
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشریه داخلی، حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان  

ت
صنع

جامعه 
شگاه 

دان
 

 

 

    8162، فوریه 6931سال سوم، شماره نهم، اسفند    

 رهبر معظم انقالب :
برای نوآوری علمیم د  و  

چیز الزم است: یک  قدرت 

علی  و  یمرمری أمر ت 

 علی .

 دکتر روحانی:
اگر کشور م  خواهد  ر  مسیر 

پیشرفت قرار گیر  د زمینه آن 

محیط امند مساعد و آزا  برای 

 .پژوهشرران است

 همایش بین امللیل اقبال و دنیای ما

مرامس تجليل از پژوهشگران برتر 
  دانشگاه سیستان و بلوچستان

آذر اب حضور رییس جمهور  61بزرگداشت 
 در دانشگاه سیستان و بلوچستان

ابزدید رئیس سازمان امور دانشجویان 
 از دانشگاه 

انمه همکاری آموزیش و پژوهیش دانشگاه هتران و  امضای تفاهم
 دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

 در دانشگاه  مرکز تحقیقات و موزه سنگ، کاین و گوهر ایجاد 



    8162، فوریه 6931سال سوم، شماره نهم، اسفند     

 نشریه داخلی، حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان  
 سرآغاز 2

 

 دکتر علیرضا بندانی  

 رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان:  

 بنام خدا
در سند چشم انداز بیست ساله، ایران با جایگاه 

اول علمی و فناوری در منطقه، تعریف شده است. 
دانشگاه به عنوان سازمان تولید کننده دانش، بار اصلی وظیفه تحقق و 
دستیابی به این هدف مهم را بر عهده دارد. تولید، بسط و گسترش علم، تأثیر 
عمیقی در تمام حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور داشته و به 
عنوان موتور محرکه توسعه همه جانبه و پایدار کشورنقش عمده ای را ایفا می 
کند. امروزه تمامی کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه برای حفظ یا 
ایجاد بنیان های توسعه یافتگی و ارتقاء قدرت رقابت خود با دیگر کشورها، 
علم و فناوری را به عنوان محور اصلی فعالیت های خود مورد توجه قرار داده 
و بودجه های کالنی را به فعالیت های تحقیقاتی اختصاص می دهند. بنابراین 
نقش تحقیقات علمی به منزله ساز و کار مؤثر و تعیین کننده در توسعه ملی را 
نمی توان کم اهمیت تلقی کرد، چرا که پژوهش، دانش تولید می کند و 
کاربرد دانش در عمل، سبب توسعه می شود. مسئولیت توسعه تحقیقات و 
تولید دانش نیز بر عهده دانشگاه ها می باشد که با توجه به امکانات، توانایی 
ها و تجارب علمی انتظار می رود که آن ها این رسالت را به بهترین نحو به 
انجام برسانند و نقش های متعدد خود را در پاسخگویی به مسئولیت های 
ماهوی و اجتماعی خویش ایفا کنند. به فرمایش رهبر فرزانه انقالب اسالمی

های علمی و رفع نیاز  سازی علم و تولید ثروت از یافته )مدظله العالی(، تجاری
جامعه از طریق ارتباط دانشگاه و صنعت و تبدیل فکر و اندیشه به محصوالت 

های وابسته به پژوهش و  تجاری از تکالیف مهم پژوهشگران و سازمان
فناوری محسوب می گردد و بر این اساس هرگونه توسعه علمی، صنعتی و 
فرهنگی، بدون پرداختن به امر پژوهش، با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود. 
دانشگاه سیستان و بلوچستان نزدیک به پنج دهه فعالیت علمی، نقش مهمی 
در ارتقای علمی استان داشته وهم اکنون با تدوین برنامه ریزی جامع تر، 
آینده نگری و نیازسنجی دقیق تر برای سربلندی و رفع معضالت استان و  
کشور با تکیه بر استعداد های استادان و دانشجویان عزمی محکم تر از 

شک دستاوردهای بیشمار دانشگاه در حوزه پژوهش، تحقیقات  همیشه دارد. بی
و فناوری مرهون همت واالی اعضای هیأت علمی، دانشجویان، پژوهشگران 

ها و   مند به این حوزه در تمامی مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده و کارکنان عالقه
های دانشگاه سیستان و بلوچستان است. امید است که با تالش و  دانشکده

گیری در توسعه  های چشم گران این عرصه ، شاهد موفقیت همت تمام تالش
های علمی جهان  علمی استان و درخشش میهن عزیزمان در فتح قله

 ان شا ا... باشیم.

