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از مهمتریــن مســائلي کــه دنیــاي  یکــي 
پیشــرفته امــروز بــراي رســیدن بــه یــك 
درك درســت و فهــم عمیــق بــر روي آن 
ــه پژوهــش اســت و توســعه  ــد دارد مقول تاکی
علمــی، صنعتــی و فرهنگــی هــر کشــور بــدون 
پرداختــن بــه امــر پژوهــش بــا موفقیــت 
واقــع  در  بــود.  نخواهــد  همــراه  چندانــی 
ــور محــرك پیشــرفت و توســعه  پژوهــش موت
محســوب می شــود. حتــی اگــر نشــانه هایی از 
توســعه بــدون پرداختــن بــه مبانــی پژوهشــی 
رخ دهــد آن توســعه از دوام و پایــداري چنداني 
ــش  ــن رو، پژوه ــود.از ای ــد ب ــوردار نخواه برخ
ــه  ــرای اســتمرار توســعه ب ــا و تضمینــی ب مبن
ــدون شــك نقــش  ــن ب ــد. بنابرای شــمار می آی
پژوهــش در توســعه همه جانبــه پایــدار چنــان 
ــوان  ــه می ت ــت ک ــر اس ــته و انکارناپذی برجس
ــعه  ــرك توس ــروی مح ــد نی ــدون تردی آن را ب
ــاد،  ــگ، اقتص ــم از فرهن ــا اع ــه حوزه ه در هم

ــت. ــه دانس ــت و جامع سیاس
ــاد  ــران اقتص ــب نظ ــرگ از صاح ــان روزنب نیت
امــروز دنیــا نیــز، موفقیت هــای تــوام بــا رشــد 
ــی  ــای اجتماع ــاد فض ــی از ایج ــرب را ناش غ
ــوآوری به طــور مســتمر  ــه در آن ن ــد ک می دان
صــورت گرفتــه اســت. یعنــی در جوامعــی کــه 
در قلمــرو اقتصــاد، آزادی هــا و انگیزه  هــای 
ــی  ــام تجربه های ــش و انج ــرای پژوه الزم را ب
ــوع، در  ــد و متن ــوالت جدی ــعه محص در توس
ــای ســاخت و شــیوه های ســازماندهی  روش ه
ــل  ــازار، در حم ــبات ب ــط و مناس کار، در رواب
و نقــل و ارتباطــات، و در مناســبات بیــن 
ــی از  ــرده اســت. یک ــم ک ــرمایه و کار، فراه س
ــن  ــوب، ای ــعه خ ــق و توس ــای تحقی ویژگی ه
ــوآوری  ــه ن ــعه ب ــق و توس ــه تحقی ــت ک اس
ــاوری  ــات و فن ــام تحقیق ــود و نظ ــل ش تبدی
ــرای تبدیــل فکــر )ایده( هــا بــه محصــوالت،  ب

ــه  ــرا آنچ ــد .زی ــته باش ــدي الزم را داش کارآم
ــد و آن  ــد دارن ــر آن تاکی ــون ب ــروز اقتصادی ام
ــد رســیدن  ــه درآم ــد ب ــي دانن را ارزشــمند م
پژوهش¬هــا و اشــتغال¬زایي از قبــال آنهاســت 
بــه عبارتــي امــروزه دانشــی اهمیــت دارد کــه 
ــته  ــروت را داش ــه ث ــدن ب ــل ش ــی تبدی توانای
ــی  ــای پژوهش ــه ه ــن رو یافت ــد و از همی باش
ــد  ــروت کنن ــد ث ــد تولی ــه نتوانن ــی ک ــا زمان ت
کارایــی چندانــی ندارنــد و از همیــن روی مــی 
بینیــم کــه اکثــر دانشــگاه هــای مطــرح دنیــا 
ــح داده  ــوزش ترجی ــه آم ــه پژوهــش را ب مقول
انــد کــه ایــن رویکــرد در اســتان سیســتان و 

ــز در حــال اجراســت. بلوچســتان نی
ــود در  ــاي موج ــاء ه ــن خ ــي از مهمتری یک
کشــور کــه در اســتان سیســتان و بلوچســتان 
هــم نمــود دارد عــدم رابطــه منطقــي مبتنــي 
بــر نیــاز ســنجي بیــن دانشــگاه و صنعــت بــود 
ــع  ــوان منب ــي ت ــگاه را م ــا دانش ــه در اینج ک
ــرد.  ــداد ک ــوزش قلم ــش و آم ــاء پژوه و منش
ــش، ارزش  ــه پژوه ــت دادن ب ــن اهمی بنابرای
ــه  ــدی ب ــه ج ــی و توج ــه کارآفرین ــی ب آفرین
ــد در  ــت بای ــگاه و صنع ــاط دانش ــه ارتب مقول
اولویت¬هــاي برنامــه ریــزي بــراي تحقــق یك 
ــتا  ــن راس ــه در همی ــد ک ــدار باش ــعه پای توس
تقویــت شــرکت-هاي دانــش بنیــان و رهنمون 
ســاختن ایــده هــا در جهــت ثبــت و عملیاتــي 
ــروزه اســتان  ــه ام ــا باعــث شــد ک کــردن آنه
سیســتان و بلوچســتان یکــي از اســتان هــاي 
موفــق و پیشــرو در زمینــه شــرکت هــاي 
ــر پژوهــش محــوري  ــي ب ــان مبتن ــش بنی دان
ــون  ــه تاکن ــه نحــوي ک ــي باشــد ب و کارآفرین
ــن تعــداد  )؟(شــرکت بررســی شــده کــه از ای
لیســت  در  ؟ شــرکت  و  تاییــد  ؟ شــرکت 
نهایــی شــرکت های دانــش بنیــان کشــور 
ــتان از  ــتان و بلوچس ــد و سیس ــرار گرفته ان ق
ــان در  ــش بنی ــرکتهای دان ــداد ش ــاظ تع لح
ــیاري  ــاور بس ــر ب ــت. ب ــه ؟ اس ــور در رتب کش
از صاحــب نظــران نتیجــه یــك پژوهــش مــی 
توانــد باعــث تحــول در یــك منطقــه و حتــی 
جهــان شــود و مــا هــر چــه در ایــن خصــوص 
ســرمایه گــذاری کنیــم نتایــج بهتــر و مطلوبی 
عایدمــان مــی شــود و روی همیــن اصــل یکــی 
از راه هــای بــرون رفــت از مشــکات موجــود 
ــای  ــر ارتق ــتان را ب ــت در اس ــاد و صنع اقتص
ــنجی  ــاز س ــگاه و نی ــت و دانش ــاط صنع ارتب
ــوان  ــتیم. بعن ــوزه گذاش ــن دو ح ــل ای متقاب
ــت از  ــتفاده درس ــا اس ــد ب ــور هن ــه کش نمون

ــن دانشــمندان و کشــاورزان  ــه بی ارتباطــی ک
ــم برابــر  ــا دو و نی بوجــود آورده توانســته ت
تولیــدات کشــاورزی را افزایــش دهــد و در 
ــر  ــا پنــج براب ــد آن را ت گام بعــدی قصــد دارن
ارتقــا بدهنــد کــه همیــن مســئله اهمیــت این 
ــتر  ــنجی، بیش ــاز س ــاس نی ــر اس ــاط را ب ارتب
مشــخص مــی کند.انعقــاد تفاهــم نامــه هــاي 
ــتان از  ــوزه در اس ــن دو ح ــن ای ــکاري بی هم
ــئله  ــن مس ــه ای ــت ک ــي اس ــن اتفاقات مهمتری
ــئله  ــك مس ــه ی ــس ب ــت لوک ــك حال را از ی
ــي  ــد .یک ــل میکن ــروري تبدی ــردي و ض کارب
ــه هــای موجــود اســتان، ســاماندهی  از دغدغ
مقولــه پژوهــش بعنــوان یکــی از عوامــل 
ــه ای  ــه گون ــود ب ــتان ب ــعه اس ــول و توس تح
کــه بتوانیــم بــا ایجــاد یــك هــم افزایــی و هــم 
راســتایی بیــن دانشــگاه هــا، پــارك هــای علــم 
ــبختانه  ــه خوش ــد ک ــز رش ــاوری و مراک و فن
اســتان سیســتان و بلوچســتان در ایــن مــورد 
غنــی اســت ضمــن شناســایی نیازهــا بــه رفــع 
ــت از  ــن رو حمای ــم. از ای ــادرت ورزی ــا مب آنه
شــرکت هــای دانــش بنیــان و تحقــق ارتبــاط 
دانشــگاه بــا جامعــه از مهمتریــن برنامــه هایــی 
ــت و  ــود گرف ــه خ ــت ب ــگ واقعی ــه رن ــود ک ب
اســتان در مســیر منطقــي و عاقانــه اي قــرار 

ــت . گرف
آنچــه مســلم اســت اینکــه بایــد تمــام تــاش 
ــش  ــت پژوه ــه اهمی ــم ک ــکار گیری ــود را ب خ
ــه  ــردن در جامع ــر ک ــت و فک ــه خاقی ،روحی
ــی  ــگ عموم ــك فرهن ــه ی ــود و ب ــت ش تقوی
ــگاه مدیریــت  ــه ن ــا توجــه ب ــل شــود و ب تبدی
ــا  ــول مطمئن ــه تح ــه مقول ــتان ب ــد اس ارش
نقــش پژوهــش نیــز در تحقــق ایــن امر بســیار 
ــا  ــانه ه ــش رس ــود و نق ــد ب ــت خواه ــا همی ب
نیــز در تزریــق ایــن حــس بــه جامعــه بســیار 
مهــم و تاثیــر گــذار اســت. ســرمایه گــذاری در 
بخــش پژوهــش نوعــی آینــده نگــری عاقانــه 
ــد  ــران و صاحبــان صنعــت بای اســت کــه مدی
نیازهــای خــود را شناســایی و بــر اســاس آنهــا 
بــا پژوهشــگران ارتبــاط گرفتــه تــا بــر اســاس 
یافتــه هــای پژوهشــگر بــه رفــع نیــازش اقــدام 
کنــد و از جزیــره اي عمــل کــردن و بــاور 
نداشــتن بــه آنچــه پژوهشــگران بــه آن مــی¬-

رســند خــودداري نماینــد 

پژوهش و نقش آن در تحول استان

دکتر در محمد کردی تمندانی
معاون پؤوهشی و فناوری دانشگاه سیستان و 

بلوچستان
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معــاون پژوهشــی دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان گفــت: هفتــه 
ــی و  ــگاه کارآفرین ــی ن ــا نوع ــل ب ــای قب ــد ســال ه پژوهــش مانن
اشــتغال زایــی بــا محوریــت فنــاوری از 4 تــا 10 آذر برگــزار مــی 

شــود. 
ــتان و  ــه سیس ــنا- منطق ــا ایس ــو ب ــت وگ ــردی در گف ــر ک دکت
ــا هفتــه پژوهــش عنــوان کــرد: دانشــگاه  بلوچســتان در رابطــه ب
ــه  ــی، هفت ــر کیف ــل از نظ ــال قب ــه س ــبت ب ــت نس ــم اس مصم
ــای  ــه ه ــد.وی از برنام ــزار کن ــر برگ ــگاه را بهت ــش و نمایش پژوه
ــات و  ــه جلس ــن هفت ــت: در ای ــش گف ــه پژوه ــگاه در هفت دانش
ســخنرانی هــای مختلفــی برگــزار مــی شــود و برنامــه مشــوقانه 
مرتبــی بــرای دانشــجویان و دانــش آمــوزان برنامــه ریــزی شــده 

اســت.
معــاون پژوهشــی دانشــگاه خاطــر نشــان کــرد: امیــدوارم بتوانیــم 
در ایــن یــك هفتــه پتانســیل هــای اســتان را  نمایــش دهیــم و 
ــا  ــتعداد ه ــت اس ــایی و در هدای ــی را شناس ــای خوب ــتعداد ه اس
نقــش کلیــدی را ایفــا کنیــم همچنیــن بــه ســمتی بریم که شــعار 
ــا  ــی اســت ب ــه تجــارت ســازی و اشــتغال زای ــه پژوهــش ک هفت
همــکاری دســتگاه هــای اجرایــی، برنامــه خــوب و متدونــی بــرای 
نســل آینــده تدویــن کنیم.دکتــر کــردی دربــاره نمایشــگاهی کــه 
هــر ســال در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان برگــزار مــی شــود 
گفــت: امســال غرفــه هــای نمایشــگاه نســبت بــه ســال گذشــته از 

معاون پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان بیان کرد:

اجرای برنامه های هفته پژوهش با نگاه کارآفرینی و اشتغالزایی

کیفیــت باالتــری برخــوردار خواهنــد بــود و ایــن غرفــه هــا شــامل 
پتانســیل هــای دانشــگاه و اســتان همچنیــن واحــد هــای مرکــز 
ــی و خصوصــی  رشــد دانشــگاه و بخشــی از دســتگاه هــای اجرای
خواهنــد بــود کــه برنامــه هــای ســال گذشــته و یــا آینــده خــود 

را بــه معــرض نمایــش قــرار مــی دهنــد.
معــاون پژوهشــی دانشــگاه ادامــه داد: از برنامــه هــای دیگــر ایــن 
ــا حــوزه بخــش خصوصــی و حــوزه کار آفرینــی  هفتــه نشســت ب
اســت کــه تــاش مــی کنیــم پتانســیل اســتان را شناســایی و آن 
هــا را تجزیــه و تحلیــل کنیــم تــا بتوانیــم پتانســیل بالقــوه را بــه 

بالفعــل تبدیــل و بــه اهــداف باالدســت برســیم.
وی در مــورد اهمیــت تحقیــق و پژوهــش تصریــح کــرد: مــا بایــد 
فرهنــگ ســازی و نوعــی نــگاه ایجــاد کنیــم کــه بــرای هــر قــدم و 
عملــی تحقیــق و پژوهــش و فکــر کنیــم و بعــد آن را بــه مرحلــه 
اجــرا برســانیم و اگــر ایــن نــوع نــگاه نهادینــه شــود نقــش و راه 

بســیار پــر بــاری خواهیــم داشــت.
ــی  ــکاری و هماهنگ ــا هم ــم ب ــد بتوانی ــت: بای ــان گف وی در پای
همــه دســتگاه هــای اجرایــی یــك حرکــت خــوب و مفیــد را آغــاز 
کنیــم تــا آینــدگان آن را ادامــه دهنــد و در نهایــت، محصــول ایــن 
حرکــت هــا توســعه اســت و زمانــی کــه توســعه پیــدا کنیــم همــه 

نواقــص اشــتغال زایــی برطــرف مــی شــوند.
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تاریخچه و اهداف هفته پژوهش و فناوری
1- تاریخچه هفته پژوهش و فناوری

از آغاز برنامه سوم توسعه در سال 1379، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور توسعه پایدار علمي و 
حرکت به سوي فناوري، با تاکید بر پژوهش مسیر جدیدي را فراروي خود، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتي طرح 
ریزي نمود. در این بین به منظور فرهنگ سازي، چهارمین هفته آذرماه را "هفته پژ وهش و فناوري" نام نهاد. 

مسئولیت برگزاري این هفته بر عهده معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مي باشد.

2- اهداف هفته پژوهش و فناوری
بر اساس نظام نامه هفته پژوهش و فناوری بهترین اهداف برگزاری هفته پژوهش و فناوری عبارتند از:

-ترویج فرهنگ پژوهش در سطح کشور و ارتقای شأن و جایگاه پژوهش و فناوری فعاالن در این حوزه.
-تشویق و ترغیب پژوهشگران و فناوران کشور به تولید بیشتر علم و فناوری و عزت و ثروت ناشی از آن.

-شناسایی و عرضه یافته های پژوهش و فناوری
-بسترسازی برای تجاری سازی یافته های پژوهش و فناوری های توسعه یافته.

-برقراری ارتباط سازنده میان پژوهشگران و فناوران دستگاههای اجرایی و خریداران دستاوردها یا تقویت 
ارتباط دانشگاه و جامعه.

