشســت  در  کننــده  شــرکت  اســاتید 
ــتقبال  ــا اس ــم ب ــن مه ــه ای ــت، ک پرداخ
ــرو  ــدگاه روب ــرکت کنن ــوب ش ــیار خ بس

ــد . رش

ســمینار ضــررورت شــتابدهی 
ــا توســعه فرهنــگ کارآفرینــی  ب

ــد برگزارش
ــا توســعه  ســمینار ضــررورت شــتابدهی ب
فرهنــگ کارآفرینــی بــا حضــور دکتــر 
بــا همــکاری  رودینــی مــورخ 99/9/2 
نــوآوری دانشــگاه  مجتمــع فنــاوری و 
سیســتان و بلوچســتان  بــه مناســبت 
برگــزار کارآفرینــی  جهانــی   هفتــه 

 گردید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
ــوق  ــه ف ــتان، در جلس ــتان وبلوچس سیس
دکتــر رودینــی  در خصــوص اهمیــت 
کارآفرینــی در اعصــار تمــدن بشــری، 
بخشــی  شــتاب  ضــرورت  و  اهمیــت 
بــاال  حاضــر،  عصــر  در  کارآفرینــی 
ــاوری،  ــس و خودب ــه نف ــاد ب ــردن اعتم ب
ــال  ــدرت ح ــری، ق ــک پذی ــدرت ریس ق
دانــش  در  مالــی  هــوش  و  مســئله 
ــو  ــه بحــث گفتگ ــوزان و دانشــجویان ب  آم

پرداخت. 
ایشــان اضافــه نمــود تفکــر انتقــادی، 
و  تیمــی  کار  کــردن،  برقــرار  ارتبــاط 
خاقیــت از عوامــل موفقیــت در کســب و 

کار دنیــای امــروز میباشــد.

اخبار حوزه پژوهش
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اخبار حوزه پژوهش

  جلسه کارگروه آبزی پروری در دانشگاه 
برگزارشد

  نمایشگاه مجازی، توانمندی های دختران در 
زمینه مد، لباس و صنایع دستی برگزارشد

مراســم افتتاحیــه مجــازی نمایشــگاه توانمندی هــای دختــران در 
ــی  ــا معرف ــراه ب ــه ۸ هم ــتی منطق ــع دس ــاس و صنای ــد، لب ــه م زمین
ــس  ــالن کنفران ــاه 99 در س ــان م ــنبه 2۰ آب ــدگان در روز سه ش برگزی

ــد. ــزار گردی ــوزه ریاســت دانشــگاه برگ ح
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه سیســتان وبلوچســتان، در 
مراســم افتتــاح ایــن نمایشــگاه کــه بــا حضــور دکتــر رضایــی رئیــس 
ــر  ــان مدی ــر وحیدی ــی و دکت ــاون فرهنگ ــوری مع ــر ن ــگاه،  دکت دانش
ــر کل  ــری، مدی ــر نوی ــم دکت ــد، خان ــزار گردی ــگاه برگ ــی دانش فرهنگ
محتــرم هماهنگــی معاونــت امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری، 
مهنــدس عســکری مدیــر کل پشــتیبانی امــور فرهنگــی و اجتماعــی 
وزارت عتــف و خانــم دکتــر نارویــی نــژاد عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی زاهــدان و کارآفریــن اســتان در خصــوص مــد و لبــاس 

ــه ایــراد ســخن پرداختنــد. ب
پخــش کلیپ هایــی در زمینــه لبــاس ســنتی، آهنگ هــا و آواهــای سیســتانی و تصاویــری از نمایشــگاه مــد و لبــاس و اعــام برگزیــدگان نمایشــگاه از 

دیگــر برنامــه هــای ایــن مراســم بــود.
گفتنــی اســت نمایشــگاه مجــازی کــه منتخبــی از کارهــای ارســالی شــرکت کننــدگان در مســابقه و کارآفرینــان و طراحــان اســت بــه مــدت 5 روز در 

لینــک www.icf.usb.ac.ir قابــل بازدیــد می باشــد.

جلســه کارگــروه آبزی پــروری بــا حضــور دکتــر رضایــی ریاســت 
ــری  ــی و قنب ــاون پژوهش ــردی مع ــتان، ک ــتان و بلوچس ــگاه سیس دانش
ــی  ــات علم ــو هی ــری عض ــی، پی ــت شناس ــروه زیس ــر گ ــردی مدی ف
دانشــگاه والیــت ایرانشــهر، شــهلی بــر مدیــر کل شــیات چابهــار، دکتــر 
نصیــری معــاون توســعه آبــزی پــروری اداره کل شــیات چابهــار و دکتــر 
ــار ــای دورچابه ــیات آبه ــات ش ــز تحقیق ــس مرک  اژدری رئی

 برگزار گردید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه سیســتان وبلوچســتان، 
بلوچســتان  و  سیســتان  دانشــگاه  بیــن  همکاری هــای 
ــی و پژوهشــی  ــژه گــروه زیســت شناســی و مراکــز اجرای بوی
شهرســتان چابهــار مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت 
ــام  ــروری و انج ــی آبزی پ ــات اجرای ــه تجربی ــه مبادل ــا زمین ت

ــود. ــم ش ــردی فراه ــای کارب پژوهش ه
ــن نشســت اســتفاده از توانمنــدی  ــن اهــداف ای  از مهــم تری
دانشــگاه بــود تــا بــا اســتفاده از امکانــات پژوهشــی و علمــی 
خــود در جهــت حــل مشــکات و ســواالت مربــوط بــه حــوزه 
ــا ســازمان های شــیات و تحقیقــات  ــروری ب ــان و آبزی پ آبزی
ــور در  ــای مذک ــته و اداره ه ــکاری داش ــتان هم ــیات اس ش
ــات الزم را در  ــات و تجربی ــا، اطاع ــردن پژوهش ه ــردی ک ــت کارب جه
ــار پژوهشــگران، اســاتید و دانشــجویان زیســت شناســی دانشــگاه  اختی
قــرار دهنــد تــا پایــان نامه هــای دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی 
ــروری  ــان و آبزی پ ــوزه ی آبزی ــواالت ح ــه س ــخگویی ب ــت پاس  در جه
تعریــف شــود.   همچنیــن ســازمان هــای شــیات و تحقیقــات شــیات 
در جهــت قــرار دادن امکانــات الزم در زمینــه نمونــه برداری هــای 
ــار  ــی مســتقر در چابه ــی و اســتفاده از آزمایشــگاه های تحقیقات تحقیقات

ــد. ــمندی را دادن ــم و ارزش ــای مه ــول همکاری ه ق
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جلسه همکاری پژوهشی مابین دانشگاه سیستان و بلوچستان و سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان

جلســه همــکاری بررســی زمینــه هــای مشــترک همــکاری پژوهشــی مابیــن دانشــگاه 
سیســتان و بلوچســتان و ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان، در محــل مجتمع 

نــوآوری وفــن آوری برگزارشــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه سیســتان وبلوچســتان، بــا عنایــت بــه نامگــذاری 
ســال 99 بــه نــام “ جهــش تولیــد” از ســوی مقــام معظــم رهبــری و بــا هــدف بررســی 
زمینــه هــای مشــترک همــکاری پژوهشــی مابیــن دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان و 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان، جلســه ای بــا حضــور معاونــت پژوهشــی 
دانشــگاه و معــاون بازرگانــی ســازمان صمــت اســتان و مدیــران و کارشناســان، ریاســت 
مجتمــع نــوآوری و فنــاوری دانشــگاه، رییــس مرکــز رشــد، رییــس دانشــکده مدیریــت 
و اقتصــاد، مدیــر ارتبــاط بــا صنعــت و تعــدادی از اســاتید و نماینــده بخــش خصوصــی 
برگــزار و پــس از ارائــه مبانــی کارشناســی و بحــث و تبــادل نظــر تصمیــم هایــی بــه 

شــرح ذیــل اتخــاذ گردیــد:
ــی و  ــی داخل  تشــکیل کارگــروه هــای تخصصــی مشــترک در زمینــه مــرز، بازرگان

ــی و ... خارج
ــت  ــازمان صم ــده و س ــط منعق ــات مرتب ــی در جلس ــات علم ــای هی ــور اعض  حض

ــا موضــوع جلســه. متناســب ب
 اولویــت بنــدی عناویــن پژوهشــی موردنیــاز ســازمان صمــت و حمایــت از پایــان نامه 

هــا و رســال هــای تحصیــات تکمیلــی مرتبط توســط ســازمان.
 تدوین تقویم مدون برگزاری جلسات مشترک.