 علیرضا بندانی

 رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان
 

 دکتر کردی تمندانی

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه:  

 بسمه تعالی
در هزاره سوم موتور محرک توسعه و پیشررفرت 
هر کشوری از رهگذر دانشگاه ها و مجامع علمی آن 
می گذرد، از تولیدات در حوزه فناوری، تکنولوژی و اقتصاد گرفته تا تولیردات 
 فرهنگی و اجتماعی، خاستگاه همگی آنها مجامع علمی و دانشگاهی است.

پرواضح است که دانشگاهیان باید مرزهای جهانی دانش را طی کرنرنرد و 
الگویی روشن از فرهنگ و تمدن اسالمی و ایرانی را به نمایش بگرذارنرد و 
رونق حکمت و فلسفه اسالمی را در سایه کرسی های آزاد اندیشی و به دور 

 از سیاست زدگی طنین انداز نمایند.
از اعضای این خانواده بزرگ به ویژه استادان، پژوهشگران، مرحرقرقران و 
دانشجویان گرانقدر می خواهم که با جرأت علمی متکی بر پژوهش و عرزم 
راسخ در جهت توسعه علمی و کارآمد کشور، تولیدات دانش بنریران و رفرع 

جانبه  ی همه مطالبات جامعه در حوزه های مختلف مبادرت ورزند. زیرا توسعه
یابد و این مهم جرز  میهن اسالمی در سایه توسعه علمی و فناوری تحقق می

گری در جامعه میسر نخواهد شد و امروزه  از طریق گسترش فرهنگ پژوهش
گذاری استراتژیک محرسروب  یافته، پژوهش یک سرمایه در کشورهای توسعه

ها، باالترین اولویت به حمایت اعضای هیئت عرلرمری،  گردد و در دانشگاه می
 شود. آوری اختصاص داده می کارکنان و دانشجویان در امر پژوهش و فن

محور فعرالریرت هرای “  اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال”  امیدوارم در سال 
دانشگاه سیستان و بلوچستان بیش از پیش در جهت تحقق این امر معطروف 
گردد، به طوری که برنامه ریزی و هدف گذاری منتهی به اثربخشی هررچره 
بیشتر گردد. و شروع نیمسال دوم سال تحصیلی همراه با تحقق امریردهرا و 
آرزوهای بزرگ برای جامعه علمی کشور علی الخصوص دانشگاه سیستان و 
بلوچستان و نویدبخش رسیدن به قله های رفیع علم و دانش در عرصه های 
ملی و بین المللی باشد .معاونت پژوهش و فناوری دانشگراه سریرسرتران و 
بلوچستان آرزو دارد بهترین فرصت تحصیل دانشجویان را با بره حرداکر رر 
رساندن رفاه و آرامش خاطر آنان فراهم سازد و  از طریق مشارکت و بسرترر 
سازی قانونمند و توسعه و فعالیت های پژوهشی و فناوری، یکی از سه رتبره 
برتر در سطح دانشگاههای کشور باشد و با نیاز سنجی، پیش بینی مرنرابرع، 
برنامه ریزی، ایجاد زمینه و فضای مناسب و آموزش به پرسنل و دانشجویان 
با استفاده از مشارکت دانشجویان و امکانات و فناوری مناسب، خدمات خرود 

 را به دانشجویان، اساتید و پژوهشگران دانشگاه بهبود بخشد. 
 

 ومن اهلل التوفیق

 درمحمد کردی تمندانی

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان
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 آذر با حضور رییس جمهور در دانشگاه سیستان و بلوچستان 61بزرگداشت 
دیدار صمیمی رییس جمهوری با دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان و دیگر دانشگاه های استران آررمراه 

برگزارگردید. در این دیدار دکتر روحانی اظهار داشت: مراسم امسال که برای اولین بار خارج از تهران است را  69
گیریم تا بزرگداشت روز ملی دانشجو با حضور رییس جمهور در دانشگاه سیستان و بلوچسرتران،  به فال نیک می

های دیگر هم این مراسم برگزار شود. اینکه تصور کرنریرم  ها و شهرستان فرصتی باشد که از این پس در استان
ها باید در تهران باشد، اساساً سخن قابل قبولی نیست. دکتر روحانی برا  همه چیز در تهران است و تمرکز فعالیت