-ایجاد فضای تعامل برای آشنایی ذی نفعان حال و آینده واحدهای پژوهشی و فناوری با همدیگر
-تشویق و تقدیر از پژوهشگران، فناوران دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای اجرایی.

-افزایش حساسیت و توجه مدیران به فعالیتهای پژوهش و فناوری

برنامه های استانی
 هفته پژوهش و فناوری 

1- نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری و 
رونمایــی از دســتاوردهای جدیــد در اســتان 

ــش و  ــدگان پژوه ــل از برگزی ــنواره تجلی 2- جش
ــتان ــاوری اس فن

3- جشــنواره ایــده هــای برتــر و حمایــت از بــازار 
ایــده هــا در اســتان 

4- تجلیــل از برگزیــدگان پژوهــش و فنــاوری 
ــتان  ــطح اس ــوزی در س ــش آم دان

ــی ،  ــانه ای ) مطبوعات ــد رس ــات هدفمن 5- تبلیغ
ــی، اینترنتــی( در ســطح اســتان ــو و تلویزیون رادی

6- فن بازار
7- مســتند ســازی یافتــه هــا و دســتاوردهای 

پژوهــش و فنــاوری جدیــد
ــه  ــرای برنام ــر در اج ــتانهای برت ــاب اس 8- انتخ

ــاوری ــش و فن ــای پژوه ه

اعضای کمیته برگزاری نمایشگاه 
دستاوردهای پژوهش و فناوری
•پارك علم و فناوری جهاددانشگاهی)مسئول کمیته(

•دفتر آموزش و پژوهش استانداری

•دانشگاه سیستان و بلوچستان

•دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

•دانشگاه پیام نور

•دانشگاه آزاد اسامی

•دانشگاه جامع علمی کاربردی

•اداره کل آموزش و پرورش
•اداره کل ثبت احوال

•مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

•فرماندهی نیروی انتظامی)دفتر تحقیقات کاربردی(
•اداره کل صنعت، معدن و تجارت
•شرکت آب و فاضاب روستایی

•شرکت توزیع برق منطقه ای

•صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان

•شرکت آب منطقه ای

•شهرداری سیستان و بلوچستان
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وظایف ستاد هفته پژوهش و فناوری استان
1- تصویب سیاستها ، جهتگیریهای اصلی و تعیین راهبردهای 

هفته پژوهش و فناوری در سطح استان 
2- هماهنگی و تصویب برنامه های هفته پژوهش و فناوری در 

سطح استان 
3- بررسی و تصویب برنامه ها و پیشنهادهای ارائه شده از سوی 

کمیته های ستاد استانی 
4- بررسی و تصویب منابع مالی مورد نیاز برنامه ها و محل 

تامین آنها 
5- بررسی و تصویب جوایز و لوح ها و تندیس ها

ساختار ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری
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گزارش برگزاری هفته پژوهش و فن بازار

اســتان  فن بــازار  و  پژوهشــی  دســتاوردهای  نمایشــگاه 
دائمــی  محــل  در  آذر(   4( از  بلوچســتان،  و  سیســتان 
ــکار  ــاز ب ــتان آغ ــتان و بلوچس ــگاه سیس ــگاه های دانش نمایش

ــرد. ک
در ایــن نمایشــگاه کــه تــا 10 آذر مــاه برپــا شــد، دانشــگاه ها 
ــی اســتان، دســتاوردهای  و تعــدادی از دســتگاه هــای اجرای

پژوهشــی خــود را بــه معــرض نمایــش گذاشــتند.
دکتــر علیرضــا بندانی رییس دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان 
در حاشــیه افتتاح نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی اســتان، 
هــدف از برپایــی ایــن نمایشــگاه را ایجــاد ثــروت، اشــتغال و 

کارآفرینــی از طریــق علــم و دانــش و نــوآوری اعــام کــرد.
بــه گفتــه ایــن مســئول برخــی صاحبــان ایــده کــه ایده هــای 

خــوب و قابــل توجهــی دارنــد در گوشــه و کنــار 
مراکــز علمــی و دانشــگاهی اســتان ناشــناخته مانده انــد 
و برپایــی چنیــن نمایشــگاه هایی کمــك می کنــد ایــن 
افــراد گــرد هــم جمــع شــوند و بــه تبــادل نظــر بپردازنــد و 

ــد. ــه دهن ــود را ارائ ــای خ ایده ه
ــزوم برقــراری ارتبــاط بیــن بخــش هــای  ــر ل وی در ادامــه ب
ــا مراکــز اقتصــادی اســتان  علمــی، دانشــگاهی و پژوهشــی ب

تاکیــد کــرد.
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان 
نیزبــا بیــان اینکــه دیــدگاه دولــت تدبیــر و امیــد و بــه دنبــال 
آن مجموعــه مدیریتــی اســتان حمایــت از دانــش و پژوهــش 
اســت، تصریــح کــرد: هــدف مــا ایــن اســت کــه دســتاوردهای 
علمــی و پژوهشــی در ســطح جامعــه کارایــی خــود را نشــان 

. هد د
ــی  ــه گفتــه دکتــر کــردی در ایــن خصــوص اقدامــات خوب ب
ــدازی »کمیتــه تجــاری ســازی  هــم انجــام شــده کــه راه ان

شرکت های دانش بنیان« از مهمترین آنها است.
ــه  ــه ب ــا مراجع ــت ب ــش خواس ــده و پژوه ــان ای وی از صاحب
پــارك علــم و فنــاوری و یــا کانــون نخبــگان ایده هــای 
خــود را معرفــی کننــد تــا از حمایت هــای مالــی و آموزشــی 

بهره منــد شــوند.
ــی  ــا آمادگ ــرد: م ــاوری خاطرنشــان ک ــاون پژوهــش و فن مع
ــا  ــه ای آموزش ه ــی و حرف ــز دانشــگاهی و فن ــم در مراک داری

ــه دهیــم. ــه عاقمنــدان ارائ را ب
ــا بیــان اینکــه مهمتریــن هــدف مــا ترویــج  دکتــر کــردی ب
فرهنــگ پژوهــش و خاقیــت اســت، گفــت: پژوهــش و 
ــتان  ــده اقتصــادی کشــور و اس ــت آین ــز موفقی ــت رم خاقی

اســت.
ایــن نمایشــگاه تــا 10 آذر مــاه برپــا بــود و عمــوم عاقمنــدان 

از ســاعت 9 تــا17 از آن بازدیــد نمودنــد.

روزهای هفته پژوهش و فناوری درزاهدان  
شنبه 96/09/4  پژوهش، فناوری، دانش آموز و مدرسه

یك شنبه 96/09/5  پژوهش، فناوری و صنعت
دو شنبه 96/09/6  پژوهش، فناوری، ایده و خاقیت

سه شنبه 96/09/7  پژوهش، فناوری، اقتصاد مقاومتی
چهارشنبه 96/09/8  پژوهش، فناوری و سرمایه ملی

پنجشنبه 96/09/9  پژوهش، فناوری، مهارت و کارآفرینی
جمعه 96/09/10  پژوهش، فناوری، حوزه و دانشگاه

روزهای هفته پژوهش و فناوری در تهران 
سه شنبه 96/09/21  پژوهش، فناوری، دانش آموز و مدرسه

چهارشنبه 96/09/22  پژوهش، فناوری و صنعت
پنج شنبه 96/09/23  پژوهش، فناوری، ایده و خاقیت

جمعه 96/09/24  پژوهش، فناوری، اقتصاد مقاومتی
شنبه 96/09/25  پژوهش، فناوری و سرمایه ملی

یکشنبه 96/09/26  پژوهش، فناوری، مهارت و کارآفرینی
دوشنبه 96/09/27  پژوهش، فناوری، حوزه و دانشگاه
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ــا آغــاز هفتــه پژوهــش، نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی  همزمــان ب
اســتان صبــح روز شــنبه 4 آذرمــاه بــه  مــدت یــك هفتــه در دانشــگاه 
ــن  ــاح ای ــمی افتت ــن رس ــت. آئی ــایش یاف ــتان گش ــتان وبلوچس سیس
نمایشــگاه در تــاالر امــام رضــا دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان برگــزار 
گردیــد. دکتــر بندانــي در آییــن افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه طي ســخناني 
بیــان کــرد: پژوهــش و تحقیــق زمانــی ارزشــمند اســت کــه بتوانــد در 

جامعــه یــك تحولــی ایجــاد کــرده و منشــأ خیــر و برکــت باشــد. 
ــش  ــت پژوه ــزود: اهمی ــتان اف ــتان و بلوچس ــگاه سیس ــس دانش رئی
امــروزه بــر هیــچ کســی پوشــیده نیســت چــرا کــه پژوهــش از نیازهــای 
اصلــی هــر جامعــه و در حقیقــت، موتــور توســعه پایــدار اســت. وی بــا 
بیــان اینکــه پژوهــش ضامــن پیشــرفت و توســعه جامعــه اســت، اظهــار 
ــات دانشــگاهی  ــا و تحقیق ــه مهــم اینجاســت کــه پژوهش ه کــرد: نکت
ــا بتواننــد بخشــی از نیازهــای  ــردی داشــته باشــند ت مــا رویکــرد کارب

جامعــه را برطــرف ســازند.
و  دانشــگاه ها  فنــاوری  و  پژوهشــی  دســتاوردهای  نمایشــگاه 
ــن  ــه از ای ــت، ک ــه اس ــامل 68 غرف ــتان، ش ــی اس ــتگاه های اجرای دس
تعــداد 19 غرفــه مربــوط بــه دانشــکده هــا و مراکــز پژوهشــی دانشــگاه 
ــال  ــی یکس ــتاوردهای پژوهش ــه دس ــت ک ــتان اس ــتان و بلوچس سیس
اخیــر خــود را بــه نمایــش گذاشــته انــد. در 18 غرفــه دیگــر نیــز ســایر 
دانشــگاه هــای اســتان، دانشــگاه آزاد اســامی، مراکــز رشــد دانشــگاه 
آزاد، دانشــگاه علمــی کاربــردی، پیــام نــور، زابــل، غیرانتفاعــی هاتــف، 
حضــور فعــال داشــتند و  از عاقــه منــدان بــه عرصــه علــم و پژوهــش 

ــد. ــی کردن ــی م پذیرای

ــع  ــال در مجتم ــد فع ــز رش ــا و مراک ــرکت ه ــوالت ش ــن محص آخری
ــه و  ــتان  در 5 غرف ــتان و بلوچس ــگاه سیس ــوآوری  دانش ــاوری و ن فن
ــه  ــد عاق ــرض دی ــه در مع ــتان در 3 غرف ــاوری اس ــم و فن ــارك عل پ

ــود. ــه ب ــرار گرفت ــدان ق چن
ــن نمایشــگاه حضــور  ــز در ای ســازمان هــا و دســتگاه هــای دولتــی نی
فعالــی دارنــد. شــرکت بــرق منطقــه ای، شــرکت آب منطقــه ای، جهــاد 
کشــاورزی، آب و فاضــاب، آمــوزش و پــرورش، شــرکت شــهرك هــای 
ــه ای در  ــی و حرف ــی اســتان، ســازمان فن ــی، فرماندهــی انتظام صنعت
ــع فعالیــت هــای پژوهشــی خــود را در  ــر مرب ــی حــدود 140 مت فضای

معــرض دیــد عاقــه چنــدان قــرار داده انــد.
شــرکت هــای خصــوص و انجمــن هــای فعــال علمــی نیــز از شــرکت 

کننــدگان در نمایشــگاه امســال هســتند.
ــوزی  ــش آم ــای دان ــگاه، بازدیده ــزاری نمایش ــای برگ ــول روزه در ط
ــوزان  ــش ام ــا دان ــن بازدیده ــددی از نمایشــگاه انجــام شــد. در ای متع
ــای  ــدان محصــوالت حاصــل از پژوهــش ه ــهر زاه ــدارس ســطح ش م
انجــام شــده ســال گذشــته در اســتان آشــنا شــدند تــا زمینــه ای بــرای 

ــرای تحقیــق و پژوهــش فراهــم شــود. عاقمنــد شــدن تنهــا ب
ــد.  ــز بازدیدهــای از نمایشــگاه انجــام دادن ــرم ادارات نی حســودیم محت
عــاوه بــر هیئــت رئیســه دانشــگاه ازاد کــه در مراســم رســمی افتتــاح 
ــرم  ــت محت ــرق، ریاس ــرکت ب ــرم ش ــت محت ــتند، ریاس ــور داش حض
ــرورش،  ــوزش و پ ــرم آم ــئولین محت ــه ای، مس ــی و حرف ــازمان فن س
ــن  ــدگان ای ــد کنن ــه بازدی ــردی از جمل ــی کارب ــگاه علم ــت دانش ریاس

ــد. ــگاه بودن نمایش

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان
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ــگاه  ــابق دانش ــت س ــمنانیان، ریاس ــر س ــگاه دکت ــی نمایش در روز پایان
تربیــت مــدرس و معاونــت وزارت علــوم، مهمــان ویــژه هفتــه پژوهــش، 
نیــز از نمایشــگاه بازدیــد کردنــد. همچنیــن سرکنســول هنــد در 
زاهــدان نیــز بــه همــراه هیئــت همــراه از اخریــن دســت یافتــه هــای 

ــد. ــد کردن پژوهشــی اســتان، بازدی
ــل  ــز در مح ــخنرانی نی ــالن س ــود، دو س ــای موج ــه ه ــار غرف در کن
نمایشــگاه در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه در طول برگــزاری نمایشــگاه 
ســخنرانی هــا و کارگاه هــای تخصصــی بــا موضوعــات مختلــف در آنهــا 
برگــزار مــی شــوند کــه متخصصیــن ســازمان هــای مختلــف و همچنین 
ــار  ــه هــای خــود را دراختی ــات و یافت ــن تجربی اســاتید دانشــگاه آخری

عاقــه چنــدان قــرار مــی دهنــد.
نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشی اســتان در روز چهارشــنبه 1396/9/9 
ــر  ــه کار خــود پایــان داد. در طــول برگــزاری نمایشــگاه کمیتــه ای ب ب

نحــوه برگــزاری نمایشــگاه نظــارت داشــت. ایــن کمیتــه عــاوه بــر جمع 
ــر  آوری نظــرات بازدیدکننــدگان از نمایشــگاه و مســئولین غرفــه هــا ب
اســاس شــاخص هــای مختلــف اقــدام بــه ارزیابــی عملکــرد غرفــه هــای 
مختلــف نمــود. نتایــج ایــن ارزیابــی هــا منجــر بــه معرفــی غرفــه هــای 
برتــر خواهــد شــد کــه در جلســه رســمی بــا حضــور نماینــدگان غرفــه 
هــای شــرکت کننــده در هفتــه آینــده، از غرفــه هــای برتــر تقدیــر بــه 

عمــل خواهــد آمــد.
همچنیــن از تاریــخ 22 لغایــت 26 آذر هجدهمیــن نمایشــگاه پژوهــش، 
فنــاوری و فــن بــازار در محــل دائمــی نمایشــگاه هــای تهــران برگــزار 
ــز  ــایر مراک ــتان و س ــتان وبلوچس ــگاه سیس ــه دانش ــد ک ــد ش خواه
ــود را در  ــی خ ــتاوردهای پژوهش ــن دس ــتان برتری ــال اس ــی فع پژوهش
ایــن نمایشــگاه در معــرض دیــد عاقمنــدان و پژوهشــگران قــرار مــی 

دهنــد.
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بازدید ریاست محترم دانشگاه به همراه هیئت همراه از نمایشگاه 
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حضور دانشجویان در نمایشگاه
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مأموریت ها، اهداف و برنامه های مرکز کارآفرینی و شورای راهبردی دانشگاه کارآفرین

ــتان« و  ــتان و بلوچس ــگاه سیس ــی دانش ــز کارآفرین ــاد »مرک ایج
تأســیس »شــورای راهبــردی دانشــگاه کارآفریــن« از جملــه 
نیازهــای  تأمیــن  راســتای  در  دانشــگاه،  جــدی  تاش هــای 
ــج، آمــوزش، مشــاوره و پژوهــش  تخصصــی توســعه کشــور؛ تروی
تخصصــی پیرامــون رشــته کارآفرینــی، بــر مبنــای اســناد و 
آیین نامه هــای رســمی توســعه کارآفرینــی در کشــور اســت.

