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 سخن اول           

با نگاهی امید بخش به آینده و با نگرشی نوینن 
های حاصل از تجربنینا  ها و اندوختهبر آموخته

گذشته، پای در راه اهدافی متعالی گذاشته و در 
شروع این سال جدید، مسیر زندگی خود را به راه 

زنیم. این سال نو و بهنار پرشکوه الهی پیوند می
پرطراو  که نشانه قدر  الیزال الهی و تجدیند 

باشد را به تمام دانشگناهنینا  حیا  طبیعت می
عزیز ، همکارا  هیأ  علمی، دانشنجنوینا  و 
کارکنا  دانشگاه سیستا  و بلوچستا ، تبریک و 
تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از بنرکنت و 
معنویت را ازدرگاه خداوند متعال و سبحا  بنراینتنا  
مسئلت دارم. در تبریک نوروزی، رهبر معظم انقنب،، 
امسال را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامیندنند. 

های سالیانه رهبری حاصل پیامی اسنت گذاریاین نام
که با منافع ملی ما عجین شده است و مسیری را برای 

نماید تا با اسم و جایگاه ایرا  عزینز توسعه ترسیم می
ما در منطقه و جها  همخوانی داشته باشند. و اینن 
وظیفه ی تمام نهادها و مراکز علم و تحقیق اسنت کنه 

هنا زمناننی دست به دست هم دهند  تا این رسالت خطیر محقق گردد. دانشگناه
موفق هستند که بتوانند نقش اصلی خود را در جامعه ایفا کنند و چناننهنه قنرار 
است محور توسعه جامعه قرار بگیرند و در تمام فعل و اننفنعناال  اقنتنصنادی، 

هنای اجتماعی و کارآفرینی تاثیرگذار باشند، باید در متن، حضور داشته و قابلنینت
خود را نشا  دهند. زیرا دانشگاه، محور فکری در تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی و  

سازی و بهبود ابعاد اقتصادی، اجتماعی فناوری است. دانشگاه نقطه عطف فرهنگ
طنلنبند. باشد که برای برطرف کرد  مشکب ، تبش و همدلی همه را منیمی

دانشگاه سیستا  و بلوچستا  به عنوا  دانشگاه مادر در منطقه نقش اساسنی در 
نماید. با توجنه بنه اینننکنه توسعه استا  ایفا می

در دانشگاه سیستا  و بنلنوچسنتنا   8دبیرخانه منطقه 
هنای مستقر شده، فرصت خوبی است تا از پنتنانسنینل

هنای منلنی و های منطقه جهت اجرای پروژهدانشگاه
ای به خوبی استفاده نمود. امید است بتوا  از این منطقه

امکا  در سال جدید استفاده و موجبا  رشد و توسنعنه 
استا  را فراهم نمود. اگر بتوا  تفکر پژوهش را به هنر 
طریق ممکن در بدنه جامعه تزریق کرد، قشر متفکر و 

های ایجاد شده را غنیمت شمرده توانند فرصتجوا  می
و فعاالنه مشارکت کنند. بایستی یک راه شفاف ارتباط با صنعت ایجاد و برای حل 
مشکب  تدابیری اندیشیده شود. در خاتمه، بار دیگر سال نو را به هنمنه شنمنا 

های گذشته را ادامه و گویم. امیدوارم امسال نیز بتوا  موفقیتعزیزا  تبریک می
 تری در تمام ابعاد علمی و پژوهشی برسد.های رفیعبه جایگاه

                               
 

 پیام رئیس دانشگاه به مناسبت فرارسیدن سال نو
گوینم خداوند متعال را خالصانه شکر می

که از خوا  کرم بی انتهایش این توفیق 
را به ما ارزانی فرمود تا در بهاری دینگنر 

حندش سپاسگزار الطاف و عناینا  بنی
باشیم و سال پیش روی را با نام او کنه 
همانا مظهر کمال و بهروزی، نینکنی و 
برکت است مزین نمناینینم. دانشنگناه 
سیستا  و بلوچستا  با قدمت بنینش از 

سال فعالیت علمی و داشتن اساتنیند  01
مجر،، کارکنا  و دانشجویا  در مقاطع 

های علمی باال  توانسته است بستر مناسنبنی را مختلف علمی، با توانمندی
جهت رسید  کشور و استا  به رشد، بالندگی و پیشرفت فراهم کنند. اینن 

التحصینب   دانشگاه قصد دارد با تربیت فارغ
کار آفرین، عاملی تاثیر گذار در تعامل بنینن 
جامعه و صنعت باشد و اهداف خود را در جنهنت 
ایفای نقش اصلی در رشد و بالندگی اسنتنا  و 

های رفیع علمی و رشد و بالندگنی رسید  به قله
در کشور و جها  برنامه ریزی کرده و بندننبنال 
برقراری تعامل سازنده با جامعه و صنعنت منی 
باشد. دانشگاه بسترى مناسن  بنراى اشناعنه 

توانند راه هاى جدید میفرهنگ و تولید علم است که با ارائه نظریا  و ایده
رشد و پیشرفت جامعه را هموار سازد. اقتصاد دانایی یا دانش محور در جها  
کنونی، در حال توسعه است لذا پژوهش در دنیای کنونی اهمینت خناصنی 
دارد. ساختارهای مشوق دانایی و مشوق ساختارهای تولید و تنوسنعنه بنه 

شود که بین علم و تولید پیوند ایجاد شنود بنه عنبنارتنی شرطی مهیا می
پیشرفت و توسعه جامعه حاصل تعامل بین دانشگاه و صنعت است کنه بنه 

باشند. کشور ما با داشتن جنواننا  عنوا  دو بال توسعه و پیشرفت مطرح می
های الزم همنهنو  سنرمناینه دانشجو در مقاطع مختلف علمی زیر ساخت

انسانی الزم را دارد و وظیفه دانشگاه و صنعت به فعلیت رساند  این سرمایه 
در سطح ملی و بین المللی اقندامنا   است. این دانشگاه جهت ارتقای رتبه

زیادی انجام داده و انشاءاهلل با ادامه این مسیر دانشگاه سیستا  و بلوچستا  
های بین المللی دنیا قرار خواهد گرفت. بنا اینن امنیند، در ردیف دانشگاه

شادباش نوروز فرخنده را به پیشگاه شیفتگا  دانش و دانش خواهی، اعم از 
اساتید بزرگوار، دانشجویا  ساعی و کارکنا  شریف دانشگاه تقدیم ننمنوده، 

نماییم و از درگاه پرخیر و رو میتر درسال پیش خود را مهیای تبش گسترده
 برکتش، عز  و شرف را مسالت داریم.

 

 و من اهلل التوفیق

 علیرضا بندانی

 رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان  
 

بایستی یک راه  
شفاف ارتباط بتا 
صنعت ایجتاد و 
بتتترای حتتتل 
مشتتتت تتتت ت 
تتتتدابتتتیتتتری 
 اندیشیده شود.

دانشگاه محور 
ف ری یک 
جامعه در 
تمام ابعاد 
اقتصادی، 
اجتماعی و  
 فناوری است.

وظیفه دانشگاه 

و صنعت به 

فعلیت رساندن 

سرمایه انسانی 

 است. 

 سرآغاز
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 بهره برداری از بزرگترین آزمایشگاه تخصصی جنوب شرق کشور
دکتر محمد فرهادى وزیر علوم، تحقیقا  و فناورى، بزرگترین آزمایشگاه تخصصی جنو، شرق کشور را افنتنتناح 

ى هنگفتی به اتمام رسیده است، داراى تجهیزا  و فناورى باال نمود. این آزمایشگاه که ساخت و تجهیز آ  با هزینه
توا  به اجراى المللی طراحی و احداث گردیده است. از موارد قابل ذکر این آزمایشگاه میبوده و با استانداردهاى بین

هاى استنا     ها، سهولت در برقرارى نظام آموزش کارشناسا  آزمایشگاههاى تحقیقاتی مشترك با سایر سازما طرح
 دهی به خارج از دانشگاه، دسترسی آسا  اساتید و محققا  به تجهیزا  این   و منطقه، سهولت در امکا  خدما 

 آزمایشگاه و استفاده بهینه از امکانا  را نام برد.                                                               

 کلنگ زنی احداث مجتمع آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه                                  
از دستاوردهاى سفر دکتر فرهادی، کلنگ زنی احداث مجتمع آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه، اهدایی دکتر حافظی ریناسنت جنامنعنه 

های تحقیقاتی دانشگاه با رویکرد استفاده بهینه از امکانا  آزمایشگاهی در جهت پژوهش و خیرین مدرسه ساز بود. مجتمع آزمایشگاه
طبقه  1متر مربع در  1111آموزش در دانشگاه سیستا  و بلوچستا  طراحی شده است. فاز دوم این مجتمع در ساختمانی به مساحت 

های مختلف علوم و بر مبنای استانداردهای روز دنیا طراحی شده است. همهنین جانمائنی ها در شاخهو با تخصصی کرد  آزمایشگاه
های دانشگاه با در ننظنر مجتمع به نحوی است که امکا  توسعه و تکمیل این مجتمع در فازهای مختلف و تجمیع کلیه آزمایشگاه

 وجود دارد. -با توجه به مرکزیت آ  -گرفتن دسترسی مطلو،

 کلنگ زنی احداث ساختمان کتابخانه ال ترونیک دانشگاه       
از دیگر دستاوردهاى مهم سفر وزیر  کلنگ زنی احداث ساختما  کتابخانه الکترونیک دانشگاه اهدایی بنیاد قلم چی

محترم علوم، تحقیقا  و فناورى به دانشگاه سیستا  و بلوچستا  بود. ساختما  کتابخانه الکترونیک به مساحت 
نفر در هر  6111دهی به های مطالعه و مرکز مطالعه دیجیتال قادر به سرویسطبقه با سالن 6متر مربع در  1111

زما  می باشد. در طراحی این ساختما  تبش شده است تا اولویت با استفاده از ابزارهای مدر  دسترسی به منابع 
های مجاور باشد. همهنین جانمائی ساختما  به گونه ای در نظر علمی، بهره برداری حداکثری از فضا و نور محیط
 گرفته شده است که گسترش آتی آ  امکا  پذیر و دسترسی حداکثری به آ  فراهم باشد. 

