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 معرفی شدند

 مقام معظم رهبري:
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 . یكدیگر باشند
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استاندار سیستان و بلوچستان: دانشگاهیان 

 مشعل دار علم هستند

وزیر علوم: گسترش اقتصاد دانش بنیان از مسیر 

تقویت مراکز علمی و فعالیتهاي پژوهشی محقق 

  می شود

دکتر بندانی: توسعه به شرطی محقق می شود 

 که ارتباط نزدیکی بین علم و عمل بوجود بیاید. 

دکتر احمدي:  تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه 

  یکی از برنامه هاي اصلی وزارت علوم است

 
 

دستاوردهاي پژوهشی استان سیستان و ها اختتامیه شانزدهمین نمایشگاه

 بلوچستان برگزار شد
  



 

 نشریه داخلي معاونت پژوهش و فناوری                                                  

  سخنان دکتر محمد فرهادي در شانزدهمین مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور 

وزیر علوم،تحقیقات و فناوری با اشاره به تغییرات ساختاری اقتصاد و تاکید 

توسعه کشور تنها در مسیر اقتصاد دانش بنیان  مسئوالن مبني بر اینكه 

از مسیر تقویت  شود،گفت: گسترش اقتصاد دانش بنیان  محقق مي

 های علمي و فعالیت های پژوهشي محقق مي شود. محیط

  

به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، دکتر محمد فرهادی در شانزدهمین 

مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور که در سالن اجالس 

دی ایران در شورای  ام سران برگزار شد، با اشاره به بسته شدن پرونده پي

المللي انرژی اتمي، ابراز امیدواری کرد که این حرکت  حكام آژانس بین

 کند.بتواند تحرک علمي ایران را بیشتر 

  

وزیر علوم اظهار داشت: امیدوارم با توجه به اعتبارات مناسبي که در پیش 

پیش بیني شده، عالوه بر ایجاد  3۹نویس الیحه بودجه سال 

نوع آن تكمیل شده است،    ۹5های مرجع و جامع، که تاکنون  آزمایشگاه

 .برای نوسازی و بازسازی تجهیزات آزمایشگاهي قدم های موثری را برداریم

 ۹55هزار و  1دکتر فرهادی با تاکید بر این که در حال حاضر بیش از 

های علمي ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: عالوه بر  آزمایشگاه در محیط

های مرجع و مرکزی در دستور کار این وزارتخانه قرار  آن، ایجاد آزمایشگاه

 .دارد

 

های کاربردی و بنیادی  وی با تاکید بر اینكه انجام هر دو نوع پژوهش

ضرورت دارد، تاکید کرد: الزم است میان این دو نوع پژوهش تناسب خوبي 

ها از نوع تحقیقات بنیادی و  درصد پژوهش 55ای که  ایجاد شود؛ به گونه

 .ای و کاربردی باشد درصد تحقیقات از نوع تحقیقات توسعه 05

 

ها و مراکز رشد را از دیگر  پارک  وزیر علوم، همچنین تقویت و توسعه 

پارک علم و  90های وزارت علوم نام برد و گفت: در حال حاضر  برنامه

های تخصصي و  فناوری در کشور ایجاد شده است و بنا داریم تا پارک

 .خصوصي را در کشور ایجاد کنیم

 

مرکز رشد در کشور افزود: این  4۹0اندازی  دکتر فرهادی با اشاره به راه 

های مختلف از جمله علوم انساني و هنر مشغول به فعالیت  مراکز در حوزه

هستند و با ایجاد شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انساني و هنر، 

 .امیدواریم شاهد کاربردی شدن این علوم باشیم

  

صدم درصد از تولید ناخالص ملي به بخش  14وی با اشاره به اینكه تنها 

، به عنوان 3۹تحقیقات اختصاص دارد اظهار داشت:بنا داریم تا در سال 

سال اول برنامه ششم توسعه، سهم پژوهش از تولید ناخالص ملي را به یك 

درصد برسانیم که این میزان در پایان برنامه ششم توسعه به سه درصد 

 .یابد افزایش مي

 

هزار دانشجو یكي از فرصت  055دکترفرهادی گفت: وجود چهار میلیون و 

های بي نظیر برای کشور است که باید با برنامه ریزی ، پایان نامه ها و 

تحقیقات آنها را به سمت هدفمند شدن و مسئله محور بودن و به سمت 

 .حل مشكالت جامعه هدایت کنیم
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وزیر علوم: گسترش اقتصاد دانش بنیان از مسیر تقویت 

  مراکز علمی و فعالیتهاي پژوهشی محقق می شود



  

 

ها، موسسسسات،  چهل و هشتمین اجالس معاونان پژوهشي و فناوری دانشگاه

های علم و فناوری کشسوربسا حرسور  مراکز آموزش عالي و پژوهشي و پارک

دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری و دکتر محمد حسیسن امسیسد 

معاون اداری مالي و مدیریت منابع وزارت علوم ، تحقیقات و فسنساوری در 

 .سسسسسسالسسسسسن اجسسسسسالس سسسسسسران بسسسسسرگسسسسسزار شسسسسسد

در این نشست دکتسر احسمسدی در   به گزارش روابط عمومي وزارت علوم،

سخناني با بیان اینكه در آغاز برنامه ششم توسعه هستیم و فصل نسهسایسي 

بودجه در هیئت دولت در حال نهائي شدن است گفت: هدف ما این اسست 

ریسزی  هایي که سال گذشته با آن مواجه بودیم، برنسامسه که برای رفع چالش

های متفرقه که ممكن است هر کدام در مسسیسرهسای  کنیم و به جای بحث

هسا و  ها و پسارک ها، پژوهشگاه بندی شدن دانشگاه   مختلفي باشند، با منطقه

ها و نظرات جمع آوری شوند و به جای نظرات پراکنده  مراکز فناوری دیدگاه

 .نظرات همخوان و هماهنگ در هر منطقه را داشته باشیم

وی در ادامه یكي از برنامه های اصلي معاونت پژوهش و فسنساوری وزارت 

علوم را، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه دانست و گفت: خوشبسخستسانسه از 

سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این زمینه استقبال خوبسي بسه 

عمل آمده که برخي از نتایج تعامالت انجام شده شامل جسلسب مشسارکست 

ها به عنوان مشاور رئیس سازمان صنسعست هسر  ها در استان روسای دانشگاه

های فرصت مطالعاتي صنعتي و پسادکتسرای صسنسعستسي  استان، انجام طرح

 R&D واگذاری طرح های بزرگ صنایع و امور مشاوره و توسعه صنعت  و

 .بسسسسه دانشسسسسگسسسساه هسسسسا از آن جسسسسمسسسسلسسسسه اسسسسست

وی درخصوص همكاری با وزارت نفت تصریح کرد: امور پژوهش و فسنساوری 

مرکز دانشگاهي و پژوهشي واگسذار شسده اسست و  3میدان نفتي به  95

 .قراردادهای متعددی نسیسز در ایسن زمسیسنسه مسنسعسقسد شسده اسست

طرح مشترک با وزارت  4۹55دکتر احمدی افزود: در دو سال اخیر بیش از 

دفاع انجام گرفته و همچنین در همكاری با وزارت کشاورزی حسمسایست از 

ها نیز تفاهم نامه های مخستسلسفسي  پایان نامه ها را داریم و با سایر وزارتخانه

 .گسیسرد منعقد شده که به تسدریسج مسراحسل اجسرایسي آن انسجسام مسي

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم اظهار داشت: ارتسبساط و هسمسكساری 

های مدیریستسي  مناسبي با وزارت کشور داریم تا اینكه امر پژوهش در الیحه

استاني شكل بگیرد و شاهد حرور فعال استانداران در سطح کشور در حوزه 

  .تسسسسوسسسسسعسسسسه پسسسسژوهسسسسش و فسسسسنسسسساوری بسسسساشسسسسیسسسسم

وی خاطرنشان کرد: اقدامات دیگری همچون راه اندازی تسعسدادی دفساتسر 

شسرکست دانسش  055ها، افزایش استقرار حدود  انتقال فناوری در دانشگاه

های آموزشي تسجساری سسازی در  واحد فناور، برگزاری دوره 1۹55بنیان، 

درصدی مراکز کارآفریني و نسوآوری در  455ها و مراکز رشد، رشد  پارک

ها و مراکز آموزش عالي از اقدامات این وزارتخانه در این راستا بسوده  دانشگاه

مسیسلسیسون دالری  0۹است که از نتایج آن مي توان به صادرات حسدود 

 های  سال اخیر، رشد چشمگیر تعداد ایده 5محصوالت دانش بنیان در 

 

تبدیل شده به محصول و تجاری شدن آنها، افزایش تعداد برندهسا، ایسجساد 

هزار نفر در پارک ها و مراکز رشد در دولت یازدهم اشساره 5۹اشتغال حدود 

 .کرد

دکتر احمدی در بخش دیگری از سخنان خود ، توسعه زیسرسساخست هسای 

مند کردن آنها، هدایت تحصیالت تكمیلي و پایسان  پژوهش و فناوری و نظام

های کاربردی و مسئله محور، توجسه بسه  ها به سمت پژوهش ها و رساله نامه

های کیفي عالوه بسر  افزایش شتاب علمي همراه با ارتقای کیفیت و شاخص

المللي علمي و دیپلماسي عسلسمسي،  های کمي، افزایش تعامالت بین شاخص

گسذاری کسالن  پارچه سیاست تبیین نظام تحقیقاتي کشور، تدوین نظام یك

علم و فناوری و نبود نظام تحقیقاتي منسجم در کشور به دلیل موازی کاری 

در انجام تحقیقات توسط سایر نهادها و مراکز تحقیقاتي، بسررسسي سسهسم 

اعتبارات تخصیصي به پژوهش و فناوری در کشور و پیگیری برای افسزایسش 

سهم اعتبارات برای پژوهش و فناوری، تالش در توسعه ارتباط صسنسعست و 

های کالن ملي، پیگیری و تحقق اجرای قانون  دانشگاه، پیگیری اجرای طرح

های دانش بنیان و بحث کریدورها و مناطق علم و فناوری )تاکسنسون  شرکت

اند( را از مهم ترین محورهای مرتبسط  منطقه از شورای عتف مجوز گرفته ۹

 .با پژوهش و فناوری برشمرد

های کارآفسریسن، اولسویست در  وی همچنین تالش در جهت تحقق دانشگاه

هسا و  های مرکزی و مرجع استاندارد در دانشگساه تشكیل و ایجاد آزمایشگاه

مراکز پژوهش و فناوری کشور، کیفي سازی مجالت علمي و پژوهشي کشور 

مطابق با استانداردهای بین المللي، توسعه کسب و کار دانسش بسنسیسان و 

هسای  تجاری سازی دستاوردهای پژوهشي، هدفمندسازی و توسعه پژوهسش

علوم انساني، ترویج و توسعه اخالق پژوهش و فناوری و رعسایست قسوانسیسن 

مالكیت فكری و نظارت، رصد و پایش و ارزیابي پژوهش و فسنساوری را از 

 .دیسسگسسر مسسحسسورهسسای مسسرتسسبسسط بسسا پسسژوهسسش و فسسنسساوری دانسسست

نفر از خیرین و واقفین در حسوزه  15گفتني است در ادامه این همایش از 

 .پژوهش و فناوری تقدیر شد 

 نشریه داخلي معاونت پژوهش و فناوری                                                 

  معاون پژوهش و فناوري وزیر علوم : تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه یکی از برنامه هاي اصلی وزارت علوم است
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 نشریه داخلي معاونت پژوهش و فناوری                                                  

سخنان مهندس اوسط هاشمی در افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه 

 دستاوردهاي  پژوهشی استان سیستان و بلوچستان 

مهندس اوسط هاشمي استاندار سیستان و بلوچستان دانشگاهیان را مشعل 

دار علم دانست و افزود: دانشگاهیان مشعل دارعلم میباشند و این عزیزان با 

های کاربردی بایستي علوم مختلف را کشف و مشكالت  تحقیق و پژوهش

 جامعه را برطرف نمایند.

 

استاندار با بیان این نكته که باید فرا را از همه نظر برای تحقیق و پژوهسش 

دانشجویان فراهم نمود تا در مسیر پویایي قرار بگیرند، افزود: اگر عسقسل در 

مسیر کاربردی قرار بگیرد قطعا به تحوالت بسیار خوبي منستسهسي شسده و 

  آید. راهكارهای مناسبي برای برطرف شدن مشكالت به دست مي

 

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به روز دانشجو، افزود: دانشجو و 

تابیده و ایستادگي کردند و  دانشگاهیان خط قرمز در برابر اندیشه را برنمي

جوهره انسانیت خود را نشان داده و یك روز را در تقویم به نام خود ثبت 

 کردند.

های علمي در خارج از  استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینكه سرمایه

ها برای توسعه و  ها نیز وجود دارند، افزود: باید از تمامي ظرفیت دانشگاه

 پیشرفت استفاده کنیم.
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گزارش تصویري از افتتاحیه  نمایشگاه با حضور استاندار، ریاست 

 دانشگاه و سایر مسئوالن استان سیستان و بلوچستان

گفتني است ستاد استاني هفته پژوهش و فناوری به ریاست استاندار و دبیری 

دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان دانشگاه مادر در استان تشكیل شده 

و در نمایشگاه هفته پژوهش که در محل ساختمان سلف سرویس جدید  است

دستگاه  15دانشكده مهندسي شهید نیكبخت برگزار گردیده است. حدود 

 40پژوهشكده و دانشكده دستاوردهای خود را تا روز چهارشنبه  54اجرایي و 

آذرماه) صبح و بعدازظهر( در معرض دید عالقمندان به پژوهش و فناوری قرار 

 اند.داده
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مراسم افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشي 

ها و ادارات استان سیستان و بلوچستان با حرور استاندار  دانشگاه

و معاونین، روسای دانشگاهها، مدیران سازمانهای اجرایي، اساتید، 

آذرماه  4۹روز یكشنبه  44:95پژوهشگران و دانشجویان ساعت 

 در تاالر امام رضا )ع( برگزار شد. 31

دکتر بنداني ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان در این مراسم 

با بیان این نكته که پژوهش یكي از نیازهای اساسي برای نیل به 

پیشرفت و توسعه است خطاب به حاضرین در مراسم گفت: 

استقالل و اقتدار یك جامعه، ملت و کشور وابستگي مستقیمي 

به امر پژوهش و تولید علم دارد و اگر بخواهیم به اقتصاد 

مقاومتي بدون وابستگي به نفت برسیم باید از دستاوردهای 

 پژوهشي محققان بهره مند شویم.

ایشان در ادامه با ذکر این نكته که پژوهش جایگاهي مهم دارد  

و میتواند دانش را بوجود آورد و محققان با تالش خود میتوانند 

دانش را به فناوری تبدیل کنند، گفت: در کشور ما استعدادهای 

بالقوه خیلي خوبي وجود دارند که میتوانند با اتكا به اقتصاد 

دانش بنیان جایگاه خود را در دنیای امروز نشان دهند و ما با 

میلیون نفر  ۹داشتن نیروی عظیم دانشجویي با جمعیتي حدود 

که در مقاطع مختلف علمي در حال تحصیلي میباشند وضعیت 

 مطلوبي داریم.