و  سیســتان  دانشــگاه  کارآفرینــی  مرکــز  اصلــی  مأموریــت 
ــوان  ــه عن ــن دانشــگاه، ب ــداف کان ای ــا اه بلوچســتان، همســو ب

ــت. ــن اس ــگاه کارآفری ــك دانش ی
ــات  ــی، تعام ــاز علم ــون اثرس ــك کان ــوان ی ــه به عن ــه ای ک به گون

گســترده ای بــا دولــت، صنعــت وجامعــه برقــرار نمایــد.
اهــداف اصلــی مرکــز کارآفرینــی دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان 

را می تــوان بــه شــرح ذیــل، عنــوان نمــود:

ــائی و  ــوه؛ شناس ــان بالق ــرورش کارآفرین ــایی و پ شناس
انتخــاب کارآفرینــان برگزیــده و بــزرگ در ســطح کشــور 

و اســتان سیســتان و بلوچســتان
ــمینارها،  ــب س ــی در قال ــای کارآفرین ــه آموزش ه ارائ

ــازی ــی مج ــای آموزش ــا، و دوره ه کارگاه ه
ــردازی  ــت، ایده پ ــای خالقی ــا و رویداده ــزاری دوره ه برگ
و ایده یابــی کارآفرینانــه و ایجــاد کســب و کارهــای 

ــد جدی
ارائــه مشــاوره تخصصــی کارآفرینــی بــه صاحبــان ایــده، 

کارآفرینــان بالقــوه، کارآفرینــان نوپــا و تثبیــت شــده
پژوهــش و برنامــه ریــزی پیرامــون کارآفرینــی در بخــش 

دولتــی و ســازمانی
شــورای راهبــردی دانشــگاه کارآفریــن بــا توجــه بــه رســالت ایــن 
ــن در حــوزه جنــوب  ــه عنــوان یــك دانشــگاه کارآفری دانشــگاه ب

شــرق کشــور، دارای وظایفــی بــه شــرح ذیــل اســت:

ــگاه  ــاء جای ــتای ارتق ــزی در راس ــذاری و برنامه ری هدف گ
دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در حــوزه کارآفرینــی، 
ــی و  ــطوح مل ــای س ــاخص ها و نماگره ــه ش ــه ب ــا توج ب

بین المللــی
ترغیــب  و  آمــوزش  زمینــه  در  سیاســت گذاری 
ــب  ــاد کس ــول ایج ــا اص ــنایی ب ــت آش ــجویان جه دانش
عرصــه  بــه  قدم گــذاری  و  کارآفرینانــه  کارهــای  و 

کارآفرینــی و نــوآوری
برگــزاری  جهــت  در  برنامه ریــزی  و  سیاســت گذاری 
ــک از  ــر ی ــص ه ــی مخت ــی کارآفرین ــای آموزش دوره ه

رشــته های علمــی و آموزشــی دانشــگاه
تربیــت  به منظــور  برنامه ریــزی  و  سیاســت گذاری 
بــه  کارآفرینــی  آموزش هــای  اســتادان  و  مربیــان 
ــی  ــی و آموزش ــته های علم ــک از رش ــر ی ــای ه اقتض

ــگاه دانش
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معرفی دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان 
غرفه برتر دانشگاه در هفته پژوهش
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گزارش نمایشگاه هفته پژوهش آذر 1396 – غرفه دانشکده مهندسی و 
پژوهشکده فناوری نانو

ــو در  ــاوری نان دانشــکده مهندســی شــهید نیکبخــت و پژوهشــکده فن
نمایشــگاه هفتــه پژوهــش و فنــاوری اســتان سیســتان و بلوچســتان در 

آذرمــاه 1396 فعاالنــه شــرکت نمودنــد.

بعضــی از دســتگاههای جدیــد ســاخته شــده توســط اســاتید و 
ــر  ــه شــرح زی دانشــجویان مجموعــه مهندســی در نمایشــگاه امســال ب

ــد: ــه گردی ارائ
1-دستگاه مغناطیس سنج با شرایط محیطی

2- پوشش گیاهی برای کاهش شوری آب
3- باتری خودشارژشونده

4-سیستم آبیاری زیرساختی خورشیدی
5-سیستم کنترل هوشمند اتومبیل

6-چشم مصنوعی با کامپوزیتهای فلزی یونی
7-دستگاه تست دینامیکی جاذبهای انرژی

8-پوشش شیشه ای کاهش تبخیر
9-ربات جاروب مسیرهای منحنی فضایی
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همچنیــن ماکتهــای ازفعالیتهــای پژوهشــی دانشــجویان ســاخته و ارائــه 
گردیــد کــه شــامل: ماکــت معــدن روبــاز گهــر ســیرجان، ســازه

ــار و ماکــت پوشــش  ــا توانایــی تحمــل حــدود 180 کیلوب هــای پــل ب
ــود. گیاهــی شــیرین کننــده آب هــای شــور ب

ــز  ــکده نی ــر در دانش ــده اخی ــام ش ــات انج ــج تحقیق ــدادی از نتای تع
ــد. ــه گردی ــتر ارائ ــورت پوس بص

ــف  ــای تالی ــدد از کتابه ــداد 10 ع ــز تع ــه نی ــاب و مجل در قســمت کت
ــه در دانشــکده و ــی ک ــه های ــن مجل ــاتید و همچنی ــده توســط اس ش

پژوهشکده بصورت دوره ای چاپ میشود به نمایش گذاشته شد.
دانشــکده مهندســی و پژوهشــکده فنــاوری نانــو از تمامــی دانشــجویان، 

کارمنــدان، کارشناســان و اســاتیدی کــه در برگــزاری نمایشــگاه از
یــاری و همــکاری آنهــا بهــره بــرده اســت تشــکر و قدردانــی مینمایــد. 

همچنیــن ســپاس و قدردانــی خــود را از مســئولین و همــکاران در
معاونــت پژوهشــی دانشــگاه، دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت و ســایر افــرادی 

کــه بنوعــی در برگــزاری نمایشــگاه همــکاری و مســاعدت نمودنــد
ــرفت  ــروزی و پیش ــان آرزوی پی ــه همراه ــرای هم ــوده و ب ــام نم اع

ــم. ــزون داری روزاف
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گزارش پژوهشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در سال 1396
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گزارش  برگزاری کارگاه های دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

ــا 15  درصــد  ــر اجــرای 10 ت ــه سیاســتهای دولــت مبنــی ب باتوجــه ب
ــوژی  ــگاه تکنول ــت وجای ــی اهمی ــورت بتن ــه ص ــای راه ب ــه ه ازروی
ســاخت و اجــرای بتــن هــای غلطکــی )RCC( بیــش از پیــش احســاس 
مــی گــردد در ایــن رابطــه کارگاه روســازی بتــن غلطکــی )طراحــی ، 
اجراء،نگهــداری( توســط جنــاب آقــای پروفســور فریــدون مقــدس نــژاد 
ــو کنفرانســی   ــر در ســالن ویدی ــات علمــی دانشــکاه امیرکبی عضــو هی
گســترده  باحضــور  نیکبخــت  شــهید  مهندســی  دانشــکده   205

ــد. ــزار گردی ــاه برگ ــتم آذرم ــخ هش ــاتید در تاری ــجویان واس دانش

ــارم  ــا 12 روز چه ــاعت 8 ت ــو)linGo( س ــزار لینگ ــرم اف کارگاه ن
آذرمــاه و کارگاه کســب و کار روز پنجــم آذر توســط مهنــدس عبــداهلل 
ــر از  ــدود 25 نف ــور ح ــا حض ــیمی ب ــی ش ــروه مهندس ــکار از گ میرش
دانشــجویان و اســاتید عاقمنــد برگــزار گردیــد. در ســاعت 18 تــا 20 
ــای  ــا ابزاره ــا ب ــه ه ــت رودخان ــرل کیفی ــی کنت ــروز کارگاه ارزیاب همان
مدیریتــی جدیــد توســط دکتــر ســید آرمــان هاشــمی منفــرد برگــزار 
ــه  ــوژی و ب ــا پیشــرفت صنعــت و تکنول ــه اینکــه ب ــا توجــه ب گردیــد. ب
دنبــال گســترش روزافــزون شــهرها، آب هــای ســطحی و رودخانــه هــا 
ــه عنــوان تخلیــه  ــع آبــی انســان هســتند، اکثــرا ب کــه مهمتریــن مناب
گاه اصلــی اســتفاده شــده و عمــده فاضــاب و پســاب ناشــی از فعالیــت 
هــای صنعتی،کشــاورزی و خانگــی بــه کار گرفتــه مــی شــوند کــه ایــن 
ــن کارگاه  ــد. درای ــع مــی گردن ــن مناب ــت کیفیــت ای مســئله باعــث اف
بــه بررســی ابزارهــای مدیریتــی جدیــد بــرای کنتــرل کیفیــت منابــع 
ــرل  ــل کنت ــرل و غیرقاب ــل کنت ــای قاب ــده ه ــل ورود آالین آب در مقاب

پرداختــه شــد.
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ســخنرانی علمــی باعنــوان پدیــده خــود ترمیمــی در ســازه 
ــروه  ــروی از گ ــد خس ــر حام ــط دکت ــی توس ــای مهندس ه
ــم  ــح روز پنج ــا 9:30 صب ــاعت 8 ت ــواد در س ــی م مهندس
ــوان  ــا عن ــد. همچنیــن ســخنرانی علمــی ب ــزار گردی آذر برگ
بررســی شکســت در کامپوزیــت هــا از دیــدگاه میکروســکوپی 
ــروه در  ــن گ ــو از از همی ــد ل ــماعیل توحی ــر اس ــط دکت توس

ــد. ــزار گردی ــح برگ ــا 12صب ــاعت 8 ت ــاه از س ــم آذرم هفت

در ششــم آذرمــاه کارگاه مقالــه نویســی وانتشــار مقــاالت توســط دکتــر 
ــا 12  ــاعت 8 ت ــع از س ــی صنای ــروه مهندس ــهرکی از گ ــا ش محمدرض
ــف  ــای مختل ــادی از دانشــجویان از گروهه ــداد زی ــا حضــور تع ــر ب ظه

برگــزار گردیــد.
ــی توانمندیهــای صنعتــی  ــوان معرف ســخنرانی در حــوزه اشــتغال باعن
ومعدنــی اســتان سیســتان وبلوچســتان توســط مهنــدس شــهاب 

ــد. ــزار ش ــح برگ ــا 11 صب ــاه از 9 ت ــم آذرم ــواری در هفت ده

ــدت 4 ســاعت در  ــه م ــزار EndnotE ب ــرم اف ــوزش ن کارگاه آم
مــورخ هشــتم آذرمــاه توســط دکتــر احمدرضاعباســیان برگــزار گردیــد.

ــاه  کارگاه کارآفرینــی وایجــاد کســب وکار درروزســه شــنبه  16 آذر م
ــروه کســب و کار دانشــکده  ــر رضــا محمدکاظمــی مدیرگ توســط دکت
ــز  ــس مرک ــدی زیوداررئی ــر مه ــران و دکت ــگاه ته ــی دانش کار آفرین
کارآفرینــی دانشــگاه سیســتان وبلوچســتان بــا شــرکت تعدادزیــادی از 
اســاتید وکارکنــان دانشــکده برگــزار گردیــد. ایــن کارگاه ادامــه داشــته 

ــد. و در ســه جلســه دیگــر کامــل خواهــد گردی

گــزارش برگــزاری کارگاههــای تئــوری و عملــی توســط 
پژوهشــکده فنــاوری نانــو

کارگاه عملــی »مدلســازی چندمقیاســی رفتارمکانیکــی نانوســاختارها و 
نانوکامپوزیــت هــا بــا کاربــرد در ســاخت سنســور«

توســط دکتــر کیــوان نارویــی، اســتادیار دانشــگاه خواجــه نصیرالدیــن 
طوســی در 9 آذرمــاه در محــل ســالن کنفرانــس پژوهشــکده

ــد  ــح و بع ــت صب ــن کارگاه در دو نوب ــد. ای ــزار گردی ــو برگ ــاوری نان فن
از ظهــر بمــدت 10 ســاعت ادامــه داشــت. شــرکت کننــدگان در ایــن

ــا  ــی و ب ــورت ترکیب ــاختارها بص ــازی نانوس ــبیه س ــا روش ش کارگاه ب
ــده و  ــب آشناش ــیس و متل ــوس، انس ــای آباک ــرم افزاره ــتفاده از ن اس

ــد. ــازی پرداختن ــبیه س ــه ش ــك نمون ــام ی ــه انج ــی ب ــورت عمل بص

کارگاه »اشــتغال و کارآفرینــی در صنایــع نویــن« توســط دکتــر 
کارآفرینــی جهــاد پژوهشــکده  از  قــارزی  محمدابراهیــم 

دانشــگاهی در روز جمعــه 10 آذرمــاه در اتــاق 205 ســاختمان کاســها 
برگــزار گردیــد. در ایــن کارگاه بمــدت 4 ســاعت شــرکت

کننــدگان ضمــن آشــنایی بــا اصــول کارآفرینــی و چالشــهای موجــود، 
بــه شــبیه ســازی یــك نمونــه ایجــاد کســب و کار پرداختنــد و نــکات

مختلــف گفتــه شــده را در آن بــه اجــرا گذاشــته و بــه مباحثــه 
پرداختنــد.



38

       گاهنامه خبری حوزه معاونت پژوهش و فناوری/ ویژه نامه هفته پژوهش، فناور و فن بازار، آذر1396 ، دسامبر2017

ــا اســتفاده از  کارگاه عملــی و تئــوری »طیــف ســنجی نانوســاختارها ب
ــی 18  ــاه ازســاعت 15 ال روش Uv-Visible Spectroscopy » در 16 آدرم
برگــزار گردیــد. در قســمت اول ایــن کارگاه خانــم دکتــر طاهــره فنایــی 
ــان  ــك ضمــن بی ــروه مهندســی مکاترونی شــیخ االســامی دانشــیار گ
اصــول و مبانــی تئــوری طیــف ســنجی، روشــهای محاســبه مشــخصات 
ــد. در  ــریح کردن ــن روش تش ــتفاده از ای ــا اس ــواد را ب ــی م الکترونیک
ــی کارشــناس پژوهشــکده  ــم مهنــدس افســانه ناروی قســمت بعــد خان
نانــو روش کار عملــی بــا دســتگاه طیــف ســنجی را توضیــح داده و یــك 

نمونــه انــدازه گیــری را بــا حضــور شــرکت کننــدگان انجــام دادنــد.

گزارش کارگاههای هفته پژوهش دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

ــش 7  ــه پژوه ــی در هفت ــزی محیط ــه ری ــا و برنام ــکده جغرافی دانش
کارگاه را برگــزار نمــوده اســت. ایــن کارگاه هــا  بــه همــت معاونــت  و 

ــد. ــزار گردی ــا برگ ــناس پژوهشــی دانشــکده جغرافی کارش
Word آیین نگارش علمی در محیط

ــر طاوســی در  ــای دکت ــاب آق ــخ 4 آذر توســط جن ــن کارگاه در تاری ای
محــل تــاالر وحــدت دانشــکده جغرافیــا از ســاعت 11:30 الــی 13:30 
بمــدت 2 ســاعت و بــا حضــور 48 نفر از دانشــجویان و اســاتید دانشــکده 
ــیوه  ــن کارگاه ش ــت در ای ــز اهمی ــئله حائ ــد. مس ــزار ش ــا برگ جغرافی
  Word نــگارش کامــًا تخصصــی و علمــی مقــاالت در نــرم افــزار
بــود کــه شــرکت کننــدگان نــکات بســیار کلیــدی را آمــوزش دیدنــد.