 European Commission- Horizon 2020 عضویت دانشگاه سیستان و بلوچستان در کنسرسیوم بین المللی سازی اتحادیه اروپا

دانشگاه عبمه طباطبایی، دانشگاه شیراز، دانشگاه شهید  ها متشکل از شش دانشگاه ایرانی ) دانشگاه سیستا  و بلوچستا ،کنسرسیوم بین المللی سازی دانشگاه
چمرا  اهواز، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه کردستا ( به همراه سه دانشگاه اروپایی) دانشگاه گبسگو کنالندوننینن 

باشد. توانمندسازی ننینروی انسناننی و اتریش و دانشگاه آلی کانته اسپانیا می   FH-Johanneumانگلستا ، دانشگاه
ها و ابزارهای مدر  در فرایند بین المللی سنازی ها جهت اعمال تغییرا  مطلو، به کمک روش افزایش ظرفیت دانشگاه

شود. اجرای این پروژه به عنوا  یک قدم و تمرین در راستنای  از جمله اقداماتی است که توسط این کنسرسیوم انجام می
هزار یورو جهت خریند   100های ایرانی مبلغ  های کشور بسیار موثر بوده و به هریک از دانشگاه سازی دانشگاه بین المللی

 تجهیزا  آزمایش و غیره پرداخت خواهد شد.

 آغاز فعالیت انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه سیستان و بلوچستان        

های پژوهشی مورد در راستای برنامه چهارساله حوزه معاونت پژوهشی و به منظور هدایت، حمایت و تشویق دانشجویا  نخبه و پژوهشگرا  جوا  به اجرای طرح
های های مختلف جامعه و صنعت، انجمن پژوهشگرا  جوا  با اهداف: آموزش، حمایت و هدایت دانشجویا  نخبه و پژوهشگرا  جوا  به اجرای طرحنیاز بخش

اوری فننن پژوهشی گروهی، ایفای نقش موثر در جهت رفع نیازهای علمی و فنی کشور به عنوا  یک رسالت اساسی دانشگاه، ارتقاء و تحکیم موقعیت علمی و
منحنورشند  های پژوهشی در راستای برنامه پنژوهنشکشور در سطح جهانی، گسترش مرزهای دانش در جنبش نرم افزاری، ایجاد انگیزه و حمایت از فعالیت

های پژوهشی دانشنجنوینا  های پژوهشی بین رشته ای، بستر سازی و حمایت از فعالیتدانشگاه، تشویق دانشجویا  نخبه و پژوهشگرا  جوا  به انجام فعالیت
به تصوی  هیئت رئیسه دانشگاه رسید. تهیه و فراهم نمود  امکانا  الزم برای تحقیق اهنداف  30محور شد  دانشگاه در اسفند نخبه در راستای برنامه پژوهش

های تحقیقاتنی ها وگروههای علمی و فناوری جدید جهانی، ایجاد هستههای پژوهشی با توجه به پیشرفتمندرج در ماده یک این اساسنامه، تهیه و تدوین برنامه
پژوهشگرا  جوا  و اسنتنادا  دانشنگناه،  پژوهشی بین دانشجویا ،-سازی و ایجاد زمینه برای ارتباط علمیای، بسترهای تخصصی بین رشتهبویژه در گرایش
هنا و های علمی استانی، ملی و بین المللی، ایجاد ارتباطا  علمی با موسسا  دانشگاهی، حمایت از شرکت پژوهشگرا  جوا  در هنمناینشبرگزاری همایش

 های علمی ملی و بین المللی از مهم ترین وظایف این شورا است.   پژوهش
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 اخبارحوزمعاونت

 برگزاری چهارمین گردهمائی گروه اقدامات اعتمادساز آموزشی کشورهای قلب آسیا به میزبانی دانشگاه سیستان و بلوچستان 
شا ، معاونت در این گردهمائی یک روزه جنا، دکتر ساالر آملی قائم مقام وزیر در امور بین الملل و معاونین

آسیای وزار  امور خارجه ایرا  و معاونت بین الملل وزار  بهداشت، دکتر صدری ریاست سازما  عنلنمنی، 
اسبمی و نمایندگا  کشورهای چین، جمهوری آذربایجا ، هند، تاجیکستنا ، روسنینه، -آموزشی، فرهنگی

دکتر بنننداننی  های بین المللی یونیسف و یونسکو حضور داشتند.ترکیه، مصر، افغانستا  و اعضای سازما 
آمدگویی به اعضا، از آقای دکتر ساالر آملی، معاو  وزیر در امور بین بعنوا  ریاست این نشست ضمن خوش
های اجرا شده جمهوری اسبمی ایرا  برای تقویت آموزش پایه و عالی الملل دعو  کردند به معرفی برنامه

( بپردازند. در ادامه دکتر بندانی سخنرانی مفصلی در مورد نقش آمنوزش در (E-CBMدر پروسه استانبول)
تواند یک سکو برای باال برد  سطح آموزش، برای کشورهای عضو باشد. بدین منظور در توسعه همه جانبه کشورهای عضو ایراد و تاکید کردند: این گروه می

گردهمائی، ارایه و از یه چهارمین نشست، ما به دنبال ارایه پیشنهاداتی هستیم که ما را به این اهداف برساند. ایشا  پیشنهادا  اولیه ای برای بحث در قال  بیان
های خود را برای مشارکت ها ارایه نمایند. پس از آ  کشورهای عضو برنامه و طرحکنندگا  خواستند نظرا  و پیشنهادا  خود را در مورد این طرحهمه شرکت

 های قل  آسیا ارائه دادند. در پایا ، بیانیه گردهمائی تصوی  و قرائت گردید. های آموزشی کشوردر بهبود و ارتقای همکاری

است و مسئولیت مرجع ملی به دانشگاه سیستا  و بلوچستا    (E-CBM)جمهوری اسبمی ایرا ، راهبر اقداما  اعتمادساز آموزشی قل  آسیا، پروسه استانبول
 های علمی بین المللی وزار  علوم، تحقیقا  و فناوری واگذار گردیده است.عنوا  نماینده مرکز همکاریبه

 دردانشگاه سیستان و بلوچستان 8هاى منطقه پردازى، نقد و مناظره دانشگاههاى نظریهاى کرسیبرگزاری گردهمائی منطقه
)سیستا  و 8هاى منطقه در این گردهمائی رؤسا، معاونین پژوهشی دانشگاه

ا... سلیمانی نماینده محترم ولی فقیه در بلوچستا ، هرمزگا ، کرما (، آیت
استا ، دکتر عبد الحسین خسرو پناه رییس دبیرخانه هیأ  حمایت از 

پردازى، نقد و مناظره و خانم دکتر انسیه خزعلی رییس هاى نظریهکرسی
دانشگاه الزهرا)س( حضور داشتند. در آغاز این مراسم دکتر بندانی به اهداف 
برگزارى این همایش اشاره و گفتند: هدف این گردهمائی آشنایی تمام 

هاى نظریه پردازى، نقد و مناظره است. ایشا  دانشگاهیا  گرامی با کرسی
هاى نظریه پردازى را منشاء ظهور ابتکارا  جدید در زمینه معارف، علوم انسانی، هنر و معمارى و در نهایت جهت کرسی

ا... سلیمانی نماینده ولی فقیه در استا  نیز طی گیرى راهبردى و کلیدى در حل مشکب  و معضب  کشور دانستند. آیت
ها هاى اسبمی پرداخت و سه رسالت مهم براى دانشگاهسخنانی به جایگاه و رسالت دانشگاه با ساختار فکرى و اندیشه

توانایی دانشگاه -هاى اصیل دینی. سومعهده دار بود  امر پژوهش در جهت پاسدارى از ارزش-ساخت و پرورش کادر انسانی متعهد، متدین. دوم-برشمرد: اول
پردازى به تبیین جایگاه و هاى نظریههاى رفیع علم، دانش و پیشرفت. دکتر عبدالحسین خسرو پناه رییس دبیرخانه حمایت از کرسیدر رساند  کشور به قله

هاى ارائه شده توسط اساتید عنوا  کرد و افزود: هویت هر دانشگاه به هاى نظریه پردازى پرداخت و فلسفه تاسیس هیا  را حمایت از طرحوظایف کرسی
هاى نظریه پردازى را علوم انسانی، ها از وظایف این هیا  می باشد. ایشا  دایره فعالیت کرسیها و ایدههاى علمی آ  بستگی دارد. لذا حمایت از طرحکرسی

هاى زیر نظر شوراى عالی انقب، فرهنگی به فعالیت ادامه و متشکل از هیأتی از دانشگاه 86ها از سالهنر و معمارى و علوم اسبمى دانسته و افزود: این کرسی
شوراى کرسی است. هر کرسی نیز از یک رئیس و یک  1و  کرسی 1شود. این هیا  داراى دبیرخانه بوده که داراى بار برگزار میکشور است که هر سه ماه یک

  که استادى با رزومه قوى است، تشکیل گردیده است.  معاو 

 

 برگزاری هفتمین گردهمائی معاونین مراکز آموزم عالی و پژوهشی در دانشگاه سیستان و بلوچستان 
های علنم ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و پاركهفتمین گردهمائی مشورتی معاونین و مدیرا  بین الملل دانشگاه

های بین المللی و فناوری منتخ ، با حضور دکتر ساالر آملی، قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری
وزار  علوم، تحقیقا  و فناوری و مسئولین استانی برگزارگردید. مهمترین دستورالعمل هفتمین نشست مشورتی، اببغ 

باشد که به دانشگاه استانبول می  –حکم استقرار دبیرخانه اجرایی و اقداما  اعتمادسازی آموزشی کشورهای قل  آسیا 
ها و متخصصین افغا  در حوزه معد ، حمایت از برنامه  سیستا  و بلوچستا  محول گردید. آموزش شماری از تکنیسین