 

 

 

 

 

 

 
 

دانشجویان  درصد از دانشجویان را  55ایشان با بیان اینكه 

 45تحصیالت تكمیلي تشكیل میدهند و اگر به این جمعیت 

هزار عرو هیئت علمي فعال در کشور را اضافه نمائیم شاهد 

جمعیت عظیمي از نیروهای محقق خواهیم بود افزود: اگر هر 

محقق در سال بتواند یك طرح پژوهشي و تحقیقاتي را به پایان 

برساند قاعدتا چیزی حدود یك میلیون طرح تحقیقاتي در کشور 

باید اجرا شود و این ظرفیت باالی تحقیقاتي میتواند یك پشتوانه 

عظیم برای صنعت، جامعه و کشور باشد ولي متاسفانه در عمل 

این را نمي بینیم و کلیه مسئوالن کشور از عدم تحقق فناورهای 

نو در کشور گالیه دارند و این نشان دهنده آن است که اثر 

بخشي این پژوهش ها با تعداد پژوهشگران متناسب نیست و با 

نگاهي اجمالي به تحقیقات انجام شده به این نكته واقف مي 

درصد تحقیقات انجام شده در کشور  4۹شویم که چیزی حدود 

تحقیقات کاربردی هستند و برای رفع این مشكل باید چاره ای 

 اندیشیده شود.
 

ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان در ادامه افزود: از آنجائیكه 

بیشتر تحقیقات در کشور در راستای تولید مقاله میباشند و وارد 

عرصه صنعت نمي شوند در میان کشورهای جهان به لحاظ 

ایم اما از  را به خود اختصاص داده 55تولید علم رتبه زیر 

آنجائیكه در زمینه تولید فناوری کارهای مهم و قابل توجهي 

انجام نشده است، از نظر تولید فناوری در دنیا رتبه ایران حدود 

 میباشد. 455

ها  ایشان در بخش دیگری از سخنانش برگزاری اینگونه جشنواره

های پژوهشي را زمینه ساز رشد عسلسمسي و تسوجسه  و نمایشگاه

دانشجویان به مقوله پژوهش دانست و گفت: توسعه به شسرطسي 

محقق مي شود که ارتباط نزدیكي بین علم و عمل بوجود بیایسد 

و در واقع دو بال اصلي توسعه جوامع علم و صنعت میباشنسد و 

این دو هرچه درهم تنیده تر باشند توسعه یافتگي جامعه بیشتسر 

  خواهد بود.
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دکتر بنداني: توسعه به شرطي محقق مي شود که ارتباط 

 نزدیكي بین علم و عمل بوجود بیاید. 
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 ردیف نام غرفه ردیف نام غرفه

 4 کارگاه هنر 55 معاونت فرهنگي و اجتماعي

 5 روابط عمومي دانشگاه سیستان و بلوچستان 59 نانو

 9 واحد سمعي و بصری دانشگاه سیستان و بلوچستان 51 پارک علم و فناوری

 1 دانشكده مدیریت و اقتصاد 5۹ مرکز رشد

 ۹ دانشكده مهندسي برق و کامپیوتر 50 اداره کل بیمه سالمت

 0 دانشكده علوم 54 اداره کل زندانها

 4 دانشكده جغرافیا و برنامه ریزی 50 فرماندهي نیروی انتظامي

 0 پژوهشكده علوم زمین و جغرافیا 53 اداره کل گمرک زاهدان

 3 دانشكده ریاضي 95 اداره کل امور اقتصادی و دارایي

 45 مرکز پژوهشي و سیستم های فازی 94 دانشگاه والیت ایرانشهر

 44 دانشكده الهیات و معارف اسالمي 95 دانشگاه زابل

 45 دانشكده مهندسي شهید نیكبخت 99 مرکز دانشگاه جامع علمي کاربردی

 49 دانشكده علوم تربیتي و روانشناسي 91 دانشگاه علوم پزشكي

 41 مرکز مطالعات شبه قاره 9۹ اداره کل صنعت و معدن و تجارت

 4۹ شیالت سیستان 90 اداره کل آموزش فني و حرفه ای

 40 مرکز تحقیقات و منابع طبیعي سیستان 94 مرکز تحقیقات و منابع طبیعي بلوچستان

 44 دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان 90 صدا و سیمای مرکز استان

 40 شرکت برق منطقه ای 93 شرکت آب و فاضالب استان

 43 شهرداری 15 اداره کل حفاظت محیط زیست

 55 اداره کل استاندارد 14 اداره کل آموزش و پرورش

 54 آزمایشگاه فني و مكانیك خاک 15 بیست غرفه دانشگاه س و ب
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ویژه نامه شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشي استان با دکتر کردی 

ای داشته معاونت محترم پژوهشي دانشگاه  سیستان و بلوچستان مصاحبه

 آید:است که در ادامه مي

 

لطفا توضیحی اجمالی در مورد شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهاي 

 پژوهشی ارائه دهید

ی محققین و قبل از شروع عرایرم هفته پژوهش و فناوری را به همه

کنم. و اندیشمنداني که در این حوزه فعال هستند تبریك عرض مي

های مناسبي برای برون حلامیدوارم که همیشه با فكر، تحقیق و تدبیر راه

رفت از مشكالت متعدد اقتصادی، اجتماعي، سیاسي و.. ارائه دهیم. قطعا با 

این دیدگاه یك جامعه مسیرهای طوالني را با سرعت بیشتر و اشتباهات 

 کمتری طي خواهد کرد. 

نمایشگاه امسال از این جهت اهمیت بسزایي داشت که در دانشگاه برگزار 

شد و با فرای فكری نسل جوان دانشگاهي عجین شده بود و تقریبا فرای 

های کارآفریني، اشتغال زایي و نهادینه شدن نمایشگاه آغشته به بحث

-های دانش بنیان بود که این خودش زمینه ساز اقتصاد مقائمتي ميشرکت

کارگاه و  45باشد. به همین خاطر دانشگاه در  حاشیه نمایشگاه حدود 

 05سخنراني برنامه ریزی کرده بود. بطوری که در نمایشگاه امسال حدود 

غرفه  55های اجرایي و غرفه مربوط به سازمان 15غرفه وجود داشت که 

مربوط به دانشگاه سیستان و بلوچستان بود که این خودش نقطه عطف ی 

طرح فناور،  ۹4اختراع،   40های استاني بود. در این نمایشگاه در نمایشگاه

 اثر بدیع و ارزنده هنری ارائه گردید. 15طرح اتمام شده و  445

 

هایی چه تاثیر و جایگاهی در ایجاد رابطه برگزاري چنین نمایشگاه

 میان علم و صنعت و یا تقویت این رابطه دارد؟

 هایي از چند جنبه اهمیت زیادی دارد:برگزاری چنین نمایشگاه

.ترویج و تزریق فرهنگ پژوهش و کارآفریني در جامعه که در نوع خود به 4

 کند.عنوان یك نیروی محرکه در بلوغ اقتصادمقاومتي ایفای نقش مي

-های مختلف و آشنایي از پتانسیل.باعث ایجاد ارتباط بیشتر بین دستگاه5

 شود.های همدیگر جهت برنامه ریزی کارگروهي و موارد مشابه مي

.ارتباط بیشتر بین دانشگاه و صنعت که در واقع با ایجاد آشنایي بیشتر با 9

های های فیزیكي و علمي دانشگاه و برنامه ریزی جهت انجام پروژهپتانسیل

 کند.مشترک به این امر کمك شایاني مي

 

هاي قبل در چه هاي سالهاي نمایشگاه امسال با نمایشگاهتفاوت

هاي آینده چه بود؟ چهت بهتر برگزار شدن این نمایشگاه در سال

 هایی دارید؟برنامه

من اطالعات جامعي نسبت به نمایشگاه سال گذشته ندارم ولي از این نظر 

های بیشتر امسال وارد عرصه شده است و نقش که دانشگاه با پتانسیل

باشد. در سال آینده باتوجه به تجربه محوری ایفا کرده است قابل بیان مي

درصد  15الي  95کنیم که هر دستگاه اجرایي حداقل با امسال سعي مي

کنیم نقایض تفاوت و تغییر مثبت در نمایشگاه شرکت کند و سعي مي

های استاني در نظر امسال کمتر بروز کند و بودجه مستقلي برای نمایشگاه

 تری ظاهر شویم.های مدون و کاربردیگرفته شود تا بتوانیم با برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان ارتباط صنعت و دانشگاه در دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 چگونه است؟

هنوز ارتباط قابل توجهي که نقش محوری در توسعه منطقه داشته باشد 

ایجاد نشده است و با طرز تفكر مثبتي که در استانداری حاکم است 

امیدواریم که این ارتباط بیشتر و بهتر برقرار شود تا بتوانیم دانشگاه را محور 

های استاندار توسعه منطقه قرار دهیم. جا دارد که در این خصوص از تالش

های خیلي مثبتي نسبت به سابق محترم تشكر و قدرداني شود که قدم

 برداشته شده است.

 

هاي معاونت پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان براي برنامه

 توسعه و گسترش پژوهش در استان چیست؟

معاونت پژوهشي دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان دانشگاه مادر 

های مدوني در این خصوص تدوین نموده است از جمله؛ استان برنامه

 55-4۹های پژوهشي منطقه و در قدم اول اختصاص .شناسایي اولویت4

های ها. مانند آب، انرژیدرصد بودجه پژوهشي دانشگاه در این حوزه

 تجدیدپذیر، معدن، گیاهان دارویي و...

های استان جهت .برنامه ریزی جهت ایجاد شورای پژوهشي دانشگاه5

 های استاني و مليها در پروژههای فیزیكي و علمي آنهمگرایي در پتانسیل

های جامع .راه اندازی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه که جز برترین آزمایشگاه9

 کشور به عنوان یك بازو برای صنایع استان است.

های دانشجویان تحصیالت تكمیلي .برنامه ریزی جهت هدایت پایان نامه1

 های پژوهشي استانبه اولویت

 

 ادامه در صفحه  آخر

مصاحبه با دکتر کردي معاونت محترم پژوهش و فناوري دانشگاه پیرامون شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهاي  پژوهشی 
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ی نمایشگاهي بنیاد علمي فیزیك و زندگي شامل معرفي دو حوزه از غرفه

 فعالیت های این سازمان مردم نهاد است:

آموزشي   –هایي که معرف تشكیل کارگاه های علمي پوستر و عكس -4

بنیاد علمي فیزیك و زندگي است. چنین کارگاه هایي   به منظور آشنایي 

مخاطبین با دست آوردهای پژوهشي، با دعوت از اساتید و متخصصین و 

شود و مشارکت گرفتن از نهاد ها و ادارات مختلف، به طور مداوم برگزار مي

ی عالقمندان که از قشرهای مختلف جامعه هستند قرار مي مورد استفاده

 گیرد.

غرفه شامل نمونه هایي از اسباب بازی ها و ابزار آزمایش است که مفاهیم -5

فیزیك را برای مخاطبین مختلف ، ملموس و قابل درک مي کنند، به همین 

دلیل بازدید از این غرفه به صورت خاص مورد توجه و استقبال فراوان قرار 

های متنوع سني و تحصیلي مي گیرد. ذهن بازدید کنندگان که از رده

 هستند، با چگونگي عملكرد ابزار جالب و سرگرم کننده درگیر مي شود، با 

 

 

 

 

 

 

 

ایجاد نگاهي نو ، پرسش هایي تازه را برای آنان طرح و از سوی دیگر با 

کاربرد اصول علمي در زندگي ، آشنایشان مي کند. نكته ای که معموال در 

 کالس های رسمي درس فرصت پرداختن به آن نیست. 

 نشریه داخلي معاونت پژوهش و فناوری                                                 

تعریف غرفه خود: غرفه نمایش دستاوردها و فعالیت های پژوهشي و 

دانشي دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامي استان سیستان و 

 بلوچستان

جلد طرح  54جلد پایان نامه، 44دستاوردهای پژوهشي و تحقیقاتي: 

 جلسه نشست علمي 41جلسه اتاق فكر و  14تحقیقاتي، 

شاخص ترین عملكرد پژوهشي عرضه شده در غرفه: تدوین کتاب 

کاربست تحقیقات، پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتي از بدو تأسیس 

 تا سال جاری

میزان و چگونگي استقبال از غرفه: میزان استقبال از طرح های کسری 

 خدمت شاخص است.

 

 ISI مقاالت و کتب شامل فازی های سیستم مجله و ریاضي دانشكده غرفه

 تسنسهسا  کسه  فازی  های  سیستم  المللي  بین  و مجله  ریاضي  دانشكده  اساتید

 .مي باشد است، بلوچستان و سیستان دانشگاه المللي بین مجله

 

 تحقیقاتی: و پژوهشی دستاوردهاي

 فازی های سیستم المللي بین مجله و کتب ، ISI مقاالت ارائه
 

 غرفه: در شده عرضه پژوهشی عملکرد ترین شاخص

 دانشسگساه  الملسلسي  بین  مجله  تنها  که  فازی  های  سیستم المللي بین  مجله

 .باشد مي بلوچستان و سیستان

 

 غرفه: از استقبال چگونگی و میزان

 بسازدیسد  بسه  مسفسیسدی  اطسالعسات  شسده  سعي  و  بوده خوب نسبتا  استقبال

 .شود داده کنندگان

 44گزارش از غرفه بنیاد علمی فیزیک و زندگی در نمایشگاه هفته پژوهش سال 

 44در نمایشگاه هفته پژوهش سال  فازي هاي سیستم مجله و ریاضی دانشکدهگزارش از غرفه 

 44در نمایشگاه هفته پژوهش سال  دفتر تحقیقات کاربردي فرماندهی انتظامی استانگزارش از غرفه 
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 گزارش غرفه دانشکده مدیریت و اقتصاد در شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی استان
شكده از جمله:کتاب های ترجمه و تالیف ، آرشیو  دانشکده مدیریت و اقتصاد شي و فناوری دان رائه دستاوردهای پژوه ه ا شگاه ب در این نمای

و ... ها تخصصي دانشكده ، مجالت ، روزنامه ،  سي دی و چندین جلد از مجله پژوهش های مدیریت عمومي، تندیس های اساتید و دانشجویان در کنفرانس 

 پرداخت.