ــر برنامــه  ــا تاکیــد ب ــه نویســی در رشــته جغرافیــا ب گارگاه شــیوه مقال
ریــزی روســتایی

ایــن کارگاه در تاریــخ 5 آذر مــاه 96 توســط آقــای دکتــر ســید هــادی 
طیــب نیــا اســتادیار گــروه برنامــه ریــزی روســتایی دانشــکده جغرافیای 
ــجویان و  ــراز دانش ــور 40 نف ــا حض ــتان ب ــتان و بلوچس ــگاه سیس دانش
ــا از ســاعت 11:30  ــاالر وحــدت دانشــکده جغرافی اســاتید در محــل ت

الــی 13:30 بمــدت 2 ســاعت برگــزار گردیــد. 
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گارگاه آشنایی اساتید با آیین نامه ارتقاء چالشها و پیامدهای آن
ایــن کارگاه بصــورت اختصاصــی بــرای اســاتید دانشــگاه جهــت آشــنایی 
ــر  ــای دکت ــاب آق ــدر جن ــتاد گرانق ــط اس ــاء توس ــه ارتق ــن نام ــا آیی ب
حســین نــگارش در محــل تــاالر وحــدت دانشــکده جغرافیــا از ســاعت 

ــی 13:30 بمــدت 2 ســاعت برگــزار گردیــد. 11:30 ال

جغرافیای اقتصادی جدید و تبیین نابرابری ناحیه ای در ایران 
)سخنرانی ویژه هفته پژوهش(

ــگاه  ــه دانش ــتاد فریخت ــه اس ــن افراخت ــر حس ــای دکت ــخنرانی آق س
خوارزمــی و رییــس انجمــن برنامــه ریــزی روســتایی ایــران بــه عنــوان 

ــا ــه پژوهــش ب ــژه هفت مهمــان وی
ــرو گردیــد. ایــن  اســتقبال تعــداد زیــادی از دانشــجویان و اســاتید روب
ســخنرانی در تاریــخ 8 آذرمــاه در محــل تــاالر وحــدت دانشــکده 

ــاعت ــدت 2 س ــا بم جغرافی
از 11:30 الــی 13:30 و بــا حضــور حــدود 200 نفــر از عاقمنــدان بــه 

علــم جغرافیــا برگــزار شــد.

 doWn scalinG ) کارگاه آمــوزش مــدل هــای ریزگردانــی
) بــا کاربــرد در تغییــر اقلیــم

ــی 13:30 بمــدت 2  ــخ 9 آذر از ســاعت 11:30 ال ــوق در تاری کارگاه ف
ســاعت در محــل تــاالر وحــدت دانشــکده توســط اســتادیار دانشــکده 
جغرافیــا آقــای دکتــر محســن حمیدیــان پــور و بــا حضــور 28 نفــر از 

دانشــجویان و اســاتید برگــزار گردیــد.

کارگاه بررسی عدم قطعیت در مطاعات تغییر اقلیم
ــاالر وحــدت دانشــکده  ــاه در محــل ت ــخ 11 آذر م ــن کارگاه در تاری ای
ــط  ــاعت توس ــدت 2 س ــه م ــی 13:30 ب ــاعت 11:30 ال ــا از س جغرافی

ــر پیمــان ــای دکت آق
محمــودی اســتادیار دانشــکده جغرافیــا بــا حضــور 22 نفــر از اســاتید و 

دانشــجویان برگــزار گردیــد.
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ــکده  ــی دانش ــتاوردهای پژوهش ــزاری دس ــزارش برگ گ
ــش ــه پژوه ــانی درهفت ــوم انس ــات و عل ادبی

بــرای برگــزاری هــر چــه بــا شــکوهتر هفتــه پژوهــش در آذرمــاه هــر 
ســال ایــن بــار نیــز معاونــت پژوهشــی دانشــکده ادبیــات وعلوم انســانی 
بــا یــاری کارشــناس پرتــاش فعالیــت خــودرا از اواســط مهرمــاه آغــاز 
کــرده طــی جلســات متعــدد بــا مدیــران محتــرم گروههــای آموزشــی 
ــاع  ــت اط ــی جه ــم افزای ــات ه ــرکت در جلس ــات اداری وش ومکاتب
رســانی بــه بــرآورد امکانــات پرداختــه شــد.اطاع رســانی بــرای 
ــای  ــورد نیازجهــت ارتق ــای م ــای ســخنرانی وکارگاهه ــه ه ــه برنام ارائ
ســطح علمــی دانشــجویان برگــزاری نمایشــگاه ونمایــش دســتاوردهای 
ــبختانه  ــام شد.خوش ــکده انج ــگران دانش ــر از پژوهش ــی وتقدی پژوهش
ــی  ــۀ علم ــب ،رزوم ــخ مناس ــا پاس ــکده ب ــی دانش ــأت علم ــای هی اعض
ــی را  ــای علم ــخنرانی ه ــا وس ــۀ کارگاهه ــز برنام ــود ونی وپژوهشــی خ
ــگاه  ــکده و دانش ــی دانش ــورای پژوهش ــات ش ــوده و در جلس ــه نم ارائ

ــا مصــوب گشــت. ــه ه وکارشناســان پژوهشــی برنام
ــی  ــجویان در رقابت ــی و دانش ــات علم ــای هی ــۀ اعض ــی رزوم ــا بررس ب
ــاب  ــی انتخ ــای آموزش ــکده و گروهه ــر دانش ــگران برت ــرده پژوهش فش

ــر اســت: ــه شــرح زی ــه نتیجــه ب شــدند ک
ــات  ــکده ادبی ــر دانش ــگر برت ــر پژوهش ــعلی آهنگ ــر عباس ــای دکت - آق

ــانی ــوم انس وعل
ــان وادبیــات  -آقــای دکتــر محمــود عباســی پژوهشــگر برتــر گــروه زب

فارســی
- آقــای دکتــر عبــد الرســول حســنی فــر پژوهشــگر برتــر گــروه علــوم 

اجتماعــی
ــات  ــان وادبی ــروه زب ــر گ ــگر برت ــیخ پژوهش ــد ش ــر محم ــای دکت - آق

ــی عرب
- آقای دکتر مهدی صاح پژوهشگر برتر گروه تاریخ

- آقای دکتر روح ا... شیرازی پژوهشگر برتر گروه باستان شناسی
ــات  ــان وادبی ــجویی زب ــر دانش ــگر برت ــی پژوهش ــه زینل ــم صدیق - خان

ــی انگلیس
کــه در جلســه اختتامیــه هفتــه پژوهــش از نامبــردگان تقدیــر بــه عمــل 

. مد آ
بــا امکانــات موجــود دانشــکده نظیــر ســالن ســمعی بصــری- کاســها 
وآزمایشــگاههای دارای پروژکتــور وتاالرماصــدرا برنامــه های ســخنرانی 

هــا وکارگاههــا تدویــن گشــت.
ــای بیشــتری  ــا وکارگاهه ــا اســتقبال همــکاران ســخنرانی ه امســال ب
نســبت بــه ســال پیــش ارائــه گردیــد وبــه رغــم وجــود تعطیــات میــان 
ــأت  ــای هی ــجویان واعض ــب دانش ــته ای از جان ــکاری شایس ــه هم هفت
علمــی بــرای هــر چــه بــا شــکوهتر برگــزار شــدن برنامــه هــا مشــاهده 

گردیــد.
ــخنرانی  ــه س ــز برنام ــانی نی ــوم انس ــات وعل ــکده ادبی ــل دانش در مح
ــزارش  ــه گ ــد ک ــزار گردی ــر برگ ــرح زی ــه ش ــی ب ــای علم وکارگاهه

ــد.  ــی باش ــت م ــه پیوس ــا ب ــی از کارگاهه ــری برخ تصوی
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ــی  ــود کان ــر وج ــتان سیســتان و بلوچســتان از نظ ــران و اس کشــور ای
هــای مختلــف، بســیار غنــی اســت و ایــن ثــروت خــدادادی بایــد بــه 
درســتی شــناخته و مــورد بهــره بــرداری قــرار گیــرد. احــداث نمایشــگاه 
ــان  ــر جه ــی در سراس ــنگ تزیین ــر و س ــی، گوه ــی کان ــای تخصص ه
ــمند  ــیل ارزش ــن پتانس ــا ای ــراد ب ــدن اف ــنا ش ــه آش ــایانی ب ــك ش کم
ــت  ــاعد ریاس ــر مس ــاس نظ ــر اس ــتا و ب ــن راس ــت. در ای ــته اس داش
محتــرم دانشــگاه و معــاون محتــرم پژوهشــی، »نمایشــگاه کانــی، گوهــر 
و ســنگ تزیینــی« در محــل فــن بــازار دانشــگاه توســط گروه مهندســی 
ــه  ــگاه نمون ــن نمایش ــد. در ای ــدازی ش ــال 1395 راه ان ــدن در س مع
هــای مختلــف کانــی، گوهــر و مصنوعــات ســنگی تزیینــی بــا توجــه بــه 
طبقــه بنــدی هــای علمــی رایــج در دنیــا و بــه بهتریــن نحــو ممکــن 
ــا پنجــره  از لحــاظ هنــری و زیبایــی شــناختی نگهــداری مــی شــود ت

»نمایشگاه کانی، گوهر و سنگ تزیینی«
ــرای محققیــن  ــی هــا ب ــه دنیــای جــذاب و شــگفت انگیــز کان ای رو ب
و عاقــه منــدان بــاز شــود. اهــداف مهــم دیگــر ایــن نمایشــگاه شــامل 

مــوارد ذیــل مــی باشــد:
ایجــاد اشــتغال پایــدار بــرای عاقــه منــدان حــوزه ســنگ هــای قیمتــی 

در ســطح اســتان
شناسایی انواع گوهرهای طبیعی و نمونه های مصنوعی وبدلی

مشــاوره در زمینــه شناســایی، اکتشــاف، اســتخراج و فــراوری اصولــی و 
بهینــه ســنگ های قیمتــی اســتان

ــت ایجــاد  ــی جه ــای قیمت ــرای ســنگ ه ــر ب صــدور شناســنامه معتب
ــا ــروش ســنگ ه ــد و ف ــان در خری اطمین

ایجاد زمینه های پژوهشی در مورد سنگهای قیمتی
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»مرکز تخصصی گوهرشناسی و تراش سنگ های قیمتی«

بــا توجــه بــه تاکیــد بــه موضــوع کارآفرینــی و ایجــاد اشــتغال پایــدار 
ــی و  ــی گوهرشناس ــز تخصص ــی، »مرک ــای قیمت ــنگ ه ــه س در زمین
تــراش ســنگ هــای قیمتــی« در محــل فــن بــازار دانشــگاه، مطابــق بــا 
اســتانداردهای یــك کارگاه تــراش ســنگ هــای قیمتــی توســط گــروه 
ــدازی شــد. اهــداف  مهندســی معــدن در ســال 1396 طراحــی و راه ان

اصلــی ایــن مرکــز شــامل مــوارد ذیــل مــی باشــد:
•کارآفرینــی مســتقیم بــرای دانشــجویان و ســایر عاقــه منــدان تحــت 

ــاه مــدت دوره هــای آموزشــی کوت
•دارآمدزایــی قابــل توجــه بــا آمــوزش روش هــای نویــن فــراوری ســنگ 

هــای قیمتــی و ایجــاد ارزش افــزوده بســیار بــاال
•توسعه علم گوهرشناسی نوین 

ــطح  ــنگ در س ــراش س ــای ت ــه کارگاه ه ــی ب ــات تخصص ــه خدم •ارائ

ــتان اس
•فعالیــت هــای تحقیقاتــی در زمینــه طراحــی، تــراش و بهبــود خــواص 

ظاهــری گوهرهــا
در راســتای هــدف دســتیابی بــه دانشــگاه کارآفریــن، توســعه ایــن دو 
مجموعــه تــا تبدیــل شــدن بــه یــك مجموعــه جامــع و بی¬نظیــر در 
شــرق کشــور در دســتور کار قــرار دارد کــه بــا لطــف الهــی و مســاعدت 

مســئوالن محتــرم دانشــگاه بــزودی محقــق خواهــد شــد.
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گزارش عملکرد غرفه های مرکز رشد
 در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان سیستان و بلوچستان

آماده سازی غرفه های مرکز رشد

برگزاری گارگاه ها
کارگاه مشاغل که در آینده وجود نخواهد بود                                    

زمان:96/9/4 - ساعت 10الی12

کارگاه پژوهش های مفید برای کسب و کارهای نوپا                       
زمان:96/9/6 - ساعت 10الی12

کارگاه بینش مشتری و زبان مشتری                                             
زمان:96/9/8- ساعت10الی12

کارگاه سهم تکنولوژی در دولت الکترونیک                                     
زمان:96/9/10 – ساعت10الی12

کارگاه اصول و تکنیک های مذاکره برای مدیران                              
زمان:96/9/12-ساعت 10الی12

کارگاه آشنایی با سیستمهای فازی                                              
زمان:96/9/14 – ساعت10الی12

دوازدهمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری 
با حضور ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی 

جناب آقای دکتر کمالیان و ریاست محترم 
دانشگاه سیستان و بلوچستان جناب آقای دکتر 

بندانی و هیئت همراه  آغاز گردید. 
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لیست محصوالت ارائه شده در غرفه مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
زاهدان که حاصل فعالیت هسته های فناور، واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان می باشد
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ــرکت کان  ــی از ش ــا محصول ــی ژین ــد طبیع ــد در ص ــدن ص ــورت و ب ــرم ص ــک وک ــی از ماس ــم رونمای مراس
پژوهــان مبتکــر مســتقر در مرکــز رشــد بــا حضــور ریاســت محتــرم دانشــگاه آزاد اســالمی جنــاب آقــای 
دکتــر کمالیــان و معــاون محتــرم پژوهشــی جنــاب آقــای دکتــر مهربــان و مدیــران محتــرم مرکــز رشــد و 

ــی و هیئــت همــراه  ریاســت محتــرم دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان جنــاب آقــای دکتــر بندان
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حضور ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی جناب آقای دکتر کمالیان و ریاست محترم دانشگاه 
سیستان و بلوچستان جناب آقای دکتر بندانی و هیئت همراه  در غرفه های مرکز رشد

بازدید جناب آقای مهندس جعفری مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان از غرفه های مرکز رشد

حضور رئیس و اعضا هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد در غرفه مرکز رشد 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان
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ــا بیــش از 400 واحــد دانشــگاهی در سراســر  دانشــگاه آزاد اســامی ب
ــت  ــگاه و کارگاه، ظرفی ــزار آزمایش ــش از 11ه ــتن بی ــا داش ــور و ب کش
ــار  ــد در اختی ــب درآم ــتغال زایی و کس ــی، اش ــرای کارآفرین ــی ب خوب
دارد کــه برهمیــن اســاس مدیــران دانشــگاه آزاد اســامی بــر  آن 
ــامل  ــه ش ــم ک ــت عظی ــن ظرفی ــع  ای ــتفاده از تجمی ــا اس ــا ب ــدند ت ش
 میلیارد هــا تومــان دســتگاه و تجهیــزات اســت، زمینــه را بــرای فعالیــت 
پژوهشــگران فراهــم ســازند. ســامانه ســاها بــا دارا بــودن 7هــزار و 600 
آزمایشــگاه و 3هــزار و 400 کارگاه و ارائــه بیــش از 12هــزار خدمــت، در 
واقــع یــك آزمایشــگاه بــزرگ ملــی اســت کــه نرم افــزار آن نیــز توســط 

دانشــگاهیان دانشــگاه آزاد اســامی نوشــته شــده اســت.
بــرای اســتفاده از ســامانه آزمایشــگاه هــای همــکار آزاد )ســاها( 
ــه  ــام دانشــجویان کشــور ب ــدارد و تم ــود ن ــی وج ــه محدودیت هیچ گون
ایــن ســامانه دسترســی دارنــد. بــه عبــارت دیگــر هرکســی از هرجــای 
کشــور  می توانــد بــه ســامانه ســاها مراجعــه و از امکانــات آن اســتفاده 

