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 سرآغاز

 

 پیام نوروزی  دکرت علیرضا بنداین
 رییس دانشگاه

 یا مقلّب القلوب و االبصار. یا مدبر اللیل و النهار.
 یا محوّل الحول و االحوال . حوّل حالنا الی احسن الحال 

 بنام خدا
نخستین روزهای بهار، آغازی برای اعتدال، طراوات، نشاط و شادابی است و “

نوروز، جشن شکوفایی و بالندگی است. در این هنگام سال بیش از هر چیز، آیین نو 
شدن را به خاطر میآوریم و این مهم، محقق نمی شود مگر در سایه نو کردن اندیشه و 

عید سعید نوروز و آغاز سال نو را که با دعای خیر عزیزان، تحول احوال و “. نگرش
دهد، به همه دانشگاهیان سیستان و بلوچستان شادباش می  تقلّب دلها و دیدگان را نوید می

گویم و از ایـزد متعال بـرای همگان سالـی خوش توأم با موفقیت، بهروزی، تفاهم، 
وفاق و پیشرفت مسألت دارم. یک سال دیگر را با همه فراز و نشیب ها، بیم ها و 
امیدها درکنار هم پشت سر گذاشتیم. در این سال با تدبیر و امید و پیگیری مشی 
اعتدال، توانستیم سهمی واال در تحقق بخشیدن به اهداف نظام آموزش عالی کشور ایفا 

کنیم. با نگاهی امیدبخش به آینده و با نگرشی نوین بر آموخته ها و اندوخته های حاصل از تجربیات گذشته، پای در راه اهدافی متعالی 
گذاشتیم و با توکل بر ذات بی همتای الهی، علیرغم همه موانع و مشکالت، پیش رفتیم. جای بسی خوشوقتی و سعادت است که پای 
همت و دست صمیمت همکاران عزت خواه دانشگاه، پیشرفت هایی را در حد بضاعت به بارآورد و موفق شدیم با تکیه بر همت و 
توانمندی دانشگاهیان خود به موفقیت هایی نایل گردیم، کسب چندین رتبه ممتاز توسط دانشمندان این دانشگاه در سطح جهان و ایران 

های  منجمله انتخاب دانشمندان پر استناد از این دانشگاه و بدست آوردن رتبه های  برتر کشوری از سوی اساتید و دانشجویان در حوزه
های دانشگاه س و ب  در  ای از موفقیت های ایران، فقط گوشه های باالی دانشگاه مختلف علمی در سطح ملّی و قرار گرفتن در رنکینگ

های کشور، دریافت مجوز جذب دانشجوی خارجی برای  در بین دانشگاه 04به  04است. ارتقاء رتبه علمی این دانشگاه از  69سال 
نام نخستین دانشجوی خارجی که یک فرد آفریقایی است، قرار گرفتن دانشگاه سیستان و بلوچستان  سال اخیر و ثبت 53نخستین بار در 

بندی پایگاه استنادی  پله ای رتبه این دانشگاه، بر اساس ارزیابی گروه رتبه 04دانشگاه و موسسه پژوهشی، و صعود  956از بین  00در رتبه 
ریزی و تالش  های این ارزیابی نسبت به سال قبل، نشان از برنامه یافتن تعداد دانشگاه رغم افزایش علی(ISC)علوم جهان اسالم 

دانشکده  94مدیران این دانشگاه برای بهبود شرایط  بوده است. دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه جامع و مادر است و حدود 
های گرمسیری، فناوری  چهار پژوهشکده آب، گیاهان دارویی و میوه 9569پژوهشکده مختلف در آن فعال است که در سال 94و

شده است. در سالی که گذشت دانشگاه سیستان و بلوچستان در سه  ها اضافه های خورشیدی نیز به جمع آن اطالعات و پژوهشکده انرژی
های متنوعی  حوزه مرکز کارآفرینی دانشگاه، مرکز واحدهای رشد دانشگاه، پارک علم و فناوری و واحد نوآوری و شکوفایی، فعالیت

های دستاوردهای پژوهشی و چند نمایشگاه  ها و فروشگاه است. که مهمترین آن برپایی نمایشگاه  برای دانشجویان و همکاران انجام داده
 گردید.  مرکز کارآفرینی دانشگاه افتتاح 69دستی است. همچنین در سال  در مورد نگارخانه و صنایع

های موجود، جایگاه ممتاز دانشگاه سیستان و بلوچستان در کشور را حفظ نموده  و در  گیری از تمامی ظرفیت اینجانب امید دارم با بهره 
سال جدید در پرتو عنایات پروردگار دانا و دوستدار دانایی و با تالش همه اقشار دانشگاهی، شاهد استمرار تحقق اهداف توسعه کمی 

رویم و تغییر و تحول بزرگ  وکیفی دانشگاه در ابعاد گوناگون باشیم. اینک که به لطف خدا سالی دیگر را با امید و توکل به پیشواز می
نشینیم، برخود الزم می دانم از زحمات ارزشمند همه عزیزان دانشگاهی در  طبیعت را با نشانگان شکوفایی و سربلندی به تماشا می

قدردانی نموده و از خداوند متعال، سالی سرشار از بهروزی و موفقّیت و ایّامی نیک و پربار را برای تمامی دانشگاهیان  9569سال 
نمایم. امیدوارم سال آینده، با انسجام کاری بیشتر و همدلی و همفکری و هم افزایی، سالی پر  محترم و خانواده معّزز آنان مسئلت 

برکت برای کشور عزیزمان ایران و سرشار از موفقیت برای شما عزیزان باشد. نظر مهر ربوبیت بر دلتان بر دوام و روز و نوروزتان 
 علیرضا بندانیفرخنده در ایام.                                                                      

 رییس   دانشگاه سیستان و بلوچستان 
 9561بهار     
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 سرآغاز
 پیام نوروزی  دکرت کردی متنداین

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

 

 نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد                        عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد  

 ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد                چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد

 

 بنام خدا

بهار این ودیعه الهی می آید با کوله باری از سرسبزی و طراوت. و ایرانی مسلمان این 

رویش و شکوفایی را با نام نوروز گرامی می دارد. نخستین روز بهار، آغازی برای اعتدال، 

طراوات، نشاط و شادابی ست و نوروز، عید شکوفایی، پویایی، بالندگی، نوخواهی و 

نواندیشی است. دین مبین اسالم نیز جلوه هایی از معرفت دینی را درآن به یادگار گذاشته 

است و آنان که سرای دیده و دل را از زنگارها صیقل دهند و ضمیر وجود را از هرگونه گناه و نافرمانی پاک و پیراسته نگاه دارند، 

نوروزی دل انگیز و سرسبزتر خواهند داشت.  امیدوارم با آمدن بهار، این تجلی گاه اراده پروردگار در دمیدن حیات درجان طبیعت 

و نماد لطف و حسن خلقت آفریدگار، این دعوت آشکار به نو شدن روزگار را به جان و دل خریدار باشید و دل و جانتان با رستاخیز 

زمین تازه گردد. مجموعه دانشگاه سیستان و بلوچستان این نقطه امید برای سیل مشتاقان تحصیالت عالیه، دهه پنجم  حیات خویش را در 

شرایطی آغاز می کند که با لطف و عنایت خداوند سبحان  تبدیل به بزرگترین دانشگاه جنوب شرق کشور  شده، سهم بزرگی را در 

اعتالی علم و فرهنگ در این مرز و بوم داشته و تحوالت عمیقی را در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی و اقلیمی استان 

 سیستان و بلوچستان سبب شده است.

نامیده شده است با همتی مضاعف و ” حمایت از کاالی ایرانی ”امید آن دارم در سال پیش رو که از سوی رهبر معظم انقالب سال 

نیرویی دو چندان همه ما پاسدار این میراث گران سنگ علمی، فرهنگی و آموزشی بوده و قدردان زحمات مردان و زنانی باشیم که در 

 دهه گذشته با تالشی مثال زدنی حضور دانشگاه سیستان و بلوچستان  را در  عرصه دانش این مرز و بوم  رقم زدند. 3

در این بهار معطر به عطر دل انگیز ماه رجب  از خداوند منان برای همه اعضای خانواده بزرگ دانشگاه سیستان و بلوچستان، سالی 

سرشار از امید، تالش، شادکامی، سالمت و سعادت را مسئلت دارم. امید آنکه با نگرش نوین بر آموخته ها و اندوخته های حاصل از 

تجربیات گذشته، در سال جدید جامعه دانشگاهی کشور خصوصاً دانشگاه سیستان و بلوچستان با همت و تالش مضاعف و بهره گیری از 

تمامی ظرفیت ها ،حضور شاداب و مشارکت فعال استادان و دانشجویان گرانقدر در فعالیتهای علمی و پژوهشی، زمینه تحقق اهداف 

 تبیینی سال نو را فراهم نمایند.

 ای گرداننده دل ها و دیده ها، ای تدبیرگر شب ها و روزها، ای دگرگون کننده سال ها و حال ها، حال ما را به بهترین حال بگردان

 درمحمد کردی تمندانی   

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان                      

 9561بهار           
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 اخبار حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه 

 7931آیین دید و بازدید نوروزی 

 ۴۱ ریخمراسم دید و بازدید نوروزی همکاران دانشگاهی اعم از اعضای هیئت علمی، اعضای هیئت رئیسه و کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان در تا
 فروردین ماه، مانند سال های قبل در تاالر مالصدرا ی دانشگاه برگزار شد.

 

 برگزاری نشست اتاق فکر دانشگاه
در سالن کنفرانس سازمان مررکرزی  69اتاق فکر دانشگاه با حضور مدیران و اساتید دانشگاه، اسفند ماه 

هایری گرفرت   برگزار شد. دکتر بندانی رئیس دانشگاه طی سخنانی در مورد لزوم برگزاری چنین نشست
های سازنده صورت می گیرد عالوه بر  طرح مسرائرل و  اینگونه جلسات که در آن تبادل نظر و مشورت

نماید. ایشان تشکیل کرمریرتره هرای  ها، کمک شایانی به ارائه راهکارهای سازنده و ارزشمند می دیدگاه
مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و... را برای بحث و بررسی مسائل مختلف دانشگاه ارزشمند و موثرر 
دانست و خاطر نشان ساخت برای بررسی و حل بهتر و موثر مشکالت، از نقطه نظرات اساتید مردعرو و 

ن بحرث ها و مراکز آموزش عالی استفاده شود. وی توسل به خرد ورزی جمعی را خوب توصیف نمود و اظهار امیدواری کرد مطرح شد صاحب نظر سایر دانشگاه
هرای  اههای نسل چهارم باعث برگزاری منسجم و منظم این گونه جلسات تصمیمات و راهکارهای خوبی در جهت ارتقاء وتوسعه دانشرگر ایجاد و توسعه دانشگاه

 استقبال نمود. ها مطرح و چاره اندیشی شود. ای برای اتاق فکرکه از طریق آن مشکالت و دغدغه کارآفرین ارائه گردد. وی در خاتمه از طراحی و ایجاد سامانه
 های گوناگون مطرح نمودند. های گوناگون نقطه نظرات و مسائل خود را در زمینه در آغاز این نشست اساتید و مدیران دانشکده

 

 نگاهي نو به بازار بین المللي ایران در عصر قاجاریه” برگزاری كرسي ترویجي  
 در تاالر معراج دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید. 69اسفند   “نگاهی نو به بازار بین المللی ایران در عصر قاجاریه”کرسی ترویجی تحت عنوان  

طرح این مساله که   با در این جلسه که  با حضور تعدادی از اساتید و دانشجویان رشته تاریخ، اقتصاد و آمار برگزار گردید خانم دکتر مریم شیپری مطالب خود را
ت خود را کره برر نداآیا موقعیت جغرافیایی ایران عاملی برای عدم رونق بازار بین المللی ایران در دوره مورد نظر بوده است یا خیر؟ شروع نمود. وی سپس مست

