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تاندانشگاه سیستان و بلوچس  
 حوزه معاونت ژپوهش و فناوری 



 

معاون پژوهش و فناوری 

 دانشگاه

 دکتر درمحمد کردی تمندانی

 

 رئیس دانشگاه

 دکتر علیرضا بندانی

 

 مدیران حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

 مدیر امور پژوهشی

 دکتر محمدرضا سهرابی

 
 دیر دفتر ارتباط با  صنعتم

 دکتر امیراسعد فاطمی

 

 رئیس کتابخانه مرکزی

 دکتر حسن میش مست
 

 رئیس آزمایشگاه مرکزی

 دکتر مهدی شفیعی آفارانی

 

 رئیس مجتمع نوآوری و شکوفایی

 دکتر حسین معین خواه
 

 رئیس مرکز کارآفرینی

 دکتر مهدی زیودار
 

 اداره نشریاترئیس 

 دکتر میالد لگزیان

 
 رئیس مرکز فناوری اطالعات

 دکتر احمد بختیاری شهری

 

 

 دانشگاه مراکز تحقیقاتی و پژوهشیروسای پژوهشکده ها و 
 

 پژوهشکده نانو فناوری

 بهزادمهردکتر امین 

 

 ژوهشکده علوم زمین و جغرافیاپ

 دکتر عیسی ابراهیم زاده

 

 پژوهشکده علوم باستان شناسی

 دکتر مهدی مرتضوی

 
 ایتجزیه مرکز تحقیقاتی سنسورهای

 هوشمند روی موبایل

 ر مسعود کیخوائیدکت

 

 مرکز مطالعات شبه قاره

 دکتر مریم خلیلی جهانتیغ

 
 مرکز پژوهشی سیستم های فازی

 دکتر علیرضا شهرکی

 
مرکز پژوهشی گیاهان دارویی و 

 زینتی

 دکتر محرم ولیزاده

 

 
 مرکز پژوهشی آپا

 مهندس احمد کاظمی

 

 

http://www.usb.ac.ir/پژوهش-و-فناوری/پژوهشکده-ها/پژوهشکده-نانو-فناوری
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http://www.usb.ac.ir/پژوهش-و-فناوری/مراکز-تحقیقاتی-و-پژوهشی/مرکز-پژوهشی-گیاهان-دارویی-و-زینتی
http://www.usb.ac.ir/پژوهش-و-فناوری/مراکز-تحقیقاتی-و-پژوهشی/مرکز-پژوهشی-گیاهان-دارویی-و-زینتی
http://www.usb.ac.ir/پژوهش-و-فناوری/مراکز-تحقیقاتی-و-پژوهشی/مرکز-پژوهشی-آپا


 

ری و فناوپژوهش   

 در خدمت جهش تولید



 حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
های خود را جهت تحقق ماموریت دانشگاه تابع وزارت علوم، حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان، برنامه

برای رسیدن به یک دانشگاه کارآمد یا دانشگاهی که بتواند نیازهای جامعه را برآورده سازد  ت و فناوری تدوین نموده است.قیقاتح
اندازی مراکز ایده پردازی و کارآفرینی بتوان مشکالت و نیازهای جامعه را در الزم است ترتیبی اتخاذ گردد که با تولید دانش و راه

  همچنین نیاز و با ارائه راه کارهای مناسب در قالب تحقیقات بنیادی و کاربردی درصدد رفع آنها برآمد. های مختلف شناساییحوزه
آن نقش  تا دانشگاه بتواند در تمام فعل و انفعاالتشود ای بین دانشگاه و جامعه برقرار های مدون، ارتباط بهینهبا برنامه که است

هبردی این حوزه با توجه به اسناد باالدستی کشور از جمله قانون پنج ساله پنجم توسعه کشور، ذا برنامه راکلیدی و محوری ایفا کند، ل
های های اقتصاد مقاومتی و نقشه جامع علمی کشور و مزیتهای کلی علم و فناوری، سیاستانداز بیست ساله و سیاستسند چشم

 ای به شرح ذیل تدوین شده است:منطقه

 

 ه معاونت برای تبیین یک نقشه راه مناسببرنامه های راهبردی حوز

 های بلندمدتبرنامه 

 های میان مدتبرنامه 

 های کوتاه مدتبرنامه 

 

 برنامه های بلندمدت -1
 های علم و فناوری، توسط قطب پوشش یک پنجم از ساختارهای پژوهشی و تولیدات پژوهشی دانشگاه -1

 ری در سطح منطقهتبدیل دانشگاه به یکی از قطب های علم و فناو -2

 ریزی جهت تبدیل دانشگاه به عنوان محور توسعه جنوب شرق کشوربرنامه  -3

 ایهای موفق در سطح ملی و منطقهتثبیت دانشگاه به عنوان یک سازمان پژوهشی برتر در اجرای پروژه -4

 و منطقهبرنامه ریزی جهت پررنگ کردن نقش دانشگاه در توسعه تحقیقات متناسب با نیاز کشور  -5

 های تحقیقاتینقش موثر در ایجاد و توسعه شبکه ملی و فراملی در جذب بودجهایفای  -6

 های کاربردی با هدف تحکیم هویت و تعلیم و تربیت نسل جوانسازمان برتر در پژوهش-7

 

 ساله( 2-4)برنامه های های میان مدت برنامه  -2
)آب،  های پژوهشی مرتبط با نیازهای منطقهپژوهشی دانشگاه برای اولویتدرصد بودجه  22تا  15ریزی جهت تخصیص برنامه -1

 اجتماعی و بهره وری(. های فرهنگی،های تجدیدپذیر، معدن ، گیاهان دارویی و ایدهانرژی
 . ریزی در خصوص ایجاد هسته های پژوهشی دانشگاهبرنامه -2
 ی تخصصی در دانشگاه.یزی جهت ایجاد مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده هابرنامه  -3
 ای.های ملی و منطقهریزی جهت دخیل نمودن دانشگاه درپروژهبرنامه -4
 های کارآفرینی و فناوری برای ترویج فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه و جامعه.ریزی جهت برگزاری نشستبرنامه -5
، ی جندی شاپور و سیمرغ وزارت علومهار قالب طرحگاه در حوزه پژوهش و فناوری )دالمللی کردن دانشریزی جهت بینبرنامه -6

 تحقیقات و فناوری و همچنین انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه ها و موسسات علمی خارج از کشور(.



 های مطالعاتی داخلی و خارجی.جهت شرکت در فرصتو دانشجویان تحصیالت تکمیلی  ترغیب و تشویق اعضای هیات علمی -7 

 استان اندازی صندوق حمایت از پژوهشگرانت راهریزی جهبرنامه -8
 .های منطقه هشتریزی جهت ایجاد پل ارتباطی در حوزه پژوهش و فناوری بین دانشگاهبرنامه -9

 

 (کوتاه مدت )شش ماههبرنامه  -3

که باعث تسهیل و افزایش های متعدد نامهها و شیوهنامهریزی و تدوین زیرساخت پژوهش و فناوری که شامل تصویب آیینبرنامه -1
 های پژوهش و فناوری می شودارتقا و کیفیت فعالیت

 گذاری بر روی سیستم انفورماتیک دانشگاه سرمایه -2

 افزاری دانشگاه در حوزه مختلف اداری و تحقیقاتیهای نرماندازی سیستمتهیه و راه -3

  2شگاه تحقیقاتی شماره و تدوین نقشه آزمای 1اندازی آزمایشگاه مرکزی شماره راه -4

 اندازی شورای ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعهراه -5

 های دولتی و غیر دولتی به عنوان بازویی جهت رشد و توسعه دانشگاهفکر و فناوری دانشگاه با دخیل نمودن سازماناتاق  -6

 ساماندهی نشریات و مجالت دانشگاه چه از نظر کیفی و کمی -7

انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه در جهت فعال کردن دانشجویان تحصیالت تکمیلی به عنوان نیروی فعال در حوزه اندازی راه -8
 پژوهش و فناوری

 چاپ و نشر گاهنامه ارتباط با دانشگاه با صنعت و جامعه -9

 

 های تاثیر گذار جهاندر بین دانشگاه دانشگاه سیستان و بلوچستاندرخشش نام 

 شاخص توسعه پایدار  17های کشور با عملکرد موفق در نشگاه سیستان و بلوچستان در بین دانشگاهدا رتبه سومکسب 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان در بین دانشگاه های جهان  رتبه سیصدمکسب 

 

ها و نامههدفمند کردن پایان(های منطقههای پژوهش و فناور دانشـگاه با توجه به مزیتاولویت

 (ها پژوهشیطرح

 های اجتماعی سالمت و آسیب 

 های تجدیدپذیر )انرژی باد، انرژی خورشیدی، زمین گرمایی، زیست توده و بیل الکتریکی( انرژی 

  مدیریت آب و مدل های کاهش تبخیر 

 سازی گیاهان دارویی و گیاهان گرمسیری تجاری 

  ترانزیت و ترانشیپ 

 زه واقعیت افزوده و مجازی و حوزه امنیت شبکه و ...( فناوری اطالعات و ارتباطات )حوزه رایانش ابری، حو 

  محیط زیست با اولویت کنترل ریزگردها 

 معادن 

 
 



 سایت تامسون رویترز به روایت آمار جهانی مقاالت دانشگاه

 
 

 

 

 

 

 
 

 JCRنمودار میزان ارجاعات به مقاالت در سایت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وایت سایت اسکوپوسها به ر آمار جهانی مقاالت چاپ شده در ژورنال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مهر بهزاد امین دكتر

 استاد تمام گروه مکانیک

 دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

 5151و  5102، 5102سال های 

 حمیدرضا شاطریان دكتر

 استاد تمام گروه شیمی

 دانشکده علوم پایه

 5102و  5102سال های 
 

 فرامرز سرحدی دكتر

 مهندسی مکانیکاستاد تمام گروه 

 مهندسی شهید نیکبخته دانشکد

 5151سال های 
 

  جهان علمی دانشمند

 ISI علمی اطالعات پایگاه از ESI بخش در و مکانیک دنیا شیمی استناد پر دانشمندان درصد یک
 

بر اساس داده های منتشر شده از پایگاه طالیه داران علم تامسون رویترز، آقایان دکتر حمیدرضا شاطریان و دکتر امین بهزادمهر در 
 ره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان جهان قرار گرفتند.زم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Multidisciplinary میالدی در رشته 2112یک درصد بهترین داوران مقاالت علمی جهان در سال 

 

 

دكتر مسعود كیخوایی استاد گروه شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، موفق به 

 5102رین داوران مقاالت علمی جهان در سال كسب عنوان یک درصد بهت

 شد. Multidisciplinary میالدی در رشته

 -تامسون) Clarivate Analytics المللیاین انتخاب توسط موسسه معروف و بین

 شده است.( انجامISI رویترز،
 



ین قرار گرفتن جناب آقای پروفسور علی اکبر میرزایی در رتبه اول و جناب آقای پروفسور حس

 (Fischer Tropsch) آتشی در رتبه سوم محققین ایرانی در زمینه تحقیقات فیشرتروپش
 

، جمهوری اسالمی ایران )تا ابتدای سال Web Of Science (WOS)بر اساس نتایج حاصل از آنالیز اطالعات در پایگاه استنادی 
ی پس از کشورهای آمریکا، چین، ژاپن و... در رده (،Fischer Tropschی مقاالت تحقیقات فیشرتروپش )میالدی( در حوزه 2218

 نهم بین المللی قرار دارد.
 

 WOS. رتبه بندی بین المللی کشورهای پیشتاز در زمینه تحقیقات فیشرتروپش بر اساس نتایج پایگاه استنادی 1شکل 

 

درصد اسناد تولیدی در این حوزه، در بین مراکز  25(، دانشگاه سیستان و بلوچستان با انتشار نزدیک به 2بر اساس این بررسی )شکل 
 ی نخست قرار دارد.های جمهوری اسالمی ایران، ردهتحقیقاتی و دانشگاه 

 
 

وژی ـمیالدی( در زمینه تولید مقاالت علمی تکنول 2111تا  1991اتی داخلی )از سال ـدی مراکز تحقیقـ. رتبه بن2شکل 

 WOS تروپش بر اساس پایگاه استنادی-فیشر



مشخص شده است. بر اساس این نتایج، جناب  3تکنولوژی فیشرتروپش در شکل حققان ایرانی در تحقیق و توسعههمچنین، جایگاه م
 دارند.قرار و سوماولهایسیستان و بلوچستان به ترتیب در رتبهاکبر میرزایی و پروفسور حسین آتشی از دانشگاهآقای پروفسور علی

دای ـتا ابت 1991ال ـده از سـر شـاس مقاالت منتشـرتروپش بر اسـمحققان ایرانی در تحقیقات فیشدی ـه بنـ. رتب3شکل 

 میالدی 2111ال ـس

 شرکت های دانش بنیان

 تاریخ تایید نوع مجوز شناسه ملی نام شركت ردیف
26/8/1397 2تولیدی نوع  12522275823 آراد سیستم پارس کیان 1  

42614226174 زیست بوم زاهدان 2 23/4/1397 2نوپا نوع    

19/12/1396 2تولیدی نوع  12522287972 فناوری انرژیهای نوین بنیان چهار هزار و یکصد و بیست زاهدان 3  

23/4/1397 2نوپا نوع  12522294889 فراز صنعت چهارهزار و پانصد و پنجاه و سه زاهدان 4  

19/12/1396 2نوپا نوع  14226128622 انرژی سبز انوشیروان 5  

19/12/1396 2تولیدی نوع  12522284282 مجتمع آزمایشگاهی هامون آزمای شرق 6  

23/4/1397 2نوپا نوع  14227189422 جاوید انرژی سبز قهستان 7  

23/4/1397 2تولیدی نوع  12522272212 زند گستر شرق 8  

23325128822 کشت و صنعت و فرآوری گیاهان دارویی چهار هزار و ششصد و سیزده 9 24/6/1397 2نوپا نوع    

26/8/1397 2تولیدی نوع  12262426362 مهندسین مشاور عمران طریقت 12  

26/8/1397 2تولیدی نوع  14224916834 مجتمع فناوری مبتکران رویای هوشمند مجازی 11  

12/5/1398 2تولیدی نوع  14226426668 زیست فن آوری زند 12  

1/12/1398 2تولیدی نوع  14227471369 الکترونیک سروش صنعت بریس 13  

19/11/1398 2تولیدی نوع  12522266566 سنگ چین زاهدان 14  

19/11/1398 1نوپا نوع  14224263217 پیک زیست فناوران کارآفرین چهار هزار و پانصد و شصت و چهار زاهدان 15  

32/1/1399 2نوپا نوع  14226682357 شتاب دهنده کسب و کار کیمیای توان گر 16  

7/4/1399 2نوپا نوع  14228231572 طراحان توسعه صنایع نوین سیستان بلوچستان 17  

5/7/1399 2نوپا نوع  14227629298 فناوران زیست سالمت خاور 18  

پردازان کشاورزی و منابع طبیعی پنج هزار و هشتاد و تحقیق و توسعه ایده 19
 یک حوزه هیرمند

5/7/1399 1نوپا نوع  14226222126  

 



 1333تا سال  1331گرانت اعضای هیات علمی از سال 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 مطابق جدول ذیل تامین اعتبار:

 عنوان فعالیت ردیف
  1تشویق مقاله  1

 2تشویق کتاب  2

 های تحصیالت تکمیلینامهحمایت از پایان 3

 طرح های درون سازمانی 4

 نشگاه(سایر منابع در دسترس )طبق ضوابط دا 5

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
قی مقاله محاسبه صورتی که عضو هیات علمی، متقاضی دریافت مبلغ تشویقی به صورت نقدی نباشد و خواستار تبدیل حق تشویقی مقاله به گرانت باشد. مبلغ تشویدر  1 

 درصدی به کارت اعتباری نامبرده واریز می گردد. 32شده با افزایش 

قی به صورت نقدی نباشد و خواستار تبدیل حق تشویقی کتاب به گرانت باشد. مبلغ تشویقی مقاله محاسبه در صورتی که عضو هیات علمی، متقاضی دریافت مبلغ تشوی 2 
 درصدی به کارت اعتباری نامبرده واریز می گردد. 32شده با افزایش 

اعتبار ویژه پژوهش و 

فناور )گرانت(اعضای 

 هیات علمی 

دانشگاه سیستان و 

 بلوچستان

Welcome 

Grant 

یگرانت تشویق  

 گرانت فناوری

یگرانت پژوهش  

 گرانت امتیازی

 گرانت اعتباری

مطابق آیین نامه گرانت فناوری اعضای هیات تامین اعتبار: 

 میعل

 مطابق مصوبه شورای پژوهشی دانشگاهتامین اعتبار: 

ر هر سالبا توجه به مبلغ گرانت تخصیص یافته دتامین اعتبار:   

آیین نامه گرانت اعضای هیات  3مطابق ماده تامین اعتبار: 

 علمی



 تصویب ، اصالح و بازبینی آیین نامه های زیر جهت ارتقای سطح کیفی فعالیت های پژوهشی:
 نامه دریافت باالسری طرح های برون سازمانی. آیین 

 نامه هسته های پژوهشی. آیین 

 نامه تشویق مقاالت چاپ شده اعضای هیات علمی دانشگاه. شیوه 

 ی اعضای هیات علمی. دستورالعمل اعطای پایه تشویق 

  دستورالعمل پرداخت حق تشویق مقاالت چاپ شده دانشجویان تحصیالت تکمیلی در مجالت علمی پژوهشی معتبر داخلی
 و بین المللی. 

  .دستورالعمل اعطای تسهیالت شرکت در همایش های علمی معتبر خارج از کشور، ویژه دانشجویان دکتری 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان درهمایش های بین المللی خارج از کشور. نامه شرکت اعضای هیات علمیآیین 

  .دستورالعمل ضوابط ارائه طرح پژوهشی 

 نامه دستیار پژوهشی.آیین 

 های نظریه پردازی ، نقد و مناظره.نامه کرسیآیین 

 نامه حمایت از پایان نامه های دانشجویان تحصیالت تکمیلی.آیین 

 نامه گرانتآیین. 

  گرانت اعضای هیات علمیتجمیع 

 کارگاه تخصصی و دوره پژوهشی بین الملل در دانشگاه. -نامه برگزاری سخنرانی علمیآیین 

 نامه دوره پسا دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستانآیین 

 پژوهشی در دانشگاه-دستورالعمل نحوه اجرای سخنرانی های علمی 

 سیستان و بلوچستاننامه برگزاری کارگاه های علمی در دانشگاه آیین 

 نامه اجرایی طرح های پژوهش کاربردی مساله محور دانشگاهآیین 

 دستورالعمل نحوه ارسال اسناد هزینه شده به حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه 

 دستورالعمل پیش پرداخت حمایت از پایان نامه ها 

 نامه انتخاب پژوهشگران و فناوران برترآیین 

 فناور برتر نامه انتخاب آیین 

 نامه اعتبار ویژه فناوری )گرانت فناوری(آیین 

 نامه مالکیت فکری و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوریآیین 

  فعالیت های مشمول اعتبار ویژه پژوهشی )گرانت( 5اصالح ماده 

  تکمیلی دانشجویان تحصیالتاعضای هیات علمی و اصالح دستورالعمل پرداخت حق تشویق چاپ مقاله به 

 نامه نحوه استفاده اعضای هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت داخلیآیین 

 های ملی و بین المللی دانشگاهافزایش مبلغ اختصاصی به همایش 

 های تشخیص، سنجش و ارزیابی )آثار هنری(تعیین ضوابط و شاخصه 
 ی بازنشسته دانشگاه سیستان و بلوچستان دستورالعمل تکریم از اعضای هیات علم 
 های مهارت آموزی دانشگاهنامه شورای سیاستگذاری دورهآیین 

 در جامعه و صنعت یعلم اتیه یاعضا یاستفاده از فرصت مطالعات ییدستورالعمل اجرا 

 نشگاه سیستان و بلوچستاناجرایی تاسیس، فعالیت، نظارت و ارزیابی، نحوه حمایت و انحالل واحدهای پژوهشی دا نامهشیوه 



 علمی  مطالعاتی خارج از کشور اعضای هیأتهایمالی از فرصتدستورالعمل حمایت 
  دستور العمل اجرائی و گردش کار فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی 

 نامه چاپ و نشر دانشگاه سیستان و بلوچستانآئین 
  حمایت از ثبت اختراعات داخلی و خارجی 

 

های پژوهش و های پژوهشی و هدفمند کردن فعالیت هستهشده جهت فعال نمودن هسته اقدامات انجام

 فناور
 تاسیس، فعالیت، نظارت و ارزیابی، نحوه حمایت و انحالل واحدهای پژوهشیاجرایینامهشیوهتصویب 
 های فعال و تخصصیتخصیص ده میلیون گرانت پژوهشی به هسته 

 های تجدیدپذیرالخصوص معادن استان، آب، انرژیآوری با همکاری صنعت علیآوری و نوهای فناندازی هستهراه 
  های پژوهش و فناور ای و ملی و هدفمند کردن فعالیت هستههای منطقههای پژوهشی با توجه به الویتهسته 22تشکیل 

 

 زیست( محیط )بهداشت، ایمنی و  HSEاندازی کمیته راه 
آور محیط کار، آگاهی و توانمندسازی کارکنان ارزیابی و مهار عوامل زیانت در دانشگاه با هدف کمیته بهداشت، ایمنی و محیط زیس

های سالمت و ایمنی، اصالح رفتارهای ناایمن یا غیربهداشتی، پایش و بهبود سالمت کارکنان و افزایش تعلق خاطر سازمانی در حوزه
ث و شبه حوادث و ارتقای سطح آمادگی کارکنان برای واکنش در شرایط پیشگیری از بروز حوادایجاد گردیده است و  وریو بهره

 می باشد.  اضطراری و بحرانی از مهمترین و فوری ترین برنامه های اداره سالمت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه

 
 
 



 اندازی کمیته اخالق در پژوهش های زیست پزشکیراه

های بعمل آمده در این اداره، کمیته ملی اخالق در پژوهش های زیست پزشکی کشور با تاسیس متعال و با پیگیری با کمک خداوند
کمیته دانشگاهی در دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان تنها دانشگاه وزارت عتف در استان که دارای این کمیته است موافقت به 

 عمل آورد. 