 جهت دهی نقطه نظرات و تجربیات بخش خصوصی.

  بــرای اولیــن بــار درجهــان: کشــف ســه گونــه فســیل بریوزوئری 
ــد در ایران جدی

بــه گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه سیســتان وبلوچســتان، 
ــران مرکــزی  در تحقیقــات مشــترک فســیل شناســی درای

ــس(  ــرب طب ــرد در غ ــه کلم ــادام ،ناحی ــت ب ــوک پش ) بل
توســط اقــای دکتــر محمــد نبــی گرگیــج ،دانشــیار گــروه 
زمیــن شناســی دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان و بــا 
همــکاری پروفســـــور آنــدرج ارنســت،عضو انســتیتو زمیــن 
شناســی دانشــگاه هامبــورگ آلمــان، ســه گونــه بریوزوئــری 
جدیــد بــه ســن کربونیفــر باالیــی بــرای اولیــن بــار در جهان 
Dy� وDyscritella multiporataــای ــه ه ــه گون ــن مطالع ــد.  در ای ــی گردی  معرف
Rhombopo� ــه ی ــا و گون ــتوم ه ــه ترپوس ــق ب scritella kalmardensis متعل

اخبار حوزه پژوهش

ــواحل  ــی از س ــد ماه ــه جدی ــف گون کش
ــران مک

توســط پژوهشــگران دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان 
ــی از  ــد ماه ــه جدی و دانشــگاه فردوســی مشــهد گون

ســواحل مکــران کشــف شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه سیســتان 
ــده  ــام ش ــی های انج ــاس بررس ــر اس ــتان، ب وبلوچس
ــه  ــان گون ــای عم ــارس و دری ــج ف ــان خلی روی ماهی
ــا نــام علمــی  جدیــدی تحــت عنــوان خنــو مکــران ب
 Plectorhinchus makranensis Damadi,
 Yazdani Moghaddam, Ghassemzadeh &
 Ghanbarifardi, 2۰2۰
متعلــق بــه خانــواده سنگســر ماهیــان کشــف و بــرای 
ــن  ــام ای ــی شــده اســت.  ن ــا معرف ــه دنی ــار ب ــن ب اولی
گونــه بــا توجــه بــه پراکنــش گونــه جدیــد در منطقــه 
ســاحلی مکــران نــام گــذاری شــده اســت. ایــن کشــف 
در مجلــه معتبــر و تخصصــی  ZooKeys  چــاپ و 
ــه  ــن گون ــت ای ــر اس ــه ذک ــد، الزم ب ــر گردی منتش
ماهــی دارای ارزش غذایــی و اقتصــادی باالیــی اســت. 
ــا وجــود ایــن  کــه ماهیــان خلیــج فــارس و دریــای  ب
ــی  ــی و بین الملل عمــان بارهــا توســط محققــان داخل
مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه، کشــف ایــن گونــه جدیــد 
ــه  ــراوان جهــت نمون ــه دلیــل مشــکات ف ــوری ب جان
بــرداری و نیــاز بــه بررســی هــای همــه جانبــه ریخــت 
شناســی و مولکولــی بــا دشــواری هــای زیــادی همــراه 
ــر  ــای اخی ــه ه ــه در ده ــت ک ــر اس ــایان ذک ــود. ش ب
شناســایی گونــه هــای جدیــد ماهیــان آب شــور 
بســیار محــدود و معمــوال بــا کمــک پژوهشــگران بین 
المللــی بــوده اســت، در نتیجــه شناســایی و توصیــف 
گونــه جدیــد ماهــی فقــط توســط پژوهشــگران ایرانی 
ارزش باالیــی را بــه مطالعــه مذکــور مــی دهــد. ایــن 
ــای  ــری آق ــه رســاله دکت ــوط ب دســتاورد علمــی مرب
احســان دامــادی دانشــجوی دکتــری بیوسیســتماتیک 
جانــوری دانشــگاه فردوســی مشــهد )اهــل زاهــدان و 
عاقــه منــد بــه مطالعــات تبارزایــی و آرایــه شــناختی 
ــای عمــان( مــی باشــد  ــارس و دری ماهیــان خلیــج ف
کــه بــا راهنمایــی اســاتید گرامــی دکتــر فائــزه یزدانی 
ــت  ــروه زیس ــم زاده از گ ــته قاس ــر فرش ــدم و دکت مق
شناســی دانشــگاه فردوســی و دکتــر مهــدی قنبــری 
فــردی از گــروه زیســت شناســی دانشــگاه سیســتان 

و بلوچســتان بــه انجــام رســید.
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ــه  کریپتوســتوم هــا در ســازند جدیــد سیلیســی  ra aryani متعلــق ب
ــه  ــت. مقال ــرار گرف ــایی ق ــورد شناس ــف و م ــاق کش ــتیک ایم کاس
بریوزوئرهــای  کربونیفــر ایــران  و هولوتایــپ گونــه هــای جــــدید کشــف 
شــده بــا ســن کربونیفــر باالیــی )پنســیلوانین( بــه نام دانشــگاه سیســتان 
ــال تخصصــی و رســمی انجمــن فســیل شناســی  و بلوچســتان در ژورن
 آلمــان در ســال 2۰2۰ توســط انتشــارات  Springer بــه چــاپ رســیده

 است.

کســب رتبــه الــف مجلــه مخاطــرات محیــط طبیعــی در 
ارزیابــی جدید)ســال98( وزارت علــوم تحقیقــات و فناوری

مجلــه مخاطــرات محیــط طبیعــی در ارزیابــی جدید)ســال9۸( از ســوی 
وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری حائــز کســب رتبــه الــف شــد.

ــی  ــی دانشــگاه سیســتان وبلوچســتان ، در پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــن مضمــون صــادر شــد: ــام تبریکــی بدی ــن موفقیــت، پی کســب ای

ــی  ــی در ارزیاب ــط طبیع ــرات محی ــه مخاط ــف مجل ــه ال ــب رتب  کس
جدید)ســال9۸( وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری را بــه همــکاران محترم 
ــرم پژوهشــی  ــرم دانشــگاه،معاونت محت ــه، ریاســت محت ــات تحریری هی
ــزی محیطــی  ــه ری ــا و برنام ــرم دانشــکده جغرافی دانشگاه،ریاســت محت
تبریــک عــرض نمــوده و امیدواریــم بــا همــکاری اســاتید و دانشــجویان 
محتــرم و حفــظ اســتانداردهای الزم بتوانیــم در رده بنــدی هــای معتبــر 

بیــن المللــی جایــگاه شایســته را کســب نماییــم.

مرکــز نــوآوری اجتماعی احســان در دانشــگاه سیســتان و 
ــتان افتتاح شد بلوچس

بــا حضــور رییــس ســتاد اجرایی فرمــان حضــرت امــام )ره(، مرکز نــوآوری 
اجتماعی احســان در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان افتتاح شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان، بــا حضــور 
رییــس ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام، مرکــز نــوآوری اجتماعــی 

احســان در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان افتتــاح شــد. مدیرعامل بنیاد 
احســان ســتاد اجرایــی فرمــان امــام در مراســم افتتــاح ایــن مرکــز و امضا 
تفاهــم نامــه بنیاد احســان و دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان اظهــار کرد: 
هــدف از افتتــاح ایــن مرکــز، حمایــت از ایده هــا و طرح هایــی اســت کــه 
داری تاثیرگــذاری اجتماعــی باالیــی هســتند.  محمــد ترکمانــه افــزود: در 
ایــن نــوع مراکــز از ظرفیت هــای محلــی و نخبــگان محلــی بــرای حــل 
ــات  ــاه ســال گذشــته اقدام ــان م مســائل اســتان اســتفاده می شــود، آب
ــن مرکــز در دانشــگاه انجــام شــد. وی گفــت:  ــداد ای اولیــه و پیــش روی
طرح هــا و ایده هــای جمــع آوری شــده بــه دو مجموعــه برکــت و مراکــز 
دانش بنیــان ارســال می شــود تــا بررســی و اجرایــی گــردد. گفتنــی اســت 
ــاد  ــن دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان و بنی ــه همــکاری بی ــم نام تفاه

احســان ســتاد اجرایــی فرمــان امــام نیــز منعقــد شــد.