کنــد.
ــکار آزاد دانشــگاه آزاد اســامی  ــامانه آزمایشــگاه های هم ــداف س از اه
)ســاها(  می تــوان بــه جمــع آوری اطاعــات تجهیــزات و راه هــای 
دســتیابی بــه آزمایشــگاه ها و کارگاه هــای تخصصــی، جلوگیــری از 
خرید هــای تکــراری، بستر ســازی بــرای تأســیس آزمایشــگاه های 
ــجویان  ــی دانش ــتفاده تمام ــرای اس ــه ب ــردن زمین ــم ک ــی و فراه مل
دانشــگاه های دولتــی و غیردولتــی از  ایــن امکانــات اشــاره کــرد. 
ــام  ــرای نظ ــن توســعه شــبکه های درون و برون دانشــگاهی، اج همچنی
ــا،  ــگاه ها و کارگاه ه ــات آزمایش ــك اطاع ــی بان ــاری و طراح ــع آم جام

ــرکت های  ــازمان ها و ش ــا س ــی ب ــی و علم ــای فن ــعه همکاری ه توس
بخــش دولتــی و خصوصــی در بخــش آزمایشــگاه ها و کارگاه هــا از جمله 
ــای  ــگاهی فناوری ه ــبکه آزمایش ــران و ش ــتاندارد  ای ــی اس ــازمان مل س
راهبــردی نهــاد ریاســت جمهوری از دیگــر اهدافــی اســت کــه در  ایــن 

ســامانه در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی پیشــرفته بــه اســتادان، دانشــجویان 
توســعه  و  شبکه ســازی،  ایجــاد  کشــور،  سراســر  پژوهشــگران  و 
ــری،  ــتانی و سراس ــطح اس ــکار آزاد در س ــگاه های هم ــامانه آزمایش س
ــت، صنعــت و جامعــه،  ــه نیازهــای دول افزایــش قابلیــت پاســخگویی ب
ــتانداردهای  ــا اس ــق ب ــا مطاب ــگاه ها و کارگاه ه ــازی آزمایش استانداردس
ــرای تبدیــل آزمایشــگاه های  بین المللــی ماننــد ISO17025، تــاش ب
عضــو ســامانه بــه آزمایشــگاه های همــکار اســتاندارد، بستر ســازی 
ــزات  ــه تجهی ــگاهی در زمین ــای دانش ــدات واحده ــت از تولی و حمای
آزمایشــگاهی و کارگاهــی، اســتفاده حداکثــری از ظرفیت هــای موجــود 
در بخــش آزمایشــگاه  ها و کارگاه هــا، توســعه همکاری هــای علمــی 
ــال  ــی و اتص ــی و بین الملل ــگاه های مل ــایر آزمایش ــا س ــی ب و پژوهش
ــه یکدیگــر تنهــا بخشــی از ویژگی هــای  هــزاران آزمایشــگاه و کارگاه ب

ــت. ــاها( اس ــکار آزاد )س ــامانه هم س

ســامانه آزمایشــگاه های همــکار آزاد دانشــگاه آزاد اســامی )ســاها( در 
ــزاری  ــای نرم اف ــی و ابزاره ــع اطاعات ــك جام ــه ای از بان ــع مجموع واق
بــوده و آدرس آن saha.iau.ir اســت کــه به منظــور معرفــی و 

معرفی ساها )سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد(
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ارتبــاط آزمایشــگاه ها و کارگاه هــای دانشــگاه آزاد اســامی در دســترس 
ــا،  ــال واحده ــای درگاه اتص ــامانه دارای بخش ه ــن س ــد.  ای ــی باش م
ــات  ــگاهی، خدم ــات آزمایش ــه خدم ــا، تعرف ــنامه ها و  آیین نامه ه بخش
ــه توانمندی هــای تجهیزاتــی  آزمایشــگاهی واحدهــا، جــداول مربــوط ب
آزمایشــگاه ها، کارگاه هــای واحدهــای واحــد هــای دانشــگاهی و ... 

اســت. 
ــاها( در اســتان سیســتان و  ــکار آزاد )س ــای هم ــامانه آزمایشــگاه ه س
بلوچســتان در خــرداد مــاه ســال 1394 در دانشــگاه آزاد اســامی واحــد 
ــامانه در  ــن س ــدازی ای ــك راه ان ــی ش ــد. ب ــدازی گردی ــدان راه ان زاه
ــه عــدم وجــود نظــام آمــاری و اطاعاتــی کارآمــد  ــا توجــه ب اســتان ب
ــت  ــرای مدیری ــزاری مناســب ب ــرم اف ــود زیرســاخت ن در گذشــته و نب
ــه اســتفاده  ــا، منجــر ب ــا و کارگاه ه ــات در حــوزه آزمایشــگاه ه اطاع
بهینــه از توانمنــدی هــای آزمایشــگاهی و کارگاهــی واحــد هــای 
دانشــگاهی در اســتان سیســتان و بلوچســتان و تحقــق اهــداف دانشــگاه 

ــد. ــد گردی ــا خواه ــا و کارگاه ه در حــوزه آزمایشــگاه ه
ــتان  ــتان و بلوچس ــتان سیس ــاها در اس ــامانه س ــدازی س ــال راه ان بدنب
ــان  ــوار زب ــاب البرات ــاب کارگاه، 1 ب ــگاه، 15 ب ــاب آزمایش ــداد 50 ب تع
هــای خارجــه و 2 مــورد گلخانــه و مزرعــه آموزشــی و بیــش از 1300 
مــورد تجهیــزات آزمایشــگاهی و کارگاهــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد 

زاهــدان در ایــن ســامانه ثبــت گردیــد. 
ــه ســاهای دانشــگاه آزاد اســامی اســتان سیســتان و بلوچســتان  غرف
در نمایشــگاه هفتــه پژوهــش ســال 1396 در دانشــگاه سیســتان 
ــه در  ــورت گرفت ــای ص ــت ه ــم فعالی ــد و اه ــا گردی ــتان برپ و بلوچس

ــد: ــی باش ــل م ــرح ذی ــه ش ــگاه ب نمایش
ــد  ــه بازدی ــای همــکار آزاد )ســاها( ب ــی ســامانه آزمایشــگاه ه 1-معرف

ــان(.  ــگاه و کارشناس ــتادان دانش ــجویان، اس ــدگان )دانش کنن

2-ارائه کتابچه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی واحد زاهدان.

ــی  ــون( و معرف ــبکه هام ــتان )ش ــیمای اس ــدا و س ــا ص ــه ب 3-مصاحب
ــاها. س

ــکاری در  ــت هم ــتان جه ــاب اس ــرکت آب و فاض ــا ش ــی ب 4-رایزن
ــاب. ــاه و فاض ــری چ ــات ویدئومت ــل رب تکمی

5-رایزنــی بــا شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای اســتان جهــت اســتفاده 
از کارگاه صنایــع در ســاخت برخــی از ادوات مــورد نیــاز شــرکت.

6-ارائــه مشــاوره دوره هــای موسســه زبــان هــای خارجــه واحــد زاهدان 
.IELTS, TOEFL, EPT از قبیل

ــی  ــی، کارشناس ــای کارشناس ــته ه ــوص رش ــاوره در خص ــه مش 7-ارائ
ــان انگلیســی. ــری زب ارشــد و دکت

ــان هــای خارجــه  8-معهرفــی پتانســیل هــای موجــود در موسســه زب
واحــد زاهــدان.

9-ارائه کتب و نرم افزارهای آموزشی زبان انگلیسی.

10-توزیع پکیج آموزشی زبان انگلیسی در بین بازدید کنندگان.
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گزارش عملکرد غرفه مرکز تحقیقات علوم زمین درنمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان

ــر  ــای دکت ــاب آق ــرم دانشــگاه آزاد اســامی جن ــا حضــور ریاســت محت ــاوری ب ــه پژوهــش و فن دوازدهمیــن نمایشــگاه هفت
کمالیــان و ریاســت محتــرم دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان جنــاب آقــای دکتــر بندانــی و هیئــت همــراه ســاعت 10 صبــح  
آغــاز گردیــد. در زمــان بازدیــد از غرفــه مرکــز تحقیقــات علــوم زمیــن ابتــدا توضیحاتــی از اهــداف ، کار گــروه هــای مرکــز و 
طــرح هــای اجــرا شــده و در حــال اجــرا توســط دکتــر یاراحمدزهــی مدیــر مرکــز ارائــه گردیــد. و ســپس مراســم رونمایــی از 
ماســك وکــرم صــورت و بــدن صددرصــد طبیعــی ژینــا محصولــی از شــرکت کان پژوهــان مبتکــر مســتقر در مرکزتحقیقــات 
علــوم زمیــن بــا توضیحــات تخصصــی دکتــر نــورا و دکتــر آصــف و بــا حضــور ریاســت محتــرم دانشــگاه آزاد اســامی جنــاب 
ــرم دانشــگاه سیســتان و  ــان و ریاســت محت ــر مهرب ــای دکت ــاب آق ــرم پژوهشــی جن ــاون محت ــان و مع ــر کمالی ــای دکت آق

بلوچســتان جنــاب آقــای دکتــر بندانــی و هیئــت همــراه  صــورت گرفــت.
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تصویر 2: استقبال از ماسك وکرم صورت و بدن صددرصد طبیعی ژینا در غرفه مرکز تحقیقات علوم زمین

تصویر 3: هدیه دادن ماسك وکرم صورت و بدن طبیعی ژینا به بازدیدکنندگان از غرفه مرکز تحقیقات علوم زمین
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معرفی دانشگاه علمي- کاربردي استان سیستان و بلوچستان

ــه  ــته ب ــگاه  های وابس ــی از دانش ــردی یک ــی کارب ــع علم ــگاه جام دانش
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری اســت کــه بــا هــدف ارتقــاء ســطح 
مهــارت شــاغلین بخش  هــای متفــاوت اقتصــادی و افزایــش مهارت  هــای 
ــی  ــه اجرای ــد تجرب ــه فاق ــوزش ک ــز آم ــگان مرک ــه  ای دانش آموخت حرف
ــع  ــات، مناب ــازمان  دهی امکان ــری و س ــا بکارگی ــکیل و ب ــتند تش هس
مــادی و انســانی دســتگاه  های اجرایــی، نســبت بــه برگــزاری دوره  هــای 
ــد.  ــدام می  کن ــی و کارشناســی اق ــردی در مقاطــع کاردان ــی کارب علم

ــی  ــوزش عال ــی نظــام آم ــا متول ــردي تنه ــع علمــی کارب دانشــگاه جام
ــات و  ــوم، تحقیق ــر وزارت عل ــر نظ ــه زی ــت ک ــردی اس ــی کارب علم
فنــاوری اداره می  شــود. هــدف دانشــگاه جامــع فراهــم آوردن موجباتــی 

ــی و  ــی دولت ــتگاه های اجرای ــازمان  ها و دس ــارکت س ــه مش ــت ک اس
غیــر دولتــی را بــرای آمــوزش نیــروی انســانی متخصــص و مــورد نیــاز 
ــت،  ــور اس ــی کش ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــاوت اقتص ــای متف بخش  ه
ــه  ــرای فعالیتــی کــه ب ــد ب ــش آموختــگان بتوانن ــه شــیوه ای کــه دان ب

ــد.  ــب نماین ــارت الزم را کس ــش و مه ــود. دان ــول می ش ــا مح آن  ه
دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی در مهــر 1371 بــه تصویــب شــورای 
ــه عنــوان یکــی از دانشــگاه های  گســترش آمــوزش عالــی تأســیس و ب
وابســته بــه وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا هــدف ارتقــاء 
ــش  ــادی و افزای ــاوت اقتص ــای متف ــاغلین بخش ه ــارت ش ــطح مه س
مهارت هــای حرفــه ای دانش آموختــگان از 1373 فعالیــت خــود را 
رســماً آغــاز کــرد کــه در حــال حاضــر در مقاطــع کاردانی و کارشناســی 

و کارشناسی ارشــد اقــدام می کنــد.
ــزی، ســازماندهی، پشــتیباني های  ــع مســئولیت برنامه  ری دانشــگاه جام

ــز  ــت  گذاري  های کان و نی ــات و سیاس ــی، اطاع ــی، عملیات کارشناس
ــر  ــردی را ب ــی کارب ــه های علم ــز و مؤسس ــیابی مراک ــارت و ارزش نظ
ــردی  ــی کارب ــی علم ــوزش عال ــه های آم ــز و مؤسس ــده دارد. مراک عه
ــردی و  ــی کارب ــای علم ــی آموزش  ه ــن اجرای ــگاه، رک ــر دانش ــر نظ زی
بــه قصــد ارتقــای دانــش کار و ایجــاد مهارت  هــای متناســب بــا حــوزه 

ــراد تأســیس شــده اســت. فعالیــت شــغلی اف
ــردي اســتان سیســتان و بلوچســتان در  ــع علمــي- کارب دانشــگاه جام
ســال 1374 بــا هــدف گســترش آموزشــهاي علمــي کاربــردي فعالیــت 
ــه رشــد خــود را از ســال 78 آغــاز و  ــد رو ب خــود را آغــاز نمــود و رون
ــراژ  ــا مت ــتاني ب ــن واحــد اس ــاختمان ای ــه دارد. س بطــور مســتمر ادام

ــت.  ــرار گرف ــرداري ق ــره ب ــورد به ــال 1386 م ــع در س 420 مترمرب
ــتان در  ــتان و بلوچس ــتان سیس ــردی اس ــی کارب ــع علم ــگاه جام دانش
ــوده  ــال ب ــردی فع ــوزش علمــی کارب ــز آم حــال حاضــر دارای 30 مرک
کــه بــر اســاس آخریــن آمار بدســت آمــده از ســایت آموزشــي دانشــگاه، 
شــمار کل دانشــجویان شــاغل بــه تحصیــل در اســتان 13863 نفــر مــی 
باشــد. دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی در ایــن اســتان گــروه صنعــت، 
گــروه کشــاورزی، گــروه مدیریــت و خدمــات اجتماعــی و گــروه فرهنگ 

و هنــر را تحــت پوشــش قــرار مــی دهــد.
دستاوردها

ــارغ  تمامــي محصــوالت و دســتاوردهاي ذیــل توســط دانشــجویان و ف
التحصیــان کارآفریــن دانشــگاه علمــي- کاربــر دي اســتان ارائــه 

ــت: ــده اس گردی
-فروش سنگهاي قیمتي و نیمه قیمتي)فارغ التحصیل کارآفرین(

-صنایع دستي سوزن دوزي- خامه دوزي و آینه کاري 

حضور ریاست محترم دانشگاه سیستان و بلوچستان
 در غرفه هاي دانشگاه علمي- کاربردي استان
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-ربات
-ربات مسیریاب نوري

-ربات 5 کاره
-ماکت هتل 5 ستاره

-پرینتر سه بعدي با استفاده از وسایل دور ریختني
-ربات آتش نشان

-شارژر بي سیم
-داروهاي گیاهي

تصاویر دستاوردهای پژوهشی:
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در ایــن نمایشــگاه کــه بــه مــدت 5 روز ادامــه خواهــد داشــت دانشــگاه 
جامــع علمي-کاربــردي اســتان بــا تعــداد 4غرفــه در قالــب غرفــه هــاي 
صنعــت، کشــاورزي، فرهنــگ و هنــر، مدیریــت و خدمــات اجتماعــي 
شــرکت نمــوده و بیــش از 300 اثــر از آثار بدیــع و نوآورانه دانشــجویان، 
فــارغ التحصیــان و اســاتید دانشــگاه جامــع علمي-کاربــردي در ایــن 

نمایشــگاه رونمایــي شــد.
ــوزن دوزي،  ــتي، س ــع دس ــاي صنای ــر: هنره ــگ و هن ــه فرهن در غرف
ســکه دوزي، آینــه کاري، ســنگ هــاي قیمتــي وچــرم دوزي بــه 

ــد ــته ش ــش گذاش نمای
ــات  ــیدي، رب ــارژر خورش ــراع ش ــات :اخت ــت و اختراع ــه صنع در غرف
مســیر یــاب، المــپ ترکیبــي، زاویــه ســنج دقیــق، ســوخت هیــدروژن، 
ســازه فضــا کار قیچــي ســان تاشــو، پرینتــر ســه بعــدي و انتقــال بــرق 

