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مســامحه و ســهل انــگاری در تعلیــم و تربیــت، خیانــت بــه اســام و جمهوری 
اســامی و اســتقال فرهنگــی یــک ملــت و کشــور مــی باشــد و بایــد از آن 

احتــراز کــرد .
   

امام خمینی )ره(       

ــی از  ــه معنــای کامجوئ در نظــام جمهــوری اســامی، پذیــرش مســئولیت ب
قــدرت نیســت، بــه معنــای قبــول زحمــات خدمــت بــه مــردم اســت.

    
         مقام معظم رهبری) مدظله العالی(

ــگاه ها و  ــت و دانش ــه اس ــول در جامع ــاد تح ــزی ایج ــه مرک ــگاه نقط دانش
ــه باشــد. ــت در ایجــاد تحــول در جامع ــر دول ــاق فک ــد ات ــز علمــی بای مراک

            
    دکتر ابراهیم رئیسی - رئیس جمهور

بــرای نقشــه جامــع علمــی، فنــاوری هــای نــرم و ســخت، نقشــه جامــع تولید 
ثروت از علم و دیپلماسی علمی کشور باید برنامه داشته باشیم.  

   
     

                دکتر محمدعلی زلفی گل - وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری
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بــه مناســبت فــرا رســیدن هفتــه ی دولــت و روز گرامیداشــت مقــام کارمنــد، دکتــر رضائی ریاســت دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان 
طــی پیامــی ایــن روز را تبریــک گفتنــد. متــن پیــام بــه شــرح ذیــل اســت:

بار دیگر نسیم مهر وزیدن گرفت...

چونــان فروردیــن کــه نویــد بخــش حیــات مجــدد طبیعــت اســت، نســیم مهــر نیــز یــادآور شــور و شــعف و جوشــش و تجدیــد 
حیــات آموزنــدگان دانــش و پرورنــدگان بینــش اســت.

بازگشــایی مــدارس و شــروع ســال تحصیلــی جدیــد دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی کشــور کــه مقــارن بــا ایــام گرامی داشــت 
هفتــه ی دفــاع مقــدس اســت را بــر دالورمــردان و شــیرزنان ایــران تبریــک و تهنیــت عــرض می نماییــم و آغــاز ســال تحصیلــی 
جدیــد را بــه همــه ی دانشــگاهیان پــر تــاش، اســتادان، دانشــجویان، کارمنــدان شــریف و دانــش آمــوزان خــاق و آینــده ســاز 

کشــور تبریــک مــی گوییــم.
امیــد کــه بــا دانایــی و توانایــی، مرزهــای علــم و دانــش و پژوهــش را درنوردیــم و بــا پیونــد علــم و ایمــان، بــه فتــح قله هــای رفیــع 
بهــروزی و کامیابــی ترفیــع یابیــم و در جهــت اهــداف عالــی ارزش هــای اســامی، بــا گام هــای مصمــم و اســتوار، ایــران جاویــدان 

را ســرافراز و ســربلند ســازیم.

 دکتر غامرضا رضایی
رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان

پیام ریاست دانشگاه به مناسبت بازگشایی دانشگاه و آغاز سال تحصیلی
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فصلنامه تابستان / دانشگاه سیستان و بلوچستان / شماره4

ارتباط میان دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری تقویت شود

ــوم  ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــاون فن مع
ــش  ــش از پی ــدی و بی ــل ج ــت: تعام گف
پارک هــای علــم  میــان دانشــگاه ها و 
ــه  ــوده ای اســت ک ــه مفق ــاوری حلق و فن

ــت شــود ــد تقوی بای

ــگاه  ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
دکتــر  بلوچســتان،  و  سیســتان 
روســای  در جلســه  علــی خیرالدیــن 
بلوچســتان  و  سیســتان  دانشــگاه های 
ــار  ــتان اظه ــاوری اس ــم و فن ــارک عل و پ
داشــت: تقویــت تعامــل میــان دانشــگاه ها 
ــد  ــاوری می توان ــم و فن ــای عل و پارک ه
بــه بهبــود وضعیــت موجــود کمــک حائــز 
اهمیتــی داشــته باشــد کــه مدیــران 
پارک هــا نیــز در تحقــق ایــن مهــم 

نقــش بســزایی دارنــد.

 
ــه اهمیــت فعــال شــدن  ــا اشــاره ب وی ب
ــوآور  ــاور، ن ــای فن ــد واحده ــز رش مراک
و مراکــز کارآفرینــی در زیســت بــوم 
دانشــگاه های اســتان افــزود: در وزارت 
ایــن  در  برنامه ریزی هایــی  علــوم 
خصــوص انجــام شــده و مــا نیــز بــا تمــام 
ــا  ــار مجموعه هــا هســتیم ام ــوان در کن ت

ضــرورت دارد تــا همــه دانشــگاه ها ابتــدا 
ــی و  ــز کارآفرین ــاد مرک ــه ایج ــبت ب نس
نــوآوری اهتمــام داشــته باشــند و ســپس 
همــه اقدامــات و اطاعــات الزم را در 

ــد. ــازی کنن ــاده س ــدف پی ــامانه ص س

بــه گفتــه دکتــر خیرالدیــن، یکــی دیگــر 
از نیازهــای امــروز جامعــه ارتبــاط بخــش 
خصوصــی بــا پارک هــای علــم و فنــاوری 
اســت کــه مــا در وزارت علــوم قــول 
ــوآوری  ــاوری و ن ــای فن ــاد دهکده ه ایج
را داده ایــم و تاکنــون ۵ مــورد آن در 
ــم  ــده و امیداری ــال ش ــور فع ــطح کش س
در سیســتان و بلوچســتان نیــز بــه زودی 
ــی  ــس خصوص ــدازی پردی ــاهد راه ان ش

ــیم. ــاوری باش ــم و فن عل

بازدید معاون فناوری وزیر علوم از پردیس علم و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتــر علــی خیرالدیــن، معــاون فنــاوری 
فنــاوری،  و  تحقیقــات  علــوم،  وزیــر 
در روز ۷ شــهریورماه از مراحــل آغــاز 
ــاوری  ــم و فن ــس عل ــت پردی ــه فعالی ب
دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بازدیــد 

ــرد ک

بــه گــزارش روابــط عمومــی، دکتــر 
ــر  ــاوری وزی ــاون فن ــن، مع ــی خیرالدی عل
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، در روز ۷ 
شــهریورماه از مراحــل آغــاز بــه فعالیــت 
دانشــگاه  فنــاوری  و  علــم  پردیــس 
سیســتان و بلوچســتان بازدیــد کــرد. 

دکتــر غامرضــا رضایــی رئیــس دانشــگاه 
امــروز در بازدیــد دکتــر علــی خیرالدیــن 
ــات  ــوم، تحقیق ــر عل ــاوری وزی ــاون فن مع

و فنــاوری از پردیــس علــم و فنــاوری 
دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــه 
تشــریح عملکــرد ایــن پردیــس پرداخــت.

رئیــس دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان 
گفــت: بــا توجــه بــه توســعه حــوزه 
ــل  ــگاه و تکمی ــوآوری دانش ــاوری و ن فن
مرکــز  کارآفرینــی،  مرکــز  زنجیــره 
دانشــگاه  در  رشــد  مرکــز  و  نــوآوری 
توجــه  بــا  و  بلوچســتان  و  سیســتان 
زیرســاخت های  گرفتــن  درنظــر  بــه 

توســعه ای، اقــدام بــه راه انــدازی پردیــس 
علــم و فنــاوری در دانشــگاه کــرده اســت.

وی گفــت: ۸ ســاختمان توســعه ای در 
ــار  ــی دانشــگاه و ۲۰ هکت محــدوده کنون
بــه  متعلــق  اراضــی  در  اول  فــاز  در 
دانشــگاه و ۵۰ هکتــار در فــاز دوم بــرای 
توســعه پردیــس علــم و فنــاوری دانشــگاه 
ــه  ــر گرفت ــتان در نظ ــتان و بلوچس سیس
شــده اســت کــه موجــب توســعه اقتصــاد 

ــد شــد. ــان خواه ــش بنی دان
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افتتاح خانه خالق و نوآوری دانشگاه سیستان و بلوچستان توسط 
دکتر ستاری

دانشــگاه   نــوآوری  و  خــاق  خانــه 
 ۷ روز  در  بلوچســتان  و  سیســتان 
شــهریورماه توســط دکتــر ســورنا ســتاری 
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
علــی خیرالدیــن  دکتــر  و  جمهــوری 
معــاون فنــاوری وزیــر علــوم تحقیقــات و 

فنــاوری افتتــاح شــد.

ــی دانشــگاه،  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
دکتــر غامرضــا رضایــی رئیــس دانشــگاه 
ظهــر امــروز در آییــن افتتــاح خانــه 
خــاق و نــوآوری در دانشــگاه سیســتان و 
ــا معــاون علمــی و فنــاوری  بلوچســتان ب
ــوم  ــر عل ــاون وزی ــور و مع ــس جمه ریی
تحقیقــات و فنــاوری اظهــار کــرد: خانــه 
خــاق و نــوآوری دانشــگاه بــا هــدف 
ــای  ــرح ه ــرای ط ــرش و اج ــذب، پذی ج
ــط  ــای مرتب ــوزه ه ــه در ح ــو و خاقان ن

ــجویان  ــن دانش ــاق از بی ــع خ ــا صنای ب
در  بلوچســتان  و  سیســتان  دانشــگاه 
فضــای اختصــاص یافتــه از محیــط ایــن 
دانشــگاه بــا همــکاری دانشــگاه سیســتان 
و بلوچســتان، پــارک علــم و فنــاوری 
و ســتاد فناوری هــای نــرم و توســعه 
صنایــع خــاق معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری در ســال ۱۴۰۱ راه 
انــدازی شــد و مــورد بهــره بــرداری قــرار 

ــت.  گرف
رییــس دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان 
گونــه ای  بــه  مجموعــه  ایــن  افــزود: 
و هســته  تیم هــا  تــا  طراحــی شــده 
ــزا  ــم اف ــط ه ــد در محی ــتقر بتوانن مس
ــود  ــرح خ ــتای ط ــد و در راس ــرد آین گ

تــاش نماینــد. 
وی ادامــه داد: در راســتای فراهــم نمودن 
تــردد اربــاب رجــوع و رضایــت صاحبــان 
طــرح امــکان تــردد عامــه مــردم بــه ایــن 

مرکــز نیــز فراهــم شــده اســت.

دکتــر رضایــی بیــان کــرد: خانــه خــاق 
بــا وجــود گذشــت مــدت زمــان کوتــاه از 
زمــان بهــره بــرداری توانســته ۷ شــرکت 
و ۶ تیــم را جــذب و در راســتای تجــاری 

ــد. ــدام نمای ســازی طرح هــای آنهــا اق

بازدید معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم از دانشگاه
دکتــر مرتضــی فرخــی، معــاون حقوقــی 
ــوم، تحقیقــات  و امــور مجلــس وزارت عل
نیکفــر،  جاســب  دکتــر  و  فنــاوری  و 
مدیــرکل دفتــر امــور مجلــس وزارت 
علــوم در روز ۲ شــهریور مــاه در دانشــگاه 
ــی  ــای عمران ــد و از پروژه ه ــور یافتن حض

ــد. ــد کردن ــگاه بازدی ــای دانش و فض

ــگاه  ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  ــر مرتض ــتان، دکت ــتان و بلوچس سیس
فرخــی، معــاون حقوقــی و امــور مجلــس 
و  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
ــر  ــرکل دفت ــر، مدی ــب نیکف ــر جاس دکت
روز  در  علــوم  وزارت  مجلــس  امــور 
۲ شــهریور مــاه در دانشــگاه حضــور 

ــی تکمیــل  یافتنــد و از پروژه هــای عمران
ــروژه  ــد پ ــداث مانن ــال اح ــده و در ح ش
انســانی،  علــوم  مجتمــع  ســاختمان 
ورزشــگاه  مصنوعــی  چمــن  زمیــن 
۲۲بهمــن، ســالن اجتماعــات ســاختمان 
ــازمان  ــع در س ــینی واق ــهید میرحس ش
مرکــزی و پردیــس علــم و فنــاوری و 
فضــای دانشــگاه ماننــد تــاالر امــام رضــا 

کردنــد. بازدیــد  علیه الســام 

کسب رتبه »الف« نشریه علمی 
پژوهشی جغرافیا و توسعه 

دانشگاه سیستان و بلوچستان 
در سال 1400

دانشــگاه  توســعه  و  جغرافیــا  نشــریه 
ارزیابــی  در  بلوچســتان  و  سیســتان 
۱۴۰۰ کمیســیون نشــریات وزارت علــوم، 
ــب  ــف( را کس ــی )ال ــه علم ــت رتب توانس

ــد. کن

ــگاه  ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
سیســتان و بلوچســتان، مجلــه جغرافیــا و 
توســعه از ســال ۱۳۸۲ تــا دو ســال قبــل 
بطــور پیوســته دارای باالتریــن رتبــه 
 ISC بــوده و در عیــن حــال بــا ارزیابــی
ــی- ــه علم ــش از ۱۲۰۰ مجل ــن بی در بی

پژوهشــی کل کشــور اعــم از علــوم پایــه 
ــره  ــانی و غی ــوم انس ــی و عل ــا مهندس ت
طــی ایــن ســال ها جــزو ۱۰ مجلــه برتــر 
کشــور بــوده و بارهــا مــورد تشــویق قــرار 
گرفتــه اســت. همچنیــن ایــن مجلــه 
علمــی- مجلــه   ۵۳ بیــن  در  علمــی 

پژوهشــی جغرافیــای کشــور نیز همیشــه 
ــت. ــته اس ــه اول را داش رتب

ــن  ــب ای ــگاه کس ــی دانش ــط عموم رواب
موفقیــت را بــه اعضــای هیــات تحریریــه 
و عوامــل اجرایــی نشــریه تبریــک عــرض 

می نمایــد.

https://journals.msrt.ir/home/
/۱۰۶۱۷/detail
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فصلنامه تابستان / دانشگاه سیستان و بلوچستان / شماره4