  سالن شماره یك دایر بود به شرح زیر مي باشد: 9دستاوردهای پژوهشي دانشكده مدیریت و اقتصاد که در غرفه شماره 

 لیست کتب به نمایش گذاشته شده

 نشریه داخلي معاونت پژوهش و فناوری                                                 

 ردیف انتشارات نام کتاب تالیف ترجمه سال نشر

موسسه تحقیقات وآموزش  تیم سازی دیوید ای.وتن و کیم اس.کمرون بدرالدین اورعي یزدني 4905

 مدیریت

4 

دکتر فتاح شریف زاده ومهدی  4944

  کاظمي

 5  نشر قومس  مدیریت وفرهنگ سازماني  دکتر فتاح شریف زاده ومهدی کاظمي

دکتر علي حسین صمدی و  4900

  مصیب پهلواني

همجمعي وشكست    دکتر علي حسین صمدی و مصیب پهلواني

  ساختاری در اقتصاد

 9 دانشگاه سیستان و بلوچستان

 1 سمت  مدیریت گردشگری  دکتر مهدی کاظمي - 490۹

دانشگاه سیستان وبلوچستان   مداخالت بهسازی سازمان  دکتر امین رضا کمالیان،مریم راشكي - 4934

  باهمكاری نشر مرندیز

۹ 

دانشگاه سیستان وبلوچستان 

  باهمكاری نشر مرندیز

 0  مدیریت زنجیره تامین   دکتر باقر کرد ومحمد جواد جمشیدی - 4935
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  باهمكاری نشر مرندیز

 4  اتخاذ تصمیمات دشوار  پیتر شاو  دکتر باقر کرد 4934

دکتر مهدی کاظمي و مهرداد  4900  دانشگاه سیستان و بلوچستان

  همراهي

 0  طراحي کار وشغل  شارون پارکر توبي وال

دکتر مهدی کاظمي.وحید  4935 سمت

  رنجبر.مریم شهابي کارگر
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 محل

 برگزاري

آقای دکتر محمد علي نشاطي،  4

 عرو هیات رئیسه اتاق بازرگاني

ارتباط صنعت و ” سخنراني با عنوان  

 “دانشگاه

 55/3/31یكشنبه 

 44تا  45صبح از ساعت 

تاالر معراج واقع در ساختمان  دانشگاهي

 بعثت

مدیر  -آقای حمیدرضا تمنداني 5

شعبه کارگزاری  آوا  )بورس و 

 سهام زاهدان(

Work shop   کافه بنیادین”با عنوان“ 
Fundemental café 

  

 55/3/31روز یكشنبه

 0تا  1بعد از ظهر ازساعت 

   دانشگاهی
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مدیریت منابع انساني در ”کارگاه آموزشي  خانم دکتر زهرا وظیفه 9
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   دانشگاهی
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 عامل بانك توسعه صادرات کشور
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 45:95تا  3:95صبح از ساعت 

 تاالر مالصدرا دانشگاهي

 واقع در دانشكده ادبیات
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 بعثت
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NLOGIT  در تخمین مدلهای اقتصاد

 “سنجي

 50/3/31پنجشنبه 

 44الي  0صبح: از ساعت 

الي  4۹بعداز ظهر: از ساعت 

40:95 

  

 دانشگاهی

  

تاالر معراج واقع در ساختمان 

 بعثت
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غرفه دانشكده علوم پایه گروه شیمي با دستاوردهای ارائه شده: سیستم 

برای  TLMهای چهار پروبي و سنتز گرافن، سیستم پیل سوختي، سیستم

 گیری هدایت پلیمرها و سیستم الكتروفورز مویینه.اندازه

سیستم الكتروفروز لوله مویین، سیستمي کارآمد، دقیق و سریع به 

باشد. این منظور جداسازی و شناسایي اجزای موجود در یك مخلوط مي

باشد. لوله مویین با قطر داخلي میكرومتر دستگاه شامل اجزای گوناگون مي

شود. مابین دو قطب یك منبع تغذیه ولتاژ باال قرار داده مي SiOاز جنس 

به کمك تزریق بافر فسفاتي سطح داخلي لوله مویین قطبي میگردد. در این 

باشد. به روش مقدار بسیار ناچیز از نمونه در حد نانو لیتر مورد نیاز مي

منظور انجام این تزریق، نمونه در دهانه لوله مویین که متصل به یكي از 

های با بار گیرد. در اثر نیروهای الكترواستاتیك، یونالكترودها است قرار مي

ها، مقداری از حالل نیز مخالف جذب شده و به دلیل حالل پوشي یون

ها در اثر میدان الكتریكي به شود. یونها به درون لوله وارد ميهمراه یون

وجود امده در لوله قطبي شده، بر اساس نسبت بار الكتریكي به شعاع 

های گوناگون به یابند. در نتیجه در زمانهای متفاوتي در مسیر ميسرعت

 رسند. شناساگر جفت شده به دستگاه الكتروفورز مي

بردهای سیستم منبع تغذیه و همچنین لوله مویین الكتروفورز در 

دانشگاه سیستان و بلوچستان طراحي و ساخته شده است. این سیستم برای 

های یوني و زیستي کاربرد داشته و سرعت باال، دقت قابل انجام مخلوط

 رود. قبول و حجم پایین نمونه مصرفي از مزایای آن به شمار مي

باشد. دستاورد پژوهشي ارائه شده، تك سل پیل سوختي پلیمری مي

ها نسبت به پیل های سوختي نسل جدیدی از باتری ها بوده که مزیت آن

باشد. این ابزار ساعت( مي 45555ها در طول عمر باال )بیشتر از باتری

رود. تأمین توان، در صنایع فرایي، نظامي و خودروهای هیبریدی به کار مي

باشد در حالي که نمونه ارائه شده در مي C˚05دمای عملیاتي نمونه تجاری 

% بیشتر از موتورهای 55های سوختي کند. راندمان پیلکار مي C˚05دمای 

احتراقي بوده و اگر از حرارت تولیدی هم استفاده شود، راندمان کلي سل به 

ها نسبت به سایر ابزار تأمین رسد. از دیگر مزایای این دسته از پیل% مي05

ها، نداشتن قطعه متحرک و استفاده در محل ميتوان عدم تولید آالینده

 باشد. 

باشد که در میلیون تومان مي ۹نمونه تجاری این تك سل، بیش از 

اکنون دانشگاه سیستان و بلوچستان با یك پنجم این هزینه ساخته شد. هم

-در ادامه این طرح، پروژه هایي در زمینه طراحي مینیاتوری و ساخت توده

ها در حال انجام است تا توان خروجي بهبود یابد.  تمامي قطعات ایي سل

 این دستاورد، در دانشگاه سیستان و بلوچستان ساخته شده است. 

  نشریه داخلي معاونت پژوهش و فناوری                                                 

 44گزارش غرفه دانشکده علوم پایه گروه شیمی در نمایشگاه هفته پژوهش سال 

  4931ویژه نامه شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشي استان سیستان و بلوچستان، آذر ماه 
02 



  

 

 نشریه داخلي معاونت پژوهش و فناوری                                                 

  4931ویژه نامه شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشي استان سیستان و بلوچستان، آذر ماه 
03 

باشد در نمونه کاتالیزوری ميهای مهمترین جز این تك سل، الیه

تجاری از فلز پالتین استفاده شده است که گران بوده و همچنین مستعد 

مسمومیت کاتالیزوری است. در این طرح با افزودن اجزای دیگر، همزمان 

کارایي و قیمت کاتالیزور بهبود یافته است. جز دیگر تك سل، غشا به کار 

دالر به ازای  5555رفته برای عبور یون است. نمونه تجاری نافیون با قیمت 

هر متر مربع است که در دانشگاه به کمك سنتز پلي مرهای سولفونه ارزان 

تر جایگزین شده است. به منظور آماده سازی جز سوم در دانشگاه قیمت

-مر، به الیهپارچه کربني خریداری شده با الیه نشاني مخلوط کربن و پلي

های نفوذ تبدیل شد. اجزای دیگر شامل واشر و صفحات جمع کننده 

جریان دارای جنس ،  طراحي مسیر و مساحت سطح متفاوت در کارگاه 

 ابزار دانشگاه تهیه گردید. 

های خورشیدی ابزار کارآمد برای تولید جریان الكتریكي از نور سلول

باشد. متاسفانه به دلیل وجود اجزای گران قیمت از قبیل: خورشید مي

ها، سیلیكون و فلوئورن به عنوان اجزای اصلي در ساخت این نوع سلول

 ها به تعویق افتاده است.تجاری سازی این نوع از سلول

مرهایي با در این دستاورد پژوهشي تالش شده است تا با سنتز پلي

هابه عنوان های متفاوت مانند: رسانا و نیمه رسانا، و استفاده از آنویژگي

جایگزین سیلیكوني و کاربرد آنها در نقش دهنده و گیرنده الكترون هزینه 

ها را کاهش داده تا گامي مؤثر در راستای تجاری تمام شده این سلول

سازی آن انجام شده است. در سلول خورشیدی طراحي شده در دانشگاه 

 FTOسیستان و بلوچستان از پلي آنیلین به عنوان الیه فعال و آلومینیوم و 

 به عنوان الكترودهای جمع کننده استفاده شده است.

در این طرح پژوهشي، دو سیستم به منظور بررسي هدایت و مقاومت 

 مرها، ارائه شده است.ویژه پلي

در سیستم چهار پروب، ابتدا پلیمر سنتز شده به کمك قالب و اعمال 

شود. سپس در سیستم مورد نظر به فشار مكانیكي، به قرص تبدیل مي

شود. کمك منبع تغذیه و دو پروب پتانسیل به بستر پلي مری اعمال مي

-سیستم به کمك دو پروب دیگر میزان جریان عبوری از بستر محاسبه مي

 شود.گردد. به این ترتیب مقاومت و عكس آن هدایت سنجیده مي

-هایي رسانا با قطرهای متفاوت استفاده ميدر سیستم دوم، از حلقه

های در یك بستر یكنواخت از پلیمر با فاصله معین، قرار شود. این حلقه

ها و تغییر فاصله بین شود. با اندازه گیری مقاومت کل با تغییر حلقهداده مي

توان نمودار مقاومت کل بر حسب فاصله دو الكترود را بدست دو الكترود مي

آمد. با قرار دادن سیستم در یك آورد که به صورت یك خط بدست مي

توان میزان هدایت و عكس آن مقاومت مدار الكتریكي و اعمال پتانسیل، مي

 مر را تعیین نمود.ویژه برای هر نوع پلي

 44ادامه گزارش غرفه دانشکده علوم پایه گروه شیمی در نمایشگاه هفته پژوهش سال 
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باشد که به دلیل هدایت الكتریكي گرافن یكي از اشكال عنصر کربن مي

دار شدن مورد توجه پژوهشگران به منظور باال و همچنین قابلیت عامل

استفاده در ابزار متنوع قرار گرفته است. در این پروژه پژوهشي، سعي شده 

است با استفاده از یك روش ساده و ارزان، گرافن را با راندماني قابل توجه 

 تهیه نماییم.

های گرافیتي استفاده شده برای این منظور، از یك منبع تغذیه و میله

های کربني رسانا قرار گرفته بر روی یكدیگر تشكیل است. گرافیت از الیه

-های گرافیتي هر کدام از آنشده است. با استفاده از اعمال پتانسیل به میله

های موجود در محیط را به سمت خود جذب ها به عنوان یك قطب یون

گیرند. در مرحله بعد، ها در ال به الی صفحات قرار ميکند. یونمي

 گردد. اعمال پتانسیل های باالتر در مدت زمان بیشتر اعمال ميپتانسیل

های به دام افتاده، اکسید شوند. محصول شود که یونباالتر سبب مي

های گاز فاصله میان صفحات باشد. حبابهای گازی مياین اکسایش حباب

کنند و صفحه را افزایش داده تاجایي که بر جاذبه میان صفحات غلبه مي

کند. این غرفه با استقبال خوبي رو به رو کربني )گرافن( به پایین سقوط مي

شد و بازدیدکنندگان با سطح اطالعاتي متفاوت به غرفه مراجعه کردند و 

 این به دلیل تنوع دستاوردها بوده است.
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 فرآوری گوهرسنگ ها بوسیله دستگاه ابداعي صیقل سنگ

دستاوردهای پژوهشي: ایجاد مجموعه ای بدیع ازگوهرسنگ هاومعرفي 

 سنگ های زینتي ونیمه قیمتي  استان به صورت عمومي ومردمي. 

سنگ ها ستاره های ناشناخته زمیني هستند و سیستان وبلوچستان علي 

رغم  کوهستاني بودن، کاني های قیمتي آن برای عموم ناشناخته مانده 

 است واین دیده نشدن، پژوهش کمتری رابه خود جذب کرده است.

این غرفه با فراهم نمودن فرصتي برای معرفي ولمس گوهرسنگ ها وروش  

 های ساده برای بهره برداری، افراد بیشتری رابرای پژوهش در این حوزه 

 ترغیب نموده است.شاخص ترین عملكرد پژوهشي:

ساخت دستگاه صیقل سنگ )تامبلر( وعمل آوری گوهرسنگ ها وایجاد 

 ارزش 

افزوده چندین برابر برای گوهرسنگ ها.شاخصه ویژه این غرفه دستگاهي 

کاربردی توسط یك دانش آموز ده ساله است که علم و صنعت را به هم 

 پیوند داده است.

 44هاي سیستان و بلوچستان در نمایشگاه هفته پژوهش سال گزارش غرفه گوهر سنگ



  

 اطالعاتي در مورد دانشكده
با انحالل دانشگاه تربیت معلم زاهدان در قالب دانشکده ادبیات و علوم انسانی  3133در قالب یکی از گروههای آموزشی دانشسرای عالی زاهدان تأسیس شد و در سال  3131گروه جغرافیا در سال 

در سال بیری جغرافیا در مقطع کارشناسی تأسیس شد. ه ددانشگاه سیستان و بلوچستان به فعالیت ادامه داد.در ابتدا رشته های جغرافیای طبیعی و انسانی در مقطع کارشناسی دایر گردید و سپس رشت

ه ریزی محیطی تغییر نام یافت.این دانشکده امبا مصوبه دفتر گسترش آموزش عالی، دانشکده علوم زمین و جغرافیا تأسیس گشت که با تصویب هیأت رئیسه دانشگاه به دانشکده جغرافیا و برن 3131

  رشته در مقطع دکتری می باشد. 4رشته در مقطع فوق لیسانس و  3رشته تحصیلی در مقطع لیسانس، 1در حال حاضر دارای 

 گروههای آموزشی: 

ی، گروه جغرافیای طبیعی: -1 طاا طرات محی ی ، م ااا طاا ی محی در برنامااه ریااز ی  قلیاام شناساا ا د  ارشاا ی  ی،کارشناساا طبیع ی  فیااا جغرا ی  ع کارشناس ط در مقا ه  ن گرو ای

ات محیطی برای اولین بار در ایران و خاورمیاناه اطرژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی ومقطع دکتری اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی مشغول به فعالیت است.ضمناًرشته کارشناسی ارشد م 

 توسط این دانشکده موفق به کسب مجوز برای پذیرش دانشجو شد.

 :گروه جغرافیاوبرنامه ریزی شهری-2

 الیت است. فع این گروه در مقاطع کارشناسی جغرافیای شهری ،کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری و دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری مشغول به

 گروه جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی:-3

 نشریه داخلي معاونت پژوهش و فناوری                                                 
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 نشریات پژوهشي دانشكده ارائه شده در نمایشگاه

 

 جغرافیا و توسعه:-4

منتشر گردیده است. مجله  15با شماره پیاپي  31اولین شماره این مجله در سال به چاپ رسیده و آخرین شماره آن در پاییز 

علمي پژوهشي را دریافت نموده  کمیسیون نشریات علمي کشور رتبه  53/54/35مورخ 455959جغرافیا و توسعه بر اساس رأی شماره

 از سازمان نشریات وزرات علوم مي باشد.    A 05است و دارای رتبه  

 

 

 مجله مخاطرات محیط طبیعی: -5

منتشر گردیده و هم اکنون در حال گرفتن مجوز  4934مجله مخاطرات محیط طبیعي با گرفتن مجوزارشاد اولین شماره آن در پاییز 

 مخاطرات طبیعي مي باشد را منتشر مي نماید. شماره از آن چاپ شده و مقاالتي که در زمینه  ۹وزارت علم مي باشد. این مجله تا کنون 

 

 

 

 مجله جغرافیا و آمایش شهري و منطقه اي:  -9

 

منتشرگردیده است.  4۹با شماره پیاپي  31به چاپ رسیده و آخرین شماره آن در تابستان  4935اولین شماره این نشریه درسال 

کمیسیون نشریات علمي کشور رتبه  50/4/35مورخ  45003/40/9مجله جغرافیا و آمایش شهری و منطقه ای بر اساس رأی شماره 

 علمي پژوهشي را دریافت نموده است. 
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پژوهشكده علوم زمین و جغرافیا بعنوان اولین و تنها پژوهشكده دانشگاه 

باشد با سه گروه سیستان و بلوچستان که دارای اساسنامه و هیأت امناء مي

با مصوبه وزارت علوم تحقیقات و فناوری کار خود را  4905پژوهشي از سال 

طرح تمام شده و  494شروع نموده است و طي این مدت با مطالعه بیش از 

اند، توانسته ها تقاضا محور بودههای در دست مطالعه که همه طرحطرح

است در فراهم کردن بستر توسعه همراه با تحقیق و در راستای پیوند 

 دانشگاه و صنعت گامي بلند و ماندگار بردارد.