قرد نرظررات ه نراساس روش کلیومتری )تاریخ سنجی( و از طریق دانش آمار تهیه و تنظیم کرده بود )و خالف این نظریه را اثبات می کرد( ارائه نمود. سپس ب
ور ایرران در حض مورخانی که قائل به این نظریه هستند، پرداخته شد. قابل به توضیح است تمرکز بحث بر تجارت خارجی ایران بوده و نتایج، نشان از رونق و

 بازارهای بین المللی در بازه زمانی مورد نظر داشت.
بره تررتریرب  بوددکتر محمد حسین دهقان و سرکار خانم دکتر مرضیه اسفندیاری که هر دو از ناقدان این کرسی بودند از دیدگاه دانش خود که آمار و اقتصاد 

 موضوع را مورد نقد و بررسی قرار دادند. در پایان نیز اساتید و دانشجویان سواالت خود را در رابطه با موضوع مذکور مطرح کردند
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 مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره سراسری فیلم و عکس دانشجویي با حضور معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم 

مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره سراسری فیلم و عکس دانشجویی با حضور دکتر غالمرضا غرفراری، 
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر علیرضا بندانری رئریرس دانشرگراه 
سیستان و بلوچستان، مرعشی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان، جمعی از 
مدیران فرهنگی و هنری و تنی چند از فیلمسازان و هنرمندان، در تاالر مالصدرای دانشگاه سیستران و 

 بلوچستان برگزار شد.
دکترغفاری در این مراسم اظهار کرد  وقتی از آینه عکس و فیلم و هنر صحبت می کنیم نسربرت بره 

ای  ای می شویم که هنری و دانشی و به تعربریرری عررصره جهان های اجتماعی پیش رو، وارد عرصه
سیاستی است.وی ادامه داد  اینجا دیگر هنر برای هنر و علم برای علم نیست، بلکه همه اینهرا گروهرر 
هستند و انسانیت و بشریت. بالندگی و جایگاه جوامع انسانی با این گوهرها تعریف می شود، هنر و علم با 
تعهد همراه می شوند و به این پرسش پاسخ می دهند که هنر و فرهنگ قرار است به کدام پرسش هرای 
اجتماع پاسخ دهند.معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد  امروز دیگر برا 

توان سراغ مسائل و موضوعات مطرح در عرصه های مختلف برویم. ما امروز  نگاه کالسیک و سنتی نمی
 باید صحبت از یک دانشگاه دیگر کنیم.

دکترغفاری ادامه داد  وقتی ما سخن از دانشگاه موثر می گوییم، یعنی دانشگاهی که تجربه دارد و بری 
اعتنا به مسائل محیط خود نیست و این امر ابزار و مکانیزم می خواهد که مهم ترین ابزار در این زمیرنره 
هنر است. معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دغدغه دانشجویان هنرمند حاضر در جشنواره سراسری 
فیلم و عکس دانشجویی تقدیر کرد و گفت  خوشحالم امروز در مراسم اختتامیه جشنواره سراسری فیلم و 
عکس دانشجویی شاهد محصول این دغدغه هستیم.وی با ذکر حکایتی از سعدی سخنان خود را به پایان 

 رساند و گفت  هنر هرکجا رود قدر بیند و در صدر نشیند.
دکتر بندانی نیز در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره سراسری فیلم و عکس دانشجویی اظهار کرد  هردف 
از برگزاری این جشنواره و سمینارها این است که دانشگاه بتواند بستری را برای دانشجویان فراهم کند ترا 
عالوه بر تحصیل و درس و اخذ مدرک، استعدادهای خود را در محیط های دانشگاهی شکوفا کرنرنرد.وی 

گفرت و گرو حرل  ل ویادآور شد  دانشجویان باید بتوانند کار گروهی را تجربه کرده و با یکدیگر تعامل کنند و اختالف نظرها را به رسمیت بشناسند و با تعام
و آن را تصحیح رد کنند.رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان تاکید کرد  از دیدگاه دانشگاه مهم نیست دانشجو اشتباه کند، بلکه مهم است از اشتباهات درس بگی

د را به وجود آورد و جدیکند.دکتر بندانی ادامه داد  هدف ما این است که دانشجو تفکر نقادانه و پرسشگری را یاد بگیرد و بتواند مسائل را تحلیل کرده و اجزای 
باید به دانشجویان های جدید وارد جامعه شود.وی عنوان کرد  دانشگاه های ما فرصت ها و ظرفیت های فراوانی دارند.  بدین ترتیب بعد از فارغ التحصیلی با ایده

شرور ل کاین فرصت را بدهیم تا از این فرصت ها برای شکوفایی استعدادهای خود استفاده کنند.رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت  مهم ترین مرعرضر
اما ایرن  ها این بود که دانشجو درس بخواند و مدرک بگیرد ها است. نگاه سنتی و کالسیک به دانشگاه بیکاری و به خصوص بیکاری دانش آموختگان دانشگاه

هرای  وجود دانشگاه ها تنها درس خواندن نیست، بلکه آموختن مهارت است. ها تغییر کرده است.دکتر بندانی ادامه داد  هدف امروز دانشگاه نگاه امروز در دانشگاه
وده اند و ما نیز بایرد های پیشرو در دنیا انجام داده و موفق ب هایی است که دانشگاه های ذهنی نیست بلکه این امر به عبارتی، استفاده از تجربه نسل چهارم، واژه

که به دانشجو آموخرتره ها باید دوباره بازخوانی شود. باید به دانشجو کارآفرینی یاد بدهیم، پس دانشی  از این تجربیات استفاده کنیم.وی افزود  ماموریت دانشگاه
 ل آمد.ی سراسری فیلم و عکس دانشجویی تقدیر بعم شود باید کاربردی باشد.گفتنی است که در پایان مراسم اختتامیه از برگزیدگان هفتمین جشنواره می

       

 ثبت دو اختراع توسط یکي از دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان
فروزان فالحتی دانشجوی ارشد رشته علوم اقتصادی موفق به ثبت دو اختراع، ترکیب عامل رشد گریراهری و 
جانوری و ترکیب گیاهی ضد سردرد میگرنی شد. وی طی مصاحبه ای در خصوص ترکیب عامل رشد جانروری 

ی کودهای حیواناتی نظیر مرغ, گوسفند و  و گیاهی، اعالم داشت  کودِ عامل رشد که بصورت ارگانیک از شیرابه
پودر ماهی ساخته شده است، بصورت آبیاری غرقابی یا قطره ای از طریق ریشه جذب می شود و حاوی مرواد 

های اخیر اغلب از کودهای شیمیایی برای رشد گیاهان استفاده  موثر عالی برای گیاه است. از آنجایی که در دهه
ر مفید، سبب ناصمیشود و اثرات بسیار مخرب و زیان آور این کودها برای سالمت انسان و موجودات شناخته شده است، ترکیب عامل رشد گیاهان با دارا بودن ع

 از طرح های خود رونمایی کرد.  69گردد. این دانشجو در نمایشگاه هفته پژوهش سال  رشد بهتر گیاه و عملکرد آن می
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اخبار حوزه معاونت پژوهش و فناوری 



 سرآغاز

 

 ها و مراكز آموزش عالي كشور برگزاری پنجاه و یکمین اجالس سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه
ها و مرراکرز  پنجاه و یکمین اجالس سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه

آموزش عالی با حضور دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت علروم 
برگزار گردید.  در این مراسرم کره برا  ۴969به میزبانی وزارت علوم اسفند ماه 

ها و مراکز آموزش عالی برگزار گرردیرد  حضور معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه
ریزی معاونان پژوهش و فناوری  دبیران مناطق ده گانه شورای هماهنگی و برنامه

های مناطق خود را ارائه دادند.. در این اجالس، مرواردی  کشور گزارشی از فعالیت
التحصیالن،  از قبیل ضرورت توسعه دوره های مهارت افزایی و بهبود اشتغال فارغ

فرایندهای پژوهشی )علم سنجی و اخالق پژوهشی(، نقش وقف در توسعه علرم، 
های وزارت عرلروم در  نقش شرکت های دانش بنیان در آموزش عالی و سیاست

حوزه پژوهش و فناوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مرعراون پرژوهرش و 
و تاکیرد کررد  ره فناوری وزارت علوم به برنامه های اصلی این وزارتخانه در جهت بهبود وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اشا

اجرای برنامه های مهارت افزایی، ساماندهی و توسعه دوره های کار آموزی، همکاری در تدوین چرهرارچروب 
نظام صالحیت حرفه ای، رصد اشتغال فارغ التحصیالن و برنامه ریزی و مشارکت دانشگاه ها در توسعه استان 
ها از جمله برنامه های اصلی در این حوزه به شمار می رود. دکتر مسعود برومند در پنجاه و یکمیرن اجرالس 
سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گفت، بهبود کیفیت نیروی کار نرقرش 
مهمی در کاهش نرخ بیکاری کشور ایفا می کند. وی با اشاره به نقش مهم و حیاتی اشتغال فارغ التحصیرالن 

هزار نفر می باشد کره از  9۸۱در کشور گفت  تعداد دانشجویان کشور در حال حاضر در حدود چهار میلیون و 
هزار نفر در مقطع دکتری حرفه ای و  ۸۸نفر در مقطع دکتری تخصصی و  ۴6۴هزار و  ۴۴۱این تعداد حدود 

 ۱۱۴۸هزار نفر در کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند و نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی  ۸۱۸
دم وجود مرهرارت ، عدرصد می باشد. دکتر برومند با اشاره به چالش های موجود درراستای مهارت افزایی و اشتغال ادامه داد  ناهمخوانی برنامه ها ومتون درسی

یرروی ش نرهای مورد نیاز، عدم وجود آمار از اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی، کمبود فرصت های تجربه عملی، عدم هدف گذاری و مسیر یابی، عدم پذیرر
د نریراز مرورانسانی کم تجربه در محیط های کاری را از جمله عوامل و مشکالت در راستای اشتغال دانش آموختگان کشور است. وی با اشاره به مهارت های 

 اییدانشجویان و فارغ التحصیالن گفت  مهارتهای تخصصی دانشگاهی که دانشجویان حین تحصیل به دست می آورند و مهارت های عمومی شامل مهارت ه
ت های مورد هارکه به فارغ التحصیالن کمک می کند تا بتواند در یک محیط کار واقعی به عنوان فردی مؤثر باشند و مهارت های فنی وحرفه ای و فردی، از م

 نیاز فارغ التحصیالن می باشد. 
که یکی ترفراهرم  ایممعاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در ادامه افزود  تفاهم نامه های مهارت افزایی با مراکزی که در این ارتباط هستند به امضاء رسانده 

تای اجرای راسنامه همکاری با ستاد کل نیروهای مسلح در راستای افزایش اثر بخشی خدمت سربازی و تفاهم نامه با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در 
گرفرت   کردطرح ملی توانمند سازی مهارتی دانشجویان و فارغ التحصیالن است. دکتر برومند به طرح های مرتبط در خصوص اشتغال فارغ التحصیالن اشاره 

ت ارکرطرح ارتقای بهره وری و فناوری، طرح تدوین روش های افزایش اثر بخشی دانشگاه ها و طرح بهبود اثر بخشی پروژه های کسر خدمت و توسعره مشر
رت علوم بره وزااساتید و دانشجویان رشته های علوم پایه و انسانی با صنایع از جمله طرح های دردست اجرای وزارت علوم می باشد. معاون پژوهش و فناوری 

اه هرا، نشگرافزایش نشست ها میان معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور اشاره کرد و گفت  تالش می کنیم با تفکیک جلسات دا
 پارک های علم و فناوری و پژوهشگاه ها، تعداد این نشست ها را افزایش و سطح کیفی آن را ارتقا دهیم.گونه اتهامی مبرا باشد.
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پنجاه و یکمین اجالس رسارسی معاوانن پژوهش و فناوری 