ــوری از  ــت جمه ــاوری ریاس ــم و فن ــاون عل ــد مع بازدی
ــوآوری ــآوری و ن ــع فن مجتم

دکتــر ســورنا ســتاری معــاون علــم و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
بــه همــراه هیــات همــراه از مجتمــع فنــاوری و نــوآوری دانشــگاه 
 سیســتان و بلوچســتان روز ســه شــنبه 3 تیــر مــاه 99 بازدیــد

 کــرد. بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه سیســتان وبلوچســتان، دکتر 
ــن  ــال ای ــد از بخش هــای گوناگــون و تیم هــای فع ســتاری ضمــن بازدی
مرکــز، از نزدیــک بــا شــرکت هــای فعــال  ایــن مجتمــع آشــنا شــد. در 
ایــن بازدیــد، تبــاوار مدیــر مرکــز رشــد دانشــگاه مختصــری از فعالیــت 

هــای مرکــز رشــد و تعــداد شــرکت های موجــود ارائــه نمــود. 
وی بــر توانمنــدی مجتمــع فنــاوری و نــوآوری دانشــگاه در زمینــه ایفــای 
ــد:  ــادآور ش ــود و ی ــد نم ــد تاکی ــش تولی ــال جه ــر در س ــش موثرت نق
ــوری از  ــتانی و کش ــد اس ــای الزم در بع ــت حمایت ه ــن اس ــار ای انتظ
ایــن مجتمــع بیــش از گذشــته صــورت گیــرد. در ادامــه دکتــر ســتاری 
ــه عمــل ــد ب  از تعــدادی از واحدهــای فنــاور و شــرکت های موفــق بازدی

ــی و  ــای فن ــوزه ه ــز در ح ــن مرک ــود در ای ــای موج ــرکت ه  آورد.  ش
ــی،  ــداری صنعت ــعه دام ــی، توس ــه نویس ــر و برنام ــی،  کامپیوت مهندس
ــتی  ــع دس ــی و صنای ــنگ های زینت ــی، س ــان داروی ــاورزی، گیاه کش

ــند. ــت می باش ــه فعالی ــغول ب مش
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دکتــر عبــداهلل ســارانی بــه عنــوان نماینــده کشــورمان در انجمــن 
ــره انجمــن  ــان انگلیســی آســیا توســط هیئــت مدی مدرســین زب

مدرســین زبــان انگلیســی آســیا

 Asia TEFL;Teachers of English as a Foreign
Language of Asia

انتخاب شد.
ــارانی،  ــداهلل س ــر عب ــگاه دکت ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
عضــو هیــات علمــی گــروه زبــان انگلیســی دانشــگاه سیســتان و 
بلوچســتان بــه عنــوان نماینــده کشــورمان توســط هیئــت مدیــره 
ــان انگلیســی آســیا انتخــاب شــد.  انجمــن  انجمــن مدرســین زب

مذکــور بزرگتریــن و وزین تریــن انجمــن اســاتید زبــان انگلیســی 
ــزاری  ــه برگ ــدام ب ــالیانه اق ــد و س ــیایی می باش ــورهای آس کش
ــیایی  ــورهای اس ــک از کش ــر ی ــی در ه ــای بین الملل کنفرانس ه

می نمایــد.
شــایان ذکــر اســت کــه گزینــش نماینــده از هــر کشــور توســط 
هیئــت مدیــره انجمــن بــر اســاس شــاخص های علمــی پژوهشــی، 
ــی،  ــی و بین الملل ــای مل ــزاری کنفرانس ه ــداد برگ ــوص تع بخص
ــایر  ــارکت در س ــی و مش ــی و بین الملل ــات علم ــدازی مج راه ان
کنفرانس هــا بــه عنــوان عضــو علمــی و اجرایــی و غیــره می باشــد 
ــور  ــن ام ــارانی در ای ــداهلل س ــر عب ــه دکت ــارکت فعاالن ــه مش ک

ــن انتخــاب را فراهــم نمــوده اســت. موجبــات ای

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان نماينده 
ايران در انجمن مدرسین زبان انگلیسی آسیا
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 تخصیص اعتبار مالی و تهیه اقام و ملزومات 
بهداشــتی شامل: ماسک، دســتکش، محلول 
ضدعفونی ســطح و دســت، پمپ های دستی 
ضدعفونی و دســتگاه تب ســنج برای رعایت 
پروتکل های رسیده از سوی وزارت بهداشت در 
فضاهای دانشگاه و در بین کادر اداری و پرسنل 
در همان ابتدای شیوع از سوی معاونت محترم 

پشتیبانی
 تدوین دســتورالعمل راهنمای پیشــگیری 
و کنتــرل ویروس کرونا در فضاهــای اداری و 
ساختمان های دانشگاه از سوی شورای بهداشت 
و ایمنی و مرکز بهداشــت دانشــگاه و اباغ به 
تمامی واحدهای دانشــگاه جهت اجرا از سوی 

معاونت محترم پشتیبانی 
 ارســال نامــه جهت تخصیص تب ســنج، 
ســهمیه دستکش التکس و ماســک به ستاد 
کرونای اســتان، دانشــگاه علوم پزشکی، اداره 
کل تجهیــزات و ملزومات پزشــکی کشــور و 
ثبت درخواست ملزومات در سامانه درخواست 
ملزومات بهداشتی وزارت بهداشت که متاسفانه 
تا کنون هیچ اختصاصی به دانشگاه داده نشده 

است. 
 آمــوزش نحوه صحیح گندزدایی، ســاخت 
محلول 1% هیپوکلریت ســدیم و اســتفاده از 
تجهیزات حفاظت فردی برای تمامی نیرو های 
خدماتی دانشگاه با حضور کارشناسان بهداشت 

محیط
 ضدعفونــی و گندزدایــی مســتمر تمامی 

فضاهای دانشــگاه از جمله ساختمان دانشکده 
ها، نقلیه، کتابخانه انبار مرکزی، تاسیســات و 
موتورخانه، نهاد رهبری، کوی اساتید به صورت 

روزانه 
 ابــاغ فرم خوداظهاری ســامت به تمامی 
واحدهای فعال دانشگاه جهت تکمیل به صورت 
هــر 3 روز یک بار و ارائه به مدیران هر بخش و 
پیگیری موارد مشکوک از سوی مرکز بهداشت 

دانشگاه
 غربالگــری تمامــی ســاکنین در کــوی 
 اســاتید از طریق ثبت خود اظهاری در سامانه

 salamat.gov.ir و پیگیری از طریق تماس 
تلفنی به صورت فرد به فرد و ارائه توصیه های 

الزم بهداشتی از سوی مرکز بهداشت دانشگاه
 تعطیلی تمامی پارک ها و اماکن تفریحی در 
کوی اساتید دانشگاه همانند تمامی سالن های 

ورزشی دانشگاه
 توزییع ماســک یکبار مصرف بهداشتی به 
اقشــار کم برخوردار شــهر از طریــق معاونت 

فرهنگی دانشگاه
 مهیا سازی خوابگاه ها و سراهای دانشجویی 
از طریــق ضدعفونی، نصب پوســتر و افزودن 
امکانات بهداشتی،  اینفوگرافیک و استقرار میز 
همیاران بهداشت در ورودی ها و تعیین و تجهیز 
مکان های قرنطینه برای شــرایط اضطراری به 
منظور  آمادگی الزم در حوزه معاونت دانشجویی 

در زمان بازگشایی دانشگاه
 طراحی و بارگزاری ســامانه شبکه مجازی 

دانشگاه سیستان و بلوچستان برای دانشجویان 
بــه آدرس www.UsbPlus.ir جهت انجام 
تمامی امور مربوط به حوزه دانشــجویی مانند 

اسکان، سلف سرویس و معایانات سامت.
 برگزاری انتخابــات الکترونیکی کانون های 
کشــوری همیاران ســامت روان و همیاران 