های علوم پزشکی مراجعه پس تمامی تحقیقات که نیازمند کد اخالق بودند و برای دریافت آن به دانشگاهبا تاسیس این کمیته از این 
 توانند در خود دانشگاه تحقیق خود را ارائه دهند و کد اخالق را دریافت کنند.میکردند، می

مورد موفق به  11ده است که از این میان طرح تحقیقاتی بررسی ش 35جلسه را برگزار کرده است که در آنها  4تا کنون این کمیته 
 اند.دریافت کد اخالق شده

 

 اندازی سامانه ثبت و پیگیری تخلفات پژوهشیراه
گذاری برای تولید علم باید در نگهداری ها و مراکز علمی کشور تولید علم است. به موازات سرمایههای مهم دانشگاهیکی از رسالت

سازی برای انجام شود. امنیت تولیدات علمی و حفظ و نگهداری این تولیدات، به مراتب از زمینهآوردها نیز تالش جدی این دست
توان از ورود خدشه به اعتبار دانشگاه و تولیدکنندگان واقعی علم جلوگیری نمود. اگر چه باشد. بدینوسیله میتولید آن مهمتر می

باشد، با این حال وجود یک دستورالعمل واحد که روند شور اندک میها و موسسات علمی کمصادیق تخلفات پژوهشی در دانشگاه
اه به منظور ارتقای کمیته تخلفات پژوهشی دانشگرسد. در این راستا سازی نماید ضروری به نظر میبررسی این تخلفات را یکسان

ها، مقاالت و کتب انتشار یافته از نامهی و پژوهشی دانشجویان و اعضای هیات علمی و رسیدگی به تخلفات علمی در پایانسطح کیفی
 اندازی گردید. در دانشگاه راه 1395سال 

اندازی دانشگاه به آدرس زیر راه سامانه ثبت و پیگیری تخلفات پژوهشیهم اکنون به منظور تسهیل در امور ثبت و داوری تخلفات، 
 گردید. 

Reg-plagirism.usb.ac.ir 

 زار شده در دانشگاه برگالمللی های ملی و بینهمایش
 عنوان همایش

 های غیر متعارف برای مناطق محرومالمللی فناوری پیشرفته در تصفیه آبهمایش بین

 شناسی ایران و مناطق همجوارباستان المللیکنفرانس بین

 اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی کاربردی

 المللی اقبال و دنیای ماهمایش بین

 المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژیبین اولین کنفرانس

 المللی یکصدمین سالگرد مبارزات مردم بلوچستان علیه استعمار انگلستان و تاثیر آن در هویت ملی همایش بین

 المللی سیمای حضرت محمد )ص( در هنرهمایش بین

 محلیالمللی توسعه روستایی تجارب و آینده نگری در توسعه اولین کنفرانس بین

 المللی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در هزاره دوم شاهنامههمایش بین

 مباحثی نو در طراحی بر اساس قابلیت اطمینان در مهندسی عمران

 های نوین در ارزیابی تغییر اقلیم با رویکرد منابع آببررسی

 مباحث ویژه در طراحی صنعتی

 مهندسی صنایع و دانشگاه نسل چهارم



 سازی و فرآوری خرماایش ملی اقتصاد، تجاریهم

 تربیت پسا کرونا

 های کارآفرینی و مهارت آموزی آموزش دانشگاهی هنر )راهبردها و راهکارها(چالش

 ها و راهکارهای تعالی نهاد خانواده در مذاهب اسالمینخستین همایش چالش

 کنفرانس ساالنه اپتیک و فوتونیک ایران

 اروری و جمعیترسانه، بهداشت ب

 کنفرانس یک روزه نانوفوتونیک

 پنجمین همایش تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

 پنجمین همایش آموزش تاریخ در مدارس

 دومین کنفرانس سیستم های دینامیکی و نظریه های هندسی 

 اقتصاد، مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کاالی ایرانی

 ارمین مدرسه زمستانی انجمن نجوم ایرانچه

 دوازدهمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران

 دومین دوره گفتگوهای فرهنگی در ایران و افغانستان

 بیستمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

 همایش فضای مجازی و فلسفه تربیت

 سیستان همایش ملی پیشرفت پایدار، رهیافت تاریخ، فرهنگ تمدن دالوالیه

 چهارمین همایش تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی

 همایش کاربردهای فناوری در موضوعات مختلف

 ایهای نیمه کالسیکی در فیزیک هستهروش

 هفتمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویی

 کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران

 های آن چهاردهمین همایش آموزش ریاضی و چالش

 دومین مدرسه زمستانی انجمن نجوم ایران

 دهمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران

 های علم و فناوریو پارکو آموزشپژوهشو موسساتهاها، پژوهشگاهها، پژوهشگاهپنجاهمین اجالس معاونین پژوهش و فناوری دانشگاه

 های نوین علوم زیستیهمایش ملی یافته

 ین جشنواره سراسری قرآن و عترتسی و یکم

 همایش ایمنی زیستی، سالمت محیطی، محصوالت تراریخته

 نهمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران

 اولین مدرسه زمستانی انجمن نجوم ایران

 دومین گردهمایی دانش آموختگان فیزیک دانشگاه سیستان و بلوچستان از بدو تاسیس گروه فیزیک

 گره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایرانچهارمین کن

 سومین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

 بیستمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق

 اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی

 اقتصاد مقاومتی



 ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

 کنفرانس فیزیک ایران

 ی دانش آموختگان فیزیک دانشگاه سیستان و بلوچستان از بدو تاسیس تا کنوننخستین گردهمای

 کارگاه علمی یک روزه داده کاهی طیفی نجومی

 بیست و یکمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران

 نخستین همایش ملی ورزش های آبی و ساحلی

 نهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی

 ربردی آموزش در اسالمهمایش روش های کا

 نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

 همایش ملی حسابداری و حسابرسی

 اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

 همایش ملی مهدویت

 سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

 الش ها و رهیافت هاهمایش ملی شهرهای مرزی و امنیت چ

 هجدهمین کنفرانس شیمی آلی ایران

 یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

 هجدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

 نهمین همایش سراسری حسابداری ایران

 

 مرکز چاپ و نشر دانشگاه
اخذ پروانه انتشار کتب دانشگاهی، اداره کل منظور به  های صورت گرفته از سوی دانشگاه سیستان و بلوچستانبر اساس پیگیری

 برای دانشگاه سیستان و بلوچستان نمود.صدور مجوز نشر كتاب فرهنگ و ارشاد اسالمی اقدام به 

 بر نظارت و فرهنگی هایانجمن و هاکانون ، مؤسسات ، مراکز تأسیس مقررات و ضوابط استناد به: است آمده مجوز این از بخشی در 
توسط انتشارات  کتاب انتشار با ، نشر پروانه صدور اجرایی نامهآیین و فرهنگی انقالب عالی شورای 27/6/1375 بمصو ، هاآن

 شود. جهانتیغ موافقت میدانشگاه سیستان و بلوچستان به مدیرمسئولی خانم دکتر مریم خلیلی 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (TRLفناوری دانشگاه )محصوالت 
 

 TRLسطح  ریعنوان فناو نام فناور ردیف

 TRL8 شبکه اجتماعی بومی و امن ابرگپ مرکز تخصصی آپا  دانشگاه سیستان و بلوچستان 1

 TRL7 محصول رگ یاب دانشگاه سیستان و بلوچستان 2

 TRL7 محصول دیوارپوش ساحل و دریا دانشگاه سیستان و بلوچستان 3

 TRL7 مرکز تخصصی آپا و مرکز ماهر دانشگاه سیستان و بلوچستان 4

 دانشگاه سیستان و بلوچستان 5
برای  Ticketing APA360سازی سامانه آپا طراحی، توسعه و پیاده

 مرکز ماهر و مراکز تخصصی آپای سراسر کشور
TRL7 

 TRL7 سامانه وب کنفرانس و وبینار مرکز آپای سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان 6

 TRL7 امانه گزارش، مدیریت و پاسخ به تهدیدات سایبری س دانشگاه سیستان و بلوچستان 7

تاندانشگاه سیستان و بلوچس 8  TRL7 سامانه وب کنفرانس و وبینار مرکز آپای دانشگاه س و ب 

تاندانشگاه سیستان و بلوچس 9  TRL7 دستگاه تست الکتروکاردیوگرافی 

تاندانشگاه سیستان و بلوچس 12  TRL7 کپی چی 

تانتان و بلوچسدانشگاه سیس 11  TRL7 سامانه گزارش، مدیریت و پاسخ به تعهدات سایبری 

تاندانشگاه سیستان و بلوچس 12  TRL6 سامانه آموزش الکترونیک آپای دانشگاه س و ب 

تاندانشگاه سیستان و بلوچس 13  TRL6 دستگاه دست خشک کن آنتی باکتریال 

تاندانشگاه سیستان و بلوچس 14  TRL6 افزودنی سوخت 

 TRL6 اتصال پیش ساخته دانشگاه سیستان و بلوچستان 15

 TRL6 724زنبیل  دانشگاه سیستان و بلوچستان 16

 TRL6 توسعه سامانه آموزش الکترونیک مراکز آپا جهت آموزش و تبادل نظر دانشگاه سیستان و بلوچستان 17

 TRL6 سازی شهر قشمساخت شبکه حسگر بی سیم برای هوشمند دانشگاه سیستان و بلوچستان 18

 TRL6 طراحی و ساخت دستگاه تست ضربه سرعت پایین )دراپ همر( دانشگاه سیستان و بلوچستان 19

 TRL6 طراحی و ساخت ربات کروی سه درجه آزادی با مفاصل چرخشی دانشگاه سیستان و بلوچستان 22

 TRL6 سیم مورد استفاده در هوشمندسازی شهر قشمهای حسگر بیسازی شبکهطراحی و پیاده دانشگاه سیستان و بلوچستان 21

 TRL5 محصول افزودنی های سوخت و روغن دانشگاه سیستان و بلوچستان 22

تاندانشگاه سیستان و بلوچس 23  TRL5 افزودنی های سوخت و روغن 

تاندانشگاه سیستان و بلوچس 24  TRL5 افزودنی روغن موتور  

 TRL5 نامه آموزش مجازی محاسبه ذهنی با چرتکهبر دانشگاه سیستان و بلوچستان 25

 TRL5 کامپوزیت آلمینیوم مس گرافیت دانشگاه سیستان و بلوچستان 26
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 نامه همکاری با اتاق بازرگانی سیستان و بلوچستانتفاهم 17

 نامه همکاری با دانشگاه صنعتی شریفتفاهم 18
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 المللیملی و بین اختراعات

 ردیف عنوان اختراع
 1 پیج ترکیبی در تک سل پیل سوختی متانولیهای مارساخت صفحات دو قطبی به شکل کانال

 2 ولر آبیدار کدریچه الکترومکانیکی کنترل

 3 ای کاهش دهنده تبخیرشیشه پوشش

 4 های مرطوبای ضد باکتری اکسید روی آالئیده شده با بیسموت به منظور پوشش مکانساخت نانو ذرات رنگ دانه

 5 ای با هسته عبور دهنده جریانتوربوالتور پروانه

 6 قاشق معلولین

 7 دان لوله ایبرج تقطیر دیوار میانی دارای سینی غربالی با ناو

 8 بررسی پاک کننده دوطرفه مخصوص مناطق گرمسیر-سیستم خنک کننده خود تمیزکننده با تکنیک تیغه

 9 قاشق معلولین
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 12 ایپرورش طیور در فضای گلخانه

 11 درجه 263نمای رقصان موزیکال یک بعدی، دو بعدی، سه بعدی متغیر با نورپردازی پکیج آب

 12 الگویابی ریاضی ابتداییدستگاه کمک آموزشی 

 13 سیستم تولید پلی آلومینیوم کلراید در محل مصرف

 14 ای کاهش دهنده تبخیرپوشش شیشه

 15 توربین بادی دارای دریچه کنترل

 16 کاغذ دیواری با خاصیت آهنربایی

 17 تانتالیوم متخلخل فلزی -ساخت نانو مواد آلی

 18 ثر مگنوسدریایی با استفاده از ا کنترل زیر

 19 بغل چسبان معطر گیر زیرعرق پد

 22 ورایی با سندر دارای نشانگر تشخیص نوع رطوبت پوشک گیاهی آلوئه

 21 برس پاک کننده دوطرفه مخصوص مناطق گرمسیری-سیستم خنک کننده خود تمیزکننده با تکنیک تیغه

 22 شیشه هوشمند پیزوالکتریک

 23 گیرکمربند سرعت

 24 افت گلیم بدون محدودیت در طرح و نقشه و شکل هندسی و کاربری با استفاده از روش پودگذاری خاصفرایند ب

 25 های تلقیح و تنظیم نورسرنگ تلقیح مصنوعی گل ارکیده با قابلیت تنظیم سوزن

 26 سوزن اپیدورال دارای سنسور فشارسنج جهت افزایش موقعیت بیهوشی نوراگزیال به روش اپیدورال

 27 ماشین قرقره متحرک با پایه متحرک

 28 دریچه کولر مجهز به چشم اسکن اشخاص برای هدایت باد

 29 ترکیب عامل رشد گیاهی و جانوری

 32 ترکیب گیاه ضد سردرد میگرنی

 31 دریایی(-ترکیب شیرابه عامل رشد گیاهان )جانوری

 32 ه کربنی در سه الیهغشای الیه نازک مرکب با ساختار نانو لیفی شامل نانو لول

 33 گیری میزان تبخیر با مصالح ساختمانی در بستر زمینمخزن اندازه

 34 فیلم خوراکی زیست تخریب پذیر از موسیالژ دانه بادرشبی جهت پوشش دهی مواد غذایی

 35 تولید پنیر با مایه پنیر گیاهی به دست آمده از گیاه دارویی پنیر باد

 36 ایونیکی شتاب دهنده چرخهالکتر-شبیه ساز نوری

 37 سیکلوترون مکانیکی

 38 کلکتور خورشیدی اپتیکی

 39 نانوسیال بی ام اف

 

 
 

 

 
 

 



 پردازی، نقد و مناظره علمیهای نظریهکرسی
در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری به طور جدی در دانشگاه سیستان و  96سال  ازهایی علمی که خصوصاً یکی از فعالیت

پردازی، نقد و مناظره علمی است که های نظریهبلوچستان دنبال شده است و اقدامات بسیاری در این زمینه صورت گرفته است کرسی
 ها اشاره می شود:به اختصار به بخشی از این فعالیت

قالب فرهنگی و تشکیل شورای عالی انپردازی، نقد و مناظره های نظریهنامه همکاری با هیات حمایت از کرسیعقد تفاهم -1
 پردازی در دانشگاه سیستان و بلوچستانهای نظریهای کرسیدبیرخانه منطقه

 ره دانشگاهپردازی، نقد و مناظریههای نظیاندازی سایت کرسراه -2
 نشگاه سیستان و بلوچستاننامه اجرایی در داشیوه های علمی به انضمامهای مصوب هیات حمایت از کرسیکتابچه آشنایی با آیین نامهتهیه  -3

برگزاری منظم جلسات کمیته دستگاهی به صورت هر دو هفته یک جلسه جهت برنامه ریزی، سیاستگذاری و بررسی پروپوزال  -4
 متقاضیان 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 آنهاهای ترویجی و تخصصی و امتیازات برگزاری جلسات با اعضای هیات علمی به منظور آگاهی از شیوه برگزاری کرسی -5

 دانشگاه سیستان و بلوچستاندبیرخانه هیات حمایت ویژه « نظر»انتشار نشریه  -6

 نظریه پردازى، نقد و مناظره در دانشگاه سیستان و بلوچستانهای ای کرسیبرگزاری همایش منطقه -7
 

 پردازى، نقد و مناظره در دانشگاه سیستان و بلوچستانهاى نظریهاى کرسیهمایش منطقه
های )استان 8هاى منطقه با حضور روسا و معاونین پژوهشی دانشگاه اى کرسی هاى نظریه پردازى، نقد و مناظرهمنطقه همایش

در تاالر امام رضا )ع( برگزار گردید. در این مراسم آیت ا...  32/9/94کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان(  در روز دوشنبه مورخ 
پردازى، هاى نظریهیس دبیرخانه هیات حمایت از کرسیرو پناه رئدکتر عبد الحسین خس یه در استان،سلیمانی نماینده محترم ولی فق

 )س( حضور داشتند. و خانم دکتر انسیه خزعلی رییس دانشگاه الزهراشورای انقالب فرهنگی نقد و مناظره 
 
 

 

 

 
 
 



پردازی در شورای عالی انقالب های نظریهیت از کرسیحضور مستمر ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان در جلسات مجمع حما -8
 فرهنگی

 ها در شورای عالی انقالب فرهنگیهای دانشگاه در جلسات شورای کاردان کرسیحضور رئیس مرکز کرسی -9
های آموزشی جهت توضیح در خصوص انواع ها و گروهها در جلسات شورای آموزشی برخی دانشکدهحضور رئیس مرکز کرسی -12

 کرسی ها، چگونگی برگزاری و امتیازات هر کدام

 
 

 پردازی، نقد و مناظره شامل:های نظریهکرسیهای تشویقی دانشگاه سیستان و بلوچستان در حوزه سیاستتدوین و تصویب  -11

 پردازیو نظریه پردازی جهت ترفیع سالیانه به صاحب کرسی نقد و نوآوریهای نظریهامتیاز کرسی 

 نامه دانشگاه)گرنت( به صاحب کرسی نظریه پردازی طبق آیینز اعتبار پژوهشی تخصیص امتیا 

 پردازی، نقد و مناظره علمیهای نظریهحمایت و کمک به چاپ کتاب نگارش یافته حاصل از کرسی 

 المللیهای بینکمک به ترجمه و انتشار نظریات علمی در مجالت معتبر خارج از کشور یا طرح نظریه در کنفرانس 

 پردازی، نقد و مناظره علمی در نشریات داخلی دانشگاههای نظریهاولویت چاپ مقاله حاصل از کرسی 

 پردازی، نقد و مناظره علمی به عنوان معیاری برای انتخاب استاد و پژوهشگر های نظریهدر نظر گرفتن مشارکت در کرسی
 نمونه در دانشگاه

 های هفته پژوهش و ....راسمهای برگزار شده در متجلیل از صاحبان کرسی 

 معرفی صاحبان کرسی به صندوق حمایت از پژوهشگران، بنیاد ملی نخبگان و جشنواره فارابی 

 های توضیح: فقط شامل کرسی) های نظریه پردازی به اندازه مدیر گروه آموزشیکم کردن موظفی اساتید برگزار کننده کرسی
 گردد(نظریه پردازی می