 سرآغاز

 ها و مراكز آموزش عالي رئوس برنامه پنجاه و یکمین اجالس سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه
 خیر مقدم دكتر برومند، معاون پژوهش و فناوری: -7 

 سردار فرحي، رئیس قرارگاه مهارت افزایي سربازان ستاد كل نیروهای مسلح:   مشوق های پیش بیني شده برای فارغ التحصیالن مشمول -2

 برنامه های سازمان فني و حرفه ای سرشت، رئیس سازمان فني و حرفه ای كشور: دكتر پاک-9

  بحث آزاد: ضرورت توسعه دوره های مهارت افزایي و بهبود اشتغال فارغ التحصیالن-4

  نقش وقف در توسعه علم دكتر رحیمیان، دبیر منطقه یک معاونان پژوهش و فناوری كشور: -5

  فرایندهای پژوهشي )علم سنجي و اخالق پژوهشي( دكتر شریفي، مدیركل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشي:-6

 بحث آزاد: فرایندهای پژوهشي )علم سنجي و اخالق پژوهشي(-1

 دكتر ابطحي، دبیر منطقه شش معاونان پژوهش و فناوری كشور: تحلیل اكوسیستم كارآفریني در منطقه-8

 دكتر مجذوبي، دبیر منطقه چهار معاونان پژوهش و فناوری كشور:   نقش شركت های دانش بنیان در آموزش عالي-3

 دكتر كردی تمنداني دبیر منطقه هشت معاونان پژوهش و فناوری كشور: مشکالت دانشگاه ها در تبیین نقش آنها در حوزه كارآفریني -71

 دكتر غالمي، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:  طرح دانشگاه آینده-77

 دكتر گرایي نژاد، رئیس امور آموزشي و فرهنگي سازمان برنامه و بودجه:  بودجه پژوهش و فناوری-72

 دكتر عسگری، دبیر منطقه سه معاونان پژوهش و فناوری كشور: بیان یک تجربه موفق-79

دكتر ابراهیم حاجي دولو، دبیر منطقه ده معاونان پژوهش و فناوری كشور: تجربه راهبری پروژه كالن توسعه فناوری و ساخت پمپ های -74

 نفت سرچاهي توسط دانشگاه شهید چمران اهواز

 سیاست های وزارت عتف در حوزه پژوهش و فناوری  دكتر برومند، معاون پژوهش و فناوری:-75

 بحث آزاد-76

 گانه بصورت زیب در كانال تلگرام حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه موجود است. 8فایل مطالب ارائه شده  دبیران مناطق 
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پنجاه و یکمین اجالس رسارسی معاوانن پژوهش و فناوری 

 دکتر برومند 

 سرشت دکتر پاک

 دکتر ابطحی، دبیر منطقه شش

  4دکتر مجذوبی، دبیر منطقه

دکتر درمحمد کردی تمندانی 

دکتر ابراهیم حاجی دولو، دبیر  دکتر گرایی نژاد، رئیس امور آموزشی

دکتر رحیمیان، دبیر منطقه  دکتر شریفی،  دفتر سیاستگذاری سردار فرحی 



 سرآغاز

در پنجاه و یکمین اجالس سراسری معاونان پژوهش و  “ دانشگاه آینده”طرح    

 ها و مراكز آموزش عالي كشور فناوری دانشگاه
را آغاز کنند. وزیر علوم، تحقیقات و فرنراوری  ها طرح دانشگاه آینده وزیر علوم درخواست کرد  دانشگاه

های مختلرف را برر حسرب  ها آغاز کنند تا بتوانیم مدل گفت  طرح دانشگاه آینده را باید همه دانشگاه
ها دارند، طراحی و برای اجرایی شدن پشتیبانی کنیم..دکتر منصرور غرالمری، در  مأموریتی که دانشگاه

ها و مراکز آموزش عالی تاکید کرد   پنجاه و یکمین اجالس سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه
ایی داشرتره ه ای به پژوهش های دانشگاهی باید در سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی اثرگذار باشند. وی اظهار داشت  در حوزه پژوهش، باید نگاه ویژه پژوهش

مربراحرث های بزرگری در  توانند ضمن آنکه امری علمی با مبانی جدید و صحیح است، به حل معضالت جامعه نیز بپردازند. غالمی افزود  چالش باشیم که می
ویت دارد به این های خود اول ها با توجه به پتانسیل مختلفی چون منابع آب و محیط زیست در سطح جامعه وجود دارد که راه حل آنها علمی است و قطعاً دانشگاه

هرای  ازدهری پرروژهمرتریرامور ورود یابند. وزیر علوم تصریح کرد  برخی از همکاران جوان ما که سابقه کاری کمتری دارند، بر این باورند که آیین نامه ارتقا و ا
بررای هایری  شود همکاران کمتر به سمت کارهای پژوهشی کاربردی بروند؛ لذا باید شاخص کاربردی و کارکردهای پژوهشی به عنوان مانعی است که سبب می

کنند مبنری برر  ها وارد می نقدی به دانشگاه»مان تعریف کنیم. وی با اشاره به اینکه  های کاربردی در راستای کمک به ارتقای همکاران جوان ها و فعالیت پروژه

، افزود  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر مبنای ماموریت های خود، هیچ مسئولیتی در فرراهرم «آنکه تعداد بسیاری از فارغ التحصیالن دانشگاهی شغل ندارند
ید آشنا کنیم ترا مان را با فضای کسب و کارهای بیرون و جد کردن اشتغال فارغ التحصیالن ندارد ولی با این وجود، بر این باور هستیم که باید دانش آموختگان

ید دانشرجرویران ها در حین تحصیل اشاره کرد و گفت  با بتوانند جذب بازار کار شوند. غالمی به آغاز اجرای طرح توانمندسازی مهارتی دانش آموختگان دانشگاه

اخالق علرمری و “های تخصصی به نیازهای شغلی در جامعه آشنا کنیم. وی به مبحث  ها را در دو سال آخر تحصیل خود با برگزاری کارگاه کارشناسی دانشگاه

گریررد و داند که نظارت بر مباحث اخالقی علمی بیشتر مدنظر قرار  ها اشاره کرد و افزود  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه خود می در دانشگاه ”پژوهشی
 ها باید انجام شود تا ساحت علم و دانشگاه از هر گونه اتهامی مبرا باشد. این امر با مشارکت فکری دانشگاه

های دانشگاه مطلوب گفتند  دانشگاهی که صرفا در اختیار دولت یا  مشاورعالی وزیر علوم، دکتر جعفر توفیقی نیز در بیان ویژگی
بازار است، پاسخگوی جامعه دانشگاهی نیست. دانشگاه یک نهاد ثابت نیست، چراکه در مسیر تحول خودش در طول تراریرخ، 
مسیر پر پیچ و خمی را طی کرده است و در حال حاضر نیز مسیرهای مختلفی پیش روی دانشگاه و دانشگاهیان است. وی برا 

ریزی دانشگاه در سراسر دنیا به صورت دقیق در حال بررسی است، اظهار کرد  یکری از  های مدیریتی و برنامه بیان اینکه شیوه
 مسائل مهمی که در آموزش عالی مطرح است، بحث دانشگاه آینده است که این دانشگاه چه رسالتی را باید داشته باشد.

ها همواره بازیگر اصلی تغییرات و تحوالت جامعه هستند، تصریح کرد  چیزی که مسلم است ایرن  توفیقی با بیان اینکه دانشگاه
تولید عرلرم و   ها به عنوان مهمترین نهاد شود، چراکه دانشگاه است که مشکالت موجود فقط توسط علم و تکنولوژی حل می

و گرفرت  سرت تکنولوژی مهمترین بازیگران حل مشکالت جامعه جهانی هستند. مشاورعالی وزیرعلوم، دانشگاه آینده را دانشگاهی خود تنظیم و خود رهبر دان
انشگاه برنامره ن ددانشگاه آینده به عنوان یک سازمان هوشمند توانایی دارد که مسیر آینده خودش را تنظیم و با مشارکت اعضای هیات علمی خود برای آینده آ
یابی آنها را داده ارزریزی کند. به عبارت دیگر دانشگاهی است که خودش تنظیم کننده امور باشد، اما این در حالی است که دانشگاه امروز اجازه دخول دیگران و 

و در  مرعرهاست. توفیقی با بیان اینکه ساختارهای خشک، دیگر پاسخگوی جامعه دانشگاهی نیست، اظهار کرد  دانشگاه آینده دانشگاهی است که در بطن جرا
کرد  دانشگراه  کیدراستای نیازهای جامعه حرکت کند. وی با بیان اینکه دانشگاهی که صرفا در اختیار دولت یا بازار است، پاسخگوی جامعه دانشگاهی نیست، تا
م با بیان اینکه علوباید به عنوان یک نهاد مستقل حرکت کند، چراکه در دانشگاه آینده، بروکراسی و سلسله مراتبی دانشگاه مسطح و افقی است. مشاورعالی وزیر

راتب عمودی ه میک دانشگاه اگر بخواهد عضو هیئت علمی جذب کند، باید سلسله مراتبی را از بیرون دانشگاه بگذراند، گفت  متاسفانه در حال حاضر یک سلسل
 ۱,۱ه در حال حاضر ها فاکتور گرفته شود. توفیقی با بیان اینک دهنده اختیارات کمی و کیفی دانشگاه است، ایجاد شده که باید در دانشگاه مطلوب از آن که کاهش

شود و فرایندهای مجرازی  زدایی می های دانشگاهی فیزیک دانشکده و مرکز آموزش عالی داریم، اظهار کرد  امروزه از بسیاری از پردیس 0۱22میلیون دانشجو و 
ی یک سیستم باز کنند. وی افزود  دانشگاه مطلوب باید دارا ها به سمت تکنولوژی و در ارتباط با آن حرکت می شوند به طوری که بسیاری از فعالیت جایگزین می

های  اینکه سیستمهای مدیریتی در ایران با اعضای هیئت علمی خود نیز بیگانه هستند. مشاورعالی وزیرعلوم با بیان  و تعاملی باشد و این در حالیست که سیستم
ز بریررون شوند، چیزی نیست که ا هایی که در یک دانشگاه تنظیم می باز و مشارکتی حاصل جستجوی رضایتمندانه اعضای هیات علمی است، اظهار کرد  برنامه

ترضند، تصریح کرد  ایرن شود، مع هایی که به آنها ابالغ می ها و آیین نامه ها تحمیل شود. توفیقی با بیان اینکه دانشگاهیان در مقابل برخی برنامه دانشگاه به آن
کند و  شود. نارضایتی به عنوان یک آفت برای یک سازمان عمل می آورد و موجب کاهش کیفیت می نارضایتی مشکالت فراوانی را در یک سیستم به وجود می

ث افزایش کیفیرت و هایی استفاده کنیم که در حالی که برنامه ریزی شده هستند، باع شود، بنابراین ما باید از شیوه مانع رسیدن سازمان به اهداف متعالی آن می
ایش پریردا افزرضایت مندی جامعه دانشگاهی نیز شوند. مشاورعالی وزیرعلوم با بیان اینکه زمانی که مشارکت در دانشگاه صورت بگیرد، حس مسوولیت پذیری 

 های سازمانی در حال تغییر است و امیدواریم این دانشگاه مطلوب در آینده تحقق پیدا کند. کند، گفت  بسیاری از روش می
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ها  و فناوری دانشگاه در حاشیه پنجاه و یکمین اجالس سراسری معاونان پژوهش