الی که شعار ما در انقرالب کنند، در ح ها از کمبود استقالل گله می ها باید دارای استقالل کافی باشند، افزود: امروز متأسفانه دانشگاه تأکید بر اینکه همه دانشگاه
وسرط مرردم و ب تراسالمی، استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی بود، اما اکنون دانشگاه ما، هم از کاستی در استقالل و هم آزادی گله دارد. در حالی که انقال

ه کنار هم و یک ها و روحانیت و اقشار مختلف مردم هم ها به ثمر نشست و دانشجویان در این راستا سینه سپر کردند و از آغاز نهضت اسالمی، دانشگاه دانشگاه
د: ای کاش فررصرت دا صدا انقالبی را به ثمر رساندند که نتیجه آن استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی بود و ما قطعاً این مسیر را ادامه خواهیم داد. وی ادامه

تفکرات های دانشجویی نظرات خود را مطرح کنند اما با وجود محدودیت زمان باز هم تالش شده که صاحبان  بیشتری وجود داشت تا همه دانشجویان و تشکل
اظهار داشت: شناسد،  های خود را مطرح کنند. رییس جمهور با بیان اینکه دولت تشکل دانشجویی مخالفی را برای خود نمی های مختلف بتوانند دیدگاه و تشکل

ترم بوده و هستند. کنند و نحوه بیانشان متفاوت است، اما همیشه همه آنها نیز برای ما مح دانیم، البته برخی انتقاد بیشتری می هیچ تشکلی را مخالف دولت نمی
وی افزود: اگر بنا د. ما باید در دانشگاه ها حرف بزنیم، نقادی و صحبت کنیم و راه حل ارائه دهیم و اشکالی ندارد نظریه ای که مطرح می کنیم مورد قبول نباش
ریم. دانشجرویران و دا باشد در دانشگاه ها آزادی نباشد حتماً خالقیت نخواهد بود و اگر خالقیت نباشد حتماً نوآوری نیست، ما امروز نیاز به نوآوری و خالقیت

دبیر و امیرد و ن تدانشگاه ها باید به وظایف محلی، ملی و بین المللی خود توجه کنند. روحانی افزود: برای من جای خوشنودی بسیار است که اولین سفر کاروا
رد. سیستران دا دولت دوازدهم از سیستان و بلوچستان آغاز شده است. سیستان و بلوچستان حق بزرگی به گردن کشور ایران، دولت، انقالب، نظام و امنیت ملی

خری از برر و بلوچستان استانی است که مردم عزیز و شریف آن اعم از شیعه و سنی، بلوچ و سیستانی در کنار هم متحد و منسجم تحت تاثیر مسیر انحرافری
ه هرای وعردافراطیون و تندروهایی که امروز در منطقه در پی خشونت و ترور هستند قرار نگرفته اند. رییس جمهوری بر پایبندی کامل دولت دوازدهرم بره 
اگرر دولرت ت. انتخاباتی خود تاکید کرد و افزود: مشروعیت ما بر مبنای قول به مردم است، عقب نشینی از عهد با مردم عقب نشینی از مشروعیت خودمان اس
ی صرنردو  پا هم صدای با مردم نباشد و گوش شنوا برای آنان نداشته باشد دیگر جمهوری اسالمی معنا ندارد. مردم سیستان و بلوچستان با حضور پرشور در

 افتخار آفریدند و در حقیقت از نظام و دولت منتخبی که امروز بار سنگینی را بر دوش دارد، حمایت کردند. 69و  6۹های اخذ رای در انتخابات سال 
 یریرسپیش از سخنان دکتر روحانی، نمایندگان تشکل های مختلف دانشجویی دانشگاه و استان در یک فضای گفتمانی شفاف، صریح و بی پرده در حضرور ر

دانشجویی و سیاسی پرداخترنرد و مسرائرل -جمهور به بیان دیدگاه ها، انتقادها و دغدغه های خود در خصوص شرایط خاص فعالیت های تشکل های علمی
 مختلف آموزشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان را به اطالع رییس جمهور رساندند.