 ترویجی کرسیدر جهت برگزاری ی و علمی از دانشجویان دکتری حمایت و تشویق مال 

 ترویجی، نقد و مناظره  -های علمیتشویقی برگزاری کرسی 

 ریزی زنگ کرسی در دانشگاهتصویب و برنامه -12

 های رشد در دانشگاه:ریزی برگزاری كرسیتصویب و برنامه -01

 
 
 
 

 



 کرسی رشد برگزار شده

 

 

 فه اسالمیفلسفه فلس عنوان کرسی

 دکتر عبدالحسین خسروپناه ارائه دهنده

 24/12/1396 تاریخ ارائه

 رشد نوع کرسی

 
 

 ها در ابتدای ترم و اطالع رسانی به اعضای هیات علمی دانشگاهبرنامه ریزی و تهیه تقویم برگزاری کرسی -14
شورای پردازی، نقد و مناظره های نظریهاز کرسیهیات حمایت پردازی و ارسال نظرات کارشناسی به بررسی طرح درس نظریه -15

 عالی انقالب فرهنگی
استان سیستان و بلوچستان با حضور جناب آقای های دانشگاهپردازی های نظریههای دستگاهی کرسیبرگزاری نشست کمیته -16

آقای دکتر مصطفی اسماعیلی رئیس  پردازى وهاى نظریهدکتر عبدالحسین خسروپناه رییس محترم دبیرخانه هیات حمایت از کرسی
 هاى نظریه پردازىهای دستگاهی هیات حمایت از کرسیکمیته

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 گیری بیماری کرونا اقدامات الزم جهت فراهم کردن بستر برگزاری کرسی های علمی به صورت وبیناری با توجه به همه -17
 شورای عالی انقالب فرهنگیپردازی، نقدو مناظره های نظریههیات حمایت از کرسیه های ترویجی بنامه جدید کرسینویس آیینارائه پیش -18

 برگزاری هم اندیشی کرسی های نظریه پردازی با حضور اساتید با درجه استاد تمامی دانشگاه -19
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كرسی علمی با موضوعات مختلف  01برگزاری  -51
 

 کرسی های برگزار شده 
 ردیف عنوان كرسی ارائه دهنده اریخ برگزاریت نوع كرسی

 1 مفهوم نیاز در تاولی از صحیفه سجادیه دکتر سید علیقلی روشن 1395 ترویجی

 دکتر باقر کرد 1395 ترویجی
های حاکمیتی بر و موانع نظری سیاست تعیین راهبردها

 عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی
2 

 3 تأثیر شیطان بر ساحت های وجودی انسان موسویحسین دکتر سیدمحمد 26/21/1396 ترویجی

 نسبدکتر علیرضا حیدری 22/22/1396 ترویجی
بررسی جریان نقل و نگارش حدیث در نیمه نخست قرن اول 

 هجری
4 

 5 آن در شناخت امام )ع( های مفهوم غلو و تاثیرشاخص دوستدکتر غالمرضا رضوی 29/22/1396 ترویجی

 6 خلع بدن از دیدگاه اندیشمندان مسلمان ر علی اکبر نصیریدکت 16/22/1396 ترویجی

 7 بررسی و نقد اصالت وجود صدرایی در حکمت اشراق دکتر مرتضی عرقانی 23/22/1396 ترویجی

 فردکتر عبدالرسول حسنی 24/27/1396 ترویجی
اجتماعی نظریه ادراکات اعتباری عالمه -استلزامات سیاسی

 طباطبایی
8 

 9 های محلی و ارتقای هویت ملیسازی پتانسیلجهانی بردکتر محمدعثمان حسین 21/28/1396 ترویجی

 12 دفاع از حالج و یارانش با روش هرمنوتیک گادامر دکتر مریم شعبان زاده 28/28/1396 ترویجی

 11 دموکراسی در کالس درس دکتر سید رضا بالغت 15/28/1396 ترویجی

 12 احساسات حلقه گمشده در نظام عدالت کیفری رضا حسنیدکتر محمد  22/28/1396 ترویجی

 حسین موسویدکتر سیدمحمد 28/29/1396 ترویجی
راهکارهای عملی امر به معروف و نهی از منکر در محیط 

 های وجودی انساندانشگاه بر اساس ساحت
13 

 دکتر باقر کرد 22/29/1396 ترویجی
اجرای  های حاکمیتی ناظر برتبیین راهبرهای سیاست

 مدیریتی
14 

 15 ای در فلسفه تاریخ از منظر اسالمیوم الدین به مثابه نظریه دکتر مسعود مرادی 27/29/1396 ترویجی

 16 نقد ترجمه دکتر حداد عادل از قرآن کریم دکتر محمدتقی زندوکیلی 23/11/1396 ترویجی

 17 المللی ایران در عصر قاجاریهبیننگاهی نو به موقعیت بازار  دکتر مریم شیپری 27/12/1396 ترویجی

 18 ی قرآن کریم از محمد یزدیآسیب شناسی و نقد ترجمه دکتر محمدتقی زندوکیلی 28/21/97 ترویجی

 19 های توسعه انسانی با رویکرد اسالمینقد و تحلیل شاخص دکتر سیدمهدی حسینی 23/22/97 ترویجی

 اکبر نصیریدکتر علی 17/22/97 ترویجی
شده الوین پالنتینگا بر مبنای مکتب شناسی اصالحمعرفتنقد 

 تفکیک
22 

 دکتر امیرحمزه ساالرزایی 16/27/97 ترویجی
نقدی بر عناوین متعدد مجازات سلب حیات در ایران با تکیه 

 برنصوص قرآن
21 

 22 نقد جریان پست مدرن در تفکر معاصر ایران  دکتر عبدالرسول حسنی فر 27/28/97 ترویجی

 23 وحدت نفس و خداوند در مواعظ مایستر اکهارت  دکتر حمید اسکندری 21/28/97 رویجیت

 دکتر خدیجه اسدی 25/29/97 ترویجی
های جمعیتی ایران: با تاکید بر وضعیت نقدی بر سیاست

 استان سیستان و بلوچستان
24 



 دکتر احسان سامانی 12/29/97 ترویجی
خسارات ناشی از  نقدی بر مسئولیت مدنی دولت نسبت به

 عملیات نظامی
25 

 26 سیمای امام علی )ع( در اخبار صحیح بخاری دکتر علیرضا حیدری نسب 19/29/97 ترویجی

 27 مبنا؟ نیبا چه روش و بر کدام انیاد انیگفتگو م دکتر خلیل حکیمی فر 19/11/97 ترویجی

 28 رفانصادقانه در ع یاهایرو یواکاو دکتر سجاد واعظی 6/12/97 ترویجی

 دکتر فاطمه رستمی 13/12/97 ترویجی
 انهیم خیدر تار ریگفتمان جنگ و تدب یهامولفه ییبازنما

 (یبر ابزار زبان شناخت هی)با تک رانیا
29 

 دکتر بتول محسنی راد 29/22/98 ترویجی
ها و ابتکارات زبانشناختی عبدالقاهر انتقادی دیدگاهبررسی

 جرجانی
32 

 31 نقد نظریه اطالق اخالق و نسبیت رفتار شهید مطهری کتر افضل بلوکید 16/22/98 ترویجی

 دکتر سیدمحمدحسین موسوی 32/22/98 ترویجی
بررسی مفهوم نشاط و مولفه های آن در اسالم و مصادیق 

 قابل اجرا در دانشگاه
32 

 33 جامعه اجباری و قتل های خانوادگی دکتر محمدرضا حسنی 27/28/98 ترویجی

 34 های پیچیده با رویکرد محاسبات ارگانیکبررسی سیستم دکتر محبعلی رهدار 24/29/98 ترویجی

 دکتر مصطفی اربابی 31/23/99 ترویجی
اجتماع محور در  یدر مجازات ها ینیگزیجا کردیبر رو ینقد

 رانیا یفرینظام عدالت ک
35 

 دکتر مرتضی مسرور 27/27/99 ترویجی
انواع منابع معرفت و جهت  از یبرخوردار نیرابطه ب یبررس

 یاسیفرهنگ س یریگ
36 

 اله حسومیدکتر ولی 21/28/99 ترویجی
تبیین نقش زمان دستوری در انتقال مفاهیم قرآن با روش 

 معنا شناسی شناختی
37 

 دکتر حسن رهبر 28/12/99 ترویجی
عرفان، برهان و قرآن در حکمت  انیجمع م یامکان سنج

 ییعالمه طباطبا گاهدیبر د دیبا تاک ه؛یمتعال
38 

مناظره 

 علمی
6/11/99 

 دکتر درمحمد کردی
 دکتر امیرحمزه ساالرزایی

 39 جایگزین رحم مسئله شناختی زیست حقوقی بررسی

 42 کالمی رویکرد با مجوس مصداق و مفهوم بازخوانی واعظی سجاد دکتر 5/12/99 ترویجی

 

 

 

 

 

 

 

 



 رسانی کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع

 
همزمان با  1354یس کتابخانه مرکزی دانشگاه در سال تاس

تاسیس دانشگاه سیستان و بلوچستان صورت گرفت. در سالهای 
قبل از انقالب فرهنگی خدمات فنی کتابخانه از طریق مرکز 
خدمات کتابداری ایران انجام می گرفت که بعد از بکارگیری افراد 

نه در اوایل دهه متخصص کتابدار این امر با توسعه فضای کتابخا
به صورت مستقل انجام می شد. مساحت کتابخانه مرکزی  72

متر مربع رسید که در سال  3222( به بیش از 1)ساختمان شماره 
طرح وحدت مدیریت کتابخانه های دانشگاه باعث شد تا  1357

بد و کتابخانه دانشکده ادبیات به ساختمان شماره کتابخانه های دانشکده علوم، اقتصاد، علوم اداری و هنر به کتابخانه مرکزی انتقال یا
تغییر نام پیدا کرد. از آن پس تمامی کتابخانه ها در یک مدیریت واحد اداره می شوند و نتیجه این شیوه ی مدیریت افزایش خدمات  2

میلیون تومان بوده است  322دهی، انجام خدمات فنی متمرکز و همچنین تمرکز در امر سفارشات بود که طی چند سال اخیر حدود 

 .که صرف خرید منابع و تجهیزات کتابخانه دانشگاه شده است

همزمان با سفر مقام معظم رهبری به استان سیستان و بلوچستان طرح احداث ساختمان کتابخانه مرکزی  1382در اسفندماه سال 
مترمربع در شش طبقه به اتمام رسید و کار  12222ود با زیربنای حد 87دانشگاه به تصویب رسید. کار ساخت این ساختمان در اسفند 

 .همزمان با شروع سال تحصیلی به انجام رسید 88تجهیز و انتقال مخازن و بهره برداری آن از مهرماه 
ل در کشور استفاده از فناوری اطالعات در تمام امور، کتابخانه دانشگاه سیستان و بلوچستان را به عنوان نماد کاملی از کتابخانه دیجیتا

معرفی نموده است. با عنایت و توجه خاص مقام معظم رهبری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سیستان و بلوچستان نمونه 

 .منحصر بفردی از کتابخانه ها در جنوب شرق کشور بشمار می آید

مستقیم از طریق ناشر اصلی به چهار پایگاه  های اخیر، دسترسی آنالینترین دستاوردهای کتابخانه مرکزی در سالیکی از برجسته

ها و دانشگاه باشد که در نوع خود در بینمی Science Direct, Scopus, Springer, Taylor & Francisاطالعاتی 

گاهها های اطالعاتی عموما دانشپس از افزایش نرخ ارز و افزایش قابل مالحظه هزینه پایگاهباشد.موسسات آموزش عالی کم نظیر می

های دسترسی های کارگزاری غیر معتبر که هزینهو موسسات آموزش عالی به سمت استفاده از منابع اطالعاتی از طریق شرکت

های های بانککمتری نسبت به ناشرین اصلی دارد رو آورده بودند. دانشگاه سیستان و بلوچستان عالوه بر پرداخت کلیه بدهی

این تعداد به چهار پایگاه  2217دهد. در سال های ناشرین اصلی را هرساله افزایش میاد پایگاهاطالعاتی سالهای گذشته خود تعد

 افزایش یافته است.

 اقدامات انجام شده: 
المللی کتاب تهران و یا خرید نسخه کتاب التین از نمایشگاه بین 522نسخه کتاب فارسی و  8222سازی حدود خرید و آماده* 

 مستقیم از  ناشرین.
های اطالعاتی و منابع الکترونیکی فارسی مگیران، سیویلیکا، های دانشگاه به پایگاهپیاشتراک و دسترسی مستقیم روی آی *

 .نورمگز

  .2215اشتراک و دسترسی مستقیم روی آی پی های دانشگاه به پایگاه های اطالعاتی ساینس دایرکت در سال * 



  پایگاه اطالعاتی و منابع الکترونیکی. 28 به حدود تهیه مقاالت و دسترسی به صورت آنالین* 

تامین منابع الکترونیکی مورد نیاز دانشجویان تحصیالت تکمیلی و اعضاء محترم هیات علمی اعم از مقاالت و کتب الکترونیکی * 
 مورد نیاز.

 کتابخانه مرکزی. عنوان کتاب الکترونیکی در پورتال کتابخانه دیجیتال 182سازی و بارگذاری حدود آماده* 

 عنوان پایان نامه الکترونیکی در پورتال کتابخانه دیجیتال کتابخانه مرکزی. 1562سازی و بارگذاری حدود آماده* 

 عنوان کتاب فارسی و التین. 52سازی نسخه الکترونیکی حدود اسکن و آماده* 

 های آموزش ضمن خدمت کارکنان کتابخانه های دانشگاه.برگزاری دوره* 

 دانشجو. 2222ارائه خدمات عضویت و امانت به حدود * 

 برگزاری نمایشگاه کتب خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب در محل کتابخانه مرکزی.* 

 برگزاری نمایشگاه کتاب آثار مولفین استان با همکاری مدیریت اسناد و کتابخانه ملی استان سیستان و بلوچستان.* 

 رارداد اشتراک منابع الکترونیک جهت دسترسی روی آی پی های دانشگاه.پیگیری و عقد ق* 

 
 

 توسعه بانک های اطالعاتی و کتابخانه های مجازی
 

 ) از طریق ناشر اصلی(  2112بانک های اطالعاتی در دسترس التین سال 

 

 

 

 

 بانک های اطالعاتی در دسترس فارسی

 

 



 ه سیستان و بلوچستانمدیریت فناوری اطالعات دانشگا
دانشگاه سیستان و بلوچستان را با  یمدیریت فناوری اطالعات دانشگاه با ایجاد شبکه اینترانت داخلی، ارتباط کلیه واحدهای آموزشی وادار

نی اینترنت میسر متعدد ارتباطی و  مخابراتی با شبکه جها یهاو ارتباطات سریع کابلی و تقویت کانال ینور بریفناوری مدرن ف یریکارگبه
فیبر  یهاشبکه نیترکی از گستردهینود شبکه دارای  5722و  ینور بریکیلومتر ف 45ساخته است.در حال حاضر این دانشگاه با داشتن حدود 

مگابیت   622این مرکز با فراهم کردن ارتباط پرسرعت و وسیع به شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند متقارن  .باشدینوری دانشگاهی کشور م
مگابیت در ثانیه دارای عرض باند ارتباط اینترنت و اینترانت وسیعی  82در ثانیه و همچنین اتصال به شبکه اینترانت کشور با پهنای باند متقارن 

 VoIP & IPدانشگاهی NGNبر شبکه  یاشماره 2222دارای مرکز تلفن مدرن  مدیریتاین  .باشدیکشور م یهادر میان دانشگاه

Telephony باشدیاتصال به تلفن شهری م تیو قابل  . 

 

 11تا  10اقدامات مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه سیستان و بلوچستان از سال 

 شبکه رساختیزتوسعه 
ه شبکه طراحی و توسع باوجود رساختیزو این  باشدیمارتباطی مناسب، پایدار و در دسترس  رساختیزتحقق دانشگاه نسل سوم  نیازمند وجود 

ی از وربهره. در این راستا متخصصان مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه با گرددیمکابلی و وجود ابر وایرلس گسترده در سطح دانشگاه محقق 
 .انددهنموو ابر وایرلس در نقاط مختلف دانشگاه اقدام  ی روز دنیا قدم برداشته و نسبت به بازطراحی شبکه ارتباطی و توسعه فیبر نوریفنّاور

 مدیریت فناوری اطالعات: شدهانجاماقدامات 
بودن شبکه دانشگاه، مدیریت فناوری اطالعات با تالش کارشناسان متخصص،  ریپذدسترسجهت افزایش کیفیت سرویس، قابلیت اطمینان و 

 :انددادهاقدامات ذیل را انجام 

 های مجازیندهدهدهنده دانشگاه در قالب سرویسسامانه سرویس 142سازی پیاده 

  کیلومتر 45توسعه شبکه فیبر نوری به طول  

 

 

 

 

 

 
 

  ی اطالعات سازرهیذخی شبکه سازادهیپطراحی و(San Storage)  مجازی و اطالعات  ی آموزشهاسامانهجهت نگهداری اطالعات
 ی مهم و حیاتی دانشگاههاسامانه

 اهدوربین نظارتی در سطح دانشگ 122 بر بالغای اجرای شبکه 

  ی سیستم حفاظت فیزیکی دانشگاهدر توسعهمشاوره و همکاری 

 های نظارتیمشاوره و همکاری در تأسیس اتاق مانیتورینگ دوربین 

 بلوک خوابگاهی 27ی و اجرای شبکه کابلی در بازطراح 

 های دانشگاههای نگهبانی تمامی ورودیبرقراری ارتباط فیبر نوری و اجرای شبکه داخلی اتاق 

 و اتومکانیک ابزارنیماشگری، ی کارگاهی ریختههامجتمعارتباط فیبر نوری و اجرای شبکه داخلی  برقراری 

 شناسی، واحد برق و ...برقراری ارتباط فیبر نوری و اجرای شبکه داخلی ساختمان مربوط به اداره تعمیرات، باستان 
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میزان توسعه فیبر نوری



   های نظارتیدوربینبرقراری ارتباط فیبر نوری و اجرای شبکه داخلی اتاق مانیتورینگ 

  برقراری ارتباط فیبر نوری و اجرای شبکه داخلی خوابگاه متأهلین 

   بلوک خوابگاهی 27راه اندازی شبکه وایرلس و نصب تجهیزات در 

  المللنیبی ابر وایرلس بلوک خوابگاهی دانشجویان توسعه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   العات ی سیستم دوگانه پشتیبان گیری خودکار اطسازادهیپطراحی و 

  ی پایینوربهرهی با اانهیرای هاستمیسی فیزیکی دانشگاه و حذف سرورهای افزارسختی استفاده از منابع سازنهیبه 

  ی روزاستانداردهای شبکه ارتباطی دانشگاه بر اساس سازمنیا 

   ت سرویس و عدم قطعیی اینترنت جهت باال بردن کیفیهادهندهسیسروی لبه شبکه دانشگاه با سازادهیپبازطراحی و 

   ی حفاظت فیزیکی دانشگاههانیدوربی شبکه اندازراهبازطراحی و 

   ی حفاظتی دانشکده صنعت و معدن خاشهانیدورببرقراری لینک ارتباطی 

   افتهیتوسعهسامانه مجازی  12سامانه فیزیکی محدود به  4ی آموزش مجازی از هاکالسی هادهندهسیسروارتقاء 

  رسانی سرورهای آموزش مجازی زات و بروزارتقاء تجهی 

   جهت دورکاری همکاران واحدهای مختلف در ایام تعطیلی در ایام شیوع ویروس کرونا هاسامانهفراهم نمودن بستر مناسب و ارتباط با 
 

 توسعه ارتباطات و مخابرات

 اتصال فیبر نوری مجتمع مسکونی اساتید
(FTTH)  Fiber to the home  مرکز ارتباطات زیرساخت دانشگاه از سمت ی آن سازادهیپکه با  است ینور بریتباطی فار کانالیک

ی فنّاور FTTH. باشدیمسی مانند سیم تلفن م یهارساختیجایگزین زو  شودیم برقرار واقع در کوی اساتید منازل تا سیستان و بلوچستان
 توانیم یراحتاز این طریق به ،. بنابرایندهدیارائه م اساتیدد باالتری را به و سرعت و پهنای بانگسترش است سرعت در حال که به بروز بوده

 .را نیز فعال کرد یاچندرسانهو خدمات  اینترنت
 

 FTTH مزایای

 کاهش هزینه تجهیزات نگهداری شبکه 

 پاسخگو به نیازهای آینده 

 قابلیت اطمینان و امنیت باال 

  122ر باند پهن با سرعتی بیشتر از روی یک مسی هاسیسروتوانایی انتقال همه Mbps تا Gbps 1 برای هر کاربر 