بهداشت دانشگاه
 راه اندازی ســامانه مجازی اطاع رســانی 
به دانشــجویان دانشــگاه از طریق کانون های 
همیاران بهداشــت و ارائه توصیــه های الزم و 
پاســخگویی ابهامات دانشــجویان دانشگاه در 

سرتاسر کشور
 تشویق و مشــارکت حداکثری دانشجویان 
در تمامی طرح های حوزه بهداشــت و کمپین 
های دانشجویی از طریق تشکل ها، انجمن ها و 
کانون های یاریگران زندگی و همیاران بهداشت 

دانشگاه
 راه انــدازی صفحه ویــژه اینترنتی مربوط 
بــه ویــروس کرونــا در ســامانه بهداشــت، 
 ایمنی و محیط زیســت دانشــگاه )به آدرس:

 www.usb.ac.ir/hse( جهت ارائه اطاعات 
دقیــق و بــه روز در خصوص ایــن ویروس و 
جلوگیری از نشــر باورهــای غلط برای اعضای 

دانشگاه و جامعه
 ایجاد اتاق های وبینار مجازی برای تشکیل 
جلســات هفتگی مربوط به شوراهای آموزشی 
و پژوهشــی، حوزه بهداشت و سامت از طریق 

واحد آموزش مجازی دانشگاه
 طراحی، چــاپ و توزیع بیــش از 5۰ عدد 
پوســتر، اینفوگرافیک و محتوای آموزشــی از 
جمله محتوای روانشناختی در خصوص مقابله 
با آسیب های روانشناسی این اپیدمی در فضای 

مجازی
 تدوین مقررات آموزشــی ویژه نیمسال دوم 

99-9۸ با توجه به شرایط شیوع این ویروس
 برگــزاری کاس هــای آموزشــی بــرای 

اقدامات دانشگاه برای 
مقابله با کرونا
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دانشــجویان بــرای تمامــی دروس به صورت 
مجازی )برخط و برون خط( از 7 اسفند به شکل 
مستمر و با اســتفاده از ابزارهای به روز در این 
زمینه همچون محتوای ویدیویی، کاس های 

آناین تاالرهای گفتگوی آناین و...
 انجام امور آموزشی غیر درسی دانشجویان و 
دانش آموختگان در ادارات معاونت آموزشــی و 

تحصیات تکمیلی به صورت غیرحضوری
 همکاری کامل با تمامــی خبرگزاری های 
ملی و دانشجویی جهت توضیح و رفع ابهامات 
دانشــجویان در خصــوص آمــوزش مجازی و 
شــرایط ترم جاری به عنوان نمونه پاسخگویی 
معاون آموزشی دانشــگاه هر شنبه به سواالت 

دانشجویان به صورت زنده از طریق الیو
 تدوین کتابچه راهنمای کاربری سامانه های 
آموزش یادگیری الکترونیکی دانشگاه سیستان و 
بلوچستان و تهیه فرم های گزارش دهی هفتگی 
دروس مجازی اســاتید در خصوص کیفیت و 
محتوای بارگزاری شــده از طریق مدیران گروه 

های آموزشی
 تشــکیل کارگروه ویژه در مرکز بهداشــت 
و اولویــت بندی اقدامات با حضور کارشــناس 

بهداشت محیط از وزارت بهداشت
 آمــوزش حضــوری از طریق اســتقرار میز 
آموزش پیشگیری همیاران سامت در ورودی 

خوابگاه ها
 توزیع پوستر مسابقه بزرگ ادبی و هنری ترم 
کرونایی ویژه دانشجویان )به صورت مجازی( در 
تمامی گروه هایی آموزشــی از طریق مرکز  و 

کانون همیاران سامت روان
 چاپ و انتشــار)به صورت مجازی( ویژه نامه  
ترم کرونایی، نشریه اختصاصی کانون همیاران 

سامت دانشگاه سیستان و بلوچستان
 تدویــن پروتکل های اجرایی بهداشــتی از 
سوی دانشجویان برای شرایط ورود به دانشگاه 
جهــت دفاع از پایان نامه ها ویژه دانشــجویان 

تحصیات تکمیلی
 تدوین و اباغ دستورالعمل بهداشتی ذخیره، 
نگهداری و طبخ غذا از طریق شورای بهداشت و 
ایمنی دانشگاه به شرکت پیمانکار برای عملیات 

اجرایی پس از بازگشایی دانشگاه.
 اباغ تعطیلی تمام سوپرمارکت ها، غرفه های 

خدماتی و بوفه های دانشگاه تا اطاع ثانوی
 طراحی سامانه غربالگری دانشجویان تحت 
وب و اپلیکیشــن از طریق بارگزاری فرم خود 
اضهاری و گواهی اخذ شــده از مراکز بهداشت 

برای ارائه در زمان بازگشایی دانشگاه
 طراحی و راه اندازی سوپرمارکت اینترنتی به 
صورت اپلیکیشن و سامانه )آنیف پاس( برای 
تهیه، ضدعفونی و توزیع مواد غذایی، محصوالت 
فرهنگی و سرگرمی در درب منازل کوی اساتید 
و اتاق های کارمندان به منظور شکستن زنجیره 

انتقال کرونا
 تولید 5۰ لیتر محلول ضدعفونی دســت با 
فرموالسیون سازمان بهداشت جهانی در مرکز 

بهداشت با همکاری گروه شیمی دانشگاه
 راه اندازی مشــاوره غیــر حضوری و تلفنی 
برای دانشجویان و اعضای دانشگاه توسط مرکز 

مشاوره و روانشناختی دانشگاه
 تشریح و اجرای طرح فاصله گذاری فیزیکی 
در تمامی فضاهای اداری دانشگاه از طریق نصب 
پوستر، اجرای محدودیت های فیزیکی و آموزش 
تصویری به شکل مجازی در قالب دوره اجباری 

ضمن خدمت برای تمامی پرسنل دانشگاه
 تب ســنجی مســتمر در تمامی درب های 
ورودی و اجرای پروتکل های وزارت بهداشــت، 
درمــان و آموزش پزشــکی کشــور در تمامی 

فضاهای دانشگاه
 اجــرای طرح نظارت و صــدور گواهی برای 
بازگشــت به کار شــاغلین با احتمال ابتا به 
ویروس از طریق غربالگری و انجام مراحل الزم 

پزشکی در مرکز بهداشت دانشگاه

 تجهیز مرکز بهداشــت دانشگاه به ملزومات 
پزشــکی ضروری و تعیین اتاق های ویژه بیمار 

برای شرایط اضطراری
 اعــام آمادگی و فراهم کردن ملزومات خط 
تولید محلول ضدعفونی دست بر پایه الکل در 
مقیاس باال از طریق نامه رســمی به استانداری 
در صورت تخصیص حواله الکل به منظور تامین 

نیاز استان
 توسعه و شتاب دادن به طرح های پژوهش 
محور در حوزه ســامت برای پوشش نیازهای 
دانشگاه و استان از طریق کارگروه های مختلف 
در حوزه پژوهشی و شــورای سامت دانشگاه 
مانند تولید ماسک های N95، ماسک های سه 
الیه جراحی و تجهیزات پزشــکی مانند پالس 

اوکسی متر
 راه اندازی کارگاه ماسک تمام اتوماتیک و با 
دوخت ائلتراسونیک سه الیه جراحی با ظرفیت 
بالغ بر 9۰۰,۰۰۰ ماسک در ماه به منظور تامین 

نیاز مجموعه و شهر زاهدان
 برگزاری مســابقه بزرگ پاسخگویی برخط 
و مجازی با عنــوان کرونا و اقدامــات الزم در 
بازگشــایی دانشــگاه به صورت مجازی، ویژه 
دانشــجویان از طریق کانون همیاران بهداشت 
دانشگاه سیستان و بلوچستان )در دست اقدام(

 پرسشنامه الکترونیکی روانشناختی با موضوع 
تحمل و اضطراب ناشــی از شیوع کرونا توسط 

کانون همیاران سامت روان دانشگاه 
برگزاری دوره آشــنایی با کووید-19 و الزامات 

محیط کار برای بیش از 3۰۰ نفر از پرسنل
 غربالگری دانشــجویان تحصیات تکمیلی 
ســاکن در خوابگاه های دانشجویی به منظور 
شناســایی زود هنگام افراد محتمل به ابتا به 
کووید-19 از طریق تســت سرلوژی و پیگیری 