 ای صورت گرفت: نامه و آموزش عالي، با امضای تفاهم

التحصیالن دانشگاهي با همکاری وزارت علوم  اجرای طرح ملي توانمندسازی فارغ

 ای وحرفه و سازمان فني

وحرفه ای با وزارت علوم در راستای اجررای طررح مرلری  نامه همکاری میان سازمان فنی تفاهم
التحصیالن دانشگاهی با رویکرد اشتغال امضرا شرد. در  توانمندسازی مهارتی دانشجویان و فارغ

ای و  حرفهو نامه همکاری آموزشی میان سازمان آموزش فنی ها و آموزش عالی تفاهم و فناوری دانشگاه حاشیه پنجاه و یکمین اجالس سراسری معاونان پژوهش
 هرا و ای به امضا رسریرد. ارترقرای شرایسرترگری وحرفه سرشت رییس سازمان فنی وزارت علوم با حضور دکتر برومند معاون پژوهشی وزیر علوم و دکتر پاک

ترفراده های آموزشی و پژوهشری و اسر سازی بسترهای اشتغال مولد، استفاده از ظرفیت آموختگان دانشگاهی، فراهم ای دانشجویان و دانش های حرفه صالحیت
سی و تصویب نتایج ای متعهد به برر نامه سازمان فنی و حرفه نامه است. بر اساس این تفاهم های انجام شده از جمله اهداف این تفاهم گذاری حداکثری از سرمایه

رد نریراز و های تحصیلی، بازنگری استانداردهای آموزشی موجود یا تدوین استانداردهای آموزشی مو حاصل از تجزیه و تحلیل مشاغل مرتبط با هر یک از رشته
شرد. ارائره های آموزشی و کارشناسان توانمند برای خدمات مشاوره آموزشی و شغلری  همکاری با وزارت علوم در شناسایی مربیان مورد نیاز برای اجرای دوره

گذراندن  های مراکز ثابت و شعب شهری تحت پوشش برای عناوین و موضوعات پژوهشی مورد نیاز وزارت علوم و بسترسازی برای استفاده دانشجویان از کارگاه
آموزشری و  برداری دانشجویان واحدهای واحدهای کارگاهی از دیگر تعهدات سازمان است. وزارت علوم نیز متعهد شد نسبت به اتخاذ تمهیدات الزم برای بهره

ز بررای نریراپژوهشی تحت پوشش از امکانات کارگاهی مراکز اموزشی سازمان در راستای اجرای واحدهای کارگاهی، پیگیری الزم برای انجام اقدامات  مورد 
ساتید مرجررب بره دار، معرفی افراد متخصص و ا ها،  تجزیه و تحلیل بازار کار و شناسایی مشاغل اولویت نامه توسط دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه تحقق تفاهم

هرای  ورههای مهارتی سازمان به عنوان بخشری از د هایی برای جایگزینی دوره سازمان و حمایت مادی و معنوی از مسابقات ملی و آزاد مهارت و تدوین روش
نامه  تبصره و در دو نسخه تهیه و تنظیم و به امضای طرفین و رسیده است. مدت اعتبار این تفاهم 0ماده و  ۸نامه در  کارآموزی دانشجویان اقدام کند. این تفاهم

ی طرح ملری پذیر است.  این تفاهم نامه در راستای اهداف توسعه علم و فناوری نقشه جامع علمی کشور و اجرا سال است و تمدید آن با توافق طرفین امکان ۱
دانشجویان و فارغ الترحرصریرالن توانمند سرازی مرهرارتری 
این تفاهم نامه مریران سرازمران دانشگاهی با رویکرد اشتغال 
کشور و وزارت علوم به امضا رسید. اموزش فنی و حررفره ای 
شایستگی ها و صالحریرت هرای اهداف تفاهم نامه ارترقرای 
دانش اموختگان دانشرگراهری و حرفه ای دانشرجرویران و 
منابع انسانری کرارامرد و دارای برآوردن نیازهای کشور بره 

پژوهشی و  تجارب فنی مهارتی و حرفه ای، فراهم سازی بسترهای اشتغال مولد دانش اموختگان رشته های مختلف دانشگاهی، استفاده از ظرفیت های اموزشی
ا سطوح مرهرارت رتقدر راستای انجام ماموریت ها و تکالیف سازمانی و تربیت نیروی کار ماهر و حداکثر استفاده از سرمایه گذاری های انجام شده دولت برای ا

 های عمومی دانشجویان صورت گرفته است. 

 وكار های موجود با نیازهای كسب نبودن آموزش متناسب 
افزایری  ای مهارتهای موجود با نیازهای بازار فاصله دارد، گفت  بر این اساس در مدل جدیدی که بر ای کشور با تاکید بر اینکه آموزش وحرفه رییس سازمان فنی

هرا و  نشگاهویکمین اجالس معاونان پژوهش و فناوری دا سرشت در پنجاه هایی نیاز دارد. سلیمان پاک شود که چه شغلی به چه شایستگی تعریف شده، تعیین می
اسرت، چرراکره  پذیری و چالش بیکاری در کشرور التحصیالن، افزود  مساله مشترک امروز ما اشتغال، اشتغال مراکز آموزش عالی با اشاره به لزوم توجه به فارغ

وجره بره ا تراشتغال یک تقاضای مهم اجتماعی و اقتصادی است و برای ایفای نقش موثر نهادهای آموزشی برای آن شکل گرفته است. وی با تاکید بر اینکه ب
ینه بره مرنرظرور ای در این زم ها به سمت نهادهایی است که در تولید کار فعال هستند، ادامه داد  براین اساس سازمان فنی و حرفه اهمیت مساله اشتغال، نگاه

ام برد و ادامه های این سازمان برای رفع چالش اشتغال ن های مشترک را از گام ای کشور اجرای پروژه افزایی ایجاد شده است. رییس سازمان فنی و حرفه مهارت
هایی میان دو نرهراد  نامه ایم که منجر به امضای تفاهم هایی را با وزارت علوم آغاز کرده های این سازمان در زمینه اشتغال همکاری داد  به منظور هدایت برنامه

هرای  مرکز در کشرور، کرارگراه ۱۸9سرشت با اشاره به اقدامات این سازمان در این زمینه، یادآور شد  عالوه بر ایجاد مراکز آموزشی به تعداد  شده است. پاک
های ایرن  میلیون نفر از آموزش ۴,۱ایم. وی با بیان اینکه تاکنون  اندازی کرده کارگاه فعال در این زمینه راه 9۸2۸افزایی نیز ایجاد شده است که تاکنون  مهارت

هرا مشرغرول بره  هزار نفر در این آموزشگراه 99احداث کردیم که  ها هایی را نیز در مجاور دانشگاه اند، اضافه کرد  عالوه بر آن آموزشگاه مند شده سازمان بهره
اد مرراکرز افزایی آنها را از جمله اهرداف ایرجر ای کشور، ارتقای شایستگی دانشجویان در مهارت وحرفه های آموزشی هستند. رییس سازمان فنی گذراندن دوره

فرزایری ا پذیری دانشجویان مدل همکاری را تعریف کرردیرم ترا مرهرارت سرشت اضافه کرد  به منظور افزایش اشتغال ها نام برد. پاک آموزشی نزدیک دانشگاه
دارد، خاطررنشران ای کشور در عین حال با تاکید بر اینکه نظام موجود آموزشی با بازار کار فاصله زیادی  وحرفه دانشجویان را تسریع بخشیم. رییس سازمان فنی

 شود. ه میها ارائ هایی نیاز دارد و براساس آن آموزش کنیم که کدام شغل به چه شایستگی افزایی که تعریف شده است، تعیین می کرد  با مدل جدید مهارت
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 پیام نوروزی دکرت فاطمی
 مدیر دفرت ارتباط اب صنعت   

 

 یا مقلّب القلوب و االبصار. یا مدبر اللیل و النهار.

 یا محوّل الحول و االحوال . حوّل حالنا الی احسن الحال 

 بنام خدا

 

 همکاران ارجمند دانشگاه سیستان و بلوچستان

با خوبی ها و بدی ها، هرآنچه که بود؛ برگی دیگراز دفتر روزگار ورق خورد، برگ دیگری از  

 درخت زمان بر زمین افتاد، سالی دیگر گذشت. 

پیام مشترک بهار، نو شدن و بازآفرینی برای طبیعت و انسان است. بهار این زبان گـویـای 

خداوندی به انسان می آموزد که رمز ماندگاری و رستگاری او در عرصه هستی، منوط به تغییر و تحول، تالش و پویایی، خالقیت و اندیشه 

 ورزی، نوخواهی و نواندیشی است.

با استعانت از آفریدگار جهان و به انگیزه رستاخیز طبیعت، فرارسیدن بهاران شکوهمند را که هنگامه ی تجلی مواهب الهی است بـه 

خانواده خدوم دانشگاه سیستان و بلوچستان اعم از اعضای محترم هیأت علمی، کارمندان معزز و دانشجویان گرامی که در راه اعـتـالی 

دانشگاه  تالش می نمایند، تبریک و تهنیت عرض نموده از خداوند متعال و سبحان برای همگان سالی خوش توأم با موفقیت، بهـروزی، 

تفاهم، وفاق و پیشرفت مسألت می نمایم. امید آنکه با نگرش نوین بر آموخته ها و اندوخته های حاصل از تجربیات گذشته، در سال 

جدید جامعه دانشگاهی کشور خصوصاً دانشگاه سیستان و بلوچستان با همت و تالش مضاعف و بهره گیری از تمامی ظرفیت ها ،حضـور 

شاداب و مشارکت فعال استادان و دانشجویان گرانقدر در فعالیتهای علمی و پژوهشی، زمینه تحقق اهداف تبیینی سال نو را فراهم 

 نمایند.

 

 بوی جان می آید اینک از نفس های بهار                         دست های پر گل اند این شاخه ها بهر نثار                                    

 ”  هر روزتان نوروز باد“ با سرود تازه ”                                            نورزتان پیروز باد”با پیام دلکش                                

 ز بادشهر سرشار است از لبخند، از گل، از امید                      تا جهان باقی است این آئین جها ن افرو                                

 

 

 با تشکر و احترام

 سیدامیراسعد فاطمی 

 رییس   دفتر ارتباط با صنعت  دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 9561بهار     
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 سرآغاز

 دفتر ارتباط با صنعت 
همکاری میان دانشگاه و صنعت یکی از اجزای حیاتی نظام نوآوری در سطح ملی است. جامعه ایرران بره 
عنوان جامعه ای در حال توسعه نیازمند رشد و توسعه ای متوازن و هماهنگ است. ارتباط بین دانشگراه و 
صنعت و جهت دهی فعالیت های پژوهشی دانشگاهی به سمت پژوهش های کاربردی که مشکالت جامعه 
را برطرف نماید، کلید اصلی رشد و پیشرفت متوازن جامعه خواهد بود. همچنین دانشگاه و صنعت، دو رکرن 

شوند که توسعه پایدار کشور نیازمند ارتباطات مستحکم بین  ای محسوب می مهم و اساسی توسعه هر جامعه
دانشگاه بعنوان مرکز تولید علم و فناوری و ارگانرهای دولتری و خصروصی عرلی الخصروص صنرایرع بره 
عنوان استفاده کننردگان علم و فناوری است. از سوی دیگر تغییرات شتابنده محیط های علمی و فناوری و 

دفتر ارتربراط برا  هدفبازارهای جهانی ، تولریدکننردگان و مصرف کنندگان را ناچار می سازد که همواره خود را با این تغییرات هماهنگ و همراه نمایند با این 
ایجاد شده است تا ضمن تسهیل فرآیند برقراری ارتباط با بخرش  ۴999صنعت به عنوان زیرمجموعه معاونت پژوهشی در دانشگاه سیستان و بلوچستان از سال 

دفتر پیگیری و ین های مختلف جامعه، امور مربوط به تعامل دانشگاه با صنعت و جامعه از طریق این دفتر پیگیری شود. عمده فعالیتهایی که توسط کارشناسان ا
ی، صدور معرفی نامه های تحقیقات انجام می شوند، انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و صنعتی، انعقاد تفاهم نامه با سازمان های مختلف، پیگیری امور مربوط به پروژه
 همکاری پژوهشی و امور مربوط به کارآموزی است. سایر وظایف دفتر در صفحه اهداف و برنامه ها به تفصیل بیان شده است.