  جدید یهافرصتو ایجاد  افزودهارزش یهاسیسروافزایش 

  محیطی و همچنین عدم تداخل الکترومغناطیسی راتیتأثعدم 

  دسترسی به منابع علمی و تحقیقاتیباال بردن کیفیت 

زیرا فیبر  ؛سازدیممتحول در آینده را  ساکنین کوی اساتید دانشگاه سیستان و بلوچستان یریگمیتصمقدرت  ،های متعدد فیبر نوری یوبرترمزایا 
 ییهاسیسروبر روی بستر فیبر نوری،  ارائهقابل یهاسیسروقدیمی دارد.  یهارساختیزمحسوسی نسبت به کابل مسی و  یهایبرترنوری 

 هارساختیزو از پایداری و کیفیت ارتباطی باالتری نسبت به دیگر  شوندیم هستند که همگی با اجرای زیرساخت فیبر نوری یکپارچه
 .تقسیم نمود غیر مخابراتی و مخابراتی یهاسیسرو دودستهبه  توانیمرا  هاسیسروبرخوردارند. این 

 

 :مخابراتی یهاسیسرو

 دیتا (،اینترنت خانگی، اینترنت تجاری، اینترانتMPLS  و…) 

 تلفن 

 رنتیتلویزیون اینت 

 

 غیر مخابراتی یهاسیسرو : 

 آموزش از راه دور 

 نظارت تصویری یهاستمیس 

 کامپیوتری یهاشبکه 

 آیفون تصویری هوشمند 

 مدیریت هوشمند ساختمان (BMS) 

 پارکینگ هوشمند 

 صوت و پیجینگ یهاستمیس 

 در مدیریت فناوری اطالعات: شدهانجاماقدامات 

ی روز دنیا، نسبت به بازطراحی شبکه ارتباطی و توسعه فیبر نوری و ابر فنّاوری از ریگبهرهه با متخصصان مدیریت فناوری اطالعات دانشگا
 نیترشاخصکه  اندنمودهی متعدد در این راستا هاپروژهی و تحقیق، اقدام به تعریف ازسنجین. با اندنمودهوایرلس در نقاط مختلف دانشگاه اقدام 

 عنوانبه. مجتمع مسکونی اساتید سیستان و بلوچستان باشدیم( FTTHشگاه به شبکه از طریق فیبر نوری )اتصال منازل کوی اساتید دان هاآن
گردیده است. این امر باعث رضایت بیشتر اعضا  مندبهرهمجتمع مسکونی در استان، از این زیرساخت  نیتربزرگاولین شهرک دانشگاهی و 

 ی علمی خواهد گردید.هاپروژهو کیفیت مناسب جهت انجام ی در دریافت خدمات، با سرعت علمئتیهمحترم 
 

 :  FTTHمشخصات پروژه 

  :متر 15222متراژ فیبر نوری هوایی 

  :متر 5222متراژ فیبر نوری زمینی 

  :عدد 1222تعداد فیوژن 

  :منزل 272تعداد منازل مسکونی 
 

 هزینه صرف شده:
یک میلیارد و پانصد میلیون تومان  بربالغی انهیهزبخش خصوصی برای انجام این پروژه توسط پیمانکاران  شدهانجامی انهیهزبرآورد  بر اساس

ی مدیریت فناوری شبکهی نیروهای متخصص و کاردان بخش ارتباطات و روزشبانهی هاتالشبوده است اما با  ازیموردن( 222/222/522/1)



حدود مبلغ   ترقیدق( اجرا گردید، به عبارت 222/222/422چهارصد میلیون تومان ) ی حدودانهیهزبا  توجهقابلجویی  باصرفهاطالعات این پروژه 
 یی برای دانشگاه به همراه داشته است.جوصرفه( 222/222/122/1یک میلیارد و صد میلیون تومان )

 

 )مخابرات( دانشگاه سیستان و بلوچستان رساختیمركز ارتباطات و ز
که باعث افزایش  96)مخابرات( دانشگاه و انتقال آن بر روی شبکه دیتای دانشگاه در سال  رساختیزشبکه مرکز ارتباطات و  یسازادهیپ

به تعداد   93شماره در سال  722زمان خطوط آنالوگ و دیجیتال( از و امکان پوشش هم یکشداخلی دانشگاه )بدون حفاری و کابل یهاتلفن
 نامحدود گردیده است.

 رسیده است. یبردارماه به بهره 6زمان ن مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه در مدتاین پروژه با تالش همکارا

 

 

 

 

 

 

 بخش اصلی -مراحل ساخت 
مترمربززع بززه مرکزیززت دانشززگاه در دانشززکده مهندسززی  بناشززده اسززت. 122)مخززابرات( دانشززگاه بززه مسززاحت  رسززاختیمرکززز ارتباطززات و ز

مناسزبی هزم داشزته  ینگزرنزدهیخته تزا عزالوه بزر پوشزش نیازهزای موجزود دانشزگاه، آبخش اصلی مرکز بزا مسزاحت پنجزاه مترمربزع سزا
 باشد. 

 
 

 

 

 

 

مقززاوم بززوده و از تبززادل  یسززوزانززد کززه در برابززرآتششززده پوشززش داده یاگونززه بززه رسززاختیکززف ، دیوارهززا و سززقف مرکززز ارتباطززات و ز
 نماید.ست تا به روشنایی مرکز کمک میشده ااستفاده ییهاحرارتی جلوگیری نماید و از ترکیب رنگ

 

 سایت توزیع برق -مراحل ساخت 
در سززایت بززرق مرکززز  kVA10بززا تززوان (UPS)هززا، سیسززتم بززرق اضززطراری تجهیزززات توزیززع و کنتززرل بززرق نظیززر تززابلو بززرق

 اند. شدهنصب

ل ، لولزه هزوای فشزرده ولولزه گزاز از اتزاق کوئزفزن یهزاآب و فاضزالب ، لولزه یهزاساختمان غیزر مزرتبط ازجملزه لولزه ساتیهرگونه تأس
 اند. شدهحذف

 



 

 

 

 

 

 

 سیستم برق اصلی –مراحل ساخت 
ن بززرق یآمپززری بززرای تززأم 22جداگانززه اسززتفاده گردیززده اسززت و پریزهززای  یکشززن بززرق تجهیزززات در مرکززز از منززابع و کابززلیبززرای تززأم

هزا و تجهیززات سزایت کننزدهن بزرق ورودی روشزنایی، خنزکیبزرای تزأم .اندشزدهینزیبشیهزا در سزایت اصزلی پدهندهسیتجهیزات و سرو
 شده است.اصلی از فازهای جداگانه و پنل های اختصاصی استفاده

 

 )مخابرات( دانشگاه سیستان و بلوچستان رساختیسامانه جدید مركز ارتباطات و ز یهاتیقابل

 

 

 

 

 

 

 
 زمان از خطوط دیجیتال و آنالوگپشتیبانی هم 

o  شودیتمام خطوط ارتباطی دیجیتال و آنالوگ با این سامانه فراهم مپوشش. 

 شارژ خطوط 
o شودیامکان مشخص کردن میزان اعتبار و زمان برای هر خط برقرار م. 

 بر روی بستر فیبر نوری یسازادهیپ 
o مجزا امکان انتقال تماس  بر روی بستر فیبر نوری  یکشبدون نیاز به کابل 

 مدیریت خطوط 
o یکربندیو افزایش قابلیت مدیریت و پ یریپذانعطاف  

  امکان برقراری سرویس اینترنتADSL  
 پشتیبانی از دورنگار مجازی 

o گرددیامکان ارسال فکس بر روی ایمیل با این سامانه فراهم م. 

 سیستم تلفن گویا یسازادهیقابلیت پ 

 118سرویس راهنمای پاسخگوی  یسازادهیپ 



o صورت گویا اره تماس بهامکان راهنمایی و دریافت شم 

  شماره 2222قابلیت ارتفاع خطوط به 

 امکان دریافت و ضبط پیام صوتی 

 پشتیبانی از برقراری تماس تصویری 
o باشدیتصویری را دارا م یهااین سامانه قابلیت نمایش تصویر امکان برقراری تماس. 

 

 تلفن گویای مدیریت فناوری اطالعات
با کارشناسان و متخصصان حوزه فناوری اطالعات  تلفن گویا مدیریت فناوری اطالعات جهت ارتباط با جهت تسهیل در ارتباط کاربران 

 ی گردیداندازراه 99ی مختلف فناوری اطالعات در سال واحدها
 

 پشتیبانی فنی
پشتیبانی  نهیدرزمتخصص توانسته ی کارشناسان موقفهیبا اتکا به دانش فنی و تالش بمدیریت فناوری اطالعات دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 ی را بردارد.مؤثری هاگامفنی 
 

 مدیریت فناوری اطالعات شدهانجاماقدامات 
 هاآزمونی سنتی و برگزاری هاباکالسی آموزشی هوشمند هاکالسی و جایگزینی آموزشکمکخدمات  نهیدرزمی فنّاوربا پیشرفت روزافزون 

تیبانی فنی مدیریت فناوری اطالعات با این پیشرفت همگام و با توجه به اینکه ویدیو پروژکتور و الکترونیک، کارشناسان بخش پش صورتبه
ی این توسعهرسانی و را جهت بروز یمؤثربخش پشتیبانی فنی اقدامات  هستی آموزشی دانشگاه هاکالسوسایل آموزشی هوشمند جز الینفک 

 به موارد زیر اشاره کرد: نتوایماین اقدامات  ازجملهکه  انددادهبخش انجام 
  یآموزشکمکنصب تجهیزات متعدد 

  خدمات در دانشگاه ارائهی و سرعت در استانداردسازی در مرکز مدیریت فناوری اطالعات جهت آموزشکمکایجاد دفتر خدمات 

 یزات کالس هوشمند، ویدیو کنفرانس و تجهپروژکتوری آموزشی شامل ویدیو هاکالسسرویس در خصوص تجهیزات برگزاری  ارائه 

  در مراکز فناوری دکتر عظیمی و  ترمانیپاو  ترمانیمی الکترونیک هاآزمونو بروز رسانی تجهیزات جهت برگزاری  رساختیزتوسعه
 نفر 422از  زمانهمپرفسور خشنودی با امکان برگزاری آزمون 

 ت یهاجهت برگزاری آزمون ازیمناسب و نصب تجهیزات موردن رساختیایجاد ز( خصصی زبانMSRT- TOLIMO در مراکز )
 (97آذرماه  32و  29برگزاری اولین آزمون در تاریخ ری دکتر عظیمی و پرفسور خشنودی )فناو

 اهداف
 استانداردهای روز بر اساسی آموزشکمکی و تهیه تجهیزات استانداردساز 

  ی آموزشکمکآموزش کاربران جهت نگهداری صحیح از تجهیزات 

  یادورهی هاسیسروستاندارد مناسب جهت انجام بازدید و ی اهیروایجاد 

  در صورت بروز مشکالت فنی در  هاشیهما، جلسات و هاکالسایجاد بستری مناسب جهت جلوگیری از اختالل در برگزاری
 تجهیزات 

  یآموزشکمکتهیه و استفاده از خدمات  ازنظرارتقا سطح آموزشی دانشگاه 

 

 ونو اتوماسی هاسامانهحوزه 
ی موجود در افزارهانرمی فراوان پیش رو از قبیل عدم یکپارچگی بین هاچالشدر راستای تحقق دانشگاه سبز و دانشگاه نسل سوم و وجود 

ی اداری، مالی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه، عدم دسترسی هاستمیسدهی مناسب ، عدم گزارشهاتماسدانشگاه، عدم مدیریت فرآیند و کنترل 
 هاسامانهی و ارتباط بین سازکپارچهو نیاز به ی هادرخواسترسیدگی به  زمانمدتات یکپارچه و منسجم، حجم باالی تقاضاها، افزایش به اطالع



 شدهبرداشتهی ارزشمندی به کمک کارشناسان فناوری اطالعات دانشگاه سیستان و بلوچستان هاگامجهت ارائه خدمات و پاسخگویی مناسب، 
 است.

 

 هاسامانهمدیریت فناوری اطالعات در حوزه  شدهانجاماقدامات 

   ی سنتی هاهیروی جهت حذف مراجعات متعدد، تغییر سنجامکانو  بامطالعهی مختلف دانشگاه واحدها ازیموردنی متعدد هاتیسا وبسامانه و
 ی گردیده است.اندازراهت فناوری اطالعات به مدرن همسو با اهداف دانشگاه سیستان و بلوچستان و دولت الکترونیک در مدیری

  ی و ارتقاء سازکپارچهپیامک جهت ی به صوتارسال رمز  تیباقابلی اکانتینگ )کاربری( اتصال به اینترنت کارکنان دانشجویان و اساتید اندازراه
 به سامانه گلستان و اتوماسیون اداری بااتصالامنیت و اطمینان اتصال به شبکه دانشگاه 

  هزار(  12ارائه طیف گسترده )بیش از  تیباقابل، روزبهی افزارهانرم کنندهنیتأمی هاسامانهبه  بااتصالی دانشگاه افزارنرماندازی بانک هرا
 ی درون سامانهافزارهانرمبروز رسانی خودکار  تیباقابلی کاربردی و تخصصی افزارهانرم

  ی سامانه درخواست اندازراهاساتید به مدیریت فناوری اطالعات جهت دریافت خدمات با  حذف کامل مراجعه حضوری دانشجویان و کارکنان و
 ی دانشگاه هابخشی جهت دیگر سازیشخصیی و دریافت پاسخ و امکان توسعه و جویپ تیباقابلخدمات 

   شامل ترفیع، ارتقا، گرنت و  مرحلهبههمرحل صورتبهی پژوهشی ندهایفرآی هیکلتوسعه سامانه پژوهشی گلستان، که توسط آن در سال جاری
 . گرددیمانجام  خودکار کامالً صورتبهغیره 

   ی داخلی دانشگاه با امکان اتصال به پست سازمانی افراد هاشمارهی رساناطالعبروزرسانی سامانه 

   رعاملیغایمنی جهت درج مقاالت آموزشی در حوزه ایمنی و پدافند  تیساوبطراحی 

   ی این سامانه و اتصال آن به سامانه آموزشی گلستان، مراحل مختلف فرآیند اندازراهکه با  و بلوچستانی دانشگاه سیستان آموزکارسامانه
ی ارتباطی مرتبط و افزایش هادانشکدهی کارشناسان پژوهشی کیبار ترافکارآموزی بسیار تسهیل خواهد شد ، اتوماسیون کارآموزی باعث کاهش 

 .گرددیمدانشگاه و همچنین بهبود کیفیت ارتباط با صنعت دانشگاه سطح علمی و کیفی 

  ی سامانه پیامکی روابط عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستاناندازراه 

   گزارش مالی دقیقی از  توانندیاساتید. با تکمیل این ماژول اعضای محترم م سیالتدربا امکان محاسبه حق ،موزشی گلستانآتکمیل سامانه
 .چارگون مشاهده نماینداداری گلستان گرفته و فیش مربوط به آن را در سامانه آموزشی از سامانه  سیدرالتحق

  مرحله شامل ترفیع، ارتقا، گرنت و  به صورت مرحلهیندهای پژوهشی بهآفر یهیدر سال جاری کل، که توسط آن، سامانه پژوهشی گلستان
 . ددگریانجام ماتوماتیک  کامالً صورتبه غیره

 صورت خودکار از سامانه گلستان در و پژوهشی اساتید به یاین سامانه، اطالعات آموزش یاندازبا راهکه  سامانه صفحه شخصی اساتید یاندازراه
 .گرددیم یروزرساندانشگاه قرار خواهد گرفت و به تیساوب

   دینمایم یروزرساندانشگاه به تیسانموده و در وب یآوره را جمعدانشگا النیالتحصاطالعات مربوط به فارغ،  که النیتحصالسامانه فارغ. 

  منظور تکریم مخاطبان و تجمیع خدمات حوزه فناوری اطالعات در دو عرصه مدیریت داخلی و پیگیری خدمات از سوی مخاطبان سامانه به
 .دیدگر یاندازبازطراحی و راه« مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه سیستان و بلوچستان»

  آموزشی گلستان، ارائه کلیه خدمات  یاندازی این سامانه و اتصال آن به سامانهبا راهکه دانشگاه سیستان و بلوچستان  یبدنتیی تربسامانه
 ه است.گردید بسیار تسهیل  ها ، استخر و غیرهشامل رزرو سالن یبدنتیاداره ترب

   ی آموزشیهاگروهو مدیر  هاکدهدانشسامانه برگزاری انتخابات الکترونیکی ریاست 

 ی اتوماتیک اطالعات اساتید دانشجویان و دروس مرتبطانرسبروزارتباط بین سامانه آموزش مجازی و گلستان جهت  سیسرووبی اندازراه 

  ی مجازیهاکالسی سامانه ذخیره اتوماتیک اندازراه 

  اساتیدی و طراحی سامانه صدور قبوض گاز و آب مجتمع مسکونی ازسنجین 

  ی اختصاصی دانشگاه درآمدهای)آنالین( رحضوریغی درگاه پرداخت اندازراه 

 نامهیگواهی اندازراه ( امنیتیssl )ی دانشگاههاسامانهو  هاتیساوب 



 ی پست الکترونیکی دانشگاهرحضوریغ)آنالین(  نامثبتی سامانه اندازراه 

 ی سامانه صندوق حمایت از دانشجویان اندازراه 
 

 مدیریت فناوری اطالعات در حوزه اتوماسیون شدهانجامدامات اق

ی اداری، مالی، آموزشی و پژوهشی هاستمیسی مناسب گزارش دهافزارهای موجود در دانشگاه، و مدیریت فرآیند و در جهت یکپارچگی بین نرم
ها در امور پرسنلی،  نیاز به یک سیستم پویا و رسیدگی به درخواست زمانمدتدانشگاه، دسترسی به اطالعات یکپارچه و منسجم، کاهش 

اتوماسیون خدمات دانشگاهی به شرح ذیل  یسازکپارچهیارزشمندی در جهت  یهاگاممنعطف جهت ارائه خدمات و پاسخگویی مناسب؛ 
 :گرفته استانجام

 کاغذ در گردش مکاتبات یسامانه اتوماسیون مکاتبات اداری و حذف صددرصد -1
حکم کارگزینی الکترونیکی، انواع مرخصی اداری، ر نلی شامل ایجاد پرونده الکترونیکی برای کارکنان و اعضای هیات علمی، صدوسامانه پرس -2

  شخصی و استعالجی
ی فردی متناسب با نیاز برای کاربران و امکانات هاگزارشی نگهبانی و تهیه هادربجهت چک تردد پرسنل در  ابیغ و حضورسامانه -3

 برای ادمین در خصوص تسهیل روال کار واحد مرخصی گریدگسترده 
 الکترونیکیسامانه حقوق و دستمزد شامل محاسبه حقوق و صدور فیش حقوقی با امکان مشاهده  -3

 .مبتنی بر عملکرد را فراهم نموده است یزیرسامانه بودجه و تشکیالت که امکان بودجه -4

  .گردیده است یگذارهیور سند خودکار و حسابداری تعهدی پاسامانه حسابداری و مالی که بر اساس صد -5

 .کلیه قراردادهای دانشگاه در سال جاری از طریق این سامانه ثبت، بررسی و پیگیری خواهد شدآن  سامانه قراردادها در -6

بکی سیستم اداری و مالی گردیده اموال و کاال، باعث چاکاغذ در گردش  یحذف صددرصدکه با  تدارکات، لجستیک و اموال یهاسامانه -7
 است.