عائم بالینی
استقرار و عرضه ماسک سه الیه جراحی با قیمت 

نازل به مردم شهر از طریق فروشگاه دانشگاه
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 N95 کارگاه ماسک
در دانشگاه

 سیستان و بلوچستان 
افتتاح شد

با حضــور معــاون علمی و فنــاوری رییس 
جمهور کارگاه ماسک N95 با ظرفیت تولید 
روزانه 1۰۰۰ ماســک در دانشگاه سیستان و 

بلوچستان افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه سیستان 
و بلوچســتان، با حضور سورنا ستاری معاون 
و  اســتاندار سیســتان  ریاســت جمهوری، 
بلوچستان و جمعی از مسؤوالن، کارگاه تولید 
ماسک N95  با ظرفیت تولید روزانه 1۰۰۰ 
ماســک در دانشگاه سیســتان و بلوچستان 

افتتاح شد.
رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان در این 
مراســم اظهار کرد: کارگاه ماســک مذکور با 
هزینه ای بالغ بر 12۰ میلیون تومان تجهیزات 
در یک فضای ایزوله و با رعایت تمامی الزامات 

بهداشتی و فنی مستقر شده است.
غامرضا رضایی افزود: ماسک های تولید شده 
مورد تایید ســازمان غذا و دارو بوده و موفق 
به اخذ گواهی تایید کیفیت از رســمی ترین 
آزمایشــگاه مرجع کیفیت ماسک ایران یعنی 

سازمان انرژی اتمی ایران گردیده است.
وی ادامه داد: مهم ترین شاخصه این ماسک ها 
کیفیت باال و قیمت تمام شــده بسیار پایین 
آن اســت که بدون شک نشــان دهنده نگاه 
جامعه محور دانشــگاه سیستان و بلوچستان 

جهت حل مسائل استان است.
این مسؤول اضافه کرد: این کارگاه در فاز اول 
برای 1۰ نفر اشتغال مستقیم و برای 5۰ نفر 

اشتغال غیر مستقیم ایجاد می کند.
بازدید از مجتمع فناوری و شرکت های مستقر 
در مرکز رشد دانشگاه، بازدید از محل احداث 
انرژی های  سوله کارگاه های تجهیزات برق و 
پایدار و بازدید از محل پیشنهادی کارگاه های 
نمونه زنی شرکت های دانش بنیان دانشگاه از 
دیگر برنامه های معاون علمی و فناوری رییس 
جمهور در دانشگاه سیستان و بلوچستان بود.
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گزارش تصويری بازدی هیات اعزامی آستان قدس رضوی از 
کارگاه تولید ماسک دانشگاه سیستان وبلوچستان 

تازه های فناوری

با  بیماران  ژنتیکــی  نقص های 
سرعت شناسايی می شود

محققان موفق به توســعه ابــزاری برای 
تشخیص عوامل مؤثر بر مشکات ژنتیکی 

بیماران شدند.
تاش های زیادی برای توسعه دستگاه های 
توالی یابی نســل جدید انجام شده، با این 
حال هنوز داده کاوی اطاعات اســتخراج 
شــده از این دستگاه ها یک چالش بزرگ 
برای دانشمندان حوزه توالی یابی و ژنتیک 

است.
دلیل این امــر نیاز به کاوش و تفســیر 
داده هــای توالی یابی بوده که این موضوع 
یکی از نقاط همگرایی میان علم ژنتیک و 

فناوری اطاعات است.
یک اســتارت آپ ایرانی این چالش را با 
 )WEDA( نگارش یک برنامه به نام ویدا
حل کرده است، برنامه ای که برای کاوش 
داده های اگزوم طراحی شده است. برنامه 
ویدا قادر اســت چندیــن داده اگزوم را 
همزمــان و تنها در چند ســاعت کاوش 
کند و این ویژگی آن را به یک ابزار بسیار 
قدرتمند برای یافتن داده های خام اگزوم 

تبدیل کرده است.

شــهریار علوی مدیر فنی این اســتارت 
آپ گفــت: ایــن محصــول از همگرایی 
علم ژنتیــک و فناوری اطاعات به وجود 
آمده است که با اســتفاده از آن می توان 
نقص هــای ژنتیکی بیمار را شناســایی 
کرد. برای این کار ما از بیمار نمونه خون 
دریافت می کنیم و این نمونه با اســتفاده 
از نســل جدید توالی یابی ها مورد بررسی 
قــرار می گیرد تــا اطاعات ژنــوم بیمار 
استخراج شــود. در قدم بعد این داده ها 
وارد نرم افزار می شود و با برنامه ویدا مورد 
بررسی قرار می گیرد تا عامل بیماری پیدا 
شود. این عامل به پزشــک و آزمایشگاه 

معرفی می شود تا مراحل درمان براساس 
این اطاعات پیگیری شــود.  علوی یکی 
از مزیت هــا این فناوری، خــودکار بودن 
فرآینــد جســتجو در بانــک اطاعات و 
اســتخراج گزینه هــای احتمالی مؤثر در 
بــروز بیماری می داند که در قدم بعد این 
عوامل توســط متخصصان بررسی شده و 
عامل یا عوامــل مؤثر در بیماری ژنتیکی 

مشخص می شوند.
ایــن دانش آموخته کارشناســی ارشــد 
زیســت فناوری دانشــگاه علم صنعت از 
پایش بیش از 1۰۰۰ بیمار با اســتفاده از 

این فناوری خبر داد.
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دکتــر غالمرضارضایی  پــس از قدردانی از 
حضــور مهمانــان و پژوهشــگران دانشــگاه 
ــت  ــش بزرگداش ــه پژوه ــد: هفت فرمودن
مجاهــدت و تــالش هــای بــی وقفــه 
پژوهشــگران و نخبــگان ملــی اســت. 
آغــازی بــرای بررســی داشــته هــا و روش 
هــای علمــی اســت و آغــازی بــرای برنامه 
ریــزی پژوهشــی، آینــده پژوهــی و آینــده 
ــا  ــت ب ــک مل ــده ی ــت. آین ــگاری اس ن
ــل  ــادی و کام توســعه پژوهــش هــای بنی
ــدون پژوهــش نمــی  رقــم مــی خــورد، ب
ــده ای روشــن را داشــته  ــوان انتظــار آین ت
باشــیم و توســعه متوازن پایدار و پرشــتاب 
نیازمنــد دســتان پــر تــوان نخبــگان و 
پژوهشــگران  نــاب  هــای  اندیشــه 
ــروزی در حــوزه هــای  اســت. بحــران ام
بهداشــت، درمــان، اقتصــاد، کســب و کار، 
بالیــای طبیعــی و آســیب هــای اجتماعــی 
ــت پژوهــش و توســعه  ضــرورت و اهمی
فنــاوری را بیــش از پیــش نمایــان ســاخته 
ــه  ــی غلب ــی توانای ــا  جوامع ــت و تنه اس
بــر آنهــا را خواهنــد داشــت کــه رویکــرد 
آینــده نــگاری و آینــده پژوهــی داشــته و 
از توانمنــدی هــا و ظرفیــت هــای ســرمایه 
هــای فکــری و انســانی بــه نحــو احســن 

اســتفاده نماینــد.
در ادامــه ایشــان اشــاره نمودنــد کــه 
ــزاری  ــال برگ ــن س ــت یکمی ــال بیس امس
ــاوری اســت کــه در  ــه پژوهــش و فن هفت
ــی  ــزار م ــی برگ ــتانی و مل ــطح اس دو س
ــت  ــل محدویی ــه دلی ــال ب ــردد. و امس گ
هــای مربــوط بــه شــرایط بیمــاری کرونــا 

امــکان برگــزاری برنامــه هــای ایــن هفتــه 
ــن  ــوده، بنابرای ــوری نب ــورت حض ــه ص ب
ــای دانشــگاه خصوصــا  ــا هماهنگــی ه ب
معــاون پژوهــش و فنــاوری و تیــم ایشــان 
در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان و 
ــا  ــد ت ــگ گردی ــن اســتاندار هماهن معاونی
دبیرخانــه هفتــه پژوهــش را در پــارک علم 
ــر  ــاب دکت ــاوری مســتقر شــده و جن و فن
شــیهکی، کلیــه دســتاوردها در حــوزه های 
مختلــف اســتان را بــه صورت مجــازی در 