بــي ســیم بــه نمایــش گذاشــته شــد 
در غرفــه خدمــات اجتماعــي: نــرم افــزار مجمــع گردشــگري شــوهاز، 

آمــوزش هــاي تخصصــي نیــاز بــه بــازار کار صنایــع چابهــار و...
ــوم گیاهــي،  ــه کشــاورزي : داروهــاي گیاهــي، ســاخت تراری و در غرف
نمایــش پرنــده خــزك )نوعــي مــرغ و خروســها کــه در مناطــق آب و 
هوایــي خشــك و بیابانــي منطقــه سیســتان پــرورش و نگهــداري مــي 
گردنــد کــه بــه دلیــل کوچــك بــودن پاهــا در ایــن نــژاد و شــباهت بــه 
خزنــدگان نــام خــزك را بــراي آن گــذارده انــد و در برابــر شــرایط نــا 
مســاعد زیســتي و بیمــاري هــا مقاومــت بســیار باالیــي دارد( در معرض 

دیــد عمــوم قــرار گرفــت و در پایــان مراســم افتتاحیه، رؤســاي دانشــگاه 
هــا و مدیــران اســتاني از غرفــه هــاي دانشــگاه جامــع علمي-کاربــردي 
اســتان بازدیــد نمودنــد کــه بیشــترین آمــار بازدیــد در ایــن نمایشــگاه 

از غرفــه دانشــگاه جامــع علمي-کاربــردي اســتان بــود
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دستاوردهای پژوهشی شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

-انتشار بیش از 13 مقاله توسط همکاران شرکت
-طرح های پژوهشی مصوب )در دست اجرا، خاتمه یافته(

-شرکت در فعالیت های میدانی، برگزاری نمایشگاه ها : 
شرکت در نمایشگاههای همه ساله وزارت نیرو- بسیج -  بانوان- هفته پژوهش وزارت نیرو و ....
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-جوایز و افتخارات علمی:
•عضویت در انجمن زمین گرمایی ایران

•عضویت در انجمن انرژی ایران

-دستاوردها
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- پروژه های میدانی:
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کمیتــه جشــنواره دانــش آمــوزي بــا هــدف بزرگداشــت هفتــه پ ژوهــش 
و فنــاوري و آشــنا کــردن دانــش آمــوزان و معلمــان بــا مقولــه پژوهــش 

اقــدام بــه برگــزاري مراســماتي نمــود.
عمــده فعالیتهــاي ایــن کمیتــه در برگــزاري ایــن جشــنواره در گــزارش 

ذیــل آورده شــده اســت:

1-شــرکت در جلســات ســتاد هفتــه پژوهــش اســتان و پذیــرش 
ــتان. ــه پژوهــش اس ــتاد هفت ــوزی  س ــش آم مســئولیت جشــنواره دان

ــه پژوهــش متشــکل از  ــه هــای هفت ــزاری برنام 2-تشــکیل ســتاد برگ
ــر از  ــش و دو نف ــق و پژوه ــروه تحقی ــس گ ــن، رئی ــر کل، معاونی مدی
کارشناســان ذیربــط و تشــکیل مشــابه ایــن ســتاد در ادارات آمــوزش و 

ــرورش شهرســتانها، نواحــی و مناطــق اســتان.  پ

ــت  ــات و قابلی ــی امکان ــور ارزیاب ــه منظ ــات کاری ب ــزاری جلس 3-برگ
اجرایــی برنامــه هــا و تصمیــم گیــری در خصــوص برنامــه هــای قابــل 

ــان ــف مجری اجــرا، تقســیم کار، نحــوه اجــرا و وظای
4- صــدور بخشــنامه و اعــام برنامــه هــای مصــوب و پیشــنهادی جهــت 

هفتــه پژوهــش و ارســال آن بــه ادارات تابعــه اســتان.
 5- برگــزاری چندیــن جلســه هماهنگــی بــا حضــور معــاون پژوهــش و 
برنامــه ریــزی و مدیریــت هــا و معاونیــن پژوهــش نواحــی ســه¬ گانــه 
شــهر سیســتان و بلوچســتان و مســئول پژوهــش ســرای دانــش آمــوزی 

جهــت اجــرای دقیــق و مطلــوب مراســم هفتــه پژوهــش.

ــا پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و پــرورش   6- ارتبــاط و هماهنگــی ب
ــت  ــرورش جه ــوزش و پ ــنهادی وزارت آم ــای پیش ــه ه ــذ برنام و اخ
هماهنگــی بیشــتر در اجــرای برنامــه هــا و نیــز دریافــت شــیوه نامــه 
ــاب  ــه انتخ ــیوه نام ــر و ش ــای برت ــان نامه¬ه ــها و پای ــاب پژوهش انتخ

ــی. ــر فرهنگ ــگران برت پژوهش

 7- تعامــل بــا دانشــگاه صنعتــی  اســتان بــه منظــور برنامــه ریــزی و 
ــی  ــوزان از موسســات پژوهشــی و صنعت ــش آم ــد دان ــدی بازدی زمانبن

ــی سیســتان و بلوچســتان .  دانشــگاه صنعت

8- درج شــعارهای پژوهشــی در ســر بــرگ مکاتبــات و بــه صــورت پیــام 
اداری. اتوماسیون  در 

9- نصــب بنــر تبلیغــی هفتــه پژوهــش در ورودی ادارات آمــوزش 
ــا  ــي ب ــور تبلیغ ــت، بروش ــار تراک ــه و انتش ــتان، تهی ــرورش کل اس و پ
ــر و  ــه پژوهــش و تکثی ــازه هــاي علمــي در هفت موضــوع پژوهــش و ت

ــه.  ــي تابع ــاي آموزش ــع آن در واحده توزی

ــام خانوادگــی،  ــام و ن ــا مشــخصات کامــل) ن 10-تهیــه 5 تختــه بنــر ب
ــه  ــن برنام ــدگان هجدهمی ــس( برگزی ــه، عک ــت، رتب ــل خدم اداره مح
ــش و  ــه پژوه ــی در هفت ــر فرهنگ ــگران برت ــده، پژوهش ــم پژوهن معل
نصــب آنهــا در ورودی اداره کل آمــوزش و پــرورش، پژوهشــکده تعلیــم 
و تربیــت، نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی، محــل برگــزاری مراســم 

ــی شــهر زاهــدان. ــل و ورودی اصل تجلی

11- هماهنگــی و دریافــت برنامــه ســخنرانی پژوهشــگران از دانشــگاه 
سیســتان و بلوچســتان، دانشــگاه علــوم پزشــکی و دانشــگاه آزاد 
اســامی سیســتان و بلوچســتان و اجــرای برنامــه ســخنرانی در مــدارس 

ــه شــهر سیســتان و بلوچســتان. متوســطه نواحــی ســه گان

12- برپایــی غرفــه آمــوزش و پــرورش و حضــور فعــال پژوهــش ســرای 
ــرورش  ــوزش و پ ــده ام ــوان نماین ــه عن ــك ب ــه ی ــوزی ناحی ــش آم دان
اســتان و معرفــی و ارائــه اختراعــات، ابتــکارات و پژوهــش هــای دانــش 
آمــوزان و در معــرض بازدیــد قــراردادن ُکتــب تالیفــی همــکاران 

ــای پژوهشــی اســتان در محــل  ــتاورد ه ــی در نمایشــگاه دس فرهنگ

13- موفقیــت غرفــه آمــوزش و پــرورش اســتان در کســب رتبــه غرفــه 
برگزیــده نمایشــگاه در بیــن دســتگاه هــای اجرایــی اســتان و تجلیــل از 
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش و معاونــت پژوهــش بــا حضــور معاونــت 

اســتانداری در مراســم اختتامیــه نمایشــگاه.
       

14- برگــزاری نمایشــگاه کتــاب، اختراعــات، ابتــکارات، دســت ســاخته 
ــش آمــوزان در مــدارس  هــا  و دســتاوردهای پژوهشــی معلمــان و دان

کلیــه شهرســتانها، نواحــی و مناطــق.

ــا  ــه ه ــي، کتابخان ــي پژوهش ــز علم ــا مراک ــدارس ب ــي م 15- هماهنگ
ــن  ــوزان از ای ــش آم ــد دان ــوزي و بازدی ــش آم و پژوهــش ســراهاي دان

ــز. مراک

ــف  ــای مختل ــوزان دوره ه ــش آم ــر از دان ــه 500 نف ــد روزان 16- بازدی
تحصیلــی نواحــی چنــد گانــه شــهر زاهــدان از نمایشــگاه دســتاوردهای 

پژوهشــی اســتان

ــم  ــه معل ــن برنام ــده  هجدهمی ــار برگزی ــع آوری آث ــه و جم 17- تهی
ــی  ــدام پژوهش ــزارش اق ــه گ ــاب خاص ــاپ در کت ــت چ ــده جه پژوهن

ــدام(. ــت اق ــکاران) در دس هم

ــگ  ــش زن ــی پژوه ــش در روز مل ــگ پژوه ــه صــدا در آوردن زن 18- ب
پژوهــش بــه صــورت نمادیــن در دبیرســتان جــواد االئمــه  از آمــوزش و 
پــرورش ناحیــه دو سیســتان و بلوچســتان توســط خانــم مرضیــه گــرد 
ــا حضــور  ــی و ب ــر انتفاع ــدارس غی ــازمان م ــس س ــر و رئی ــاون وزی مع

جشنواره دانش آموزي
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مدیــر کل، معاونــت پژوهشــی اداره کل ، مســئولین ادارات نواحــی شــهر 
زاهــدان و دیگــر کارشناســان در روز چهارشــنبه مورخــه 94/9/25 
ــت و ضــرورت  ــورد اهمی ــن مراســم  در م ــد. ســخنرانان ای ــه ش نواخت
ــان  ــی بی ــرورش مطالب ــوزش و پ ــام آم ــگاه آن در نظ ــش و جای پژوه
نمودنــد. در ادامــه بــا اهــداء لــوح وجایــزه از پژوهشــگران برتــر کشــوری 
و، دانــش آمــوزان پژوهشــگر و موفــق در کنکــور و المپیــاد هــا تقدیــر 
ــه عمــل آمــد. در ســایر شهرســتانها و مناطــق اســتان نیــز  و تشــکر ب
ــق علمــی،  ــا دعــوت از شــخصیت هــای موف ــگ پژوهــش ب مراســم زن
فرهنگــی و اجتماعــی در مــدارس و ســخنرانی در مــورد جایــگاه، نقــش 
و اهمیــت پژوهــش در توســعه و پیشــرفت علمــی کشــور بــه اجــرا در 

آمــد.
ــر  ــوب ت ــه مطل ــرای هرچ ــت اج ــم جه ــات منظ ــزاری جلس 19- برگ

ــش ــه پژوه ــای هفت ــه ه برنام

20- ارســال 25 عنــوان گــزارش برتــر اســتانی بــه پژوهشــگاه مطالعــات 
آمــوزش و پــرورش جهــت شــرکت در مرحلــه کشــوری برنامــه معلــم 

پژوهنــده و کســب رتبــه برتــر کشــوری توســط  

ــوزش و  ــش اداره کل آم ــق و پژوه ــروه تحقی ــس گ ــور رئی 21- حض
ــوزی و  ــش آم ــر دان ــگران برت ــر از پژوهش ــم تقدی ــرورش  در مراس پ
فرهنگــی و شــرکت در جلســات هــم اندیشــی بــه عنــوان برنامــه جانبــی 

مراســم.

ــی  ــه کتاب ــن تهی ــان و همچنی ــات فرهنگی ــار و تالیف ــت آث 22-  ثب
ــی. ــان فرهنگ ــوان مولف باعن

23- برگــزاری آزمــون ســنجش دانــش و مهــارت پژوهشــی در مناطــق 
ــه کار گیــری  ــا هــدف شناســایی نیروهــای توانمنــد جهــت ب اســتان ب

در آمــوزش پژوهــش و داوری مســابقات و جشــنواره هــای پژوهشــی.
 

ــوزان دوره  ــش آم ــت دان ــی جه ــا نویس ــابقه انش ــزاری مس 24- برگ
ابتدایــی و متوســطه اول بــا موضــوع ویژگــی هــای یــك دوســت خــوب، 
نقــش مــا در نگهــداری محیــط زیســت، ویژگــی هــای یــك شــهروند 

خــوب.

25- برگــزاری مســابقه کتــاب خوانــی بــا موضــوع آمــوزش روش 
پژوهــش علمــی بــه زبــان ســاده جهــت دانــش آمــوزان دوره متوســطه 
ــرار دادن  ــوان و ق ــا همیــن عن ــاب ب ــق اســکن یــك کت اســتان از طری

ــت و  اداره کل . ــم و تربی ــکده تعلی ــایت پژوهش ــل آن در س فای
                               

ــان و  ــت معلم ــدت جه ــاه م ــي کوت ــاي آموزش ــکیل کارگاهه 26- تش
دانــش آمــوزان بــا موضوعــات: روش تحقیــق، اقــدام پژوهــي، گــزارش 

ــه علمــي. ــن مقال نویســي و تدوی

27- برگــزاری جلســه عمومــی در کلیــه مــدارس بــا موضــوع: » 
ــان و  ــن معلم ــی در بی ــزه پژوهش ــت انگی ــاد و تقوی ــای ایج راهکاره
ــه ســتاد شهرســتان، ناحیــه  ــات آن ب ــش آمــوزان« و ارســال مصوب دان

ــه. و منطق
                                                          

28- برگــزاری جلســه گفتگــوی پژوهشــی در مــدارس خــاص) شــاهد، 
فرزانــگان، نمونــه( بــا حضــور پژوهشــگران ممتــاز اســتان. 

29- گــردآوری اســامی و مشــخصات همــکاران پژوهشــگر توســط 

ــی  ــگران فرهنگ ــات پژوهش ــك اطاع ــکیل بان ــدارس و تش ــران م مدی
ــتان. اس

ــم  ــوزی و فراه ــش آم ــای دان ــش ه ــه پژوه ــت ب ــه و اهمی 30- توج
نمــودن حضــور دانــش آمــوزان پژوهشــگر در مراســم اســتانی و تجلیــل 

ــا حضــور اســتاندار و ســایر مقامــات اســتانی. از آنهــا ب

 31- فراخــوان و گــرد آوری ُکتــب تألیفــی همــکاران فرهنگــی و 
تشــکیل بانــك اطاعــات مولفیــن فرهنگــی معرفــی آثــار و اســتفاده در 

ــت. ــم و تربی ــکده تعلی ــه پژوهش کتابخان

32- تهیــه و انتشــار دههــا عنــوان تراکــت و شــعار بــا موضــوع پژوهــش 
توســط کمیتــه هــای پژوهشــی ادارات تابعــه اســتان.

ــده و داوران  ــم پژوهن ــه معل ــن برنام ــل از داوران هجدهمی 33- تجلی
انتخــاب پژوهشــگران برتــر بــا حضــور مدیــر کل آمــوزش و پــرورش و 

ــات اســتانی .   ســایر مقام

34- تقدیــر از 15  نفــر از دانــش آمــوزان و معلمــان مختــرع و مبتکــر 
و فعــال در برپایــی نمایشــگاه0

ــف  ــب جدیدالتألی ــاب از ُکت ــوان کت ــار عن ــوای چه ــل محت 35- تحلی
ــطه اول. ــی و متوس ــای ابتدای ــتم دوره ه ــم و هش ــای شش ــه ه پای

36- انعــکاس اخبــار و رویــداد هــای پژوهشــی در ســایت اصلــی اداره 
کل، رســانه هــای جمعــی، صــدا و ســیما و مطبوعــات محلــی اســتان 

توســط اداره روابــط عمومــی.

37-تشــکیل جلســات متعــدد بــا دانشــگاه فرهنگیــان و معاونــت هــای 
اداره کل آمــوزش و پــرورش جهــت برگــزاری مراســم هفتــه پژوهــش 

38- حضــور پژوهشــگر برتــر کشــوری و معلــم پژوهنــده برتــر کشــوری 
در مراســم تقدیــر از پژوهشــگران برتــر کشــوری در تهــران و تجلیــل از 

ایــن عزیــزان بــا حضــور مقــام عالــی وزارت.
                       