 سامانه رفاهی و بیمه -8
 ی، انتقال پرونده بازنشسته از پرسنلی به بازنشستگی در موعد بازنشستگی،کیالکترون صورت به هابازنشستهسامانه بازنشستگی صدور احکام  -9

 ی مورد باز در این زمینههایخروجی بازنشستگی، ارائه هافرمتهیه 
 ابیحضوروغه تلفن همراه مکاتبات و نسخ -12
 ت فرایندهایمدیر -12
 فکس مجازی بر بستر اتوماسیون اداری یاندازراه -13

 

 عیسرایجاد مركز محاسبات 

  مشخصات فنی:

 هسته پردازشی 224ظرفیت  -1
 حافظه رم تیگابایگ 256 -2
 ترا بابت حافظه دیسک سخت 6 -3
 

 مدیریت فناوری اطالعات: تاسنتریدر د  عمزایای استفاده از سرور محاسبات سری
 اطالعات یپشتیبانی سرور توسط گروه متخصص مدیریت فناور-1 
 برطرف کردن مشکالت احتمالی و خرابی            -2 
 یاز سیستم برق اضطرار یمندبهره -3

 وری اطالعاتتوسط مدیریت فنا IPبه همراه اختصاص  linux؛ windows یهاعاملستمینصب هر یک از س -4

 دسترسی کامل به مدیریت سرور -5
 کنندهافزار از سمت واحد درخواستسخت گونهچیعدم نیاز به تهیه ه -6



عدم نیاز به حضور فیزیکی کاربران برای انجام عملیات و محاسبات در دانشگاه و امکان دسترسی به سرور در منازل و نقاط دیگر به  -7
 ازیموردن یهابرنامه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مركز تخصصی آپا

های دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، های الکترونیکی نظیر سرویسبا رشد روزافزون فناوری اطالعات که موجب توسعه سرویس
زرگ های کوچک و بهای دولتی و سازمانک مسئله مهم برای ادارات، شرکتیعنوان آموزش الکترونیک و ... گردیده است. مقوله امنیت به

درآمده است.  تهدیدات پیشرفته از سوی تهدید گران فضای سایبر رویکردی سیستماتیک را برای ایجاد و تضمین امنیت در فضای سایبر می
آوری و ای( با هدف ایجاد مرکزی برای جمعرسانی، پشتیبانی، امداد حوادث رایانهطلبد. بر این اساس طرح ایجاد مرکز تخصصی آپا )آگاهی

دانشگاه ارائه و با مدیریت فناوری اطالعات ها توسط رخدادهای امنیتی فضای سایبر استان و اتخاذ اقدام مناسب برای مقابله با آن مدیریت
عنوان اولین و تنها مرکز تخصصی امنیت در استان در سال حمایت و پشتیبانی سازمان فناوری اطالعات ایران، مرکز تخصصی آپای دانشگاه به

و جناب آقای مهندس جهانگرد معاون وقت با حضور جناب آقای دکتر واعظی مقام عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  تاسیس و 94
 سازمان فناوری اطالعات ایران افتتاح گردید.     سیمحترم وزیر و رئ

 

 دانشگاه (Data Center) یهامركز داده
 یدکتر فرهاد یجناب آقا یقات و فناوریتحق وزارت علوم، یبه دست مقام عال 1394افتتاح : بهمن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  10اولین لینک ارتباطی Gbps  دانشگاهی کشور 8در منطقه 

  شبکه مترو اترنت جنوب شرق کشور نیتربزرگافزایش ظرفیت ترافیک 

  هاسیسروبستری مناسب جهت ارائه( ی نسل آیندهNGN) 

  یاچندرسانهی هاسیسروبستری مناسب جهت ارائه 

 استان هادادهضروری برای ایجاد مرکز  رساختیز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الکترونیکی یهامركز آموزش
 ی رسید.برداربهرهی الکترونیکی با همکاری مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه یا مشخصات ذیل به هاآموزشمرکز 

 بعمترمر 132برداری از ساختمان جدید مرکز، با مساحت تجهیز و بهره 

  مترمربع 32ایجاد استودیوی تولید محتوا به مساحت 

  مجازی یهادستگاه ایستگاه کاری با امکانات برگزاری کالس 5تجهیز 

 الکترونیکی یهاتجهیز و اجرای رک اختصاصی آموزش 

 لمس چندگانه تیای باقابلچندرسانه یهاایجاد کالس هوشمند مجهز به تخته هوشمند، پروژکتور و سامانه 

  کنفرانس(اندازی سامانه برگزاری سمینارهای برخط )وبینار و وبو راهنصب 

 ارتباطی با هفت نقطه دسترسی جدید شامل: دئوکنفرانسیسامانه جدید و یاندازراه

 

 دانشکده صنعت و معدن خاش 

 چابهار یانوردیدانشکده در 

  سامانه 3دانشکده ادبیات 

 دانشکده علوم 

 دانشکده مهندسی 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فناوری و نوآوری دانشگاه سیستان و بلوچستان مجتمع
 

های موجود در دانشگاه و واحدهای پژوهشی و توسعه فضای نوآوری، کارآفرینی ها و تواناییبه منظور استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت
تان و بلوچستان اقدام به سازی، دانشگاه سیسهای علمی به سوی تجاریها و فعالیتنامههای پژوهشی، پایانو هدایت نتایج طرح

 نوآوری و فناوری نموده است. مجتمعایجاد 

 انفرادی یا و گروهی صورت به که از محققان، نوآوران، پژوهشگران، دانشجویان و حتی دانش آموزان عالقمند مجتمعدر این 
جهت شکل گیری ایده حمایت ها به دهند، حمایت های معنوی و مالی بعمل می آید. اینهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام میفعالیت

، امکان پذیری اجرائی ایده، چگونگی و سابقه اجرا، بازار و غیره( به اولیه )کسب اطالعات اولیه درخصوص مشخصات علمی و فنی
ر صورت و دانش آموزان می باشند که د یاندانشجو اساتید، متقاضیان ارائه می گردد. الزم به ذکر است اکثر مخاطبین این بخش قشر

توانند پس از بررسی اولیه ایده و مصاحبه علمی، در صورت پذیرش جهت داشتن ایده و یا طرحی که علمی و کاربردی باشد، می
 مستقر شوند.مجتمع نظر در این های موردبرداری از حمایتبهره

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 مركز رشد واحدهای فناور
ت بلوچستان با رسالواحد های فناور دانشگاه سیستان و کز رشد مر    

   تسریع زمان رشد شرکت های نوپا تا سه برابر 

  درصد  82افزایش نرخ بقای شرکتهای جوان تا 

  تجاری سازی تکنولوژی و تولید ثروت از علم و تحقیقات 

  کاهش ریسک سرمایه گذاری روی شرکتهای جوان 

دانشگاه  تاسیس شده است. مرکز رشد تحت حمایت 1392در سال  
با تامین فضای کار، سرمایه اولیه، مشاوره و آموزش  ن و بلوچستانسیستا

شروع کسب و کار، سعی در کاهش مشکالت دانشجویان و دانش 
آموختگان در ورود به بازار کار دارد. فعالیت عمده این مرکز در جهت کارآفرینی و خزود اشتغالی دانشجززویان و دانش آموختزگان و 

مبتنی بر های کوچک و متوسط ای از شرکتمنجر به ایجاد مجموعهی دانش بنیان می باشد. این امر گیزری شرکتهاهمچنین شکل
 فناوری و نوآوری و همچنین موجب گسترش اشتغال در میان دانش آموختگان دانشگاه سیستان و بلوچستان گردیده است.

 

 

 مركز نوآوری  بازار فن

 مركز رشد واحدهای فناور

 



 فن بازار 

سازی ه برای تجاریدانشگا مجموعه فن بازار به جهت ایجاد تعامل میان صنعت و

فناوری کشور به عنوان  های پزوهشی در راستای تامین نیازهای علمی ویافته

 ایده و بازار ایجاد گردیده است. ای میان واسطه

 هدف این مجموعه :

گذاران به منظور تجاری ایجاد شبکه ارتباطی میان صاحبان فناوری و سرمایه -

 سازی طرح های نو

سازی نتایج پژوهشی های مراکز تولید فناوری یا تجارییترونق بخشی به فعال -

 آنها

  رفع مشکالت فناورانه برقراری ارتباط میان مراکز پژوهشی و صاحبان ایده با صنعتگران جهت -

 های نوآورانه دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی در استانگذاری در طرحگذاران برای سرمایههدایت سرمایه -

 ی، حقوقی و بازاریابی جهت انتقال فناوری مشاوره فن -

  های دولتی وغیردولتی محصوالت مورد نیاز صنایع و شرکت ،هاتامین فناوری شناسایی و -

های مختلف از جمله بخش مجازی، فیزیکی و پشتیبانی است. بخش مجازی که شامل غرفه و بخش 12این مجموعه شامل 
 های تولید شده در سطح استان و یا نیازهای فناورانه را بر عهده دارد. رسانی در مورد فناوریای است؛ وظیفه اطالعابزارهای رسانه

 

 فرین و جامعه محوردر جهت حركت به سمت دانشگاه كارآ هم فعالیت های مجتمعا

ی  دانشگاه هامولفه

 فرین و نسل چهاركارآ

در حوزه ) دانشگاه كارافرینهای شاخص

 و نوآوری( های مجتمع فناوریفعالیت
 اقدامات انجام شده در مجتمع فناوری و نوآوری

 رهبری و حکمرانی

 تعهد برای اجرای راهبرد های کارافرینی

  جلسات مشترک مجتمع فناوری و نوآوری با ریاست دانشگاه در
 راستای اجرای 

  جلسات مشترک مجتمع فناوری و نوآوری با صنعتگران استان 

 میراث  های اجراییناسان دستگاهبرگزاری جلسات مشترک با کارش
 فرهنگی و گردشگری، شهرداری، پارک علم و فناوری و...(

 های فرهنگی با مدیران استانی در راستای نشست بنیاد ملی فناوری
سازی هامون )با همکاری مرکز تجاری توسعه صنایع فرهنگی در استان

 مستقر در مرکز رشد(

ینانزه در هماهنگی و تلفیق فعالیت های کارآفر
 همه سطوح دانشگاه  

   ارائه پیشنهاداتی به شورای کارآفرینی و فناوری در دانشگاه جهت
 استفاده حداکثری اساتید دانشگاه در جهت ترویج کارافرینی

 ظرفیت سازمانی

استراتژِی مالی پایدار برای حمایت از کارآفرینی 
 در مجتمع و کارآفرینی

  لم و فناوری دانشگاه تفاهم همکاری سه ساله با پارک ع 

   جادیارایزنی در جهت VC برکت احسان ادیمشترک با بن 

  های درآمدزایی  مرکز رشد، فن بازار تدوین طرح توجیهی روش 

  ی )کسب و نوآور یدر محل مجتمع فناور یافتتاح کافه نوآور
 های بال استفاده مجتمع فناوری و نوآوری(درآمد از فضای

تشکیل جلسه ماهیانه شورای مرکز رشد با همراهی اساتید، اتاق    ذینفعان درونی و بیرونی ایجاد هم افزایی بین



 بازرگانی، پارک علم و فناوری و صنعتگران بخش خصوصی

  نامه با واحدهایبازدید و عقد تفاهمR&D  برخی از صنایع بومی 

  های برگزاری رویدادهای کارآفرینی مشترک با صنعتگران و دستگاه
-رویداد استارتاپ ویکند اینترنت اشیا، رویداد استارتاپ پیچ خط) اجرایی

 .(های منتورینگ، دوست علمی من و..مشی، کارگاه مهارت

استخدام افراد دارای نگرش و تجربه 
 کارآفرینانه

   جذب پاره وقت یک نیروی ماهر در حوزه کارآفرینی و کسب و
 کارهای نوپا

برای حمایت  گذاری در توسعه کارکنانسرمایه
 های کارافرینانهاز برنامه

   بازدید کارکنان مجتمع از اکوسیستم کارآفرینی در شهر تهران 

   شرکت در دوره های آموزشی مرتبط با منتورینگ کسب و کارهای
 نوپا

 مسیرهای كارآفرینی

 های تجربه کارآفرینی ایجاد فرصت

 
   ارافرینی و فعالیت آموزشی با هدف ترویج ک 62برگزاری بیش از

 های تخصصی بازار پسند مهارت
  برگزاری رویداد استارتاپی اینترنت اشیا 
  برگزاری مسابقه کسب و کار ایرانی 

  دانشجویی حوزه صنایع دستیکارهای وکسبهایبرگزاری جشنواره 

  های کسب و کارهای دانشجویی حوزه صنایع غذاییبرگزاری جشنواره 

کارافرینانزه بزه حمایت بزرای حرکزت از ایزده 
 محصول 

 

  راه اندازی مدرسه اشتغال شریف 

   حمایت از تولید و توسعه محصوالت فناورانه قابل عرضه به بازار 

واحد فناور از این میان  42) تعداد واحدهای فناور جذب شده به بیش از
 عرضه در بازار(آماده جهتمحصول 12حد در حال حاضر مستقر و وا 33

 دانشگاهیان و پرسنل صنعتی مربیگری توسط 

  جهت داوری، مشاوره و مربیگری  استفاده از اساتید دانشگاه 

   مربیگری و منتورینگ  برگزاری کارگاه 

  های استانی جهت منتورینگ از شتابدهنده نامه با یکیعقد تفاهم
 برخی از واحدهای فناور مرکز رشد

معرفی و امکان دسترسی به تسهیالت مرکز 
 ی کسب و کارها  رشد برا

   2متر مربع فضای فیزیکی جهت احداث فاز  1262تخصیص 
مجتمع فناوری و نوآوری با قابلیت دسترسی آسان به خارج از دانشگاه 

 در ساعات غیر اداری 

  ها های مجتمع فناوری و نوآوری در جراید، روزنامهانعکاس فعالیت
 و صدا و سیمای استان

   رفی مجتمع فناوری و نوآوری برای برشور مع 1222تهیه بیش از
 دانشجویان جدید الورود 

سنجش اثار 

 كارآفرینی

 برگزاری نشست های کارافرینی با دانشکده کارآفرینی و صنعت    ارزیابی اثرگذاری راهبرد کارآفرینی 

ارزیابی سطح در گیری در آموزش و یادگیری 
 کارآفرینی

  دف آشنایی دانشجویان ه برگزاری رویدادهای استارتاپ ویکند با
پردازی و های مرتبط با خالقیت، ایدهبا مهارت های مختلفرشته

   وکار  اندازی کسبراه

 پایش اثرگذاری حمایت از شرکت های نوپا
  های واحدهای فناور  هر سه ماه ارائه خدمات مشاوره و پایش دوره

 و شش ماه

 



 

رسالت اجتماعی 

 دانشگاه

به  یی دانشگاه خگوپاس تیقابلاستفاده از 
 و تورم مزمن، فقر یکاریچون ب یمسائل مهم

  ایجاد مرکز نوآوری اجتماعی با همکاری بنیاد برکت احسان 

انجام خدمات داوطلبانه و جهادی برای جامعه 
 هدف مناطق حاشیه شهر و مناطق  روستایی

 

در راستای حمایت و تقویت بنیه تحصیلی دانش آموزان بازمانده از 
ل مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه با همکاری مدیریت مدارس تحصی
)کودکان بازمانده ازتحصیل ( برگزاری برنامه های جامعی را  نگرآینده

 اجرا گردید. 98در دستور کار خود قرار داده است و در سال 
  دخترانه ژهیو لیکودکان بازمانده از تحص یبرا  تیکارگاه خالق 

  پسرانه  ژهیو لیبازمانده از تحصکودکان  تیخالق کارگاه 

  کودکان بازمانده از  انیمرب سیبازخورد تفکر خالق در تدر کارگاه
 لیتحص

 كارآفرینی در آموزش

 حمایت از توسعه ذهنیت و مهارت کارافرینانه

 

  برگزاری هفته جهانی کارآفرینی با برنامه های متنوع و هدفمند 
   دف ترویج کارافرینیفعالیت آموزشی با ه 62برگزاری بیش از 
  اندازی انجمن دانشجویی مجتمع فناوری و نوآوری و تصویب راه

 اساسنامه حمایت های مادی و انگیزشی

رویکرد کارافرینانه و تنوع نوآوری در تدریس و 
 یادگیری مهارت های بازار پسند

   ای است که رهپسند )دو دوره و کارگاه تخصصی بازار 21برگزاری
یان یک رشته خاص، با مباحث کاربردی حرفه خود که در آن دانشجو

 (اند، آشنا خواهند شدبینی نشدهپیش تحصیلیدر دروس دوره 

 تدریس و یادگیری با همکاری ذینفعان بیرونی

  توسط داوران برنامه تلویزیونی دعوت و ارائه کارگاه منتورینگ
 سیما 1میدون شبکه 

  های ی با فناوران و شرکتسازمعرفی رویداد کاپ به منظور شبکه
 بنیان در مجتمع فناوری و نوآوریدانش

 ارتباط با صنعت

 تبادل دانش با صنعت، جامعه و بخش عمومی 

 های دانشسازی با فناوران و شرکترویداد کاپ به منظور شبکه-

 در مرکز رشد طراحی و اجرا گردیده است.   98بنیان موفق از مهر
 در حوزه مهندسی( یتیدس محمودرضا هدابرتر مهن نینشست با کارآفر( 

 در حوزه تربیت بدنی( ییصفا یبرتر مهد نیبا کارآفر نشست( 

 (یدست عی)حوزه صنا قیبرتر نرگس شا نیبا کارآفر نشست 

 در حوزه مهندسی( یمیبرتر مهندس ابراه نیبا کارآفر نشست( 

 پیوند قوی مجتمع فناوری و نوآوری  با صنعت 

 شرق نویشرکت م نیناسان و مسئولبا کارش ینشست تخصص 

 دهیشرکت مشاور ا نیبا کارشناسان و مسئول یتخصص نشست 
 انیپارس نیپرداز ثروت آفر

 شهرک  ییغذا عیبا صنعتگران حوزه صنا یتخصص نشست
 زاهدان یصنعت

ایجاد فرصت برای مشارکت در فعالیت های 
 کارافرینی 

 تفاهم نامه همکاری با شرکت مینو شرق 
  پرداز ثروت آفرین پارسیانمشاور ایدهبا شرکتامه همکاریتفاهم ن 

 سازیالمللیبین

المللی شدن، ) بین
-جستجو جذب دانشجویان کارآفرین و بین

 المللی

  استفاده از دانشجویان کشور افغانستان و پاکستان جهت بازاریابی
 له خرما محصوالت بومی استان از جم



یکی از راهبردهای 

كارآفرینی دانشگاه 

 است(

  تهیه پرسشنامه و پخش آن  توسط شرکت لنگرگاه افق فانوس از
ها در راستای شناسایی دادهوری آواحدهای فناور مجتمع جهت جمع

 های مشخص شده های همسایه و تولید براساس نیازهای کشور نیاز

 

 چستانشركت های دانش بنیان در مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه سیستان و بلو  حمایت از

 

 مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه سیستان و بلوچستان های آموزشیآمار دوره

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف نام شركت سال ورود به مجتمع سال اخذ دانش بنیانی سال خروج موفق از مجتمع 

 9/12/92 6/12/93 موفق ()خروج  22/1/94
دانش پژوهان گل گهر دارو چهار هزار 

 و هفتاد و نه زاهدان )تعاونی( چهارصد
1 

 2 ی(زاهدان )تعاون 4553فراز صنعت  7/8/92 6/12/93 )خروج موفق ( 2/2/96

 3/9/94 12/12/96 )خروج موفق( 17/9/98
های اطالعات ترافیکی بود سیستمسامانه به

 ارنیکا ارتباط()
3 

 4 جاوید انرژی سبز 2/2/94 23/4/97 )خروج موفق( 12/8/98

 تعداد              

 سال

یدادها، كمپ ها تعداد رو

 و استارتاپ ویکندها

های آموزشی تعداد دوره

 تخصصی

های آموزشی تعداد دوره

 كارآفرینی

ارتباط دانشگاه با صنعت و 

 جامعه

0110 2 05 01 0 

0112 1 2 00 0 

0111 05 51 02 0 

0112 0 01 01 2 

0112 1 50 02 0 

0111 0 2 00 5 



 مجتمع فناوری و نواوری هت بهسازی، بازسازی و حمایت از واحدهای فناوراعتبارات تخصصی ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سال اخیر 2طی اهم اقدامات انجام گرفته در مجتمع فناوری و نوآوری 
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 95همکاری با شرکت اب و فاضالب استان در جهت حمایت از برگزاری مسابقات ایده سبز در سال  .11

 95ای در حوزه خرما از سال های توسعهای در جهت حمایت از فعالیتهمکاری با اندیشگاه توسعه منطقه .12

 95ای در سال افزارهای رایانهگاه علمی و کاربردی در جهت توسعه نرمهمکاری با دانش .13

 95همکاری با بسیج علمی در جهت ترویج فرهنگ کسب و کار از سال  .14

توافق نامه همکاری پارک علم و فناوری در جهت حمایت از فعالیتهای نوآورانه و فناورانه مرکز رشد دانشگاه با هدف جذب و  .15
  99اور و دانش بنیان با در نظر گرفتن منافع راهبردی دانشگاه در سال ساماندهی واحد های فن