عمــوم  دســترس 
دهنــد.  قــرار 
ایشــان  همچنیــن 
ــد کــه در  ادامــه دادن
ــم  ــارک عل حــوزه پ
ــت  ــاوری نشس و فن
هایــی و گردهمایــی 
ــه صــورت  ــی ب های
میزگــرد در دانشــگاه 
تشــکیل  گردیــد که 
تمامــی این نشســت 

ــتان از  ــردم اس ــوم م ــالع عم ــه اط ــا ب ه
ــت. ــرار گرف ــیما ق ــدا و س ــق ص طری

ایشــان اضافــه نمودنــد کــه جهــت حضور 
ــای  ــروژه ه ــگاه در پ ــر دانش ــگ ت پررن
ــر بســیار  ــزان تاثی ــه علــت می اســتانی و ب
زیــاد پژوهــش هــا در آینــده اســتان، 
ــی  ــاع مل ــا دانشــگاه دف ــه ای ب تفاهــم نام
ــه  ــا توج ــه ب ــت ک ــده اس ــد گردی منعق
ــروژه تعریــف  ــه وجــود بیــش از 210 پ ب
ــی  ــف علم ــای مختل ــوزه ه ــده در ح ش
ماننــد آبزیــان، آب و غیــره در ایــن تفاهــم 

نامــه از اعضــای هیــات علمــی خواســتند 
ــک از  ــا هری ــروژه ه ــن پ ــی ای ــا بررس ب
آنهــا را کــه بــا حــوزه تخصصــی آنــان در 
ارتبــاط اســت انتخــاب کــرده و شــروع به 

ــد.   ــق، پژوهــش و اجــرا نماین تحقی

متن سخنرانی دکتر کردی:
دکتــر کــردی معــاون پژوهشــی دانشــگاه 
سیســتان و بلوچســتان  ســخنان خــود را با 
ــه نقــش دانشــگاه در تربیــت  ارائ
نیــروی انســانی شــروع نمــوده و 
ــد، همــه اعتقــاد  در ادامــه فرمودن
دارنــد که دانشــگاه بایــد نیروهایی 
بــا بهــره بــری بــاال بــرای توســعه 
تربیــت کننــد. ایشــان اشــاره 
نمودنــد کــه ســه ضلــع فــردی که 
دانشــگاه هــا بایــد در دنیــا تربیت 
کننــد شــامل هــوش آمــوزش 
ــدن آن،  ــل ش ــراد و بالفع ــن اف ای
هــوش اخالقی و معنویشــان و در 
آخــر هــوش اجتماعــی، خالقیت 
و نــوآوری آنــان اســت کــه ایــن روزه بــه 
ــردی  ــای ف ــه معن ــرد 3Q ب ــراد، ف ــن اف ای
ــتم  ــره وری را در سیس ــن به ــه باالتری ک
ــه  ــد، گفت ــاد کن ــد ایج ــی توان ــعه م توس
مــی شــود. اگــر چنانچــه هــر کــدام از این 
بخــش هــا ضعیــف باشــد، ایــن فــرد بــا 

ــود.  ــاال نخواهــد ب بهــره وری ب
ایشــان ادامــه دادنــد کــه سیاســت گــذاری 
ــا  هــای کالن حــوزه پژوهــش دانشــگاه ب
ــی  ــت، مصوبات ــوع تربی ــن ن ــه ای ــگاه ب ن
ــن اســاس  ــه اســت. برای ــر گرفت را در نظ

سخنرانی رئیس دانشگاه 
سیستان و بلوچستان  در 

هفته پژوهش 

توسعه متوازن پایدار 
و پرشتاب نیازمند 

دستان پر توان نخبگان 
و اندیشه های ناب 

پژوهشگران است
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ــا  ــات امن ــردی هی ــه راهب ــات برنام مصوب
شــامل:

  ماموریــت گــرا کــردن پژوهــش هــای 
دانشــگاه در راســتای اولویــت هــای منطقه

 هدایــت پتانســیل تحصیــالت تکمیلــی 
در جهــت ارتقــای کمــی و کیفی دانشــگاه 

ــطح منطقه در س
 پررنــگ کــردن رســالت اجتماعــی 

دانشــگاه 
 هدفمنــد کــردن مشــوق هــای دانشــگاه 
ــش  ــی، دان ــش فن ــد دان ــت تولی در جه
هــای بنیــادی، طــرح هــای مســاله محــور 

اجتماعــی 
 همــکاری هــای بیــن المللــی در حــوزه 

آمــوزش و پژوهــش
ــاالت  ــی از مق ــه نمودارهای ــا ارائ ایشــان ب
دانشــگاه در ســایت هــای Scopus و 
JCR اعــالم کردنــد کــه بر خالف شــرایط 
ــا دانشــگاه رشــد  حســاس بیمــاری کرون
ــن  ــاالت بی ــه مق ــی در ارائ ــل توجه قاب
المللــی داشــته اســت، عــالوه بــر آن اضافه 
ــال در  ــگاه امس ــد، H�index دانش نمودن
ســایت مقــاالت بیــن المللی JCR بــه عدد 
60 رســیده در حالیکه در ســالهای گذشــته 
ــان  ــه نش ــوده ک ــر 54 ب ــدار براب ــن مق ای
ــت  ــت و کمی ــوب کیفی ــد خ ــده رش دهن
مقــاالت پژوهشــی دانشــگاه مــی باشــد. 
ریاســت  از  قدردانــی  ضمــن  ایشــان 
ــت  ــه ریاس ــد ک ــالم نمودن ــگاه اع دانش
محتــرم دانشــگاه، بــر خــالف دوره ی 
انقبــاض اقتصــادی و دغدغــه هــای مالــی 
بــا افزایــش چشــمگیر 300 درصــدی 
هــای  نامــه  پایــان  هــای  حمایــت 
دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی و دکتــرا 
تــا ســقف 9 میلیــون تومــان، تحقیقــات و 
ــتیبانی  ــت و پش ــال حمای ــش را کام پژوه

ــد. نمودن
ــت  ــه گرن ــد ک ــه نمودن ــن اضاف همچنی

هــای اســاتید نیــز دارای رشــد قابــل 
ــوده و  ــر ب ــالهای اخی ــه ای در س مالحظ
ــگ  ــور پررن ــا حض ــتند ت از اساتیدخواس
تــری در چرخــه گرنــت ایفــا کننــد، چــرا 
کــه ایــن حضــور مــی توانــد نقــش قابــل 
ــد.  ــا کن ــگاه ایف ــد دانش ــی در رش توجه

ایشــان اشــاره نمودنــد کــه در ســال اخیــر 
بالــغ بــر 16 همایــش ملــی و بیــن المللــی 
ــد  ــوب ش ــف مص ــای مختل ــوزه ه در ح
کــه در حــال برگــزاری هســتند و برخــی 
ــت. 20  ــده اس ــزار گردی ــز برگ ــا نی از آنه
هســته پژوهــش مصــوب شــده اســت کــه 
خواســتار آن شــدند بــا توجــه بــه تاکیــد 
ــن  ــای ای ــت ه ــگاه، فعالی ــت دانش ریاس
ــور  ــاع مح ــه ای، اجتم ــا منطق ــته ه هس
باشــند. همچنیــن چــاپ 25 جلــد کتــاب 
اعضــای هیــات علمــی در ســال گذشــته 
از دیگــر فعالیــت های پژوهشــی دانشــگاه 

ــه ــواردی از جمل ــوده اســت و م ب
 راه انــدازی یــک ســری مراکــز از جمله 

مرکــز نــوآوری اجتماعی
از  حمایــت  صنــدوق  انــدازی  راه   
بــا  اســتان  فنــاوران  و  پژوهشــگران 
ــارک  ــی و پ ــش خصوص ــکاری بخ هم
علــم و فنــاوری اســتان ) 5 میلیــارد تومــان 