بازدید مشاور وزیر علوم در امور هیات های امنا و هیات های ممیزه از دانشگاه

بازدید ریاست دانشگاه از مراحل استقبال از راهیان پاکستانی اربعین حسینی

وزیــر  مشــاور  بیــات  مهــدی  دکتــر 
و  امنــا  هیات هــای  امــور  در  علــوم 
هیات هــای ممیــزه روز ۲۵ شــهریور از 
ــد  دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بازدی
کــرد و در روز ۲۶ شــهریور بــا حضــور 
میــان  مــرزی میرجــاوه در  پایانــه  در 
زائــران پاکســتانی حضــرت اباعبــداهلل 
ــت و از  الحســین علیه الســام حضــور یاف
ــد  ــان بازدی ــتقبال از ایش ــای اس موکب ه

ــرد. ک

ــد  ــی چن ــگاه و تن ــت دانش ــد ریاس بازدی
ــای  ــه از موکب ه ــأت رئیس ــای هی از اعض
مســتقر در مــرز میرجــاوه جهــت پذیرایی 
اباعبــداهلل  حضــرت  پاکســتانی  زوار  از 

الحســین علیه الســام

ارتقای رتبه مجله اقتصاد با ثبات گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

ــروه اقتصــاد  ــات گ ــا ثب ــه اقتصــاد ب مجل
دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان توانســت 
ــات و  ــوم، تحقیق ــه ب را از وزارت عل رتب

فنــاوری دریافــت نمایــد
بــه گــزارش روابط عمومــی دانشــگاه، 
ــروه اقتصــاد  ــات گ ــا ثب ــه اقتصــاد ب مجل
دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان توانســت 
ــات و  ــوم، تحقیق ــه ب را از وزارت عل رتب

ــد.  ــت نمای ــاوری دریاف فن
و  سیســتان  دانشــگاه  اقتصــاد  گــروه 
ــا همــکاری انجمــن علمــی  بلوچســتان ب
مشــارکت  و  ایــران  اجتماعــی  رفــاه 
دانشــگاه های  علمــی  هیــات  اعضــای 
ــی  ــار پژوهش های ــه انتش ــف، زمین مختل
بــا رویکــرد ایجــاد محیــط اقتصــادی 
ــه توســعه  باثبــات در جهــت دســتیابی ب
ــاد  ــریه اقتص ــدار در نش ــه و پای همه جانب
فراهــم   ۱۳۹۹ زمســتان  از  را  باثبــات 

آورده اســت. 
دکتــر زهــدی رئیــس اداره نشــریات 
ــکاران  ــاعی هم ــا مس ــت: ب ــگاه گف دانش
دانشــگاه  حمایت هــای  و  نشــریه 
سیســتان و بلوچســتان، مقــاالت ایــن 
نشــریه در پایــگاه هــای ملــی ماننــد 

پایگاه هــای  و   Magiran, SID
 EBSCO, DOAJ, ــر ــی نظی بین الملل
 ACADEMIA, GOOGLE
 SCHOLAR, PUBLONS, ISC
ــار  ــا انتش ــون ب ــت. اکن ــده اس ــه ش نمای
انجــام  و  نشــریه  ایــن  از  شــماره   ۶
ــاش و  ــا ت ــریات، ب ــی نش ــد ارزیاب فراین
ــریه  ــدرکاران نش ــت ان ــای دس پیگیری ه
ــر  ــر مســئول نشــریه دکت ــژه مدی ــه وی ب
ــردبیر دکتــر  مرضیــه اســفندیاری و س
ــته  ــریه توانس ــن نش ــرده، ای ــر دهم نظ
ــوم، تحقیقــات  رتبــه »ب« را از وزارت عل

و فنــاوری دریافــت نمایــد. 

ــر  ــت اخی ــگاه موفقی ــی دانش روابط عموم
بــه پژوهشــگران و جامعــه علمــی  را 
ــی  ــکاران گرام ــئولین و هم ــور، مس کش
و  بلوچســتان  و  سیســتان  دانشــگاه 
و  تحریریــه  هیــات  محتــرم  اعضــای 
ــک  ــی دســت اندرکاران نشــریه تبری تمام

می نمایــد.  عــرض 

امیــد کــه نشــریه اقتصــاد باثبات بســتری 
را بــرای نشــر و گســترش مبانــی علمــی و 
ــی،  ــی و بین الملل ــردی در ســطح مل کارب
ــات و  ــادی باثب ــق اقتص ــور تحق ــه منظ ب

توســعه ای پایــدار فراهــم آورد.
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صادر شددانشگاه سیستان و بلوچستان مجوز پردیس علم و فناوری 

دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــه 
ــق  ــوان ســومین دانشــگاه کشــور موف عن
بــه اخــذ مجــوز پردیــس علــم و فنــاوری 

شــد

ــت پژوهــش و  ــوزه معاون ــزارش ح ــه گ ب
ــوزه  ــعه ح ــه توس ــه ب ــا توج ــاوری، ب فن
ــل  ــگاه و تکمی ــوآوری دانش ــاوری و ن فن
مرکــز  کارآفرینــی،  مرکــز  زنجیــره 
نــوآوری و مرکز رشــد دانشــگاه سیســتان 
و بلوچســتان و بــا توجــه بــه درنظــر 
توســعه ای،  زیرســاخت های  گرفتــن 
ــدام  ــتان اق ــتان و بلوچس ــگاه سیس دانش
ــاوری  ــم و فن ــس عل ــدازی پردی ــه راه ان ب
ــعه ای در  ــاختمان توس ــه ۸ س ــوده ک نم
ــار  ــی دانشــگاه و ۲۰ هکت محــدوده کنون
بــه  متعلــق  اراضــی  در  اول  فــاز  در 
دانشــگاه و ۵۰ هکتــار در فــاز دوم بــرای 

توســعه پردیــس علــم و فنــاوری دانشــگاه 
ــه  ــر گرفت ــتان در نظ ــتان و بلوچس سیس
شــده اســت کــه موجــب توســعه اقتصــاد 

ــد. ــد ش ــان خواه ــش بنی دان

در مرکــز کارآفرینــی دانشــگاه فعالیت هــا 
ــازی؛  ــی و توانمندس ــای ترویج و برنامه ه
ــعه  ــای توس ــوآوری، برنامه ه ــز ن در مرک
ــز  ــوآور و در مرک ــاور و ن ــته های فن هس
ــعه  ــی توس ــدل حمایت ــگاه م ــد دانش رش
ــاور،  ــرکت های فن ــای ش ــب و کاره کس

دانــش بنیــان و خــاق پیگیــری خواهــد 
شــد.

دانــش  و  خــاق  فنــاور  شــرکت های 
بنیــان پــس از طــی کــردن مراحــل 
کارهــای  و  کســب  می تواننــد  رشــد، 
ــه مــدت  خــود را در پردیــس دانشــگاه ب
ــای  ــرده و برنامه ه ــتقر ک ــدود مس نامح

ــد. ــش برن ــود را پی ــعه ای خ توس

دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــه 
ــرق  ــوب ش ــادر جن ــگاه م ــوان دانش عن
ــن  ــگاه کارآفری ــت دانش ــا اولوی ــور ب کش
تغییــر  بــه  اقــدام  محــور،  جامعــه  و 
ســمت  بــه  برنامه هــا  و  ماموریت هــا 
رســیدن بــه اهــداف فناورانــه کــرده 
کــه راه انــدازی پردیــس علــم و فنــاوری 
ــه  ــیدن ب ــی رس ــای اصل ــی از قدم ه یک

ــت. ــداف اس ــن اه ای

دانشگاه سیستان و بلوچستان در فهرست رتبه بندی فدراسیون سرآمدان علمی

ــرای  ــتان ب ــتان و بلوچس ــگاه سیس دانش
فهرســت  در  پیاپــی  ســال  ســومین 
رتبه بنــدی فدراســیون ســرآمدان علمــی 

ــت ــرار گرف ــال ۱۴۰۱ ق ــور در س کش
بــه گــزارش معاونــت پژوهــش و فنــاوری، 
ــرای  ــتان ب ــتان و بلوچس ــگاه سیس دانش
فهرســت  در  پیاپــی  ســال  ســومین 
رتبه بنــدی فدراســیون ســرآمدان علمــی 

ــت. ــرار گرف ــال ۱۴۰۱ ق ــور در س کش
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
ــران  ــتیابی ای ــدف دس ــا ه ــوری ب جمه
بــه مرجعیــت علمــی جهــان، فدراســیون 
در ســال  را  ایــران  علمــی  ســرآمدان 

ایــن  راه انــدازی کــرده اســت.   ۱۳۹۴
ــداد ۱۰۰  ــال ۱۴۰۱ تع ــیون در س فدراس
ــر از اعضــای هیئــت علمــی کشــور را  نف
کــه دارای دســتاوردهای پژوهشــی برتــر، 
مطابــق بــا آییــن نامــه فدراســیون بــوده 
ــوان ســرآمد علمــی شناســایی  ــه عن را ب
ــن  ــن در ای ــد. همچنی ــت می کن و حمای
ســال تعــداد ۱۵ نفــر محقــق جــوان زیــر 
ــی  ــرآمد علم ــوان س ــه عن ــال را ب ۴۵ س
جــوان معرفــی کــرده اســت. ایــن افــراد 
ــی و  ــی، رتبه ده ــار علم ــاس اعتب ــر اس ب

حمایــت می شــوند.
ــط عمومــی دانشــگاه ایــن موفقیــت  رواب

را خدمــت دانشــگاهیان گرانقــدر تبریــک 
ــد. ــرض می نمای ع

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان سرآمد علمی کشور برای سومین سال

دکتــر محمدرضــا محمــدی عضــو هیئــت 
علمــی گــروه فیزیــک دانشــگاه سیســتان 
و بلوچســتان بــرای ســومین بــار بــه 
ــی  ــور معرف ــی کش ــرآمد علم ــوان س عن

شــد
بــه گــزارش معاونــت پژوهــش و فنــاوری 
ــر  دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان، دکت
هیئــت  عضــو  محمــدی  محمدرضــا 
علمــی گــروه فیزیــک دانشــگاه سیســتان 

فدراســیون  طــرف  از  بلوچســتان  و 
و  علمــی  معاونــت  علمــی  ســرآمدان 
فنــاوری ریاســت جمهــور بــه عنــوان 
ــال ۱۴۰۱  ــور در س ــی کش ــرآمد علم س

ــد. ــی ش معرف
برســانیم  اســتحضار  بــه  مفتخریــم 
ــب  ــا کس ــدی ب ــا محم ــر محمدرض دکت
ــت  ــه ۶۳ فهرس ــی ۲۴۳ رتب ــار علم اعتب
ســرآمدان علمــی ســال ۱۴۰۱ را کســب 
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فصلنامه تابستان / دانشگاه سیستان و بلوچستان / شماره4

موافقت قطعی شورای گسترش با تاسیس دو رشته جدید

بررسی وضعیت سراهای دانشجویی توسط مدیریت امور دانشجویی دانشگاه

ــه  ــد: پژوهان ــی مانن ــوده و حمایت های نم
خدمــات  از  اســتفاده  اعتبــار  نقــدی، 
شــبکه آزمایشــگاهی و امتیــاز جــذب 
ــق  ــه ایشــان تعل ــری ب محقــق پســا دکت

می گیــرد.
ــر محمــد  ــه دکت ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
رضــا محمــدی در ســال ۱۴۰۰ رتبــه ۳۸ 
ــال ۱۳۹۹  ــن در س ــرآمدان و همچنی س
ــوان  ــرآمدان ج ــر س ــی از ۱۵ نف ــز یک نی

ــد. ــور بوده ان کش
ــط عمومــی دانشــگاه ایــن موفقیــت  رواب
ــک  ــان تبری ــکار گرانقدرم ــت هم را خدم

ــد ــرض می نمای ع

 ۴ جلســه  در  گســترش  شــورای 
بــا  خــود   ۱۴۰۱ اردیبهشــت ماه 
پذیــرش دانشــجو در رشــته ی مهندســی 
متالــورژی در مقطــع دکتــری و رشــته ی 
علــوم اقتصــادی، گرایــش اقتصــاد نظــری 
ــت  ــد موافق ــی ارش ــع کارشناس در مقط

قطعــی بــه عمــل آورد
ــی  ــت آموزش ــوزه معاون ــزارش ح ــه گ  ب
و  گســترش  شــورای  دانشــگاه، 
ــه  ــی در جلس ــوزش عال ــزی آم برنامه ری
ــا  مــورخ ۴ اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱ خــود ب
پذیــرش دانشــجو در رشــته ی مهندســی 

متالــورژی در مقطــع دکتــری و رشــته ی 
علــوم اقتصــادی، گرایــش اقتصــاد نظــری 
ــت  ــد موافق ــی ارش ــع کارشناس در مقط

ــل آورد. ــه عم ــی ب قطع

وضعیــت  دقیــق  بررســی  هــدف  بــا 
ســراهای دانشــجویان دختــر و پســر، 
امــور  مدیــر  ماحســینی  مهنــدس 
چنــد  تنــی  همــراه  بــه  دانشــجویی 
 ۱۷ روز  در  حــوزه،  آن  مســئوالن  از 
و  دختــران  ســراهای  از  شــهریورماه 

کردنــد بازدیــد  پســران 
بــه گــزارش حــوزه معاونــت دانشــجویی، 
وضعیــت  دقیــق  بررســی  هــدف  بــا 
ســراهای دانشــجویان دختــر و پســر، 
امــور  مدیــر  ماحســینی  مهنــدس 

چنــد  تنــی  همــراه  بــه  دانشــجویی 
 ۱۷ روز  در  حــوزه،  آن  مســئوالن  از 
و  دختــران  ســراهای  از  شــهریورماه 

کردنــد. بازدیــد  پســران 
بانزدیــک شــدن بــه ســال تحصیلــی 
جدیــد و آغــاز پذیــرش و ثبــت نــام 
و  سیســتان  دانشــگاه  در  دانشــجویان 
ــت  بلوچســتان ، مســئولین حــوزه مدیری
از  بازدیــدی  طــی  دانشــجویی  امــور 
ــران  ــران و پس ــراهای دخت ــه س مجموع
ــدن  ــم ش ــازی و فراه ــاده س ــد آم از رون
شــرایط اســکان دانشــجویان جویــا و 
نــکات قابــل ذکــر را بــه مجموعــه تحــت 
مدیریــت یــادآوری نمودنــد بدنبــال ایــن 
بازدیــد ۳ ســاعته جلســه کارشناســی بــا 
سرپرســتان ســراها ، کارشناســان اداره 