در همین راستا و چابكي و تخصص گرایي بیشتر و پاسخ به نیاز دستگاه

به  4934های اجرایي و آینده نگری، چهار گروه تخصصي دیگر در اسفند 

  تصویب و ابالغ گردید. 4935هیأت رئیسه دانشگاه پیشنهاد که در فروردین 

 

 شاخص ترین عملکردهاي پژوهشی
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 پهنه بندی خطر زلزله استان سیستان و بلوچستان
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 گزارش بازدیدکنندگان
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 اداره کل زندانهای استان سیستان و بلوچستان با اهداف ذیل فعالیت مي نماید

 توسعه برنامه های فرهنگي،آموزشي ، حرفه آموزی و اشتغال در زندانهای استان

 کاهش جمعیت کیفری با بهره گیری از ظرفیت های جدید قانوني

 استفاده از تمامي ظرفیت ها برای بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه

جناب آقای علیرضا بابایي فارساني از مدیران باسابقه و خوش فكر دستگاه قرایي، مدیر کل 

 زندانهای استان مي باشند که ایشان در طول مدیریت خود اهداف ذیل را دنبال نموده اند:

نهادینه کردن مدیریت علمي در زندانها، حمایت مادی ، معنوی و آموزشي از منابع 

انساني و ارتقای شان و منزلت آنان، افزایش نظارت در زندانهای استان برای 

بهبود وضعیت قرایي زندانهای پیشگیری از شكل گیری کانون های آسیب زا، 

استان خاصه تعیین تكلیف سریع زندانیان تحت قرار اهمیت به مساله پژوهش و 

آموزش و پژوهش از ارکان عمده رشد تحقیقات جهت رفع مشكالت زندانهای استان

گردند، بطوری که به عنوان، شاخص های مهم برای ارزیابي توسعه و پیشرفت جوامع مورد توجه مي ی همه جانبه و پایدار محسوب مي و توسعه

ها و اقدامات تأمیني و تربیتي کشور که بطور قطع یكي از اصلي ترین گلوگاه های مواجه با مسائل و باشند.آموزش و پژوهش در سطح سازمان زندان

های تربیتي اعمال  شده در اصالح و تربیت ها و روش های اجتماعي و پیامدهای آنهاست از اهمیتي وافر برخوردار است. بررسي مستمر برنامهآسیب

های جدید با بهره گیری از کارکناني آگاه و توانمند ، یكي از مباني اصولي ارتقاء خدمات مي باشد.چنانچه آیین مدجویان و به کارگیری اصول و روش

قانون تبدیل شورای سرپرستي زندانها و اقدامات تأمیني و تربیتي کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمیني و تربیتي کشور  3نامه اجرایي ماده 

 : وظایف سازمان به شرح زیر مي باشد:40اعالم میدارد:ماده  43و  40( در بندهایي از ماده 40/44/4901)مصوب 

 ها و خدمات زندانباني؛ دس انجام تحقیقات و پژوهشهای نوین کیفرشناسانه به منظور بهبود شیوه

 ص س آموزش کارکنان همسو با موازین کیفرشناسي نوین و سیاستهای توسعه قرایي قوه قراییه.

 تواند با ایجاد تشكیالت مناسب نسبت به انجام تحقیقات و مطالعات علمي کیفرشناسانه الزم راساً اقدام نماید. : سازمان مي43ماده 

 اشد.ه ب: کلیه پژوهشهای سازمان باید همساز با مباني نوین کیفرشناسي بوده، نتیجه آن برای سازمان و بهینه سازی اداره امور کاربرد عملي داشت4تبصره

ای : منظور از کیفرشناسي نوین؛ مطالعه، تحقیق، ارزیابي و بررسي روشهای علمي اجرایي است که به فایده مندی فردی و اجتماعي شیوه های اجر5تبصره

 کیفرها، مي پردازد.

 3ه وظایف اصلي مرکز آموزش و پژوهش منطق  بر اساس این نیاز و تكالیف محوله، برنامه ریزی برای تحقق خط مشي و اهداف آموزشي و پژوهشي سازمان

 سازمان زندانهای کشور مي باشد.

 

ستان است . مرکز رشد با  مرکز رشد     ستان و بلوچ شگاه سی وپا در دان واحد فناور در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری   95حامي واحد های فناور ن

فریني با ارآشرکت نمود . این واحد های فناور با ارائه محصول و یا معرفي خدمات خود در این نمایشگاه حرور فعال داشتند . همچنین گروه جوانه های ک

دانش آموز در این برنامه شرکت نمودند . همچنین این گروه  155حمایت مرکزرشد چهار مسابقه در زمینه خالقیت و کسب و کار برگزار نمود که در حدود 

بازی های آموزشي در زمینه پرورش خالقیت و نوآوری همراه با ارائه 

جوائز برگزار نمودند که با استقبال وافر دانش آموزان روبرو شد . در کنار 

فعالیت های فوق تعدادی از واحد های فناور اقدام به برگزاری یك فن 

 بازار کوچك نمودند که محصوالت خویش را در معرض فروش گذاردند . 

 با سپاس

 مهري مهرجو

 مدیر مرکز رشد واحد هاي فناور 

 نشریه داخلي معاونت پژوهش و فناوری                                                 
08 

  4931ویژه نامه شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشي استان سیستان و بلوچستان، آذر ماه 

 هاي استان سیستان و بلوچستان در شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی استانگزارش کار اداره کل زندان

 گزارش کار مرکز رشد واحدهاي فناور در شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی استان



 
 نشریه داخلي معاونت پژوهش و فناوری                                                  

به عنوان واحد استاني وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، مسوول رسیدگي به امور فرهنگسي و  سیستان و بلوچستان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان 

هسنسری چسنسد و ها، مؤسسات فرهنگي  های قرآني، انتشار کتاب، امور چاپخانه هایي چون گسترش فعالیت هنری در گستره جغرافیایي استان است. مؤلفه

نسمسا و ها، امور تبلیغات و آگهي، هنرهای تجسمي، هنرهای نمایشي، موسیقي، سسیس های ادبي، مطبوعات و رسانه ها و فعالیت منظوره و تك منظوره، انجمن

نظسارتسي ترین موضوعاتي هستند که این اداره کل در ارتباط با آنها وظایف حمایتي، هدایتي و  هنرهای وابسته و نیز عرضه و فروش محصوالت فرهنگي مهم

نگ عمومي رساند. عالوه بر آنچه که گفته شد راهبری و هماهنگي امور متفاوت فرهنگي )به صورت عمده در قالب  دبیرخانه شورای فره خود را به انجام مي

 گیرد. استان( توسط این اداره کل صورت مي

 
 فهرست پژوهش ها و پایان نامه هاي حمایت شده دبیرخانه شوراي پژوهش اداره کل فرهنگ وارشاداسالمی
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نمایش کتاب های شاخص همچون جشن نامه اسپندار، کتاب عكس سیستان و بلوچستان و .... ،تهیه وتكثیرآلبوم موسیقي بومي و محلي سیسسستسان ارائه و 

اده بسا ارزوبلوچستان در قالب لوح فشرده با عنوان کیانسه و ساهیل، لوح فشرده آثار استاد شیرمحمد اسپندار، آثار نقاشي رنگ روغن استاد حسسن یسادگس

روز در خصوص ایام تبسعسیسد مسقسام 594مذهبي،  تولید فیلم مستند -موضوع مردم شناسي بلوچستان ، آثار سفالین حجم و نقش برجسته با موضوع دیني

 معظم رهبری)مدظله العالي( به ایرانشهر

 با توجه به ارائه آثار متنوع فرهنگي و هنری ، استقبال بسیار خوبي توسط دانشجویان و استادان و عموم مردم صورت پذیرفت.  

 44غرفه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سیستان وبلوچستان در نمایشگاه هفته پژوهش سال 

 عنوان پژوهش ردیف عنوان پژوهش ردیف

 دستور زبان بلوچی و تطبیق آن با زبان فارسی 07 پژوهشی در باستان شناسی زرنگ دوره اسالمی 0

بررسی باورهاي فرهنگی بومیان استان سیسستان و  08 فرهنگ ناموران معاصر بلوچستان)سرحد و مکران( 2

 بلوچستان

بررسی میزان اعمال خشونت از طرف والدین و تأثیر  04 بررسی وتحلیل باستان شناسی حوزه زهک 3

آن بر پرخاشگري کودکان مقطع راهنمسایی شسهر 

 زاهدان

 جایگاه ابوحاتم سجستانی در ادب عربی 21 بررسی میزان بهره مندي شهروندان زاهدانی از مطبوعات 4

مقایسه زبان بلوچی با زبان هساي ایرانسی باستان)فارسسی  5

 باستان و اوستایی(

مقایسسسه کتابخانسسه هسساي عمومسسی زاهسسدان بسسا  20

 استانداردهاي جهانی

بررسی میزان استفاده از ویدئو و مساهواره توسسط  22 ذهن و زبان فرخی سیستانی 6

 شهروندان زاهدانی

تطبیق پوشش ها و زیورآالت بلوچستان ایران و راجسستان  7

 هند

 تاریخچه روابط فرهنگی بلوچستان و شبه قاره هند 23

بررسی ویژگی هاي فردي و اجتمساعی متقاضسیان  24 انسان آرمانی در حدیقه الحقیقه سنایی 8

 طالق در شهر زاهدان

 ساخت واژه در گویش بلوچی رایج در سیستان 25 آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان 4

 عرفان شهادت 26 نمود اندیشه هاي محمداقبال الهوري در ساخت شعري او 01

ملوك سیستان)بررسی اوضاع سیاسی،اقتسصادي و  27 طراحی بارگاه هنر شهر زاهدان 00

 343  -0048اجتماعی سیستان در فاصله سسالهاي 

 هجري قمري(

 تطبیقی در امثال و حکم زبان بلوچی 28 جریان سیال ذهن و بررسی این شیوه در چهار رمان ایرانی 02

 چگونگی ورودتشیع وگسترش آن درسیستان 24 سادات سیستان از صفویه تا معاصر 03

بررسی میزان مشارکت زنان سیستان و بلوچستان در امور  04

 فرهنگی،اجتماعی و اقتصادي

بررسی اخالق کار و راه هاي اعتسالي آن در میسان  31

 مردم استان سیستان و بلوچستان

 بررسی نقش زنان درپیشبرداهداف فرهنگی جامعه 30 رابطه طبیعی)موسیقیایی( لفظ و معنا در کالم خدا)قرآن( 05

بررسی روند شکل  گیري تعزیه در سیستان  ونقش  32 بررسی شعر بانوان در ادبیات معاصر 06

 آن در هویت بخشی دینی
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 باشد:دستاورهای پژوهشي ارائه شده در غرفه شامل سه  بخش مي

 پژوهش های مطالعاتي : –الف 

در این پژوهش ها نیازهای مرتبط با بخسش هسای مختلسف صسنعت بسرق و 

باالخص نیازهای مربوط به برق این استان ازجمله بخش های نیروگساهي ، 

پست ها ، خطوط انتقال ومطالعات مربوط به منابع انساني  و پسروژه هسای 

استخراج شده از نظام پیشنهادات این شرکت مد نظر گرفته شده و نتیجسه 

 این مطالعات بصورت کاربردی در شرکت پیاده سازی میشود . 

 پژوهش هائي که منجر به ساخت مي شود :  -ب

در این پژوهش ها قطعاتي از نیروگاه ها و پست هسا کسه بسه لحساظ شسرایط 

تحریم دسترسي به آنها امكان پسذیر نمسي  باشسد ، در قالسب پسروژه هسای 

تحقیقاتي  و حمایت از تولید کنندگان  داخلي بصورت مهندسسي معكسوس 

ساخته شده و در این بخش ها مورد استفاده قرار مي گیرند . بسدیهي اسست 

مالكیت تكنولوژی  ساخت که در فرآیند اجرای  این پروژه هسا حاصسل مسي 

شود مربوط به شرکت برق بوده و در صورت نیاز بقیه شسرکت هسا بسه ایسن 

قطعات بایستي  از طریق این شسرکت جهست تهیسه و سسفارش  آن اقسدام 

 نمایند .

 

تعداد زیادی از نتایج این گونه تحقیقات در این غرفه ارائه شد و تعسدادی   -

 از قطعات تولیدی مربوط به نیروگاهها  که دارای حجم و وزن کم بوده و 

قابل حمل  به داخل  غرفه بودند در معسرض دیسد بازدیسد کننسدگان  قسرار 

 گرفت . 

دستاوردهای پژوهشي آقای محمود رضا سروش مسدیر دفستر تحقیقسات  -ج

 شرکت برق منطقه ای : 

تعداد زیادی از دستگاههای تولید شده توسط ایشان که عمدتاً  براساس نیاز 

واحدهای  مختلف نیروگاهي و پست های انتقال نیرو ساخته شسده و مسورد 

بهره برداری قرار گرفته است در معرض دید بازدید کنندگان قسرار گرفست . 

شاخص ترین عملكرد پژوهسشي عرضسه شسده در غرفسه ، دسستگاه قرائست 

اطالعات محیطي نیروگاه ها میباشد . این دستگاه در چهار نیروگساه اسستان 

نصب شده و اطالعات محیطي هر نیروگاه را که شامل دما و رطوبست نسسبي 

میباشد از سه نقطه مختلف آن نیروگاه هر پانزده دقیقه یك بار جمسع آوری 

نموده و به همراه کد نیروگاه و تاریخ و زمانهای قرائت بصورت تجمعي  و در 

بازه های  زماني از پیش تعیین شده به سرور مرکزی نصب شده در سسازمان 

انتقال داده و تائیدیه  صحت ارسال   GPRSتوسعه برق ایران از طریق بستر 

را دریافت مي نماید . الزم به ذکر اسست  اطالعسات دمسا و رطوبست نسسبي 

نیروگاه از ضرایبي  هستند که در محاسبه قیمت بسرق خریسداری شسده  از 

 واحدهای نیروگاهي دخیل میباشند. 