هنای  هنای پنروژهدرصد هزینه 11های افغانستا ، فراهم آورد عضو هیا  علمی دانشگاه51مد  برای  آموزش کوتاه
 های فنی برای آوارگا  افغا  با حمایت مالی ایرا ، بخشی از دستاوردهای این نشست بود. های افغانستا  و برگزاری دورهتحقیقاتی مشترك با دانشگاه
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 اخبارحوزه معاونت

  تجلیل وقدردانی از پژوهشگران برتر در حضور مسؤلین دانشگاه
در آغاز این مراسم، حجت االسبم قلندری مسؤل دفتر نهاد ولی فقیه در دانشگاه، با ذکر احادیث و روایناتنی از 
ائمه به اهمیت پژوهش، تفکر و تحقیق پرداختند. در ادامه دکتر بندانی ضمن عرض خیر مقدم و گنرامنینداشنت 
هفته پژوهش گفتند: در دانشگاه بسترهای پژوهشی آماده شده و دانشگاه آمادگی دارد تمنام ننقنطنه ننظنرا  
پژوهشگرا  عزیز را دریافت نموده و در بهبود شرایط موجود بکار  ببندد. زیرا ارتقاء رتبه علمی و کیفنی، هندف 

شود مگر با افزایش مقاال  گرانت و سعی و تبش شما دانشگاهنینا . و این میسر نمی نهایی این دانشگاه است
بازنگری شده و اگنر   و تحصیب  تکمیلی، در جهت ارتقای کیفی های مربوط به جذ،نامهوی ادامه داد: آیین
های پژوهشی موقعیت خوبی داشته باشند، دانشجوی سنواتی کارشناسی ارشد به لحاظ فعالیت 1دانشجویا  ترم 

توجه خاصی دارد. ایشنا   شوند. وی از اساتید دانشگاه خواست چاپ مقاال  علمی را با جدیت پیگیری نمایند چرا که دانشگاه به کیفیت مقاال محسو، نمی
محور و در نهایت بنه پردازی را مهم دانسته و گفتند: امیدواریم با تبش و پشتکار، دانشگاه سیستا  و بلوچستا  را به دانشگاه پژوهشهای نظریهایجاد کرسی

پژوهشی این  ی ودانشگاه کار آفرین تبدیل نماییم. دکتر محمد جواد دهقانی رئیس پایگاه استنادی جها  اسبم بعنوا  مهما  ویژه در مورد عملکرد سطح کیف
اند. کشور ما هم بنا های زیادی نمودهپایگاه علمی گفت: کشورهای نوظهور در سال های اخیر همپای سایر کشورهای توسعه یافته در بحث تولید علم تبش

های شورای عالی انقب، فرهنگی تحوال  عظیمی را در حیطه علم و پژوهش ایجاد نموده است. وی با اشاره به سنند چشنم سیاست گذاری و برنامه ریزی
لهام واساله افزود: در این سند جایگاه اول اقتصادی برای کشورما  در منطقه آسیا و آسیای جنو، شرقی ترسیم شده که احراز جایگاه برجسته علمی  61انداز 

های کب  علم و فناوری، معیارهای سنجش و منینزا  ایشا  در مورد محورهای اصلی سیاست باشد.های این سند میاندازبخش برای جها  اسبم از چشم
 های کب  در بخش علم و عملکرد پایگاه استنادی جها  اسبم، مطال  جامعی را ارائه نمودند. تحقق سیاست

 در پایا  مراسم، از پژوهشگرا  برگزیده دانشگاه با اهداءلوح سپاس تجلیل شد.

 ی انرژی باد به میزبانی دانشگاه سیستان و بلوچستان روزه توسعهبرگزاری گردهمائی یک
سومین همایش توسعه انرژی باد استا  سیستا  و بلوچستا ، با حضور متخصنصنا  صنننعنت بنرق کشنور، 
پژوهشگرا  و مدیرا  استانی در دانشگاه سیستا  و بلوچستا  برگزار گردید. دبیر این همایش گفت: از آنجناینی 

شونده به ویژه بادی است، این هنمناینش ضنمنن های نو و تجدیدای از انرژیکه سیستا  و بلوچستا  گنجینه
های توسعه صنعت باد استا  بدنبال جل  مشارکت بیشتر بخنش خصنوصنی اسنت. ها و چالشبررسی ظرفیت

هنای ای استا  نیزگفتند: با توجه به موقعیت ژئوپلتیک خاص، این استا  در تمام زمنینننهعامل برق منطقهمدیر
های بسیار باالیی دارد که انرژی بادی در کریدورهای بناد، اننرژی های تجدید پذیر، توانمندی و ظرفیتانرژی

های منننطنقنه گرمایی در دامنه آتشفشا  نیمه فعال تفتا  و کوهخورشیدی و تشعشع تابش سوالر، انرژی زمین
دلگا  و بزما ، انرژی بایومس و بایوگاز در مناطق دامداری سیستا ، بمپور و باهوکب  و انرژی امواج  اقیانوس 

متر در فصل مونسو  از آ  جمله هستند. در پایا ، دکترکردی تمندانی، معاو  پژوهشی دانشگناه  56های مناس  دریای بزرگ چابهار به بلندای بیش از با موج
پژوهشی، آماده هرگونه کمک بنه -های فراوا  انسانی و علمیسیستا  و بلوچستا  در این همایش عنوا  نمود: دانشگاه سیستا  و بلوچستا  با داشتن ظرفیت

 . های مختلف در راستای توسعه استا  است دستگاه
-کردهای آنها، با حضور عضو هیا  علمی دانشگاه صنعتی شریف و نناین های توربین بادی و مقایسه عملبرگزاری میزگرد تخصصی و کارگاه انواع تکنولوژی

 های این همایش بودند. رئیس هیا  مدیره انجمن علمی بادی ایرا  به همراه متخصصا  این رشته از جمله مهمترین برنامه
 .  ک کندتواند به رونق این بخش کم ای در نظر گرفته است که می گذارا  داخلی و خارجی در بحث انرژی باد تمهیدا  ویژه وزار  نیرو برای جذ، سرمایه

 گردهمائی علمی بازار پول و سرمایه در دانشگاه سیستان و بلوچستان                             
جلسه سخنرانی دکتر علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرا  ایرا  پیرامو  بازار پول و سنرمناینه بنا 

ریاست دانشکده مدیریت و اقتنصناد، اسناتنیند،  حضور مهمانانی از بانک توسعه صادرا  ایرا  و اتاق بازرگانی،
های مدیریت و اقتصاد در تاالر معراج برگزار گردید. در این جلسه دکنتنر کارشناسا  و دانشجویا  رشته گرایش

ی ایرا ، معنرفنی ی بازار سرمایههای بازار پول و سرمایه، معرفی رشته مدیریت مالی، آیندهصالح آبادی در زمینه
ای بازار سرمایه جهنت های حرفهسایت بورس مجازی جهت سرمایه گذاری به صور  مجازی، معرفی گواهینامه
 کار در بازار سرمایه و ارائه پیشینه رشته مدیریت مالی به ایراد سخن پرداختند. 

 پرسش و پاسخ در زمینه مسائل مربوط به بازار پول و سرمایه از دیگر برنامه های این نشست علمی بود. 
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 فناوری و اطالعات 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان در سی و هشتمین سالگرد پیروزی ش وهمند انق ب اس می “آپا”آغاز ب ار مرکز تخصصی  
در مراسم افتتاحیه این مرکز، دکتر واعظی وزیر ارتباطا  و فناوری اطبعا  و جمعی از مدیرا  وزارتخانه، مهندس 

را در جهت  ITهای استا  حضور داشتند. این مرکز کلیه فعاال هاشمی استاندار، جمعی از مدیرا  نهادها و سازما 
هایی مانند پلیس فتا، قوه قضائیه یکپارچگنی پاالیش و امنیت سایبری کمک و از طریق اتصال به نهادها و سازما 

سنازد. و امنننینت را پذیر منیو امنیت فضای سایبری استا  را مدیریت و مقابله با تهدیدهای امنیتی را امکا 
بخشد. دانشگاه سیستا  و بلوچستا  از تابستا  امسال این پروژه را در های دولتی و تخصصی را ارتقا میدرسازما 

ماه به بهره برداری رساند. دکتر بندانی ریاسنت دانشنگناه در  2دستور کار خود قرار داده و در مد  زما  کمتر از 
رتقاء و امراسم افتتاحیه ضمن عرض خیر مقدم گفت: قر  حاضر، قر  ارتباطا  و فناوری اطبعا  است. کشورهای در حال توسعه به سرعت در حال پیشرفت 

باشند. امروزه مشخص شده است که ارتباطا  و اطبعا  دو عامل مهم در توسعه هستند و رشد روز افزو  سایبری سب  شده است که خود در این عرصه می
باشد که افنتنتناح در کشور می“ آپا” افراد بیشتری جذ، این بازار گردند. مهندس جهانگرد رئیس سازما  فناوری اطبعا  کشور نیز گفتند: این پنجمین مرکز 

ا  به آقای دکنتنر بعگردیده است و ما در آیین افتتاحیه مرکز آپای این دانشگاه گواهی نامه راه اندازی این مرکز را توسط وزیر محترم ارتباطا  و فناوری اط
نمائیم تا این مرکز تخصصی رسما کار خود را آغاز نماید.دکتر واعظی وزیر ارتباطا  و فناوری اطبعا  گفت: پهنننای بنانند بندانی ریاست دانشگاه اهداء می

اینترنت ملی که  ورددانشگاه باید سرعتش طوری باشد که هم اساتید و هم دانشجویا  بتوانند در امور آموزشی و پژوهشی خود از آ  استفاده نمایند. ایشا  در م
ای نزدیک این مهم نهناینی نامه آ  به امضاء برسد و امید است در آیندهنماید گفت: قرار است با حضور دکتر فرهادی تفاهمها را به هم متصل میهمه دانشگاه

ه را تقنبنل شگاگردد.گفتنی است وزار  ارتباطا  و فناوری اطبعا  بخشی از هزینه های بهینه سازی، توسعه و تجهیز مرکز اطبعا  و فناوری ارتباطا  دان
 نمود. 