ــورت  ــزاری ص ــرم اف ــم ن ــگاه و  تی خواب
گرفــت و از فنــاوری جدیــد پذیــرش 
ــا  ــامانه usbplus ب ــجویان روی س دانش
ــه  ــی ب ــم اتاق ــاب ه ــد انتخ ــاژول جدی م

ــد.  ــی ش ــز رونمای ــمند نی ــیوه هوش ش

ــوع  ــی موض ــکات فن ــه ن ــن جلس در ای
ــات  ــک از معض ــرح و هری ــرش مط پذی
موجــود در فرآینــد پــس از طــرح توســط 
تیــم نــرم افــزار مرتفــع گردیــد. در پایــان 
ــرش  گزارشــی از تعــداد دانشــجویان پذی
شــده از طریــق بســتر نــرم افــزاری جدید 
ــد و جلســه راس ســاعت ۲۰  ــه گردی ارائ
ــد  ــدو آل محم ــر محم ــی ب ــر صلوات باذک

ــت. ــان یاف پای

بــا حضــور ریاســت دانشــگاه ســالنتو 
ــی و  ــکاری علم ــه هم ــا، تفاهم نام ایتالی
پژوهشــی میــان دانشــگاه سیســتان و 
بلوچســتان و دانشــگاه ســالنتو ایتالیــا 

ــد. ــد ش منعق

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی 
دانشــگاه  از   نقــل  بــه  علــوم  وزارت 
منظــور  بــه  بلوچســتان،  و  سیســتان 
بیــن - علمــی  همکاری هــای  توســعه 

ــه  ــه ب ــا توج ــگاه  و ب ــن دانش ــی ای الملل

مــراودات علمــی گــروه باستان شناســی و 
ــا دانشــگاه  پژوهشــکده باستان شناســِی ب
ســالنتو ایتالیــا، هیاتــی ۸ نفــره متشــکل 
از رئیــس دانشــگاه مذکــور، مدیــر روابــط 
میــراث  گــروه  رییــس  بین  الملــل، 
فرهنگــی و چنــد تــن از اعضــای هیئــت 
ــگاه  ــان دانش ــگاه میهم ــی آن دانش علم

سیســتان و بلوچســتان بودنــد.
 نشســت علمــی بــا حضــور هیات ِرییســه 
ــروه  ــت علمــی گ دانشــگاه، اعضــای هیئ
باســتان شناســی و نیــز هیئــت دانشــگاه 
ــه  ــه طــی آن س ــد ک ــزار ش ــالنتو برگ س
تــن از اعضــای هیئــت ایتالیایــی از جملــه 

امضای تفاهم نامه همکاری علمی با دانشگاه سالنتو ایتالیا
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مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور دانشگاهیان در جوار مزار شهید گمنام دانشگاه 
سیستان و بلوچستان برگزارشد

ــط  ــر رواب ــالنتو، مدی ــگاه س ــس دانش رئی
بیــن الملــل و رییــس گــروه میــراث 
گــذاری  ارزش  فرهنگــی در خصــوص 
ــراث فرهنگــی ملمــوس و ناملمــوس،  می
همکاری هــای  آینــده  انــداز  چشــم 
متقابــل و نیــز دربــاره نقــش میــراث 
ــت و  ــی، حفاظ ــوع فرهنگ ــی و تن فرهنگ
مرمــت آثــار باســتانی بــه ایراد ســخنرانی 

ــد. پرداختن
دربــاره  نشســت  ایــن  در  همچنیــن 
چشــم انداز آینــده همکاری هــای بیــن 
ــی  ــراث فرهنگ ــه می ــگاهی در زمین دانش
ــته ای در  ــان رش ــوم می ــتفاده از عل و اس
پژوهش هــای باســتان شناســی و میــراث 
ــی  ــت علم ــان اعضــای هیئ ــی می فرهنگ
دو دانشــگاه بحــث و تبــادل نظــر صــورت 

ــت. گرف
دیــدار هیــات رئیســه دو دانشــگاه و 
ــِی وزارت  ــراث فرهنگ ــاون می ــاور مع مش
ــع  ــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنای می
دســتی بــا امضــای تفاهــم نامــه دو 

ــد. ــراه ش ــه هم جانب
در ایــن نشســت دکتــر رضایــی، رئیــس 
آمدگویــی  خــوش  ضمــن  دانشــگاه 
بــه  را  خــود  تمایــل  میهمانــان  بــه 
ــه  ــی ن ــن  الملل ــی بی ــای علم همکاری ه

ــه باســتان شناســی بلکــه  فقــط در زمین
رشــته های  و  زمینه هــا  همــه ی  در 
علمــی ابــراز کــرد و دکتــر فابیــو پلّیچــه 
ــراز  ــن اب ــالنتو ضم ــگاه س ــت دانش ریاس
خرســندی از ایجــاد ارتباطــات علمــی بــا 
دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان امضــای 
ــدی در  ــوان تعه ــه را بعن ــن تفاهم نام ای
ــا  جهــت توســعه همکار ی هــای علمــی ب
دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان دانســت 
امکانــات  از  دیــدار  ایــن  ادامــه  در  و 
ــارک  دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان، پ
علــم و فنــاوری و مــوزه زاهــدان بازدیــد 

ــرد. ک
گفتنــی اســت، هیئــت مذکــور همچنیــن 
از شهرســوخته و دشــت سیســتان بازدید 

کردند.

دفــاع  هفتــه  گرامیداشــت  مراســم 
مقــدس بــا حضــور دانشــگاهیان در جــوار 
مــزار شــهید گمنــام دانشــگاه سیســتان و 

ــد ــتان برگزارش بلوچس
ــگاه  ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مراســم  بلوچســتان،  و  سیســتان 
مقــدس  دفــاع  هفتــه  گرامیداشــت 
مقاومــت  زنــگ  شــدن  نواختــه  و 
تحصیلــی  ســال  آغــاز  همچنیــن  و 
مســجد  در  دانشــگاهیان  حضــور  بــا 
دانشــکده مهندســی و جــوار مــزار شــهید 
گمنــام دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان 
برگزارشــد. دکتــر ابراهیــم نــوری معاونت 
فرهنگــی دانشــگاه طــی ســخنانی در 

ــه  ــر هم ــف خطی ــالت و وظای ــورد رس م
ــار  ــهداء اظه ــای ش ــان ه ــر آرم در براب
داشــت:در طــول انقــاب اســامی نقــش 
و رســالت دانشــگاهیان و قشــر تحصیــل 
ــم و  ــیار مه ــدس بس ــاع مق ــرده در دف ک
ــاع  ــه دف ــت. وی هفت ــوده اس ــگ ب پررن
ــرای همــه،  مقــدس را مجالــی دانســت ب
ــره  ــاد و خاط ــت ی ــن گرامیداش ــا ضم ت
ــا آرمــان هــای آنــان پیمــان  شــهیدان، ب
ــدگان  ــرار دادن رزمن ــو ق ــا الگ بســته و ب

ــد. ــه دهن ــان را ادام ــام، راه ایش اس
ــری مســئول  ــر بام حجــت االســام دکت
فقیــه  ولــی  نمایندگــی  نهــاد  دفاتــر 
در دانشــگاه هــای اســتان هــم طــی 

ســخنانی اظهــار داشــت : بزرگداشــت 
یــاد وخاطــره عزیــزان هشــت ســال دفــاع 
مقــدس بســیار ارزشــمند اســت، امــا 
اینکــه مــا بتوانیــم در ایــن رهگــذر توشــه 
ــم  ــم نمائی ــان فراه ــرای خودم ــم ب ای ه

ــت. ــندیده اس ــته و پس ــیار شایس بس
مقــدس  دفــاع  زمــان  در  گفــت:  وی 
ــان  ــر جهــت کشــور م ــه دشــمن از ه ک
ــود،  ــرار داده ب ــود ق ــوم خ ــورد هج را م
ــه  ــا از جــان خــود مای ــد ت ــی بودن عزیزان
بگذارنــد و از کیــان و هســتی ایــن مــرز و 

ــد. ــاع نماین ــاک دف خ

در ادامــه، حــاج حســن نــوری از جانبازان 
و رزمنــدگان دفــاع مقــدس بــا اشــاره بــه 
تحــوالت اخیــر ملــی و بیــن المللــی بــه 
ــدس  ــاع مق ــی از دوران دف ــر خاطرات ذک
پرداخــت. در انتهــای مراســم نیــز زنــگ 
مقاومــت و آغــاز ســال تحصیلــی در 
جــوار مــزار شــهید گمنــام دانشــگاه 

ــه شــد. نواخت



11

ن 
ستا

وچ
و بل

ن 
ستا

سی
اه 

شگ
دان

ن 
ستا

تاب
مه 

لنا
فص

فصلنامه تابستان / دانشگاه سیستان و بلوچستان / شماره4

پروژه بین المللی توانمندسازی و ارتقای زنجیره ارزش صنایع دستی در مرکز رشد دانشگاه سیستان 
و بلوچستان برگزار شد.

پــروژه بیــن المللــی توانمندســازی زنــان 
ارزش  زنجیــره  ارتقــای  و  دوز  ســوزن 
صنایــع دســتی سیســتان و بلوچســتان از 
۲۲ مــرداد تــا ۲۷ مــرداد توســط اســاتید 
ــگاه  ــردی دانش ــای کارب ــکده هنره دانش
ــاور  ــای فن ــد واحده ــز رش ــر، در مرک هن
دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان برگــزار 

شــد.
دانشــگاه هنــر تهــران و مرکــز رشــد 
دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان ایــن 
پــروژه بیــن المللــی را بــا هماهنگــی 
وزارت خانــه هــای صمــت، امــور خارجــه، 
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث 
گردشــگری و علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
ــرای اولیــن  ــران، ب جمهــوری اســامی ای
بــار در ایــن ســطح بــا همــکاری ســازمان 
توســعه صنعتــی ملــل متحــد )یونیــدو( و 
حمایــت دولــت ژاپــن انجــام مــی دهــد.

 ایــن دوره آموزشــی و پژوهشــی شــامل 
بســته  شناســی،  رنــگ  کارگاه هــای 
ــت  ــگ و هوی ــال مارکتین ــدی، دیجیت بن
ایمنــی،  و  فرآینــد  بصــری، مدیریــت 

بازیافــت و طراحــی لبــاس  خیاطــی، 
ــت. اس

ــیخی  ــا ش ــر علیرض ــروژه، دکت ــر پ مدی
گفــت: ایــن دوره بــا حضــور بالــغ بــر ۶۰ 
نفــر  در دو گــروه ســوزندوزان و فعــاالن 
حــوزه کســب و کار در مرکــز رشــد 
ــتان و  ــگاه سیس ــاور دانش ــای فن واحده
بلوچســتان زاهــدان از ۲۲ مــرداد شــروع 
نهایــی  ارزیابــی  بــا  مــرداد   ۲۹ در  و 
ــاتید  ــط اس ــاپ ها توس ــل ورک ش ماحص

ــت. ــه یاف ــو خاتم مدع
بــه گفتــه شــاهمرادی مدیــر مرکــز رشــد 
واحدهــای فنــاور دانشــگاه در ادامــه ایــن 
ــعه  ــرای توس ــی ای ب ــروژه، دوره تکمیل پ
کســب و کارهــای حــوزه صنایــع خــاق 
در ایــن مرکــز در آینــده برگــزار خواهــد 

شــد.

برگزاری جلسه قرارگاه شهید علم الهدی با محور اربعین با حضور روسای دانشگاه های استان

ــا  ــدی ب ــم اله ــهید عل ــرارگاه ش ــه ق لس
محوریــت زیــارت اربعیــن بــا حضــور 
ــتان  ــتان سیس ــگاه های اس ــای دانش روس
و بلوچســتان در روز ۱۸ مردادمــاه برگــزار 

شــد
ــگاه  ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ایــن جلســه بــه ریاســت دکتــر غامرضــا 
رضایــی ریاســت دانشــگاه سیســتان و 
بلوچســتان و دبیــری آقــای ســرگزی 
دانشــجویی  بســیج  ناحیــه  مســئول 

ــد. ــزار ش ــتان برگ اس
آقــای ســرگزی در ابتــدای جلســه بیــان 
ــه از  ــی ک ــه مکاتبات ــه ب ــا توج ــرد ب ک
ســوی ناحیــه و وزارت علــوم انجــام شــده 

اســت تاکیــد بــر حضــور تمامــی روســای 
دانشــگاه در ایــن جلســه بــوده کــه ایــن 

امــر میســر شــده اســت.
اعــزام  جلســه  موضــوع  ابتــدا  در 
اربعیــن  زیــارت  بــه  دانشــجویان 
ــر  ــه از ه ــت و اینک ــوده اس ــینی ب حس
ــت  ــد از ظرفی ــدود ۱۰ درص ــگاه ح دانش
ــزام  ــن اع ــی ای ــود. متول ــتفاده ش آن اس
ــزام  ــه اع ــت بلک ــجویی نیس ــیج دانش بس
صــورت  دانشــگاه ها  خــود  توســط 
ــجویی  ــیج دانش ــه بس ــرد و وظیف می پذی
ــای  ــه اعط ــدور معرفی نام ــت و ص حمای
ــجویان  ــرای دانش ــجویی ب ــای دانش وام ه
و پی گیــری نــکات امنیتــی و ایمنــی 