مانهرایری سازدفتر ارتباط با صنعت و تحقیقات کاربردی نقطه واصل حقوقی و تخصصی دانشگاه با دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی، صنایع کشور و همه 
ش آمراده خرویراست که تعامل با این دانشگاه را هم راستا با ماموریتهای خود تشخیص داده و برای ارتقاء کیفیت و کمیت محصوالت و خدمات سازمان متبوع 

دادهرای گردیده است. لذا کرلریره قررار پروژه های مرتبط با حوزه صنعت تعریف همکاری با دانشگاه هستند. وظیفه اصلی این دفتر، مدیریت اجرایی و حقوقی
 مدیریت می گردد. دانشگاه و صنعت بصورت رسمی در این دفتر

 اهداف و برنامه ها 

  جهت دهی و هدفمند کردن تحقیقاتی که در دانشگاه انجام می شود به سمت رفع نیازهای پژوهش و فناوری و
 حل مشکالت موجود در جامعه

 استفاده از توانایی ها و پتانسیل دانشگاه برای رفع نیازهای پژوهش و فناوری منطقه ای و کشوری 

 تدوین استراتژی، ضوابط و بهبود روش های انعقاد قراردادهای پژوهشی کاربردی 

 المللی، ملی و استانی ارتقاء کمی و کیفی ارتباط دانشگاه با مراکز اقتصادی و صنایع در سطوح بین 

 قانونمند کردن نحوه ارتباط دانشگاه با مراکز خارج از دانشگاه 

 اتخاذ سیاست های نظارتی مناسب جهت بهبود کیفی دوره های کارآموزی دانشجویان 
امید می رود با بهره گیری از توان علمی و تخصصی دانشگاهیان گامهای موثرتری را در زمینه ارتباطات علمی و  

افق روشن تری، ده فناوری بردارد و به همین منظور با هدایت و راهبری ارتباطات ، سعی شده تا با نظام مند نمودن و هدایت فعالیتها به سوی اهداف تعیین ش
 برای همگان آشکار شود . 

 

 شرح وظایف دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه
ارتباط با دیگر دفاتر با صنعت دیگر دانشگاه های کشور و مبادله تجربیات و اطالعات 
قراری ارتباط و برگزاری جلسات با سازمانها و دستگاه های اجرایی و اخذ اولویت های پژوهشی 
دریافت اولویت های پژوهشی سازمانهای دولتی و مراکز صنعتی و ارائه آن به پژوهشگران دانشگاه بر حسب تخصص مربوطه 
ارسال پیشنهاد طرح های پژوهشی اساتید 
عقد قرارداد و جذب پروژه های صنعتی ،تحقیقاتی و مشاوره ای فی مابین دانشگاه و صنعت 
پیگیری و انجام تحقیقات مورد نیاز صنایع در دانشگاه 
به روز رسانی و اصالح آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط با وظایف دفتر 
معرفی کادر فنی و تکنیسین های دانشگاه به مراکز صنعتی جهت گذراندن دوره های علمی و فنی 
برگزاری نمایشگاه های پژوهشی و دستاوردهای پژوهشی 
صدور معرفی نامه برای دانشجویان جهت پذیرش کار آموزی 
معرفی دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای همکاری های پژوهشی در راستای رساله۱پایان نامه 
نظارت بر نحوه کار آموزی دانشجویان و ارزیابی میزان فراگیری آنها 
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 سه تفاهم نامه همکاری علمي بین المللي میان دانشگاه سیستان و بلوچستان و كشور افغانستان انعقاد گردید.
در این تفاهم نامه آمده، به منظور گسترش همکاری های علمی و بین المللی و در راسرترای هرم 
افزایی در همکاری با دانشگاه های خارجی، دانشگاه سیستان و بلوچستان و موسسات مرذکرور از 
کشور افغانستان، توافق نمودند، در چارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسرالمری ایرران و 
جمهوری اسالمی افغانستان و با رعایت دستور العمل ها و رویه های اداری حاکم بر فعالیت هرای 
بین المللی، هر یک از اعضا بر اساس مفاد این تفاهم نامه ها در موارد ذیل با یکدیگر هرمرکراری 
نمایند  به موجب این تفاهم نامه، طرفین همکاری خود را در موارد ذیل اعالم می دارند  بررگرزاری 
دوره ها و برنامه های مشترک کوتاه مدت برای دانشجویان با تابعیت کشور افغانستان، بررگرزاری 
همایش ها و کارگاه های تخصصی مشترک در سطح بین المللی، تالش برای تاسیس رشته هرای 
جدید با ماهیت میان رشته ای برای آموزش دانشجویان کشور افغانستان و بالعکس، همرکراری در 

و  تراداجرای پروژه های پژوهشی مشترک در سطح بین المللی، همکاری در تشکیل کنسرسیوم های علمی و جذب بودجه از نهادهای بین المللی، تبرادل اسر
ه مرکزی بهصورت بورس و آزاد، برگزاری همایش های بین المللی مشترک بین موسسات مذکور، استفاده از امکانات پژوهشی، آزمایشگاهی و آزمایشگا دانشجو

 برای محققین و پذیرش دانشجو از کشور افغانستان با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های طرفین.

 نشست همکاری علمي بین المللي میان دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه بلوچستان كویته پاكستان 
 ۸دیداری دو جانبه و آکادمیک بین پرفسور علی رضا بندانی و دکتر جیاندخان جمال الدینی و 

برگزار گردید و در نهایت طرفین  69همکار دیگر ایشان از دانشگاه کویته پاکستان آبان 
موافقت نمودند که در خصوص توسعه همکاری های علمی بین دانشگاهی در آینده بسیار 

نزدیک اقدام نمایند. موارد ذیل به صورت ضمنی مورد وثوق طرفین قرار گرفت و مقرر گردید 
پس از بررسی جزییات بیشتر و اصالحات احتمالی در آینده بسیار نزدیک مبدل به تفاهم نامه 

 گردد.
 - اجرای پروژه های مشترک تحقیقاتی و آموزشی در سطح دو دانشگاه 
 -  تسهیل سفرهای آکادمیک و تحقیقاتی اساتید، محققین، برای تبادل نظر در زمینه های

 گوناگون
 - تبادل اطالعات در زمینه های چاپ کتاب، مجله های علمی، و پایان نامه های دانشجویی 
 - آموزش مجازی از طریق اینترنت و برنامه های ویدئو کنفرانس برای افزایش آموزش دانشجویان کارشناسی و باالتر 
 - برنامه های مشترک تحقیقاتی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری 
 - برنامه های تبادل دانشجو در سطح دو دانشگاه 
 - ،هر دو دانشگاه اعالم آمادگی نمودند که در آینده نزدیک رشته های مشترک زبان و ادبیات فارسی، اردو، و بلوچی را راه اندازی نمایند 

 همکاری علمي بین المللي مركز مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان و گروه آموزشي فارسي دانشگاه دهلي هند  
تفاهم نامه ای دو جانبه بین مدیر مرکز مطالعات شبه قاره و نیز به عنوان نماینده گروه زبان و ادبیات 
فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان با پرفسور علیم اشرف خان، مدیر گروه آموزشی فارسی دانشگاه 

 به شرح ذیل منعقد گردید. ۴969دهلی، در راستای مراودات علمی بین دانشگاهی آبان 
 -   اجرای پروژه های مشترک تحقیقاتی و پایان نامه در موضوعات بیدل، قالب و امیر حسین

 سجزی دهلوی
 - بین گروه زبان فارسی و مرکز مطالعات شبه قاره   تسهیل اجرای برنامه های تبادل اساتید

 دانشگاه سیستان و بلوچستان و گروه زبان اردوی دانشگاه دهلی
 -  انتشار مجله ادب فارسی دپارتمان فارسی دانشگاه دهلی به صورت مشترک با مرکز مطالعات

 شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان
 - دانشگاه سیستان و بلوچستان به صورت مشترک با دپارتمان فارسی دانشگاه دهلی  انتشار مجله مرکز مطالعات شبه قاره 
 - ریه هگروه زبان فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان سه دانشجوی استعدادهای درخشان دپارتمان فارسی دانشگاه دهلی را به صورت رایگان از نظر ش

 تحصیلی ، خوابگاه، و غذا می پذیرد.
 - .دو گروه آموزشی فرصت های مطالعاتی برای استادان یکدیگر فراهم خواهند آورد  

 بین امللیل دانشگاه  -تفاهم انمه های  همکاری علمی 



 همکاری تحقیقاتي دانشگاه هات آلساز فرانسه با دانشگاه سیستان وبلوچستان
با دعوت از دکتر امین راحتی، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان جهرت برازدیرد از  

آزمایشگاه و مذاکره با اعضاء هیات علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه هات آلساز فرانسه، همکراری 
 تحقیقاتی بین گروه های آموزشی علوم کامپیوتر دو دانشگاه آغاز گردید.

در این همکاری، مقرر گردیده تا طرح تحقیق پایان نامه دانشجویان دکتری بصورت مشترک توسط 
یک استاد از دانشگاه سیستان و بلوچستان و یک استاد از دانشگاه هات آلسراز فررانسره هردایرت 
شود.برپایه این همکاری آن دسته از دانشجویان دکتری که از برنامه جندی شاپور )تفاهم نامه مابین 

 ایران و فرانسه( و یا از برنامه ایفل فرانسه استفاده می کنند می توانند از این طرح استفاده نمایند.
برنامه جندی شاپور برنامه ای است که پس از شروع همکاری علمی با کیفیت باال بیرن دانشرگراه 

اقردام مری  یفلهای ایران و فرانسه از طریق فراهم آوردن تسهیالت مالی جهت سفر محققین بین دو کشور حمایت می کند. اما، دانشجویانی که برای برنامه ا
ات آلسراز ه هرکنند، در صورت قبولی توسط دانشگاه هات آلساز، دوره های تحصیالتی را در هر دو دانشگاه خواهند گذراند، و مدرک دکتری از هر دو دانشگرا

 فرانسه و دانشگاه سیستان و بلوچستان دریافت خواهند کرد.
 

 بین المللي دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه استراسبورگ فرانسه -همکاری علمي 
ل دانشرگراه لرمرلردیداری دو جانبه و آکادمیک بین پرفسور علی رضا بندانی، ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان و پرفسور کریستین مایارد مدیر روابط بین ا

بورگ، آبان راساستراسبورگ و پرفسور حسین بیک باغبان، رییس مرکز دانشگاهی مطالعات و پژوهشهای ایرانی در آلزاس و همچنین استاد افتخاری دانشگاه است
این نشست برا جرزیریرات   و مقرر شد در طی پنج هفته از تاریخ انجام پذیرفت که در پایان این جلسه توافقاتی آکادمیک بصورت ضمنی صورت گرفت  ۴969

 بیشتر اعالم گردد.
 

 برنامه پژوهشي جندی شاپور 
الملرلری و برخرش  های علمی بین شاپور توسط مرکز مطالعات و همکاری برنامه پژوهشی جندی

زیر پوشش سفارت فرانسه در ایرران( برا     SCAC -همکاری و فعالیت فرهنگی سفارت فرانسه
آغاز شده است و هردف آن ارترقراء و  ۴9۸9این برنامه از سال  فراخوان ساالنه اجرا می شود.

های پژوهشی علمی و فنی پیشرفته میان پژوهشگران دو کشور ایران و فرانسه  گسترش همکاری
 است.

