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 نشریه داخلی حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان  

    7162، مارس 6931سال سوم، شماره هفتم، فروردین ماه    

 رهبر معظم انقالب :

من شعار امسال را اقتصاا  

قرار  اشتغال-مقاومتی: تولید

میدهم، یعایای اقاتاصاا  

مقاومتی عیوان کلّی اسا،، 

 بعد تولید و اشتغال.

  کتر روحانی:

پیام نوروز برای ما، پیام 

هاس،. پیام  ز و ن کییه

نوروز برای ما، پیام 

 شکوفایی و نشاط اس،.

    
 گشت گرداگرد مهر اتبناک اریان زمین  

روز نو آمد و شد شادی ربون زندر کمین                               
 ی مهر و سپهرای تو زیدان ای تو گرداننده

 ربرتینش کن ربایم این زمان و این زمین            
نااوروز ساار شاااز شااکااوفااایاای         

تجدیدحیات طبیع، و زمزمه تجلی ذات 

الیزال الهی  ر تغییر فصول و تاواول 

هاس، که نویدبخا  ذارار از  احوال

زمستان و شروع فصلی جدید مملاو از 

شوق  ر حرک، به سوی رشد و تعالی و 

پیشرف، تا نیل به اهداف متعالی ایاران 

عزیز اسالمی اس،. حوزه ماعااونا، 

پژوه  و فیاوری  انشگاه سیستان و 

خورشیادی 6931بلوچستان،  شاز سال 

را تبریک عرض نمو ه و سالی پار از 

موفقی، و باهاروزی بارای تاماام 

  انشگاهیان عزیز    رزومید اس،.

 اشتغال گرامی باد. -سال اقتصاد مقاومتی و تولید 

 ذاهیامه خبری         
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 پیام تبریک بهاری  کتر کر ی تمیدانی

 معاون پژوه  و فیاوری  انشگاه:  

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 
 

یا مقلب القلوب و االبصار به نام خدای بهارآفرین بهارآفرین را هزار آفرریرن 
خورشیدی که فرصتی دوباره برای نو شدن ،تعالری و  6931فرارسیدن سال 

مسیری تازه رو به افق تحول در راستای توسعه و خودکفایی ایران اسرممری 
 عزیزمان است را تبریک و تهنیت عرض می نمایم. 

، جامعه بزرگ دانشگاه سیستان و 39خداوندگار عالم را سپاسگزاریم. در سال 
بلوچستان توانسته است با تمشی مضاعف و همتی مثال زدنی برای تحرقرق 
اهداف متعالی خویش در جهت سیاست های نظام مقدس جمهوری اسممی، 
اعتمی علمی و فرهنگی، رشد و بالندگی تحقیقات و فناوری، پیشرفت قابر  
ممحظه ی پروژه های پژوهشی و ارتقای خدمات رسانی به آحراد جرامرعره 
دانشگاهی و بویژه دانشجویان ساعی و پرتمش، گام های بلندی بردارد و بره 

 موفقیت های چشمگیری دست یابد. 

بررسی  مار  ا ه ها،  قابل رؤی،  ر پرتال معاون، پژوهشی، 

 مبین این موضوع میباشد 
عید سعید نوروز و آغاز سال نو را که نویدبخش سالی سرشرار از حررکرت،  

دهد به همه دانشگاهیان فرهیخته اعم از  همت، پویایی، موفقیت و برکت می
اعضای محترم هیأت علمی، کارمندان عزیز و دانشجویان گرامی که در راه 

نمایند، تبریک و  اعتمی دانشگاه و نظام مقدس جمهوری اسممی تمش می
تهنیت گفته، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات یک سرال اخریرر هرمرکراران 

، سالی سررشرار از 31دانشگاهی، امیدوارم با یاری از ذات الیزال الهی، سال 
سممتی، شادمانی و موفقیت برای ملت شریف ایران و بویژه دانشرگراهریران 

 ارجمند باشد. 
خواهم بر همه ما توفیق خدمت صادقانه در سال جدیرد را از خداوند توانا می

 عنایت فرماید
 
 
 

 ومن اهلل التوفیق...                                   

                            کتر کر ی تمیدانی                                                                                                               
 
  
 
 

 پیام تبریک بهاری  کترعلیرضا بیدانی 

 رییس  انشگاه :
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 یا مقلب القلوب واالبصار، یا مدبرالی  والنهار، 
 یا محول الحول واالحوال، 
 حول حالنا الی احسن الحال

 
آید با کوله باری از سرسبزی و طراوت و ایررانری بهار این ودیعه الهی می

نخستین روز  دارد.مسلمان این رویش و شکوفایی را با نام نوروز گرامی می
بهار، آغازی برای اعتدال، طراوات، نشاط و شادابی و نوروز، عید شکوفایی، 
-پویایی، بالندگی، نوخواهی و نواندیشی است. دین مبین اسمم نیز جرلروه

هایی از معرفت دینی را درآن به یادگار گذاشته است و آنان کره سررای 
دیده و دل را از زنگارها صیق  دهند و ضمیر وجود را از هرگونه گرنراه و 
نافرمانی پاک و پیراسته نگاه دارند، نوروزی دل انگیز و سرسبزتر خواهنرد 
داشت.بهار، فص  روییدن است و شادابی، فص  ایمان است و شکوه جلروه 
ی خداوند، بار دیگر نشانه ای بدیع از آیات الهی در جهان متجلی گشته و 
زمین آیه های سرسبزی و حیات را به تموت نشسته است. پیام بهار، نرو 
شدن و بازآفرینی برای انسان و طبیعت است.  بهار ایرن زبران رسرای 

آموزد که رمز جاودانگی و سعادت او در عررصره  خداوندی به بشریت می
هستی، منوط به تغییر و تحول، تمش و پویایی، خمقیت و اندیشه ورزی 

 است
عید سعید نوروز و آغاز سال نو را که با دعای خیر عزیزان تحول احوال و  

دهد به همه، خصوصرادانشرگراهریران،  تقلّب دلها و بصیرت ها را نوید می
خدوم اعم از اعضای محترم هیأت علمی، کارمندان معزز و دانشرجرویران 
گرامی که در راه اعتمی دانشگاه و نظام مقدس جمهوری اسممی تمش 

نمایند، تبریک و تهنیت عرض نموده از خداوند متعال آرزومرنردم کره  می
، سالی سرشار از سممتی، شادمانی و موفقیت برای هرمرگران 6931سال 

قدردانی  6939باشد. برخود الزم می دانم از زحمات ارزشمند شما در سال 
نموده و از خداوند متعال، سالی سرشار از بهروزی و موفقّیت و ایّامی نیرک 
و پربار را برای کلیه همکاران محترم و خانواده معّزز آنان در سال جردیرد، 

نمایم. امیردوارم  در ظ  توجهات امام عصر روحی و ارواحنا فدا مسئلت می
امسال، با انسجام کاری بیشتر و همدلی و همفکری و هم افزائی، سرالری 
پربرکت برای کشور عزیزمان ایران و سرشار از موفقیت برای شما دوستان 

 باشد. 
 
 

 با  ارزوی توفیق الهی...         

  کتر علیرضا بیدانی            
  



 

 

 نشریه  اخلی حوزه معاون، پژوه  و فیاوری                                                  

    7162، مارس 6931سال سوم، شماره هفتم، فرور ین ماه 
 اخبار

  انشگاه

 رئیسه  انشگاه با  انشگاهیان   یدار نوروزی هیئ،   
هرای پریرش رو  و  در این مراسم دکتر بندانی طی سخنانی ضمن تبریک سال نو و گرامیداشت منراسرب

گذاری امسال از سو  مقام معظم رهبر  با عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولیرد و  فرارسیدن ماه رجب، به نام

های مختلرف  پرداخت و گفت: دانشگاه در حوزه 39اشاره کرد و در ادامه به عملکرد دانشگاه در سال  «اشتغال
عمرانی، آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و تحقیقاتی رشد فراوان ا  داشته و امید است تا در سال جدید با تمش 
اساتید و کارکنان خدوم و زحمتکش دانشگاه شاهد رشد و بالندگی بیشتر در دانشگاه باشیم. ایشان در ادامه به 

اندازی مرکز آپرا، مررکرز  ، راه9، ۲، 6های شماره  اندازی آزمایشگاه ترین اقدامات صورت گرفته از سوی این دانشگاه در سال گذشته پرداخت و گفت: راه مهم
پرردازی، انرعرقراد  های نقد نظریره اندازی کرسی اندازی مرکز رشد و شکوفایی، راه اندازی نمایشگاه و فروشگاه دستاوردهای پژوهشی، راه دیتاسنتر دانشگاه، راه

ایی برخری از ز اندازی شورای تعام  صنعت و جامعه و برگزاری رویدادهای کارآفرینی و اشتغال ای و ملی، راه های علمی و همکاری در سطح منطقه نامه تفاهم
ل گرذشرتره را شده در سا های عمرانی انجام ترین پروژه شده در سال گذشته پرداخت و مهم این اقدامات است. دکتر بندانی در ادامه به کارها  عمرانی انجام

باب اتاق مشراوره  61واحد مسکونی کوی اساتید دانشگاه، افتتاح  ۲۲ذکر که در سال گذشته پیشرفت سریعی داشته به: پروژه  های قاب  برشمرد.  و  از پروژه
ازسرازی کرامر  ای دانشکده علوم پایه، بر بدنی در تابستان امسال، بهسازی لرزه برداری از ساختمان دانشکده تربیت اساتید )مشارکت خیرین مصلی نژاد(، بهره

ر دست مطالعه هایی که د ذکر عنوان نمود.  وی در بخشی دیگر، به پروژه های قاب  استخر دانشگاه و توسعه و تکمی  مرکز تحقیقات گیاهان دارویی را از طرح
ادبیرات و های  سازی دانشکده سازی نقشه کتابخانه خیرین قلم چی، کلنگ زنی و محوطه است اشاره نمود و گفت: عملیات آغاز چهار طرح عمرانی نظیر پیاده

ه است.  ایشران سازی کارآفرینی و فن بازار و مرکز نوآوری و شکوفایی در دستور کار قرارگرفت بدنی، کلنگ زنی و محوطه علوم انسانی، هنر و معماری و تربیت
دانشکده علوم محیطی و کشاورزی پایدار و دانشکده کارآفرینی در سال جاری در این دانشگاه خبر داد و افزود: با اضافه شدن ایرن  ۲همچنین از افزوده شدن 

دانشکده ارتقا خواهد یافت. دکتر بندانی در خاتمه اظهار امیدوار  کرد تا خداوند متعال در نخسرتریرن  69به  66های این دانشگاه از  ها شمار دانشکده دانشکده
 ها و نگاهمان را همگام با رستاخیز طبیعت به بهترین حال منور نماید.  روزها  سال جدید دل

 

 حضور رئیس  انشگاه سیستان و بلوچستان  ر همای  ساالنه کشورهای قلب  سیا  ر کشور جمهوری  ذربایجان 
عنوان مدیر کارگروه اقدامات اعتماد ساز آموزشی به همراه دکتر اسممی مدیرک  غرب آسیرا وزارت  دکتر بندانی به

امور خارجه جمهوری اسممی ایران در همایش ساالنه کشورهای قلب آسیا در شهر باکو کشور جمهوری آذربایجران 
 6۲کشرور و  61کشورآسیایی و6۱گانه اعتماد ساز 1های حضور یافت. این همایش با حضور مدیران و اعضای گروه

شده در کمک به  المللی حامی افغانستان برگزار شد. در این نشست حاضران با ارائه گزارشی از اقدامات انجام نهاد بین
 1های خود را نیز بررسی کردند. این همایش دارای  های آینده فعالیت منطقه آسیا، افق افغانستان و توسعه کشورهای
های مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر، آموزش، تجارت و بازرگانی، مدیریت سوانرح و  گروه اعتماد ساز با عنوان

ای است که جمهوری اسممی ایران هدایت کارگروه اقدامات اعتماد ساز آموزشری آن را برر  های منطقه زیرساخت

های صورت گرفته در بخش آموزش در راستای کمرک  این همایش، با اشاره به فعالیت «عهده دارد.  دکتر بندانی و مدیر کارگروه اقدامات اعتماد ساز آموزشی
اسرممری تواند یک سکو برای باال بردن سطح آموزش، اقتصاد و امنیت برای کشورهای عضو باشد و جمهوری  به افغانستان اظهار نمود: اقدامات آموزشی می
ضرو ایرن کند و نتایج آن را با کشورهای ع ای و کمک به توسعه علمی افغانستان برگزار می های آموزشی منطقه ایران ساالنه دو اجمس درزمینه ی ظرفیت

اسرت  ( E-CBM)پروسه استانبول  -گذارد.  گفتنی است جمهوری اسممی ایران، راهبر کارگروه اقدامات اعتماد ساز آموزشی قلب آسیا پروسه به اشتراک می
 عنوان مرجع ملی به دانشگاه سیستان و بلوچستان واگذارشده است. و مسئولیت آن به

 

 برذزاری کارذاه پروژه بین المللی سازی  انشگاه های ایران 

اعضای دفتر بین المل  دانشگاه در کارگاه بین المللی سازی دانشگاه های ایران در شیراز شرکت کردند.  این کارگاه 
طی سه روز با هدف تمش و کوشش دانشگاه ها در جهت حفظ ارزشهای ملی در سطح بین المللی، در دانشرگراه 
شیراز برگزار شد. پروژه بین المللی سازی دانشگاه های ایران با عضویت و همکاری شش دانشگاه ایرانی شرامر : 
دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه عممه طباطبایی تهران، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه شیراز، دانشگاه 

یش شک  گررفرتره اترفردوسی مشهد، دانشگاه کردستان و سه دانشگاه اروپایی، دانشگاه الیکانته اسپانیا، دانشگاه گمسکو اسکاتلند و دانشگاه اف اچ یوانیوم 
اسپانیرا،  ش واست.  براساس این طرح سه کارگاه در اروپا و شش کارگاه آموزشی در شش دانشگاه ایرانی برگزار میشود که پس از کارگاههای کشور های اتری

المللی سازی و بینزی نخستین کارگاه در دانشگاه شیراز با عنوان بین المللی سازی در برابر جهانی سازی برگزار گردید.  در این کارگاه ابعاد مختلف جهانی سا
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 برگزاری پنجمین نشست گروه اقدامات اعتمادساز آموزشی کشورهای قلب آسیا )پروسه استانبول( در دانشگاه

در این نشست یک روزه، دکتر بندانی ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان، دکتر عبدالتواب بااكکارزام اانااون 

علمی وزیر آاوزش عالی افغانستان، دکتر کوهیان اناون ااور بین الملل وزارت علوم، دکتر اسالای ادیر کال رارب 