  5931های مدیریت فناوری و اط عات دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال فعالیت
 پروژه ایجاد مرکز داده دانشگاه - 5
 پروژه ایجاد شبکه ابر وایرلس دانشگاه -6 
 پروژه تغییر قال  سایت دانشگاه - 9
 پروژه تغییر قال  سایت اعضای هیا  علمی دانشگاه - 0 
 پروژه سیستم اکانتینگ جدید دانشجویا  آندروید - 1
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 ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه        

 هانامه تفاهم

 تفاهم نامه هم اری دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه صنعتی شریف 
سنازی ننتناین  های علمی، آموزشی، پنژوهشنی، تنروینجنی و تنجناری به منظور شناسایی و ارتقای توانمندی

تمنداننی، منعناو  نامه همکاری بین دانشگاه سیستا  و بلوچستا  به نمایندگی دکتر کردی متقابل، تفاهم تحقیقا 
پژوهش و فناوری دانشگاه و دانشگاه صنعتی شریف به نمایندگی دکتر تجریشی، معاو  پژوهش و فناوری دانشگناه 

های همکاری این تفاهم نامه عبارتند از: دسترسی دانشجویا  بنه امنکناننا   صنعتی شریف  به امضاء رسید. زمینه
نو، نیروگاه خورشیدی، نانو تکنولوژی، روبناتنینک و هایهمکاری در مورد انرژی-های تحقیقاتی طرفینآزمایشگاه

استفاده از امکانا  -آموزش پرسنل آزمایشگاه مرکزی-ها و مهندسی پزشکیمکاترونیک، پیلهای سوختی، کاتالیست
اسنتنخنراج -هنای مشنتنركانتخا، استاد راهنمای مشترك در پروژه-تحقیقاتی آزمایشگاه مرکزی هر دو دانشگاه

های مشترك تحقیقاتی ملی و بنینن توسعه همکاری-های تحقیقاتی مشتركثبت اختراعا  پروژه-مقاال  علمی
ها، سمینارهنا،  برگزاری مشترك همایش-های تحقیقاتی دانشجویا همکاری در راستای تسهیل اجرای طرح-المللی

های تجناری، های پژوهشی شامل: انتقال تجربیا  طرحتجاری سازی فعالیت-های تحقیقاتی و تجاری سازی و نتای  آنهاهای آموزشی، طرح میزگردها وکارگاه

 تفاهم نامه هم اری مشترک بین دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانش ده کارآفرینی دانشگاه تهران 
نامه، همکاری مستمر بین دانشگاه سیستا  و بلوچستا  و دانشکده کنارآفنرینننی هدف از این تفاهم

، پژوهشی و ترویجی، تجاری سازی نتای  تحقیقا   ، آموزشی های علمی دانشگاه تهرا  در تمام زمینه
کار و کارآفرینی در میا  دانشجویا ، توسنعنه فنرهنننگ  و مشترك، توسعه و تقویت فرهنگ کس 

هنا و  های آموزشنی، اسنتنفناده از ظنرفنینت کارآفرینی در سطح منطقه و کشور، برگزاری کارگاه
، پژوهشی،  ، تجربی فکری  مندی طرفین از امکانا  یکدیگر از قبیل توا  های مشترك و بهره توانمندی

باشد. تبش مشترك در  المللی و فضای فیزیکی می ای، ارتباطا  بین آزمایشگاهی، کارگاهی، کتابخانه
سازی سایت اینترنتنی منرکنز  اندازی و غنی زمینه تروی  و گسترش فرهنگ کارآفرینی در استا ، راه

های مختلف، تبش مشترك و همفکری در جهنت  رسانی دو مرکز در زمینه کارآفرینی دانشگاه، اطبع
ارآفنرینننی رسانی و خدما  کارآفرینی و دیگر خدما ، از اهداف این تفاهم نامه است که با حضور دکتر زالی، ریاست دانشنکنده کن ایجاد مرکز مشاوره، اطبع

 دانشگاه تهرا  و دکتر کردی تمندانی، معاو  پژوهش و فناوری دانشگاه به امضا رسید. 

 تفاهم نامه هم اری مشترک بین دانشگاه سیستان و بلوچستان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان 
های علمی، تحقیقاتی،  گیری از توانمندی به منظور برقراری ارتباط منظم و سازما  یافته و بهره

نامه همکاری دانشگاه و اداره کل تعاو ، کار و رفاه اجتماعی، با ای و فناوری، تفاهمپژوهشی، مشاوره
حضور مهرداد جهاندیده مدیر کل تعاو ، کار و رفاه اجتماعی استا  سیستا  و بلوچستا  و دکتر 

نامه استفاده از علیرضا بندانی رئیس دانشگاه و اعضای هیئت رئیسه منعقد گردید. هدف از این تفاهم
های مشترك برای هدایت و ساماندهی اعضای هیئت علمی، دانشجویا  و دانش آموختگا   ظرفیت

باشد. از اهداف فرعی این بنیا  میهای تعاونی دانشدانشگاه، با تاکید بر کارآفرینی در قال  شرکت
های اعضای هیئت علمی مجر، دانشگاه در قال  توا  به بهره گیری از تجربه تفاهم نامه نیز می

پذیر ملی و گذاری توجیههای سرمایه منظور تهیه طرحگذاری، حقوقی و توسعه کارآفرینی بههای دانش بنیا ، خدما  مشاوره مدیریت مالی، سرمایه تعاونی
 های مختلف اقتصادی، اجتماعی و خدماتی به ویژه صنایع پایین دستی پتروشیمی، نفت، گاز و زیست فناوری اشاره نمود.ای در زمینه فعالیتمنطقه

 های منطقه شرق آفریقا با دانشگاه(MOU)نامه های علمی توسعه مناسبات دانشگاه سیستان و بلوچستان در قالب تفاهم

های منننطنقنه در راستای توسعه مناسبا  دانشگاه سیستا  و بلوچستا  با دانشگاه
شرق آفریقا، هیأتی به سرپرستی دکتر  کردی تمندانی معاو  پژوهشی دانشنگناه، 

های مهم کشورهای تانزانیا و کنیا انجام دادند مذاکرا  مدونی را با رؤسای دانشگاه
نامه علمی و فرهنگی با دانشگاه کنیاتا)در نایروبی( و که در نهایت به امضاء تفاهم

های دارالسبم، زنگبنار و دانشگاه پوانی )در مومباسا( منجر گشت. روسای دانشگاه
 نامه مشابهی را با ریاست محترم دانشگاه سیستا  و بلوچستا  در زاهدا  امضاء خواهند نمود.نایروبی تفاهم
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 ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه        

 شورای ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت                                    
شورای ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت با حضور دکتر بندانی رییس محترم دانشگناه، دکنتنر کنردی 
تمندانی معاو  پژوهش و فناوری دانشگاه، دکتر گوهری رییس سازما  میراث فرهنگی، آقای ننخنعنی 

در  سایر اعضنای شنورا و رییس آموزش و پرورش استا ، مهندس تهرانی مدیرعامل شرکت گاز استا 
دانشگاه سیستا  و بلوچستا  برگزار گردید. در این جلسه دکتر بندانی ارتباط و تعامل هرچه بیشتر جامعه 

های دانشگاه در جامعه، از قبیل آزمایشگاه مرکنزی و با دانشگاه را خواستار و تسهیل استفاده از پتانسیل
های فناوری را از اهداف دانشگاه دانستند. در همین راستا دکتر کردی تمندانی معاو  پژوهش و پتانسیل

فناوری دانشگاه، تسهیل استفاده از آزمایشگاه مرکزی، تدوین سند راهبردی ارتباط دانشگاه با جنامنعنه، 
-ای از تنبشهای تحقیقاتی را گوشهتخصصی جهت تدوین و اجرای طرح-های پژوهشیتشکیل هسته

انشگاه بنا ط دهای دانشگاه و شورا جهت اعتبی جامعه دانست. حمایت دانشگاه در توانمند سازی نیروی انسانی آموزش و پرورش، تعدیل نگاه اقتصادی ارتبا
 کردند.  شا جامعه و ایجاد دفاتر فنی در دانشگاه برای تسهیل هر چه بیشتر ارتباط دانشگاه با جامعه از مواردی بود که دیگر حاضرین در جلسه خاطر ن

 مجری سفارم دهنده عنوان طرح ردیف

انجام طرح جامع مطالعه مکانیسم وقوع گرد و غبار از منشا تاال، هامو  و ارائه راهکار  5
 مدیریت دراز مد  آ 

 اداره کل حفاظت محیط زیست 
 استا  س و ،

هسته پژوهشی 
 جغرافیا

 اداره کل حفاظت محیط زیست انجام مطالعا  پایه تاال، هامو  6
 استا  س و ، 

هسته پژوهشی 
 جغرافیا

 اداره کل حفاظت محیط زیست بررسی اثرا  دایک مرزی بر اکوسیستم تاال، 9
 استا  س و ، 

هسته پژوهشی 
 جغرافیا

عاطفی با عود اعتیاد در  -رابطه حمایت اجتماعی ادراك شده و احساس تنهایی اجتماعی 1
 معتادا  خود معرف به مراکز ترك اعتیاد وابسته به سازما  بهزیستی زاهدا 

شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
 مخدر استا  س و،

 دانشگاه سیستا 
 و بلوچستا  

  5931پروژه های تحقیقاتی خاتمه یافته  سال 

 5931پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا  سال 

 مجری سفارم دهنده عنوان طرح ردیف

نقش عملکرد خانواده در استعداد به اعتیاد و انگیزش پیشرفت در دانش آموزا  مقطع  5
 متوسطه شهرستا  زاهدا 

شورای هماهنگی مبارزه با 
 مواد مخدر استا  س و ،

 دانشگاه سیستا 
 و بلوچستا  

شورای هماهنگی مبارزه با  بررسی علل گرایش زنا  به مواد مخدر و روانگردا  و روشهای پیشگیری از اعتیاد 6
 مواد مخدر استا  س و ،

 دانشگاه سیستا 
 و بلوچستا  

بررسی مقایسه ای میزا  مصرف مواد مخدر، روانگردا  ها و مشروبا  الکلی در بین  9
 دانشجویا  خوابگاه های خودگردا  و مجردی و خوابگاههای درو  دانشگاهی