 نوع حمایت
در صورت پذیرش پروژه پیشنهادی، برای تسهیل و کمک به سفر محققان ایرانی به فرانسه از 

، و برای سفر طرف فرانسوی به ایران از طرف موسسۀ کامپوس فرانس )نماینده فرانسه( مبلغ (CISSC)المللی  های علمی بین طرف مرکز مطالعات و همکاری
ژوهش های انجام شده در خصوص چاپ مقاالت و انتشار نتایج پ شود. در مقابل ضروری است ساالنه گزارشی از پیشرفت پروژه و فعالیت مشخصی پرداخت می

بایستی از مرکز مطالعات و بخش فرهنگی سفارت فرانسه قدردانی گردد. قابل ذکر  مقاالت چاپ شده می” سپاسگزاری“در اختیار مرکز قرار گیرد. در قسمت 
ای انجام بر است که تأمین اعتبارات و بودجه مربوط به تحقیقات پروژه مشترک به عهده خود مؤسسات و نهادهای مرتبط خواهد بود. مدت در نظر گرفته شده

 سال است. 0پروژه 
 

 ها و  جزئیات برنامه پژوهشي جندی شاپور زمینه پروژه
های ایرانی و فرانسوی در تمامی زمینه ها، به ویژه علوم انسانی و اجتماعی )حقوق، اقتصاد و  های مشترک پژوهشی گروه شامل پروژه” شاپور جندی“برنامه 

هر  رایمدیریت(، علوم پزشکی، علوم پایه، علوم محیط زیست و زیست شناسی است که مورد تصویب موسسه پژوهشی متبوع قرار گرفته است. مدت برنامه ب
 های زیر در اولویت قراردارند  پروژه نباید بیش از دو سال باشد. پروژه

     هایی که همراه با آموزش در سطح دکتری یا پسا دکتری باشد. پروژه 
     هایی که موجب همکاری چند آزمایشگاه یا موسسه مختلف ایرانی و فرانسوی شوند. پروژه 
     اقتصادی شوند.. -هایی که باعث ایجاد توسعه، به ویژه توسعه اجتماعی  پروژه 

ی انتخاب یک نماینده به عنوان مسئول پروژه برا شرایط شرکت در برنامه شامل تصویب پروژه توسط یکی از موسسات پژوهشی یا دانشگاه های ایران،
 ارائه تنها یک پروژه توسط هر مسئول پروژه است. هایی که چند موسسه یا دانشگاه در آن مشارکت دارند و پروژه
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 تفاهم نامه علمي و بین المللي با دانشگاه بلوچستان كویته پاكستان  
نامه همکاری مشترک علمی، پژوهشی میان دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه  تفاهم

 به امضاء طرفین رسید. 69بلوچستان در کویته پاکستان اسفند 
منظور  پروفسور جاوید اقبال رئیس دانشگاه بلوچستان در کویته پاکستان و هیات همراه که به
انجام بازدید، دیدار و گفتگو با دانشگاه سیستان و بلوچستان و گسترش روابط علمی و 
های  پژوهشی به زاهدان سفر نموده بود، پس از بازدید از امکانات، آزمایشگاه ها و دانشکده

 نامه همکاری امضاء نمود. دانشگاه، تفاهم
در پی این سفر تفاهم نامه ای به منظور گسترش تبادالت علمی و بین المللی میان دو 

دانشگاه به امضا رسید که در آن بر برقراری و ایجاد ارتباط و همکاری های علمی به شرح 
 ذیل تاکید گردید 

 -  برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی مشترک بین دو دانشگاه در مقاطع مختلف تحصیلی 
 -   دیدار و بازدید دو جانبه میان اساتید، محققین و کارشناسان دو دانشگاه به منظور تبادل

 تجربیات در زمینه های مورد عالقه
 -   چاپ مقاالت در مجالت علمی، انتشار کتب و اشتراک رساله های دانشجویان تحصیالت

 تکمیلی
 -   آموزش الکترونیک از طریق تولید محتوا و برگزاری کالس های آنالین براساس سیالبس

 مشترک درسی
 -  برپایی سمینار و کارگاه های علمی مشترک در هر دو کشور 
 -  تعریف و انجام پروژه های مشترک تحقیقاتی مابین اعضای هیات علمی دو دانشگاه 
 -  برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویی بطور منظم میان دو دانشگاه 

سال معتبر می باشد که انشااهلل موجبات همکاری های  ۱در دانشگاه سیستان و بلوچستان به امضا رسیده و از تاریخ فوق به مدت   69این تفاهم نامه در اسفند 
 علمی، فرهنگی و تحقیقاتی گسترده تری را در پی خواهد داشت.

 .نددر این جلسه دو طرف ضمن تاکید بر اجرایی نمودن هرچه سریع تر مفاد تفاهم نامه، آمادگی خود را برای تبادل استاد و دانشجو اعالم نمود 
نشگاه و تعدادی دا همچنین سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در کویته با حضور در محل دانشگاه بلوچستان و بازدید از این دانشگاه، با دکتر جاوید اقبال رئیس

فت و گو ن گاز اساتید این دانشگاه مالقات کرد و طرفین در خصوص زمینه های همکاری میان این دانشگاه و دانشگاه های استان سیستان و بلوچستان ایرا
آموزشی و -علمیای کردند در این دیدار که مورد استقبال گرم طرف پاکستانی قرار گرفت،  محمد رفیعی  پیشنهادهایی را درباره همکاری های آینده در زمینه ه

 تبادل استاد و دانشجو بین این دانشگاه ها به دکتر  جاوید اقبال  رئیس دانشگاه بلوچستان مطرح کرد که مورد استقبال وی قرار گرفت.
و بلوچستان ان طرف پاکستانی در این مالقات برای اعزام دانشجویان سطح دکترا و فوق لیسانس دانشگاه بلوچستان برای تکمیل پایان نامه به دانشگاه سیست

ن اعزام کند و یرااعالم آمادگی و تاکید کرد که این آمادگی وجود که در آینده بسیار نزدیک این دانشجویان را به دانشگاه های استان سیستان و بلوچستان ا
 درهمین راستا، یک فهرست هشت نفر از دانشجویان دانشگاه بلوچستان نیز تحویل طرف ایرانی شد.

سال قبل در خصوص همکاری میان این دانشگاه ها وجود دارد که بنا به دالیل مختلف، هیچ کدام از آن ها تا امروز اجرایی نشده  6دو تفاهم نامه مربوط به 
دانشکده و کالج این ایالت زیر نظر این دانشگاه است. این دانشگاه دارای بیش از  ۸2است. دانشگاه بلوچستان بزرگترین دانشگاه این ایالت پاکستان است که 

 استاد و عضو هیات علمی است و یک بخش بزرگ تحت عنوان ایران شناسی در این دانشگاه قرار دارد. ۱22
 دانشجو در سطح لیسانس و فوق لیسانس و هشت دانشجو در سطح دکترا دارد. 92دانشجو شامل  ۴22بخش زبان فارسی این دانشگاه نیز حدود 

 ۴2ظرف  د ودر این مالقات قرار شد گزارش کاملی از وضعیت بخش ایران شناسی و کرسی زبان فارسی این دانشگاه به سرکنسولگری ایران در کویته داده شو
 ند یافت.واهروز آینده رئیس دانشگاه به همراه هیاتی از مسئوالن و اساتید آن برای ادامه گفت و گوها، در محل سرکنسولگری کشورمان در کویته حضور خ

محمد رفیعی سرکنسول کشورمان در کویته مالقات با رئیس دانشگاه 
بلوچستان را بسیار مفید ارزیابی و اظهار امیدواری کرد که بتوان در 
زمینه های تبادل دانشجو و استاد و همچنین فعال تر کردن بخش 
زبان فارسی دانشگاه بلوچستان و بخش ایران شناسی آن که یک 

کتابخانه مستقل از کتاب های فارسی و منبع در این بخش وجود دارد، 
 گام های موثر و مفید برداشته شود.

تفاهم انمه علمی و بین امللیل اب دانشگاه بلوچستان کویته 
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 نگاهي به دانشگاه های بلوچستان كویته پاكستان 
مبحث آموزش عالی در کشور پاکستان به صورت چشمگیری گسترش یافته است، این امر از زمانی که کشور پاکستان در 

نامیده میشود،    HECاز بریتانیا استقالل یافت، اتفاق افتاده است. امروزه سیستم آموزش عالی پاکستان،۴6۱۸سال 
دانشگاه وجود دارد، دانشگاه ها به دو  ۴۸۱سیستمی که با انجام تحقیقات و کیفیت تدریس در ارتباط است. در این کشور 

دسته دولتی و خصوصی تقسیم می شوند. این در حالیست که بسیاری از این دانشگاه ها مربوط به ارتش یا هنرستان می 

را به خود اختصاص   02۴۸سال   QSدانشگاه برتر در کشور پاکستان وجود دارد، دانشگاه هایی که خصوصیات رتبه بندی دانشگاه های  ۴2باشد.  به طور کلی 
تا از دانشگاه های پاکستان در رتبه بندی  9دانشگاه برتر جهان و آسیا می باشند. این بدین معنی است که  922داده اند. همچنین دانشگاه های پاکستان جز 

 حضور دارند. 02۴9-02۴۸سال    QSدانشگاه های

  NUSTدانشگاه ملي علم و فناوری 

تاسیس و نسبت به مطرح کردن علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات مبادرت  ۴66۴این دانشگاه در سال 
ورزید. دانشگاه ملی علم و فناوری، باالترین رتبه را در میان دانشگاه های پاکستان و دانشگاه های پاکستانی 

قرار گرفته است. این دانشگاه به جهت نوآوری، قرار گرفتن در میان  ۱2۴-۱۱2دارد و در دامنه  QSحاضر در
 دانشگاه برتر جهان و به دلیل مطرح کردن گرایش مهندسی برق به خود می بالد. 0۱2

 دانشگاه قائد اعظم
این دانشگاه قبال به عنوان دانشگاه اسالم آباد شناخته میشد، اما به احترام محمد علی جناح  موسس 

پاکستان به قائد اعظم تغییر نام داد. دانشگاه قائد اعظم به عنوان یکی از دانشگاه های برتر پاکستان در 
تاسیس گشت و با موسسه های آموزشی بین المللی نظیر  دانشگاه های  ایالت متحده و  ۴69۸سال 

 در ارتباط می باشد. Tokyoدانشگاه 

   LUMSدانشگاه علوم مدیریتي الهور 

تاسیس گشت. دانشگاه علوم مدیریتی الهور یک دانشکده  ۴6۸۱این دانشگاه در سال 

آسیایی قرار دارد. این دانشگاه  ۴92-۴۸2جهانی و QS ۸2۴خصوصی بوده که در رتبه 
دانشجو  9۱22نسبتا کوچک، یکی از برگزیده ترین دانشگاه ها در پاکستان بوده و حدود 

 اساتید خبره را در خود جای داده است. 022و 

 الهور   UETدانشگاه فني و مهندسي
جهانی قرار دارد و به عنوان مرکز تحقیقی دولتی در نظر  ۸2۴دانشگاه فنی و مهندسی الهور در رتبه 

تاسیس و دامنه ی  گسترده ای از گروه های آموزشی  را  ۴60۴گرفته می شود. این دانشگاه در سال 
به فارغ  ۴6۱۱در اختیاردارد. دانشگاه فنی و مهندسی الهور اولین مدرک مهندسی معدن را در سال 

 التحصیالن خود  اعطا نمود..