 

 میزان وچگونگي استقبال از غرفه :

به دلیل ارائه و به نمایش گذاشتن  قطعات تولیسدی و ملمسوس بسودن آنهسا 

توسط بازدید کنندگان بخصوص دانش آموران و دانشجویان  استقبال خوبي 

 از غرفه صورت گرفت. 
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 تعریف غرفه:

های قبل و بنابر دستور شسهسردار  شهرداری زاهدان همانند سال

محترم، با آمادگي کامل و نهایت استفاده از امكانات و تجهیسزات 

های تحت  ها و حوزه ها، سازمان تحت اختیار و با همكاری معاونت

های  امر خود در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری دستگاه

شرکت نمود. غرفه تحت اختیار شهرداری به  4931اجرایي سال 

محل برگزاری و در  5مساحت   متر مربع در انتهای سالن شماره 

محلي بسیار مناسب واقع شسده بسود. بسه نسظسر بسسیساری از 

بازدیدکنندگان خاص نظیر جناب آقای دکتر بندانسي )ریساسست 

محترم دانشگاه س و ب(، جناب آقای دکتر کسردی )مسعساونست 

جناب آقای کردستاني )مسدیسر کسل   محترم پژوهشي دانشگاه(،

محترم صدا و سیمای استان(، اعرای محترم شسورای اسسالمسي 

شهر و دیگر مسئولین و همچنین سایر بازدیدکنندگان محستسرم، 

های مسوجسود را بسه  شهرداری یكي از زیباترین و پویاترین غرفه

ریسزی و  نمایش گذاشته بود. در برپایي این غرفه معاونت برنامسه

ریزی(، اداره روابط عمومي و امسور  توسعه )دفتر مطالعات و برنامه

ریزی شهری شورا و شهسرداری،  الملل، مرکز پژوهش و برنامه بین

ها و فرسای سسبسز،  سازمان پارک  شهرداری، 5مدیریت منطقه 

سازمان تاکسیراني و سازمان مدیریت پسماند بیشترین سهسم را 

  داشتند.

 دستاوردهاي پژوهشی و تحقیقاتی:

 ۹تا کنون اعتباری بسالسب بسر  4935شهرداری زاهدان از سال 

طرح پژوهشي و تحقیقساتسي  ۹5میلیارد تومان را به انجام حدود 

های مختلف مدیریت شهری اخستسصساص داده اسست.  در زمینه

های شهر زاهدان که به  های بررسي مشكالت و معایب محله طرح

های آزاد و دولتي صورت گرفتسه، سسه  همت دانشجویان دانشگاه

طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری و سامانسدهسي 

نیروی انساني شهرداری و راهكارهای اقتصاد شهری که تسوسسط 

 95دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شسده اسست، حسدود 

نامه کارشناسي ارشد و دکترا که مورد حمایت مسالسي قسرار  پایان

ساله توسعه عمسرانسي، فسرهسنسگسي و  ۹اند، اولین برنامه  گرفته

هسای جسامسع  با رویكرد استراتژیك، طسرحاقتصادی شهر زاهدان 

حمل و نقل و ترافیك شهر زاهدان، شبكه آبرساني فرای سبز و 

های کوهستان پارک، پارک ملت و بهسبسود  های جامع پارک طرح

محل بازی کودکان از مهمترین دستاوردهای شهرداری زاهسدان 

  بودند که در این نمایشگاه ارائه گردیدند

 ترین عملکرد پژوهشی عرضه شده در غرفه: شاخص 

شهرداری زاهدان در چهارمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و 

های سراسر کشور  ها و دهیاری روستایي و دستاوردهای شهرداری

السمسلسلسي  های بین در محل دائمي نمایشگاه 4939که اسفندماه 

هسا و  تهران برگزار گردید، از سوی ریاست سازمسان شسهسرداری

های کشور به عنوان رتبه بسرتسر در حسوزه آمسوزشسي،  دهیاری

پژوهشي، فرهنگي و اجتماعي مفتخر گردید. همچنین در دومین 

های نسویسن  بازار تخصصي مدیریت شهری و نمایشگاه فناوری فن

بسرگسزار  4931شهری که به همت شهرداری تهران در مرداد ماه 

بنیان فعسال در  های دانش نامه با شرکت تفاهم 95گردید بیش از 

های مختلف مدیریت شهری منعقد گردید که تسعسدادی از  حوزه

بساشسد.  آنها در حال طي مراحل اجرایي و عملیاتسي شسدن مسي

نشیسنسي در بسیسن  شهرداری زاهدان در حوزه ساماندهي حاشیه

های کشور نیز حائز رتبه برتر گردیده است. همچنسیسن  شهرداری

های سیستان و بلوچستان، آزاد  های منعقده با دانشگاه نامه تفاهم

نیز از دیگسر ریزی تهران  اسالمي زاهدان و مرکز مطالعات و برنامه

باشد که در نمایشسگساه  عملكردهای شاخص شهرداری زاهدان مي

   مذکور عرضه شدند.
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غرفه اداره کل آموزش فني و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان جهت معرفي و ارائه 

 ای افراد برگزار شد. های فني و حرفه ها و مهارت آموزش

ای به منظور ایجاد مهارت و توانایي برای احراز شغل،  های فني و حرفه در این غرفه مهارت

گردد. همچنین در  حرفه و کسب و کار یا افزایش مهارت و کاهش هزینه ها به افراد ارائه مي

اطالعات این غرفه تعدادی از استانداردهای آموزشي شغل و شایستگي که مجموعه ای از 

نظری و کارهای عملي به هم پیوسته و مرتبط در سطح عمومي و تخصصي که با توجه به نیاز 

های آموزش مهارت و  بازار کار و اهداف مورد نظر تهیه و تدوین گردیده ارائه شد. استاندارد

ها و حدودی را  ها و ابزارهای زندگي چارچوب شغل مكانیزمي است که به وسیله آن برای روش

 کند تا به این وسیله سالمت و رفاه عمومي را ترمین کند. تعریف مي

های مد، چرم، برق و  دستاوردهای پژوهشي ارائه شده در این غرفه شامل فناوری

 باشد. تاسیسات و استانداردهای آموزشي شغل و شایستگي مي 

شاخص ترین عملكرد پژوهشي در خصوص سیكل ترکیبي کولرگازی و اسپیلت و 

آبسردکن مي باشد. هدف از این طرح این است که با حذف کمپرسور آبسردکن و 

با نصب مخزن آب بتوان از آب خنك استفاده نمود همچنین این دستگاه یك 

 هیتر جهت مصرف آب جوش نیز دارد.

 مزایای دستگاه:

 کارایي بیشتر نسبت به دستگاه های مشابه

 کاهش مصرف انرژی برق

 کاهش هزینه ها به لحاظ قیمت دستگاه

استقبال از غرفه به دلیل وجود کارهای فني و مهارتي در غرفه بسیار خوب بود و 

بازدیدکنندگان با اشتیاق در مورد دستاوردهای غرفه سواالت تخصصي خود را 

 پرسیده و کارشناسان حاضر در غرفه به سواالت آنان پاسخ دادند.

 

 میزان و چگونگی استقبال از غرفه:

های پیشین کمتر  با توجه به برگزاری نمایشگاه در محیط داخلي دانشگاه سیستان و بلوچستان، استقبال بازدیدکنندگان به نسبت سال

ژه خود را از بین مسئولین، پژوهشگران،  بود اما در مجموع مطلوب ارزیابي گردید. غرفه شهرداری نیز بازدیدکنندگان مخصوص و وی

دانشگاهیان، دانشجویان و عموم بازدیدکنندگان داشت. شهردار محترم و تعدادی از اعرای محترم شورای اسالمي شهر زاهدان، 

ریاست و معاونت پژوهشي محترم دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان و مدیر کل محترم صدا و سیمای 

ژه غرفه شهرداری زاهدان بودند که از نحوه چیدمان و همچنین دستاوردهای ارائه  استان سیستان و بلوچستان نیز از بازدیدکنندگان وی

 مند نمودند. شده ابراز رضایت نموده و مجموعه شهرداری زاهدان را از نظرات اندیشمندانه خود بهره

 شماره تماس مسئول غرفه: محمد سلحشوری.
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 گزارش غرفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تاسیس شد.وشامل شش گروه آموزشي به  4945دانشكده ادبیات وعلوم انساني در سال 

 شرح زیر مي باشد.

 گروه زبان وادبیات عرب-4

 گروه زبان انگلیسي-5

 گروه زبان وادبیات فارسي-9

 گروه تاریخ-1

 گروه باستان ناسي-۹

 گروه علوم اجتماعي-0

با توجه به این که امسال اولین سالي است که دانشكده ادبیات در نمایشگاه دستاوردهای 

پژوهشي دانشگاه  کرده است. توانستیم مجموعه بسیار زیادی از مقاالت ارائه شده و 

تعدادی از کتب تالیف شده توسط اعراء هیئت علمي را در معرض دید بازدیدکننگان 

 محترم قرار دهیم. 

ودر اقدامي دیگر پاورپوینت از امكانات دانشكده در سالن نمایشگاه توسط ال سي دی 

نمایش گذاشته شد. همچنین تعدادی از پایان نامه های رشته های دانشكده مورد دید 

 عالقه مندان قرار گرفت.

اهم فعالیت های که در محل نمایشگاه داشكده ادبیات توانست انجام دهد دعوت مشاور 

آموزشي در محل غرفه بود که به بازدید کنندگان که از دبیرستان های مختلف شهرو 

شهرستان های سیب سوران وسراوان به محل نمایشگاه آمده بودند در مورد امكانات 

گروه های آموزشي و رشته های مورد  نظر آنها  توضیحات اجمالي –آموزشي دانشكده 

بسیار خوبي ارائه شد که با خرسندی خوبي محل را ترک کردند  انشاء اهلل بتوانیم در سال 

 های اقدامات موثرتری انجام دهیم.



  

 تعریف غرفه 

به مناسبت هفته پژوهش نمایشگاهی درمحل دانشگاه سیستان و بلوچسسوتوان 

برگزار که ستاد نظارت گمرکات استان با حضچر در این نمایشوگواه ریوریون 

دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی یچد را درمچرد اجرای سامانه هچشمنو  و 

جامع امچر گمرکی و در قالب طرحهای مکتچب، فایل های تصچیری و پواور 

 پچئینت در معرض دی  عمچم بازدی کنن گان قرار داد.

 دستاوردهاي پژوهشی 

سامانه هچشمن  امچر گمرکی با ه ف افزایش سرعت و دقت در  3131از سال 

گمرکات کشچر راه ان ازی ش  که تاکنچن تچانسته تا ح ودی به اه اف م نظر 

برس  . همچنین برای اارزیابی عملکرد سامانه پژوهش هایی انجام گرفته که 

 به مهمترین رنها در ذیل اشاره می گردد: 

 ارزیابی عملکرد گمرکات استان بر اساس م ل تحلیل پچشش داده ها

مطالعه اثرات استقرار سامانه یکپارسه گمرکی بر عملکرد گمرکوات اسوتوان 

 سیستان و بلچسستان و گمرک زاه ان 

بررسی شایص بهره وری گمرکات اجرایی کشچر پس از استقرار سامانه جامع 

 امچر گمرکی 

 شاخص ترین عملکرد پژوهشی عرضه شده در غرفه 

پژوهش و بررسی در زمینه ارزیابی عملکرد سامانه هچشمن  امچر گمرکوی پوس از 

اجرا در گمرکات استان  به عنچان مهمترین طرح پژوهشی ارائه ش ه توچسو  

 کارکنان گمرکات این استان بچده است.

 میزان و چگونگی استقبال از غرفه 

یکی از مهمترین مزیت های برپایی نمایشگاه با عنچان دستواوردهوای پوژوهشوی 
دانشگاه ها و ادارات در مکان فعلی ) دانشگاه سیستان و بلچسستان ( ارتباط مستقیم 
مچضچع با مکان می باش  و از رنجاییکه به نچعی عنچان تخصصی بر این نمایشگواه 
نقش بسته؛ شای  بهترین مکان انتخاب ش ه باش . ولی باتچجه به ع م حضچر سایور 
شهرون ان در این نمایشگاه؛ تع اد بازدی کنن گان کلی در مقایسه با نمایشگاه سوال 
گذشته که درمحل نمایشگاه های بین المللی زاه ان دایر بچد؛ کاهش یافته بوچد و 
این کاهش در تع اد کلی بازدی کنن گان ، بر رمار مراجعه کنن گان غرفه این گمرک 
نیز تاثیر داشته است. علی ایحال اکثر مراجعه کنن گان به این نمایشگاه از غورفوه 

در غورفوه گمرکات استان بازدی  داشته و کارشناسان این گمرک باحضچر فوعوال 
 مربچطه به سچاالت مطرح ش ه پاسخ کامل داده ان . 

 نشریه داخلي معاونت پژوهش و فناوری                                                 

کاربردی مهارت فني وحسرفسه ای بسه   –غرفه دانشگاه علمي -4

در سلف سسرویسس دانشسگساه  5واقع در سالن شماره  11شماره 

 سیستان وبلوچستان واقع است.

دستاوردهای پژوهشي که هم به ثبت اختراع رسیده وهسم بسه -5

محصول تبدیل گردیده شامل الف : نوعي سوخت از پسسمسانسد 

روغن کارکرده باضایعات نفتي وپتروشیمي ب : تولید خاک کاشي 

وسرامیك از کیك فیلتر پ : تولید تونسیل اکتیویتسه از کسیسك 

فیلتر ت : تولید واکس از پسماند روغن کارکسرده بسا ضسایسعسات 

 پالستیك و فومها  وغیر.....

 و یك پروژه تحقیقاتي در مورد پساب شرکت آب وفاضالب  

 دردست اقدام مي باشد .

شاخص ترین عملكرد پژوهشي  تبدیل پسماند های روغني به  -9

 محصول قابل استفاده مي باشد

 میزان استقبال از غرفه بسیارخوب بود -1
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 این غرفه شامل:

 پژوهشكده تعلیم و تربیت -4

 4پژوهشسرای پویندگان ناحیه -5

 5پژوهشسرای امام علي ابن ابیطالب)ع( ناحیه -9

این غرفه، پژوهشي و هنری و مشتمل بر کتب تالیفي و مقاالت مسعسلسمسان، 

دستاوردهای معلمان، دانش آموزان در طي سه ماهه اخیر از شسروع سسال 

تحصیلي جاری  مي باشد که در بخش های رباتیك، سازه های مساکسارونسي، 

دستگاه صیقل دهنده سنگهای تزییني و دستگاه تست اعصاب و نمونه هایي 

 از مدل نانو مولكول ها، انواع ربات ها، تولیداتي را به نمایش گذاشته است.

 دستاوردهاي پژوهشی و تحقیقاتی

در بخش ربوتیك:  ربات جنگجو، ساخته آرمین ریگي دانش آموز دبسستسان 

شهید آسوده، ربات نور یاب، اثر امین ساراني و ربات مسیر یساب، سساخستسه 

فاطمه امیری از جمله فعالیتهای دانش آموزان هستند که در این نمایشسگساه 

ارائه گردیده و بیانگر بخشي از اهداف پژوهشسرا مبني بر کساربسردی کسردن 

علوم است. بر همین اساس، در کارگاه روبوتیك، این دانش آموزان  آموختند 

که چگونه ازعلومي چون فیزیك، مكانیك، کامپیوتر و السكستسرونسیسك  در 

 تكنولوژی ساخت روبوت استفاده نمایند.

در بخش سازه های ماکاروني:  دانش آموزان مقطع متوسطسه دوم، ضسمسن 

دریافت آموزش های الزم در زمینه عمران و ساختمان سازی، بسا اصسول و 

استانداردهای الزم  در ساخت سازه های بزرگ نظیر پل و سد آشنا شدند و 

کسیسلسوگسرم  45تسا  ۹5نهایتا اقدام به ساخت نوعي پل با تحمل وزن بین 

 نمودند. 

دستگاه تست اعصاب: این دستگاه نیز با بهره گسیسری از دانسش فسیسزیسك 

)الكتریسیته( و مدارهای الكتریكي، طراحي و ساخته شده است و بسیسانسگسر 

 استعداد دانش آموز در تبدیل علم به عمل است.