ایران و آقام حاجی زاده رئیس بخش افغانستان آن   آسیام وزارت ااور خارجه وزارت ااور خارجه جمهورم اسالای

وزارت، اناونت بین الملل وزارت بهداشت و نمایندگان سفرام کشورهام هند، پاکستان، روسیه، ترکیه، افغانساتاان، 

بریتانیا، استرالیا و اعضام سازاانهام بین المللی یونیسف و یونااا حضورداشتند. دکتر بندانی بنناوان ریایاس ایان 

نشست به طرح و برنااه هام اجرا شده جمهورم اسالای ایران برام تقویت آاوزش پایه و عالی در پروسه استانباو  

اشاره و در ادااه به نقش آاوزش در توسنه همه جانبه کشورهام عضو تاکید نمود و اظهار داشت که این گاروه اای 

هام خود و ارایاه گارارش تواند یک سکو برام باك بردن سطح آاوزش برام کشورهام عضو باشد. ایشان ضمن دعوت از شرکت کنندگان برام ارایه دیدگاه

سات نش هام حاصله در رابطه با اصوبات قبلی، از آنان خواست که در این نشست پیشنهادات عملی با قابلیت هام اجرایی را برام بحث در قالب بیانهپیشرفت

تقام هماکاارم ار ارایه نمایند. در ادااه این نشست، نمایندگان کشورهام عضو و سازاانهام بین المللی، برنااه و طرح هام خود را برام اشارکت در بهبود و

اقداااات هبرهام آاوزشی کشور هام قلب آسیا اعالم کردند. در پایان این نشست یک روزه، بیانیه نشست تنظیم و تصویب گردید. جمهورم اسالای ایران، را

است و دانشگاه سیستان و بلوچستان نیراسئولیت ارجع الی را به عنوان نماینده ارکر هماکاارم  ( E-CBM)پروسه استانبو -اعتمادساز آاوزشی قلب آسیا

المللی دو کشاور، باا هام علمی و بینام به انظورگسترش همکارمباشد. همچنین جلسههام علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناورم را دارا ای

الملل، دکتر بندانی و دکتر عبدالتواب باكکرزام، اناون علمی وزیر آاوزش عالی افغانستان در وزارت حضور دکتر ساكر عاالی قائم اقام وزیر علوم در ااور بین

 علوم برگرار گردید. 

 برگزاری نشست بررسی نقش دانشگاه ها در توسعه پایدار و پیشرفت همه جانبه

با هدف بررسی نقش دانشگاه ها در توسنه پایدار و پیشرفت همه جانبه، نشستی با حضوردکتر بانادانای ریایاس 

هاى استان در دانشگاه برگرار گردید. در آراز این نشست دانشگاه سیستان و بلوچستان، استاندار و رؤساى دانشگاه

دکتر بندانی رئیس دانشگاه طی سخنانی در اورد لروم برگرارى این نشست گفت: از ادت ها قبل در نظر داشتیام 

تا رؤساى دانشگاهها را دعوت نمائیم تا از نگاه عالمانه استاندار گرانقدر به دانشگاهها و اؤسسات آااوزش عاالای 

استان بهره اند شویم. وم گفت: ااروز توقع از دانشگاه ها این است که در تحوكت اقتصادى و اجتماعی جااااناه 

پیشرو و تحو  آفرین باشند. اینکه دانشگاه ها چقدر بتوانند در این اورد تاثیر گذار باشد جاى اطالنه و باررسای 

یافت علمی اناسبای دارد. دکتر بندانی گفت: اا جمع شدیم تا جایگاه و نقش اراکر آاوزش عالی استان در روند رشد و شکوفایی جاانه را تبیین نماییم و ره

هرار دانشجو و ده ها ارکار عالامای و ٠٣٣عضو هیئت علمى،  ٠٣٣٣را در اختیار اجتماع قرار دهیم. ایشان خاطر نشان کرد: دانشگاههاى استان با داشتن 

ساخت زیرآاوزش عالی از ظرفیت هاى خوبی براى تحو  آفرینی دراستان برخوردار است.وى در بخشی دیگر از سخنانش به فراهم نمودن برخی از اهم ترین 

تبادیال شاود. ان هاى كزم از سوى دانشگاه سیستان و بلوچستان نظیر: راه اندازى ارکر آپا و داده ها پرداخت که قرار است به عنوان ارکر اطالعات در است

اگابیت بر ثانیه، ایجاد پژوهشکده آسیب هاى اجتماعی، پاژوهشاکاده  ٠٣٣ایشان از پوشش ابر وایرلس در سطح خوابگاه هاى دانشگاه، افرایش پهناى باند تا 

کاه  مودانرژى هاى خورشیدى، پژوهشکده آب، پژوهشکده گیاهان دارویی و پژوهشکده اخاطرات پژوهشی همچون ریرگردها از دیگر اقدااات دانشگاه یاد ن

نقش اؤثرى  تانای تواند در بهبود شرایط، و فراهم نمودن زیر ساخت هاى كزم براى تجارت الکترونیک و بهبود فناورى هاى حوزه م اطالعات و ارتباطات اس

ه در راساتااى شاگااایفاء نماید. دکتر بندانی در ادااه به ااضاء تفاهم نااه هاى اننقد شده ایان دانشگاه و سایر اراکر آاوزشی اشاره کرد و گفت: ایان دان

جتمع كدیار، ، اگسترش همکارى هاى علمی و پژوهشی و استفاده از ظرفیت هاى سایر سازاان ها و نهاد هاى دولتی اقدام به ااضاء تفاهم نااه با وزارت نیرو

ورى و پارك فنادانشگاه تهران و شرکت اسپانیایی نرتا نموده است که برودى شاهد بهره اندى از ثمرات آن خواهیم بود.وى برگرارى نمایشگاه هاى پژوهش و 

ا در اساتاان ن رهاى علم و فناورى در طی ااههاى گذشته را از دیگر برنااه هاى این دانشگاه برشمرد و افرود: اا بایستی بحث نوآورى و اقتصاد دانش بنیا

اه سیاساتاان و نشگبرنااه ریرى نموده و از ظرفیت هاى اوجود در دانشگاه هاى استان به نحو اطلوبی استفاده نمائیم.ایشان در خاتمه با ذکر این نکته که دا

نمود. اهناد  ا  بلوچستان به عنوان دانشگاه انین در استان انرفی گردیده است از تشکیل دبیرخانه دانشگاه هاى استان به عنوان رابط با استاندارى استقب

به سالاهااى بت هاشمی استاندار نیر طی سخنانی در اورد بازنگرى در برنااه ها و ادیریت فضاهاى اوجود گفت: اا با توجه به ااکانات و شرایط خوبی که نس

ازیم اتوجه ای ینددور داریم ولی باز هم با فقر خرد جمنی اواجه هستیم و نتوانسته ایم به شرایط آراانی و اطلوب دست پیدا نمائیم. اگر به گذشته نگاهی ب

کنیم تا باه  دهیشویم که انتظارات از یک جاانه علمی بسیار باكست و ااروز به همین دلیل اا دور هم جمع شده ایم تا چگونه این وضنیت را اصالح و سااان

استاانادار  شد.اوج قله برسیم. و اگر دانشگاه هاى اا اگر به دو عنصر عدالت اجتماعی و اشارکت توسل جوید ای تواند سر انشا تحوكت عظیمی در جاانه با

انیم تغییرات بتوسیستان و بلوچستان ضمن استقبا  با تشکیل دبیرخانه گفت: اا باید دبیرخانه اى تاسیس نماییم تا از طریق تشکیل آن و گفتمانی ارزشمند، 

اوسسات آاوزش  ا واوثرى را پایه ریرى نماییم. زیرا اا توانایی جهش در استان را داریم چرا که با داشتن نیروى انسانی استند و تحصیل کرده در دانشگاه ه

 ند.مودعالی ای توانیم به این خواسته دست پیدا نماییم. در این نشست رؤساى سایر دانشگاههاى استان نیر دیدگاهها و نقطه نظرات خود را اطرح ن
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  انشگاه

 الملل  انشگاه سیستان و بلوچستان  برذزاری اولین شورای امور بین
علمری در سرالرن  رئیسه، مدیران و روسای دانشکده هاو اعضای هیئت المللی سازی دانشگاه با حضور هیئت اولین نشست بین

المللی شدن دانشگاه گفت:  ی لزوم بیناجتماعات سازمان مرکزی برگزار شد. دکتر بندانی رئیس دانشگاه طی سخنانی در زمینه
المللی شدن قراردهیم و جایگاه آن را در عرصه  امروز گرد هم جمع شدیم تا با همفکری و هم اندیشی دانشگاه را در مسیر بین

المللی شدن و پذیرش دانشجروی خرارجری  المللی ارتقاء بخشیم. خوشبختانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از بحث بین بین
ی با چند دانشگاه منطقه های همکار نامه اند. ایشان با یادآوری امضاء تفاهم های مؤثری برداشته های کشور قدم نماید و در این مسیر بسیاری از دانشگاه استقبال می

ن کشور، برخی های پاکستان به لحاظ رتبه علمی سوابق خوبی داشته و به قول برخی از مسئوالن آ جمله کشور پاکستان خاطرنشان نمود : بسیاری از دانشگاه من
هرا و  رکت در کرارگراههای پژوهشی، ش توانند خود با ارائه طرح علمی ما می هایشان جزو صد دانشگاه برتر دنیا قرار دارند. وی ادامه داد: اعضاء هیئت از دانشگاه

سات ترداوم گونه جل های دانشگاه گردند. ایشان در خاتمه تأکید نمود تا برگزاری این مجمت علمی مشترک ضمن ارتقاء توان علمی خود، موجب افزایش ظرفیت
ا گردد. در ادامه ایرن المللی مهی گونه ارتباطات موجبات ارتقاء علمی دانشگاه در عرصه بین شده و با فراهم شدن این داشته باشد تا از این طریق نقشه راهی تدوین

جمله:  دانشگاه، از المللی شدن  المللی به ارائه گزارشی از عملکرد و طرح های در دست اجرای این دفتر در جهت بین های بین مراسم دکتر مهنا مدیر دفتر همکاری
ای پژوهشی قندهار، دستاورده  المللی مانند کامستس، برگزاری نمایشگاه ها و سمینارهای بین های ملی با چند دانشگاه مطرح کشور، برگزاری کنفرانس انجام پروژه

 نامه همکاری با کشورهای منطقه و پذیرش دانشجو از کشورهای دیگر را خاطرنشان ساخت.  منظور انعقاد تفاهم انجام سفرهای خارج از کشور به
 

 قدر انی و سپاسگزارى ریاس،  انشگاه تهران از میزبانی  انشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر محمود نیلی احمد آباد  از میزبانی شایسته دانشگاه در نخستین نشست مشترک هیئت رئیسه دانشگاه ها  ترهرران و 
سیستان و بلوچستان قدردانی نمود. در این پیام آمده است: برگزار  موفق نخستین نشست مشترک هیئت رئیسره دانشرگراه 
تهران و دانشگاه سیستان و بلوچستان که با میزبانی شایسته آن دانشگاه برگزار شد، عموه بر تعمیق فضا  همکرار  هرا  
آکادمیک بین دو دانشگاه، ضرورت برگزار  چنین نشست هایی را در بین دانشگاه ها  کشور برا  آشنایی بیشتر با ظرفیتها  

دانشرگراه  یرسرههمکار  متقاب  آشکارتر ساخت. ضمن سپاس فراوان از جنابعالی و همکاران محترم آن دانشگاه برا  میزبانی گرم و شایسته از اعضاء هیئت رئ
ورانه با آن فناتهران، آمادگی کام  این دانشگاه را به عنوان نماد آموزش عالی کشور برا  گسترش تبادالت و همکار  ها  مشترک علمی، آموزشی، پژوهشی و 
سیستران و  ها دانشگاه اعمم می نماید. این  هیئت از دانشگاه تهران به سرپرستی دکتر نیلی بهمن ماه سال جار  به منظور گسترش همکار  میان دانشگاه 
 ید.بلوچستان و تهران وارد استان گردید و در پایان آن، تفاهم نامه همکار  مشترک علمی، آموزشی و تحقیقاتی به امضاء روسا  دو دانشگاه رس

 

 زرهی به ریاس،  انشگاه ۸۸اهداء لوح سپاس قرارذاه عملیاتی لشکر 
های دانشگاه قدردانی نمود. زرهی استان سیستان و بلوچستان با اهداء لوح سپاس از همکاری ۸۸فرماندهی قرارگاه عملیاتی لشگر 

دکتر بندانی طی سخنانی در این مراسم گفت: وظیفه ذاتی دانشگاه تعلیم و تربیت قشر فرهیخته و تحصی  کرده است و ما امرروز 
-با جامعه در ارتباط باشد و دانشگاه نیز بیشتر در خدمت جامعه باشد. ما مری کنیم تا هر چه بیشتر و بهتر دانشجو بتواندتمش می

مند گردند. ایشان در بخش دیگری از سخنانش به امضراء های اجرایی از امکانات دانشگاه بهرهها و دستگاهخواهیم تا همه سازمان
ترهرران  گاههای همکاری با نهادها و موسسات آموزش عالی دیگر اشاره نمود و افزود: در هفته گذشته ما تفاهم نامه توسعه و گسترش همکاری را با دانشنامهتفاهم

وجود نداشته و مردم  میان دانشگاه و جامعه امضاء نمودیم که در آینده شاهد ثمرات و دستاوردهای آن خواهیم بود. وی خاطر نشان نمود در بسیاری از کشورها حائلی
گیرد تا امکانات نمایند. دکتر بندانی در خاتمه گفت: این دانشگاه تمام توان و تمش خود را به کار میای ارتباط برقرار میها بدون هیچگونه واسطهبه راحتی با دانشگاه

زرهی اسرتران بره  ۸۸پژوهان این استان قرار گیرد. در پایان این مراسم، لوح سپاس سر تیپ تقی زاده فرمانده قرارگاه عملیاتی لشگر دانشگاه در اختیار مردم و دانش
 ریاست دانشگاه اهداء شد

 

 توسعه همکاری های پژوهشی  انشگاه سیستان وبلوچستان با وزارت نیرو
ای که با حضور دکتر بندانی، مهندس مهاجری معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو، دکتر قاضی زاده ریراسرت طی جلسه

پژوهشکده نیرو، دکتر افتخاری ریاست موسسه تحقیقات آب، دکتر بزرگمهری، دکتر نوری، مهندس فراهانی، مهندس درویرش و 
جمعی از مشاوران وزیر و مسئوالن وزارت نیرو در ساختمان وزارت نیرو برگزار گردید، طرفین بر نقش اثر گذار دانشگاه سیستان و 
بلوچستان به عنوان قطب علمی جنوب شرق کشور در حوزه انرژی تاکید نمودند. بر این اساس مقرر گردید در حوضه مرطرالرعرات 