شورای هماهنگی مبارزه با 
 مواد مخدر استا  س و ،

 دانشگاه سیستا 
 و بلوچستا  

سازما  صنعت، معد  و  تدوین برنامه راهبردهای توسعه صنعتی و معدنی و تجاری استا  سیستا  و بلوچستا  1
 تجار   استا  س و ،

 دانشگاه سیستا 
 و بلوچستا  

شرکت آ، منطقه ای  تهیه طرح هادی روستاهای شهرستا  های خاش، زاهدا ، میرجاوه، نیمروز و هیرمند 1
 سیستا  و بلوچستا 

هسته پژوهشی 
 جغرافیا

شرکت آ، منطقه ای  امکا  سنجی و بهره برداری از منابع آ، سطحی و زیرزمینی در استا  سیستا  و بلوچستا  2
 سیستا  و بلوچستا 

 دانشگاه سیستا 
 و بلوچستا  

 های پژوهشی اولویت
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 انتخاب مرکز رشد واحد های فناور بعنوان غرفه نمونه                                        
های اجرایی سیستا  و بلوچستا  ها و دستگاهشانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه

در دانشگاه سیستا  و بلوچستا  برگزار شد و در پایا ، با ارزیابی انجام شنده  آذرماه 58آذر ماه تا روز  51از 
اداره آموزش و پرورش نمونه گوهر سنگ و  غرفه مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه سیستا  و بلوچستا ،

 انتخا، شدند.   دانشگاه آزاد اسبمی واحد زاهدا  در این نمایشگاه به عنوا  غرفه های نمونه

 بازدید هیئت اعزامی دانش ده کارآفرینی دانشگاه تهران از دانشگاه سیستان وبلوچستان          
دانشگاه سیستا  و بلوچستا  میزبا  اساتید دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهرا ، آقایا  دکتر زالی رییس دانشکده 
کارآفرینی، دکتر بابک ضیاء مشاور امور بین الملل دانشکده و دکتر کاظمی مدیر گروه کس  وکار بود. استقبال 
گرم و صمیمی رییس دانشگاه سیستا  و بلوچستا ، اساتید دانشکده مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی و دانشجویا  
از هیئت اعزامی دانشکده فصل جدیدی را در توسعه و نهادینه سازی فرهنگ کارآفرینی و همکاری متقابل در 

-روزه تفاهمعنوا  بزرگترین دانشگاه جنو، شرق کشور گشود. در این سفر یکدانشگاه سیستا  و بلوچستا  به
نامه همکاری دانشگاه سیستا  و بلوچستا  و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهرا  به امضا رسید. برگزاری 

-های علمی، پژوهشی و آموزشی، چاپ نشریه و کتا، به صور  مشترك، راههای مشترك، همکاریهمایش
 های فن بازار و کارافرینی و... از زمینه های همکاری مشترك در این تفاهم نامه بود. اندازی نمایشگاه

 رونمایی از جامع ترین سامانه اط ع رسانی دانشگاهی   
ترین سامانه اطبع رسانی دانشگاهی و محصول شرکت ارتباط افزار مجازی، مستقر در از بیسکست، جامع 

های فناور دانشگاه سیستا  و بلوچستا  رونمایی شد. در اختتامیه شانزدهمین دوره فن بازار مرکز رشد واحد
نامه اجرایی شد  ملی در نمایشگاه بین المللی تهرا  با حضور وزیر محترم علوم تحقیقا  و فناوری، تفاهم

نامه حوزه فناوری نامه، تنها تفاهماین سامانه در دانشگاه سیستا  وبلوچستا  به  امضا رسید. این تفاهم
   اطبعا  در این دوره از نمایشگاه بود که منعقد گردید.

 برگزاری همایش کارآفرینی در دانشگاه سیستان و بلوچستان                        
ه سیستا  و ها به دانشگاه کارآفرین، انجمن علمی کارآفرینی دانشگا های کلی وزار  علوم در زمینه کارآفرینی و تغییر ماهیت دانشگاه با توجه به سیاست

و شرکت  یا بلوچستا  در راستای تروی  و توسعه فرهنگ کارآفرینی اقدام به برگزاری همایش کارآفرینی کرد. در این همایش که با شرکت اساتید، دانشجو
و مسابقه ایده فی های دانش بنیا ، زیر نظر مرکز رشد و پارك علم و فناوری سیستا  و بلوچستا  برگزار شد کارآفرینا  برتر کشوری و استانی به حاضرا  معر
ر ایجاد کس  و ا دپردازی خبقانه و هوش مالی برگزار شد.هدف از برگزاری این همایش, آشنایی بیشتر دانشجویا  با مقوله کارآفرینی و نوآوری و کمک به آنه
 .شد کارهای مستقل دانشجویی بود. در پایا  این همایش هدایایی به رسم یادبود به برگزیدگا  مسابقا  کس  و کار و ایده پردازی خبقانه اهدا

 های مختلف به مناسبت هفته کارآفرینی  برگزاری برنامه            
نامنند. هر سال را هفته جهانی کارآفرینی می -هفته آخر آبا  ماه-هفته سوم نوامبر

هزار رویداد به مناسبت گرامیداشت این  91کشور جها ، بیش از  561همه ساله در 

-که ایرا  به این کمپین جهانی پیوسته، برنامه 5936شود. از سال هفته برگزار می

گنردد. در ای با هدف گرامیداشت این هفته در سراسر کشور برگزار منیهای ویژه

ای به منظور برگنزاری هنر چنه دانشگاه سیستا  و بلوچستا  نیز تمهیدا  ویژه

ئنینس ی رباشکوه تر این هفته در نظر گرفته شده است. دکتر ساالرزهی معاو  آموزشی و تحصیب  تکمیلی دانشکده مدیریت و اقتصاد و مشاور کنارآفنریننن

آفرین، حنرکنت های دانشگاه کارآفرین و ارزشها را ضروری و با معرفی شاخصهدانشگاه با اشاره به رویکردهای جدید به کارآفرینی، تحول اساسی در دانشگاه

هناینی چنو : گرفته در این حوزه قدردانی نمودند. پس از یک هفته برگزاری برنامنهشتابنده دانشجوها و اساتید را در این حوزه الزم دانسته و از فعالیت صور 

های کس  و کنار، رویداد اردوی استار  آپ، فینال جام مسابقا  مهار همایش کارآفرینی، کارگاه مدل کس  و کار، بازدید از نهادهای حامی کارآفرینی، پیش

به پایا  رسید. حسن ختام هفته جهانی کارآفرینی جلسه ای (GEW)های کس  و کار منطقه آزاد چابهار، هفته جهانی کارآفرینی  روزه فرصت 9ایده شو و تور 

 صمیمی بین کارآفرینا  مرکز رشد و کانو  گردشگری و کارآفرینی دانشگاه با ریاست سازما  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بود.

 مرکز رشد 

 کارآفرینی  
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 کنفرانس 

 برگزاری چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران در دانشگاه سیستان و بلوچستان 
چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایرا  به میزبانی دانشگاه سیستا  و بلوچستنا ، بنا 

دکتر حاج رسولینهنا، مشناور -حضور مهندس اوسط هاشمی، استاندار سیستا  و بلوچستا 
دکتر منتظری نمین رئیس انجنمنن -وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آ، ایرا 

نظرا  صنعت آ، و دانشگاهیا ، هیدرولیک ایرا  و سایر مدیرا ، کارشناسا  ارشد، صاح 
هنا، از سراسر کشور برگزار شد. این رخداد علمی در قال  چهار پنل تخصصی شامل تناال،

های آبی برگزار گردید. دکنتنر طراحی سد گتوند، مشکب  غذاهای دریایی و تبخیر پیکره
عزیزیا  دبیر این کنفرانس گفت: چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایرا  هنمنزمنا  بنا 

شود. میزگردها، چهلمین سال تاسیس دانشگاه، با موضوع آ، محور توسعه پایدار برگزار می
ها، ارائه مقاال  و پوستر در حاشیه کنفرانس فرصت منناسنبنی اسنت تنا هنمنه کارگاه

پژوهشگرا ، مهندسین و متخصصین مختلف دستاوردهای خود را در دسترس منافع منلنی 
مقاله  556مقاله ارسال شده به دبیرخانه کنفرانس  911کشور قرار دهند. وی افزود: از تعداد 

گردد. از مهمترین موارد سخنرانی در این کنفرانس مبحث تاال، ها و کاهش تبخینر بنود کنه هنردو از مقاله بصور  پوستر ارائه می 581بصور  شفاهی و 
باشند. در این مراسم دکتر کردی تمندانی معاو  پژوهشی دانشگاه به نمایندگنی از رئنینس رو در بحث بحرا  آ، در سطح کشور میمهمترین معضب  پیش

شود در راستای تحقق منافع ملی کشور است و اینن دانشگاه ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین حاضر در سالن گفتند: یقینا هر کنفرانسی که در کشور برگزار می
بازدید از مناطق شمال استنا  از  -های تخصصیقیمتی در جهت رسید  به این مهم در اختیار مسئوال  قرار دهد. برگزاری کارگاهکارهای ذیتواند راهاتفاق می

 های این کنفرانس بود.بازدید از سد کهیر، تاسیسا  بندر و آ، شیرین کن چابهار از دیگر برنامه-هانیمهقبیل تاسیسا  انتقال آ،، سد سیستا ، آبگیرها، چاه

 برگزاری نهمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران و اولین مدرسه زمستانی انجمن نجوم ایران 
نهمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایرا ، با حضور هیئت مدیره انجمن نجوم ایرا ، اساتید و 
دانشجویا  فیزیک سراسر کشور در دانشگاه سیستا  و بلوچستا  برگزار گردید. دکتر آقایی دبیر این همایش 

بار در کشور،  مقدم به مهمانا  و مدعوین گفت: دانشگاه سیستا  و بلوچستا  برای دومین ضمن عرض خیر
میزبا  همایش ملی نجوم و اختر فیزیک است. این در حالی است که این دانشگاه تجربه برگزاری کنفرانس 