ــا  ــه برپ ــن جلس ــه ای ــد. در ادام می باش
دانشــگاه ها  در  موکب هــا  کــردن 
ــجویان  ــه دانش ــات ب ــه خدم ــت ارائ جه
و دانشــگاهیان بــه خــود دانشــجویانی 
کــه بــه هــر دلیــل از اعــزام اربعیــن 
ــه  ــد ک ــول ش ــد مح ــینی جامانده ان حس
ــی  ــوارد فرهنگ ــه م ــا ارای ــراه ب ــد هم بای
ــژه  ــه وی ــد. ب ــی باش ــی و خدمات و مذهب
در چابهــار و زاهــدان در نقطــه مــرز 
صفــر مــرزی توســط بســیج دانشــجویی 
کــه  می شــود  برپــا  موکب هایــی 
دانشــجویان می تواننــد بــا ارائــه خدمــات 
بــه زائــران پاکســتانی در ایــن امــر خیــر 

ــوند.  ــریک ش ش

ــح  ــد از توضی ــه بع ــن جلس ــان ای در پای
توســط  وظایــف  بنــدی  تقســیم  و 
ــه دانشــگاه ها،  ــر جلســه ب ریاســت و دبی
ــن  ــی ریاســت دانشــگاه معی ــر رضای دکت
سیســتان و بلوچســتان گفــت اعــزام 
در دو نوبــت صــورت می پذیــرد و ۱۴ 
ــران و  ــه خواه ــوط ب ــزام مرب ــهریور اع ش
پانزدهــم لغایــت هجدهــم شــهریور مــاه 

ــود. ــد ب ــرادران خواه ــژه ب ــز وی نی
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دانشجوی دکتری دانشگاه 
سیستان و بلوچستان در 

چهاردهمین همایش اروپایي
 »شتابدهنده ها در تحقیقات 

کاربردي و فناوري«

ــتان  ــگاه سیس ــری دانش ــجوی دکت دانش
تیرمــاه   ۲۸ روز  در  بلوچســتان  و 
اروپایــي  همایــش  چهاردهمیــن  در 
ــردي  ــات کارب ــتابدهنده ها در تحقیق "ش
و فنــاوری" در کشــور رومانــی ســخنرانی 

ــرد ک

ــگاه  ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
سیســتان و بلوچســتان، مهنــدس حافــظ 
تقی پــور اصانــی دانشــجوی دکتــری 
سیســتان  دانشــگاه  فیزیــک  رشــته 
تیرمــاه   ۲۸ روز  در  بلوچســتان  و 
اروپایــي  همایــش  چهاردهمیــن  در 
ــردي  ــات کارب ــتابدهنده ها در تحقیق "ش
و فنــاوری" در کشــور رومانــی ســخنرانی 

ــرد. ک

ــاه در  ــا ۳۱ تیرم ــش از ۲۶ ت ــن همای ای
ــد. ــزار گردی ــي برگ ــور رومان کش

رســاله دکتــري آقــاي حافــظ تقــي 
مشــترک  بــه صــورت  اصانــي  پــور 
ــتان  ــتان و بلوچس ــگاه سیس ــن دانش بی
و  و شــتابگرها  فیزیــک  پژوهشــکده  و 
بــا حمایــت مالــي صنــدوق حمایــت 
ــي  ــاد مل ــاوران بنی ــگران و فن از پژوهش
ــت. ــام اس ــال انج ــور در ح ــگان کش نخب

nipne.ro.http://ecaart۱۴

برگزاری ششمین جلسه کارگروه توسعه اقتصاد دانش بنیان 
استان

توســعه  کارگــروه  جلســه  ششــمین 
اقتصــاد دانــش بنیــان اســتان بــا حضــور 
ــاه در  ــنبه ۱ مردادم ــتاندار در روز ش اس
محــل تــاالر امــام رضــا علیه الســام 
دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان برگــزار 

شــد

پیــرو  روابــط عمومــی،  بــه گــزارش 
برگــزاری ششــمین جلســه کارگــروه 
ــتان  ــان اس ــش بنی ــاد دان ــعه اقتص توس
کــه روز شــنبه ۱ مردادمــاه و بــه ریاســت 
اســتاندار  خیابانــی  مــدرس  دکتــر 
ــاالر  سیســتان و بلوچســتان، در محــل ت
امــام رضا علیه الســام دانشــگاه سیســتان 
و بلوچســتان برگــزار گردیــد، پــس از 
ــط  ــده توس ــام ش ــات انج ــزارش اقدام گ
خیرمقــدم  عــرض  و  کارگــروه  دبیــر 
توســط دکتــر رضایــی ریاســت دانشــگاه، 
ــش را در  ــرات خوی ــه نظ ــن نقط حاضری
راســتای ارتقــاء و توســعه اقتصــاد دانــش 
بنیــان اســتان مطــرح نمودنــد. همچنیــن 

برنامــه ریــزی الزم در جهــت اجــرای 
مصوبــات بعمــل آمــد. در ایــن جلســه بــه 
بررســی شــاخص های کمــی و کیفــی 
ــعه  ــای توس ــب برنامه ه ــود و تصوی موج

اقتصــاد دانــش بنیــان و پیشــنهادات 
ــد. ــه ش ــی پرداخت اجرای

 در پایــان دکتــر مــدرس خیابانــی ضمــن 
ــع  ــون رف ــو پیرام ــزوم گفتگ ــر ل ــد ب تاکی
دانش بنیــان،  اقتصــاد  تقویــت  موانــع 
گفــت: برگــزاری چنیــن جلســاتی، منجــر 
بــه مشــخص شــدن اولویت هــای اســتان، 
وحــدت بیــن دســتگاه ها و هم افزایــی 
بیــن مدیــران و مســئوالن خواهــد شــد.

برگزاری شورای هماهنگی و برنامه ریزی معاونان پژوهش و فناوری 
منطقه هشت

برنامه ریــزی  و  هماهنگــی  شــورای 
معاونــان پژوهــش و فنــاوری منطقــه 
روز  در  کشــور  دانشــگاه های  هشــت 
۱۴ تیــر مــاه در دانشــگاه سیســتان و 

بلوچســتان برگــزار شــد
ــاس  ــی اج ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
برنامه ریــزی  و  هماهنگــی  شــورای 
معاونــان پژوهــش و فنــاوری منطقــه 
ــا  ــاه ب ــنبه ۱۴ تیرم ــه ش ــت روز س هش
ــت  ــان صالحــی معاون ــر پیم حضــور دکت
پژوهشــی وزارت عتــف و دکتــر خیرالدین 
معاونــت فنــاوری و نــوآوری وزارت عتــف 

ــران و مشــاوران وزارت  و تعــدادی از مدی
برگــزار  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم، 
شــد. در ایــن جلســه معاونیــن پژوهشــی 
بلوچســتان،  و  دانشــگاه های سیســتان 
شــهیدباهنر کرمــان، هرمــزگان و ولیعصــر 
ــخنرانی  ــراد س ــه ای ــج( ب ــنجان )ع رفس
ــت  ــه معاون ــه جلس ــد و در ادام پرداختن
ــوآوری  ــاوری و ن ــت فن پژوهشــی و معاون
وزارت عتــف اهــم سیاســت های کان 
ــا ایــن دو حــوزه  و راهبردهــای مرتبــط ب
را بــه ســمع و نظــر معاونیــن پژوهــش و 

ــاندند. ــت رس ــه هش ــاوری منطق فن
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فصلنامه تابستان / دانشگاه سیستان و بلوچستان / شماره4

افتتاح میز دانشگاه-دولت در دانشگاه سیستان و بلوچستان
ــا  ــده ب ــام ش ــای انج ــق هماهنگی ه طب
ــز بررســی های اســتراتژیک ریاســت  مرک
جمهــوری میــز دانشــگاه-دولت در روز 
و  سیســتان  دانشــگاه  در  تیرمــاه   ۲۱

ــد ــاح ش ــتان افتت بلوچس
ــگاه  ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــگاه- ــز دانش ــتان می ــتان و بلوچس سیس

دولت در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان 
غامرضــا  دکتــر  گردیــد.  افتتــاح 
ــود  ــان نم ــگاه بی ــس دانش ــی رئی رضای
ــا مرکــز  ــا هماهنگــی صــورت گرفتــه ب ب
ریاســت  اســتراتژیک  بررســی های 
جمهــوری و بــا توجــه بــه دســتور صریــح 
ــز  ــاح می ــر افتت ــی ب رئیــس جمهــور مبن
پایلــوت  صــورت  بــه  دانشــگاه-دولت 
در چنــد دانشــگاه کشــور، ایــن میــز 
بلوچســتان  و  سیســتان  دانشــگاه  در 
دانشــگاه های  از  یکــی  عنــوان  بــه 
برگزیــده در ایــن زمینــه افتتــاح گردیــد. 
همچنیــن ایشــان در خصــوص هــدف 
ــگاه  ــز در دانش ــن می ــری ای ــکل گی از ش
هــدف  نمــود:  عنــوان  کشــور  هــای 
از ایــن ارتبــاط دو ســویه الگوســازی 

ــم  ــازماندهی و تحکی ــهیل، س ــرای تس ب
ــت.  ــگاه اس ــاد دانش ــت و نه ــه دول رابط
ایــن میــز ابــزار مناســبی بــرای نهادینــه 
ــت  ــگاه و دول ــن دانش ــاط بی ــردن ارتب ک
ــت زمــان  ــگاه دول ــرا از ن ــود زی خواهــد ب
ــگاه ها  ــه دانش ــت ک ــیده اس ــرا رس آن ف
ــه صــورت جــدی و عملــی در تصمیــم  ب
ــور  ــازی های کش ــم س ــا و تصمی گیری ه
نقــش فعــال داشــته باشــند. افتتــاح ایــن 
میــز در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان 
نقطــه عطفــی در بهره گیــری از ظرفیــت 
علمــی و نخبــگان در ایــن دانشــگاه و 
ــای  ــور ارتق ــه  بمنظ ــگاه های منطق دانش
حکمرانــی و نقــش موثــر جامعــه آمــوزش 
عالــی در تصمیــم ســازی و تصمیــم 
ــاری  ــک و ی ــه کم ــت ب ــری در دول گی

ــت. ــگاهیان اس دانش

ــا توجــه  ــوان نمــود: ب ــی عن ــر رضای دکت
بــه نــگاه ویــژه دولــت ســیزدهم و تاکیــد 
در  دانشــگاهیان  نقــش  اهمیــت  بــر 
ــن  ــور ای ــای کان کش ــبرد برنامه ه پیش
ــرای نخبــگان و  میــز فرصــت مناســبی ب
اعضــای هیــات علمــی اســت کــه ایــده و 
ــری  ــه و نظ ــه، نوآوران ــای فناوران طرح ه
در موضوعــات اقتصــادی، سیاســی علــوم 
ــد.  ــور دارن ــی کان کش ــانی و صنعت انس
ــز  ــداف می ــوص اه ــه درخص وی در ادام
دانشــگاه  ایــن  در  دولــت  و  دانشــگاه 
ــورت  ــه ص ــز ب ــن می ــداف ای ــت: اه گف
کان بــر ســه محــور اصلــی اســتوار 

ــت: اس

ــه  ــه بدن ــده دانشــگاهیان ب ــال ای ۱- انتق
ــتانی ــی و اس ــطح مل ــی در دو س اجرای

دســتگاه های  اولویت هــای  انتقــال   -۲
اجرایــی و نیازهــا و مــوارد پژوهشــی بــه 

دانشــگاه
۳- ایجــاد یــک نقطــه محــوری در بیــن 
ــرای  ــوص اج ــگاه در خص ــن دانش چندی

مگاپروژه هــا و موضوعــات کان

نمایشگاه محصوالت دانش 
بنیان ،فناور و خالق برگزار شد

دانش بنیــان،  محصــوالت  نمایشــگاه   
و  سیســتان  اســتان  خــاق  و  فنــاور 
بلوچســتان برگــزار شــددر این نمایشــگاه 
۲۴ شــرکت دانــش بنیــان، ۱۴۰ شــرکت 
فنــاور، ۳۷ شــرکت خــاق حضــور دارنــد.

ــا  ــاه ت ــر م ــتم تی ــگاه ازهش ــن نمایش ای
دهــم تیــر مــاه جــاری در محــل برپایــی 
برپــا   زاهــدان  بین المللــی  نمایشــگاه 

ــود. ب
واحــد  و  شــرکت  اســت ۲۱  گفتنــی 
فنــاور از واحدهــای مســتقر در خانــه 
خــاق و مرکــز رشــد دانشــگاه سیســتان 
و بلوچســتان در نمایشــگاه فــوق شــرکت 

ــد کردن

آیین دانش آموختگی برای دانشجویان کارشناسی برگزار شد

آئیــن دانش آموختگــی ویــژه دانشــجویان 
ــا  ــاه ب ــی ۱۴۰۱ در روز ۴ تیرم کارشناس
حضــور دانش آموختــگان، خانواده هــای 
ایشــان، اســاتید و مســئوالن دانشــگاه 

ــد ــزار ش ــتان برگ ــتان و بلوچس سیس

بــه گــزارش روابــط عمومــی، آئیــن 
دانشــجویان  ویــژه  دانش آموختگــی 
ــا حضــور  ــاه ب کارشناســی در روز ۴ تیرم
ــان،  ــای ایش ــگان، خانواده ه دانش آموخت
اســاتید و مســئوالن دانشــگاه سیســتان و 

ــد. ــزار ش ــتان برگ بلوچس

ایــن آییــن بــرای دانــش آموختــگان 
کارشناســی ۱۴۰۱ بصــورت حضــوری 
کرونــا  دوره  فارغ التحصیــان  بــرای  و 

بصــورت مجــازی برگــزار گردیــد.
ایــن مراســم راس ســاعت ۲۰ روز شــنبه 
۴ تیــر بــا حضــور هیــات رئیســه و اعضای 
هیــات علمــی و بــا ســخنرانی دکتــر 
دانشــگاه  ریاســت  رضایــی  غامرضــا 
آغــاز شــد و پــس از اجــرای برنامه هــای 
ــس  ــت پ ــت و در نهای ــه یاف ــوع ادام متن
ــس  ــن عک ــوگندنامه و گرفت ــت س از قرائ
 ۲۲:۳۰ ســاعت  در  یــادگاری  هــای 

ــت. ــه یاف خاتم
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موفقیت ۲۳ دانشجوی دانشگاه در مرحله نخست بیست و هفتمین المپیاد علمی-دانشجویی کشور