ســرمایه خصوصــی(
 راه انــدازی صنــدوق VC بــا همکاری 

ــاد برکت بنی
 راه انــدازی مدرســه اشــتغال اســتانی 
بــا همــکاری دانشــگاه صنعتــی شــریف 
تخلفــات  ســامانه  انــدازی  راه   

هشــی و پژ
 راه اندازی آزمایشگاه حیوانات 

نظریــه   در حــوزه کرســی هــای 
پردازی، دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان 
جــز ده دانشــگاه برتــر کشــور مــی 

ــد. باش
در ادامــه اعــالم نمودنــد کــه در حــوزه 

ارتبــاط بــا صنعــت فقــط در ســال 
گذشــته 20 طــرح پژوهــش بــا ســازمان 
هــای اجرایــی منعقــد شــده کــه طــرح 
ــا  ــی از آنه ــتان یک ــارت اس ــعه تج توس
ــرح  ــی مط ــد. از طرف ــد باش ــی توان م
ــی  ــات علم ــای هی ــه اعض ــد ک نمودن
دانشــگاه در حــوزه فنــاوری و نــوآوری 
بایــد مشــارکت بیشــتری داشــته باشــند.
ایشــان بــا اشــاره بــه نمایشــگاه دائمی و 

مجــازی پژوهــش اســتان فرمودند: 
ــه  ــته ک ــای برجس ــت ه ــی از فعالی یک
گرفــت  شــکل  اســتان  در  امســال 
ایــن  در  کلیــدی  نقــش  دانشــگاه  و 
خصــوص ایفــا کــرد نمایشــگاه مجــازی 
دســتاوردهای پژوهــش و فــن بــازار 
اســتان سیســتان و بلوچســتان اســت 
چــرا کــه اســتان همیشــه از عــدم وجــود 
ــرد،  ــی ب ــج م ــع رن ــس جام ــک دیتابی ی
بنابراین دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان 
تمامــی  اطالعــات   بارگــذاری  بــا 
ــه در  ــی ک ــه هــا و طــرح های ــان نام پای
ــت در  ــده اس ــتان کار ش ــوص اس خص
ایــن ســامانه و امــکان تکمیــل اطالعات 
دیگــر ســازمانهای اســتان در طــول 
ــار  ــع در اختی ــک دیتابیــس جام ســال ی

ــد داد. ــرار خواه ــگران ق پژوهش
ســری  یــک  ارائــه  بــا  پایــان  در 
ــی  ــات علم ــای هی ــنهادات از اعض پیش
خواســتند بــا توجــه بــه حمایــت هــای 
مالــی و معنــوی دانشــگاه در خصــوص 
ارتقــا کیفــی و کمــی تحقیقــات، اهتمــام 
ــتار  ــد و خواس ــرج دهن ــه خ ــدی ب ج
ــا پتانســیل اعضــای هیــات  آن شــدند ت
تحصیــالت  دانشــجویان  و  عملــی 
ــه  ــی و برنام ــوع بخش ــا تن ــی ب تکمیل
ــده و  ــر و ای ــاد فک ــدون، ایج ــای م ه
ــمت  ــه س ــگاه را ب ــا، دانش ــرای آنه اج
ــد. ــی ببرن ــای پژوهش ــش درآمده افزای

دکتر کردی :
ــه  ــری در چرخ ــگ ت ــور پررن ــا حض ــتند ت ــاتید خواس از اس
گرنــت ایفــا کننــد، چــرا کــه ایــن حضــور مــی توانــد نقــش 

ــد ــا کن ــل توجهــی در رشــد دانشــگاه ایف قاب
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ماموریــت گــرا کــردن پژوهــش هــای دانشــگاه در 
راســتای الویــت هــای منطقــه

ــت  ــی در جه ــالت تکمیل ــیل تحصی ــت پتانس  هدای
ارتقــای کمــی و کیفی دانشــگاه در ســطح ملــی و منطقه

 پررنگ کردن رسالت اجتماعی دانشگاه 

ــت  ــای دانشــگاه درجه ــردن مشــوق ه ــد ک هدفمن
ــادی و طــرح  ــد دانــش فنــی، دانــش هــای بنی تولی

هــای مســاله محــور اجتماعــی
همــکاری هــای بیــن المللــی در حــوزه آمــوزش و 

پژوهــش

عملکرد حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

سیاستگذاری کالن دانشگاه در حوزه پژوهش و فناور بر اساس برنامه راهبردی مصوبه هیت امنا

Scopus نمودار رشد مقاالت دانشگاه در سايت 
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JCR نمودار رشد مقاالت دانشگاه در سايت

 اساتیدی که بیشترين نقش را در انتشار مقاالت داشته اند
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تصويب و اصالح آيین نامه  های حوزه پژوهش و فناور

پایه تشویقی
تشویق مقاالت اعضای هیات علمی

تشویق مقاالت دانشجویان
ــالت  ــای دانشــجویان تحصی ــت پایان نامه ه حمای

تکمیلی
در  شــرکت  هــای  هزینــه  ســقف  افزایــش 
کنفرانــس هــای خارجــی اعضــای هیــات علمی

باالسری طرح های برون سازمانی
فرم صورتجلسه مواد مصرفی و غیر مصرفی 

فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی
  تعییــن ضوابــط و شــاخصه های تشــخیص، 

ــری( ــار هن ــی )آث ــنجش و ارزیاب س
  آئین نامــه شــورای سیاســتگذاری دوره هــای 

دانشــگاه مهارت آمــوزی 
آیین انتخاب پژوهشگران برتر 

افزايش مبلغ حمايت از پايان نامه های دانشجويان تحصیالت تکمیلی

 ماهیت پارسا سقف حمایت (ریال) نوع پارسا
 000/000/6 پایان نامه کارشناسی ارشد

 000/000/15 رساله دکتري نظري، نیمه تجربی
 000/000/20 پایان نامه کارشناسی ارشد

 000/000/40 رساله دکتري میدانی، محاسباتی
 000/000/30 پایان نامه کارشناسی ارشد

 آزمایشگاهی
 00/000/90 رساله دکتري

 

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399

گرانت اعضای هیات علمی از سال 1390 تا سال 1399
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ــن  ــی و بی ــش مل ــزاری 16 همای ــب و برگ  تصوی
ــال 1399 ــی در س الملل

  تشــکیل 20 هســته پژوهشــی بــا توجــه بــه اولویت 
ــت  ــردن فعالی ــد ک ــی، و هدفمن ــه ای و مل ــای منطق ه

هــای هســته هــای پژوهــش و فنــاور
  راه اندازی مرکز نوآوري اجتماعی

  راه انــدازی صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران 
ــی  ــش خصوص ــکاری بخ ــا هم ــتان ب ــاوران اس و فن

ــان  ــارد توم ــتان ) 5 میلی ــاوری اس ــم و فن ــارک عل و پ
ــدوق( ــرمایه صن س

 راه اندازی صندوق VC با همکاری بنیاد برکت
 راه انــدازی مدرســـه اشــتغال اســتانی بــا همـــکاری 

دانشـــگاه صنعتی شــریف
ــات پژوهشــی دانشــگاه  ــدازی ســامانه تخلف   راه ان

ــاه 98 سیســتان و بلوچســتان از آذرم
  راه اندازی حیوانخانه

کرسی های نظريه پردازی
عضویــت دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در شــورای علمــی 
ــردازی  ــه پ ــای نظری ــی ه ــت از کرس ــع حمای ــا و مجم ــی ه کرس
ــوب در  ــت مطل ــل فعالی ــه دلی ــی انقــالب فرهنگــی ب شــورای عال
ایــن حــوزه بــه طــوری کــه اکنــون دانشــگاه جــز 10 دانشــگاه برتــر 

ــه مــی باشــد. ــن زمین کشــور در ای
ــژه دانشــگاه  ــت وی ــات حمای ــه هی انتشــار نشــریه »نظــر« دبیرخان

ــتان ــتان و بلوچس سیس
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ــازی  ــره س ــبکه ذخی ــازی ش ــاده س ــی و پی - طراح
اطالعــات )SAN( بــا قابلیــت افزایــش ضریــب 
اطمینــان در نگهــداری اطالعــات و انتقــال داده هــا بــا 
ســرعت بــاال جهــت ســامانه هــای آمــوزش مجــازی، 