نفر از پژوهشگرا  ثبت نام  11ملی فیزیک ایرا  سال گذشته را داشته است. وی اشاره کرد: در این همایش 
مقاله بصور  سخنرانی و  50های علمی مقاله ارسالی به دبیرخانه همایش، پس از بررسی 92نموده اند و از 

های مرتبط با آ  برای مقاله بصور  پوستر با مضامین و موضوعا  مختلف در زمینه نجوم و حوزه 51
شود.دکتر آقایی حضور دانشجویا  تحصیب  تکمیلی را در این همایش بسیار چشمگیر عبقمندا  ارائه می

-ها فرصتی است تا محققین و دانشدانسته و در مورد ضرور  برگزاری این همایش گفت: این قبیل همایش
شا  را های علمیها و دستاوردهای علمی پرداخته و کیفیت و سطح فعالیتهای مختلف کشور به تبادل نظر در ارتباط با آخرین فعالیتپژوها  از دانشگاه

این همایش ری افزایش دهند. ایشا  آشنایی دانشجویا  تحصیب  تکمیلی با جدیدترین موضوعا  علمی در زمینه نجوم و اختر فیزیک را از دیگر اهداف برگزا
 ها جایگاه علمی کشور، در میا  سایر کشورها توسعه یافته و ارتقاء یابد. دانست و اظهار امیدواری کرد تا با برگزاری این قبیل همایش

 های بنیادی در تجاری سازی علم) رصدخانه ملی( برگزاری کارگاه نقش پژوهش
گروه فیزیک دانشگاه سیستا  و بلوچستا  با همکاری انجمن علمی دانشجویی فیزیک و انجمن فیزیک ایرا ، کارگناه 

فیزیکدا  اینراننی و   های بنیادی در تجاری سازی علم را برگزار کرد. در این مراسم، دکتر رضا منصورینقش دانش
خناننه های بنیادی و مجری طرح رصندگذارا  پژوهشکده دانشاستاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، از بنیا 

 ملی، پیرامو  چگونگی انجام طرح رصدخانه ملی و پیشرفت کار به ایراد سخن پرداخت.

 بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه                   
دکتر فرهادی به همراه دکتر فریدو ، مشاور وزیر و رییس حوزه وزارتی و مهندس اوسط هناشنمنی اسنتنانندار 

هنا، بنعند از برداری از آزمایشگاه مرکزی و افتتاح مرکز دادهسیستا  و بلوچستا ، پس از شرکت در آیین بهره
، از دانشگاه بازدید نمودند. در طنی اینن 6های کتابخانه دیجیتال و آزمایشگاه شماره مراسم کلنگ زنی پروژه

 بازدید، دکتر فرهادی با دانشجویا  نیز  دیدار داشتند. 
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 گذاری و احداث نیروگاه خورشیدی با هم اری دانشگاه سیستان و بلوچستان    بازدید هیئت اسپانیایی در رابطه با سرمایه

در راستای شناسایی نیازها بر مبنای آینده نگنری، 
آینده پژوهی و رصد فناوری در سنطنح منلنی و 

المللی و همکاری پژوهشنی و فننناوری بنا  بین
ؤسسا  آموزش عالی و پژوهشی و  ها و م دانشگاه

فناوری داخل و خارج کشور به مننظنور ارتنقنای 
های پژوهشی و فناوری، سنازمنا   کیفیت فعالیت

   های علمی و صنعتی ایرا ، از شنرکنت پژوهش

منتنخنصنص در زمنینننه   NERTAاسپانیایی
های تجدیدپذیر و متمایل به هنمنکناری و  انرژی
گذاری در ایرا  دعنو   ننمنود. هندف  سرمایه

فنننی و  بازدید، بررسی شرایط انتقنال داننش  از
مگاواتی  11احداث نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک 

در استا  سیستا  و بلوچستا  بود. در مد  ینک 

هفته حضور نمایندگا  شرکت با برگزاری جلسا  
های انرژی خورشیندی در  متعدد، بازدید از سایت

سازما  و  دانشگاه سیستا  و بلوچسنتنا ، و بنا 
المللی با کشنور  هدف بررسی راهکار همکاری بین

های تجدیدپذیر در اروپنا  اسپانیا، که در امر انرژی
ننامنه  گردد، در نهناینت تنفناهنم پیشرو تلقی می

)مشناور( NERTAهمکاری سه جانبه بین شرکت
های علمی و صنننعنتنی اینرا   سازما  پژوهش

)سازما ( و دانشگاه سیسنتنا  و بنلنوچسنتنا  
گذاری، انتقنال داننش  )دانشگاه(، مبنی بر سرمایه

 11فنی و احداث نیروگاه خورشیدی فتوولتائینک 
مگاواتی در سایت دانشگاه در شهر زاهدا  امضنا 

نامه قرار شد پروژه احنداث بر اساس تفاهم گردید.

فاز اول: فاز انجام یابد. در  9نیروگاه مذکور، در 
مطالعا  کاملی در خصنوص بنررسنی منحنل، 

اطبعا  هواشناسی و منحنینط   توپوگرافی زمین،
زیست توسط دانشگاه تهیه گردد کنه اطنبعنا  
الزم جهت مطالعا  امکا  سنجی پس از تکمینل 
و تأیید سازما  به مشاور انتقال داده خواهد شند. 

مشاور با همکاری سازما  و دانشگاه و در راستای 
سازی نیروگاه خنورشنیندی از  مطالعا ، با شبیه

عمل آمده اطمینا   های به راندما  مناس  طراحی
حاصل خواهد نمود. در انتهای فاز یک، تمام نتای  
و اطبعنا  تندوینن و بنه صنور  گنزارش 

سنجی پروژه از طریق سازما  به دانشنگناه  امکا 
 منتقل خواهد شد.

 
 
 
 
 

س فاز دوم:   سننا ر ا ز ب ا ن ف ی سی(: ا د هن )م

اطبعا  کس  شده از فاز مطالعا  امکا  سنجی 
های  فاز یک انجام خواهد گرفت که شامل طراحی

منگناواتنی در  11پایه و تفصیلی برای یک واحد 
باشد. الزم به ذکر  هکتاری دانشگاه می 511سایت 

است که اجرای این فاز، منوط به موفقیت در فناز 
 باشد.  یک می

ص  فاز سوم:  ث، ن دا ح زا ، ا جهی ت ن  أمی ت

اندازی. در صور  موفقیت فاز اول، تنأمنینن  و راه
اعتبار سرمایه مورد نیاز برای اجرای فازهای دوم و 

ی دانشگاه و مشاور خارجی خنواهند  سوم بر عهده

 بود.
دالیل انتخا، استا  سیتا  و بلوچستا  به عنوا  

 محل احداث نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک:
استا  سیستا  و بلوچستا  بزرگترین اسنتنا   -5

یی با وسنعنت بناال و  ها کشور است که از زمین
هنای خنورشنیندی  مناس  برای اجرای منزرعنه

 برخوردار است.
 باالترین تابش خورشیدی را دارد.-6
هنای کشنور کنه اوج  بر خبف سایر استنا -9

مصرف برق در ش  است، در اینن اسنتنا  اوج 
مصرف برق در ساعا  ظهر بوده لذا تولید برق در 

تواند کمک مؤثری در تآمینن بنرق  این استا  می
های کشور در سناعنا  اوج  مصرفی سایر استا 

 مصرف باشد.
قابلیت صادرا  برق به دو کشور پاکستنا  و -0

 افغانستا  را دارد.
میلیو  تنومنا  بنابنت  911دانشگاه بالغ بر -1

کند. با تولید انرژی بنرق  مصرف برق پرداخت می
عبوه بر تأمین برق مصرفی خود، قادر به فروش 

باشد. وزار  نیرو در حال حناضنر بنرق برق می
% 01های تجدیندپنذینر را  تولیدی از راه انرژی

 کند. بیشتر از قیمت معمول خریداری می
های فسیلنی اسنتنفناده  در این روش از انرژی-2

دی  شود که به میزا  قابل توجهنی منینزا  نمی
 شود.  اکسید کربن کمتری وارد محیط زیست می

مقاما  دانشگاه و استا  سیستا  و بلوچستنا  از 
گذاری و احنداث ننینروگناه  اجرای چنین سرمایه

خورشیدی استقبال نموده و متعهد شدند تا تنمنام 
امکانا  خود را در اختیارشنرکنت منزبنور قنرار 

نامه سه جانبه با حضور  در نهایت این تفاهم دهند. 
نمایندگا  دانشگاه، سازما  و شرکت در سنازمنا  

 های علمی و صنعتی ایرا  به امضاء رسید. پژوهش

 گزارم
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 نشریات 

 اداره نشریات علمی دانشگاه  
تاسیس شد.این اداره با  5930اداره مجب  علمی با هدف بررسی و تایید مجب  علمی واحدهای دانشگاهی در سال 

گذاری در لزوم اهمیت چاپ و های مختلف کمیسیو  بررسی و تایید مجب  علمی دانشگاه ضمن سیاست برگزاری جلسه
های موثری برداشته  های وابسته، در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی مجب  دانشگاه، گام انتشار مجب  علمی و زمینه

های صادره از دبیرخانه کمیسیو  واقع در دفتر گسترش تولید علم و تاکید  های گذشته با اتکا به دستورالعمل است. در جلسه
های علمی  مسؤلین مجب  علمی این دانشگاه، بر ضرور  انتشار این منابع در دستیابی به اهداف ترسیم شده در فعالیت

به منظور بهبود کیفیت  های چشمگیر حاصل شده است. برخی از وظایف این اداره عبارتند از: اببغ بخشنامه  موفقیت 5010انداز ایرا   منطبق با سند چشم
برای نمایه شد  مجب  علمی دانشگاه، تکمیل بانک  ISCو  SCOPUS ،SIDنامه همکاری با پایگاه اطبعا  علمی  مجب  علمی، انعقاد تفاهم