 دانشگاه كراچي
دانشگاه های بین  ۸2۴این دانشگاه که در رتبه 
تاسیس گشت.  ۴6۱۴المللی قرار دارد در سال 

دانشگاه کراچی بزرگترین دانشگاه پاکستان از 
جریب) در پاکستان،  ۴022نظر مساحت است که 

دانگ  9متر مربع برابر  0222هر جریب معادل 
دانشجو را در خود جای داده  0۱222استاد و  ۸22متر است( مساحت دارد. این دانشگاه  999۱999متر همچنان دانگ  ۱2متر در  ۱2است. یعنی زمینی با ابعاد 

 کتاب را در کتابخانه خود جای داده است. ۱22۱222است. در این دانشگاه عالی ترین تحقیقات صورت می گیرد زیرا این دانشگاه 

 دانشگاه الهور
تاسیس گشت.  ۴666جدید ترین دانشگاه پاکستان در سال  

دانشگاه الهور یکی از دانشگاه های بزرگ پاکستان است که 
دانشجو را در خود  00222ساختمان دارد و   90دانشکده و  ۴۴

مرکز دانشگاهی دارد که در   ۸جای داده است. این دانشگاه 
 شهرهای اسالم آباد،  الهور، سرگجا، گجرات واقع شده است.
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 نامه همکاری میان دانشگاه فلورانس ایتالیا و دانشگاه سیستان و بلوچستان تفاهم
مابین دانشگاه فلورانس ایتالیا و دانشگاه سیستان و بلوچستان به  قرارداد همکاری علمی و فرهنگی فی

گریراهران  -0فیتوشیمری،  -۴گیرد  های تحقیقاتی زیر را در بر می نامه زمینه امضاءرسید. این تفاهم
 -۸ترکیبات آلی فرار   -9تجزیه شیمیایی گیاهان، -۱ترکیبات طبیعی، -۱منابع ژنتیکی،  -9دارویی، 

 سیستماتیک گیاهی.
در این همکاری مقرر گردید ضمن تبادل اساتید، دانشجویان کارشناسان، بررگرزاری کرالس هرا، 

ت تکمیلی، نامه برای مشارکت دانشجویان تحصیال هایی از این تفاهم صورت مشترک برگزار شود. همچنین بر اساس بخش های تحقیقاتی به ها و پروژه کنفرانس
منظور اجررای   ، سفر هیأتی متشکل از دانشمندان ایتالیایی و آلمانی به6۸نامه، اوائل تابستان  ای مدنظر قرار گرفته است.در راستای اجرای این تفاهم شرایط ویژه

 Times Higherپذیرد. طبق آخرین رتبه بندی دانشگاههای جهان که توسط موسسه معتبر  شناسی صورت می های شیمی و زیست های مشترک با گروه پروژه

Education.صورت می گیرد دانشگاه فلورانس ایتالیا از لحاظ معیارهای علمی در رتبه باالیی در میان دانشگاه های جهان قرار دارد 

 دانشگاه فلورانس ایتالیا 
تاسیس و یکی از  ۴90۴در سال    UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI DI FIRENZEفلورانسدانشگاه 

قدیمی ترین دانشگاه های جهان و کشور ایتالیا محسوب می شود. این دانشگاه در شهر فلورانس ایتالیا واقع و یک 
دستیار پژوهشی و  ۴922کادر اداری و بیش از  ۴922استاد ،  ۴۸22مرکز مهم و با نفوذ آموزش و پژوهش در ایتالیا با 

دانشکده در این دانشگاه تدریس  ۴2رشته )در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد( در ۴09دانشجوی دکترا است. 
دانشجو دارد که یک چهارم آن از خارج از ایالت توسکانی هستند. دانشگاه فلورانس یکی از بزرگترین و سازنده ترین سیستم  ۱۴222می شوند. این دانشگاه 

 های تحقیقاتی دولتی در ایتالیا محسوب می شود.
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 یهمکاریهایعلمی،آموزشیوپژوهشیمشترکبیندانشگاهکیفاوکراینودانشگاهسیستانوبلوچستاننامهتفاهم

ی همکاری پژوهشی مشترک بین دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشرگراه کریرف  نامه تفاهم
اوکراین به امضا رسید. رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان به همراه هیئتی، جهت امضاى تفاهم 

به کشور اوکراین سفر نمود. پس از برگزاری مراسم استقبال، رؤسای  69نامه همکارى بهمن ماه 
نظر در زمینه ی مسائل مورد عالقه علمی و پرژوهشری طررفریرن،  دو دانشگاه، عالوه بر تبادل

های همکاری دوجانبه را  امضاء نمودند. این تفاهم نامه با هدف همکاری آمروزشری و  نامه تفاهم
پژوهشی و به منظور تبادل استاد و دانشجو، اجرای طرح های پژوهشری مشرتررک، بررگرزاری 
همایش های علمی مشترک، تسهیل روند اعطای فرصت های مطالعاتی، تبادل منابع کتابرخرانره 

 ای، انتشار کتاب و نشریات علمی  به امضا رسید. 
حضور در مراسم جشن پیروزی انقالب در سفارت جمهوری اسالمی در اوکراین و بازدید از چرنرد 

های دومین سرفرر  بخش از دانشگاه هوانوردی و مرکز هوافضای دانشگاه کی یف، از دیگر برنامه
 پژوهشی این هیئت بود.
. 
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 مهمترین رشته های دانشگاهي اوكراین 
، نراوبرری لرلریحقوق، موسیقی، هنر، جامعه شناسی، اقتصاد و بازاریابی، حسابداری، مدیریت بازرگانی، مدیریت شرکت، مدیریت کشاورزی، کسب و کار بین الم

ن سازی، اشیکشتی، مکانیک کشتی، تهویه ی معدن، ژئومکانیکی معدن، زمین شناسی، ژئوانفورماتیک، نقشه برداری معدن، سیستم های برق و شبکه، فناوری م
ردی، اربرابزار های برش فلز، مبانی طراحی ماشین، جوشکاری، شیمی عمومی، ماشین آالت تولید مواد شیمیایی، مواد غیر آلی، شیمی فیزیک، ریراضریرات کر

مهرنردسری ی، مهندسی کامپیوتر، فناوری اطالعات، فناوری مصالح ساختمانی، متالوژی فوالد، فیزیک فنی حرارت، معماری، هنرهای تزئینی، ساخت و ساز شهر
و شریرریرنری، ان حفظ محیط زیست، کنترل ترافیک هوایی، عملیات پرواز هواپیما، تجهیزات و فناوری فرودگاه، تجهیزات هواپیما، ارتباطات رادیویی، تولید نر

ی، مرومرتجهیزات صنایع غذایی، فناوری ذخیره ی ماهی و کنسرو، فناوری ذخیره ی میوه و سبزیجات و کنسرو، فناوری ذخیره ی گوشت و کنسرو، پزشکی عر
 سی شناپزشکی قانونی، زنان و زایمان، پزشکی بالینی اطفال، پرستاری، جراحی، میکروبیولوژی، انگل شناسی، داروسازی، سم شناسی، بیوشیمی، گیاه 

 

 دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم 

 الف ( گروه خوب:
1. KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY 
2. KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY OF RADIO ELECTRONICS 
3. KHARKIV STATE TECHNICAL UNIVERSITY OF CONSTRUC-
TION AND ARCHITECTURE. 
4. KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF CONSTRUCTION AND AR-
CHITECTURE 
5. NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE 
6. NATIONAL AEROSPACE UNIVERSITY (KHARKIV AVIATION 
INSTITUTE) 
7. NATIONAL AVIATION UNIVERSITY 
8. NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY 'KHARKIV POLYTECH-
NICAL INSTITUTE' 
9. NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE (KIEV 
POLYTECHNICAL INSTITUTE), UKRAINE 
10. NATIONAL UNIVERSITY OF LIFE SCIENCE & ENVIRONMEN-
TAL STUDIES (NATIONAL AGRICULTURAL UNIVERSITY) 
11. TARAS SCHEVCHENKO UNIVERSITY OF KIEV 

 

 ب ( گروه متوسط
 
1. DONETSK NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY 
2. KHARKIV STATE AUTOMOBILE AND HIGHWAY TECH-
NICAL UNIVERSITY 
3. KHARKIV STATE MUNICIPAL ACADEMY 
4. KYIV NATIONAL LINGUISTICS UNIVERSITY 
5. KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF DESIGN AND TECHNOLO-
GY 
6. NATIONAL METALLURGICAL ACADEMY OF UKRAINE 
7. NATIONAL P.I CAIKOVSKY MUSICAL ACADEMY   
8. NATIONAL UNIVERSITY OF SHIPBUILDING ‘ADMIRAL 
MAKAROV’ (NUS) 
9. ODESA NATIONAL MARITIME ACADEMY 
10. ODESSA STATE ACADEMY OF CIVIL ENGINEERING AND 
ARCHITECTURE 
11. SUMY STATE UNIVERSITY 
12. ZHYTOMYR STATE ‘IVAN FRANKO’ UNIVERSITY 
13. MYCOLA LYSENKO LVIV NATIONAL MUSIC ACADEMY 
14. UMAN NATIONAL UNIVERSITY OF HORTICULTURE 

. 

 

 تفاهم انمه ی آموزیش و  پژوهیش  اب دانشگاه کیف اوکراین  



 

 نامههمکاریمیاندانشگاهنیکوزیاقبرسودانشگاهسیستانوبلوچستانتفاهم

جهت انعقاد دو تفاهم نامه همکاری عرازم کشرورهرای  69هیئتی در معیت رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان جهت امضاى تفاهم نامه همکارىبهمن ماه 
 قبرس و اوکراین شدند. 

بدر جریان دیدار از دانشگاه  بین المللی نیکوزیا عالوه بر امضای تفاهم نامه، برنامه هایی جانبری 
همچون دیدار با اعضاء هیئت علمی دانشکده هاى اقتصاد، مدیریت و کارآفرریرنری و دیردار از 

 دانشگاه و سخنرانی انجام پذیرفت. 
در جریان این دیدار عالوه بر انعقاد تفاهم نامه مقرر گردید دو دانشگاه در زمینره ترحرصریرالت 

همکاری نمایند کره      DUAL DEGREEتکمیلی در رشته انرژی های تجدید پذیر به صورت 
 تفاهم نامه دیگری در این رابطه در حال انعقاد می باشد. 

این قرداد همچنین شامل همکاری پژوهشی، تبادل استاد و برگزاری کارگاه ها و کنگره های 
مشترک است و به دانشگاه سیستان و بلوچستان برای جذب دانشجویان خارجی و ارزآوری برای 

  کشور کمک می کند .
 لینک خبر تفاهم نامه در سایت دانشگاه قبرس 

http://www.ciu.edu.tr/en/campus-life/news/ciu-signed-protocol-sistan-and-baluchestan-one-oldest-
state-university-iran 

 

 CIUدانشگاه بین المللي قبرس 

تاسیس شده است. دانشگاه بین المللی با یک جمعیت  ۴66۸در سال   در شهر نیکوزیا در فبرس شمالی واقع شده است و ( CIU)دانشگاه بین المللی قبرس 
رشته در مقطع  99رشته در مقطع کاردانی و  ۸کشور مختلف و  اعضای هیات علمی از سراسر جهان است. در این دانشگاه  9۱چند فرهنگی دانش آموزان از 

دانشکده میباشد که هر دانشکده دارای گروه ها و رشته مختلفی  6دارای    CIUرشته در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا وجود دارد. دانشگاه  ۴0کارشناسی و 
 می باشد.