زمینه همکاری در راه در آبریز کشور، به دانشگاه ماموریت تحقیقاتی داده شود و از ظرفیت های دانشگاه در طرح ریزی های ملی در این حوزه استفاده گردد. همچنین 
 اندازی پژوهشکده آب، اکو پارک انرژی و آب شیرین کن های خورشیدی در دانشگاه نیززمینه همکاری فراهم گردید.
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 ها و مراکز  موزش عالی  ر امور زناناولین نشس، مشاوران روسای  انشگاه   
ها و مراکز آموزش عالی در امور زنان با حضور دکتر فرهادی وزیر علوم و تحقیقات اولین نشست مشاوران روسای دانشگاه

دکتر موالوردی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در مح  سالن اجتماعات وزارت علوم تحرقریرقرات  فناوری و
ی خانم دکتر بان پروری مشاور رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان در امور زنران، ارایره گرزارش برگزار گردید. به گفته

وضعیت زنان در آموزش عالی و اقدامات حوزه مشاوره زنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط دکتر حجازی، توجه به 
-های توان افزایی ویژه زنان، همگرایی و همفکرری و هرممشارکت زنان در سیاستگذاری نظام علمی و تحقیقاتی کشور، توانمندسازی زنان و ضرورت برنامه

گروه هدف زنان شرامر   9های عملیاتی، جهت توجه به بحث بود. در این نشست تدوین بسته ترین موارد موردها از مهماندیشی در مسیرعملیاتی شدن برنامه
سازی های کشور به صورت مبسوط مطرح گردید. همچنین در زمینه توانمندهای مخاطب در دانشگاهدانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی به عنوان گروه

ها و تحقیقات حوزه زنان و خانواده، تولید دانش، اولویت سنجی و تدوین ریزی دروس دانشگاهی مرتبط با مطالعات زنان، انجام پژوهشنیروی انسانی زن، برنامه
هرای هردف، اهبرنامه ذی  برنامه کلی وزارتی و تهیه سند راهبردی در حوزه زنان مطالبی عنوان گردید و در زمینه تحلی  وضعیت و موقعیت زنان در دانشرگر

 هایی ارایه گردید.ها برنامهها و تهدیدات و فرصتچالش

 

 اهلل  هه فجر  ر  انشگاه سیستان و بلوچستان طرح عمرانی  ر ایام1بر اری از  بهره
ترین ایرن  برداری گردیده است که بخشی از مهمهم زمان با دهه مبارک فجر چندین پروژه عمرانی در دانشگاه آماده بهره 

باب اتاق مشاوره اساتید )مشارکرت خریرریرن 61واحد مسکونی کوی اساتید دانشگاه، افتتاح  ۲۲ها عبارتند از : پروژه پروژه
ای دانشکده علوم پایه، بازسازی کرامر  اسرترخرر  بدنی، بهسازی لرزه برداری از ساختمان دانشکده تربیت مصلی نژاد(، بهره

شوندعبارتند از: آغاز چرهرار طررح هایی که در این ایام کلنگ زنی میدانشگاه و توسعه و تکمی  مرکز تحقیقات گیاهان دارویی. همچنین بخشی دیگراز پروژه
زنری های ادبیات وعلوم انسانی، هنر و معماری و تربیت بدنی، کلنگسازی دانشکده زنی و محوطهسازی نقشه کتابخانه خیرین قلم چی؛ کلنگ عمرانی نظیر پیاده

پرایردار و زی و محوطه سازی کار آفرینی و فن بازار و مرکز نوآوری وشکوفایی که در دستور کار قرارگرفته است. همچنین دو دانشکده علوم محیطی و کشاور
 69به  66های این دانشگاه از  ها شمار دانشکده شوند که با اضافه شدن این دانشکدههای دانشگاه افزوده میدانشکده کارآفرینی در سال جاری به جمع دانشکده

 دانشکده ارتقا خواهد یافت.
 تمدید فراخوان پروژه های توقیقاتی مشترک میان  انشگاه وکشور پاکستان

دفتر امور بین المل ، دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان هماهنگ کننده روابط علمی با کشور پاکستان، فراخوان 
پروژه های مشترک ایران و پاکستان مهلت ارسال فرم پیشنهاد پروژه های تحقیقاتی مشترک بین ایران و پاکستان را تا 

های مشترک: مهندسی و  های دارای اولویت برای ارائه پروژه زمینه -6های مشترک: تمدید کرد.پ روژه ۲۱6۲ژانویه  ۲۱
 -9سال.. ۲ها تا  زمان انجام پروژه -۲علوم مواد، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک، مهندسی منابع طبیعی.

سازی بوده دارای  های تحقیقاتی باید در راستای توسعه فنّاوری، فناوری، و نمونه پروژه -۱یورو.. 9۱۱۱حداکثر گرنت پژوهشی برای هر یک از محققین دو کشور 
شده در فرم و با رعایت  بایست در قالب داده های پیشنهادی می طرح -1ها باید واضح و آشکار باشند.. اهداف و نتایج مورد انتظار پروژه -9توجیه اقتصادی باشند..

محققین پاکستانی باید  -۸ دو نسخه فرم چاپ و امضاشده و یک نسخه الکترونیکی باید تحوی  موسسه مربوطه شوند. -۲تمامی جزییات ارائه شوند..
بنیاد علوم  -3های خود را به دانشگاه سیستان و بلوچستان ارسال نمایند. های خود را تحوی  بنیاد علوم پاکستان و محققین ایرانی باید پروپوزال پروپوزال

ران به پاکستان و ای پاکستان بودجه محققین پاکستانی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران بودجه محققین ایرانی را فراهم خواهند نمود و انتقال بودجه از
المل  دانشگاه سیستان و بلوچستان  محققین ایرانی الزم است دو نسخه هارد کپی و یک نسخه الکترونیکی را به دفتر امور بین -6۱پذیر نیست. بالعکس امکان
 ارسال نمایند.

 پروانه نشر کتاب برای  انشگاه سیستان و بلوچستان صا ر شد
پروانه نشر موقت کتاب به عنوان انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان و به مدیرمسئولی خانم دکتر مریم خلیلی جهان تیغ 

منظور اخذ پروانه انرترشرار کرترب   های صورت گرفته از سوی دانشگاه سیستان و بلوچستان به صادر شد. بر اساس پیگیری
دانشگاهی، اداره ک  فرهنگ و ارشاد اسممی اقدام به صدور مجوز نشر کتاب برای دانشگاه سیستان و بلوچستان نمرود. در 

های فرهرنرگری و  ها و انجمن بخشی از این مجوز آمده است: به استناد ضوابط و مقررات تأسیس مراکز ، مؤسسات، کانون
نامه اجرایی صدور پروانه نشر، با انتشرار کرتراب  شورای عالی انقمب فرهنگی و آیین ۲۲/1/69۲9ها، مصوب  نظارت بر آن

این مجروز  شود. توسط انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان به مدیرمسئولی خانم دکتر مریم خلیلی جهان تیغ موافقت می
 عنوان ناشر اقدام نماید . )تاریخ تاسیس( نسبت به چاپ و انتشار کتب به 66/6۱/39نماید تا از تاریخ  دانشگاه را قادر می
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 هانامه تفاهم

 المللی  انشگاه سیستان و بلوچستان و پژوهشگاه میراث فرهیگی نامه همکاری علمی، پژوهشی و  موزشی بین امضای تفاهم
های علمی و تحقیقاتی موجود در کشور برای توسعه امر پژوهش و تولیرد عرلرم و  برداری از ظرفیت منظور شناسایی و بهره به

هرا و  علمی و پژوهشی و استفاده از ظررفریرتتقویت ارتباط بین نهادها و مروسرسرات 
آموزشی، پژوهشی بین دانشگاه سریرسرتران و نامره هرمرکراری  امکانات یکدیگر، تفاهم

بندانی رئیس دانشگاه و پرژوهشرگراه مریررا  بلوچستان به نمایندگی دکترر عرلریررضرا 
آقای مهندس سید محمد برهرشرتری، رئریرس فرهنگی و گردشگردی کشور به نمایندگی 
های علمی، آموزشی و پژوهشی در کرلریره  ایجاد توسعه همکاریپژوهشگاه میرا  فرهنگی و گردشگری کشرور براهردف 

رین مفاد این تفاهم ت از مهم  های علمی مورد عمقه و توافق طرفین با در نظر گرفتن امکانات علمی، آزمایشگاهی، فنی و اعتباری آنها منعقد گردید. برخی زمینه
و  های دانشگاه بر اسراس ضروابرط های مورد نیاز پژوهشگاه در یکی از دانشکده نامه بدین شرح است: پذیرش یک دانشجو مقطع دکتری در یکی از گرایش

شرگراه برا عنوان بورسیه خاص پرژوه های جاری دانشگاه به نامه مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پس از معرفی توسط وزارت علوم، هماهنگ با آئین
گاه از طریق امنای دانشگاه و با عقد قرارداد الزم برای هر ورودی انجام خواهد شد. همچنین دانشگاه و پژوهش پرداخت هزینه تحصیلی وفق تعرفه مصوب هیئت

نرامره  ین ترفراهرمکنند. بر اساس ا ها همکاری می ها و رساله نامه های علمی، پایان علمی و دانشجویان هر دو دستگاه در اجرای پروژه پژوهشگران و اعضاء هیئت
اسراتریرد و  های تخصصی و آزمایشگاهی مرتبط دانشگاه، همکاری و در بازدیدهای های موجود، در تأمین، تجهیز و غنای موزه نامه پژوهشگاه با توجه به آیین

هرمرکراری  ارددانشجویان دانشگاه از مراکز تفریحی، فرهنگی و گردشگری و استفاده از امکانات رفاهی پژوهشگاه همکاری و مساعدت خواهد نمود.از دیگر مو
تخرفریرف،  9۱۵  های مشترک، استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی با توان به: استفاده از امکانات دو دستگاه، همچون کتابخانه و مرکز اسناد، برگزاری همایش می

و صردور های کارشناسی ارشد و دکتری در چارچوب مقررات وزارت عرلروم  شده، ایجاد دوره های انجام چاپ و انتشار نتایج حاصله از اجرای هریک از توافق
پژوهشی خارج  ها و مراکز علمی و صورت مستق  یا با همکاری دانشگاه شناسی دانشگاه در داخ  .کشور به های میدانی باستان مجوزهای الزم برای اجرای پروژه

 تنظیم و امضاء گردیده است. 6939ماه  ماده و یک تبصره، در دو نسخه در بهمن ۸نامه مشتم  بر  از ایران در چارچوب ضوابط و مقررات اشاره کرد.این تفاهم
 

 مابین مرکز رشد و فیاور  انشگاه با مرکز رشد خراسان شمالی نامه همکاری فی انعقا  تفاهم

نامه همکاری مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه سیستان و بلوچستان و مرکز رشد واحدهای فناور پارک  تفاهم
های  منظور ایجاد و گسترش همکاری علم و فناوری خراسان شمالی شهرستان اسفراین به امضا رسید. به

سازی نتایج تحقیق و توسعه در  بنیان و تجاری افزایی دانش و فناوری، توسعه اقتصاد دانش مشترک در جهت هم
نامه همکاری میان مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه و مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری  های پیشرفته، تفاهم حوزه فناوری

همایش و نامه شام : همکاری در حمایت از واحدهای فناور واجد شرایط طرفین، برگزاری  ترین مفاد این تفاهم خراسان شمالی منعقد گردید. برخی از مهم
های علمی و آزمایشگاهی و سازمانی، اعمم نیازهای پژوهشی و فناورانه و  پردازی، استفاده طرفین از امکانات و پتانسی های آموزشی و مسابقات ایده کارگاه

های مشترک جهت توانمندسازی  های مشترک و نمایشگاه رسانی به متقاضیان، برگزاری نشست سایت دو مجموعه و اطمع خدماتی جهت درج در وب
 باشد. های همکاری می های مستقر و شناخت زمینه شرکت

 

 نامه همکاری میان  انشگاه و نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان  امضاء تفاهم
دانشگاهیان و هم تمامی آحاد جامعه بر نقش  دکتر بندانی طی سخنانی در مورد جایگاه و نقش ویژه نیروی انتظامی گفت: هم
نظر دارند و این آرامش و ثبات موجود در سطح  تأثیرگذار نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت موجود در جامعه اتفاق

دانند. وی ادامه داد: تمام سعی و تمش دانشگاه  کش این عزیزان می روزی کارکنان خدوم و زحمت اجتماع را ثمره تمش شبانه
ها و  جود برخی دغدغهویژه نیروی انتظامی، پویایی و نشاط را در میان دانشجویان احیاء نماییم. زیرا با و های اجرایی به بر این است تا با همکاری تمام دستگاه

بسیار کمتر سوز در منطقه و استانمان نسبت به سایر نقاط  های اجتماعی بخصوص بحث مواد مخدر در استان، خوشبختانه آمار و ارقام این بمی خانمان آسیب
را در جهت ارتقاء این  نامه زمینه مناسبی است و ما امیدواریم تا با تعام  با نیروی انتظامی بتوانیم این دغدغه ها را به حداق  برسانیم و با انعقاد این تفاهم

می آن بویژه در های عل عنوان دانشگاه مادر منطقه استفاده بیشتری بشود و از ظرفیت های دانشگاه سیستان و بلوچستان به مشکمت فراهم نماییم. تا از ظرفیت
از بین بردن های اجتماعی استفاده گردد. ایشان در ادامه به اقدامات صورت گرفته در این راستا پرداخت و افزود: ما برای  جهت کاهش و برطرف نمودن آسیب

در چنین زمینه هایی های اجرایی مانند دانشگاه تهران که توانایی باالیی  نامه با سایر نهادها و دستگاه های موجود اقداماتی نموده ایم که امضاء تفاهم دغدغه
ی دانشجویان های علم های همدیگر نقشه راه ترسیم نماییم و با استفاده از آن، توانمندی دارند از آن جمله است. تمش ما بر این است که ضمن سنجش ظرفیت

کی  کارگروه های منطقه و استان را کاهش دهیم. به همین دلی  ما درصدد هستیم که با تش التحصیمن خمق و متفکر دغدغه را افزایش داده و با پرورش فارغ
 نامه را اجرایی نماییم.  ای هر چه زودتر این تفاهم ویژه

7 



 

 

 