 اندازی سامانه مدیریت مجب  علمی دانشگاه . اطبعاتی مجب  علمی دانشگاه، راه

 رتبه گروه عنوان ردیف

 علمی،  پژوهشی جغرافیا مجله مخاطرات محیط طبیعی 5

 علمی، تخصصی زبان و ادبیات عربی مجله پژوهش های زبان عربی 6

 علمی، تخصصی زمین شناسی مجله پژوهشی علوم زمین 9

1 Iranian Journal Applied Pscicology علمی، تخصصی روانشناسی 

 رتبه گروه عنوان ردیف

5 Drug Candidates     علمی، تخصصی گروه شیمی 

 علمی، تخصصی علوم تربیتی  پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی  6
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 حضور دکتر فرهادی وزیر محترم، علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه سیستان و بلوچستان

 گزارم 

دانشگاه سیستان و بلوچستان قطب علمی جنوب 

 شرق کشور 
وزیر علوم، تحقیقا  و فناوری گفت: دانشگاه سیسنتنا  و 
بلوچستا  با توجه به امکانا  و تنجنهنینزا  منوجنود و 

گیری از اساتید با تجربه و متخصص، قط  عنلنمنی  بهره
جنو، شرق کشور است و ظرفیت تبدیل شد  به قنطن  
علمی منطقه را دارد. دکتر محمد فنرهنادی در منراسنم 

زنی ساختما  کتابخانه الکترونیک دانشگاه سیستا  و  کلنگ
بلوچستا  گفت: وزار  علوم، تحقیقا  و فنناوری تنبش 
دارد تا امکانا  و تجهیزا  بیشتری برای رسید  بنه اینن 
ظرفیت در دانشگاه سیستا  و بلوچستا  فراهم شنود. بنا 

های فراوا  علمی،پژوهشی هم به لنحناظ  توجه به ظرفیت
تجهیزا  و هم به لحاظ نیروی انسانی متخنصنص، اینن 
دانشگاه هم اینک قط  علمی جنو، شرق کشنور اسنت. 
وی افزود: وزار  علوم در نظر دارد با اختصاص اعتنبنارا  

برداری از کتابخانه الکتروننینک دانشنگناه  الزم زمینه بهره
ای نزدیک فراهنم شنده تنا  سیستا  و بلوچستا  در آینده

عبوه بر تبدیل شد  به قط  علمی ایرا ، زمیننه جنذ، 
 دانشجویا  از کشورهای همسایه را نیز به دست آورد. 

های فناوری و اط عات دانشگاه افتتاح پروژه

 سیستان و بلوچستان توسط وزیر علوم
  (Data center)دکتر فرهادى مرکز جامع داده هنا 

سامانه و بینار و و، کنفرانس، سامانه و، سایت جندیند 
دانشگاه، سامانه جدید اعضای هیا  علمی، سامانه چننند 

گیگا بیت بنر  51رسانه ای دانشگاه و اولین لینک ارتباطی 
هاى دانشگاه یک ابر حافظه ثانیه را افتتاح نمود. مرکز داده

مرکزى است که اطبعا  تمام سرورهاى دانشگاه در آ  
ذخیره میشود و عبوه بر آ  قادر است که از اطنبعنا  
تمام سرورهاى استا  پشتیبانی نماید، این مرکز تاکنو  در 
منطقه وجود نداشته است. فعالیت مرکز داده ها امنیت نرم 
افزارهاى کاربردى، نرم افزارهاى آموزشی، مشاوره اى و 

 بومی سازى ابزارهاى مربوطه است.
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 31فعالیت های انجام شده در سال 

های پژوهشی و فناوری ) تسهیل و ریزی جهت تدوین زیرساختبرنامه-5
ها و شیوه نامههای پژوهش و فناوری با تصوی  آیینارتقا کیفیت فعالیت

 ها (.نامه
گذاری بر روی سیستم انفورماتیک دانشگاه در جهت تسریع امور سرمایه-6

 مربوطه )راه اندازی سیستم پژوهشی سادا و الکترونیکی شد  امورحوزه(.
 .6اندازی آزمایشگاه مرکزی شماره یک و تهیه نقشه آزمایشگاه شماره  راه-9 
اندازی شورای ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه و اتاق فکر و فناوری راه -0

های دولتی و غیردولتی بعنوا  بازویی برای دانشگاه و دخیل نمود  سازما 
 توسعه دانشگاه.

های های متعدد با اعضای هیا  علمی و ایجاد کارگروهبرگزاری نشست-1
 شناسی و ترسیم چشم انداز آینده. ای جهت آسی تخصصی و مشاوره

 راه اندازی و فعال کرد  مرکز کارآفرینی دانشگاه. -2
 اندازی نمایشگاه دائمی دستاوردهای دانشگاه .ریزی جهت راه برنامه-7
 برنامه ریزی جهت راه اندازی فروشگاه دائمی کت  دانشگاهی.-8
ریزی جهت ارتقاء کیفی و دهی نشریا  و مجب  دانشگاه و برنامهساما -3

 کمی.
های پژوهش و فناوری در دانشگاه و ایجاد انگیزه فعالیت ایجاد هسته-51

 بیشتر در اعضای محترم هیا  علمی و تقویت کار گروهی.
اندازی انجمن پژوهش و فناور دانشگاه و فعال کرد  دانشجویا  راه -55

 تحصیب  تکمیلی به عنوا  نیروی فعال در حوزه پژوهش و فناوری.
-نامهگذاری پایا راه اندازی کمیته پژوهشی تحصیب  تکمیلی )سیاست-56

 های دانشجویا  تحصیب  تکمیلی(.
برگزاری نمایشگاه و هفته پژوهش استانی با محوریت دانشگاه )انتخا، -59

دانشگاه و استا  سیستا  و بلوچستا  به عنوا  یکی از سه استا  برتر کشور 
 در امر پژوهش(.

 های نظریه پردازی، نقد و مناظره.راه اندازی شورای برگزاری کرسی-50
 های کیفی فعال کرد  کمیته علم سنجی دانشگاه جهت پایش شاخص-51
 های زیر:نامهاصبح، بازبینی و تصوی  آیین-52
  نامه دریافت باالسری طرح های برو  سازمانیآیین 
  های پژوهشینامه هستهآیین 
  شیوه نامه تشویق مقاال  چاپ شده اعضای هیا  علمی دانشگاه 
 دستورالعمل اعطای پایه تشویقی اعضای هیا  علمی 
   دستورالعمل پرداخت حق تشویق مقاال  چاپ شده دانشجویا

 تحصیب  تکمیلی در مجب  علمی، پژوهشی معتبر داخلی و  خارجی 
  های علمی معتبر خارج دستورالعمل اعطای تسهیب  شرکت در همایش

 از کشور، ویژه دانشجویا  دکتری
  نامه شرکت اعضای هیا  علمی دانشگاه سیستا  و بلوچستا  در آیین

 های علمی معتبر خارج از کشورهمایش
 دستورالعمل ضوابط ارائه طرح پژوهشی 
 نامه دستیار پژوهشیآیین 
 های نظریه پردازی، نقد و مناظرهنامه کرسیآیین 
 نامه حمایت از پایا  نامه های دانشجویا  تحصیب  تکمیلیآیین 
  آیین نامه گرانت 

عمل رد حوزه معاونت 
پژوهش و فناوری در 

 31سال 

 5931های حوزه معاونت پژوهش و فناوری در سال سیاست   
 های پژوهشی، فعال تهیه نقشه راه در خصوص نحوه امتیازدهی به فعالیت

 های دانش بنیا کرد  دانشجویا  و اساتید در حوزه کارآفرینی و شرکت
  تاسیس انجمن پژوهشگرا  جوا 
 ریزی جهت جذ، دانشجویا  پسادکتریبرنامه 

 های گیاها  دارویی                    ریزی جهت اجرایی کرد  طرحبرنامه
 و انرژی های تجدیدپذیر

 های توسعه ایهای پژوهش براساس اولویتهدفمندکرد  هزینه بودجه 
 های پتروشیمی، بیوتکنولوژی دریا و های تحقیقاتی در زمینهتوسعه سایت

 محیط زیست در ساحل مکرا  با همکاری منطقه آزاد چابهار

 های ملی دانشگاه سیستان و بلوچستان نامهتفاهم              
  تفاهم نامه همکاری با  دانشگاه صنعتی شریف تهرا 
  تفاهم نامه همکاری با مرکز اسناد و کتابخانه ملی سیستا  و بلوچستا 
  تفاهم نامه همکاری با اداره کل استاندارد سیستا  و بلوچستا 
  تفاهم نامه همکاری با سازما  جهادکشاورزی سیستا  و بلوچستا 
  تفاهم نامه همکاری پژوهشکده جغرافیای دانشگاه سیستا  و بلوچستا  با

 اداره کل منابع طبیعی )پروژه منارید(

  تفاهم نامه همکاری پژوهشکده علوم زمین و جغرافیای سیستا  و
 بلوچستا  با اداره کل حفاظت محیط زیست استا  سیستا  و بلوچستا   

  تفاهم نامه همکاری با سازما  ملی بهره وری ایرا 
 تفاهم نامه همکاری با دانشگاه تهرا  در زمینه کارآفرینی 
   تفاهم نامه همکاری با اداره کل تعاو ، کار و رفاه اجتماعی استا  سیستا

 و بلوچستا 
 

 های بین المللی دانشگاه سیستان و بلوچستاننامهتفاهم
  

   تفاهم نامه همکاری مشترك دانشگاه سنینسنتنا  و بنلنوچسنتنا  و
 دانشگاههای تانزانیا و زنگبار

   تفاهم نامه همکاری مشترك دانشگاه سیستا  و بلوچستا  و دانشنگناه
 قندهار کشور افغانستا 

 هنای نامه همکاری مشترك دانشگاه سیستا  و بلوچستا  و دانشگاهتفاهم
 کنیاتا و پوآنی کشور کنیا 
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 کشور 8های علم و فناوری منطقه ها، مراکز پژوهشی و پارکنشست معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه

دکتر وحید احمدی معاو  پژوهش و فناوری وزیر علوم در اینن نشنسنت گنفنت: 
آفرینی دانشگاه در نظام مدیریتی، اقتصادی و زندگی مردم پنر  خوشبختانه امروز نقش

اند. مقایسه زما   رنگ شده و به سوی تبدیل شد  به دانشگاه کارآفرین گام برداشته
سال تبش و کوشش که با قبل از انقب،، فراز و فرودهای زیادی داشتنه  98حال و 