 دانشکده های دانشگاه بین المللي قبرس:
 پزشکی ، داروسازی دانشکده علوم پزشکی 

بیوسیستم، فنی و مهندسی، تولید بوته و  دانشکده کشاورزی 
 فناوری

زبان و ادبیات انگلیسی، روانشناسی، زبان  دانشکده هنر و علوم 
 و ادبیات ترکی

تبلیغات و روابط عمومی، روزنامه نگاری،  دانشکده ارتباطات 
 رادیو و تلویزیون، طراحی ارتباطات بصری

 مدیریت کسب و کار، روابط دانشکده اقتصاد و علوم اداری
 الملل، علوم اجتماعی اتحادیه اروپا، روابط بین

هنر آموزش و پرورش، آموزش  دانشکده آموزش و پرورش
صنایع دستی، آموزش ابتدائی، رایانه و تکنولوژی آموزشی 
آموزش و پرورش آموزش، آموزش زبان انگلیسی، راهنمایی و 
مشاوره روانی، معلول ذهنی آموزش قبل از مدرسه آموزش و 
 پرورش معلم است. )زبان تحصیل در این دانشکده ترکی است(

زیست، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر،  دانشکده مهندسی 
های انرژی،  مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی سیستم

های  مهندسی محیط زیست، مهندسی صنایع، مهندسی سیستم
 اطالعاتی

دانشکده هنر  معماری، طراحی گرافیک، طراحی صنعتی، 
 طراحی داخلی
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 تفاهم انمه ی آموزیش و  پژوهیش  اب دانشگاه نیکوزیا قربس  
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 سآمار جهاني مقاالت چاپ شده در ژورنال ها به روایت سایت اسکوپو 
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 5931-5931تعداد کتاب های چاپ شده طی سال های 
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 7936راه اندازی اكوپارک گیاهان دارویي تفتان، بهمن ماه 
انی صورت می همگاکوپارک، محیطی است که در آن فعالیت های تفرجی، همگام با شناسایی و چگونگی برخورد با مسایل زیست محیطی از جنبه های گوناگون آموزش 

زیستی می  حیطگیرد. فرضیه اصلی طراحی اکوپارک فراهم آوردن پشتوانه های اقتصادی، علمی و زیست محیطی مناسب برای آموزش عمومی و ایجاد فرهنگ صحیح م
 باشد.

فن آوری و در پی آن افزایش اب با توجه به زمینه ها و روند توسعه در کشور و با توجه به مشکالت زیست محیطی موجود و نیز تاثیرات ازدیاد روز افزون جمعیت و رشد پرشت
ابلیت های موجود و کاربری ر قمصرف و تولید انواع زباله و پساب های خانگی و صنعتی، ضرورت طراحی و اجرای اکوپارک اجتناب ناپذیر دیده می شود. بنابر این با تکیه ب

نکاتی از قبیل  تعیین  به های متنوع و مفید اکوپارک، تاسیس این گونه فضاهای تفرجی، زیست محیطی شهری برای حرکت در جهت توسعه پایدار شهری الزم بوده و با توجه
تی برای مطرح نمودن یریاهداف هر طرح و تطابق آن با اهداف زیست محیطی، همخوانی فعالیت ها با یکدیگر، استفاده از امکانات و موقعیت های مکانی، اجتماعی و مد

دشگری ملی و استانی به های نمونه گر آموزشی، توصیه می گردد. در راستای پاسخ به موارد ذکر شده، محدوده فعلی تفتان به عنوان یکی از جاذبه -کاربری های فراغتی 
ن سعی شده است تا این جهامنظور مطالعه و تدوین ضوابط طراحی اکوپارک انتخاب شده است. برای این منظور ضمن بررسی های میدانی و نیز مطالعه نمونه های موجود در 

 اصول و ضوابط از یک همسویی جهانشمول و علمی برخوردار باشد و طراحی نهایی پارک در این راستا صورت پذیرفت.
حدود چهار هزار متر از سطح است. این قله در  تَفتان نام تنها آتشفشان فعال ایران است. این کوه در منطقه جنوب شرقی ایران، در استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته

ی مکان گرماست. این آتشفشان های آزاد ارتفاع دارد و بلندترین قله در منطقه جنوب شرقی ایران است. نزدیکترین شهر به تفتان خاش است. تفتان در زبان پارسی به معنا آب
 ت.اس  کنند که در آن پناهگاه مجهزی ساخته شده شوند. کوهنوردان عموما از یال غربی صعود می فعال است و گازهای گوگرد در دهانه آن منتشر می

 

 برخي از اهداف راه اندازی اكوپارک تفتان:
 تقویت صنعت اکوتوریسم تفتان -۴
 راه اندزی و احداث کلکسیون زنده گیاهان منطقه -0
 تقویت ابعاد آموزشی و پژوهشی در راستای توسعه صنعت گیاهان دارویی -9
 احداث بزرگترین کارگاه تولید و فراوری گیاهان دارویی جنوب شرق -۱
 آموزش و ترویج تغییر الگوی کشت با هدف صرفه جویی در مصرف آب -۱
 هکتار مزرعه تولید گیاهان دارویی ۴2احداث  -9
 اشتغال زایی در منطقه -۸
 
 
 
 

 

 احداث و راه اندازی مزرعه گیاهان دارویي بخش زرآباد كنارک با همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان
 
 

 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

 6931عملکرد حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در سال 

راه اندازی ابیاری تحت فشار  -2 کشت نهال گیاه دارویی به لیمو-3  شخم و اماده سازی زمین -1

 رشد مطلوب نهال ها -4 برداشت محصول -6 رشد کامل بوته ها -5
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 پژوهشگر برتر دانشگاه: مهدی شهركياسامي پژوهشگران برتر دانشگاه:

 پژوهشگران برتر دانشکده ها

 دكتر نورا... حاضری، دانشکده علوم:  -7

 دكترسعید توكلي دانشکده مهندسي برق و كامپیوتر:  -2

 دكتر سعید فراهت، دانشکده مهندسي شهید نیکبخت: -9 

 دكتر حبیب ا... ساالرزهي،دانشکده اقتصاد: -4

 دكتر عیسي ابراهیم زاده، دانشکده جغرافیا: -5

 دكتر عباسعلي آهنگردانشکده ادبیات و علوم انساني: -6

 دكتر حسین جناآبادی دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي:-1

    گدانشکده ریاضي: دكتر مجتبي باخرد، -8

    محسن راشکيدانشکده هنر و معماری: -3

  اسامي پژوهشگران برتر گروه های آموزشي

  سیدهادی طیب نیا-9-حمیدرضا رخشاني نسب-2-تقي طاوسي-7دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطي:

 روح اهلل شیرازی-6-مهدی صالح-4-محمد شیخ-9-عبدالرسول حسني فر-2-محمود عباسي-7دانشکده ادبیات و علوم انساني: 

 فرهاد كهرازهي-7دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي : 

 نورمحمد یعقوبي-9-احمد ناصری-2-نظر دهمرده-7دانشکده اقتصاد: 

 محمدحسین سنگتراش-9-سیدعلیرضا علوی-2-محمد بومری-7دانشکده علوم:  دانشکده علوم

 مهدی رضایي-2-محمدعلي منصوری بیرجندی-7دانشکده مهندسي برق و كامپیوتر:

دكتر -5-سیدآرمان هاشمي منفرد-4-علیرضا حسین نژاد دوین-9-علي اكبر دایا-2-مرتضي زیودار-7دانشکده مهندسي شهید نیکبخت:

 محمود شریفي تبار

 امین راحتي-9-محمدحسین دهقان-2-امید ضابطي-7دانشکده ریاضي:

 مرتضي عرفاني-9-محبعلي آبساالن-2-ولي اله حسومي-7دانشکده الهیات و معارف اسالمي:

 ابراهیم مرادی-7دانشکده علوم زیست محیطي و كشاورزی: 

 علیرضا طاهری-7:  دانشکده هنر و معماری

  اسامي دانشجویان برتر

 فاطمه قاسمي دانشکده علوم:-فرشته ابراهیم آبادی دانشکده الهیات و معارف اسالمي:-مجتبي روستا  دانشکده جغرافیا: 

 صدیقه زینلي دانشکده مهندسي شهید نیکبخت: اسماعیل كوهستانیان         دانشکده ادبیات و علوم انساني: 

   سروش كیاني راد دانشکده علوم زیست محیطي و كشاورزی پایدار:    -مجید قدردان دانشکده مهندسي برق و كامپیوتر: 
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 پژوهشگران برتر دانشگاه 



 

توسط کلیه گروه های دانشکده و باهدف ارائه آخرین دسرتراوردهرای   همایش تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی
پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی، آشنایی صاحبان صنایع با موضوعات تحقیقاتی روز و توانمندی های دانشگاه 
در انجام پروژه های تحقیقاتی، آشنا شدن و ارتباط رود رو و مستقیم محققین دانشگاهی بامدیران ارشد دولتی و بخش 

های پژوهشی به سمت پژوهش های کاربردی و تقاضامحور برای  نظر و هدایت طرح منظور بحث و تبادل خصوصی به
                                                         هر ساله برگزارمی شرود.                                 وحمایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه  رفع مشکالت منطقه و صنعت و با همکاری

فرصتی بسیار مغتنم برای ارتباط و آشنایی صاحبان صنایع با دستراوردهرای عرلرمری و   گونه سمینارها برگزاری این
کارهای برطرف نمودن موانع و مشکالت در راه ارتباط  های تحقیقاتی و فناورانه دانشگاه است. لذا یکی از راه توانمندی

صنعت و دانشگاه که همانا حلقه مفقوده سلسله پیشرفت و تکامل روند توسعه کشور است برگزاری چنین سمینارهرا و 
 نشست هایی می باشد.

 
سیستان و بلوچستان در بخش گرم و خشک و جنوب شرقی  استان 

محسوب می شود که  درصد وسعت کشور بزرگترین استان   ۴۴,۱با  ایران 
طوری که گاه  جغرافیای گوناگون آن سبب شده تا در مناطق مختلف آن آب و هوایی متفاوت وجود داشته باشد به 

اختالف دمایی در آن بسیار محسوس است.خشکسالی در نیمه شمالی استان و در منطقه سیستان به دلیل قطع 
بطور کامل بر این منطقه چیره شد، همچنین کاهش شدید  ۸۸آغاز و در سال  ۸9شریان آب رودخانه هیرمند از سال 

نزوالت آسمانی سبب شد تا اینک منطقه سیستان بطور کامل خشک و تغییر اقلیم در آن رخ دهد . گرچه این استان 
در منطقه ای گرم و خشک قرار گرفته اما توانمندی های بسیاری در شمال و جنوب استان در حوزه های کشاورزی، 

پیشرفت پایدار؛ رهیافت تاریخ ، فرهنگ و  »تجارت، معدن و... وجود دارد، بدین جهت برگزار کنندگان همایش ملی 
زمینه های مختلف پیشرفت پایدار در منطقه  سعی دارند ظرفیت های سودمند و  «تمدن دارالوالیهء سیستان 

سیستان را با همکاری محققان و پژوهشگران شناسایی تا از این ظرفیت ها به نحو مطلوب استفاده شود. لذا 
برگزارکنندگان و حامیان این همایش ، از کلیه عالقمندان به پیشرفت، توسعه و آبادانی بیشتر این استان و منطقه 
سیستان دعوت می نمایند مقاالت علمی و پژوهشی جدید خود را در محورهای همایش و یا سایر زمینه های مرتبط، 

 به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.     http://seminars.usb.ac.ir/sistanاز طریق وب سایت 
   در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.  ۴96۸اردیبهشت ماه  ۴۸و  ۴9این همایش ملی طی روزهای  
 

 همایش ها  

 صنعت، جامعه، دانشگاه      
 گاهنامه خبری حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان

    2178، آوریل 7931سال چهارم، شماره دهم، فروردین     

صاحب امتیاز: حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه سیستان و  

 بلوچستان

 مدیر مسئول: دكتر درمحمد كردی تمنداني 

 سردبیر: حمیدرضا میرابي مقدم 

 تهیه، تنظیم و طراحي: حمیدرضا میرابي مقدم

با تشکر و قدرداني از سركار خانم شمسیه آهنگر رییس دفتر حوزه 

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، جهت تدوین مطالب عملکرد حوزه 

          36معاونت پژوهشي در سال 

ساختمان مركزی دانشگاه سیستان و بلوچستان، معاونت -آدرس گاهنامه خبری: زاهدان  

               پژوهش و فناوری 

                      99441297فکس:  - 97796918 - 97796246تلفن: 
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