نشریه  اخلی حوزه معاون، پژوه  و فیاوری                                                 

 ارتباط  انشگاه با     7162، مارس 6931سال سوم، شماره هفتم، فرور ین ماه 

 8 صیع، و جامعه
 حضور رئیس انجمن ذاز ایران  ر  انشگاه سیستان و بلوچستان

آقای مهندس منصور دفتریان رئیس انجمن گاز ایران در دانشگاه سیستان و بلوچستان حضور یافت. این دعوت به هرمرت 
مندی دانشجویان این رشته از دانرش  منظور استفاده و بهره گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی شهید نیکبخت دانشگاه، به

های نفت و گاز، صورت پذیرفت. آقای مهندس منصور دفتریان طی سخنانی برا  علمی و تجربیات ارزشمند ایشان در پروژه
عنوان جایگاه علوم و فناوری در اقتصاد و امنیت کشور گفت: علم و فناوری در اقتصاد هر جامعه تأثیرگذار اسرت و ایرن 

ترین عوام  تأثیرگذار در جامرعره و  گیرد و شما عزیزان مهم ها و موسسات آموزش عالی نشأت می تأثیرگذاری از دانشگاه
منفی جامعره بره  تان به نحو شایسته استفاده نمایید چراکه تأثیرات مثبت و رو بایستی تمش نمایید تا از این لحظات زندگی سرنوشت آینده کشور هستید. ازاین

سرعرت در  ه بهسازی مصرف انرژی گفتدر دنیایی ک خورده است. وی در ادامه با استناد به آمار و ارقام در مورد بهینه تمش و کوشش مستمر و پیوسته شما گره
مرکرن شویم و جبران این ضررها بسیار سنگین و غریررمر مانیم، متضرر می حال پیشرفت و حرکت به جلوست، اگر یاد نگیریم که چگونه یاد بگیریم، عقب می

بگیریم. ایشان درستی و بر اساس علم و دانش روز یاد  گردد. وی خاطرنشان ساخت: خیلی مهم است که ما استفاده درست از ذخایر ارزشمند نفت و گاز را به  می
سال  9۱نگیریم در  پیشافزودند: با توجه به داشتن موقعیت بسیار عالی از نظر ذخایر انرژی نفت و گاز، اگر استفاده منطقی و درست از این نعمت خدادادی را در 

ود چررا ل شآینده وضعیت بغرنجی خواهیم داشت. ایشان در ادامه به ترسیم نقشه راهی پرداخت که در آن مدیریت مصرف و تقاضای درست انرژی بایستی کنتر
های  شمردن پروژهاست.وی با بر  که به عقیده وی تمام اقتصاد ایران به نفت وابسته است و زحمات زیادی کشیده شده که ایران امروز در این جایگاه قرار گرفته

اکرنرون در   های جایگزین مانند انرژی برق و ذغال سنگ که هرم فکر استفاده از سایر انرژی  زیادی که در صنعت نفت و گاز در کشور به اجرا درآمده افزود:
کند که بخش بیشتری از نفت و گاز ذخیره شود.وی در خاتمه گفت: تمام صحبت در انجمرن شود، کمک شایانی می بسیاری از کشورها، همچون آلمان اجرا می

 ت.داخمهندسی گاز این است که مدیریت گاز را باید بهینه نماییم. دکتر رهبر رحیمی نیز در این نشست به معرفی دانشکده مهندسی شهید نیکبخت پر

 

 ای استان توسعه همکارى مشترک  انشگاه سیستان و بلوچستان با سازمان برق میطقه
های تجدید پذیر )سانا( و مدیرعام  شرکت سهامی بررق اسرتران،  طی نشستی با حضور معاون اجرایی سازمان انرژی

ی دو طرف نهایی شد. دکرترر  یابد. در این نشست موضوعات موردعمقه های مشترک با دانشگاه گسترش می همکاری
ایم و در همین  های خوبی برداشته پاک قدم  های بندانی رئیس دانشگاه طی سخنانی گفت: ما در بحث استفاده از انرژی

منظور استفاده از انرژ  خورشید  اختصاص دهیم. و  گفت مرا  ای در اطراف زاهدان را به راستا در نظر داریم تا مزرعه
 ۱۱ایم که قادر اسرت ترا  اندازی نموده در همین راستا نیروگاه انرژ  خورشید  در دانشگاه را چند سالی است که راه

کیلووات افزایش یابد. مرا  6۱۱تا ۸۱کیلووات انرژ  برق تولید نماید و امیدواریم که ظرفیت تولید آن در سال آینده به 
های بیشتر  دارند توقع داریم تا با توجه به امرکرانرات دانشرکرده  ویژه سازمان سانا که ظرفیت ها به از سایر سازمان

به تمام متخصصین و   (COMSATS)مهندسی برق، با ما تعام  و همکار  نمایند. و  گفت:در همایش کامستس
ها در  مندیم تا فعالیت باشد و ما عمقه های نو می ای از انرژی پژوهان اعمم نمودیم که این استان دارا  گنجینه دانش

دهیم تا دانشگاه معضمت استان را ح   این عرصه گسترش یابد. ایشان خاطرنشان کرد: ما تمش خودمان را انجام می
نمودن بسیار   طلبد تا مشکمت استان و منطقه مرتفع گردد. و برا  برطرف های دولتی را هم می نماید منتهی این امر همکار  و تعام  سایر نهادها و سازمان

های اسرتران  ظرفیتها حتی با معاونت پژوهشی وزارت نیرو هم رایزنی نمودیم تا این مشکمت به حداق  برسد چراکه ما این توانایی راداریم تا از  از این دغدغه
ن هرمرکرار  در نامه با کشور اسپانیا اشاره کرد که قرار است ایر ها و امضاء تفاهم برا  تسریع این فرآیند استفاده نماییم. و  در خاتمه به گسترش همکاری

ژه نریرروگراه پروروزها  آتی بسط و گسترش یابد. دکتر برکاتی مشاور رئیس دانشگاه و مسئول نیروگاه خورشیدی نیز با ارائه گزارشی از روند طراحی و ساخت 
ی نرو را ها خورشید  مطالبی را مطرح نمود. و  خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر عموه بر بسط و توسعه نیروگاه خورشید  قسط داریم تا پژوهشگاه انرژی

ئتی از مهرنردسریرن شنبه قرار است تا هی اندازی نماییم و در حال حاضر منتظر مجوز فعالیت از وزارت علوم، تحقیقات و فناور  هستیم. ایشان افزود: روز سه راه
ها طررح  مکاری آنهای نو و بازدید از نیروگاه خورشید  وارد دانشگاه سیستان و بلوچستان شوند تا با ه ها در استفاده از انرژی اسپانیایى جهت توسعه همکاری

هایی دانست که در حاشیه ایرن دیردار  مگاواتی در دانشگاه را نهایی نماییم. و  برگزار  یک کارگاه دوروزه در این رابطه را از دیگر طرح 9۱اندازی نیروگاه  راه
های نرو  ه انرژیگذاری بر رو  پروژ نامه درزمینه ی سرمایه شود. دکتر صمیمی نیز طی سخنانی از حضور گروه مهندسان اسپانیایی و نحوه اجرا تفاهم برگزار می

وس باشد و ایرن ملممطالبی را مطرح نمود. دکتر کرد  نیز گفت: دانشگاه باید بازو  توسعه مردم و جامعه باشد و تأثیری گذار  دانشگاه باید در زندگی مردم 
کره درمرورد هایی  گذاری استاندار  هم طی سخنانی قدم شود. خانم زنگنه مدیر دفتر سرمایه های اجرایی منطقه میسر نمی جز با همدلی و یار  تمام دستگاه

اند و آمادگی خود بررای  کشور دنیا در استان حضور یافته 1شده است را مطرح ، و گفت: سرمایه گذاران از  های نو در استان برداشته گذاری دربحث انرژی سرمایه
 اند. های تجدید پذیر را اعمم نموده هکتار ،و درزمینه ی انرژی 6۸۱۱۱گذاری در تأسیس نیروگاه خورشیدی در زمینی به وسعت  سرمایه
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 ها همکاری

 های علمی و پژوهشی میان  انشگاه سیستان و بلوچستان و  انشگاه تهران توسعه همکاری
منظور دیدار و گفتگو وارد دانشرگراه  دکتر محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران و همراه هیئت همراه به 

های عرلرمری، آمروزشری و سیستان و بلوچستان شدند. این دیدار در راستای توسعه و تحکیم همکاریها و فعالیت
نامه مشترک میان دو دانشگاه صورت پذیرفت. در این دیدار که به مدت دور روز به  تحقیقاتی در قالب امضاء تفاهم

ها و امکانات آموزشی این دانشگاه ماننرد  طول انجامید، رئیس دانشگاه تهران و هیئت همراه از بسیاری از دانشکده
ها، تاالر امام رضا )ع( کتابخانه مرکزی، مرکز داده ها یا دیتا سنتر و  آزمایشگاه مرکزی، نیروگاه خورشیدی، گلخانه

مرکز آپا، تاالر فردوسی و مرکز رشد بازدید نمودند. دکتر بندانی با اظهار خرسند  از حضور رییس دانشگاه تهرران 
و هیئت همراه ایشان،گفت: امید است تا امضا ء این تفاهم نامه گامی نو در روند توسعه علمی و پژوهشی میان دو 

ی همکراری مریران دو دانشگاه را موجب گردد. از جمله توافقات به انجام رسیده در این دیدار می توان به ادامه
ی تحصی  مربیان دانشگاه سیستان و بلوچستان در دانشگاه تهران اشاره کرد که مرورد دانشگاه در زمینه ی ادامه

 Dualاستقبال دکتر نیلی و هیات رییسه ی دانشگاه تهران قرار گرفت. همچنین ایجاد دوره های مشترک یرا 

Degree   که مدرک صادره توسط دو دانشگاه امضاء و مورد تایید قرار گیرد از دیگر توافقات این دیدار برود. در
انشرگراه ، دادامه و با پیشنهاد طرفین مقرر گردید طرفین در زمینه ی تاسیس رشته های جدید همکاری های جدی انجام دهند و در حوزه ی تحصیمت تکمیلی

امضاء رسیرد کره نامه همکاری مشترک میان دو دانشگاه به  تهران همکاری های الزم را با دانشگاه سیستان و بلوچستان داشته باشد. در پایان این دیدار تفاهم
مرترقرابر ، مابین با بهره جویی از امکانات  های علمی و پژوهشی فی ها در راستای توسعه ظرفیت ترین مفاد آن در ذی  مطرح می شود: همکاری بخشی از مهم

پژوهشری،  بی،تدوین طرح مشترک با استفاده از امکانات طرفین برای جذب طرح های تحقیقاتی از سازمان های اجرایی، بهره مند شدن طرفین از امکانات تجر
و نشرسرترهرای  ها کارگاهی، کتابخانه ها، ارتباطات بین المللی، استفاده از فضاهای فیزیکی و فضاهای تحقیقاتی دو طرف، طراحی و برگزاری همایشها، میزگرد

علمی و دانشرجرویران، انرجرام  مشترک علمی و پژوهشی، فرهنگی و هنری، برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی علمی و تخصصی ویژه ی اعضای هیئت
شدۀ  ریفتع پژوهش های بنیادی، کاربردی، توسعه ای و راهبردی در قالب طرح های پژوهشی و پایان نامه های تحصیمت تکمیلی بر اساس عناوین پروژه های

شرات ترخرصرصری در های تحقیقاتی و نیز آثار تألیفی، ترجمه و گزار های جداگانه، انتشار مقاالت حاص  از نتایج طرح داد مابین در قالب انعقاد قرار مشترک فی
ی و هرای اجررائر نشریات مکتوب و دیجیتال دانشگاه تهران و دانشگاه سیستان و بلوچستان، همکاری در جهت تأسیس پژوهشکده های تقاضامحور با دستگاه

تفاهم نامه در علمی و دانشجویان مقطع دکتری.این  مدت مطالعاتی برای اعضای هیئت های کوتاه های الزم برای استفاده از فرصت ها، فراهم نمودن زمینه شرکت
اساسی در مرفراد ایرن ات پنج ماده و دو نسخه با تنظیم و از تاریخ امضاء دارای سه سال اعتبار خواهد بود که تمدید و ادامۀ فعالیت، بازنگری، اصمح و یا تغییر
ان با مهندس عرلری چستتفاهم نامه با توافق نمایندگان طرفین انجام خواهد شد. در خاتمه نیز در دیدار روسا و معاونین دانشگاه تهران و دانشگاه سیستان و بلو

سط محقرقریرن و تو اوسط هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، مقدمات انعقاد تفاهم نامه ای با مفاد مطالعه معضمت استان و در اولویت قرار دادن ح  آنها
از: دکترسیرد ند پژوهشگران دو دانشگاه و همکاری و مساعدت استانداری فراهم شد. اعضاء هیات همراه دکتر نیلی احمد آبادی رییس دانشگاه تهران عبارت بود

ر احمد رضا خضری مدیرک  حوزه ریاست و روابط عمومی، دکتر سید حسین حسینی معاون آموزشی، دکتر محمد رحیمیان معاون پژوهشی، دکتر علری مرحرقر
اتریرک، ورمرئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری، دکتر سید حسین گلدانساز رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دکتر محمود رضا هاشمی رئیس مرکز انف
ردیرس س پردکتر غممرضا غفاری رئیس دانشکده علوم اجتماعی، دکتر رحمت اله ستوده قره باغ مدیرک  امور پژوهش های کاربردی، دکتر ناصر سلطانی رئیر

 دانشکده های فنی و آقای علی فقیه ملک مرزبان رئیس اداره تشریفات و خدمات بین المل  دانشگاه تهران.
 