های نوپا و استارتاپی فعال در حوزه کسب و کار شناسایی و ارزیابی شرکت نامه همکاری با شرکت ملی پست ایران ...تفاهم .16
ق اهداف ترسیم شده شرکت ملی پست الکترونیک با شرایط مورد نظر شرکت ملی پست و همچنین نظارت و پایش عملکرد انها مطاب

 99های مورد نظر آنها. در سال و در صورت نیاز اداره آموزش

 99نامه حمایت از مرکز نوآوری دانشگاه در سال تفاهم .17

  99نامه فی ما بین بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ) ره ( و دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تفاهم .18

  99سازی شرکت دانش بنیان پارس بهبود رایان نیک بنیان در سال های تحقیقاتی ، فناوری و تجاریمکارینامه هتفاهم .19

 21/12/98دانشگاه صنعتی شریف( از سال اد پژوهشی مدرسه اشتغال استانی )قرارد .22
 

 1333های کسب و کار  در سال پردازی و رویدادها، مسابقات ایدههای آموزشی، کارگاهدوره

 ساعت عنوان ردیف
مدرس/برگزار 

 كننده

تاریخ 

 برگزاری

تعداد شركت 

 كنندگان

24/7/93 دکترمهری مهرجو  2 معرفی مرکز رشد در جمع اساتید دانشکده مهندسی 1  22 

27/7/93 دکترمهری مهرجو  2 معرفی مرکز رشد درجمع انجمن های دانشجویی 2  32 

5/8/93 دکترمهری مهرجو  2 امپیوترمعرفی مرکز رشد درجمع اساتید برق و ک 3  15 

8/8/93 دکترمهری مهرجو  1 معرفی مرکز رشد در دفتر نهاد رهبری 4  1 

12/9/93 امیر حسین یاوری 8 کارآفرینی هفت گام از ایده تا فناوری 5  22 

12/9/93 مرکز رشد  - مسابقات ایده پردازی یک   6  42 



 

 1334الهای کسب و کار در سپردازی و رویدادها، مسابقات ایدههای آموزشی، کارگاهدوره

 ساعت عنوان ردیف
مدرس/برگزار 

 كننده

تاریخ 

 برگزاری

 تعداد 

 كنندگانشركت

 135 21/94/ 27 دکتر مهدی حسینی 2 کارآفرینی از ایده تا عمل 1

 55 22/94/ 5 مرتا بنی اسدی 2 3مسابقه ایده پردازی  2

 12 22/94/ 6 علی ملتجایی فرید Advantech  3داده  اخذ کارت اندازیراه و نصب نحوه 3

4 
دانشجویان  )ویژه سازی دانشنقش مراکز رشد در تجاری

 ای دختران(حرفهدانشکده فنی
 42 22/94/ 8 دکتر مهری مهرجو 1

 42 94/ 22/ 8 مرتا بنی اسدی 1 معرفی زنان کارآفرین ایرانی و چند شرکت دانش بنیان 5

 22 9/2/94 مجتمع فنی تهران AHP 4تحلیل سلسله مراتبی  6

 29 9/2/94 مجتمع فنی تهران SPSS 6افزار آموزش نرم 7

 15 9/2/94 مجتمع فنی تهران Topsis 4افزار آموزش نرم 8

 15 9/2/94 مجتمع فنی تهران 6 ایتحلیل شبکه 9

 17 9/2/94 مجتمع فنی تهران Eviews 6افزار آموزش نرم 12

 13 11/2/94 امیر حسین یاوری 2 اصول و مبانی مدیریت دانش 11

 22 14/2/94 دکترمحمدرضاشهرکی 6 هاآشنایی با ارزیابی فنی اقتصادی پروژه 12

 62 13/2/94 مرتا بنی اسدی 2 خالقیت و کارآفرینی 13

 12  15/2/94 امیر حسین یاوری 8 کارافرینی )هفت گام از ایده تا فناوری( سری سوم 14

 57 15/2/94 مهندس ریگی 6 هاری شرکتتنظیم اظهارنامه مالیاتی و سیستم حسابدا 15

 تیم  7-نفر 49 18/2/94 مرتا بنی اسدی 5 مسابقه کارآفرینی و کسب و کار ایرانی 16

 32 2/94/ 31 دکتر تباور 3 هامعرفی روند کلی استارت اپ 17

7 
های ها و پروژهطرحمنابع مالی تآمینهایساختار و روش

 کوچک
93/ 16/9 دکتر زاهدی 6  72 

25/11/93 مرتا بنی اسدی - مسابقات ایده پردازی دو 8  35 

 122 26/11/93 دکترکامران باقری 5 تجاری سازی فناوری 9

12 
سازی دانش )ویژه مراکز رشد در تجاری نقش

 دانشجویان و اساتید علوم پایه(
 32 32/11/93 دکترمهری مهرجو 2

11 
)ویژه  سازی دانشدر تجاری نقش مراکز رشد

 دانشجویان مهندسی صنایع(
 23 12/93/ 5 مرتا بنی اسدی 2

 امیر حسین یاوری 8 کارافرینی )هفت گام از ایده تا فناوری( سری دوم 12
7/12/93 
8/12/93 

15 

 22 12/12/93 مرتا بنی اسدی 2 سازی دانش و معرفی چند  شرکت دانش بنیانتجاری 13

 35 93/ 9/9 یدکتر محب 2  یقاتیتحق یپروژه ها یفکر تیکارگاه ثبت مالک 14

15 
 در نانو فناوری آینده راهگشای بنیان دانش هایشرکت
  صنعت

2 
 و مهرجو دکترمهری
 رنجبرانمهندس

23/9/93 32 



 17 24/2/94 مهندس مریم ساالری 25 نویسی اندرویدآشنایی با برنامه 18

 82 24/4/94 مرتا بنی اسدی - )گردشگری( 4ازی مسابقه ایده پرد 19

 ایمان براتی 22 دوره آموزشی روباتیک و مکاترونیک 22
پاییز و 
 94زمستان 

112 

 13 7/94/ 22 اسماعیل صفی قلی dsp 6دوره آموزشی  21

 3 مسابقه کسب و کار )ویژه دانشجویان فنی و مهندسی( 22
 مرتا بنی اسدی
 فرید شاهمرادی

32/7/94 25 

 11 7/8/94 اسالمیاحسانمهندس 25 برنامه نویسی اندروید 23

 3 مسابقه کسب و کار )ویژه دانشجویان علوم انسانی( 24
 مرتا بنی اسدی
 فرید شاهمرادی

7/8/94 22 

 3 (هنر و معماری انیدانشجو ژهیمسابقه کسب و کار )و 25
 مرتا بنی اسدی
 فرید شاهمرادی

8/8/94 25 

 3 ت کسب و کارفینال مسابقا 26
 مرتا بنی اسدی
 فرید شاهمرادی

29/8/94 49  

 72 9/94/ 5 دکتر منصوری 3 های بنیادی در تجاری سازی علم کارگاه نقش پژوهش 27

 12 1/11/94 اسالمیاحسانمهندس 22 برنامه نویسی اندروید دوره سوم 28

 31  5/12/94 منشدکترامید فدایی 12 کارافرینی مبتنی بر فناوری 29

 22  12/12/94 منشدکترامید فدایی 12 تجاری سازی دانش فنی 32
 

 1332های کسب و کار در سال پردازی و رویدادها، مسابقات ایدههای آموزشی، کارگاهدوره
 

 ساعت عنوان ردیف
مدرس/برگزار 

 كننده

تاریخ 

 برگزاری

 تعداد

 كنندگانشركت 

 42 23/1/97 سهیل توکلی 4 مطالعه حیصح وهیبا ش  ییوآشنا یدوره تندخوان 1

 122  32/1/97 زهرا نکو 4 )کودکان کار( سیکارگاه بازخورد تفکر خالق در تدر 2

 62 5/2/97 آقای تفنگی 2 کارگاه اتومکانیک )همایش نگار خودرو( 3

4 
در مخابرات  یشغل یفرصت ها یآموزش یکارگاه علم

 )حوزه تلکام( اریس
 32 6/2/97 سجاد علی میرزا 8

 22 8/2/97 محمد ساالری 8 اتیمال تیکارگاه  اموزش ثبت نام در سا 5

 22 12/2/97 احسان کالنتری 6 با استاندارد ییکارگاه آشنا 6

 22  12/2/97 محمد شریفی تبار 22 یکارگاه جوش چشم 7

8 
ثابت،  LED ی)تابلوها LED یکارگاه ساخت تابلوها

 (یشهر یهاونیزیتابلو روان و تلو
 22  13/2/97 ایمان براتی 16

9 
رشته  یالمللنیو ب یبا مجالت معتبر علم ییکارگاه آشنا

 ینیکارآفر
 42 16/2/97 مهدی زیودار 4

 3 (نیکارآفر یدکا )دانشجو دادیرو 12
 محمدفراهت
 سعید قلفی

17/2/97 62 

 42 22/2/97 سعید روح اللهی 4 و بورس هیدر بازار سرما یگذار هیسرما یفرصت ها 11



 15 24/2/97 امین نوبخت 4 مدل کسب و کار یو نوآور یطراح یکارگاه آموزش 12

 3 )کودکان کار(کیاتومکان یکارگاه آموزش 13
کارگاه اتومکانیک )گروه 

 122 4/4/97 مهندسی مکانیک(

 22  9/4/97 سعید فقیهی 82 و تبلت لیموبا راتیتعم یدوره آموزش 14

15 

  یو سخنور انیفن ب
  و تفکر خالقانه یپرداز دهیو ا تیخالق
 یمقدمات کیدوره ربات چهار

 به محصول دهیا لیتبد

 12  15/4/97 مدرسه کسب و کار 322

 22  1/5/97 آموزشگاه آیدیا 52 متلب یکارگاه آموزش 16

 42 18/7/97 علی اصغر تباوار 2 کارگاه مدیریت تبلیغات 17

 2 ان کارکودک یبرا یو جوشکار کیکارگاه اتومکان 18
)گروه  کیکارگاه اتومکان

 62 26/7/97 (کیمکان یمهندس

 32  29/7/97 یاسین هدایتی فر 16 یکارگاه هوش مال 19

 32 6/8/97 احمد گوهرشاهی 4 رانیا یاسالم یجمهور نیبا قوان ییآشنا 22

 52 8/8/97 زهرا نکو 4 کودکان کار یبرا یتفکر پژوهش تیکارگاه تقو 21

 12  15/8/97 مینا بهکار 64 یعکاس یآموزش تخصص 22

 15  15/8/97 یمحمد داراب 48 یآموزش زبان آلمان 23

 32 22/8/97 مرتضی راشکی 4 و اختراع دهیا یابیارزثبت اختراع/  24

 42 32/8/97 عبدالرضا الهدادی 2 یهیطرح توج مینحوه تنظ 25

 22  12/9/97 صادق نوری 36 با فتوشاپ و بازار کار ییآشنا 26

 22  14/9/97 رامین عزیزی 16   ستیز طیو مح یمنیبهداشت ا 27

 12   یدوست علم دادیرو 28
-بنیاد علمی نخبگان

 اداره آموزش و پرورش
14/9/97  97 

 32 27/9/97 یصباغ یمصطف 2 انیو طرح دانش بن دهیبا انواع ا ییآشنا 29

32 
محصوالت و  یگر در برندساز لیتسه یندهایفرا

 کسب و کارخدمات 
 32 27/9/97 مهسا اردنی 2

 12 یساز میتورنمنت فان ت دادیرو 31
مجتمع فناوری و 

 نوآوری
29/9/97 62 

 25  15/9/97 احسان رضایی 64 یمقدمات یساز لمیت،فیسا یک،طراحیموشن گراف 32
 

 1336 های کسب و کار در سالپردازی و رویدادها، مسابقات ایدههای آموزشی، کارگاهدوره
 

 ساعت عنوان ردیف
مدرس / برگزار 

 كننده

تاریخ 

 برگزاری

 تعداد

 شركت كنندگان 

 42 برنامه نویسی به زبان جاوا  1
محمداسماعیل 

 سفری 
16/1/96 4 

 82 14/2/96 محمد نجفی  5 رویداد همپا بیست تا سی  2

 54 نخستین رویداد کارآفرینی تخصصی خرما در کشور  3
 مرکز رشد 

 سدی مرتا بنی ا
22/2/96 92 



 11 آماده سازی رزومه برای مصاحبه شغلی و تحصیلی 4
دکترمسعود 

 گوهری منش 
8/3/96 11 

 12 12/3/96 شهرام کیخا IR -SCADA 3سامانه بومی نظارت هوشمند معرفی 5

6 
چالش  -ارزش گذاری و تملک شرکت های فناور

 ها و راهکارهای صادرات فناوری 
3 

دکترحسین 
 رحمانی

23/3/96 8 

 22 برنامه نویسی اندروید )فشرده( 7
عبدالسالم 
 دهواری 

31/3/96 12 

 5 ایده شو دانشگاه خالق 8
مجتمع فناوری و 

 نوآوری
27/7/96 72 

 4 همایش خلق بهترین سال زندگی دانشجو 9
مسعود گوهری 

 منش
29/7/96 52 

 42 12/8/96 امیر عبداهلل 3 سمینار تخصصی انرژی های نو و تجدید پذیر 12

 42 12/8/96 فائزه رضایی 3 آشنایی با شرکت های دانش بنیان و نحوه ثبت آن 11

 152 15/8/96 مرکز کارآفرینی 8 همایش ملی دانشگاه کارآفرین 12

 62 24/8/97 غالمرضا قاسمی 2 نشست مشترک دانشگاه و صنعت 13

 3 رویداد همپا با حضور فعاالن صنعت  و دانشگاه 14
ناوری و مجتمع ف

 نوآوری
7/9/96 42 

 22 18/9/96 زهرا ناطقی 8 کارگاه مهارت های زندگی 15

16 
بررسی پتانسیل های سرمایه گذاری در حوزه 

 گیاهان دارویی
 62 22/9/96 حیدر مفتاحی زاده 3

 5 ایده شو کسب و کار فردای من 17
و  یمجتمع فناور

 ینوآور
23/9/96 62 

 22 5/11/96 کاوه یزدی فرد 8 کیتژتفکر استرا  ینارتخصصیوب 18

 25 29/11/96 محسن کیانمهر 4 ایارتباطات پو یکارگاه برقرار 19

 5 رارگاه فروش و ارتباط موثک 22
سهیل خواجه 

 محمودی
15/12/96 32 

 FULL STUK)) 96برنامه نویسی  21

 ، مزارعی اله روح
 محمدحسین

 میالد ، مزارعی

 جهرمی نیا محب

 رضایی فائزه ،

25/11/96 52 

 24 استارتاپ ویکند انرژی سبز 22
و  یمجتمع فناور

 ینوآور
16/12/96 72 

 

 

 

 



 1331های کسب و کار در سال پردازی و رویدادها، مسابقات ایدههای آموزشی، کارگاهدوره
 

 ساعت عنوان ردیف
مدرس / 

 برگزار كننده

تاریخ 

 برگزاری

 تعداد

 شركت كنندگان 
 12 29/22/95 محمد کاظم دری 3 مالیات مستقیمآشنایی با قوانین  1

2 
نقش مراکز رشد در تجاری سازی دانش در دومین 
همایش تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی 

 شهید نیکبخت
1 

 دکتر مهری
 مهرجو

5/29/95 42 

3 
مسابقه ایده سبز )طراحی اپلیکشن استفاده بهینه از 

 انرژی(
 88 95/ 24/ 12 مرتا بنی اسدی -

 25 راحی وب سایتط 4
مهندس حمید 

 عباسی
18/24 /95 15 

 25 برنامه نویسی اندروید مقدماتی 5
آقای احسان 

 اسالمی
14 /27/95 22 

6 
کارگاه روباتیک ترم اول )آشنایی با انواع سنسورها 

 و سازه های مکانیکی(
 122 27/95/ 29 ایمان براتی 22

7 
 توسعه برنامه نویسی وب سایت

MVC  با معماریASP 
22 

مهندس علیرضا 
 اربابی

28 /27/95 11 

 2 ایجاد کسب و کار ناب 8
محمد امین 

 نوبخت
26 /27/95 7 

9 
سازی با اولین رویداد همپا مصاحبه و شبکه

 بنیان در صنعت بازیهای دانشو شرکتکارآفرینان
12 

 حمزه آزاد
 مرتا بنی اسدی

29 /27/95 42 

 32 کارگاه متلب مقدماتی 12
جید مهندس م
 عبیری

15 /27 /95 14 

 22 95/ 28/ 5 احسان رنجبری 8 کارگاه  فتوشاپ 11

12 
سازی با دومین رویداد همپا مصاحبه و شبکه

 های دانش بنیان در حوزه خرماکارآفرینان و شرکت
3 

 مرتا بنی اسدی
محمد امین 

 نوبخت
15/8/95 122 

 8 رویداد دانش آموزی جوانه )دخترانه( 13
تیم  علی زارعی و

 آژند 
1/9/95 122 

 8 رویداد دانش آموزی جوانه )پسرانه( 14
علی زارعی و تیم 

 آژند
2/9/95 122 

 22 4/9/95 خانم اعرابی  6 ایجاد انگیزه برای کارآفرینی و پرورش ایده  15

 22 5/9/95 خانم اصالنی 6 های شخص و کار تیمی ارتقا توانمندی 16

 25 18/9/95 مد زادمهرمح 6 ایجاد مدل کسب و کار  17

18 
نوشتن طرح کسب و کار و امکان سنجی اقتصادی 

 طرح 
6 

دکتر محسن 
 صیقلی

19/9/95 25 

 25 25/9/95 احسان باقری 6 بازاریابی و فروش  19



 25 26/9/95 محمد نجفی 6 ارتباطات و اصول مذاکره  22

21 
سازی با سومین رویداد همپا مصاحبه و شبکه

های دانش بنیان در حوزه رکتکارآفرینان و ش
 دیرین( -انیمیشن)دیرین

 125 7/12/95 محمد ابوالحسنی  2

 رویداد دانش آموزی جوانه 22
 دوره  4

32  
 252 32/11/95 تیم آژند 

 13 23/11/95 محمود بهبهانی   22 شغل دوم، در آمداول  23

24 
های نو )کارگاه اصول طراحی همپا در حوزه انرژی

 رشیدی( نیروگاه خو
12 

-علی هاشمی
-محمد مومنی

 صفاییآرمان

4/12/95 
5/12/95 

21 

 

 1338های کسب و کار  در سال پردازی و رویدادها، مسابقات ایدههای آموزشی، کارگاهدوره
 

 ساعت عنوان ردیف
مدرس / 

 برگزار كننده

تاریخ 

 برگزاری

تعداد شركت 

 كنندگان

 38 8/2/98 تیایمان برا 8 کارگاه اپلیکیشن موبایل 1

 24 رویداد استارتاپی اینترنت اشیاء 2
مجتمع فناوری و 

 نوآوری
11/2/98  122 

 24 29/2/98 مهدی الریان 4 کارگاه شغل ایده آل من 3

4 
نشست با کارآفرین برتر مهندس محمودرضا 

 هدایتی  
2 

محمودرضا 
 هدایتی

17/7/98 85 

 4 رویداد طرح نوآفرین 5
مجتمع فناوری و 

 رینوآو
23/7/98 43 

6 
جشنواره کسب و کارهای دانشجویی )صنایع 

 غذایی(
8 

مجتمع فناوری و 
 نوآوری

32/7/98 122 

 12 مسابقه کسب و کار ایرانی 7
مجتمع فناوری و 

 نوآوری
27/8/98 42 

 68 28/8/98 مهدی الریان 3 کارگاه فن بیان 8

 22 29/8/98 مهدی الریان 3 کارگاه شغل ایده آل من 9

 56 رویداد سیاست گذاری در حوزه توسعه پایدار 12
مجتمع فناوری و 

 نوآوری
29/8/98  182 

 48 2/9/98 مهدی صفایی 3 نشست با کارآفرین برتر مهدی صفایی 11

12 
جشنواره کسب و کارهای دانشجویی )صنایع 

 دستی(
8 

مجتمع فناوری و 
 نوآوری

3/9/98 125 

 33 3/9/98 نرگس شایق 2 نشست با کارآفرین برتر نرگس شایق 13

 22 16/7/98 دانشکده مهندسی 3 نشست چاه ژرف  14

 3 نشست با کارافرین برتر محمود رضا هدایتی  15
محمودرضا 

 هدایتی
17/7/98 62 



 52 17/9/98 دانشکده جغرافیا 6 پنل بررسی مشکالت حاشیه نشینی  16

 22 16/9/98 دکتر برکاتی 3 پنل خورشیدی  17

 32 16/9/98 فنی حرفه ای 3 ار افرینی پنل ک 18

 15 22/9/98 امین ساالری 3 پنل گوهرشناسی  19

 2 نشست تخصصی دانشگاه ارزش آفرین  22
دکتر مصطفی 
 کریمیان اقبال

18/9/98 42 

 8 بوت کمپ منتور فرهنگی  21
مجتمع فناوری و 

 نوآوری
32/11/98 52 

 35  32/11/98 کانو پتنت ایران 3 ثبت اختراع پیشرفته  22

 2 نشست با صنعتگران حوزه صنایع غذایی 23
مجتمع فناوری و 

 نوآوری
16/11/98 8 

 2 نشست با کارآفرین برتر مهندس عظیمی  24
مجتمع فناوری و 

 نوآوری
15/11/98 8 

 