ــباتی  ــی و محاس پژوهش
ــه پشــتیبان  ــاده ســازی سیســتم دوگان - طراحــی و پی
گیــری خــودکار اطالعــات جهــت بانــک هــای 

ــگاه ــی دانش ــم و حیات ــی مه اطالعات
ــزاری  ــخت اف ــع س ــتفاده از مناب ــازی اس ــه س - بهین
ســرورهای فیزیکــی دانشــگاه جهــت مدیریــت منابــع 
کــه باعــث رشــد 40 درصــدی کاربــران ســرور 

ــت. ــده اس ــگاه گردی ــریع دانش ــبات س محاس
- ارتقــاء ســرویس دهنــده هــای کالس هــای آمــوزش 

مجــازی از 4 ســامانه فیزیکــی محــدود بــه 10 ســامانه 
مجــازی توســعه یافته 

- تغییــر و ارتقــاء ســرور ســامانه همایــش هــای 
ــل  ــزاری فای ــکان بارگ ــت ام ــگاه جه ــی دانش پژوهش

ــری ــم تصوی ــای حجی ه
ــزاری  ــت برگ ــای الزم جه ــاخت ه ــر س ــاد زی - ایج
همایــش هــای غیــر حضــوری آموزشــی و پژوهشــی 

دانشــگاه 
- راه انــدازی درگاه پرداخــت غیــر حضوری)آنالیــن( 
ــش  ــت کاه ــگاه جه ــی دانش ــای اختصاص ــد ه درآم

تعــداد مراجعیــن
ــای  ــودکار کالس ه ــره خ ــامانه ذخی ــدازی س - راه ان

مجــازی

ایجــاد مرکــز هدایــت شــغلی و کاریابی 
دانشجویان

دانشــگاه  نمایندگــی  دفتــر  ایجــاد 
شــهرک  در  بلوچســتان  و  سیســتان 

زاهــدان  صنعتــی 
ــت  ــی فرص ــه اجرای ــن نام ــن آئی تدوی
مطالعاتــی جامعــه و صنعــت بــر اســاس 

ــه ابالغــی وزارت عتــف شــیوه نام
ــه  ــاد 14 طــرح پژوهشــی در فاصل انعق
هفتــه پژوهــش ســال 98 تــا 99  )6 
ــرارداد  ــد ق ــه عق ــز در مرحل ــرح نی ط
ــه  ــا اضاف ــن طــرح ه ــه ای ــه ب اســت ک

ــد.( ــد ش خواهن
در  برتــر  پژوهشــگر  نفــر  اعــالم 3 
ــه وزارت  ــت ب ــا صنع ــاط ب ــوزه ارتب ح
عتــف جهــت تقدیــر در هفتــه پژوهــش 

ــوری کش
ــی  ــده پژوهش ــرح برگزی ــی دو ط معرف
بــرون دانشــگاهی بــه وزارت عتــف 
پژوهــش  هفتــه  در  تقدیــر  جهــت 

کشــوری

خالصه فعالیت های معاونت 
پژوهشی در حوزه ارتباط با صنعت

راه اندازی سامانه دوره های مهارت آموزی دانشگاه
ــا مشــارکت دانشــکده  ــزار شــده ب ــی برگ ــزاری 185 دوره مهارت برگ
هــای دانشــگاه در فاصلــه مهرمــاه 1389 تــا شــهریور 1399 بــا 95976 
نفرســاعت، دوره برگــزار شــده و کســب رتبــه دوم دوره هــای عمومی 

و ســوم دوره هــای تخصصــی در بیــن دانشــگاه هــای کشــور 
ســاماندهی برگــزاری 115 کارگاه و دوره آموزشــی در هفتــه پژوهــش 

امســال از طریــق ســامانه دوره هــای مهــارت آمــوزی

فعالیت های مديريت فناوری اطالعات دانشــگاه 
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ــای  ــت ه ــت فعالی ــت و کمی ــای کیفی ــوزه ارتق در ح
ــی: پژوهش

 فراهــم نمــودن حمایــت هــای الزم مالــی و معنوی در 
انجــام امور پژوهشــی

  هدفمندســازی و تقاضامحــور کــردن پژوهــش هــای 
اعضــای هیــات

 تنوع بخشی و افزایش درآمدهای پژوهشی
ــل از  ــد حاص ــش درآم ــهیل افزای ــازی و تس   بسترس
ــه  ــات علمــی، تخصصــی و مشــاوره ای ب ــه خدم ارائ

جامعــه
 بین المللی سازی دانشگاه

  توســعه و تقویــت همــکاری هــای آموزشــی، 
پژوهشــی و فنــاوری مشــترک بــا موسســات معتبــر بین 

المللــی
ــذب  ــت ج ــات الزم جه ــرایط و امکان ــاد ش   ایج
ــی ــر ایران ــری غی ــا دکت ــان پس ــجویان و متقاضی دانش

 حضــور فعــال دانشــجویان دانشــگاه در المپیــاد هــا و 
ــن المللی مســابقات بی

  ترویــج پژوهــش هــای گروهــی و بیــن رشــته ای در 
ــن المللی ــطوح بی س

ــروت  ــتای ث ــی در راس ــوآوری و کارآفرین ــعه ن توس
ــی آفرین

  حمایــت از تشــکیل شــرکت هــای دانــش بنیــان در 
جــوار دانشــگاه

  حمایــت از مالکیــت فکــری و معنــوی از یافتــه های 
پژوهشــی دانشــجویان و اعضــای هیــات علمی

بهبــود و ارتقــای منابــع انســانی در حــوزه پژوهــش و 
فنــاوری

  مشــارکت فعــال تــر حــوزه معاونــت پژوهشــی در 
فرآینــد جــذب هیــات علمــی نخبــه 

  افزایــش جاذبــه دانشــگاه در جهــت جــذب 
دانشــجویان نخبــه  تحصیــالت تکمیــل

با  معدنی  اتصــاالت  مقاومت 
محصولی دانش بنیان بیشتر شد

یک شرکت دانش بنیان با تولید چسبی 
با مقاومت باال بــه صنایع کمک کرد تا 
تجهیزات خود را با ایمنی بیشــتری به 

یکدیگر متصل کنند.
 به نقل از معاونت علمی و فناوری، یک 
شــرکت دانش بنیان بــا ورود به حوزه 
تولید انواع چســب های ســاختمانی و 
افزودنی های بتن، چسب هایی با مقاومت 
باال تولید و روانه بازار کرد. چسبندگی و 
گیرایی فوق العاده باال، مهم ترین مشخصه 
این چســب های تولیدی است. به گفته 
ایرج آفتابــی مدیر عامل این شــرکت 
دانش بنیــان، کپســول رزینی محصول 
دانش بنیــان این مجموعه اســت. این 
کپســول برای بولت گــذاری در معادن 
و تونل  هــا و همچنین کاشــت میلگرد 
در فونداســیون ها مورد اســتفاده قرار 
می گیرد. نصب در کمترین زمان، حمل 
و جابجایی آسان و ایمنی و چسبندگی 
کامل از جمله مزایای این چسب تولیدی 
اســت. وی افزود: رزین ترکیب طبیعی 
یا مصنوعی بسیار چســبناک است که 

در الکل حل می شــود. رزین ها بسته به 
ترکیب شیمیایی و مورد مصرف آنها به 
روش های مختلفی طبقه بندی می شوند 
و کاربردهــای زیــادی در صنعت دارند.  
این فعال دانش بنیان ادامه داد: نگهداری 
سقف تونل های زیرزمینی با این چسب 
ایمن تر و بادوام تر است. محصول تولیدی 
ما در حفاری ها نیز کاربرد دارد و ریزش 
دیواره های بلند را کاهش می دهد. تثبیت 

اجزای معلق شــده، تثبیت و نگه داری 
ماشین آالت سنگین و غیره نیز از دیگر 

مزایای این چسب است. 
این فعال فنــاور همچنین بیــان کرد: 
شــرکت دانش بنیان ما در حــوزه ارائه 
راه کارهــای فنــی در امــور آب بندی و 
تحکیــم فعالیت دارد. ایــن محصوالت 
در صنایع تونل ســازی، معــدن کاری و 

شیمیایی ساختمان کاربرد دارد.

تازه های فناوری

ت ا د پیشنها
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