 ی راه اندازی نیروذاه خورشیدی توسط شرک، نرتا اسپانیا ر  انشگاه سیستان و بلوچستان  ومین نشس، بررسی پروژه

انردازی به منظور بررسی امکانات نصب و راه ( NERTA) شرکت نرتای اسپانیا هیاتی متشک  از کارشناسان
نیروگاه خورشیدی وارد دانشگاه سیستان و بلوچستان شد. این نشست با حضور رئیس دانشگاه، معاونین پژوهشری 

های تجدیدپذیر در ایران های نو ایران )سانا( به عنوان متولی امر توسعه انرژیالمل  دانشگاه، سازمان انرژیو بین
و مهندسان: ریکارد ویمدت، گنزالو ناوارو و فرانسیسکو سوریانو، کارشناسان شرکت نرتای اسپانیا برگزار گرردیرد. 
دکتر بندانی رئیس دانشگاه طی سخنانی، از عزم این دانشگاه به منظور استفاده از انرژی های پراک خربررداد و 

های تجدیدپذیر دریایی، گرمایی، خورشیدی، بادی و آتشفشانی است و مرا ای از انرژیگفت: این استان گنجینه
ایم. در ایرن ها، تمام سعی و تمش خود را برای محقق شدن این خواسته به کار گرفتهجهت معرفی این قابلیت

رت صرو نشست طرف اسپانیایی ضمن ابراز خرسندی، به معرفی این پروژه پرداخت و گفت: شرکت ما آمادگی خود را جهت سرمایه گذاری در این پرروژه، در
دارد. این هیات در بخش دیگری از سفر و به منظور بررسی بیشتر، با همراهی استاندار و مدیر عام  شرکت سرهرامری بررق فراهم بودن شرایط الزم اعمم می

 ای سیستان و بلوچستان، از موقعیت احدا  پژوهشگاه دیدن نمود. منطقه
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01 
  فتر ارتباط با صیع،  6931پروژه های توقیقاتی سال 

 6931اولویتهای پژوهشی سازمانها  ر سال 

 اولوی، های پژوهشی اتاق بازرذانی  استان سیستان و بلوچستان
سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان در راستای اجرایی شدن تفاهم نامه دانشگاه سیستان و بلوچستان و اتاق بازرگانی و بره 

نامه های کارشناسی ارشد های تحصیمت تکمیلی از پایانمنظور استفاده از ظرفیت و توانمندی دانشجویان و بهره برداری از نتایج پایان نامه
های: انرژی و محیط زیست، بازار پول و سرمایه، تسهی  تجارت و توسعه صرادرات کند. موضوعات انتخابی باید در حوزهو دکتری حمایت می

شگری، کشاورزی و صنایع غذایی باشد. میزان سقف حمایت اتاق بازرگانری بررای مرقرطرع استان، تسهی  فضای کسب و کار استان، صنعت و معدن، صنایع دستی و گرد
 میلیون ریال می باشد. جهت اطمعات بیشتر به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه مراجعه شود.  9۱و برای دکتری 69کارشناسی ارشد 

 

 اولوی، های پژوهشی سازمان صیع، ، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان
-استخراج آلتراسیون -9تدوین برنامه راهبردهای توسعه صنعتی و معدنی و تجاری استان،-۲تدوین استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت استان،  .6

بررسری -9امکان سنجی فرآوری منیزیت در استان،  -۱های زمین شناسی با استفاده از تصاویر چند سنجنده ای و داده های طیف سنجی آزمایشگاهی،
پایش تغییرات و جابه جایی سطحی کوه های آتشفشانی بزمان و تفتان با استفاده از -1پتانسی  های نیک  و پمتین در سنگ های اولترا بازیک استان، 

بررسی ظرفیت های بالقوه توسعره -۸تکوین پترولوژیکی و ژئو شیمیایی آتشفشان های تفتان و بزمان با تاکید برفازهای مختلف فورانی و متالوژنی آنها، -۲تصاویر حرارتی، 
نقش استان در افزایش صادرات کاال -6۱نقش استان در توسعه روابط تجاری و اقتصادی کشور با کشورهای منطقه،  -3سواح  مکران و نقش آن در توسعه جنوب شرق،  

 بررسی نقش مرزنشینان در ارتقاء سطح بازرگانی خارجی-6۲ارائه راهبردهای اساسی به منظور مدیریت کاربردی واردات،  -66میلیارد دالر،  6۱و خدمات غیرنفتی به میزان 

 

 اولوی، های پژوهشی شرک، برق میطقه ای )توانیر( سیستان و بلوچستان
 بررسی اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت کارکنان شرکت برق منطقه ای سیستان وبلوچستان  -6
 بررسی میزان فرسودگی تجهیزات و المانهای شبکه توزیع شهرستان زاهدان  -۲

 مناسب جهت جمع آوری و اتصال داده های کنتورهای پست های دور دست و فاقد بستر مخابراتی ناپایدار به سرور مرکزی  Interfaceمطالعه و طراحی و ساخت  -9
 رینگ زاهدان و مقایسه راهکارهای ارائه شده از نظر میزان افزایش ظرفیت تبادل انرژی با صرفه اقتصادی  19ارایه راهکارهایی جهت افزایش ظرفیت تبادل انرژی خط   -۱
 بررسی اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت کارکنان شرکت برق منطقه ای سیستان وبلوچستان-9
 کیلو ولت با معیار قرار دادن وزن ک   19ارائه طرح بهینه دکلها ی انتقال برق سطح -1
 بررسی احتمال و قوع پدیده تشدید زیر سنکرون در شبکه استان بر اثر نصب نیروگاه های بادی و راه ح  های جلوگیری از آن -۲

 فاقد سیم گارد(. Hسراوان )تیر سیمانی -کیلو ولت خاش ۲9۱انجام مطالعات در خصوص استفاده از برقگیرهای آویزی در خط -۸

 و انتخاب بهترین پارامترها جهت مناطق جنوبی استان.  (RTV)بررسی انواع پوشش های عایقی -3
 تعیین قیمت واقعی)ارزش( انرژی توزیع نشده برای هر پست -6۱
 تحلی  پایداری ورود دینامیکی واحدهای بزرگ بادی و خورشیدی -66
جهیزات انتقال برق ت بهینه سازی ارتفاع آبگیری از مخزن سد با هدف بیشینه انرژی برقابی و کمینه خسارت وارده به تاسیسات برقی و مکانیکی در مح  و آبشستگی-6۲

 پایین دست سد با در نظر گرفتن اثر پدیده تغییر اقلیم

 عیوان طرح سازمان سفارش  هیده
نام و نام خانوا ذی 

 مجری

  کتر یویی کاظمی بررسی راهکارهای نگهداش، سوا   موزان  ر کالسهای سوا   موزی استان  ا اره کل  موزش و پرورش استان س و ب

 ا اره کل  موزش و پرورش استان س و ب
های شیاسایی عوامل بی انگیزه بو ن افرا  بی سوا  برای باسوا  شدن و روش

 نوین جرب  نها  ر استان
  کتر ناصر ناستی زایی

  کتر مومو  شیرازی رابطه بی سوا ی با  سیب های اجتماعی  ر استان  ا اره کل  موزش و پرورش استان س و ب

 ا اره کل  موزش و پرورش استان س و ب
 سیب شیاسی الگوی ارزشیابی پیشرف، توصیلی سوا   موزان  وره سوا  

  موزی  ر استان 
  کتر سیدرضا بالش،

وزارت ارتباطات و فیاوری اطالعات 

 ) سازمان فیاوری اطالعات ایران(

خدمات مشاوره پژوهشی  ما ه سازی و راه اندازی مرکز تخصصی  پای 

  انشگاه به میظور ارایه خدمات افتا
 مهیدس احمد کاظمی

  کتر مومدرضا شهرکی تدوین برنامه راهبر های توسعه صیعتی و معدنی و تجاری استان سازمان صیع،، معدن و تجارت  استان 

ا اره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 سیستان و بلوچستان

های زایی  ر تعاونیشیاسایی و اولوی، بیدی استراتژی های موثر بر اشتغال

 صیعتی با استفا ه از روش ویکورفازی
  کتر علیرضا شهرکی
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 اعضای شورای مرکز رشد واحدهای فیاور  انشگاه میصوب شدند
حسین معین خواه، دکتر ر طی احکامی جداگانه از سوی رئیس دانشگاه، آقایان دکتر در محمد کردی، دکتر علیرضا شهرکی،دکتر محب علی رهدار، دکتر علی ابراهیمی، دکت 

در بخشی از این احکام عنوان اعضای شورای مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه منصوب شدند. محمود هاشمی تبار، دکتر حسین رحمانی و سرکار خانم حمیده محمود زاده به
کارگیری دانش  دگار متعال و بهگردید . امید است با استعانت از پرور عنوان عضو شورای مرکز رشد واحدهای فناور منصوب می مراتب تعهد و شایستگی جنابعالی به آمده نظر به

 های دانشگاه موفق و پیروز باشید. و تجربه در راستای تحقق اهداف و سیاست
 

 طراحی موتور جستجوذر مدیارم توسط واحد فیاور بفر ا وابسته به مرکز رشد  انشگاه سیستان و بلوچستان 
واحد فناور بفردا مستقر در مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه سیستان و بلوچستان موفق به طراحی موتور جستجوی مدیارم شد. این موتور 
جستجوگر توسط سامان رفیعی طراحی و توسعه داده شده و حول محور کامپیوتر و برنامه نویسی است. موتور جستجوی مدیارم در رویداد 

( به عنوان تنها نماینده جنوب کشور ارائه گردید و موفق 39بهمن -کارآفرینی محتوا و خدمات جویشگر بومی )دانشگاه شهید بهشتی تهران
 تیم شد.    1۱به کسب مقام پنجم از میان 

مایشی )خودکار( همانند پی مدیارم یک موتور جستجوی متمرکز در حوزه کامپیوتر است و در دسته بندی موتور های جستجو میتوان عملکرد آنرا به عنوان یک موتور جستجوی
ارم یک موتور مدیگوگ  شناخت .اما مدیارم قرار نیست جایگزینی برای سایر جستجوگر ها باشد زیرا جستجوگرهای مانند گوگ  یک موتور جستجوی عمومی هستند و 

 ,googleی مانند: زرگجستجوی متمرکز است و سعی بر این دارد که تمام تمرکز خود را روی موضوع کامپیوتر داشته باشد و با امکاناتی خاص که موتورهای جستجوی ب

BING, YAHOO , کند که در شود که فقط سایت هایی را ایندکس میگوید، عملکرد مدیارم از آنجا شروع میکنند، معرفی گردد. طراح مدیارم میو ...روی آنها تمرکز نمی
های آنها را جمع آوری کند. در  ادهحوزه کامپیوتر باشند. ما این کار را به وسیله الگوریتمی انجام میدهیم که وظیفه دارد در تاریخ های مشخص شده به سایت ها سر بزند و د

نیازمند الگوریتمی هستیم  ایتدومین گام نیازمند الگوریتمی هستیم که داده های جمع آوری شده را ایندکس کند و برای هر صفحه یا هر سایت ارزشی را تعریف کند و در نه
ی مدیارم است که بدون در نظر گرفتن چگونگی طراحی، چنین که براساس داده های ذخیره شده پاسخگوی درخواست های کاربران باشد. این خمصه ای از عملکرد پایه

آن می  بر توان تعریف کرد. در سطح پیشرفته مدیارم در قالب یک جویشگر بومی نیست چون علم کامپیوتر بر پایه زبان انگلیسی است و مدیارم با تمرکزالگوریتم هایی را می
ایندکس می کند بسیار رم تواند در سطح جهانی باشد همچنین بخش هایی از مدیارم قابلیت بومی سازی را بصورت چند زبانه دارد. از طرفی چون حجم سایت هایی که مدیا
ست که سرعت دریافت ن اکمتر از یک جویشگر عمومی است هزینه ی کمتری برای عملیاتی کردن الزم دارد.. مدیارم در سطح پیشرفته شام  امکاناتی برای برنامه نویسا
دیارم می تواند به واسطه . مپاسخ مورد نظر برای برخی از امکانات حتی از گوگ  هم سریعتر است. این دسته از امکانات می توانند در آینده بیشتر و دقیق تر هم بشوند

ن محتوا در زمینه کامپیوتر را دربر دگاامکاناتی که در اختیار کاربران قرار می دهد از مح  ارایه هزینه های تبلیغات درآمدزا باشد. همچنین در آینده می تواند همه تولید کنن
 داشته باشه که این خود بازار بزرگی برای کسب درآمد مدیارم و یا حتی شرکت های دیگر است 

 

 های استارت  پ ویکید شهر ایمن، شهر هوشمید ر مشهد  کسب عیوان  وم تیم قاصدک،  ر رقاب،
تیم قاصدک وابسته به واحد فناور آرنیکا ارتباط، مرکز رشد دانشگاه سیستان و بلوچستان، برنده جایزه دوم استارت آپ ویکند شهر ایمن، 
ها  شهر هوشمند شد. آقای اربابی مدیر واحد فناور آرنیکا ارتباط، وابسته به مرکز رشد دانشگاه، در مورد پروسه و نحوه برگزاری این رقابت

شده درزمینه ی  های انجام گفت: ما بعد از شرکت در الکامپ امسال و بررسی استارت آپ ها، تصمیم گرفتیم با توجه به زمینه فعالیت
های الزم و سنجیدن شرایط بازار  اندازی کنیم.که بعد از بررسی و نق  هوشمند، یک استارتاپ در یکی از شهرهای بزرگ کشور راه حم  

کار و تقاضا، تصمیم بر آن شد تا به امید دیده شدن و محک خوردن، آغاز این پروسه در شهر مشهد انجام گیرد. اربابی افزود: با این 
که یک سرویس آنمین دلیوری بود را با هدف کارآفرینی در بستر  3ها ما به همت سازمان فناوری اطمعات شهرداری مشهد و پارک علم و فناوری ایده قاصدک  بینی پیش

عنوان تیم برگزیده دوم انتخاب  ایده به 9۱تلفن همراه در استارت آپ ویکند شهر هوشمند معرفی نمودیم که به لطف خدا ضمن رسیدن به اهداف مدنظر، ایده قاصدک از میان 
گری در مورد استفاده  های تسهی  ها قرار گرفت و امید است تا در روزهای آتی با یکی از شرکت دهنده  گردید. وی در خاتمه گفت: این طرح مورد توجه مدیران و شتاب

 تجاری به تفاهم برسیم.

