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اقدامات ساالنه حوزه معاونت پژوهش و فناوری در طی هفته 

 پژوهش به شرح ذیل می باشد:

مراسم افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان سیستان و  -1

 بلوچستان

برگزاری همایش ها، سخنرانی های علمی و کارگاه های آموزشی  -2 

 توسط دانشکده ها و پژوهشکده ها

 مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه  -3

حضور دانشگاه سیستان و بلوچستان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و -4

 کشور فناوری

 :1396هفته پژوهش و فناوری در سال 

 اجرایی هایها و دستگاهدانشگاه فناوری و پژوهشی دستاوردهای نمایشگاه

 دانشکده هب غرفه 19 این تعداد از که ،بود غرفه 68 شامل ،96در سال  استان

 ،اختصاص داده شده بود بلوچستان و دانشگاه سیستان پژوهشی مراکز و ها

 من جمله استان هاو مراکزعلمی سایر دانشگاه نیز دیگر غرفه 18 در

 کاربردی، علمی دانشگاه دانشگاه آزاد، رشد مراکز می،الاس آزاد دانشگاه

  داشتند فعال هاتف، حضور غیرانتفاعی زابل، نور، پیام

 و مجتمع فناوری در فعال رشد مراکز و ها شرکت محصوالت آخرین

 فناوری و علم و پارک غرفه 5 در بلوچستان و سیستان دانشگاه نوآوری

 ها سازمان .بود گرفته قرار ندانعالقه م دید معرض در غرفه 3 در استان

 شرکتداشتند.  فعالیحضور  نمایشگاه این در نیز دولتی های دستگاه و

 ب،الفاض و آب جهاد کشاورزی، ای،منطقه آب شرکت ای،منطقه برق

 استان، انتظامی فرماندهی های صنعتی،شهرک شرکت پرورش، و آموزش

 پژوهشی هایفعالیت مربع متر 140حدود در فضایی ایحرفه و فنی سازمان

 .بودند داده قرار ندانم عالقه دید در معرض را خود

 
 



 
 

و فناور در سال نمایشگاه استانی هفته پژوهش  غرفه های برتر 

1396: 

 رشد مرکز و بلوچستان و سیستان دانشگاه نوآوری و فناوری مجتمع  -1

اسالمی به طور مشترک به عنوان مراکز برتر  آزاد دانشگاه فناور واحدهای

 رشد شناخته شدند.

 عنوان به کاربردی-و دانشگاه علمی بلوچستان و سیستان دانشگاه  -2

 .ندشد شناخته برتر هایدانشگاه

 و سیستان و سازمان آموزش پرورش ایمنطقه برق سهامی شرکت -3

 .نددش شناخته پژوهش حوزه در برتر اجرایی هایدستگاه عنوان به بلوچستان

 غرفه بلوچستان، و سیستان دانشگاه به وابسته کنندگان شرکت بین  در -4

 .نده شدشناخت برتر غرفه عنوان به نانو پژوهشکده و مهندسی دانشکده

 

 
 
 
 
 
 

 