دانشــگاه  دانشــجوی   ۲۳ موفقیــت 
مرحلــه  در  بلوچســتان  و  سیســتان 
المپیــاد  نخســت بیســت و هفتمیــن 
علمی-دانشــجویی کشــور در ســال ۱۴۰۱

بــه گــزارش روابــط عمومــی، از تیــم 
اعزامــی دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان 
هفتمیــن  و  بیســت  اول  مرحلــه  بــه 
ــوری  ــجویی کش ــی - دانش ــاد علم المپی
ــد،  ــزار ش ــت ماه ۱۴۰۱ برگ ــه اردیبهش ک
۲۳ نفر از دانشــجویان دانشــگاه سیســتان 
و بلوچســتان موفــق بــه راهیابــی بــه 

ــدند. ــاد ش ــن المپی ــی ای ــه نهای مرحل
دانشــجویان  افــراد  المپیــاد  ایــن  در 
ــر از دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان  زی
موفــق بــه صعــود بــه مرحلــه نهایــی ایــن 

ــدند: ــاد ش المپی

ــات  ــان و ادبی ۱-ســمیرا شــه بخــش، زب
فارســی

حســین آبادی،  ۲-محدثــه 
ســی مین شنا ز

۳-    کیانا نادری نژاد، زمین شناسی

۴-    امیــر اصفهانــی، مهندســی مــواد و 
متالــورژی

فیض آبــادی،  پورمــرادی  علــی      -۵
مهندســی مــواد و متالــورژی

۶-    صابره یارمحمدی، علوم تربیتی
۷-    ســاحل الســادات انصــاری کرمانــی، 

ــی زیست شناس
۸-    مرضیه محمدیان، زیست شناسی

۹-    فاطمه جمالی، حقوق
۱۰-    زهــرا حســنی رک، مهندســی 

ــران عم
۱۱-    معصومه سابقی، علوم جغرافیا

۱۲-    اسماً شکرزهی، علوم جغرافیای
امیــری پــور، علــوم  ۱۳-    ســکینه 

فیــای جغرا
علــوم  زهــی،  اســماعیل  آرزو      -۱۴

جغرافیــا
۱۵-    علیرضا رأفت، علوم اقتصاد

ــهرکی،  ــیما ش ــوش س ــا خ ۱۶-    کیمی
ــوم اقتصــاد عل

۱۷-    بهروز میر، علوم اقتصاد
۱۸-    ســید ســعید اســامی نــژاد، علــوم 

د قتصا ا
۱۹-    معین ابراهیمی پارسا، شیمی
۲۰-    میثم آذر کیش، روان شناسی
۲۱-     ساجده معایی، روان شناسی

۲۲-    یکتا جعفری، دروان شناسی
ــی،  ــدان باران ــی خن ــی عل ۲۳-    مرتض

روان شناســی

الزم بــه ذکــر اســت در ســال گذشــته ۱۴ 
نفــر از دانشــجویان دانشــگاه سیســتان و 
ــاد  ــی المپی ــه پایان ــه مرحل ــتان ب بلوچس
ــال  ــد و در س ــه بودن ــجویی راه یافت دانش
چشــمگیری  رشــد  شــاهد  جــاری 

ــتیم. هس
ضمــن تبریــک بــه ایــن دانشــجویان 
عزیــز، موفقیــت ایشــان را در مرحلــه 
نهایــی المپیــاد ســال ۱۴۰۱ آرزومندیــم.

برگزاری کارگاه آشنایی و شناخت شهاب سنگ ها توسط مرد شهاب سنگی ایران

و شــناخت  آشــنایی  آموزشــی  کارگاه 
بــه همــت  تخصصــی شهاب ســنگ ها 
برنامه ریــزی  و  جغرافیــا  دانشــکده 
و  سیســتان  دانشــگاه  محیطــی 
بلوچســتان در روز ۹ تیرمــاه، توســط 
ــد ــزار ش ــران برگ ــنگی ای ــرد شهاب س م

روابــط عمومــی، کارگاه  بــه گــزارش 
آموزشــی آشــنایی و شــناخت تخصصــی 
دانشــکده  همــت  بــه  شهاب ســنگ ها 
محیطــی  برنامه ریــزی  و  جغرافیــا 
ــتان در روز  ــتان و بلوچس ــگاه سیس دانش
۹ تیرمــاه، توســط مــرد شهاب ســنگی 

ــد. ــزار ش ــران برگ ای
و  اســاتید  دغدغه هــای  از  یکــی 
فارغ التحصیــل  از  پــس  دانشــجویان 
شــدن کارآفرینــی و ایجــاد شــغل اســت. 
رشــته جغرافیــا )گرایــش ژئومورفولــوژی( 
و رشــته معــدن دانشــگاه سیســتان و 

بلوچســتان و دانشــکده صنعــت و معــدن 
خــاش بــا توجــه بــه آشــنایی نســبی آنهــا 
بــا مباحــث زمیــن شناســی بــر آن شــدند 
بــا  آشــنایی  خصــوص  در  کارگاهــی 
ــن  ــد. بدی ــزار نماین ــنگ ها برگ شهاب س
کمالــی  حجــت  مهنــدس  از  منظــور 
ــران و  ــنگ ای ــرد شهاب س ــه م ــب ب ملق
مدیــر مــوزه شهاب ســنگ های ایــران 

ــد . ــل آم ــوت بعم دع
مهنــدس حجــت کمالــی متولــد ۱۸ 
ــان،  ــهر کرم ــال ۱۳۶۱ در ش ــاه س دی م
کار  در  کــه  اســت  ســال   ۱۵ حــدود 
علمــی  مطالعــه  و  پژوهــش  تحقیــق، 
ــال اســت  ــه ی شهاب ســنگ ها فع درزمین
ایشــان بــا کشــف بیــش از ۳۰۰۰ قطعــه 
شهاب ســنگ منحصــر بــه فــرد از سراســر 
کشــور رکــوردار کشــف شهاب ســنگ در 
ــت  ــا ثب ــال ۲۰۱۶ ب ــت. در س ــران اس ای

شهاب ســنگ  قطعــه   ۲۰۰ از  بیــش 
و  ایشــان  توســط  جهانــی  بولتــن  در 
گروهشــان، ایــران رتبــه ی دوم جهــان را 
ــن  ــت آورد. همچنی ــیلی بدس ــس از ش پ
ــن  ــش از ای ــه پی ــران ک ــی ای ــه ی کل رتب
ــود  ــان، ۱۲۲ ب ــور جه ــن ۱۳۶ کش در بی
ــرد. ایشــان  ــدا ک ــا پی ــه ی ۹ ارتق ــا رتب ت
بــا اهــدای شهاب ســنگ کرمــان ۱۵۴ 
در آبــان مــاه ۹۶ بــه دانشــگاه تهــران بــه 
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عنــوان اولیــن اهــدا کننــده شهاب ســنگ 
در ایــران شــناخته می شــود.

کرمــان ۱۳۸  همچنیــن شهاب ســنگ 
تهــران،  جغرافیــای  دانشــکده  بــه 
ــازمان  ــه س ــنگ Chondrite ب شهاب س
کشــور  شــرق  شــمال  زمین شناســی 
کرمــان  شهاب ســنگ  و  )مشــهد( 
ــازمان  ــن س ــوم زمی ــوزه عل ــه م ۱۵۳ ب
معدنــی  اکتشــافات  و  زمین شناســی 
ایشــان  اهدایی هــای  از دیگــر  کشــور 
آموزشــی  و  علمــی  ســازمان های  بــه 
کشــور می باشــد. مهنــدس کمالــی تنهــا 
ــه داری  ــمی مجموع ــوز رس ــده مج دارن
و مــوزه داری شهاب ســنگ از ســازمان 

اســت. کشــور  موزه هــای 
ایــن  برگــزاری  بــا  کمالــی  حجــت 
ــورت  ــه ص ــه ب ــت ک ــن فردیس دوره اولی
تخصصــی راه را بــرای دانــش آموختــگان 
و عاقمنــدان ایــن رشــته همــوار نمــوده 

ــت. اس
عملــی  جهــت  کارگاه  ایــن  متولیــان 
ــن  ــزاری ای ــس از برگ ــوع پ ــدن موض ش
ــازی  ــر س ــدی از کارگاه جواه دوره بازدی
ــل  ــه عم ــن آوری ب ــم و ف ــارک عل در پ

ــد. آوردن
ــی  ــیار خوب ــتقبال بس ــن کارگاه از اس ای
برخــوردار بــود و بیــش از ۵۵ نفــر در 

کارگاه از رشــته های مختلــف شــرکت 
نمودنــد. آنچــه جالــب توجــه بود شــرکت 
افــراد از شــهرهای مختلــف از جملــه 
ــد  ــدان و قصرقن ــیراز، نهبن ــان، ش اصفه
بــود. بــا توجــه بــه ایــن اســتقبال میتــوان 
بیــان کــرد کــه دانشــگاه و متولیــان 
ــه مقصــود  ــن کارگاه ب ــده ای ــزار کنن برگ
ــراد  ــه اف ــوری ک ــه ط ــیده اند ب ــود رس خ
بــا توجــه بــه عاقــه شدید شــان بــه ایــن 
موضــوع بیــش از ۱۸ ســاعت مســافرت را 
ــن  ــه ای ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــه جــان خریدن ب
ــد و بیشــتر شــرکت  کارگاه شــرکت کنن
ــرای خــود بســیار  ــدگان جلســه را ب کنن

ــد. ــی نمودن ــد ارزیاب مفی

حضور دکتر خیاطیان، ریاست مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در غرفه دانشگاه
مرکــز  رئیــس  روزه  یــک  ســفر  در 
ریاســت  اســتراتژیک  بررســی های 
و  سیســتان  اســتان  بــه  جمهــوری 
بلوچســتان، نمایشــگاه محصــوالت دانــش 
بنیــان، فنــاور و خــاق اســتان بــا حضــور 

دکتــر خیاطیــان افتتــاح شــد.

ــگاه  ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
نمایشــگاه  بلوچســتان،  و  سیســتان 
و  فنــاور  دانش بنیــان،  محصــوالت 
ــتان  ــتان و بلوچس ــتان سیس ــاق اس خ
ــر  ــا حضــور دکت ــروز ب ــر ام ــش از ظه پی
ــز  ــس مرک ــان، رئی ــادق خیاطی محمدص
بررســی های اســتراتژیک، دکتــر حســین 
مــدرس خیابانــی اســتاندار سیســتان 
ــی  ــا رضای ــر غامرض ــتان، دکت و بلوچس
رئیــس دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان، 

ــتان  ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
ــتانی  ــئوالن اس ــری از مس ــع دیگ و جم
نمایشــگاه های  دائمــی  محــل  در 

بین المللــی زاهــدان افتتــاح شــد.

در ایــن بازدیــد دکتــر خیاطیــان و هیــات 
از نزدیــک بــا توانمندی هــا و  همــراه 
ــان،  ــش بنی ــرکت های دان ــوالت ش محص
فنــاور و خــاق اســتان آشــنا شــده و بــا 
ــو  ــه گفت وگ ــرکت ها ب ــن ش ــران ای مدی

ــد. پرداختن
ــش  ــرکت دان ــگاه ۲۴ ش ــن نمایش در ای
بنیــان، ۱۴۰ شــرکت فنــاور، ۳۷ شــرکت 

ــد. خــاق حضــور دارن
ــر  ــتم تی ــروز هش ــگاه از ام ــن نمایش ای
مــاه جــاری در محــل برپایــی نمایشــگاه 
بین المللــی زاهــدان برپــا و تــا دهــم تیــر 

ــود. ــر خواهــد ب مــاه جــاری دای
گفتنــی اســت هم اکنــون ۳۴ شــرکت 
دانــش بنیــان، ۴۳ شــرکت خــاق و 
معاونــت  از  مجــوز  دارای  ۸۰ شــرکت 
ــاوری ریاســت جمهــوری در  علمــی و فن
پــارک علــم و فنــاوری اســتان سیســتان 
و بلوچســتان مســتقر هســتند و ۱۲۱ 
شــرکت نیــز در چرخــه اخــذ مجــوز 
و  علمــی  معاونــت  از  بنیانــی  دانــش 

ــد. ــرار دارن ــاوری ق فن

دکتر خیاطیان: آمادگی مرکز بررسی های استراتژیک برای ایجاد کارگروه ویژه برای آب سیستان و 
بلوچستان

مرکــز  رئیــس  هم اندیشــی  نشســت 
ریاســت  اســتراتژیک  بررســی های 
جمهــوری بــا اعضــای هیــات علمــی 
و  سیســتان  اســتان   دانشــگاه های 

 ۸ چهارشــنبه  بعدازظهــر  بلوچســتان، 
ــی دانشــگاه سیســتان  ــه میزبان ــاه ب تیرم

برگــزار شــد. بلوچســتان  و 
ــگاه  ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
دکتــر  بلوچســتان،  و  سیســتان 
محمدصــادق خیاطیــان در ایــن نشســت 
ضمــن ابــراز خرســندی از حضــور در 
ــت:  ــتان، گف ــتان و بلوچس ــتان سیس اس
واســطه  بــه  پیــش  از ســال ها  بنــده 
مســئولیت در وزارت علــوم بــا این اســتان 

آشــنا بــودم و امــروز نیــز بیــش از پیــش 
ــای  ــتان در حوزه ه ــای اس ــا ظرفیت ه ب
علمــی، فنــاوری و نخبگانــی آشــنا شــدم.