ــن  ــدگان هجدهمی ــر از برگزی ــی و تقدی ــش معرف ــزاری همای 39- برگ
ــده.     ــم پژوهن ــه معل برنام

ــی،  ــر بندان ــا حضــور دکت ــدگان پژوهشــی ب ــل از برگزی ــش تجلی همای
ریاســت  محترم دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان سیســتان و بلوچستان، 
ــا و  ــت ه ــاون پژوهــش، مدیری ــرورش، مع ــوزش و پ ــر کل اداره آم مدی
ــر  ــش از 400 نف ــن پژوهشــی و بی ــن پژوهشــی نواحــی ، رابطی معاونی
ــراد  ــزار گردید.ای ــاالر فردوســی ، برگ ــده در محــل ت ــان پژوهن از معلم
ــرورش در  ــوزش و پ ــرکل آم ــی و مدی ــر بندان ــط دکت ــخنرانی توس س
خصــوص نقــش و جایــگاه پژوهــش در آمــوزش و پــرورش ، معرفــی و 
ــه ارزش ؟ میلیــون ریــال  ــا اهــداء جوایــزی ب تجلیــل از پژوهشــگران ب
بــه 3  نفــر پژوهشــگر برتــر فرهنگــی و 26 نفــر از منتخبیــن معلمــان 
پژوهنــده اســتانی هجدهمیــن برنامــه معلــم پژوهنــده، 5 نفــر از دانــش 
آمــوزان پژوهشــگر و 3نفــر از مدیــران فعــال در بخــش اقــدام پژوهــی از 

دیگــر برنامــه هــای ایــن مراســم بــود.

40- جمــع بنــدی مراســم هجدهمیــن برنامــه معلــم پژوهنده و مراســم 
ــزی  ــه ری ــه ســازمان پژوهــش و برنام ــکاس آن ب ــه پژوهــش و انع هفت

آموزشــی و پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و پــرورش
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لیست اقدامات انجام شده برای اجرای نمایشگاه استانی هفته پژوهش

1-انتخاب مدیر اجرایی نمایشگاه توسط معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
در اولیــن جلســه شــورای سیاســت گــذاری هفتــه پژوهــش، دبیــر نمایشــگاه، مدیــر اجرایــی نمایشــگاه توســط دکتــر کــردی تمندانــی معــاون 
پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه انتخــاب گردیــد. در ایــن جلســه بــه منظــور تبییــن و تشــریح وظایــف کمیتــه هــای  9 گانــه اجرایــی نمایشــگاه و امور 
نمایشــگاهی، دکتــر عبــداهلل میرشــکار عضــو هیــات علمــی گــروه مهندســی صنایــع بعنــوان مدیــر اجرایــی دوازدهمیــن نمایشــگاه دســتاوردهای 
پژوهــش، فنــاوری و فــن بــازار اســتان سیســتان و بلوچســتان انتخــاب گردید.همچنیــن بــه رســم هــر ســاله رییــس دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت نیــز 
بعنــوان دبیــر نمایشــگاه معرفــی گردیــد کــه امســال نیــز اقــای دکتــر علیرضــا شــهرکی معرفــی گردیــد. امــا بــا توجــه بــه تفویــض مقــام دفتــر 

ارتبــاط بــا صنعــت، در ادامــه دکتــر فاطمــی عهــده دار ایــن ســمت گردیدنــد. 
دکتــر کــردی تمندانــی معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه در ســخنانی بــا اشــاره بــه اینکــه هفتــه پژوهــش و فنــاوری در هفتــه اول آذرمــاه 
برگــزار مــی شــود، گفــت: بــا توجــه بــه گســتردگی برنامــه هــا ایــن هفتــه مهــم و لــزوم هماهنگــی واحدهــای مختلــف ایجــاب میشــود. وی بــر 
بســتر ســازی بــه منظــور شناســایی، عرضــه و تجــاری ســازی یافتــه  هــای پژوهشــی و فنــاوری، برقــراری ارتبــاط ســازنده میــان پژوهشــگران و 

فنــاوران دســتگاه هــای اجرایــی و خریــداران دســتاوردها و تقویــت ارتبــاط دانشــگاه و جامعــه تاکیــد کــرد.
دکتــر کــردی ادامــه داد: انتشــار عملکــرد مطالعاتــی و تحقیقاتــی واحدهــای دانشــگاهی، تشــویق و تقدیــر پژوهشــگران، فنــاوران و پژوهشــیاران و 
ارزیابــی فعالیــت هــای پژوهشــی و فنــاوری یــك ســاله واحدهــا و مراکــز دانشــگاهی، ادارات، ارگانــه و ســازمانهای دولتــی در اســتان سیســتان و 
بلوچســتان از دیگــر اهــداف عملیاتــی برنامــه هفتــه پژوهــش اســت. همچنیــن دکتــر کــردی بــا اشــاره بــه رقابــت هــای عظیــم دانشــگاه سیســتان 
و بلوچســتان در عرصــه آمــوزش عالــی و گســتردگی آن در اســتانهای کشــور، گفــت: بایــد بســتر مناســبی بــرای تبدیــل پتانســیل هــای بالقــوه 

دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــه بالفعــل فراهــم شــود و بــا یــك نــگاه جدیــد بــه تغییــرات رخ داده شــده توجــه کــرد.

2-تشکیل سریع تیم اجرایی نمایشگاه و تقسیم وظایف به هر کدام از اعضای ستاد
در دومیــن جلســه شــورای سیاســت گــذاری هفتــه پژوهــش، پــس از انتصــاب دکتــر عبــداهلل میرشــکار بعنــوان مدیــر اجرایــی نمایشــگاه، تشــکیل 
تیــم اجرایــی برگــزاری نمایشــگاه در دســتور کار قــرار گرفــت. دکتــر علیرضــا شــهرکی رییــس دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه و دبیــر ســتاد، 
ــل  ــد، جشــنواره تجلی ــتاوردهای جدی ــی از دس ــاوری و رونمای ــزاری نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش و فن ــه پژوهــش را برگ ــای هفت ــه ه برنام
ــانه  ای دانســت.  وی  ــد رس ــات هدفمن ــی دانشــگاهی و تبلیغ ــزات تحقیقات ــب تخصصــی و تجهی ــر، نمایشــگاه کت ــاوران برت از پژوهشــگران و فن
بــر توانمنــدی هــای بــی نظیــر دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در حــوزه هــای علمــی و مهندســی اشــاره کــرد و افــزود: دانشــگاه سیســتان و 
بلوچســتان  بازویــی قــوی بــرای اســتان و کشــور اســت و انتظــار مــا از وزارت علــوم ایــن اســت کــه نــگاه جامــع تــری بــه دانشــگاه داشــته باشــد. 
در ادامــه ایــن نشســت بــه تشــریح فعالیــت کمیتــه هــای مختلــف پرداختــه شــد و در خصــوص داوری و انتخــاب پژوهشــگر برتــر، طــرح و مقالــه 
برگزیــده در رشــته هــای مختلــف علــوم انســانی، علــوم پایــه، فنــی و مهندســی، هنــر و معمــاری و توضیحاتــی را ارائــه داد. بــر اســاس تجربیــات 
دوره هــای قبلــی،9 کمیتــه مجــزا تشــکیل،  مســئوالن کمیتــه هــا انتخــاب و شــرح وظایــف انهــا مشــخص گردیــد. در ایــن جلســه اقــای ابراهیــم 
نــگارش  بعنــوان دبیــر و اقــای حمیدرضــا میرابــی مقــدم بعنــوان نایــب دبیــر انتخــاب و حکــم انهــا بــه انهــا اعطــا گردید.همچنیــن کمیتــه هــای 

ده گانــه بدیــن شــرح  تعریــف گردیــد: 
دبیر نمایشگاه:  دکتر کردی تمندانی

دبیر اجرایی: دکتر علیرضا شهرکی-دکتر سید امیراسعد فاطمي
مسؤل نمایشگاه:  دکتر عبداهلل میرشکار

دبیر اجرایی نمایشگاه: مهندس ابراهیم نگارش
نایب دبیر اجرایی نمایشگاه: مهندس حمیدرضا میرابی مقدم

1-کمیته تدارکات و کارپردازی
2- کمیته غرفه آرایی و چیدمان

3-کمیته تبلیغات
4-کمیته نقلیه

5-کمیته حراست
6- کمیته نظارت و ارزیابی

7-کمیته روابط عمومی : آقای میرابی مقدم 
8-کمیته امور عمومی و خدمات:

9- -کمیته تشریفات: بخش خواهران- کمیته تشریفات: بخش برادران

3-تشکیل دبیرخانه مرکزی نمایشگاه در محل آزمایشگاه مرکزی
 دکتــر کــردی تمندانــی در راســتاي تحقــق اهــداف نمایشــگاه اســتانی، کمــك بــه سیاســت گــذاري، برنامــه ریــزي و انجــام فعالیــت هــاي الزم 
بــه منظــور ارتقــاي کمــي و کیفــي دوازدهمیــن نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش، فنــاوری و فــن بــازار اســتان سیســتان و بلوچســتان دســتور بــه 

تشــکیل دبیرخانــه مرکــزی نمایشــگاه در محــل آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان داد.
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دبیرخانــه مرکــزی نمایشــگاه بــا بهــره گیــري از تمامــي ظرفیــت هــا و تجــارب دانشــگاه در امــر برگــزاري مطلــوب نمایشــگاه تشــکیل گردیــد. 
ایــن دبیرخانــه تحــت نظــارت اســتانداری و دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بعنــوان مجریــان برگــزاری نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش، فنــاوری 
ــازار اســتانی و براســاس قوانیــن و رســالت هــاي وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری فعالیــت مــي کنــد. از مهمتریــن مأموریتهــای ایــن  و فــن ب
ــا  ــه منظــور ارتقــاي کمــي و کیفــي نمایشــگاه ب ــه سیاســتگذاري ، برنامــه ریــزي و انجــام فعالیــت هــاي الزم ب ــه کمــك ب ــه میتــوان ب دبیرخان
بهــره گیــري از تمامــي ظرفیــت هــا وتجربــه هــا و گــردآوري تجــارب و ســوابق نمایشــگاه هــای برگــزار شــده ي پیشــین بــه منظــور اســتفاده 
ــادات متخصصیــن و  و بهــره منــدي از آنهــا در نمایشــگاه هــای اســتانی امســال و ســالهای در پیــش رو، گــردآوري نظــرات، پیشــنهادات و انتق
صاحــب نظــران در راســتاي برگــزاري هرچــه بهتــر نمایشــگاه هــای اســتانی و  ارتقــا، یکســان ســازي و اســتاندارد کــردن فرآینــد انتخــاب و داوري 
ــن  ــي نمایشــگاه هــای برگــزار شــده -تهیــه و تدوی ــا ســایر دانشــگاه هــای اســتان، ارزیاب ــاري ب ــر، همی دســتاوردهای اســتانی و دانشــگاهی برت
آئیــن نامــه یــاد نمــود. ایــن دبیرخانــه انجــام وظایــف: انجــام امــور اداري و اجرایــي دبیرخانــه- ارائــه ي گــزارش عملکــرد دبیرخانــه بــه معاونــت 
پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه و حــوزه پژوهــش اســتانداری-  برگــزاري جلســات بــه منظــور تبــادل نظــر و انتقــال تجربیــات و نیــز دســتیابي بــه 
اهــداف دبیرخانــه بــا اعضــای کمیتــه هــا و نماینــدگان ادارات و ارگانهــای دولتــی اســتان و انجــام هماهنگــي الزم بیــن کمیتــه هــا و ادارات مهمــان  

نمایشــگاه را برعهــده دارد.

4-مکان یابی نمایشگاه استانی در سلف کشتی به عنوان فضای موجود برای برگزاری هرچه بهتر نمایشگاه 
ــی و  ــازمانرهای دولت ــا، ادارات و س ــکده ه ــا و پژوهش ــکده ه ــدگان دانش ــش،  نماین ــه پژوه ــذاری هفت ــت گ ــورای سیاس ــه ش ــومین جلس در س
خصوصــی اســتان حضوریافتنــد و بطــور شــفاهی ابعــاد غرفــه ی مــورد نیــاز خــود را مطــرح نمودنــد . پــس از دریافــت درخواســت کتبــی ابعــاد 
ــار ســلف  ــی کــه محــل قبلــی برگــزاری نمایشــگاه در اختی ــی نمــود.از انجای ــه جایاب ــدام ب ــاز، کمیتــه برگــزاری نمایشــگاه اق ــه ی مــورد نی غرف
ســرویس دانشــگاه قــرار گرفتــه بــود چنــد ســالن ورزشــی در دانشــگاه پیشــنهاد گردید.امــا بــا توجــه بــه اســتقبال ادارات و دانشــگاهها و کمبــود 
جــا، پــس از رایزنــی فــراوان، ســالن قبلــی برگــزاری تــا پایــان برگــزاری فراینــد نمایشــگاه در اختیــار دبیرخانــه برگــزاری نمایشــگاه قــرار گرفــت 

تــا کار غرفــه ســازی و غرفــه ارایــی پــس از برگــزاری مســابقات ســازه هــای ماکارونــی انجــام پذیــرد.

5-بررسی فضای موجود و رسم نقشه مهندسی برای غرفه ها در جهت بهره برداری بهتر از فضا
پــس از انتخــاب ســالن بــزرگ ســلف ســرویس دانشــگاه بعنــوان محــل برگــزاری نمایشــگاه فضــای موجــود  بصــورت کامــا مهندســی و علمــی 
بررســی، و متــراژ دقیــق دو ســالن محــل برپایــی غرفــه هــا مشــخص گردیــد. در جهــت بهــره بــرداری بهتــر از فضــا نقشــه مهندســی بــرای غرفــه 
هــا رســم و  بــا توجــه بــه عاقــه و پیشــنهاد دانشــکده هنــر و معمــاری در جهــت غرفــه آرایــی، نماینــده دانشــکده بــه پیمانــکار ســاخت غرفــه هــا 
معرفــی و طــرح پیشــنهادی ارایــش غرفــه هــا بــه پیمانــکار تحویــل داده شــد. امســال برخــاف ســال هــای دیگــر از روش بیــرون رفتگــی غرفــه 
هــای مجــاور بصــورت اریــب کــه باعــث عمــق دادن بــه غرفــه هــای نمایشــگاهی میگــردد اســتفاده مــی گــردد. و فضــای بیــن دو غرفــه نیــز بــا 
اســتندهای تبلیغاتــی پــر خواهــد گردیــد. در ادامــه پیمانــکار برپایــی غرفــه هــا بــا ارائــه نظــرات ســازنده و بکارگیــری تجربیــات تخصصــی ایــرادات 

کار را برطــرف نمودنــد و طــرح پیشــنهادی دانشــکده هنــر و معمــاری تاییــد گردیــد.  

6-بکارگیری کارکنان و دانشجویان جهت تسریع امور محوله
ــال و متخصــص – ــب و فع ــای داوطل ــه شــد از تمــام نیروه ــم گرفت ــه پژوهــش تصمی ــذاری هفت ــزار شــده شــورای سیاســت گ در جلســات برگ

ــد  ــا دو کارمن ــك ی ــته شــد ی ــا خواس ــوان از دانشــکده ه ــك فراخ ــردد. طــی ی ــتفاده گ ــه اس ــد و باتجرب ــی دانشــجویان عاقمن ــدان، حت کارمن
ــارده شــوند. ــکار گم ــح ب ــا مشــخص و در جــای صحی ــرد انه ــه، تخصــص و عملک ــس از مصاحب ــا پ ــی ت ــه معرف ــه دبیرخان ــد خــود را ب عاقمن

همچنیــن از دانشــجویان عاقمنــد بصــورت کار دانشــجویی اســتفاده و پــس از برگــزاری نمایشــگاه، بــا اهــدای لــوح تقدیــری کــه دارای اهمیــت 
پژوهشــی بــوده و مزیــن بــه مهــر و امضــای مجریــان نمایشــگاه –یعنــی اســتاندار و ریاســت دانشــگاه مــی باشــد از انــان تقدیــر بعمــل مــی ایــد.