 دستاوردهاي پژوهشی و تحقیقاتی: ناحیه یک

دستگاه صیقل دهنده سنگهای زینتي:  ساخته دانش آموز مبستسكسرمسقسطسع 

ابتدایي، سیده فاطمه موسوی، برنده جایزه کشوری جشنواره جابربن حسیسان 

است. که با طرحي بسیار ساده و کاربردی آسان، مي تواند در مدت زمسانسي 

مناسب، قطعه سنگهای زینتي خام استخراج شده از معادن را که ظساهسری 

غیر شفاف و ناصاف دارند، صیقل داده و از آنها سسنسگسهسایسي بسا تساللسو و 

  درخشندگي بسیار باال و مناسب هنر جواهر سازی پدید آورد. 

 

 

 

 

 

 

 

در بخش آزمایشگاه نانو:  نمونه هایي از مدل مولكول باکي بال که بسه رغسم  

اتم کربن(، اندازه ای بسیار کوچك دارد و  05تعداد زیاد اتمهای سازنده آن ) 

یك نانو مولكول مي باشد، هم به روش اریگامي و هم به روش جسورچسیسن 

ساخته شده است و در معرض دید عالقمندان به این علم ) نانو( قرار گرفتسه 

است. تا با این شیوه نشان دهد که در نانو ساختارها مي توان بسا  افسزودن 

سطوح و درعین حال کم کردن حجم ساختار)آنچه که در روش اریگامي و تا 

 زدن متوالي کاغذ رخ مي دهد(، به ذخیره انرژی تا چندین برابر اقدام نمود.

در بخش هنر های دستي، نیز مجموعه ای از دست ساخته ها و تسولسیسدات 

دانش آموزان هنرستانهای کار و دانش، شامل سفالگری، سوزن دوزی، ماکت 

ساختمان و ... که نشان دهنده از قوه به فعل درآمدن استعدادهای این گسروه 

 از دانش آموزان است، به نمایش گذاشته شده است.
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ربات امدادگر: عملكرد آن به این صورت مي باشد که مسیر از پیش تعییسن  

شده را تعقیب مي کند و از یكسری موانع و بریدگسي هسا و دسست 

اندازها و سرباالیي ها عبور مي کند تا به مقصد برسد و مصدوم را باید 

 پیدا کرده و به جای که تعیین شده است باید برساند.

 

 

 

 

 

 

 طراحان: مسعود کیخا، علي خمر

 

 ربات عمود پرواز

قابلیت پرواز در هر شرایط و تصویر برداری هوایي و دیده باني از جمله 

عملكردهای این روبات مي باشد. این روبات مي تواند تا شعاع یك 

 کیلومتری خود را تحت پوشش قرار دهد و به هر سمتي برود.

 طراحان: مسعود کیخا، علي خمر

 

 

 سایر طرح هاي پژوهشی خاص

 بیل مكانیكي: استفاده کننده فشار مایعات به جای انرژی فسیلي

 طراح: سعید سلیماني فر

  

 جعیه آهنگین و تابلو الكترونیك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 طراح: نوش آفرین رئیسي 
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 تولید واکس از پس مانده ها

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 سازنده: مهدی یداله پور

 خودروی الكتریكي

 

 

 

 

 

 

 
             

 

 طراح: فروغ میرشكار

 کوره آفتابي)اجاق خورشیدی(

 

 

 

 

 

 

 

       

 طراح: زکریا شیردل سیستاني

 تابلوی سه بعدی تمثال حررت ابولفرل العباس

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 .طراح: طیبه مالیي

 هنر چرم سازی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 سازنده: فاطمه سرحدی نسب

  نشریه داخلي معاونت پژوهش و فناوری                                                 
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 گزارشی تصویري از استقبال به عمل آمده از غرفه
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 تعریف غرفه:

اشگاه ، بغرفه دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان متشكل از دستاوردهای پژوهشي و فناوری دانشگاه از بخش های مختلف شامل مرکز رشد واحدهای فناور

 پژوهشگران جوان و نخبگان، سامانه آزمایشگاه های همكار آزاد )ساها( و دیگر بخش های حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه است.

 رییس غرفه و نماینده تام االختیار دانشگاه: دکتر محمد الیاس مسلم پور

 مسئولین مستقر در غرفه: حسینعلي خمری، سیده نسیم موسوی

 شسایر همكاران در برپایي غرفه: دکتر محمدعلي جهانتیغي، مهندس محمودرضا رخشاني، دکتر محمدامین کاظمیان، نصرت گنجعلي، دکتر حامد آرام

  طراحي و غرفه آرایي: حسین خاکسفیدی

 لیست دستاوردهاي فناورانه ارائه شده در نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی استان:

  نشریه داخلي معاونت پژوهش و فناوری                                                 

 44گزارش غرفه دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان در نمایشگاه هفته پژوهش سال  

 مجري طرح دستاورد و ایده محوري ردیف

 دکتر مهدی ترخان سیستم آبیاری هوشمند براساس سیستم فازی نوع سوگنو 0

 دکتر مهدی ترخان تایمر کانتر هوشمند نیروگاهي 2

 دکتر ژیال صفاری نانوذرات با خصوصیت فتوکاتالیتیكي به منظور جذب آالینده ها 3

 دکتر محمد امین کاظمیان تولید پوکه صنعتي از پسماندهای زیست محیطي 4

 دکتر محمدالیاس مسلم پور تولید آجرهای شیلي از فیلیش های تكتونیزه 5

 محمد رضا شیبك -احمد کولجي سیستم ضد حریق خودرو 6

 ابوالفرل حاتم مراد روش های نوین مطالعه، تندخواني و موفقیت های فردی 7

 محمد اسالمي نرم افزار تصحیح گر اتوماتیك غلط های امالیي در متون فارسي 8

 فریده باراني تولید ماده گیاهي به عنوان نشانگر در شناسایي شیر سالم از ناسالم 4

 مرتري کیخا -ایمان شاقوزایي کارشناسي، تراش و ارائه سنگ های قیمتي و نیمه قیمتي 01

 امیر راهداری سپراتور سنگ منیزیت گل کلمي 00

 میالد میرکاظمي -حمیدرضا نجاتي تترا کوپتر 02

 میالد میرکاظمي -حمید رضا نجاتي ربات های مسیریاب 03

 میالد میرکاظمي -حمید رضا نجاتي ربات های مین یاب 04

 میالد میرکاظمي -حمیدرضا نجاتي هلي کوپتر 05

 احمد فدایي هواپیمای مدل 06

 دکتر جعفر رهنماراد ژئوفون لرزه ای 07
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لیست دوره هاي آموزشی و کارگاههاي برگزار شده توسط غرفه در 

 محل نمایشگاه:

 آموزش تندخواني به روش نوین.4

 .دوره آموزشي گوهرشناسي 5

 .دوره آموزشي منطق فازی9

 شاخص ترین عملکرد پژوهشی عرضه شده در غرفه:

ارائه دستاوردهاي فناورانه جدید و منحصر به فرد در زمینه *  

 هاي مختلف شامل:

کوادکوپتر با قابلیت های جي پي اس، پرواز و فرود اتومات، جي  -4

کیلومتر، قابلیت نقطه زني  5پي اس، قابلیت تصویر برداری زنده تا شعاع 

 و ذخیره انرژی باال، 

سنسوره با کسب مقام در مسابقات جهاني  51ربات مسیریاب  -5

 مكزیك.

سیستم آبیاری هوشمند بر اساس منطق فازی با قابلیت صرفه جویسي -9

در مصرف آب و برق و قابلیت فعال سازی با پیامك، امكسان ارتسبساط از 

طریق بلوتوث، استفاده از تكنیك های تغییر شكل نویز برای بساال بسردن 

 دقت سنسور، استفاده از دانش فرد 

خبره برای تدوین استراتژی کنترل به جای تاکید بر معادالت پیچیده 

، استفاده از ARM Cortex Mریاضي، استفاده از پردازنده پیشرفته 

شیر یا چاه به  40در طراحي برد، قابلیت کنترل  SMTتكنولوژی 

 وسیله دستگاه، استفاده از سیستم استنتاج نوع سوگنو.

تایمر کانتر نیروگاهي : با قابلیت های تعیین عمر مفید دستگاه -1

براساس استارت های موفق و ناموفق، شمارش تعداد استارت های 

موفق و ناموفق، اخطار به کاربر برای فرا رسیدن زمان تعمیرات دوره 

ای، تنظیم گزارش زمان اخطار و زمان انجام تعمیرات دوره ای، 

افزایش عمر مفید ژنراتور و توربین با انجام به موقع تعمیرات دوره ای، 

 گزارش تعمیرات اتاق احتراق، مسیر هوای داغ و اورهال.

سیستم ضد حریق خودرو با قابلیت های بازگشت سوخت از موتور  -۹

به باک و تخلیه موتور و مسیر سوخت از طریق برعكس کردن 

 مسیر سوخت.

ارائه روش های نوین مطالعه و تندخواني با قابلیت افزایش سرعت  -0

کلمه در دقیقه و صرفه جویي در  4555تا  055مطالعه تا میزان 

زمان، افزایش سرانه مطالعه، افزایش درک مطلب به همراه نرم 

 افزارهای به روز جهان و ایران.

استفاده بهینه از منابع و معادن سنگ قیمتي و نیمه قیمتي در  -4

 استان سیستان و بلوچستان.

نرم افزار تصحیح گر اتوماتیك غلط های امالیي، تصحیح فاصله  -0

گذاری کلمات، تصحیح واژه های چند امالئي، رفع ابهامات موجود 

 در نوشتن کلمات

نانو ذرات اکسید فلزی مغناطیسي با خصوصیت فتوکاتالیتیكي و  -3

 قابلیت حذف آلودگي های صنعتي با استفاده از این نانو ذرات.

 ماده محلول گیاهي جهت تشخیص شیر سالم از ناسالم-45

 seismicژئوفون لرزه ای با قابلیت استفاده در مطالعات لرزه ای )-44

survey جهت شناسایي الیه های حاوی هیدروکربن ها و )

 ساختارهای زمین شناسي زیر سطحي.

تولید پوکه صنعتي از مواد بازیافتي در جهت حذف پسماندهای -45

خطرناک و تولید محصوالت بازیافتي کم خطر و ارزان با استفاده از 

 بازیافت لجن اسیدی حاصل از فرآیند تصفیه روغنهای صنعتي.

آجرهای شیلي از شیل های تكتونیزه فلیشي با مزیت های -49

منحصر به فرد فراوان نسبت به آجرهای رسي مانند قابلیت جذب 

آب ،تحدب و تقعر، تلرانس ابعاد، مقاومت فشاری و تحمل سیكل 

 یخ زدگي.

* ارائه کارگاهها و دوره هاي آموزشی رایگان براي 

 عالقمندان در محل برگزاري نمایشگاه شامل:
 آموزش تندخواني به روش نوین -4

 دوره آموزشي گوهرشناسي  -5

 دوره آموزشي منطق فازی -9

* طراحی و غرفه آرایی بی نظیر با توجه به زمان کوتاه و 

 اهمیت نمایشگاه
* تست تمامی ربات هاي ارائه شده به صورت زنده در 

 زمان برگزاي نمایشگاه

* استقبال بی نظیر بازدیدکنندگان از غرفه و اظهار 
 رضایت

 

 

 نشریه داخلي معاونت پژوهش و فناوری                                                 

 44ادامه گزارش غرفه دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان در نمایشگاه هفته پژوهش سال 

  4931ویژه نامه شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشي استان سیستان و بلوچستان، آذر ماه 
24 



  

41 

سیستان و بلوچستان به عنوان پهناورترین استان ایران اسالمي از دریاچه  

شكرریز هامون تا پهن دشت نیلگون دریای عمان گسترانیده شده است. 

عمان، در این دیار نشان از وسعت دل است و تفتان سر به فلك کشیده، 

ها را سمبل. این وادی، دل در گرو ایمان دارد و ایمان در گرو  سربلندی

اسالم. حبل المتین وحدت، دست آویز مومنان است و آئینه وحدت، 

 درخشنده از نور اسالم. 

هزار نفر را در خود جای داده  155این استان جمعیتي بالب بر دو میلیون و 

دهند.  سال تشكیل مي 4۹درصد از این جمعیت را افراد زیر  13است که 

توان  این یعني بوستان جواني که از عطر گلهای جوان و آماده به کارش مي

درصدی باسوادی و  44آن را به گلستاني سرسبز و خرم مبدل ساخت. نرخ 

دهد که سیستان و  هزار دانشجو در استان این نوید را مي 45حرور 

آوری در کشور  های مطرح علمي و فن بلوچستان در آینده به یكي از پایگاه

 تبدیل شود. 

رساني شایسته به مردم این خطه که  لزوم توسعه اقتصادی پایدار و خدمت

شرقي کشورمان قرار دارد، سبب شد تا شرکت شهرکهای صنعتي  در جنوب

( 0بنا به اجرای بند )ت( ماده ) 4900سیستان و بلوچستان در پایان سال 

اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتي ایران )عطف به قانون تأسیس شرکت 

مجلس شورای اسالمي(  4/45/4905شهرکهای صنعتي ایران، مصوب 

با تالش و همتي پایدار در جهت ایجاد صنایع و  4903تأسیس و از سال 

اشتغال ماندگار، فعالیت خود را با توجه به اصول آمایش سرزمین و مطالعات 

 ای، استراتژی کالبدی و توسعه صنعتي کشور آغاز نماید.  منطقه

این شرکت از همان ابتدا با سرلوحه قرار دادن کیفیت خدمات، به کارگیری 

گیری از مشاورین متخصص، در راستای توسعه  نیروی انساني کارآمد و بهره

متوازن صنعتي و رسیدگي بیشتر به مناطق محروم استان به ایجاد و ساخت 

 زیربناها با رعایت ضوابط زیست محیطي پرداخت. 

نواحي صنعتي در سیستان و بلوچستان تا آن زمان بسیار محدود و هیچگونه 

عملیات اجرایي در آن مكانها انجام نپذیرفته بود. واحدهای دارای موافقت 

اصولي نیز با مشكالت فراواني برای گرفتن زمین روبرو بوده و اغلب تحویل 

انجامید. اما با عنایات الهي، سعي و تالش  زمین به آنان سالها به طول مي

مدیران و مسئوالن بلندپایه کشوری و استاني و اهتمام مستمر کارکنان این 

شهرک و ناحیه  54شرکت خرسندیم که بگوییم هم اکنون شاهد استقرار 

صنعتي فعال و برخوردار از امكانات زیربنایي و مناسب هستیم و تحویل 

زمین در زاهدان یك روزه و در سایر شهرستانهای استان تنها سه روز به 

شهرک و ناحیه صنعتي  54انجامد. الزم به ذکر است عالوه بر  طول مي

ناحیه صنعتي دیگر نیز آغاز شده است که به این  4مذکور عملیات اجرایي 

 شود.  رقم افزوده مي

درصد صنایع مستقر در استان و  ۹5هم اکنون مفتخریم که بگوییم بیش از 

اشتغال بخش صنعت مربوط به واحدهای صنعتي مستقر در شهرکها و 

درصدی کشور  53تا  50نواحي صنعتي استان است که این رقم با میانگین 

تفاوت چشمگیری داشته و حاکي از جذابیت شهرکهای صنعتي استان 

 سیستان و بلوچستان است. 