 شد. افتتاح بلوچستان و سیستان دانشگاه در ماسک 0111 روزانه تولید ظرفیت با N95 ماسک كارگاه  افتتاح

با با حضور سورنا ستاری معاون ریاست جمهوری، استاندار سیستان و بلوچستان و جمعی از مسؤوالن،  N95ماسک تولید کارگاه 
 ماسک در دانشگاه سیستان و بلوچستان افتتاح شد. 1222ظرفیت تولید روزانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فتر ارتباط با صنعتد

 آموزی دانشگاههای مهارتاندازی سامانه دورهراه

های کارگاه یبرگزار یبرا یزیربرنامههای مهارتی در دانشگاه. آموزی دانشگاه و برگزاری دورههای مهارتانه دورهاندازی سامراه-
 تیسا یه اصلحصف نیو همچن https://tcr.usb.ac.ir در سامانه یآموزمهارت یهابا موضوعات مختلف. دوره یمهارت آموز

-یبرگزار م گانیرا امذکور که اکثر آنه یها. دورهندیها شرکت نمادوره نیتوانند در ایم زیدانشگاه قابل دسترس است و عموم مردم ن
متنوع(  یتخصص یهاو ..... و دوره ینیانحرافات د ،یمجاز یفضا ،یخانوادگ یهابیآس ،یاخالق تیمانند )امن ینیشود شامل عناو

 . خواهد نمود یانیجامعه کمک شا یاست که به باالبردن سطح دانش عموم

 95976با  1399تا شهریور  1389های دانشگاه در فاصله مهرماه دوره مهارتی برگزار شده با مشارکت دانشکده 185برگزاری -
 .های کشورهای تخصصی در بین دانشگاههای عمومی و سوم دورهنفرساعت، دوره برگزار شده و کسب رتبه دوم دوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 روش آنالین کتب پیاده سازی سامانه ف

با هدف آشنایی سایر دانش پژوهان و مراکز علمی با تازه ترین کتب منتشر شده انتشارات دانشگاه و سهولت خرید کتب چاپ شده 
دانشگاه، سامانه برخط )آنالین( فروش کتب انتشارات دانشگاه پیاده سازی و عملیاتی شد و هم اکنون از سایت اصلی دانشگاه و به 

 قابل دسترس است. press.usb.ac.irآدرس 
 

 راه اندازی شورای سیاستگذاری دوره های مهارت آموزی

 ایجاد و هاهنظر به سیاست ها و برنامه های کالن وزارت عتف در خصوص دوره های مهارت آموزی و جهت اجرای صحیح دور

های مهارتی ریزی دورهرنامهب و گذاریسیاست در هماهنگی همچنین و کار بازار نیازهای با دانشگاهی هایآموزش بین تناسب

 .دگردمی ایجاد بلوچستان و سیستان دانشگاه در آموزی مهارت های دوره سیاستگذاری شورای آموزشی،

 ساختار شورای سیاستگذاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 هپیشنهاد طرح نماد دانش به شورای آموزشی و پژوهشی دانشگا

افزایی اعضاء هیئت علمی و آموزش ها و در راستای دانشهای انجام شده در دانشگاه و با استفاده از تجربیات سایر دانشگاهبا بررسی
پذیری افزایی و اشتغال)مخفف: نوآوری، مهارت التحصیل دانشگاه، طرح نماد دانشپذیری دانشجویان فارغها و اشتغالمهارت

سازی چگونگی پیاده نت پژوهشی و آموزشی دانشگاه جهت طرح در شوراهای پژوهشی و آموزشی پیشنهاد گردید.دانشگاهیان( به معاو
 این طرح در شوراهای آموزشی و پژوهشی در دست بررسی است.

 

 شورای ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
، و تعامل دانشگاه با صنایع و واحدهای صنعتی از  تعامل دانشگاه و صنعت نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارد. افزایش این ارتباط

اولویت های دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده تا با این ارتباط ، از یک سو سطح اطالعات دانشجویان این دانشگاه افزایش یافته و از 
تی اجرا نماید. در جهت تقویت این سزوی دیگر برنامه هایی را در راسزتای ارائه آموزش های الزم به نیروهای فعال در واحدهای صنع

امر دانشگاه سیستان و بلوچستان اقدام به راه اندازی شورای ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه با عضزویت ریاست دانشزگاه سیستان و 
مدیرکل  ای، شرکت گاز،بلوچستان، معاون پژوهش و فناوری دانشزگاه، مدیران عامل شرکت توزیع برق، شرکت سزهامی آب منطقه

http://press.usb.ac.ir/


ارتباطات زیرساخت، ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشزاورزی و ریاست سزازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان 
 نموده است. 

 
 
 
 
 

 

 

 همایش استانی تعامل دانشگاه، صنعت وجامعهساالنه برگزاری 
 صاحبان صنعت و مشاغل استان، صنعتگران، ژوهشگران،با حضور پهر ساله جامعه  صنعت و استانی تعامل دانشگاه، هایهمایش

از برگزاری این  . هدفگرددمیهاى استان، نخبگان و فرهیختگان در تاالر امام رضا )ع( برگزار روساى دانشگاهبازرگانان، تجار،
خبگان دانشگاهی در جهت هاى استان در بخش صنعت و استفاده از دانش و علم و تعامل با پژوهشگران و نهمایش بررسی توانمندی

 باشد.بلوچستان می رشد و شکوفایی استان پهناور سیستان و
 

 «صنعت ،جامعه و دانشگاه»اندازی گاهنامه خبری راه
 
 
 
 
 
 

 

ای استان، سازمان صنعت، معدن آب منطقه)شرکتهای اجرایی های تخصصی اساتید دانشگاه با سازمانبرگزاری پنل

 ی سازمان زمین شناسی، سازمان نظام مهندسی معدن و عمران، سازمان تهیه و تولید مواد معدنی کشور(و تجارت استان، نمایندگ
 

 مرکز نوآوری اجتماعی اندازیراه
 یدر ارتقا یلیبد یکشور و استان، نقش ب یاز چهل سال حضور موثر در آموزش عال شیو بلوچستان با قدمت ب ستانیدانشگاه س

متخصص داشته است. در حال  یانسان یروین تیترب قیاستان و کشور از طر یو اقتصاد یتوسعه اجتماع و یانتوسعه انس یهاشاخص
 یکیو بلوچستان  ستانیفناور و فن بازار در دانشگاه س یو توسعه مرکز رشد و واحدها ینیتوسعه کارآفر یهااستیحاضر با توجه به س

 تیشدن دانشگاه به جامعه و احساس مسئول کیها با هدف نزددر دانشگاه یجتماعا ینوآور کردیمهم در دانشگاه رو یهااز ضرورت
 یاجتماع یراستا، مرکز نوآور نیدر همدانشگاه است. رامونیپ ستیز طیمشکالت جامعه و مشکالت مح یریگیدر پ یجامعه دانشگاه

دانشگاه  یمعاونت پژوهش تیتحت هدا ی،و داخل یموفق خارج یهااز تجارب دانشگاه با استفادهو بلوچستان  ستانیدانشگاه س
دانشگاه در سطح  یرونیب نفعانیدانشگاه و ذ یحل مشکالت جامعه داخل یتا در راستا گردیدخواهد  یو بلوچستان راه انداز ستانیس

 داشته باشد.   یبهتر ینیبتواند نقش آفر یشهر، استان و کشور و فرا مل



 اجتماعی نوآوریساختار مركز 

 
 

 تا كنون 0115د طرح های برون سازمانی از سال مبلغ و تعدا

 

 

 

 

 

 

 

 روبه افزایش است. 1399مبلغ و تعداد طرح های برون سازمانی در سال * 

 

 ایجاد مرکز هدایت شغلی و کاریابی دانشجویان  
بستری مناسب جهت در راستای ایجاد تعامل و ارتباط هرچه بیشتر دانشجویان با بازارهای کار تخصصی و همچنین فراهم نمودن 

نامه انجام های تخصصی، و پیرو تفاهمافزایش اشتغال دانشجویان، اقدامات الزم جهت ایجاد و ساماندهی هدایت شغلی و کاریابی
شده فی مابین وزارت عتف و وزارت کار و رفاه اجتماعی، مرکز هدایت شغلی در دانشگاه سیستان و بلوچستان با کسب مجوز از وزارت 

 .ر نظر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه راه اندازی شدعتف و زی

تر شدن کار و حرکت توان به ایجاد شناخت مناسب دانشجویان از مشاغل و نیازهای شغلی، تخصصیمی اندازی این مرکزاز اهداف راه
آموزی ه مراکز مهارتهای تخصصی، معرفی جویندگان کار فاقد مهارت ببه سمت کسب و کارها بر پایه فناوری، ارائه مشاوره



ای، های مربوط به بازار کار، خدمات کارآموزی، هماهنگی با سازمان آموزش فنی و حرفهدانشگاهی، گزارش های تخصصی دوره
خدمات کاریابی و ارائه خدمات کار پاره وقت تخصصی اشاره نمود. مزایای راه اندازی مرکز هدایت شغلی و کاریابی، افزایش اعتماد 

های تخصصی سراغ مرکز هدایت شغلی و کاریابی ها برای زمینهتخصصی و اجرایی است به طوری که این شرکت هایشرکت
 .دانشگاه خواهند آمد

 

  و فناوری پنل تخصصی دانشگاه کارآفرین به مناسبت هفته پژوهشبرگزاری 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اداره نشریات دانشگاه

 

 

 

 

 
 

 علمی، مراکز بین تحقیقاتی و علمی هاییافته مبادله تقویت با هدف بلوچستان و سیستان فناوری دانشگاهمعاونت پژوهش و  حوزه

 ه است.نمود دانشگاه علمی نشریات اداره بنام اداره یک عنوان تحت و مکان یک علمی در نشریات نمودن تجمیع به اقدام

 

 شده های انجام فعالیت
 چه از نظر کیفی و کمی ساماندهی نشریات و مجالت دانشگاه 

 اداره نشریات و مجالت علمی تصویب آیین نامه 
  دریافت شناسه دیجیتالDOI  برای مقاالت چاپ شده در نشریات علمی دانشگاه 

 شیبرگزاری کارگاه مقاله نویسی و اخالق پژوه 
 برگزاری کارگاه ارزیابی اعتبار مجالت و مقاالت 
 عدد  26اندازه پنچ مجله علمی و پژوهشی جدید و در مجموع رساندن مجالت دانشگاه به راه 

 المللی اسکاپوسسازی مجالت دانشگاه در پایگاه بیناجرای پروژه نمایه 
 ارتقای مجله فازی دانشگاه بهQ1   در سایتJCR  
 رات انالین دانشگاه اندازی انتشاراه 

 های پژوهشی و فناوری با نامه همکاریاانعقاد تفاهمISC دانشگاه های کیفی و کمی با  هدف ارزیابی و رصد فعالیت 

 سازی مجالت در پایگاه نمایهCOPE .که مربوط به اخالق در انتشار می باشد 
 ادبی  -الزام مجالت به بررسی مقاالت رسیده از لحاظ سرقت علمی 

 ویت در سامانه همانندجو فارسی و انگلیسی جهت چک نمودن درصد همپوشانی مقاالت دریافتی به مجالت دانشگاه عض
 نامه اخالق در پژوهش در سایت اداره نشریاتدرج آیین

 الزام مجالت به درج شیوه نامه بررسی اخالقی و رعایت اخالق نشر به مقاالت و اعالم آن به نویسندگان 

 

 

 

 

 

http://www.usb.ac.ir/FileUpload/5417_2017-3-6-8-3-6.pdf


 دانشگاه سیستان و بلوچستان مرکز آپا

به عنوان نخستین 1394مرکز آپا دانشگاه سیستان و بلوچستان در بهمن ماه 
مرکز تخصصی در حوزه امنیت فضای مجازی، با هدف پایش و نظارت مستمر 
امنیت فضای تبادل اطالعات در داخل استان و همچنین در سطح کشور شروع 

، سعی در ارائه خدمات آموزش، مشاوره و به فعالیت نموده است و از بدو تاسیس
 طراحی سامانه های اطالعاتی امن دارد. 

های اطالعاتی مبتنی بر  های نفوذ به سامانبا توجه به تغییر ماهیت و روش
فناوری اطالعات، مرکز آپا دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز با اتخاذ رویکردی 

های عات، سعی در بروزرسانی روشسازی فضای تبادل اطالجدید در فرایند امن
نویسی پیشرفته در های برنامهشناسایی و تست نفوذ جدید با استفاده از تکنیک

 این حوزه نموده است. 
ها و اقدامات انجام شده توسط این مرکز تقدیم حضور در ادامه شرحی از فعالیت

 دد :گرمی

 اقدامات فنی:
  توسط مرکز آپا ها وب سایتظراحی و توسعه سامانه بومی پایش امنیت

های سازمانی را بررسی نموده )این سامانه به صورت خودکار، امنیت وب سایت 1399دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 
 نماید(رسانی میها اطالعو در صورت یافتن مشکالت امنیتی به صورت خودکار به دستگاه

  توسط مرکز آپا دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال  ی کامپیوتریهاشبکهطراحی و توسعه سامانه بومی پایش امنیت
1399 

 های اجرایی استانبرگزاری دوره مقدماتی مدیریت شبکه برای دستگاه 
 ارائه مشاوره فنی به مدیریت و کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا نهاد ریاست جمهوری 
 ضور با ح 96( در اسفند ماه 3آپا امنیت فضای تبادل اطالعات ) هایپذیریبرگزاری سومین کنفرانس ملی حوادث و آسیب

کلیه مراکز آپا و مدیران و کارشناسان مرکز ماهر و مدیران و کارشناسان فناوری -فاخرترین متخصصین امنیت کشور
 ها و ادارات سطح استاناطالعات سازمان

 های آموزشی میان رکز ماهر جهت برگزاری جلسات و دورهاندازی سامانه وبینار و ویدیو کنفرانس مرکز تخصصی آپا و مراه
 یدستاوردها شگاهینمادر  7با امتیاز  TRL)کسب  http://apawebinar.usb.ac.irمراکز آپا سراسر کشور به آدرس 

 (97 و فن بازار تهران یپژوهش

 برگپ جهت تبادل امن اطالعات در استان به آدرس: اندازی شبکه اجتماعی اختصاصی اراهwww.abargap.usb.ac.ir 
 (97و فن بازار تهران  یپژوهش یدستاوردها شگاهیدر نما 8 ازیبا امت TRL)کسب 

  کسبTRL  های فناوری اطالعات ارائه بین طرحنقره ای در چندین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فن بازار تهران در
 شده در نمایشگاه بین المللی تهران 

 های خودخوان، الکترونیک و حضوری و تربیت نیروهای جوان و مستعد جهت آموزشی، دوره-عملیهای برگزاری کارگاه
 فعالیت در حوزه امنیت اطالعات به صورت مستمر 

 مورد از  52تیا و واناکری و اقدام بموقع در جهت رفع مشکل حداقل هشدار بموقع جهت جلوگیری از حمالت باج افزار پ
 های درگیر در دستگاه های اجرایی سیستم

http://apawebinar.usb.ac.ir/
http://www.abargap.usb.ac.ir/


 انیتر اطالعات منهیکم هزو  عتریمراکز آپا جهت آموزش و تبادل هرچه سر کیتوسعه سامانه آموزش الکترون ی وطراح 
 شگاهیدر نما 6 ازیبا امت TRL)کسب راسر کشور س http://apalms.usb.ac.irکارشناسان مراکز آپا به آدرس 

 (97و فن بازار تهران  یپژوهش یدستاوردها
 سامانه آپا  یساز ادهیتوسعه و پو  یطراحTicketing APA 360 و مراکز تخصصی آپا سراسر کشور  ماهرمرکز رای ب

توانند از آن به عنوان سامانه جامع این سامانه یک سامانه ملی گزارش آسیب و تهدید بوده و کلیه مردم و نهادها می)
 ازیبا امت TRL)کسب  .رسانی و پیگیری تهدید فضای سایبر تا رفع آن توسط کارشناسان مراکز آپا بهره برداری کنند(اطالع

 (97و فن بازار تهران  یپژوهش یدستاوردها شگاهیدر نما 7

 استان ییاجرا یهامتشکل از کارشناسان آپا و دستگاه یبانیامداد و پشت میت لیتشک 

 و  7*24 یبانیو پشت فتیشON CALL کشور و  یرسانو اطالع یحساس و مهم دولت یهاتیو رصد سا یپرسنل فن
 سیستان و بلوچستاناستان 

 دستگاه اجرایی( 56) یسازمان یهاتیوب سا یریپذ بیو گزارش آس یادوره یبررس  

 ناوری اطالعات ایرانانجام سایر امور محوله از طرف مرکز ماهر سازمان ف 

 اقدامات زیرساختی :
 طراحی، جانمایی و تجهیز و ایجاد ساختار سازمانی مرکز 

 های دانشگاه به طراحی و تدوین معماری و جانمایی مرکز تخصصی آپا دانشگاه سیستان و بلوچستان در مجاورت مرکز داده
 اتاق شورای علمی آپا متر مربع شامل فضای آزمایشگاه، اتاق ریاست مرکز و  122مساحت 

 الذکر به مبلمان اداری و آزمایشگاهیطراحی و تجهیز آزمایشگاه و سایر فضاهای فوق 

  های پژوهشی و عضو هیأت علمی دانشگاه در مرکز تخصصی آپا جهت مشاوره علمی به تیم 6طراحی و پیش بینی استقرار
 های امنیتهسته

 زمایشگاه مرکز تخصصی آپای دانشگاه شامل طراحی و پیش بینی تجهیزات ذیل جهت تجهیز آ 

 Wire Lessسازی تأمین تجهیزات شبکه -

 های آزمایشگاهیتأمین سرویس دهنده -

 تأمین ابزارهای مانیتورینگ و پایش ترافیک -

 های نفوذپذیریتأمین ابزارهای انجام تست -

 VOIPتأمین ابزارهای ارزیابی امنیت  -

 پای دانشگاه سیستان و بلوچستان شاملایجاد ساختار سازمانی جهت مرکز تخصصی آ 

 ایجاد گروه تخصصی ارزیابی و تحلیل -

 ایجاد گروه پایش، گردآوری و بروزرسانی اطالعات -

 (Hackingایجاد گروه پاسخ به نفوذ ) -

 (Response Coordination Teamایجاد گروه هماهنگی پاسخ ) -

 ایجاد گروه نگهداری و پشتیبانی -

 های دانشگاه اصی مرکز تخصصی آپا در مرکز دادهنصب و راه اندازی سرور اختص    

 های آزمایشگاهی های مورد نظر و استفادهسازی جهت استفاده سرویسمجازی    

 های آموزشی :ها و دورهبرگزاری كارگاه 

 1399های اجرایی استان در سال برگزاری دوره مقدماتی مدیریت شبکه برای دستگاه 



 موزشی در مرکز تخصصی آپای دانشگاه در فاز اول پروژه برگزاری سه دوره کارگاه آ 
  ساعت(  14جلسه ) 7برگزاری دوره مقدماتی امنیت به صورت ویدیو کنفرانس برای اعضای مرکز تخصصی آپای استان در

 و برگزاری آزمون این دوره بصورت انالین  از طریق سامانه وبینار و وب کنفرانس

 کد نویسی امن جهت توسعه آموزش برنامه نویسی امن برگزاری دوره آموزشی غیر حضوری ++C, و PHP و .NET  و
   نفر از ثبت نام کنندگان دوره 115نفر در سطح استان و برگزاری آزمون کد نویسی امن با شرکت  152اندروید با شرکت 