  موزی فیاوری نانو  ر  انشگاه برذزاری  ومین همای   ان 
تن از دانش آموزان نخبه استان و با همکاری مرکز  ۲۱۱آموزی فناوری نانو  با عنوان نانو تکنولوژی سبز با حضور  دومین همایش دانش

رشد واحدهای فناور دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.خانم دکتر آدرم دبیر علمی این همایش با ارائه گزارشی در مورد روند 
مقاله متعلق به  ۲9مقاله متعلق به دبیران،  6۱مقاله به دبیرخانه همایش ارسال گردیده که از این تعداد  ۸9برگزاری این همایش گفت: 

مقاله برتر و برگزیده مورد  9عنوان مقاله برتر که  مقاله به 9مقاله جهت ارائه پوستری و  1۱مقاله جهت ارائه سخنرانی،  9دانش آموزان، 
مقام پژوهشکده نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان سخنران بعدی این همایش بود که ضمن  تقدیر قرار گرفتند.خانم دکتر فنایی قائم

کی دیگر از اساتید مدعو در این های عملی در این شاخه از علم تشویق نمود.دکتر زورقی ی تبیین اهمیت علم استراتژیک نانو در دنیای امروز، دانش آموزان را به انجام پروژه
شاخه از علم به  اینهمایش نیز با اشاره به گسترش علم نانو در جهان و برشمردن کشورهای پیشرو در این زمینه، با اشاره به کشوری کوچک همچون تایوان که در 

تمش پیگیر برای اجرای چنین  های اول و دوم متوسطه دانست و های ابتدایی و پایه ای برای ورود شاخه نانو به پایه یافته، این همایش را دریچه های ارزشمندی دست موفقیت
تن از دانش آموزان در این زمینه به ایراد سخن و ارائه مقاله پرداختند که ارائه یکی از دانش آموزان به زبان انگلیسی  9آموزی را خواستار شد.در این همایش  های دانش فعالیت

 آموزی بازدید صورت پذیرفت. بود. در حاشیه این همایش، از پوسترهای دانش
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 برذزاری کارذاه اصول طراحی نیروذاه خورشیدی 

مرکز رشد دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری نیروگاه خورشیدی و انجمن مهندسین برق و الکترونیک استان، کارگاه اصول طرراحری 
 نیروگاه خورشیدی را برگزار نمود. در این کارگاه دو روزه این سرفص  ها به صورت کارگاهی و تدریس برگزار گردید:

و مدل سازی یک نمونه نیرروگراه برا   PV Solو  Meteonormروز اول:  اصول طراحی سیستم های خورشیدی، آموزش نرم افزار
 PV Solاستفاده از نرم افزار  

 روز دوم :
برآورد اقتصادی و مالی نیروگاه های خورشیدی، مجوزها، مناقصات و چالش های اداری نیروگاه های خورشیدی ، آشنایی با مراح  طراحی 
ساخت، تست و بهره برداری از نیروگاه های خورشیدی و الزامات و استانداردهای اتصال به شبکه و ممحظات اجررایری نریرروگراه هرای 

 خورشیدی
 این کارگاه به سرپرستی دکتر سید مسعود برکاتی برگرزار شرد و آقرایران مرهرنردس عرلری هراشرمری، مرحرمرد مرومرنری و اقرای دکرترر آرمران صرفرائری 

 به عنوان مدرس در این دوره حضور یافتند.
 

 برذزاری کارذاه راه اندازی فروشگاه اییترنتی و بازاریابی اییترنتی) شغل  وم  ر مد اول (
در این دوره به شرکت کنندگان آموزش داده شد که چگونه کسب و 
کار اینترنتی را به عنوان شغ  دوم خود راه اندازی نمایرنرد. ترمرام 
کسانی که در این دوره شرکت کردند، بایستی در ده روز فرروشرگراه 
اینترنتی خود را به کمک مدرس دوره راه انردازی کررده و آمراده 

روزه توسط مرکز رشد واحدهرای 6۱پولسازی نمایند. این دوره فشرده
فناور به برگزار گردید. برگزاری این کارگاه با استقبال فراوانی روبرو شد و مدرس این کرارگراه آقرای 
محمود بهبهانی )بنیان گذار مدیرقرن( بودند که در سایر استانهای کشور نیز چنین کارگاه هایی را برگزار 
نموده اند.از مباحث مطرح شده در دوره شغ  دوم، درآمد اول میتوان به راه اندازی کسب و کار، مدیریت 
کسب و کار، راه اندازی فروشگاه اینترنتی، راه اندازی کسب و کار اینترنتی، بازاریابی اینترنتی، بازاریابری 

و ایمی  به فروش مستقیم از طریق تجارت  وب محتوا، ایمی  مارکتینگ اشاره نمود. بازاریابی اینترنتی و یا بازاریابی آنمین، به تمش های تبلیغاتی و بازاریابی که با استفاده از
 الکترونیک منجر می شود می گویند.

 

 باز ید  ان   موزان  بستان شهید نامجو از  انشگاه سیستان و بلوچستان
آژند یکی از ر به منظور افزایش تعام  بین دانشگاه و آموزش و پرورش و آشنایی دانش آموزان با محیط علمی و دانشگاهی، با برنامه ریزی مدرسه کسب و کا 

 از محیط علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان بازید بعم  آوردند.  دانش آموز پایه ششم دبستان شهید نامجو 69۱واحدهای فناور مرکز رشد دانشگاه، 

 

برذزاری نخستین رویدا  

کار فرییی تخصصی خرما   ر 

 کشور 
برای اولین بار در کشور مرکز رشد 
واحدهای فناور دانشگاه  رویداد 
کارآفرینی تخصصی خرما را برگزار 
میکند.برای اطمعات بیشتر به سایت 

www.khormacamp.ir  
 مراجعه فرمایید.

 برذزاری رویدا   استارت  پ ویکید 
استارت آپ ویکند رویدادِ آموزشی افرادی اسرت 

اندازی یک کسرب و  ای خمقانه برای راه که ایده

خواهند آن را عملی کننرد.  کار در ذهن دارند و می

در استارت آپ ویکند این افراد به صرورت یرک 

کارگاه، عمم راه اندازی کسب و کار و حتی تولید 

سازند و  کنند. تیم می محصول اولیه را تمرین می

دهند. برای اطمعات بیشتر به مررکرز  مسابقه می

 رشد مراجعه فرمایید.
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 برذزاری همای  ملی نجوم و اخترفیزیک ایران  ر  انشگاه سیستان و بلوچستان
ماه  بهمن ۲شنبه  دهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران با حضور جمعی از اساتید نجوم از سراسر کشور در روز پنج

علیرضا آقائی دبیر علمی این همایش با ذکر این نکته که همایرش مرلری   در تاالر امام رضا )ع( دانشگاه آغاز شد. دکتر
شده، در مورد مباحث ومحورهای این همایش گفت :  نجوم و اخترفیزیک ایران در پایگاه استنادی علوم جهان اسمم ثبت

ها،  ای کیهان، ستاره محورهای این همایش موضوعات مختلفی همچون: ابزارهای نجومی، پرتوهای کیهانی، تابش زمینه
ای،  شناسی مشراهرده های کهکشانی، کیهان ای، سیستم های ستاره سیستم سیارات فراخورشید،

هرای  ای،منظومه شمسی و دیگر شراخره های بین ستاره شناسی نظری و گرانش، محیط کیهان
مرتبط با علم نجوم می باشد که قرار است تا به مدت دو روزو به میزبانی دانشگاه سریرسرتران و 

شود. دکتر کرد  معاون پژوهشی دانشگاه نیز طی سخنرانری در مرورد لرزوم  بلوچستان برگزار 
ها و اثرات مؤثر و گسترده آن در روند توسعه و پیشرفت جامعه گفت: قطرعرا   برگزار  این همایش

خرورده و  ای با منافع ملی آن کشرور گرره برگزار  هر نشست و کنفرانسی در هر سطح و مرحله
یرافرتره اسرت  شود. هر کشور  که بیشتر توسعه موجب ارتقاء زندگی فرد فرد مردم آن جامعه می

ها همت گمراشرتره اسرت.  خوبی شناسایی نموده، در تربیت و شکوفایی آن استعدادها  خود را به
ریرزی  شبه اتفاق بیفتد بلکه فرآیند  است که نیازمند بررنرامره یافتگی چیز  نیست که یک ایشان در بخش دیگر  از سخنانش افزود:  توسعه

برا  سالیان متماد  و تمش و کوشش برا  شکوفایی استعدادها  بالقوه است. دکتر کرد  در ادامه به برخی فاکتورها  مؤثر اجتماعی که از 
گذاری کنیم و در این رهگذار باید برا  رسد اشاره کرد و افزود: باید رو  مبحث هوش اجتماعی سرمایه شود و به دانشگاه می خانواده شروع می

ترری  ها را کاتالیزور  دانست که باعث طی شدن این مسیر در زمان کروتراه گونه همایش جوامع بزرگ ارتباط برقرار نماییم. و  برگزار  این
کشرورهرا    شمنردمندی از دانش و تجربه ارز ها باید در سطح ملی برگزار شود تا بتوانیم ضمن بهره گردد. معاون پژوهشی دانشگاه خاطرنشان کرد: این همایش می

ها باشرد.  گونه همایش اینتر طی نماییم. و  در خاتمه افزود: دانشگاه سیستان و بلوچستان همیشه آماده است تا میزبان  یافته این مسیر طوالنی را بهتر و سریع توسعه
 اولین دوره مدرسه زمستانی انجمن نجوم ایران نیز در سال گذشته و به میزبانی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.

 

 برذزاری  ومین مدرسه زمستانی انجمن نجوم ایران به میزبانی  انشگاه سیستان و بلوچستان
دومین مدرسه زمستانی انجمن نجوم ایران با حضور جمعی از اساتید این رشته در سالن جنبی تاالر امام رضا )ع( دانشرگراه 

های صنعتی شریرف و  ترین اساتید نجوم از دانشگاه برگزار شد. دکتر آقایی دبیر علمی این مراسم گفت: تعدادی از برجسته
های بنیادی ایران، دانشگاه تحصیمت تکمیلی زنجان و دانشگاه سیستران و  های دانش صنعتی امیرکبیر، سازمان پژوهش

ی آخرین دستاوردهای این رشته به بحث و گفتگو بپردازند. بلوچستان به مدت دو روز در این مدرسه حضور دارند تا درزمینه
نرمروده و ایرن ترین و جدیدترین مباحث پژوهشی علم نجوم را برای دانشجویان در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد معرفی و مطرح  در این رویداد، مدرسان، تازه
 کنند.  شان راهنمایی می نامه تحصیمت تکمیلی دانشجویان را در تعیین پایان

 

 برذزاری موفق  وره مقدماتی امیی،، توسط مرکز تخصصی  پای  انشگاه سیستان و بلوچستان 

دوره و آزمون دوره مقدماتی امنیت، با همکاری مدیران محترم آپا کشور، و با مشارکت مرکز ماهر و مراکز آپا یزد و سیستران و  
از طریق سامانه وبینار مرکز تخرصرصری آپرای  نفر از کارشناسان مراکز برگزار گردید. این دوره 6۱۱بلوچستان با حضور بیش از 

دانشگاه سیستان و بلوچستان در دیماه برگزار، و با استقبال خوب دانشجویان و کارشناسان مراکز آپای کشور روبرو گردید. آزمرون 
 دوره نیز بصورت الکترونیکی و بر خط و همزمان در ک  کشور برگزار گردید. 

 

 برذزاری کارذاه امیی، اطالعات و  شیایی با وظایف و مأموری، های مرکز تخصصی  پا
کارگاه امنیت اطمعات و آشنایی با توانمندی ها و وظایف مرکز تخصصی آپای دانشگاه سیستان و بلوچستان با حضور مدیرران 

دستگاههای دولتی و اجرایی مهم استان در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردیرد.در ایرن ITفناوری اطمعات و حراست
نشست که با همکاری اداره ک  ارتباطات و فناوری اطمعات استان و افتای ریاست جمهوری برگزار گردید، پس از خیر مقردم 
دکتر کردی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و سخنرانی آقای دکتر بلوچ زهی مدیر محترم ارتباطات و فنراوری اطرمعرات 

یادآور شد.در  را استان، مهندس تیموری از افتای ریاست جمهوری تاکیداتی درخصوص امنیت اطمعات در حوزه فناوری اطمعات دستگاه های اجرایی استان مطالبی
ای س هرادامه مهندس کاظمی مدیر مرکز تخصصی آپای استان ضمن تشریح توانمندیهای مرکز درخصوص چگونگی همکاری دستگاه های اجرایی با مرکز و سروی

سرایربرر اسرتران ای آن توضیحاتی ارائه نمود.در پایان این نشست هم حاضران به تبادل نظر درخصوص نیازها و الزامات مورد نیاز جهت ایجاد و حفظ امنیت در فض
 پرداختند

  کتر کر ى : 
یافتگی  توسعه 

چیزى نیس، که 
شبه اتفاق  یک

بیفتد بلکه 
فر ییدى اس، که 
نیازمید 
براى ریزی  برنامه

سالیان متما ى و 
تالش و کوش  
براى شکوفایی 
استعدا هاى 
 بالقوه اس، 
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 اطالعات

گزارش مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه از وضعیت توسعه اینترنت و اجرای پروژه شبکه ابر 

 بی سیم در سطح دانشگاه  

در راستام سیاست هام ریاست احترم دانشگاه جهت توسنه اینترنت و رضایتمندم دانشجویان، پروژه 

اجرام شبکه ابر بی سیم دانشگاه جهت پوشش احوطه وکلیه فضاهام داخلی خوابگاه هام دانشجویای 

اجارا  59بلوك خوابگاهی دانشجویی اقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی در نیمه دوم سا   82در 

گردید. كزم بذکر است تا قبل از اجرام این پروژه بخشی از خوابگاه هام تحصیالت تکامایالای دارام 

دسترسی احدود به شبکه و اینترنت بی سیم بودند که بدین انظور اجرام زیر ساخت کابل فیبر نورم 

اتر در احدوده پروژه انجام و پس از تهیه و نصب  9٣٣٣گیگا بیت در ثانیه به اتراژ ٠٣با قابلیت انتقا  

طه و احوسوییچ هام اترو اترنت ضمن توسنه شبکه فیبر نورم و شبکه اترو اترنت دانشگاه و اصالح شبکه احدود وایرلس اوجود ، پوشش ابر بی سیم در 

هوشمناد  هامکلیه فضاهام عملیاتی دانشگاه ایجاد و ااکان دسترسی به سااانه هام دانشگاهی و اینترنت برام دانشجویان بویژه از طریق لپ تاپ و گوشی 

 فراهم گردید. شرح اقدااات انجام شده جهت پروژه اذکور بشرح ذیل ای باشد:

 پوشش ابر بی سیم به تفکیک فضاهای عملیاتی:

04 

 نقاط دسترسی جهت پوشش بیرونی:

 (محوطه  4محوطه خوابگاهی دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 خوابگاهی(

 (9محوطه خوابگاهی دانشجویان کارشناسی )محوطه خوابگاهی 

  :نقاط دسترسی جهت پوشش داخلی 

 76 بلوک خوابگاهی دانشجویان کارشناسی 

 1 بلوک خوابگاهی دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

  کتابخانه مرکزی 

   کتابخانه ادبیات 

  مراکز فناوری اطالعات پروفسور عظیمی و پروفسور خشنودی 

 دانشکده برق و کامپیوتر 

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 

 دانشکده الهیات و معارف اسالمی 

  دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی

 محیطی

 تاالر امام رضا 

 امور فرهنگی 

 پردیس 

 متاهلین – 7خوابگاه  بیرستان شماره -6

 پسران – 4خوابگاه مهیدسی -7

 پسران-1خوابگاه مهیدسی  -9

 پسران-1خوابگاه مهیدسی  -4

 پسران-۸خوابگاه مهیدسی -1

 پسران-9خوابگاه مهیدسی-1

 پسران-9خوابگاه  بیرستان شماره-2

 پسران-6خوابگاه  بیرستان شماره-۸

 پسران-3خوابگاه مهیدسی-3

 پسران-61خوابگاه ارشد و  کتری-61

 خواهران:

  ختران-6خوابگاه ا بیات-66

  ختران-7خوابگاه ا بیات -67

  ختران-4خوابگاه ا بیات -69

  ختران-1خوابگاه ا بیات-64

  ختران-1خوابگاه ا بیات-61

  ختران -2خوابگاه ا بیات-61

  ختران-۸خوابگاه ا بیات-62

  ختران-3خوابگاه ا بیات-6۸

  ختران-61خوابگاه ا بیات-63

  ختران-66خوابگاه ا بیات-71

  ختران-67خوابگاه ا بیات-76

  ختران-69خوابگاه ا بیات-77

  ختران-64خوابگاه ا بیات-79

  ختران-61خوابگاه ا بیات-74

  ختران-61خوابگاه ا بیات-71

 خوابگاه اهدایی مقام معظم رهبری-71

  ختران-(7)رهبری بلوک -7خوابگاه جدید-72

  ختران-(9)رهبری بلوک -9خوابگاه جدید-7۸

 

ن
  خوابگاه ه:                        برا را

ش
پو

: 

ن
  خوابگاه ه:                        خواهرا

ش
پو
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   6936-6931کتاب های چاپ شده  ر طی سالهای   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعدا  کیفرانس های ملی و بین المللی مصوب و  برذزار شده  ر  انشگاه

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 طرح های پژوهشی مصوب خارج دانشگاه                     

 
 

 تعدا  سال

6936 61 

6937 1 

6939 66 

6934 69 

6931 62 

 تعدا  سال

6936 67 

6937 1 

6939 9 

6934 3 

6931 61 

 مبلغ سال

6939 ۱۱۱/9۱۱/9۱۱/9 

6934 ۱۱۱/9۱۱/۸9۸/۱ 

 ۱۱۱/۱۱۱/۱۲9/9 تا کیون 6931
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   7161-7161طی سال های     JCRتعدا  مقاالت چاپ شده  ر مجالت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   7161-7161طی سال های   Scopusتعدا  مقاالت چاپ شده  ر مجالت 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 مبلغ گرانت اعضای محترم علمی
 

 تعدا  سال

7161 661 

7166 611 

7167 694 

7169 642 

7164 612 

7161 74۸ 

7161 7۸4 

 تعدا  سال

7161 6۸2 

7166 72۸ 

7167 727 

7169 972 

7164 914 

7161 491 

7161 129 

تعدا مبلغ سال

  

693

1 

۱۱۱/۱۱۱/۸3۱/6 ۲۱ 

693

6 

1۱۱/999/۸۲6/6 91 

693

7 

336/969/69۲/۲ 9۱ 

693

9 

۱99/۲93/۸۱۲/۲ ۲۲ 

693

4 

۱۱۱/۱۱۱/۱۱۱/9 1۱ 

693

1 

۱۱۱/۱۱۱/۱۱۱/6۱ 6۱6 
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 نیروذاه خورشیدی 

07 

 ی راه اندازی نیروذاه خورشیدی توسط شرک، نرتا اسپانیا ر  انشگاه سیستان و بلوچستان ومین نشس، بررسی پروژه

  
 
 
 
 

 

به منظور بررسی امکانات نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی وارد دانشگاه سیستان و بلروچسرتران ( NERTA)شرکت نرتای اسپانیا هیأتی متشک  از کارشناسان
ه، مرعراونریرن شگراگردید تا نشستی با هدف بررسی روند پروژه ی نیروگاه خورشیدی در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار نماید. این نشست با حضور رئیس دان

نرتای کت المل  دانشگاه، سازمان انرژیهای نو ایران )سانا( به عنوان متولی امر توسعه انرژی های تجدید پذیر در ایران و سه تن از کارشناسان شرپژوهشی و دفتر بین
دانشگاه به منظور استفاده از ین اسپانیا، مهندسان: ریکارد ویمدت، گنزالو ناوارو و فرانسیسکو سوریانو برگزار گردید. دکتر بندانی رئیس دانشگاه طی سخنانی، از عزم ا

ابلیت ها تمرام ن قانرژی های پاک گفت: این استان گنجینه ای از انرژی های تجدید پذیر دریایی، گرمایی، خورشیدی، بادی و آتشفشانی است و ما جهت معرفی ای
دی، به معرفی این رسنسعی و تمش خود را انجام داده، مساعی خود را برای محقق شدن این خواسته به کار گرفته ایم. در این نشست طرف اسپانیایی هم با اظهار خ
یرات در برخرش ن هپروژه پرداخت و گفت: شرکت ما آمادگی خود را به منظور سرمایه گذاری در این پروژه، در صورت فراهم بودن شرایط الزم اعمم می دارد. ای

  پرژوهشرگراه حدادیگری از سفر و به منظور بررسی بیشتر، ضمن دیدار با استاندار سیستان و بلوچستان و مدیر عام  شرکت سهامی برق منطقه ای، از موقعیت ا
 بازدید نمود.

 

 اسپانیا  ر  انشگاه   NERTAمگاواتی توسط شرک، 11 شاز مراحل طراحی و ساخ، نیروذاه       
اسپانیا جهت توافق برسراجرایی کرردن سراخرت  NERTAی هیئت رئیسه دانشگاه سیستان و بلوچستان با شرکت  جلسه

ای کره  نامه تفاهم هماهنگی جهت اجرایی کردن فاز دوم  مگاواتی برگزار شد. هیئت اسپانیایی برای 9۱نیروگاه خورشیدی 
رئیرسره  مگاواتی به زاهدان آمد و طی نشستی با هیئت 9۱و ساخت نیروگاه خورشیدی  قبم  امضاشده بود در راستای طراحی

ز دوم پروژه، شام  اخذ نامه امضاشده اخیر مراح  اجرایی کردن فا نامه نحوه اجرای فاز دوم را مصوب کرد. تفاهم دانشگاه سیستان و بلوچستان با امضاء دومین تفاهم
تفاهرم نرامره گردد. براساس این  صورت وظائف دانشگاه و شرکت نرتا می ای و کارهای فنی شام  طراحی و ساخت نیروگاه به مجوزها از سانا و شرکت برق منطقه

هکتار اقدام مینماید . الزم به ذکر است که  6۱۱( نسبت به راه اندازی این نیروگاه در زمینی به مساحت  ۲۱6۸تا اکتبر  ۲۱6۲فوریه  ۲۲ماه )از  6۸شرکت نرتا ظرف 
 تفاهم نامه ی قب  در رابطه با احدا  پژوهشگاه انرژی خورشیدی در دانشگاه بوده است.

 

 از سوى  انشگاه سیستان و بلوچستان  (CAN SAT)کسب مقام سومی مسابقات کن س، 
( به مرقرام ( CAN  SATاه دانشگاه سیستان و بلوچستان در پنجمین دوره مسابقات ملی ریز ماهواره   USB SATتیم 
یافت. تیم انجمن های علمی مهندسی برق و مهندسی مکانیک تحت حمایت معاونت فرهنگی و اجرترمراعری  دست  سوم

دانشگاه سیستان و بلوچستان، در پنجمین دوره از مسابقات ملی کن ست که از طرف پژوهشگاه هوافضای ایران برگزار شد، با 
حضور: آقایان ایمان براتی و علی حسین آبادی از گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، و خانم ها فائرزه 
یوسفی و مریم شه بخش از گروه مهندسی مخابرات دانشکده برق و کامپیوتر تحت سرپرستی سرکار خانم هنگامه کشراورز 

 ارتباطی این مسابقات شرکت نموده و موفق به کسب مقام سوم شردنرد. ایرن دوره از-عضو هیئت علمی گروه مهندسی مخابرات، در قسمت ماموریت سنجشی
 ۲1از میان اکتشافی برگزار شد، که -ارتباطی و علمی-مسابقات با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری )مرکز ملی فضایی ایران( در دو کمس سنجشی

شرور یافته بودند. تاکنون چهار دوره از مسابقات کن ست در ک  تیم به مرحله نهایی با گذراندن چندین مرحله پاالیش و داوری، به این مرحله راه ۸تیم شرکت کننده، 
های منتخب از  تیمبرگزارشده و پنجمین دوره مسابقات آن توسط پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و با حمایت مرکز ملی فضایی ایران با حضور 

ی  که مرخرفرف واژه( sat)به معنای قوطی و  ست ( can)های کن ی کَن سَت از واژه های سراسر کشور در مح  فرودگاه آزادی برگزار شد. واژه مراکز و دانشگاه

(satellite ) ش را توان با وسایلی همچون راکت و بالن از ارتفاعات مختلف رها کرد تا مأموریت مورد نظر شده است. کن ست را می به معنای ماهواره است، ساخته

ها در  است. کن ست ( Parachute)ها چتر  ترین آن تواند برای کن ست مورد استفاده قرار گیرد که شاخص های فرود متفاوتی می انجام دهد. افزون بر آن، سامانه
ی بسیار  سامانه شوند. کن ست یک شود( طراحی و ساخته می دو کمس استاندارد )که ابعاد آن در حد قوطی نوشابه است( و آزاد )که حجم آن به یک لیتر محدود می

ای که در  ارز ماهواره ی استاندارد ساخت آن، هم شود. نام این سامانه بر پایه ای از دانش رباتیک فضایی مطرح می عنوان زیرمجموعه ای مکاترونیکی است که به ساده
ند. یک کن ست باید ک ای فراهم می مند به طراحی و ساخت ماهواره آموزان عمقه شده است. این سامانه فرصتی آموزشی برای دانش ابعاد قوطی نوشابه است، برگزیده

 ید.صورت مستق  عم  نما های توان، مدیریت داده و فرمان و مخابرات باشد تا بتواند به های اساسی یک ماهواره ازجمله زیرسیستم ی بخش شام  همه
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 ریاضی  

 های  ن  انشگاه سیستان و بلوچستان میزبان چهارمین همای   موزش ریاضی و چال 
های آن به همت معاونت پژوهشی و گروه ریاضی و دکتر واعظ پور )خیّرر و  چهارمین همایش آموزش ریاضی و چالش

های فرا رو  فرهنگیان و دبیران مقطع متوسرطره اسرتران  ها و چالش دانشگاه امیرکبیر( باهدف بررسی دغدغه  استاد
برگزار شد. دکتر رضایی دبیر این همایش طی سخنانی با ارائه گزارشی از نحوه برگزار  این گردهمایی علمی گرفرت: 

ریزی برا  انجام این همایش از یک ماه قب ، از سو  دکتر واعظ پور )خیّر و نیکوکار دانشگاه امیرکبیر( و دبیران  برنامه
ریاضی آموزش متوسطه و با موافقت رئیس دانشگاه و همکار  صمیمانه معاونت پژوهشی آغاز شد که تاکرنرون سره 

ها و بازآموزی کتب ریاضری دوره مرتروسرطره  دست در سایر شهرها  استان، با هدف بررسی دغدغه همایش از این 
نفر از فرهنگیان و دبیرران  9۲9برگزارشده که با اقبال خوب فرهنگیان همراه بوده است. و در همایش امروز هم حدود 

اند. همچنین باید به حضور دکتر برروجرردیران  نام نموده شهرها  مختلف استان جهت افزایش دانش علمی خود ثبت
افزایی و  منظور دانش استاد ریاضی دانشگاه امیرکبیر و دکتر ریاحی استاد ریاضی دانشگاه شهید رجایی اشاره کنم که به

شرکت در مباحث تخصصی دبیران شرکت نموده اند. دکتر کرد  معاون پژوهشی دانشگاه نیز طی سخنانی در مرورد 
ای در جرهرت ارائره  شود دارا  هدف و انگریرزه اهمیت علم ریاضی در دنیا  امروز گفت: هر نشستی که برگزار می

بنیان همان تفکر و دانش بومی اسرت  ای است. و  خاطرنشان نمود: اقتصاد دانش راهکارها و مشکمت ملی و منطقه
شرود. ایشران در  که این تفکر و استعداد نهادینه  رسیم توانیم با سرعت به جلو حرکت نماییم. ما زمانی به پیشرفت و ترقی روزافزون می که با توجه به آن می

برحرران  ها نفوذ یافته، و اگر این علم در سطوح پایین آموزشی تضعیف گردد مرا برا بخش دیگر  از سخنانش گفت: امروز علم ریاضی در تاروپود تمام رشته
بنیان، دانشگراه کرارآفرریرن و  گردیم. و  خاطرنشان ساخت: اقتصاد دانش عظیمی در فرآیند آموزشی مواجهه می

های است که تقویت آن موجب تحکیم و تسریع در رشد پیشرفت علمی است، ضمن آنرکره  اقتصاد مقاومتی از ایده
ها  وپرورش و پیگیر  آن در دانشگاه ریزی اصولی آموزش وپرورش تغییریافته و با برنامه باید نوع نگاهمان به آموزش

ها را کاتالیزور  دانسرت  ها و همایش و مؤسسات آموزش عالی به نتایج دلخواه برسیم. دکتر کرد  برگزار  نشست
وپرورش هم برگزار  چهارمین همایش ریاضی  گردد. مهندس نخعی مدیرک  آموزش که موجب رشد هر جامعه می

های بسیار  از همکاران مرتفع گردد وگفت ما امیدواریم که دستاوردها   ای دانست تا از این طریق دغدغه را زمینه
منطقی با این علم ایجاد نماید. دکترر   این همایش موجب شود تا دانش آموزان، علم ریاضی را لمس نموده و رابطه

واعظ پور خیّر و استاد دانشگاه امیرکبیر نیز طی سخنانی در این مراسم، به نحوه حضور و اهداف خود در این استان 
های خیریه پرداخت و گفت: حضور در دانشگاه سیستان و بلوچستان فرصت مغتنمی است تا با استفاده از آن  فعالیت

بتوانیم دانشگاهیان بیشتر  را در این حرکت ارزشمند فرهنگی همراه سازیم.و  با اشاره به اینکه دنیا را عاشرقران 
گیرند افزود: اساتید و معلمان ریاضی همان کسانی هستند که با عشق و عرمقره  سازند و عاقمن از آن بهره می می
نمایند تا عاقمن از آن بهره گیرند. ایشان در ادامه با معرفی گروه خیریه و دانشگاهی  ریزی می های جهان را پی پایه

طرور  سابقون وابسته به دانشگاه امیرکبیر گفت: این گروه متشک  از اساتید و دانشجویان این دانشگاه است که بره
ه را بررگرزار  شده توسط این گررو ترین خدمات ارائه داوطلبانه حاضرند تا در نقاط دورافتاده و محروم کشور باهدف توسعه پایدار به خدمت بپردازند. و  مهم