 وضعیت شهرکها و نواحی صنعتی استان 

  54تعداد شهرکها و نواحي صنعتي :

 هكتار 1905مساحت کل : 

 فقره  5549تعداد قراردادهای منعقده : 

 4555برداری شده :  تعداد واحدهای بهره

 میلیارد ریال  143۹برداری شده :  گذاری واحدهای بهره سرمایه

  45444برداری شده :  اشتغال واحدهای بهره

 هاي کارگاهی  مجتمع

شرکت شهرکهای صنعتي سیستان و بلوچستان در کنار ایجاد امكانات 

زیربنایي و بسترسازی برای صنعتگران استان، به منظور کم کردن مشكالت 

صنعتگران و انتقال واحدهای آالینده به محدوده غیرمسكوني شهرها از سال 

 ساخت واحدهای کارگاهي در شهرکهای صنعتي استان را آغاز کرد.  44

   44های کارگاهي :  تعداد مجتمع

 5۹5تعداد واحدهای کارگاهي : 

 های صنعتي استانمحل استقرار : شهرک
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 .تعریف غرفه خود0

،به عنسوان یكسي از نماینسدگان 5مرکز آموزش عالي علمي کاربردی زاهدان 

دانشگاه جامع علمي کاربردی استان سیستان و بلوچستان، در رشسته هسای 

در  (IT)مهندسسسي معمسساری و کسسامپیوتر و مهندسسسي فنسساوری اطالعسسات

شانزدهمین نمایشگاه بزرگ دسستاوردهای پژوهسشي، فنساوری و فسن بسازار 

 سیستان و بلوچستان حرور یافته است. 

کاربردی دارنده گواهینامه سیستم مدیریت  –این مرکز که تنها مرکز علمي 

و مدیریت نظام آراستگي محیط کار در  iso1009و   iso2008  کیفیت 

دانسشكده مهندسسي محل نمایسشگاه هسای  1۹کشور است، در غرفه شماره 

شهید نیكبخت با ارائه دستاوردهای عملي و نظری پژوهسشي خسود حسرور 

 یافته است.

در این غرفه گوشي از تالش های دانشجویان ، اساتید و همكاران مرکسز بسه 

نمایش گذاشته است. اعرای انجمن علمي معماری و انجمن علمي کامپیوتر 

 با همكاری معاونت پژوهشي مرکز در این نمایشگاه حرور یافته اند. IT و 

 .دستاوردهاي پژوهشی و تحقیقاتی2

در راستای نظام مهارتي دانشگاه جامع علمي کاربردی ، مرکز آموزش عالسي 

، خط مش پژوهشي و تحقیقاتي خود را بر مهارت  5علمي کاربردی زاهدان 

 آموزی دانشجویان و شكوفا شدن مهارت های نهفته آنان قرار داده است.

لذا ساخت ربات هسای مسسیریاب و حمسل کننسده ، تسابلو روان ،سساعت 

و همچنین ساخت ماکت ، طسرح  ITدیجیتال و.... در گروه کامپیوتر و 

، نقسشه هسا و پلسن هسای سساختماني و... در گسروه  3Dهای اتوکد و

 معماری از دستاوردهای دانشجویان مي باشد.

همچنین اساتید مرکز نیز در زمینه مقاالت علمي و نوشتن کتاب نیز 

فعال بوده اند.که مي توان بسه  کتساب مرجسع کساربردی اسستاندارد و 

 کیفیت ایران نوشته دکتر بهروز ریاحي اشاره کرد.

 

 .شاخص ترین عملکرد پژوهشی عرضه شده در غرفه3

در راستای اجسرای نظسام آموزشسي مهسارت  5مرکز علمي کاربردی زاهدان 

محور تمرکز خود را بر روی شكوفایي توان و استعداد دانشجویان قسرار داده 

است. لذا از مهمترین دستاوردهای دانشجویان عزیز در ایسن نمایسشگاه بسه 

 IT  ساخت ربات مسیریاب در گروه کامپیوتر ، طراحي نرم افزار ها در گسروه 

 و طراحي ماکت های قوی و زیبا در گروه معماری اشاره کرد.

 .میزان و چگونگی  استقبال از غرفه4

با توجه به دستاوردهای دانشجویي کسه در عیسن سسادگي و زیبسایي دارای 

جذابیت برای دانشجویان بوده و محل نمایشگاه در محیطسي دانسشجویي و 

علمي بر پا شده بود استقبال بسیار خوبي از طرف دانشجویان و اسساتید بسه 

 عمل آمده بود.

 –مهسسران ریكسسي  5مسسسئول پژوهسسشي مرکسسز علمسسي کسساربردی زاهسسدان 

53941153005 

Mehran.rigi@gmail.comEmail :  
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 معرفی غرفه:

متر مربع در انتهای  4۹نمایشگاه  هفته پژوهش با وسعت   14غرفه 

سمت راست سالن نمایشگاه به این مرکزاختصاص یافته که در آن  

پوستر های مربوط به نتایج طرح های مهم پژوهشي مثل خرما ، موز، 

انبه، کینوا ، گاو دشتیاری و گزارشات مختلف تحقیقاتي جهت بازدید 

و مطالعه مسئولین اجرایي ، اساتید ومحققین، دانشجویان ، 

کارشناسان دستگاهای اجرایي و شرکت های دانش بنیان ، همینطور 

نمونه هایي از انواع دانش آموزان و عموم بازدید کنندگان به همراه 

خرما و بذر گندم، همینطور تله فرموني حشره کش به نمایش 

  گذاشته شد.

 

 

 

 

 

 

 

 شاخص ترین عملکرد پژوهشی عرضه شده: 

عملكردهای پژوهشي این مرکز بدلیل خاص بودن محصوالت متنوع ومهم 

حوزه فعالیت آن همگي شاخص بوده و لیكن نمایش فعالیت های پژوهشي 

روی محصول کینوا بعنوان دستاوردی جدید و ناشناخته در کشور و استان 

بیش از همه موردتوجه  بود و بدلیل تازه گي موضوع مورد پرسش و سئوال 

عمده جویندگان علم و دانش قرار داشت. بعد از آن ارقام تجاری خرما و 

نهایتا تله حشره کش که بعنوان یك نوآوری ساده و قابل در دسترس برای  

 همگان است را مي توان در این زمینه  ذکر نمود.

 چگونگی استقبال از غرفه:

در مجموع استقبال خوبي از نمایشگاه و غرفه تحقیقات بعمل آمد و گروه 

های متعددی از بازدیدکنندگان طي این مدت از آن بازدید بعمل آوردند. 

بازدید ریاست محترم دانشگاه سیستان و بلوچستان و معاونین پژوهشي و 

فناوری و طرح و توسعه ایشان ، همینطور ریاست محترم بنیاد نخبگان 

استان و ریاست محترم  سازمان صدا وسیمای مرکز استا ن وهمراهان ایشان 

، همچنین تعدادی از کارشناسان شرکت های دانش بنیان از چهره های 

شاخص و علمي ای بودند که با دقت نظر و ابراز خرسندی از فعالیت های 

انجام شده ، اعالم آمادگي برای حمایت و همكاری با این مرکز پژو هشي و 

آموزشي  جهت ارتباط علمي و فني را داشتند. دانشجویان و دانش آموزان 

نیز از سایر گروههای فعال و پرسشگری بودند که از زوایای مختلف 

دستاوردها و فعالیت های به نمایش گذاشته این مرکزرا مورد کنكاش و 

 بررسي قرار مي دادند.
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 لطفاً به صورت مختصر خودتان را معرفی کنید

دکتر سید مصطفي حبیبي خراساني، مدیر تحصیالت تكمیسلسي دانشسگساه 

سیستان و بلوچستان هستم که مدرک کارشناسي خود را از دانشگاه مشهد 

در رشته ی شیمي اخذ نمودم. مدرک کارشناسي ارشسد را از دانشسگساه 

را در دانشگاه سالفورد کشور انگلستسان  PhDی  مازندران اخذ نموده و دوره

 4900طي نمودم و مدرک دکتری را از این دانشگاه اخذ نمودم. از سسال 

 مشغول فعالیت در دانشگاه سیستان و بلوچستان شدم.

 هاي علمی خود توضیحی بفرمایید لطفاً در مورد فعالیت 

نمایه شده )مستسجساوز از  ISIی علمي و پژوهشي و  مقاله 9۹5در مجموع 

نفسر  405عدد کتاب بصورت تألیف و ترجمه،  43است(.  ISIعدد آنها  555

   4۹دانشجوی کارشناسي ارشد فارغ التحصیل در مقام استاد راهنما و مشاور 

دانشجوی دکتری فارغ التحصیل در مقام استاد راهنما و مشساور، تسعسداد 

و   4955 ،: h-index  55 ،: i01-index  ۹۹  :( citationsارجاعات )

 .Elsevier  :49۹01ی منتشر شده در  مقاله 44شمار مشاهدات از 

 دانید؟ترین خال در بخش پژوهش ایران را چه میمهم

هسای  های دولتي در بخش پسژوهسش گذاری با حمایت ترین خال سرمایهمهم

 است.  (Basic Science(بنیادی 

و عسسلسسوم پسسایسسه                  (Basic Research(هسسای بسسنسسیسسادی  پسسژوهسسش

)Basic Science)  هایي است که حس کسنسجسكساوی را  ی انگیزه نتیجه

های کاربردی همراه هستند و اُفق دانش ما  تحریك مي کند، ابتدا بدون ایده

را نسبت به قوانین طبیعي گسترش مي دهند، اما در دراز مدت به نستسایسج 

اتفاق مهم تاریخ علم شاید خسالسي از  9کاربردی منجر مي شوند. اشاره به 

 لطف نباشد:

اگر قوانسیسن مسربسوط بسه طسبسیسعست السكستسرون و السكستسریسسیستسه                      

ی درمسانسي  ( شناخته نمي شدند، هرگز شیسوهBasic Science)پژوهش 

بسه عسنسوان پسژوهسش (  Surgery(در جراحي  (X-Ray(ی ایكس  اشعه

 شناخته نمي شد. (Applied Science(کاربردی 

انجسام نسمسي (  Basic Scienceاگر کشف قوانین ترمودینامیك )پژوهش 

و همچنیسن (  Steam Engine( ی فناوری ماشین بخار  شد، رشد و توسعه

 صورت نمي گرفت.( Applied Science(تولید انرژی 

کشف تحقیقات بنیادی در فیزیك پایه که الكترونیك مدرن را بیمسه کسرد، 

همچنین توسعه و پیشرفت در منطق ریاضي و عالوه بر آن نیاز به فیسزیسك 

ی این  ای شد. همه منجر به پیدایش فیزیك ذره 4395ای که در سال  هسته

ها اگر در علوم پایه اتفاق نمي افتاد نیاز به کشف کامپیوتر هم بسه  پیشرفت

 آمد. وجود نمي

 

 

 

 

 

 

ی زماني طوالنسي  های بنیادی در یك بازه بنابراین، با توجه به اینكه پژوهش

ها و دولتمردان یك جامسعسه،  به نتایج کاربردی منجر مي شوند، لذا حكومت

هسای بسنسیسادی                   گسذاری پسژوهسش نقش اساسي و اصلي را در سسرمسایسه

 )Basic Science  ) بر عهده دارند و بخش خصوصي چون به دنبال نتایسج

ی   گسذاری در زمسیسنسه ای بسه سسرمسایسه زودرس و کوتاه مدت است عالقه

 های بنیادی را ندارند. پژوهش

هسای بسنسیسادی  ی ما رویكرد و درک درستي از پژوهش متأسفانه، در جامعه

 وجود ندارد.

چرا در کشور ما آن گونه که باید ارتباط صنعت و پژوهش بسرقسرار 

 نشده است؟

هسای کسم  متأسفانه در کشور ما صنایع بروز نیستند و آنهایي که هم فعالیت

جان و بي رمق دارند با فناوری قدیمي و وابسته مشسغسول بسه فسعسالسیست 

ای بین قطب صسنسعست و  باشند، واضح است که چرا فعالیت پویا و زنده مي

 پژوهش وجود ندارد.

 

دولت در زمینه حمایت از پژوهشگران تا چه میزان مسوفسق بسوده 

 است؟

، نسقسش دولست در ( Basic Science(در مقام یك محقق در علوم پایه 

حمایت از محققین این عرصه کم رنگ بوده، و به همان دالیسلسي کسه در 

( اشاره کردم، نقش و احساس مسوُلیت دولتمردان 9های قبلي )سؤال  بخش

 ناپذیر است. های بنیادی یك امر مسلم و اجتناب  در فعال کردن پژوهش

 در پایان اگر مطلب خاصی وجود دارد بیان بفرمایید

در پایان آرزو دارم که مسؤولین ارشد مملكت، شرایط جذب نسخسبسگسان و 

کننده  گیر و خسته های وقت التحصیالن ممتاز دانشگاهي را فارغ از شیوه فارغ

هسا کسمسك  ها فراهم آورند، تا هم به جوان شدن فرای دانشگساه در دانشگاه

ی توانمند، بساال  کنند و هم امید به زندگي و تحقیق را در طیف جوان نخبه

 ببرند.

 مصاحبه با پژوهشگر برتر دانشگاه سیستان و بلوچستان 
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غرفه این اداره کل در زمینه پژوهش ها و تدوین های انجام شده در سال 

اداره کل  در زمینه مذکور و همچنین  4931گذشته و برنامه های سال  

موضوع توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد با ارایه  بروشورها و کاالهای 

تبلیغاتي و اطالع رساني  به مدعوین و نمایش کلیپ با موضوع ترویج 

 فرهنگ استاندارد در برپا گردید.

در راستای افزایش مشارکت اساتید و دانشجویان محترم در زمینه 

تحقیقات و تدوین استاندارد های ملي و بین المللي ضمن اطالع رساني به 

جامعه هدف مذکور فرم دریافت پروانه کارشناسي استاندارد حقیقي جهت 

اساتید محترم دانشگاه با رتبه علمي دانشیاری و فرم نحوه عرویت در 

کمیته های متناظر ایزو در ایران و نحوه تاسیس دبیرخانه های متناظر در 

 بین بازدید کنندگان توزیع گردید.

دوره آموزشي آشنایي با روش اجرایي مشارکت در تدوین -

 استانداردهای ملي و بین المللي برگزار گردید

و  0343دستاوردهاي پژوهشی و تدوین استاندارد ملی در سال 

 این اداره کل 0344

برنامه پژوهشی پیش بینی شده در حوزه بین الملل در سال -

0343 

با   ISO/TC 0بررسي استانداردهای بین المللي منتشر شده در 

همكاری دانشگاه علوم دریایي و دریانوردی چابهار و دفتر مطالعات 

تطبیقي و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللي سازمان 

 ملي استاندارد ایران.

برنامه پژوهشی پیش بینی شده در حوزه بین الملل در سال -

4931      

 - ISO/TC 555 –بررسي استانداردهای بین المللي منتشر شده در 

ISO/TC 554   ISOREMCO   با همكاری دانشگاه سیستان و

بلوچستان و دفتر مطالعات تطبیقي و مشارکت در تدوین 

 استانداردهای بین المللي سازمان ملي استاندارد ایران

 شاخص ترین عملکرد پژوهشی عرضه شده در غرفه: 

داردهای بین المللي الف ستان /ISO: پژوهش انجام شده بر روی ا

TC 8   توسط دانشگاه دریانوردی و علوم دریایي چابهار با همكاری

دفتر مطالعات تطبیقي و مشارکت در تدوین استانداردهای بین 

 المللي 

سازمان ملي استاندارد ایران جهت بررسي اولویت تبدیل 

استانداردهای بین المللي حوزه کشتیراني به استاندارد ملي شدن 

و لحاظ نمودن نظرات ایران در سیستم بازنگری دوره ای 

 استانداردهای بین المللي.