 آیا فریم ورکهای برگزاری کارگاه امنیت فضای سایبر( Open Source   )امن است؟ 

  سازی مراکز داده کارگاه آشنایی با طراحی و پیادهبرگزاری 

 راهکارهای مقابله با مردان نامرئی(  برگزاری کارگاه امنیت فضای سایبر( 

 ایهای رایانهبرنامه ریزی جهت برگزاری دوره آزمون نفوذپذیری شبکه  

  برگزاری دوره آموزشی امنیت سیستم عامل|linux به صورت مجازی  

 زشی برگزاری دوره آموCCNA جهت مدیران و کارشناسان فناوری اطالعات استانداری  

 های پژوهشی :فعالیت
 و بلوچستان به  ستانیآپا دانشگاه س یمرکز تخصص یاندازو راه یسازآماده یخدمات مشاوره پژوهش یانتخاب طرح پژوهش

، وزارت علوم یمعاونت پژوهش یاز سودر سطح کشور  دهیبرگز کاربردی-یبه عنوان طرح پژوهش "منظور ارائه خدمات افتا
 یو فناور قاتیتحق

  و شرکت فعال مرکز تخصصی آپای  95/9/18لغایت  9/14//95برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان در تاریخ
  اههای تخصصی در زمینه امنیت در حاشیه برگزاری نمایشگاه به همردانشگاه سیستان وبلوچستان در آن و برگزاری کارگاه

   بازدید جناب آقای هاشمی استاندار محترم و معاونین و هیات همراه  -

  بازدید آقای دکتر بندانی ریاست محترم دانشگاه سیستان و بلوچستان و هیات همراه  -

  بازدید سفیر پاکستان و هیات همراه  -

  بازدید نمایندگان محترم مردم استان در مجلس شورای اسالمی و هیات همراه -

  زدید مدیران دستگاه های اجرایی استانبا -
 بازار همزمان با المللی تهران با عنوان دستاوردهای پژوهشی و فنشرکت مرکز تخصصی آپای استان در نمایشگاه بین

   95نمایشگاه الکامپ 

  بازدید وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات جناب آقای دکتر واعظی و هیات همراه -

  گان محترم مردم از مجلس شورای اسالمی و هیات همراهبازدید نمایند -

  های همراههای کشور و هیاتبازدید روسای دانشگاه -

  باز دید وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر فرهادی و هیات همراه  -

  هبازدید اقای دکتر احمدی معاون پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و و هیات همرا -
 بازار تهران همزمان با المللی تهران با عنوان دستاوردهای پژوهشی و فنارزیابی غرفه آپای استان در نمایشگاه بین

توسط مرکز تخصصی آپای استان که باالترین  12و مجموع  4نقره ای با امتیاز  TRLو کسب  95نمایشگاه الکامپ 
TRL رائه شده توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان بوددریافت شده در بین طرح های فناوری اطالاعات ا 

 های پیشنهادی مرکز تخصصی آپای استان جهت تایید مرکز ماهرارائه طرح  

 های امنیتی شبکه بر عملکرد شبکه سازمانپژوهش تاثیر دیوایس 

 شرکت در همایش سایبری شرکت مخابرات استان 



 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 

ایجاد آزمایشگاه مرکزی، بر مبنای متمرکز نمودن مجموعه  ایده
تجهیزات آزمایشگاهی تحت یک مدیریت یکپارچه با هدف 
استفاده بهینه و فراگیر از امکانات، شکل گرفته است و مزایای 
متعددی را به همراه دارد که در مجموع، موجبات استفاده عادالنه 

ستان و بلوچستان، و حداکثری مجموعه پژوهشگران دانشگاه سی
های متعدد دولتی و بخش ها، ادارات و ارگانسایر دانشگاه

 خصوصی از امکانات را فراهم می نماید.

توان به امکان تامین شرایط از جمله مزایای این آزمایشگاه می
مناسب تر جهت حفاظت و نگهداری بهتر و بیشتر از تجهیزات اشاره 

های کاربری مربوطه نیز کاهش خواهد داشت. از دیگر مزایای ها، هزینهبر طول عمر مفید دستگاهنمود. همچنین از این طریق، عالوه 
باشد. عالوه بر این، ها میقابل ذکر، مدیریت بهتر در امور اپراتوری و استفاده بهینه از نیروی انسانی متخصص در امر کاربری دستگاه

باعث استفاده بهینه از زمان و امکانات برای پژوهشگران گردیده و مانع از ایجاد  تسریع در امر دسترسی و استفاده از لوازم مختلف،
 تشتت و سردرگمی ناشی از پراکندگی مکانی و مدیریتی تجهیزات خواهد بود.

ماید از نزیر نظر معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فعالیت می متر مربع در دو طبقه تجهیز شده و 1222با زیر بنای این آزمایشگاه 
با حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و  1394اقدام به تامین و تدارک زیرساخت های مورد نیاز نمود و در بهمن  1393ابتدای سال 

های آنالیز پیشرفته و با فناوری افتتاح شد. در حال حاضر این مجموعه از لحاظ موقعیت متشکل از چندین آزمایشگاه و شامل دستگاه
می باشد. این مجموعه قابلیت ارائه خدمات به تمامی متقاضیان داخل و خارج اعم از دانشجویان، اعضای هیئت علمی،  تکنولوژی باال

های دولتی است. این آزمایشگاه در حقیقت به عنوان پل ارتباطی میان داخل و خارج های تجاری، صنایع، ادارات و سازمانشرکت
ت انجام آنالیزهای آزمایشگاهی را مدیریت و مسیردهی نموده و متقاضی را به راحتی به شود که تمامی سفارشادانشگاه شناخته می

الین و از طریق اتوماسیون آزمایشگاهی، بدون ماید. تمامی این امور به صورت آنسمت آزمایشگاه و دستگاه مورد نظر هدایت می ن
و همچنین بدون اتالف وقت در پیچ و خم امور اداری  نیاز به حضور متقاضی )به خصوص متقاضیان خارج دانشگاه( در دانشگاه

 صورت می پذیرد.

 

 هاخدمات و فعالیت
ها و نامهشود و تمامی آیینها مطابق با استانداردهای مورد تایید جهانی انجام میهای ارائه شده با هر یک از دستگاهکلیه آزمایش

 هیئت مدیره و شورای آزمایشگاه مرکزی دانشگاه قرار گرفته است.های تعیین شده برای هر آنالیز قبال مورد تایید تعرفه

های علمی ایران )شاعا( و شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی در حال حاضر آزمایشگاه مرکزی با عضویت قطعی در شبکه آزمایشگاه
ارو، آزمایشگاه معتمد اداراه محیط زیست، و همچنین به عنوان همکار و مرجع علمی اداره استاندارد، آزمایشگاه مجاز سازمان غذا و د

ها و صنایع استان سیستان و بلوچستان و سایر های دولتی و خصوصی، سازمانپاسخگوی نیاز متخصصین، تجار ، ادارات و شرکت
 باشد.های کشور میاستان

های تخصصی ا و همکاری در انواع پروژهاین آزمایشگاه همچنین آمادگی خود را جهت ارائه مشاوره در خرید تجهیزات، انجام آنالیزه
 دارد.ها و صنایع اعالم میها، شرکتبا سایر دانشگاه

 



 های انجام شده:برخی از فعالیت

 های تعیین ماهیتهمکاری با سازمان استاندارد جهت انجام تست -

 های تحقیقاتی و ساخت قطعاتهمکاری با وزارت دفاع در زمینه پروژه -

 د بحران جهت شناسایی معضالت زیست محیطی چاه نیمههمکاری با ستا -

های سسیتان و بلوچستان، زابل، تهران، فردوسی مشهد، باهنر کرمان انجام انواع آنالیزهای مورد نیاز اساتید و پژوهشگران دانشگاه -
 دانشگاه علوم پزشکی و همچنین واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی

 خصوصی ارائه خدمات آزمایشگاهی به بخش -

 های معدنی فلزات گرانبهاالمللی جهت شناسایی پتانسیلگذاران بینهمکاری با سرمایه -

 های محیطی و زیرزمینی منطقههمکاری با اداره محیط زیست جهت ارزیابی سالمت آب -

 همکاری آموزشی با سازمان غذا و دارو -
 

 برخی ازخدمات قابل ارائه:

 SEMه بررسی ریزساختاری توسط دستگا -

 XRFو  XRDانجام شناسایی فازی و عنصری مواد توسط  -

 AFMتصویربرداری سه بعدی از سطوح و بررسی مورفولوژی و خواص غناطیسی سطح و تعیین اندازه و شکل ذرات توسط  -

 GC/MSو  HPLCو  GCکلیه آنالیزهای کروماتوگرافی توسط  -

 AASو  ICPکلیه خدمات آنالیز عنصری توسط  -

 زیستی و سنسورهای الکتروشیمیایی-های سوختی و سوختیهای خورشیدی، یله تست های الکتروشیمی در زمینه تولید سلولکلی -

 FTIRتعیین گروه های عاملی توسط آنالیز  -

 انجام تست کشش، فشار و خمش سه نقطه ای -

 استخراج اسیدهای نوکلئیک و شناسایی کمی وکیفی آنها -

 جهش و کلونینگ -های مولکولیانجام انواع تکنیک  -

 شناسایی کمی و کیفی محصوالت تراریخته -

 , ... MTTانجام تست های االیزا و  -

 های انسانی و جانوریکشت سلول -

 سیستم زدایش فعال یونی و زدایش عمیق سیلیسیوم -

 مواد آلی ومعدنی  C, H,O,N,Sگیری اندازه -

 تعیین میکروسختی مواد فلزی -

 فی کامللیتوگرا -

 

 ها و تجهیزات آزمایشگاه مركزیآزمایشگاه

 آزمایشگاه بررسی ریزساختار و آنالیز سطح
 (SEM* میکروسکوپ الکترونی روبشی) 

 (AFM* میکروسکوپ نیروی اتمی ) 



 (SPM* میکروسکوپ پروبی روبشی) 

 (LPSA* دستگاه اندازه گیری ذرات با استفاده از لیزر) 

 (Nanosizerزیع اندازه ذرات ابعاد نانو)* دستگاه اندازه گیری تو 

 (Micro Hardness* دستگاه اندازه گیری میکرو سختی) 
 

 آزمایشگاه اشعه ایکس
 (XRD* دستگاه پراش اشعه ایکس) 

 (XRF* اسپکتروسکوپی اشعه ایکس فلورسنس) 
 

 آزمایشگاه تجزیه عنصری
 (ICP* دستگاه پالسمای جفت شده القایی) 

 (AASجذب اتمی)* دستگاه طیف سنج  

 (CHNS* تجزیه عنصری کربن، هیدروژن، نیتروژن، گوگرد ) 

 (Flame Fotometer* دستگاه طیف سنج نشر شعله ای) 
 

 آزمایشگاه كروماتوگرافی
 (HPLC* دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی باال) 

 (GC* دستگاه کروماتوگرافی گازی) 

 (FPLC* دستگاه مایع سریع پروتئین) 

 (ICستگاه کروماتوگرافی یونی )* د 

 (GC/MS* دستگاه کروماتوگرافی گازی با طیف سنج جرمی) 
 

 آزمایشگاه تجزیه حرارتی

 (TMA* دستگاه آنالیز حرارتی مکانیکی) 

 (DSE* دستگاه گرماسنجی پویشی تفاضلی) 

 (CS Analyzer* دستگاه آنالیز کربن سولفور) 

 (ONHن، هیدروژن)* دستگاه تجزیه عنصری اکسیژن، نیتروژ 

 (STA* دستگاه تجزیه حرارتی همزمان) 

 (Dilatometer* دستگاه دیالتومتری) 
 

 آزمایشگاه اسپکتروسکوپی و الکتروشیمی
 (FTIR* طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز) 

 (AUTOLAB* پتانسیواستات گالوانواستات) 
 (Elipsometer* اسپکتروسکوپی الیپسومتری) 

 (UV-VISماوراء بنفش) * اسپکتروسکوپی 

 (IV Measurmentنور خورشید ) IV* دستگاه اندازه گیری  
 

 



 آزمایشگاه لیتوگرافی و الیه نشانی
 (DST* دستگاه الیه نشانی ترکیبیاسپاترینگ و تبخیر حرارتی) 

 * سیستم لیتوگرافی 

 (DRIE* سیستم زدایش فعال یونی و زدایش عمیق سیایسیوم) 

 (PACVDبخار با کمک پالسما) * ترسیب شیمیایی از 
 

 آزمایشگاه مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی
 (PCR)* ترمال سایکلر 

  *Real Time PCR 

 * انواع الکتروفورز افقی، عمودی، وسترن و ... سیستم ژل داک 
 

 آزمایشکاه مهندسی پزشکی
 (Clean Room* اتاق تمیز) 

 * میکروسکوپ اینورت فلورسنس 

 (ELISA* االیزا ) 

 ، یخچالدارCO2* انکوباتورهای معمولی،  
 

 آزمایشگاه آماده سازی و نگهداری نمونه
 -دستگاه تولید نیتروژن مایع -دستگاه هضم مایکروویو -انواع کوره -متر PH -فریزدرایر -آون خالء -روتاری -کجلدال -سوکسوله

درجه  4های یخچال –دستگاه تولید آب دیوژنیزه  -ت مایع از -تانک های نگه داری -دستگاه تولید آب مقطر یک بار و دوبار تقطیر 
سانتریفیوژهای  -آسیاب مکانیکی -ساز یخ-گالوباکس -انواع هودهای شیمیایی و المینار -درجه 82-و  22-فریزرهای -باالی صفر

 پراب و حمام اولتراسونیک -هموژنایزر  -الک مکانیکی -هاون مکانیکی -کلنی کانتر -های نوری و استریومیکروسکوپ -دور باال
  

 فزایش سهم درآمد حاصل از عرضه خدمات از طریق تجهیزات آزمایشگاهیبه روزرسانی تجهیزات در جهت ا

 های سرویس و کالیبراسیون دستگاهXRD ، SEM،ICP  وCHNS از محل درآمدهای خود دستگاه 

  ارتقای دستگاهAFM 

 میلیارد یارانه از محل حمایت دولت 6میلیارد ریال با جذب بیش از  14به مبلغ  انعقاد قرارداد خرید از نمایشگاه ساخت ایران 

 های اندازی و تعمیر دستگاهراهSYKAM HPLC، DIONEX HPLC 

 اندازی دستگاه راهUV 

 
 
 
 
 
 
 
 



 وضعیت ارائه خدمات آزمایشگاهی

  اعضای شبکه شاعای دانشگاه 

 تعداد تجهیزات عضو های عضوتعداد آزمایشگاه

1 89 

 آزمایشگاهی شاعای دانشگاه-ارائه خدمات علمی

مبلغ تقریبی تخفیف ارائه  تعداد نمونه آنالیز شده

 شده )ریال(

مبلغ دریافتی از محل 

 خدمات )ریال(

 مبلغ درآمدكل )ریال(

12296 222/222/122/2 222/222/352/2 222/222/452/4 

 خرید تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه

 های خریداری شدهتعداد دستگاه ده )ریال(مبلغ هزینه ش

222/222/222/15 11 

 
 اندازی حیوانخانه راه

شان، امکان انجام آزمایشات حیوانخانه با هدف ایجاد مکانی مناسب جهت نگهداری از حیوانات آزمایشگاهی منطبق با شرایط زیست
موزشی، تحقیقاتی و همچنین آموزش دانشجویان در بهمن ماه سال استاندارد، تکثیر حیوانات آزمایشگاهی سالم و انجام آزمایشات آ

 جاری افتتاح گردید. 
 

 تجهیز آزمایشگاه كشت سلول آزمایشگاه مركزی 
 های سازمان برنامه و بودجه.میلیون تومان از محل کمک 152مبلغ تخصیص یافته 

 

 پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی فعال در دانشگاه

 تحقیقاتی و پژوهشیمراكز  هاپژوهشکده
 پژوهشکده نانو فناوری 

 پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا 

 پژوهشکده علوم باستان شناسی 

 

 مرکز رشد واحدهای فناور 

 مرکز مطالعات شبه قاره  

 مرکز پژوهشی سیستم های فازی 

 مرکز پژوهشی گیاهان دارویی و زینتی 

 مرکز پژوهشی آپا 

  هوشمند وی موبایلر ایتجزیه سنسورهایمرکز تحقیقاتی 
 

 

 

 

http://www.usb.ac.ir/پژوهش-و-فناوری/پژوهشکده-ها/پژوهشکده-نانو-فناوری
http://www.usb.ac.ir/پژوهش-و-فناوری/پژوهشکده-ها/پژوهشکده-علوم-زمین-و-جغرافیا
http://www.usb.ac.ir/پژوهش-و-فناوری/پژوهشکده-ها/پژوهشکده-علوم-باستان-شناسی
http://www.usb.ac.ir/پژوهش-و-فناوری/مراکز-تحقیقاتی-و-پژوهشی/مرکز-رشد-واحدهای-فناور
http://www.usb.ac.ir/پژوهش-و-فناوری/مراکز-تحقیقاتی-و-پژوهشی/مرکز-مطالعات-شبه-قاره
http://www.usb.ac.ir/پژوهش-و-فناوری/مراکز-تحقیقاتی-و-پژوهشی/مرکز-پژوهشی-سیستم-های-فازی
http://www.usb.ac.ir/پژوهش-و-فناوری/مراکز-تحقیقاتی-و-پژوهشی/مرکز-پژوهشی-گیاهان-دارویی-و-زینتی
http://www.usb.ac.ir/پژوهش-و-فناوری/مراکز-تحقیقاتی-و-پژوهشی/مرکز-پژوهشی-آپا


 دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور هایحضور دانشگاه سیستان و بلوچستان در نمایشگاه

 
تجلیل از رئیس محترم دانشگاه و استاندار محترم سیستان و بلوچستان به عنوان فعاالن برتر استانی در 

 شانزدهمین جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری کشور
 
 
 
 
 
 

 

 
 

گزیده و دوازدهمین تجلیل از ریاست دانشگاه در هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران بر

 های دانشگاهیهای برتر و استارت آپجشنواره ایده

 
 

 

 

 
 
 
 

 

کسب عنوان غرفه شرکت در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار کشور و 

 برتر

 
 
 

 

 

 

 



ناوری پژوهشی، ف های بیستمین نمایشگاه دستاوردهایدانشگاه سیستان و بلوچستان در جمع برترین

 .و فن بازار کشور قرار گرفت

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 1391دیماه  9لغایت  1 افغانستان و ایران نمایشگاه تجاری نخستین در بلوچستان و سیستان دانشگاه حضور

 

 

 

 

 

 

 

 



  دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور هایحضور دانشگاه سیستان و بلوچستان در نمایشگاه
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 حضور تصویری گزارش

 و سیستان دانشگاه

 در بلوچستان

 پژوهش، های  نمایشگاه

 بازار فن و فناوری



 پیشنهادات
 

 در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری

 ایتقویت نوآوری در زمینه محاسبات رایانه -

               هایای همایشدوره ها و برگزاریها و پژوهشکدهآموختگان دانشگاه و تعمیم آن در سطوح دانشکدهتقویت انجمن دانش -
 التحصیالنفارغ

 

 در حوزه ارتقای كیفیت و كمیت فعالیت های پژوهشی

 های الزم مالی و معنوی در انجام امور پژوهشیفراهم نمودن حمایت -

 هیاتای هدفمندسازی و تقاضامحور کردن پژوهش های اعض -
 

 تنوع بخشی و افزایش درآمدهای پژوهشی

 جامعه به ایبسترسازی و تسهیل افزایش درآمد حاصل از ارائه خدمات علمی، تخصصی و مشاوره -

 پژوهش در هانآ پتانسیل از استفاده جهت ریزیبرنامه و جامعه و صنعت در دانشگاه شاخص التحصیالنغشناسائی فار -
 

 دانشگاهالمللی سازی بین 

 المللی های آموزشی، پژوهشی و فناوری مشترک با موسسات معتبر بینتوسعه و تقویت همکاری -

 یرانیایجاد شرایط و امکانات الزم جهت جذب دانشجویان و متقاضیان پسا دکتری غیر ا -
 المللیها و مسابقات بینال دانشجویان دانشگاه در المپیادحضور فع -

 المللیای در سطوح بینوهی و بین رشتههای گرترویج پژوهش -
 

 بهبود و ارتقای منابع انسانی در حوزه پژوهش و فناوری

 تر حوزه معاونت پژوهشی در فرآیند جذب هیات علمی نخبه مشارکت فعال -

 تحصیالت تکمیل افزایش جاذبه دانشگاه در جهت جذب دانشجویان نخبه -

 