ــتراتژیک  ــی های اس ــز بررس ــس مرک رئی
ادامــه داد: تــا پیــش از ایــن، فضــای 
ــگان  ــگاه و نخب ــا دانش ــت ب ــاط دول ارتب
اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  در 
ــت ســیزدهم  ــا در دول وجــود نداشــت ام
بیــن  ســاختارمند  ارتبــاط  برقــراری 
ــت  ــا دول ــی ب ــبکه نخبگان ــگاه و ش دانش
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ــوان یکــی از ماموریت هــای مهــم  ــه عن ب
از ســوی آیــت اهلل رئیســی بــه مرکــز 
ــتا  ــن راس ــد. در ای ــپرده ش ــی ها س بررس
ــگان و  ــک نخب ــت و کم ــد حمای نیازمن
ــی  ــه پیشــنهادها و راهکارهــای اجرای ارائ
از ســوی دانشــگاه ها هســتیم تــا بتوانیــم 
و  کــرده  فعال تــر  را  ظرفیــت  ایــن 
ــن  ــش بی ــد و اثربخ ــاط کارآم ــک ارتب ی

ــم. ــرار کنی ــت برق ــگاه و دول دانش

در ایــن جلســه دکتــر غامرضــا رضایــی، 
رئیــس دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان 
در ســخنانی بــا اشــاره بــه ضــرورت 
ــاد  ــگاهیان در جه ــگ دانش ــور پررن حض
اهمیــت  دانشــگاهیان  گفــت:  تبییــن 
ویــژه ای بــرای نظــام دارنــد و ایــن انتظــار 
ــرایط  ــن ش ــاتید در ای ــه اس ــی رود ک م
خــود  درس  کاس هــای  در  ســخت، 
شــرایط را بــرای دانشــجویان تبییــن 

ــد. کنن

ــا بیــان اینکــه در دولــت ســیزدهم  وی ب
حضــور و نقــش دانشــگاهیان در قــوه 
مجریــه پررنــگ بــوده اســت، اظهــار 
ــی  ــات علم ــای هی ــاتید و اعض ــرد: اس ک
ــدد  ــات متع ــر در جلس ــال اخی  در یکس
اســتانداری و بخش هــای مختلــف اســتان 
حضــور موثــر داشــتند و امیدواریــم ایــن 

ــود. ــر ش ــور پررنگ ت حض

در ادامــه این نشســت هم اندیشــی اعضای 
هیــات علمــی  دانشــگاه های سیســتان 
و بلوچســتان دربــاره ضــرورت توجــه بــه 
ــت آن،  ــری از هدررف ــع آب و جلوگی مناب
اهمیــت توســعه فناوری هــای پایــدار 
منابــع آبــی غیــر متعــارف، عــدم توســعه 
انرژی هــای نــو در اســتان  سیســتان و 
بلوچســتان، ضــرورت توجــه بــه موضــوع 
ریزگردهــا، تغییــر اقلیــم، چالش هــای 
توســعه اقتصــادی اســتان، مشــکات 
اجتماعــی کــودکان کار و حاشیه نشــینی 
ــدن  ــش مع ــای بخ ــتان، چالش ه در اس
اســتان، چالش هــای توســعه راه هــای 
بخــش  چالش هــای  نیــز  و  اســتان 
کشــاورزی نظــرات و پیشــنهادات خــود را 
مطــرح و راهکارهــای خــود را بــرای رفــع 

ــد. ــوان کردن ــا عن ــن چالش ه ای

دانشگاه سیستان و بلوچستان در بین 44 دانشگاه ایرانی برتر 
رتبه بندی الیدن

نتایــج  الیــدن،  رتبه بنــدی  نظــام 
ــا در  ــر دنی ــگاه های برت ــدی دانش رتبه بن
ــر  ــود را منتش ــادی خ ــال ۲۰۲۲ می س
ــگاه  ــاس آن ۴۴ دانش ــر اس ــه ب ــرد ک ک
ــتان و  ــگاه سیس ــه دانش ــی از جمل ایران
بلوچســتان در جمــع ۱۳۱۸ دانشــگاه 

ــت. ــرار گرف ــان ق ــر جه برت

بــه گــزارش روابــط عمومــی، دکتــر 
گــروه  مدیــر  صراطــی،  منصــوره 
ــوم و  ــتنادی عل ــه اس ــدی مؤسس رتبه بن
پایــش علــم و فنــاوری )ISC( بــا اعــام 
ــال  ــدی س ــت: در رتبه بن ــر گف ــن خب ای
ــداد ۴۴ دانشــگاه  ــن نظــام، تع جــاری ای
از ایــران در جمــع ۱۳۱۸ دانشــگاه برتــر 
جهــان قــرار گرفــت. ایــن در حالی اســت 
کــه در ســال قبــل ۳۶ دانشــگاه از ایــران 
ــته اند. ــدی حضــور داش ــه بن ــن رتب در ای

صراطــی گفــت: در بیــن کشــورهای 
ــا حضــور ۴۴ دانشــگاه  اســامی، ایــران ب
ــگاه  ــا ۳۲ دانش ــه ب ــت، ترکی ــه نخس رتب
رتبــه دوم و مصــر بــا ۱۰ دانشــگاه رتبــه 
ــدن یکــی از نظام هــای  ســوم را دارد. الی
ــه  ــت ک ــگاهی اس ــی دانش ــر ارزیاب معتب
دنیــا  برتــر  دانشــگاه های  ســاله  هــر 
معتبــر  شــاخص های  اســاس  بــر  را 
ــدی  ــی و رتبه بن ــورد ارزیاب علم ســنجی م

قــرار می دهــد.

در   ISC رتبه بنــدی  گــروه  مدیــر 
ــی  ــت علم ــار مرجعی ــت: معی ــه گف ادام
ــارات  ــداد کل انتش ــی( از تع ــر علم )تاثی

و شــاخص هایی چــون مقــاالت یــک 
درصــد برتــر، مقــاالت پنــج درصــد برتــر، 
ــاالت ۵۰  ــر و مق ــاالت ۱۰ درصــد برت مق
درصــد برتــر به صــورت تعــداد و ســهم از 
کل و نیــز تعــداد کل انتشــارات، مجمــوع 
و میانگیــن تعــداد اســتنادهای انتشــارات 
دانشــگاه TCS و MCS و نیــز مجمــوع 
و میانگیــن تعــداد اســتنادات نرمــال 
شــده )بــه رشــته و ســال( دانشــگاه 
TNCS و MNCS بهــره گرفتــه اســت 
)دو شــاخص آخــر در صفحــه اصلــی 

نتایــج نشــان داده نمی شــود(.

دیپلماســی  معیــار  در  داد:  ادامــه  وی 
علمــی از شــاخص هایی چــون تعــداد کل 
ــکاری  ــی، هم ــکاری علم ــارات، هم انتش
صنعتــی،  همــکاری  بین المللــی، 
ــی  ــه جغرافیای ــا فاصل همــکاری علمــی ب
همــکاری  و  کیلومتــر   ۱۰۰ از  کمتــر 
ــی بیشــتر از  ــه جغرافیای ــا فاصل علمــی ب
ــداد و  ــورت  تع ــه ص ــر )ب ۵۰۰۰ کیلومت

ــت. ــرده اس ــتفاده ک ــهم از کل( اس س

صراطــی افــزود: معیــار دسترســی آزاد به 
انتشــارات نیــز از شــاخص  های تعــداد 
دسترســی  انتشــارات  انتشــارات،  کل 
ــی،  ــی آزاد طای ــارات دسترس آزاد، انتش
هیبریــد،  آزاد  دسترســی  انتشــارات 
انتشــارات دسترســی آزاد برنــز، انتشــارت 
دسترســی آزاد ســبز )بــه صــورت تعــداد 

و ســهم از کل( تشــکیل می  شــود.

وی یــادآور شــد: معیــار تنــوع جنســیتی 
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فصلنامه تابستان / دانشگاه سیستان و بلوچستان / شماره4

برگزاری کارگاه های آموزشی آنالین در حوزه علوم انسانی و اجتماعی ویژه اتباع افغانستانی

همــکاری  شــاخص  های  شــامل  نیــز 
بــا نویســندگانی کــه جنســیت آنهــا 
مشــخص نیســت، نویســندگان مــرد )بــه 
نســبت کل نویســندگان(، نویســندگان 
نویســندگان(،  کل  نســبت  )بــه  زن 
نویســندگان مــرد )بــه نســبت تمــام 
نویســندگان مــرد و زن(، نویســندگان 
ــه نســبت تمــام نویســندگان مــرد  زن )ب
و زن( اســت. جــدول زیــر معیارهــا و 
ــان  ــدن نش ــدی الی ــاخص  های رتبه  بن ش

ــت. ــده اس داده ش
ــدن  ــدی الی ــه داد: نظــام رتبه بن وی ادام
رتبــه  نظام هــای  ســایر  خــاف  بــر 
ــرای  ــا، ب ــطح دنی ــود در س ــدی موج بن
دانشــگاه های حاضــر در نظــام خــود، 
نمی کنــد،  محاســبه  واحــد  رتبــه ای 
ــا و  ــاس معیاره ــر اس ــگاه ها ب ــه دانش بلک
ــدن  ــام الی ــود در نظ ــاخص های موج ش
مــورد رتبه بنــدی قــرار می گیرنــد. از 
ــدی  ــای رتبه بن ــن رو یکــی از ویژگی ه ای
الیــدن ایــن اســت کــه بــه دانشــگاه های 
ــه کل  ــود، رتب ــدی خ ــر در رتبه بن حاض
ــه شــاخص ها  ــر کلی ــه از تاثی ــه برگرفت ک
و وزن هــای مرتبــط بــا آن هــا اســت، 
ــه  ــرای کلی اختصــاص نمی دهــد، بلکــه ب
ــرات  ــاخص ها نم ــن ش ــگاه ها در ای دانش
و رتبه هــا را جداگانــه محاســبه و منتشــر 

می کنــد.
ــت:  ــدی ISC گف ــه بن ــروه رتب ــر گ مدی

ــران در  ــداد دانشــگاه های حاضــر از ای تع
ایــن رتبه بنــدی ۴۴ دانشــگاه اســت کــه 
ــگاه  ــل ۳۶ دانش ــال قب ــار در س ــن آم ای
ــوم  ــگاه عل ــداد ۸ دانش ــت. تع ــوده اس ب
پزشــکی  علــوم  کرمانشــاه،  پزشــکی 
جنــدی شــاپور اهــواز، محقــق اردبیلــی، 
و  سیســتان  کردســتان،  خوارزمــی، 
بلوچســتان، صنعتــی شــیراز، بین المللــی 
امــام خمینــی در ســال جــاری میــادی 

ــد. ــای گرفتن ــدی ج ــن رتبه بن در ای

ــوم  ــتنادی عل ــه اس ــل از مؤسس ــه نق ب
و پایــش علــم و فنــاوری )ISC(، وی 
افــزود: در ســال ۲۰۲۲، دانشــگاه های 
ــت  ــران، تربی ــکی ته ــوم پزش ــران، عل ته
بهشــتی،  شــهید  پزشــکی  مــدرس، 
صنعتــی امیرکبیــر، صنعتــی شــریف، 
ــی  ــز، صنعت ــران، تبری ــت ای ــم و صنع عل
علــوم  واحــد  اســامی  آزاد  اصفهــان، 
پزشــکی  علــوم  تهــران،  تحقیقــات  و 
ــوم  ــران، فردوســی مشــهد، شــیراز، عل ای
ــوم  ــهید بهشــتی، عل ــز، ش پزشــکی تبری
پزشــکی مشــهد، علــوم پزشــکی شــیراز، 
ــی،  ــن طوس ــه نصیرالدی ــی خواج صنعت
گیــان،  اصفهــان،  پزشــکی  علــوم 
باهنــر  شــهید  نــور،  پیــام  اصفهــان، 
کرمــان، ارومیــه، کاشــان، علــوم پزشــکی 
شــاهرود،  رازی،  ســمنان،  کرمانشــاه، 
بوعلــی ســینا، صنعتــی نوشــیروانی بابــل، 

یــزد، علــوم پزشــکی جنــدی شــاپور 
ــواز،  ــران اه ــهید چم ــان، ش ــواز، زنج اه
محقــق اردبیلــی، خوارزمــی، صنعتــی 
ــی  ــدران، صنعت ــتان، مازن ــهند، کردس س
مالــک اشــتر، بین المللــی امــام خمینــی، 
صنعتــی شــیراز، سیســتان و بلوچســتان 
در رتبه بنــدی الیــدن حضــور دارنــد.

ــور ۴۴  ــا حض ــران ب ــت: ای ــی گف صراط
رتبه بنــدی،  نظــام  ایــن  در  دانشــگاه 
همچــون ســال های گذشــته در بیــن 
کشــورهای اســامی رتبــه نخســت را بــه 
لحــاظ تعــداد دانشــگاه در اختیــار خــود 
ــه  ــه و مصــر ب ــران، ترکی ــس از ای دارد. پ
ــا ۳۲ و ۱۰ دانشــگاه رتبه هــای  ترتیــب ب

ــد. ــوم را دارن دوم و س

https : / /www .leidenranking .
com/Ranking/University۲۰۲۲
=fieldId&۱۸۰۵۹=universityId?
fractionalCou&۱=periodId&۱
performanceDimen&۱=nting
rankingIndicator=pp_&۰=sion
۱۰۰=minNPubs&top۱۰

https://www.isna.ir/
/۱۴۰۱۰۴۰۶۰۳۶۵۹/news

بــا  بلوچســتان  و  سیســتان  دانشــگاه 
همــکاری انجمــن علمــی مطالعــات صلــح 

ــران، ای
ویــژه  بین المللــی  تابســتانی  مدرســه 
دانشــجویان و پژوهشــگران افغانســتانی را 
در تیرمــاه ســال جــاری برگــزار می کنــد

ــگاه  ــی، دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
سیســتان و بلوچســتان بــا همــکاری 
ــران،  ــح ای ــات صل ــی مطالع ــن علم انجم
ویــژه  بین المللــی  تابســتانی  مدرســه 
دانشــجویان و پژوهشــگران افغانســتانی را 

ــد. ــی کن ــزار م برگ
طــی ایــن دوره کــه از تیرمــاه ســال 
کارگاه هــای  می شــود،  آغــاز  جــاری 
علــوم  حــوزه  در  آنایــن  آموزشــی 
انســانی و اجتماعــی بــا تدریــس اســتادان 

برجســته از ایــران و افغانســتان ارائــه 
ــد. ــد ش خواه

دانشــجویان  عمــوم  بــرای  شــرکت 
ســاکن  افغانســتانی  پژوهشــگران  و 
دیگــر کشــورها  و  ایــران  افغانســتان، 
رایــگان اســت. در پایــان هــر یــک از 
ــش از  ــه در بی ــانی ک ــه کس ــا، ب دوره ه

هفتــاد درصــد کارگاه هــا فعاالنــه شــرکت 
ــدن ایــن دوره  نماینــد، گواهینامــه گذران
ــد  ــاء خواه ــی اعط ــن الملل ــی بی آموزش

ــد. ش
https://www.usb. :وب ســایت کارگاه

ac.ir/meet



18

ن 
ستا

وچ
و بل

ن 
ستا

سی
اه 

شگ
دان

ن 
ستا

تاب
مه 

لنا
فص

نمایشگاه، توانمندیها، دست آفریده ها و دستاوردهای زنان سیستان و بلوچستان برگزار شد

ــده  ــت آفری ــا، دس ــگاه، توانمندیه  نمایش
هــا و دســتاوردهای زنــان سیســتان و 

ــد . ــزار ش ــتان برگ بلوچس
ارتقــاء  هــدف  بــا  نمایشــگاه  ایــن 
کارهــای  و  کســب  توانمندی هــای 
ــت از  ــی و حمای ــاغل خانگ ــرد و مش خ
دســتاوردهای بانــوان اســتان از ۳۱ خرداد 
ــتان و  ــگاه سیس ــر در دانش ــار تی ــا چه ت
بلوچســتان در حــال برگــزاری اســت.