استانداردهای ملي بعنوان پژوهش های و  45تدوین  ب:

تحقیقات کاربردی و ایجاد سند ملي برای تولید و ارایه خدمات در 

 سطح کشور

 میزان و چگونگی استفبال از غرفه:

از غرفه این اداره کل استاندار محترم و هئیت همراه و معاونین 

استاندار، ریاست محترم دانشگاه سیستان و بلوچستان، ریاست 

محترم دانشگاه علوم دریایي و دریانوردی چابهار، مدیران 

دستگاههای اجرایي، اساتید دانشگاه،  دانشجویان، دانش آموزان، 

صاحبان صنایع، کارآفرینان و عموم بازدید کننده ها بازدید نمودند 

 و توسط مسئول غرفه توضیحات الزم ارایه گردید.

  نشریه داخلي معاونت پژوهش و فناوری                                                 
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در تاالر امام رضا )ع( دانشگاه سیستان 31/3/40اختتامیه شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهاى پژوهشي با حرور پژوهشگران برتر استان در روز چهارشنبه 

 وبلوچستان برگزار گردید.

ووالن دست مس به گزارش روابط عمومي دانشگاه در این مراسم جمعي از اساتید دانشگاههاى استان وپژوهشگران برتر و نمونه نهادها و دستگاههاى اجرایي و

 اندر کار حرور داشتند.

وی  وددر آغاز این مراسم دکتر کردى معاون پژوهشي دانشگاه طي سخناني در مورد روند برگزارى شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهاى پژوهشي عنوان نم

ن و مدوگفت: قدم هایي که در مسیر پویندگي کشور برمیداریم با تحقیق و پژوهش، موثرتر و بهتر انجام میگردد، حرکت در این مسیر نیاز به فرهنگ 

 سنجیده دارد. کار پژوهشي و ترویج و تحقیق و تفكر نیازمند برگزارى همین نمایشگاههاى فناورى مي باشد.

 

 
ر و صرف نظ وى افزود: رسیدن به یك اقتصاد دانش بنیان به یك تفكر کار آفرین در بدنه اجتماعي و نسل جوان دارد و این امر نیاز به صرف زمان و دقت

مورد در هزینه و تقویت اعتماد به نفس نسل جوان دارد که با به فعلیت رساندن این امر اقتصاد مقاومتي محقق میشود. وى در بخش دیگرى از سخنانش 

هر کشور به در روند برگزارى شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهاى پژوهشي عنوان نمود: این نمایشگاه به میزباني دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام گردید، 

دهاى دولتي نهامنظور رشد و توسعه امر پژوهشي نیاز به توسعه دانشگاه است از اینرو در این دوره از برگزارى نمایشگاه دستاوردهاى پژوهشي دستگاهها و 

 استان، دانشگاه به عنوان محل برگزارى این نمایشگاه انتخاب گردید.

سازمان و نهاد دولتي به اضافه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استان حرور  15وى افزود: در شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهاى پژوهشي استان  

مورد،  ۹0غرفه متعلق به دانشگاههاى استان بود. ایشان در مورد سایر آمار و ارقام این نمایشگاه گفت: تعداد محصوالت فناور 55داشتند که از این تعداد 

مورد، کارگاههاى آموزشي و ورک شاپ هاى برگزار شده در  15مورد، اثرات هنرى خالقانه  445مورد، طرح هاى پژوهشي خاتمه یافته 40تعداد اختراع ها

نیز ویژه نامه مخصوص هفته پژوهش استان به چاپ خواهد رسید. وى در خاتمه اظهار امیدوارى نمود تا   مورد بود و در هفته آینده ۹4کنار نمایشگاه 

 نمایشگاه هفته پژوهش براى سال آینده بهتر و پربارتر برگزار شود.

 

از این  ایيخانم دکتر اربابي معاون توسعه منابع نیروى انساني استاندارى نیز طي سخناني در مورد گرامیداشت هفته پژوهش و لزوم برگزارى نمایشگاهه

نماییم.  عملدست گفت: پژوهش و تحقیق با رویكرد کاربردى منجر به این میشود که در جامعه مسائل را ریشه یابي نماییم و در حل آنها بهتر و دقیق تر 

دانشگاهها رو وى ادامه داد در جوامع مختلف مطالعات کاربردى تاثیر بسزایي دارد و میان حوزه علم ودانش یك رابطه مستقیم و متقابل وجود دارد از این

 بایستي با تقویت قطب هاى پژوهشي وعلمي نظیر انجمن هاى علمي تعامل تنگاتنگي را بین این دو قطب ایجاد نماید.

داف اه وى در بخش دیگرى از سخنانش گفت: هفته پژوهش ظرفیتي است که میتواند زمینه مناسب را براى رشد و تعمیق و دستیابي آسان و متطقي به این

آذر ماه  40الي  41 مهیا نماید. از اینرو به همت دستگاههاى اجرایي استان، استاندارى، نهادها و سازمان هاى دولتي و دانشگاه سیستان و بلوچستان از تاریخ

مایش د آنمایشگاه دستاوردهاى هفته پژوهش به منظور شناخت و معرفي پژوهشگران برتر و نمونه، تدوین برنامه هاى کوتاه مدت و بلند مدت براساس سن

 علمي و منطقي برگزار شد.

 گزارش مراسم اختتامیه شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی استان
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از اقداماتي که در جهت هر چه بهتر محقق شدن و نهادینه شدن پژوهش در   معاون توسعه منابع نیروى استاندارى در بخش دیگرى از سخنانش گفت:

میان تا جامعه از سوى دولت تدبیر و امید در نظر گرفته شده است. توجه به پارک هاى علم و فناورى و شهرک هاى دانش بنیان بوده است. در این راس

دیدند تا در گر استاندارى و بنیاد نخبگان تفاهم نامه همكارى به امرا ء رسید و دو شهر مرزى سراوان و زابل به را به عنوان شهرهاى دانش بنیان انتخاب

و صورت موفق شدن این طرح در استان سیستان و بلوچستان در کل کشور به اجراء در آید. وى در همین خصوص افزود: از کلیه دستگاههاى اجرایي 

 فرهیختگان دانشگاهي دست یارى دراز مي نماییم تا بتوانیم پروژه هاى علمي را اجرا نماییم.

شكالت م موى در خاتمه سخنانش گفت: با بهره مندى از نیروى متخصص دستگاههاى اجرایي، کارآفرینان مراکز رشد با نگاه پژوهش محورانه میتوانیم تما

 استان را ریشه یابي و با همكارى کلیه دستگاههاى اجرایي راه توسعه و ترقي را هموار نماییم.

 در پایان این مراسم پژوهشگران نمونه و برگزیده معرفي و با اهداء لوح سپاس از آنان تجلیل و قدرداني گردید:

 

 نشریه داخلي معاونت پژوهش و فناوری                                                 

 

36 
  4931ویژه نامه شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشي استان سیستان و بلوچستان، آذر ماه 

 اداره آموزش و پرورش نمونه گوهر سنگ......غرفه نمونه -

 مرکز رشد واحدهاى فناور دانشگاه...............غرفه نمونه -

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان................غرفه نمونه -

 آقاى اکبر سنچولي......................پژوهشگر برتر)اداره کل ورزش جوانان( -

 آقاى حمید مقدم دیمه.......................فناور برتر )پارک علم وفناورى استان( -

 خانم سارا ملك شعباني امیرى............فناور برتر )پارک علم وفناورى استان( -

 آقاى محسن کالوندى......................پژوهشگر برتر )استاندارى( -

 آقاى لكزاییان پور........................پژوهشگر برتر)اداره آب وفاضالب (

 آقاى امیر راهدارى......................پژوهشگر برتر )پارک علم وفناورى استان( -
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المللي  جمهور در نمایشگاه بین با حرور وزرای علوم، صنعت معدن و تجارت و معاون علمي و فناوری رئیس 31آذرماه  59این نمایشگاه روز دوشنبه مورخ 

غرفه از دانشگاه ها، مراکز پژوهشي، پژوهشگاه ها و دستگاه های اجرایي آخرین دستاوردهای پژوهشي خود را در  945افتتاح گردید. در این نمایشگاه 

 شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری عرضه مي کنند.

در طلب دبیر شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری در این مراسم گفت:  به گزارش دفتر نمایندگي دانشگاه در تهران، دکتر مجید متقي

های  گذاری از برنامه کنند. وی خاطرنشان کرد: بحث سرمایه گروه ارزیاب مستقر هستند و دستاوردهای پژوهشي ارائه شده را ارزیابي مي 55نمایشگاه امسال 

ی ها های این نمایشگاه است که با حرور صندوق گذاری از برنامه شود. سرمایه گذاری انجام مي های سرمایه این نمایشگاه است که با حرور صندوق

 گذاری حرور دارند. شود. همچنین در این نمایشگاه چند کشور اروپایي با هدف بحث انتقال فناوری و سرمایه گذاری انجام مي سرمایه

ی های منددانشگاه سیستان و بلوچستان نیز به همت معاونت پژوهش و فناوری و روابط عمومي دانشگاه با هدف ارائه دستاوردهای علمي و پژوهشي و توان

آذر ماه برگزار  50لغایت  59پژوهشگران دانشگاه، در شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار جمهوری اسالمي ایران که در روزهای 

 مي شود، شرکت نموده است.
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روز سه شنبه آقای دکتر  به گزارش مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه

وحید احمدی معاونت پژوهشي وزیر عتف و روز چهارشنبه آقای دکتر 

فرهادی وزیر محترم، دکتر بنداني و دکتر کردی بازدید از غرفه به عمل 

آوردند. در این بازدید چندین محصول تولید شده در دانشكده علوم، 

مهندسي برق و کامپیوتر، پژوهشكده نانو و مرکز رشد واحدهای فناور 

دانشگاه رونمایي گردید. محصوالت شامل سامانه حسگر تشدید پالسمون 

سطحي، سامانه اطالع رساني جامع دانشگاهي، کفش هوشمند، سفره 

   خورشیدی و میكروپمپ دارو رسان بودند.

 

 

سامانه حسگر تشدید پالسمون سطحي در پزشكي، شیمي، عمران ونقت 

برای اندازه گیری غلظت و ترکیب مواد کاربرد داشته و قابلیت کار با مواد 

سمي و خطرناک )غیر تماسي( را داراست. سامانه اطالع رساني جامع 

دانشگاهي برای حذف بیلبوردها و پوسترها و جایگزین شدن سیستم پیام 

 رساني روی گوشي هوشمند طراحي شده است که قادر است اطالعات 

 

مختلف اعم از آموزشي و فرهنگي را در اختیار دانشجویان و اساتید قرار 

دهد. کفش هوشمند دارای سیستم گرمایش مي باشد که با استفاده از 

میكرو المنت های خود قادر به گرمایش متناسب با دمای محیط مي باشد. 

این وسیله انرژی خود را از اندام حرکتي و انرژی خورشید تامین مي کند. 

سفره خورشیدی صفحه های تاشو است که تامین انرژی با استفاده از 

انرژی خورشید را با استفاده از الیاف نانو ضد آب دارا مي باشد. این وسیله 

جهت شارژ وسایل مانند موبایل، لپتاپ و کفش هوشمند کاربرد دارد. 

میكرو پمپ دارو رسان جهت کاهش عوارض ناشي از تزریق در بیماران با 

میكرو  15استفاده از فناوری میكرو الكترو مكانیكال با کانال هایي ب ابعاد 

  متر طراحي شده است.
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 7ادامه از صفحه 

 

.برنامه ریزی جهت فعال کردن واحدهای فناور و مسرکسز ۹

هسای ها و کسارگساهها و برگزاری نشستکارآفریني دانشگاه

متعدد در این حوزه و ایجاد نقشه راه مناسبي که همسو بسا 

 تصمیمات برنامه جامع ششم کشور باشد.

.راه اندازی شورای ارتباط دانشگاه با جامعه جهت ایسجساد 0

تفكر کارگروهي و نهادینه کردن این تفكسر کسه دانشسگساه 

 سیستان و بلوچستان دانشگاهي باشد در خدمت جامعه.

 

جهت سوق دادن پژوهش به سمت رفع مشسکسالت 

 کشور چه پیشنهاداتی دارید؟ 

بایسستسي تسوزیسع مسنسابسع در حوزه پژوهشي در کشور مي

پژوهشي بصورت یكسان صورت بسگسیسرد و بساتسوجسه بسه 

های پژوهشي تخصیص داده های هر منطقه بودجهپتانسیل

شود که برای رسیدن به این مهم راهي طوالني  در پیش رو 

 داریم.

 

 در پایان اگر مطلب خاصی مدنظر دارید بفرمایید؟

هسای اجسرایسي، ی مدیران دستگساهدر پایان جا دارد از کلیه

استاندار محترم، معاونت محترم مدیریت و منابسع انسسانسي 

استانداری، اعرای هیئت علمي دانشگاه، کارکنسان خسدوم، 

ها و هیئت رئیسه محترم دانشسگساه روسای محترم دانشكده

 تشكر و قدرداني کنم. 

همچنین بطور ویژه از ریاست محترم صدا و سیمای استسان 

که نقش مهمي در حوزه اطسالع رسسانسي ایسفسا کسردنسد 

 کنم.سپاسگزاری مي
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 گزارشی از غرفه مرکز مطالعات شبه قاره و آسیاي جنوبی

 
غرفة مرکز مطالعات شبه قاره و رسیای جنچبی مانن  دیگر غرفه های دانشگاه از سن  روز پیش از 

مراسم افتتاحیه در محل نمایشگاه دایمی دانشگاه ، رماده ش  و نیروهای این مرکز، جنواب رقوای 

 علیرضا شهرکی و رقای محم جعفر درویزه در راه ان ازی غرفه زحمات زیادی را متحمل ش ن . 

بررسی وضعیت «دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی مرکز، شامل برگزاری یک دوره کارگاه  

بوچد کوه بوا «  زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه ها و کتابخانه های کشور ترکیهه

حضچر دکتر علی تمیزال از دانشگاه سلجچق ترکیه برگزار ش  و با استقبال بسیار رو به رو گوشت 

که برای دانشجچیان تحصیالت تکمیلوی گوروه زبوان و «  مقاله نویسی«و یک دوره کارگاه 

ادبیات فارسی دانشگاه به وسیله دکتر مریم یلیلی جهانتیغ،  استاد گروه زبان و ادبیوات فارسوی 

دانشگاه برگزار ش . عالوه بر رن، ساپ کتاب و مجالت نیز از دیگر دستاوردهای تحقیقاتی مرکز  

 مطالعات شبه قاره و رسیای جنچبی است.

شایص ترین عملکرد پژوهشی عرضه ش ه در غرفه، ارایة کتاب ها و مقاالت و مجالت متع دی 

بچد که در سال گذشته و سال جاری به ساپ رسی ه و منتشر ش ه است. مقاالتی که در فوصلنامة 

مطالعات شبه قاره به ساپ رسی ه حاصل فعالیت های پژوهشی همکاران رشته های علچم انسانی 

از دانشگاه های سراسر کشچر است. یچشبختانه این غرفه بوا اسوتقبال یچبوی ار سوچی بازدیو  

کنن گان و بخصچص دانشجچیان عالقه من  مچاجه گردی  که به دلیل عو م رموارگیری از تعو اد 

 مراجعه کنن گان، ارایة رمار دقیق امکان پذیر نمی باش .

 

 با ررزوی تچفیق الهی

 مریم یلیلی جهانتیغ

 رئیس مرکز مطالعات شبه قاره و رسیای جنچبی

  دانشگاه سیستان وبلچسستان