برای کارمندان نیز رد نمودن اضافه کار و اهدای کارت هدیه و لوح تقدیر در نظر گرفته شد. 

7-تشکیل 4 جلسه داخلی با دانشکده ها و پژوهشکده ها و سایر ارگانهای ذیربط برای هماهنگی امور
از مهــر مــاه امســال تاکنــون دبیرخانــه برگــزاری دوازدهمیــن نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش، فنــاوری و فــن بازار اســتان سیســتان و بلوچســتان،  
ــه خواســته  ــه بررســی مشــکات و بررســی کمبودهــا و توجــه ب ــا دانشــکده هــا و پژوهشــکده هــا دانشــگاه برگزارنمــود و  ب ــی ب 4جلســه داخل
هــای دانشــکده هــا در جهــت هرچــه بهتــر برگــزار نمــودن نمایشــگاه پرداختــه شــد. ایــن جلســات هــر هفتــه روزهــای یکشــنبه ســاعت 12 
ــار درهفتــه روزهــای یکشــنبه و ســه شــنبه هــر  ــه هفتــه پژوهــش بصــورت دوب ــان و نزدیــك شــدن ب ظهــر تشــکیل گردیــد کــه  در اواخــر اب
هفتــه برگــزار میگــردد.در ایــن جلســات درخواســت هــای دانشــکده هــا و پژوهشــکده هــا در جهــت خریــد امکانــات و تجهیــزات ارایــش غرفــه 
هــا   بررســی و در زمینــه اســتفاده از امکانــات موجــود تجربیــات کارشناســان غرفــه هــا مــورد تبــادل نظــر واقــع گردیــد.در ایــن جلســات اخریــن 

قوانیــن برگــزاری نمایشــگاهها در اختیارحاضریــن قــرار گرفــت. 

8-تشکیل جلسه استانی با نمایندگان سایر ادارات و ارگانهای استان و تشریح روند برگزاری نمایشگاه
از مهــر مــاه امســال تاکنــون دبیرخانــه برگــزاری دوازدهمیــن نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش، فنــاوری و فــن بازار اســتان سیســتان و بلوچســتان، 
2 جلســه بــا نماینــدگان ادارات و ســایر ارگانرهــای اســتان برگزارگردیــد.در ایــن جلســات رونــد برگــزاری نمایشــگاه تشــریح و در ادامــه مشــکات و 
کمبودهــا بررســی گردیــد.در ایــن جلســات براســاس قوانیــن نمایشــگاهی قیمــت هــر غرفــه براســاس متــراژ تعییــن شــده متــری 100 هزارتومــن 
تعییــن و غرفــه بــه دو صــورت 9 متــری و 12 متــری  در اختیــار عاقمنــدان قــرار گرفــت. همچنیــن ســقف در اختیــار گرفتــن غرفــه حداکثــر 
5 غرفــه تعییــن کــه در صــورت افزایــش تقاضــا ایــن تعــداد کاهــش خواهــد یافت.همچنیــن  اعــام گردیــد کتابچــه نمایشــگاه بهتــر و جامــع تــر 
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از پارســال چــاپ خواهــد شــدبرای همیــن فرمــت و تمپلــت فــرم درج اطاعــات شــرکت کننــدگان در اختیــار نمایمــدگان قــرار گرفت.همچنیــن 
فایــل PDF  ویــژه نامــه هفتــه پژوهــش ســال 95 نیــز از طریــق تلگــرام در اختیــار نماینــدگان ادارات قــرار گرفــت.در ادامــه نیــز درخواســت هــا و 

انتظــارات ادارات مــورد بررســی قــرار گرفــت. و درخواســتهای کتبــی درخواســت غرفــه جمــع اوری گردیــد.

9-ثبــت نــام در ســایتهای معرفــی شــده از طــرف ســتاد مرکــزی نمایشــگاه و اخــذ شناســه کاربــری بــرای دانشــگاه سیســتان 
و بلوچســتان

ــازار در خصــوص اختصــاص فضــای  ــاوری و فن ب ــال فراخــوان عمومــی ســتاد برگــزاری هجدهمیــن نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش و فن بدنب
ــران تِــك هــاب( )www.Irantechhub.ir( و اعــام مهلــت ثبــت طــرح هــا و  ــی فنــاروی هــا )ای نمایشــگاهی و ثبــت فنــاوری هــا در ســایت ارزیاب
ــن نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش و  ــاه 96  و شــرط تخصیــص فضــای نمایشــگاهی در هجدهمی ــان م ــا  15 آب ــن ســامانه ت ــا در ای فناوری ه
فنــاوری و فــن بــازار مشــروط بــه ثبــت فنــاوری در ایــن ســامانه، دبیرخانــه برگــزاری دوازدهمیــن نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی اســتانی اقــدام 
بــه ثبــت نــام در ســامانه ایــران تــك هــاب نمــوده و طــرح هــا و فناوری هــای ســال 96  دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان و ادارات و ســازمانهای 
اســتان را ثبــت نمــود و شناســه کاربــری بــرای دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان اخــذ گردید.دکتــر کــردی تمندانــی دبیــر نمایشــگاه بــا اشــاره 
بــه وســعت و تنــوع محصــوالت و فنــاروی هــا در فــن بــازار اشــاره کــرد: یکــی از دغدغه هــای مخاطبــان نمایشــگاه، مکان یابــی و دسترســی بــه 
ــرداری از تمــام ظرفیتهــای موجــود، دسترســی بهتــری  ــا بهره ب ــا برنامــه ریــزی جامــع و ب فنــاوری هــای مــورد نظــر خــود اســت کــه امســال ب

خواهنــد داشــت.

10-ثبــت نــام درخواســت غرفــه در بهتریــن ســالن نمایشــگاه تهــران بــرای دانشــگاه سیســتنان و بلوچســتان ) همجــواری بــا 
دانشــگاه تهــران و غرفــه مدیریــت نمایشــگاه تهــران(

ــاروی  ــی فن ــدون ثبــت فنــاوری هــا در ســایت ارزیاب ــا ســال قبــل داشــت.آن هــم ب ــه امســال یــك تفــاوت عمــده ب ــام درخواســت غرف ثبــت ن
ــن  ــزو اولی ــود. دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان امســال ج ــدور نب ــران مق ــالن نمایشــگاه ته ــه در س ــاب ( ،درخواســت غرف ــك ه ــران تِ ــا )ای ه
دانشــگاههایی بــود کــه اقــدام بــه ثبــت فنــاوری هــا در ســامانه نمــود. نتیجــه اینــکار همجــواری بــا دانشــگاه تهــران و غرفــه مدیریــت نمایشــگاه 
تهــران در بهتریــن ســالن نمایشــگاه تهــران بود.دبیرخانــه دومــاه قبــل ازفراینــد برگــزاری نمایشــگاه  نســبت بــه جمــع اوری فناوریهــای دانشــگاه 

و ادارات اقــدام نمــوده بــود و اینــکار پروســه ثبــت نــام را تســریع نمــود.

11-ثبت فناوریهای ارائه شده توسط دانشکده ها و پژوهشکده ها و مرکز رشد در سامانه وزارت علوم
ــرکت کنندگان  ــات ش ــه اطاع ــی ب ــگاه، دسترس ــی نمایش ــط داخل ــق در محی ــی دقی ــوان مکان یاب ــافا(، میت ــامانه وزارت علوم)س ــای س از ویژگیه
ــن  ــاروی و ف ــش، فن ــتاوردهای پژوه ــگاه دس ــر نمایش ــد دبی ــا و تاکی ــن ویزگیه ــه ای ــه ب ــمرد.با توج ــن را برش ــنجی آن الی ــا و نظر س و فناوری ه
بــازار 1396 دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان نســبت بــه فراخــوان ثبــت فناوریهــای ارائــه شــده توســط دانشــکده هــا و پژوهشــکده هــا و مرکــز 
ــرای داوری  ــد. تــا دغدغه هــای اصلــی ب ــام اقــدام نمودن ــه پروســه ثبــت ن رشــد در ســامانه وزارت علــوم اقــدام نمود.دانشــکده هــا نیــز نســبت ب
ــه  ــا توجــه ب ــوده تســهیل و تســریع گــردد. مشــخص گردیــد ب ــا ایــن عمــل ب و برنامه ریــزی، نظرســنجی دقیــق، ســریع و آســان از مخاطبــان ب
هماهنگــی هــای بعمــل آمــده  ســالن هــای 6 الــی 14 در نمایشــگاه بیــن المللــی تهــران محــل برگــزاری نمایشــگاه هفتــه پژوهــش خواهــد بــود 
کــه عــاوه بــر وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و وزرات فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات و همچنیــن موسســات 

و شــرکت هــای خصــوص نیــز حضــور خواهنــد داشــت.

12-مشخص نمودن تاریخ غرفه سازی و غرفه ارایی بعد از برگزاری مسابقات سازه های ماکارونی
ــازار اســتان  ــن ب ــاوری و ف ــن نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش، فن ــزاری دوازدهمی ــوان محــل برگ ــزرگ ســلف ســرویس دانشــگاه بعن ســالن ب
سیســتان و بلوچســتان انتخــاب گردیــد. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن ســالن از بهمــن امســال میزبــان دانشــجویان دانشــگاه بعنــوان محــل غــذا خــوری 
خواهــد بــود ســاخت و ســاز عمــده ای در ان توســط معاونــت طــرح و توســعه صــورت گرفتــه کــه بعضــأ جاهایــی از ان در حــال ترمیــم و ســاخت 
و ســاز اســت.با توجــه بــه برگــزاری مســابقات ســازه هــای ماکارونــی توســط معاونــت دانشــجویی مقــرر گردیــد قبــل از شــروع مســابقه نســبت بــه 
تمیــزی و اتمــام کارهــای ســاخت و ســاز ســالن  اقــدام فــوری صــورت پذیرد.ایــن امــر شــرایط برگــزاری  نمایشــگاه را بهتــر و ســاده تــر گردانــده 
اســت.زیرا زمــان کمتــری بــرای تمیــزی و احــداث غرفــه در ان  نیــاز است.ســازه هــای ماکارونــی 23 ابــان بــه اتمــام خواهــد رســید و کار ســاخت 

غرفــه هــا از 24 ابــان شــروع مــی گــردد.

13= قرارداد با پیمانکار جهت اماده سازی اسکلت اولیه غرفه ها به همراه فضای بین انها
در جلســات برگــزار شــده ابعــاد غرفــه هــا 9 متــری و 12 متــری تعریــف گردیــد. مقــرر گردردیــد حداقــل تجهیــزات متعــارف شــامل پانــل بنــدي 
اطراف-موکــت- کف-پیشــاني نویســی- 1 عــدد میــز - 2 عــدد صندلــي- روشــنایي بــه غرفــه هــا  تعلــق خواهــد گیرد.بــرای اجــرای بهتــر،  فنــی 
تــر و امــن تــر غرفــه ســازی، دبیرخانــه اقــدام بــه عقــد قــرارداد بــا یــك پیمانــکار غرفــه ســاز مجــرب نمــوده اســت.با توجــه بــه ضیــق وقــت مقــرر 
گردیــد پیمانــکار بافاصلــه پــس از اتمــام مســابقه ســازه هــای ماکارونــی کار خــود را اغــاز نمایــد و در ابتــدا در ســالن الــف کــه محــل اســتقرار 
دســتاوردهای دانشــگاه  اقــدام بــه غرفــه ســازی بــر اســاس طــرح پیشــنهادی دانشــکده هنــر نماید.ایــن عمــل باعــث میگــردد دانشــگاه نســبت بــه 
ســایرین  زمــان بیشــتری نســبت بــه رفــع نواقــص و زیباســازی غرفــه خــود داشــته و شــانس بیشــتری در جهــت جــذب مخاطــب داشــته باشــد. 
تاکیــد گردیــد پیمانــکار غرفــه ســاز، زمــان را حتمــاً مــد نظــر قــرارداده تــا در صورتــی کــه نیــاز بــه انجــام تغییراتــی در نقشــه ســاخت و ســاز غرفه 
وجــود داشــت فرصــت انجــام اصاحــات وجــود داشــته باشــد. نقشــه غرفــه ســازی پیشــنهادی نیــز حــاوی اطاعــات کاملــی در خصــوص ابعــاد 

غرفــه )طــول، عــرض و ارتفــاع( مصالــح بــه کار رفتــه در آن، انشــعاب بــرق، نــوع کــف ســازی و ســایر اطاعــات مــورد نیــاز باشــد.
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برخی از فرم های داوری غرفه های برتر:
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  )فرم ب(
  پژوهشی طرح  اختراع، نوآوری، گذاریارزش

 
 31آذرماه -دانشگاه سیستان و بلوچستان -6931دوازدهمین نمایشگاه استانی پژوهش، فناوری و فن بازار سال 

 
 غرفه دار محترم:

ارزنده هنری )مورد تایید مراجع   و اثر بدیع وابتكار، ،   اکتشاف،، طرح پژوهشی ، اختراعنوآوری، لطفاً در جدول زیر 
 را ذکر نمایید. (یا مراکز مورد تایید رسمی وزارتخانه ها و موسسات لمیع

 باشد.ی م امتیاز  611  کسب شده امتیاز امتیاز و حداکثر 5تایید شده دارای هر مورد 

يف
رد

 

توليد  مرحله عــنوان   امتياز تاييد کننده تاريخ ثبت تاريخ ارائه محل ثبت محل عرضه 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
11         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
21         

جمع         
 امتیاز

 

 .گردد می منظور مستندات ارائه صورت در فوق موارد امتیاز

فرم تعداد اختراعات
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غرفه برتر   

ــتانی  ــگاه اس ــن نمایش ــی دوازدهمی ــارت و ارزیاب ــه نظ ــه کمیت جلس
پژوهــش فنــاوری و فــن بــازار در روز یکشــنبه مــورخ 19 آذرمــاه بــا 
حضــور اعضــا کمیتــه برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه امتیــازات داده 
شــده بــه شــرکت کننــدگان در طــول روزهــای برگــزاری نمایشــگاه 
ــا و  ــاخص ه ــاس ش ــر اس ــازات ب ــن امتی ــد. ای ــدی گردی ــع بن جم
ــن  ــوم و همچنی ــی از طــرف وزارت عل ــام شــده ارزیاب ــای اع معیاره
ــه  ــگاه ب ــی نمایش ــتاد اجرای ــط س ــه توس ــر گرفت ــای در نظ پارامتره
ــازات  ــا و امتی ــن معیاره ــاس ای ــد. براس ــدگان داده ش ــرکت کنن ش

ــر شــناخته شــدند. ــه شــرح زی ــر ب ــه هــای برت کســب شــده غرف
ــوآوری  ــاوری و ن ــع فن 1-از بیــن مراکــز رشــد و فنــاوری، مجتم
دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان و مرکــز رشــد واحدهــای 
ــوان  ــه عن ــترك ب ــور مش ــه ط ــالمی ب ــگاه آزاد اس ــاور دانش فن

ــر رشــد شــناخته شــدند. مراکــز برت
2-از بیــن دانشــگاه هــای شــرکت کننــده، دانشــگاه سیســتان و 

بلوچســتان بــه عنــوان دانشــگاه برتــر شــناخته شــد.
3-شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای سیســتان و بلوچســتان 
ــه عنــوان دســتگاه اجرایــی برتــر در حــوزه پژوهــش شــناخته  نیــز ب

شــد.
ــتان و  ــگاه سیس ــه دانش ــته ب ــدگان وابس ــرکت کنن ــن ش 4-در  بی
ــو  ــکده نان ــی و پژوهش ــکده مهندس ــه دانش بلوچســتان، غرف

ــد. ــناخته ش ــر ش ــه برت ــوان غرف ــه عن ب
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معرفی پژوهشگران برتر



محصوالت  غرفه فن بازار دانشگاه
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