ــت شــورای  ــا محوری ــوق ب  نمایشــگاه  ف
شــهرداری  زاهــدان،  شــهر  اســامی 
و  سیســتان  دانشــگاه  و  زاهــدان 
بلوچســتان و بــرای نخســتین بــار در 
ــده  ــا ش ــِی برپ ــگاه علم ــا ن ــدان و ب زاه

اســت.
ــا تخصصــی  تاکنــون نمایشــگاه هــا صرف
ــار  ــتین ب ــن نخس ــد و ای ــزار می ش برگ
ــا هــدف  اســت کــه در ســطح اســتانی ب
ارتقــاء توانمندی هــا و کســب و کارهــای 
ــز  ــی و نی ــاغل خانگ ــی مش ــرد و حت خ
ــوص  ــتان بخص ــان اس ــتاوردهای زن دس
در حــوزه پژوهشــی چنیــن نمایشــگاهی 

برگــزار می شــود.
مدیــر مرکــز نــوآوری دانشــگاه سیســتان 
و بلوچســتان در این بــاره گفــت: ایــن 

راســتای  در  دارد  آمادگــی  دانشــگاه 
ــتغال  ــاد اش ــال و ایج ــعار س ــق ش تحق
دســتگاه های  بــا  اســتان  در  پایــدار 
اجرایــی تفاهم نامــه همــکاری منعقــد 
کنــد بطــوری کــه نمایشــگاه بانــوان 
ــال  ــدف در ح ــن ه ــا ای ــز ب ــتان نی اس

برگــزاری اســت.
ــا بیــان اینکــه توجــه  مرتضــی مســرور ب
ــر  ــاوه ب ــع آن ع ــع موان ــد و رف ــه تولی ب
ــدون  ــزوده، ب ــق اقتصــادی و ارزش اف رون
شــک در افزایــش اشــتغال و کارآفرینــی 
و کاهــش معضــل بیــکاری نقــش مهمــی 
ــار داشــت:   ــد، اظه ــته باش ــد داش می توان
نوآورانــه بــودن و توجــه بــه اقتصــاد 
محلــی و ظرفیتهــای منطقــه ای بــه 
اقتصــاد  تحقــق  مهــم  ارکان  عنــوان 

ــان  ــش بنی ــرکتهای دان ــی در ش مقاومت
ــرار دارد. ــاص ق ــه خ ــورد توج م

ــدود  ــگاه از ح ــن دانش ــه داد: ای وی ادام
یــک ســال گذشــته اقــدام بــه راه انــدازی 
مرکــز نــوآوری احســان بــا همــکاری  
ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام)ره( 
کــرده اســت کــه در آن عــاوه بــر هدایت 
ایــده هــا بــه ســمت کســب و کار پایــدار 
ــا ســود  ــا پرداخــت تســهیات بانکــی ب ب
ــق  ــای خل ــدازی کارگاه ه ــا راه ان ــدک ب ان
ــرای  ــه ب ــاد زمین ــال ایج ــه دنب ــده ب ای
ــتان  ــردم اس ــتعدادهای م ــکوفایی اس ش

ــوان اســت. ــژه بان ــه وی ب
ــاور  ــد فن ــد واح ــوق چن ــگاه ف در نمایش
ــرده و  ــرکت ک ــگاه ش ــد دانش ــز رش مرک

ــد. ــه دادن ــود را ارائ ــوالت خ محص

انتخاب مرکز بهداشت و درمان دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان مرکز نمونه کشوری

دانشــگاه  درمــان  و  بهداشــت  مرکــز 
دهمیــن  در  بلوچســتان  و  سیســتان 
ــت و  ــز بهداش ــای مراک ــی روس گردهمای
درمــان دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش 
ــه  ــز نمون ــوان مرک ــه عن ــور ب ــی کش عال

ــد ــاب ش ــوری انتخ کش

ــن  ــی، دهمی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــت و  ــز بهداش ــای مراک ــی روس گردهمای
درمــان دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش 
عالــی کشــور بــه میزبانــی دانشــگاه 
ــزار  ــاه برگ ــخ ۴ و ۵ تیرم ــه در تاری ارومی

ــد.  گردی
برتــر،  مراکــز  از  ایــن گردهمایــی  در 
نمونــه و فعــال کشــوری در ســال ۱۳۹۹ 
تقدیــر بــه عمــل آمــد و مرکــز بهداشــت 
و درمان دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان 

ــن  ــوری در ای ــه کش ــز نمون ــوان مرک بعن
ــد.  ســال انتخــاب گردی

ــی ۶  ــن گردهمای ــن در خــال ای همچنی
کمیســیون در حــوزه مراکــز بهداشــت و 

درمــان تشــکیل شــد.

دکتــر  کــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
خلیلی پــور رئیــس مرکــز بهداشــت و 
درمــان دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان، 
ریاســت کمیســیون HIV دفتــر مشــاوره 
ــور دانشــجویان را  و ســامت ســازمان ام

ــت. ــده داش برعه
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تشکیل جلسه کارگروه اندیشه ورز با تمرکز بر سیاست های کلی جمعیت

ــز  ــا تمرک ــروه اندیشــه ورز ب جلســه کارگ
جمعیــت،  کلــی  سیاســت های  بــر 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــی از س اباغ
و بــه ابتــکار امــور بانــوان و خانــواده 
اســتانداری در روز ۴ تیرمــاه در دانشــگاه 

ــد ــزار ش ــتان برگ ــتان و بلوچس سیس

بــه گــزارش روابــط عمومــی، جلســه 
کارگــروه اندیشــه ورز بــا تمرکــز بــر 
ــت، اباغــی از  ــی جمعی سیاســت های کل
ســوی مقــام معظــم رهبــری و بــه ابتــکار 
ــتانداری در  ــواده اس ــوان و خان ــور بان ام
روز ۴ تیرمــاه در دانشــگاه سیســتان و 

ــد. ــزار ش ــتان برگ بلوچس

کلــی  هــای  سیاســت  ابــاغ  پیــرو 
جمعیــت از ســوی مقــام معظــم رهبــری 
و تشــکیل کار گروه هایــی جهــت عینیــت 
بخشــیدن بــه مــوارد منــدرج در آن، 
کارگــروه اندیشــه ورز بــا تمرکــز بــر 
ــا طــرح موضــوع  ــوق و ب سیاســت های ف
چگونگــی اجــرای فرامیــن مقــام معظــم 
ازدواج جوانــان،  رهبــری در خصــوص 

تحکیــم بنیــان خانــواده، برطــرف کــردن 
ازدواج،  اجتماعــی  و  فرهنگــی  موانــع 
ــاد  ــد آوری و ازدی ــگ فرزن ــج فرهن تروی
نســل و ماننــد آن تشــکیل شــد و در 
تیرمــاه   ۴ مــورخ  شــنبه  روز  جلســه 
۱۴۰۱ در محــل ســالن کنفرانــس حــوزه 
ریاســت دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان 
ــی  ــدس ابراهیم ــم مهن ــور خان ــا حض ب
مدیــرکل امــور بانــوان اســتانداری، دکتــر 
رضایــی ریاســت دانشــگاه سیســتان و 
ــلمین  ــام و المس ــتان، حجةاالس بلوچس
باقربیــگ مدیــرکل ســازمان تبلیغــات 
اعضــا،  دیگــر  و  اســتان  اســامی 
مــورد  جمعیــت  کلــی  سیاســت های 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــث و بررس بح

آزمون عملی داوطلبان رشته علوم ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برگزار شد
آزمــون عملــی داوطلبــان رشــته "علــوم 
ورزشــی دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش 
بدنــی  تربیــت  "آمــوزش  و  عالــی" 
پردیــس هــای دانشــگاه فرهنگیــان"  
ــتان، در  ــتان و بلوچس ــگاه سیس در دانش
تاریــخ ۲۹ و ۳۰ تیــر مــاه  بــرای پســران 
و ۳۱ تیــر،  و۱ و ۲ مــرداد مــاه بــرای 

ــد ــزار ش ــران برگ دخت
بــه گــزارش دانشــکده تربیــت بدنــی 
و علــوم ورزشــی دانشــگاه سیســتان و 
بلوچســتان، آزمــون عملــی داوطلبــان 
رشــته "علــوم ورزشــی دانشــگاه ها و 
ــوزش  ــی" و "آم ــوزش عال ــات آم موسس
ــگاه  ــای دانش ــس ه ــی پردی ــت بدن تربی
ــخ  ــال ۱۴۰۱ در تاری ــان"  در س فرهنگی
ــرای پســران و ۳۱  ــاه  ب ــر م ۲۹ و ۳۰ تی
تیــر،  و۱ و ۲ مــرداد مــاه بــرای دختــران 
در مجموعــه ورزشــی ۲۲ بهمــن دانشــگاه 
اجرایــی  العمــل  اســاس دســتور  بــر 
ــتی  ــای بهداش ــتورالعمل ه ــون و دس آزم
و  داوطلــب  نفــر   ۳۵۲۷ معرفــی  بــا 
ــال  ــه س ــری نســبت ب ــه براب ــش س افزای
گذشــته، در حضــور نماینــدگان ســازمان 
ســنجش و پژوهشــگاه تربیــت بدنــی 
برگــزار گردیــد. ایــن آزمــون شــامل 
معاینــات پزشــکی، معاینــات بدنــی و 
ــی  ــای آمادگ ــون ه ــای آزم ــتگاه ه ایس
جســمانی و مهــارت ورزشــی بــوده و 

ــی از  ــر کادر اجرای ــدود ۵۰ نف ــط ح توس
اســاتید و متخصصــان حــوزه پزشــکی 
و علــوم ورزشــی و ۴۰ نفــر نیروهــای 
خدماتــی و پشــتیبانی بــا کیفیــت عالــی 

ــد. ــزار ش برگ
ــون،  ــی آزم ــری کادر اجرای ــه کارگی در ب
بــر  مبنــی  تــاش  و  دقــت  نهایــت 
اســتفاده از نیروهــای مجــرب، کاردان، 
ــه  ــورت گرفت ــئولیت پذیرص ــن و مس امی
و در جلســات هماهنگــی قبــل از آزمــون 
بــر رعایــت حــق النــاس و عــدم ســفارش 
پذیــری احتمالــی تاکید شــده اســت. الزم 
بــه ذکراســت بــا تــاش و جدیــت عوامــل 
اجرایــی، آزمــون بــا نظــم و کیفیــت عالی 
برابــری  و  انصــاف  و  رعایــت عــدل  و 
ــدی  ــت من ــا رضای ــزار و ب ــان برگ داوطلب
ــود. ــراه ب ــا هم ــن آنه ــان و والدی داوطلب

ــال  ــون امس ــه در آزم ــل توج ــه قاب نکت
افزایــش چشــمگیر داوطلبــان در اســتان 
سیســتان و بلوچســتان بــه تعــداد ۷۰۱۶ 
ــوزه دانشــگاه  ــه ح ــه در س ــوده ک ــر ب نف
سیســتان و بلوچســتان، دانشــگاه زابــل و 
دانشــگاه چابهــار، آزمــون برگــزار گردیــد 
دانشــگاه  حــوزه  بیــن،  ایــن  در  کــه 
ــا تعــداد ۳۵۲۷  سیســتان و بلوچســتان ب
ــن  ــده باالتری ــی ش ــب معرف ــر داوطل نف
ــطح  ــوزه در س ــن ۳۴ ح ــداد را در بی تع

ــود. ــاص داده ب ــود اختص ــه خ ــور ب کش
بیشــتر  آشــنایی  جهــت  همچنیــن 
داوطلبــان جلســه وبینــاری »آشــنایی بــا 
آزمــون عملــی رشــته علــوم ورزشــی« در 
ــه  ــگان ب ــه صــورت رای ــر ب ــخ ۲۸ تی تاری
صــورت مجــاری بــرای داوطلبــان برگــزار 

ــد. گردی
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رشد ۳۶ پله ای دانشگاه سیستان و بلوچستان در آخرین گزارش نظام رتبه بندی وبومتریکس
رتبــه ی دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان 
در بیــن دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش 
عالــی جهانــی در آخریــن گــزارش نظــام 
رتبــه بنــدی وبومتریکــس ۳۶ پلــه ترقــی 

پیــدا کــرد
ــی  ــت پژوهش ــوزه معاون ــزارش ح ــه گ ب
ــگاه  ــات دانش ــاوری اطاع ــت فن و مدیری
هیــات   محتــرم  اعضــا  زحمــات  بــا 
ــان  ــی و کارکن ــی، دانشــجویان گرام علم
خــدوم دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان 
مدیریــت  کارشناســان  تاش هــای  و 
ایــن  انعــکاس  در  اطاعــات  فنــاوری 

دســتاوردها، در ســال های اخیــر همــواره 
شــاهد ارتقــای رتبــه و جایــگاه دانشــگاه 
رتبه بنــدی  گوناگــون  نظام هــای  در 
ــه ای  ــم به گون ــی بوده ای ــی و بین الملل مل
ــده از  ــج اعام ش ــن نتای ــه در جدیدتری ک
ســوی نظــام رتبه بنــدی وبومتریکــس در 
ــی دانشــگاه  آگوســت ۲۰۲۲، رتبــه جهان
نســبت بــه رتبــه قبلــی اعــام شــده ۳۶ 
ــگاه  ــوری دانش ــه کش ــود و رتب ــه صع پل
نیــز بــه رتبــه ۴۵ کــه نســبت بــه رتبــه 

ــه اســت. ــود یافت ــه صع ــی ۱ پل قبل
گفتنــی اســت در جدیدتریــن رتبه بنــدی 

نظــام وبومتریکــس، ۴۶۲ مؤسســه ایرانــی 
و ۱۲۰۰۰ مؤسســه آموزشــی در سرتاســر 
جهــان مــورد ارزیابــی قــرار گرفته اســت.