عنروان  های علمی جهت ارتقا  دانش دبیران در خارج استان و برگزار  همایش  اردوها  دانشجویی در منطقه، برگزار  اردوها  آموزشی جهت دانش آموزان
ا  ارزشمند ادهنمود. دکتر واعظ پور در بخش دیگر  از سخنانش به استعدادها  موجود در منطقه اشاره کرد و گفت: در طول حضور در این استان متوجه استعد

در منطقه و استران  نفس و خودباور ، موجب تغییرات فراوان ا  توان، با افزایش اعتمادبه ریزی می و بسیار باال  دانش آموزان در استان بودیم که باکمی برنامه
هایی دانسرت ترین راهکار های علمی را از مهم افزایی از طریق برگزار  نشست  های کارآفرینی، بروز شدن دانش علمی و ارتباط باشیم. ایشان برگزار  کمس

افزایری  منظور هم گردد. و  خاطرنشان کرد ما تاکنون سه همایش به کرده می که موجب تغییر و تحول و افزایش حس مسئولیت اجتماعی در میان قشر تحصی 
نه با استقربرال ها به میزبانی دانشگاه سیستان و بلوچستان هستیم که خوشبختا چهارمین آن  ایم و امروز شاهد برگزار  در شهرها  مختلف استان برگزار نموده

ن اهرداف و تری یافته گفت: از مهم ویژه در مناطق کمتر توسعه خوبی هم همراه بوده است. ایشان در بخش دیگری از سخنانش با برشمردن اهداف این گروه به
آمروز ترا  فضاها  آموزشی، طرح ایجاد مدرسه سبز و دادن یک درخت به هر دانش  سازی و زیباساز  اقدامات ما : آموزش و ارتقای دانش، بحث ساخت، بهینه

م بیشتر به آموزی، غبارروبی مدارس باهدف ایجاد فرهنگ مشارکتی در کارها  آموزشی و احترا پایان دوران تحصی ، باهدف ایجاد عاطفه و تقویت روحیه دانش
ساتید دانشگاه و سازی گروهی جهاد  با حضور دانشجویان استان و درنهایت بازدید ا زایی در مدارس، بومی سازی، طرح اشتغال های انسان عنوان پایگاه مدارس به

تمه گرفرت: های مردم این مناطق هست. دکتر واعظ پور در خا فعاالن فرهنگی از مناطق روستایی و مرز  استان باهدف آشنایی این افراد با مشکمت و دغدغه
ار و نگرش همره مند گردند. و  افزود تغییر در افک هر کس به سهم خود بایستی در ایجاد تغییرات، سعی و تمش نماید تا همه از زندگی خوب و ایده عالی بهره

جرلرسره شنبه با برگزار   های آن بعدازظهر روز پنج گفتنی است چهارمین همایش آموزش ریاضی و چالش  سازد. ما موجب ارتقا  شرایط موجود را ممکن می
 پرسش و پاسخ به کار خود پایان داد.
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 یا بو 

09 
 ارزش بو ن، را همیشه از اندیشه یک لوظه نبو ن، می توان فهمید 

نهم بهمن ماه مصادف است با نهمین سالگرد در گذشت پروفسور محمد خشنودی استاد فقید گروه مهندسی شیمی دانشگاه، به همیرن 
داشت یاد و خاطره آن استاد گرانقدر بخشی از سوابق وخدمات علمی وپژوهشی ایشران آورده شرده اسرت. مناسبت به منظور گرامی

بدنیا آمد. پدر ایشان، مرحوم عبدالرزاق خشنودی و  69۲۲مهر سال  ۲۸پروفسور محمد خشنودی، استادی از شهر بندرعباس بود که در 
مادر محترمشان، خانم حوا قضاوتی، شغ  پدر، پزشکیار وزارت بهداری بود. ایشان دارای دو برادر به نامهای عبدالمجیدخشنودی )مربی 
ریاضی دانشگاه پیام نور مرکز بندر عباس(، عبدالغفار خشنودی )مهندس شیمی در سازمان آب منطقهای هرمزگان( و دو خرواهرر بره 

باشند. همسر ایشان خانم فریرده  دار( و فاطمه خشنودی )کارشناس آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز بندر عباس( می نامهای حوران )خانه
های فرهنگی استان هرمزگان و دو دختر ایشان به نامرهرای مرریرم بدری، فرزند مرحوم محمد بدری از تجار سرشناش و از شخصیت

باشند.  ارشد میکروبیولوژی از دانشگاه تهران( و مینا خشنودی )دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان( میخشنودی )کارشناس
های جاسک و بندرعباس گذراند و متوسطه را در دبیرستان های شهرستانوی بعداز تحصی  در مکتب خانه، مقطع ابتدایی را در دبستان

ابن سینا بندر عباس سپری و سال آخر رشته ریاضی را در دبیرستان کیهان نو تهران به پایان برد. ایشان چندین سال در مقطع ابتدایری 
به پایان رساند. سپس وی برای ادامه تحصی  در سال  699۱اند. سپس دوران کارشناسی خود را در دانشگاه صنعت نفت آبادان با رتبه ممتاز در سال و متوسطه شاگرد اول بوده

در رشرتره  699۲در رشته مهندسی شیمی )ایمنی صنعتی( مدرک کارشناسی ارشد و در سال  699۱میمدی به دانشگاه امپریال کالج در انگلستان عزیمت کرد و در  699۲
در حالی که بار سفر را برای مراجعت از مرس سررچشرمره  69۸1بهمن سال 3مهندسی شیمی )احتراق( مدرک دکترای خود را دریافت کرد. سرانجام دکتر خشنودی در ظهر 

و هیأت مدیره انجمنهای بست، در اتاق خود بر اثر سکته قلبی درگذشت.ایشان عموه بر فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و عضویت در چندین انجمن علمی  کرمان به زاهدان می
های تربیت مرعرلرم زاهردان، علمی مهندسی شیمی و احتراق، عضو هیأت تحریریه چندین نشریه علمی تخصصی کشور نیز بود. پروفسورخشنودی سابقه تدریس در دانشگاه
رد. ایشان عموه بر اجرای چند دا صنعتی شریف، صنعت نفت)مشاور آموزشی( دانشگاه صنعتی توکیو ژاپن، تکنولوژی مالزیا و دانشگاه شهید باهنر کرمان را نیز در کارنامه خود

عنوان مقاله علمی، راهنمای بیش  ۲۱برنامه درسی،  3عنوان کتاب علمی )به صورت انفرادی و مشترک( و  66های داخلی و خارجی، مولف و مترجم طرح پژوهشی در دانشگاه
جایزه و لوح تقدیر استاد نمونه دانشگاه های کشور را کسب کرده است.وی همچنین برنده چندین جایزه و  69۲۸پایان نامه دکتری بوده و در سال  9پایان نامه ارشد و  9۱از 

 بورس تحصیلی از دانشگاه ها و مراکز علمی داخلی و خارجی است.

 کارنامه:
 عضو هیأت علمی و استاد مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.آخرین سمت: 
،دکتری مهندسی شریرمری 63۲۱لیسانس مهندسی گاز دانشکده نفت آبادان، فوق لیسانس مهندسی شیمی )ایمنی صنعتی(، امپریال کالج دانشگاه لندن، انگلستان  تحصیمت:

 (،63۲۸)احتراق، امپریال کالج 
 سوابق دانشگاهی:

(،ریریرس دانشرکرده 691۱  -6993(،مدیر گروه مهندسی شیمی و معاون آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان )69۸1از تا 699۲استادیار، دانشیار و استاد مهندسی شیمی )
(،تدریس در دانشگاه های تربیت معرلرم 69۲۲(،رییس اداره برنامه ریزی آموزشی، نظارت و ارزیابی دانشگاه سیستان و بلوچستان )از 69۲6  –  6911مهندسی شهید نیکبخت )

 و دانشگاه شهید باهنر کرمان، UTMزاهدان، صنعتی شریف، صنعت نفت )مشاور آموزشی(، تکنولوژی مالزیا، 
 پژوهش، تالیفات، مقاالت:

عرنروان  16برنامه درسی،نگارش و ارائه  3عنوان کتاب علمی، انفرادی و مشترک و چاپ  66طرح پژوهشی در دانشگاه های داخ  و خارج از کشور،تالیف و ترجمه  69اجرای 
مقاله علرمری در  ۲۸مقاله علمی در نشریات علمی بین المللی )به زبان انگلیسی(،ارائه  69مقاله چاپ شده، در نشریات علمی داخلی و ارائه شده در همایشهای داخلی،نگارش 

دوره، کارگاه آموزشی و سخنرانی،داور  ۲۱پایان نامه دکتری،برگزاری  9پایان نامه کارشناسی ارشد و  96کنفرانسهای علمی داخلی و خارجی )به زبان انگلیسی(،استاد راهنمای 
 تخصصی، -انجمن داخلی و خارجی، هیأت ممیزه علمی و هیأت تحریریه نشریات علمی 6۲پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری،عضویت در  ۲۲و محقق 
 ها فعالیت

همکاری در تأسیس مرکز گسرتررش خردمرات -(699۸اهلل نیکبخت، استاد مهندسی برق دانشگاه سیستان و بلوچستان برای تأسیس جهاد سازندگی استان ) همکاری با ولی
همکاری در تأسیس شاخه طرح -(6993همکاری در تأسیس شاخه طرح و بررسی بانک استان سیستان و بلوچستان )-(6993تولیدی و عمران در استان سیستان و بلوجستان )

فعالیت گسترده در زمینه آموزش در کسوت استادی و تربیت کثیری از متخصصان در رشته مهنردسری -(1۲–6993و بررسی بانک استان سیستان و بلوچستان و مدیریت آن)
 از ابداعات وی است  Fluidization or fluidizationجای به  شیمی. واژه شارانیدن
 نشان ها و جوایز:

، بورس پرژوهشری 63۲۲دانشگاه لندن، ، C.E.G.B، بورس تحصیلی دانشگاه برق انگلستان 63۲۱دانشگاه لندن،  .Ph.Dبرای دوره   ESSOبورس تحصیلی شرکت نفت
تروکریرو، ژاپرن و ، Matsu Moeالمللی از بنیاد بین Fellow، نشان و عنوان63۸1توکیو، ژاپن، Matsu Moe INT. Foundationالمللی ماتسومای بنیاد بین

سکه بهار آزادی را به  6۱.جایزه و لوح تقدیر کتاب سال جمهوری اسممی ایران، )شعله و احتراق( )جایزه شام  63۸1پژوهشگر ممتاز دانشکده مهندسی، دانشگاه توکیو، ژاپن، 
.جایز و لوح تقدیر استاد نمونه دانشگاه های ایران، وزارت علوم، تحقریرقرات و 6913های هرمزگان  و سیستان و بلوچستان اهداء کرد( . آموزشیاران نهضت سوادآموزی استان

 .69۸9.جایز و لوح تقدیر فرزانگان سیستان و بلوچستان، صدا و سیمای جمهوری اسممی، بهمن 69۲۸فناوری، اردیبهشت 

 نماید .حوزه معاون، پژوهشی و فیاوری  انشگاه، ضمن ذرامیداش، یا  وخاطره  ن مرحوم از خداوند متعال تعالی روح  ن فقید را مسال، می
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 المللی یافته های نوین  ر بیوتکیولوژی با همکاری بییا  علوم پاکستاناولین کیفرانس بین 

  31فروردین ماه  9۱و ۲3تاریخ برگزاری: 

 موورهای کیفرانس:
نانو - بیوتکنولوژی دارویی- بیوتکنولوژی محیط زیست- بیوتکنولوژی صنعتی- بیوتکنولوژی میکروبی- بیوتکنولوژی پزشکی

- سوخت های زیستی- محصوالت نوترکیب- بیوانفورماتیک در بیوتکنولوژی- اخمق زیستی در بیوتکنولوژی- بیوتکنولوژی
 - بیوتکنولوژی گیاهی- بیوتکنولوژی جانوری

 

 کیفرانس ملی راهبر های توسعه شرق ایران
های دانشگاهی و سازمانی در چرخه تولید دانش و برخورداری با توجه به اهمیت روز افزون نقش اطمع رسانی نتایج پژوهش
های ژئوپلتیک مختلفی همچون اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، وحدت شرق ایران از مراکز دانشگاهی متعدد از یک سو و ظرفیت

المللی از سوی دیگر؛ همایش ملی راهبردهای توسعه شرق ایران در دانشگاه سیستان و ای و بینملی و ارتباطات منطقه
بلوچستان با هدف ایجاد بستری برای برقراری ارتباط و تبادل آراء میان دانشگاهیان پیشرو ، پژوهشگران فعال در عرصه اجرا و 
پیشگامان فعالیت های اقتصادی، به منظور بهره گیری بهینه از کارکردهای شرق کشور و تحقق توسعه پایدار در سایه اقتصاد 

 برگزار می گردد. 6931اردیبهشت ماه  6۱و  69مقاومتی در روزهای 
در این راستا کمیته علمی و اجرایی کنفرانس، از تمامی اساتید، پژوهشگران و مسئوالن اجرایی دعوت می نمایند مقاالت خود 

باشد به صورت را که حاوی جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در محورهای اصلی کنفرانس و یا زمینه های مرتبط می
نوان شرکت کننده ه عفردی و یا با مشارکت گروهی به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند. عموه بر این، عمقمندان به این حوزه می توانند بدون ارائه مقاله، ب

 آزاد از این رویداد علمی استفاده کنند

 

 همای  بین المللی اقبال و  نیای ما
  6931آبان ماه  66-6۱تاریخ برگزاری همایش: 

 محورهاو موضوعات همایش:
تاثیر اقبال در جهان بینی روشنفکران جهان  -جایگاه اقبال درجهان  -اقبال و دنیای ما:  نقش اقبال در بیداری مسلمانان الف: 
 آرمانشهر اقبال  -نگاه اقبال به ایران  -اسمم 

قبال ب:  شاعری ا ر  ت: هن دبیا قبال وا تاثیر اقبال بر شاعران  -اشعار اردوی اقبال  -اشعار فارسی اقبال  -ا

 ذهن و زبان اقبال  -چهره اقبال در شعر معاصر شاعران فارسیگوی جهان  -فارسیگوی 
سفه: پ:  قبال و فل  -اقبال و دیگر فیلسوفان جهان  -اقبال و احیای فلسفه اسممی  -ایرانی  نگاه اقبال به فلسفه -د مدرنیزم و بازگشت به خویشتن اقبال ا

 اقبال و انسان 

زه ایت:  ا ت حرف  حاوی  وده  ط ب تبا ر در ا سی  شنا قبال  ا ا حوی ب ه ن ت دیگری که ب م موضوعا تما باشد و 
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