های نسل اول را  توا  این چنین تفسیرکرد که در قبل از انقب، دانشگاه است را می
داشتیم و تعداد اعضای هیا  علمی محدود بود، در حالی که فضنای آمنوزشنی و 

محور است و تحصیب  تکمیلی در سطح بسیار بناال و  نگرش کنونی نگرشی دانش
استادا  در حد بسیار خو، هستند و مراکز پژوهشی خو، و مطلوبنی دارینم. هنم 

اکنو  رتبه علمی ما در سطح جهانی رتبه خوبی است و در منطقه وضعیت قابل قبولی داریم و نگرش دنیا به ما به عنننوا  
یم شود که ای تنظ کشور صاح  علم متفاو  شده است. لذا صاح  قدر  در منطقه هستیم. وی با ذکر این نکته که هرم آموزشی در ایرا  باید همواره به گونه

های کنارداننی و کنارشننناسنی بنا  تناس  دورهتحصیب  تکمیلی در راس هرم بناشند و 
ها باید نیازهای منطقه خود را  نشود، گفت: دانشگاهتحصیب  تکمیلی از حالت هنرم خنارج 
اساسی داشته باشند، توسعه مناطق و شنوراهنای ارزیابی و همواره در این مقنولنه ننقنشنی 

مننندی و  ها در سطح کشوری مورد بهره این مدلبندی شود و  سیاست گذاری در مناطق جمع
کشوری استفاده شوند. دکتر بندانی، رییس دانشگاه هنای  ننامنه استفاده قرار گیرند تا در آینینن

امید است این گردهمایی نقش مهمی در پژوهنش سیستا  و بلوچستا  نیز در سخنانی گفت: 
وی افزود: استا  سیستا  و بنلنوچسنتنا  دارای و فناوری در منطقه و کشور داشته بناشند. 

کینلنومنتنری بنا  5611زیاد، داشتن مرز مشترك های ارزشمندی همهنو  مسناحنت  مزیت
آبی، وجود پوشش خاص گیاهی، منننطنقنه آزاد کیلومنتنر منرز  5911کشورهای همسایه، 

دانشگاه و مرکز آموزش عالی است و از این رو دانشگاه سیستا  و بلوچستا  به عنوا  دانشگاه جامع و مادر در  01تجاری و صنعتی چابهار، ذخایر عظیم معدنی، 
عضو هیا  علمی سعی دارد در توانمندسازی نیروی انسانی در منطقه نقشی اساسی داشته و به عنوا  دانشنگناهنی  011هزار دانشجو و  56منطقه با بیش از 

مه گفت: اقتنصناد زایی برای جوانا  به صور  فعال و پویا نقشی اساسی ایفا کند. رییس دانشگاه سیستا  و بلوچستا  در ادا کارآفرین در توسعه استا  و اشتغال
رهنای خنتنادانایی یا دانش محور در جها  کنونی در حال توسعه است؛ لذا پژوهش در دنیای کنونی اهمیت خاصی دارد. ساختارهای مشوق دانایی و مشوق سنا

عت است که به شود که بین علم و تولید پیوند ایجاد شود؛ به عبارتی پیشرفت و توسعه جامعه حاصل تعامل بین دانشگاه و صن تولید و توسعه به شرطی مهیا می
زم را های الزم همهو  سرمایه انساننی ال عنوا  دو بال توسعه و پیشرفت مطرح است. کشور ما با داشتن جوانا  دانشجو در مقاطع مختلف علمی زیر ساخت

منواردی از بنه دارد و وظیفه دانشگاه و صنعت به فعلیت رساند  این سرمایه است. دکتر بندانی در بخش دیگری از سخنا  خود برای توسعه پایدار در جامعه 
های پژوهش  ها اشاره کرد و افزود: برای تقویت زیرساخت المللی شد  دانشگاه های پژوهش و فناوری و بین قبیل مطالبه محور بود  پژوهش، تقویت زیرساخت

ور وزیر علوم افتتناح ایم که با حض برداری کرده و فناوری،در یک سال اخیر آزمایشگاه مرجع و مرکزی دانشگاه سیستا  و بلوچستا  را با اعتبارا  زیاد آماده بهره
اه شود و در همین راستا مراسم کلنگ زنی ساخت آزمایشگاه مرکزی خیرین را نیزخواهیم داشت.دکتر کردی تمندانی، معاو  پژوهش و فننناوری دانشنگن می

شنود و  منیسیستا  و بلوچستا  سخنرا  بعدی مراسم بود که با ارائه گزارشی خطا، به حاضرا  گفت: این نشست به منظور توسعه و پیشرفت استا  برگزار 
در دانشنگناه  8قه اکنو  که دبیرخانه منط تواند نقش ذیقیمتی در توسعه استا  ایفا کند و هم دانشگاه سیستا  و بلوچستا  به عنوا  دانشگاه مادر در منطقه می

و منوجنبنا   ای به خوبی استفاده کرد های ملی و منطقه های منطقه جهت اجرای پروژه های دانشگاه توا  از پتانسیل سیستا  و بلوچستا  مستقر شده است، می
ارتخانه لحاظ کنیم، های وز نامه ای را در تصوی  آیین رشد و توسعه خو، و ارزشمند استا  را فراهم کرددکتر کردی با بیا  اینکه اگر بتوانیم پیشنهادهای منطقه

شود. در پایا  اینن ایم یک راه شفاف ارتباط با صنعت ایجاد کنیم و برای حل این مشکل باید تدابیری اندیشیده  بسیار مثمر ثمر خواهد بود، گفت: هنوز نتوانسته
 ند.ها و نظرا  خود را با معاو  پژوهش و فناوری وزیر علوم در میا  گذاشت ها و مراکز پژوهشی منطقه هشت کشور دیدگاه نشست نمایندگا  دانشگاه

 
 

 هاینشست معاونین دانشگاه

 کشور 8منطقه 
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 مقرر گردید:
های پیشنهادی خود را به معاونت پژوهش و فناوری های علم و فناوری برنامهها، مراکز پژوهشی و پاركبه موضوع کارآفرینی توجه جدی مبذول و دانشگاه -5

 وزار  علوم تحقیقا  و فناوری اعبم نمایند.
های الزم جهت ایجاد فضای نوآوری و خبقیت در جواننا  های علم و فناوری، زمینهها و با همکاری پاركهای کارشناسی دانشگاهبا توجه به ظرفیت دوره -6

 به وجود آید.
ها و ارتباط با کشورهای منطقه و جها  و همجواری با افغانستا ، پاکستا  و کشورهای حوزه خلی  فنارس، ها و مراکز پژوهشی با توجه به ظرفیتدانشگاه -9

 د.گردبرنامه پیشنهادی خود را جهت تبادل مسائل پژوهش و فناوری به معاونت پژوهش و فناوری وزار  عتف ارسال تا از طریق مراکز مرتبط پیگیری 
هایی تدوین و به معاونت پژوهش و فناوری وزار  علوم تحقیقا  و فناوری اعنبم تنا اعضای منطقه هشت جهت تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه برنامه -0

 پیگیری گردد.
هنایشنا  و در راسنتنای های خود را به وزار  علوم تحقیقا  و فناوری اعبم نمایند تا بر اساس توانمندیها و مراکز پژوهشی منطقه، توانمندیدانشگاه -1

 های کب  ملی مشارکت داده شوند.ها، در طرحگرایی دانشگاهمأموریت
 های عمرانی و جاری دانشگاه تفکیک و با نظر معاونا  پژوهش و فناوری هزینه شود.های پژوهشی از ردیفبودجه -2
 های پژوهش و فناوری صور  پذیرد.صبح جهت اجرای برنامهیهای الزم از طریق مراجع ذگذاری، هماهنگیکاری در سیاستبرای اجتنا، از موازی -7
ها و مراکز پژوهشی منطقه هشت تجهیزا  با فناوری باال را در قال  یک زنجیره خرید تا از خریدهای موازی و غنینر با نظار  کامل وزار  علوم، دانشگاه -8

 های فروشنده ساخت داخل و خارج نیز مورد پشتیبانی جدی قرار گیرند.ضروری جلوگیری گردد. همهنین شرکت
 بندی نماید.های فروشنده تجهیزا  و مواد مصرفی آزمایشگاهی را رتبهوزار  علوم شرکت  -3
 نرخ ارائه خدما  آزمایشگاهی در منطقه هشت بررسی و یکسا  سازی شود. -51
ها و مراکز پژوهش و فناوری منطقه، دفاتر ارتباط دانشگاه با سازما  استاندارد ایجاد و تسهینب  الزم بنرای سازما  استاندارد منطقه هشت در دانشگاه -55

ISO17025 های سازما  استاندارد را فراهم آورد.و سایر فعالیت 
 های علم و فناوری مورد توجه قرار گیرد. المللی برای پاركسازی و ارتباطا  بینتأسیس دفاتر تجاری -56
 موضوع فناوری در جذ، اعضای هیأ  علمی مورد توجه قرار گیرد.  -59
 ها از معاونت آموزشی منفک و به معاونت پژوهش و فناوری واگذار گردد.بخش پژوهشی دانشجویا  تحصیب  تکمیلی دانشگاه -50
 ی ارتقاء ، در منطقه هشت بررسی و به معاونت پژوهش و فناوری وزار  علوم تحقیقا  و فناوری ارسال گردد. نامهموانع، مشکب  و پیشنهادا  آیین -51
 کارهای الزم جهت ارتقای آ  به معاونت پژوهش و فناوری وزار  اعبم شود.موضوع شبکه شاعا در منطقه هشت، بررسی و راه -52
ا ها و مراکز منطقه هشت، نشریا  علمی خود را نمایه سازی و نشریا  واجد شرایط را به معاونت پژوهش و فناوری وزار  علوم معرفی نمایند تندانشگاه -57

 حمایت الزم به عمل آید.

 کشور  8ها و مراکز پژوهشی منطقه ریزی معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهگذاری و برنامهصورتجلسه شورای سیاست

 دانشگاه، جامعه، صنعت
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