سیســتان  دانشــگاه  عمومــی  روابــط 
و بلوچســتان ایــن ارتقــاء رتبــه کــه 
انعــکاس تاش هــا و زحمــات همــه ی 
اســاتید و کارمنــدان شــریف دانشــگاه 
دانشــگاهی  جامعــه  را حضــور  اســت 
تبریــک گفتــه از زحمــات حــوزه معاونــت 
آموزشــی دانشــگاه بــرای اســتخراج آمــار 
ارتقــاء از ســایت وبومتریکــس بطــور 

ویــژه تقدیــد و تشــکر می نمایــد.

برگزاری کنفرانس فیزیک ایران 1401 در دانشگاه سیستان و بلوچستان

ــران ۱۴۰۱ در روز  ــک ای ــس فیزی کنفران
بــا حضــور  شــهریورماه   ۱۴ دوشــنبه 
اســاتید و دانشــجویان از سراســر کشــور 

در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان
ــس  ــط عمومــی، کنفران ــه گــزارش رواب ب
 ۱۴ امــروز   ۱۴۰۱ ایــران  فیزیــک 
ــزاری  ــا برگ ــاعت ۹:۱۵ ب ــهریورماه س ش
مراســم افتتاحیــه رســماً کار خــود را آغاز 
کــرد. در مراســم افتتاحیــه دکتــر یعقوبی 
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه 
سیســتان و بلوچســتان و دکتــر  آقابابائــی 
ســامانی دبیــر کمیتــه علمــی کنفرانــس 

ــد. ــخنرانی پرداختن ــه س ــه ارائ ب
ــاش  ــا ت ــال ب ــک امس ــس فیزی کنفران
و  سیســتان  دانشــگاه  پیگیری هــای  و 

بلوچســتان و اســاتید در کمیتــه اجرایــی 
ــه  ــاز  ب ــی آغ ــه نحــو مطلوب ــس ب کنفران
فعالیــت کــرده اســت و به دلیــل مجــازی 
بــودن امــکان حضــور و اســتفاده از تعــداد 
ــژه از  ــه وی ــو ب ــخنران مدع ــتری س بیش
خــارج کشــور در کنفرانــس ایجــاد شــده 

اســت.
در ادامــه دکتــر محمدعلــی جعفــری زاده 
ــی  ــش عموم ــود را در بخ ــخنرانی خ س
کنفرانــس بــا عنــوان »درهــم تنیدگــی و 
گــذار فــاز کوانتومــی در هســته  ها« ارائــه 
عمومــی  ســخنرانی های  ســایر  کــرد. 
ــود: ــد ب ــن شــرح خواه ــه ای ــس ب کنفران

• دکتــر آیریــن شــیوایی »تلســکوپ 
فضایــی جیمــز وب چشــمانی نــو بــر 

کیهــان« روی 
• دکتــر محمــد صبائیــان »فیزیــک لیــزر 
میــدان قــوی؛ مفاهیــم، تکنیک هــا و 

ــا« کاربرده
 Ultra-high« الهــی  پــروز  دکتــر   •
 repetition-rate lasers: A new

 horizon in laser micromanaging
»and microsurgery

ــانات  ــی زاده »نوس ــا ول ــر علی رض • دکت
عصبــی، انتقــال اطاعــات و کارکردهــای 

مغــز«
 status of« دکتــر آرمــان شــفیعلو •
 the Concordance Model of

»Cosmology
 Ion« اســفندیار  علــی  دکتــر   •
 transport through angstrom
 scale channels for Highly
 efficient energy storage and

»harvesting
مقــاالت  کل  از  کنفرانــس  ایــن  در 
رســیده، ۱۰۰ مقالــه بــه صــورت پوســتر 
و ۴۶ مقالــه بــه صــورت ســخنرانی ارائــه 

ــد. ــد ش خواه
ــه  ــر چ ــزاری ه ــاهد برگ ــم ش امیدواری
ــکلی  ــه ش ــس ب ــن کنفران ــکوه تر ای باش
مفیــد و پربــار و بــا حضــور اعضــای 
ارزشــمند جامعــه فیزیــک کشــور باشــیم.

درخشش دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان 
در اولین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان بین الملل دانشگاه های کشور

رشــته  دانشــجوی  عــرب  فاطمــه 
ــق بــه  ــان انگلیســی موف ــی زب مترجم
کســب مقــام دوم در مــاده پــرش طــول 
و کســب مقــام ســوم در مــاده ۱۵۰۰ 
اولیــن  میدانــی  دو  رشــته  در  متــر 
ــجویان  ــی دانش ــی ورزش ــاد فرهنگ المپی
شــد کشــور  دانشــگاه های  بین الملــل 

ــت  ــی اداره تربی ــزارش روابط عموم ــه گ ب
بدنــی دانشــگاه، اولیــن المپیــاد فرهنگــی 
بین الِملــل  دانشــجویان  ورزشــي 
دو  در  کشــور  سراســر  دانشــگاه های 
بخــش دختــران و پســران در هفتــه ســوم 
شــهریورماه ۱۴۰۱ در دانشــگاه مازنــدران 
ایــن  برگــزار شــد.  بابلســر  در شــهر 
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برگزاری اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری در دانشگاه 
سیستان و بلوچستان

رویکردهــای  ملــی  همایــش  اولیــن 
ــوم  ــن در عل ــای نوی ــری و فناوری ه نظ
اداری در روز شــنبه ۱۹ شــهریور مــاه 
ــا حضــور اســاتید و دانشــجویان  ۱۴۰۱ ب
از سراســر کشــور در دانشــگاه سیســتان 
و بلوچســتان بــه صــورت حضــوری و 

ــد ــزار گردی ــازی برگ مج

ــگاه،  ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
و  نظــری  رویکردهــای  همایــش 
اداری  علــوم  در  نویــن  فناوری هــای 
امــروز ۱۹ شــهریور مــاه ۱۴۰۱ ســاعت ۹ 
صبــح بــا برگــزاری مراســم افتتاحیــه بــه 
صــورت رســمی کار خــود را آغــاز نمــود. 
ــد  ــر نورمحم ــه دکت ــم افتتاحی در مراس
فنــاوری  و  یعقوبــی معــاون پژوهــش 
و  بلوچســتان  و  سیســتان  دانشــگاه 
دکتــر عبدالمجیــد ایمانــی دبیــر کمیتــه 
علمــی و اجرایــی همایــش بــه ســخنرانی 
ــای  ــی رویکرده ــش مل ــد. همای پرداختن
ــوم  ــن در عل ــای نوی ــری و فناوری ه نظ
مطالعــه  و  بررســی  هــدف  بــا  اداری 
دو  در  علمــی  دســتاوردهای  آخریــن 

حــوزه پژوهش هــای بنیادیــن و تئوریــک 
)رویکردهــای نظــری نویــن( و تحقیقــات 
کاربــردی و مســئله محــور )فناوری هــای 
نویــن( در شــاخه های مختلــف علــوم 
ــر اســت،  ــزار شــد. شــایان ذک اداری برگ
ــی  ــژه  پاندم ــرایط وی ــه ش ــه ب ــا توج ب
حوزه هــای  بــر  آن  تأثیــر  و  کرونــا 
ــاد  ــت، اقتص ــازمان و مدیری ــف س مختل
ــوم  ــای عل ــایر حوزه ه ــرد و کان و س خ
اداری، یکــی از محورهــای ویــژه همایــش 

ــت.  ــاص یاف ــب اختص ــن مطل ــه ای ب

در ادامــه دکتــر حبیــب ابراهیم پــور، 
اســتاد دانشــگاه محقــق اردبیلــی بــا 
عنــوان کرونــا و چالش هــای مدیریــت 
ــت.  ــخنرانی پرداخ ــراد س ــه ای ــی ب دولت
ــن  ــه ای ــش ب ــخنرانی های همای ــایر س س

ــود:  ــرح ب ش

ــیار  ــاالرزهی، دانش ــب اهلل س ــر حبی دکت
بلوچســتان  و  سیســتان  دانشــگاه 
ســخنرانی خــود را تحــت عنــوان زیســت 
بــوم شــهرهای نــوآور جهــان: ســنگاپور و 

ــرد.  ــه ک ــی ارائ دب
چهارمیــن ســخنران ایــن همایــش دکتــر 
میــر علــی ســید نقــوی، اســتاد دانشــگاه 
عامــه طباطبایــی بــا موضــوع مدل هــای 

اقتصــادی منابــع انســانی بــود. 

ــش  ــی همای ــای تخصص ــه پنل ه در ادام
ــه  ــل ب ــه پن ــه در س ــوان مقال ــا ۶۰ عن ب
صــورت مجــازی آغــاز بــه کار کــرد. 
موضوعــات تخصصــی ایــن ســه پنــل بــه 

ــود:  ــن شــرح ب ای

پنل اول: دولت و مدیریت دولتی؛ 
پنــل دوم: اقتصــاد، مدیریــت مالــی و 

مدیریــت بازرگانــی و
 پنــل ســوم: صنعــت، کســب و کار و 

کارآفرینــی

ــن همایــش و نویســندگان  ســخنرانان ای
ــه همایــش  ــه دبیرخان مقــاالت ارســالی ب
مشــهد،  فردوســی  دانشــگاه های  از 
تهــران،  دانشــگاه  شــیراز،  دانشــگاه 
الزهــرا،  دانشــگاه  لرســتان،  دانشــگاه 
ــف  ــازمان های مختل ــم و... س ــگاه ق دانش
ــرورش، اداره  ــوزش و پ ــد آم ــور مانن کش
کار  اتمــام  از  بعــد  بودنــد.  و...  بــرق 
پنل هــای تخصصــی ســه گانه، مراســم 
ــد. در  ــزار گردی ــش برگ ــه همای اختتامی
ایــن مراســم دکتــر عبدالمجیــد ایمانی از 
کلیــه حامیــان مــادی و معنــوی همایــش 
و کلیــه اعضــای کمیته هــای علمــی و 
اجرایــی همایــش تقدیــر و تشــکر نمــود. 
ــه  الزم بــه ذکــر اســت، تعــداد ۲۹۰ مقال
ــد.  ــال گردی ــش ارس ــه همای ــه دبیرخان ب
کــه از ایــن تعــداد ۲۵۰ مقالــه پذیرفتــه 
شــد و از مجمــوع مقــاالت پذیــرش شــده 
در همایــش ۶۰ عنــوان مقالــه جهــت 

ــد. ــاب گردی ــخنرانی انتخ ــه س ارائ

ــا معرفــی نفــرات و تیم هــای  مســابقات ب
ــت. ــه یاف ــر خاتم برت

رشــته  دانشــجوی  عــرب  فاطمــه 
مترجمــی زبــان انگلیســی از دانشــگاه 

بلوچســتان  و  سیســتان 

ــاده  ــام دوم در م ــب مق ــه کس ــق ب موف
ــوم در  ــام س ــب مق ــول و کس ــرش ط پ
ــی  ــر در رشــته دو میدان ــاده ۱۵۰۰ مت م
ورزشــی  فرهنگــی  المپیــاد  اولیــن 
دانشــگاه های  بین الملــل  دانشــجویان 

ــد. ــور ش کش
روابــط عمومــی دانشــگاه سیســتان و 
ــه  ــت را ب ــن موفقی بلوچســتان کســب ای
جامعــه ورزشــی دانشــگاه سیســتان و 

تبریــک می گویــد. بلوچســتان 
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جلسه شهردار زاهدان با نماینده حوزه اجتماعی دانشگاههفتاد و یکمین نشست مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های کشور

حضور تیم بدمینتون دانشجویان دختر در سومین المپیاد فرهنگی ورزشی 
شاهد و ایثارگر

تمرینات تیم دوچرخه سواری دختران دانشگاه

کاروان ورزشی دانشجویان دانشگاه در پانزدهمین المپیاد ورزش قهرمانی 
دانشجویان کشور

بازدید ریاست دانشگاه از روند آماده سازی برگزاری آزمون عملی تربیت بدنی
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سخنرانی دکتر وحید کریمی پور استاد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف با  وبیناررویکرد یادگیری خود نظارتی در یادگیری عمیق
موضوع)مقدمه ای بر علوم و فناوری های کوانتومی(

افتخاری دیگر: راه یابی ۴ نفر از دانشجویان رشته اقتصاد به مرحله دوم المپیاد ۶۰ مین جلسه باشگاه فیزیک زاهدان
اقتصاد

انتشار کتاب اقتصاد و دیپلماسی آب 
ناشر: دانشگاه سیستان و بلوچستان

بازدید ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان از حوزه های برگزاری آزمون 
سراسری
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کارگاه آموزشی نقش شبکه های اجتماعی در کسب و کارهای خاق و اصول برگزاری نمایشگاه صنایع دستی بمناسبت روز ملی صنایع دستی
برندسازی و بسته بندی در کسب و کارهای خاق برگزار شد

کسب رتبه تک رقمی در آزمون سراسری کارشناسی ارشد  توسط دانشجوی 
رشته زبان و ادبیات انگلیسی، جناب آقای امیرفرشادشیرزایی

نشست معاون و مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

ارتقا رتبه مجله Iranian Journal of Archaeological Studies جلسه گروه علوم اجتماعی با مرکز تحقیقات نیروی انتظامی استان
IJAS(( پژوهشکده علوم باستان شناسی