کشور اشاره ر  دکتر بندانی، رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان نیزدر گزارش کوتاهی به ظرفیت ها و توانمندی های این دانشگاه در استان و منطقه جنوب ش
امعره از ه جکرد و آمادگی دانشگاه را برای کمک به دولت و مسئوالن استانی جهت حل مشکالت مختلف این منطقه اعالم نمود.وی توسعه پایدار و همه جانب
د و مشکالت گیرطریق رسیدن به دانشگاه های نسل سوم در کشور را به عنوان یک رسالت فراگیر و عالمانه دانست تا از آن طریق نیازهای جامعه مد نظر قرار

تدبیر و لت و دغدغه هایی همچون ریزگردها، زلزله و سایر مشکالت اجتماعی را برطرف نماید. وی خاطر نشان نمود که حل این مشکالت در سایه توجهات دو
وزش عالری آم امید محقق می گردد. شایسته است تا دولت از وزرا و مدیران استانی درخواست نماید تا از ظرفیت های علمی و پژوهشی دانشگاه ها و موسسات

شگاه ها نیزاشاره دانبرای ارتباط بیشتر میان جامعه و صنعت استفاده نماید تا رسیدن به این اهداف سریع تر محقق گردد. دکتر بندانی به بحث بین المللی شدن 
لوچستران و بکرد و گفت: فعالیت های علمی و بین المللی شدن دانشگاه ها یک ضرورت است و الزم است تا به این مساله توجه جدی گردد. دانشگاه سیستان 

گروه آموزشی به عنوان دانشگاه مادر و معین منطقه با رویکرد دانشگاه کار آفرین آماده است ترا بره  90عضو هیئت علمی و  011دانشجو،  0۹111با داشتن 
مجتبی صردیرقری مقام وزیر، دکتر  وظیفه خود در استان عمل نماید. در این سفر دکتر منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر عبدالرضا باقری قائم

داریروش  کتررمعاون وزیر ورئیس سازمان امور دانشجویان، دکتر حسین میرزایی معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر، دکتر فضل اهلل ایرجی مدیر کل اجتماعی، د
 .دندسلیمی مدیر کل حراست، دکتر علیرضا عبداللهی نژاد مدیرکل روابط عمومی و مدیران بخشهای مختلف وزارت علوم رییس جمهور را همراهی می کر
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 های سوختی اتانولی هایی برای استفاده در پیل طراحی نانوکاتالیست
پژوهشگران دانشگاه سیستان و بلوچستان در فاز آزمایشگاهی نانوکاتالیستی فو  سبکی را طرراحری 

های سوختی اتانولی دارند. غیر سمی بودن اتانول و  کردند که فعالیت بسیار باالیی برای کاربرد در پیل
های سوختی  ای مناسب برای سوخت در پیل تهیه آسان آن به روش تخمیر باعث شده تا اتانول گزینه

های سوختی اتانولی به دلیل تولید دانسیته جریان باال مورد توجه بسیاری قرار گرفته اسرت.  باشد. پیل
های جدید با فعالیت الکتروکاتالیزوری باال یکی از مهمترین مسائلی است  کاتالیست  با این حال توسعه

 های سوخت اتانولی در نظر گرفته شود. که باید قبل از تجاری شدن پیل
دوام کاترالریرزورهرا  های بسیاری را برای بهبود عملکرد و ها و نانوساختارهای متخلخل موقعیت ها، نانولوله طراحی کاتالیزورهایی با سطوح گسترده مانند نانوسیم

تحکام باال نیز های زیاد از مزایایی همچون مقاومت به خوردگی و اس فراهم کرده است. از طرفی کاتالیزورهای نانوساختار متخلخل عالوه بر سطح باال و تخلخل
ی سوختی ترولریرد ها هایی برای استفاده در پیل برخوردارند. بر این اساس پژوهشگران دانشگاه سیستان و بلوچستان توانستند در فاز آزمایشگاهی نانو کاتالیست

 نمایند.
فررایرنرد  های پاالدیوم مشابه گرافن سه بعدی برای کاربرد کاتالریرسرتری در مهدی زارعی یزدان آباد مجری طرح تهیه نانوساختارهای سه بعدی از نانو ورقه

سره برعردی های پاالدیوم به ساخترار  اکسیداسیون اتانول و فرمیک اسید را مهمترین هدف اجرای این تحقیقات دانست. وی تبدیل ساختار دو بعدی نانو ورقه
یی در فرایند اکسیداسیرون باالآئروژل پاالدیوم را از نتایج این تحقیق نام برد و یادآور شد: نتایج الکتروشیمیایی نشان داد این نسل از کاتالیست پاالدیوم، فعالیت 

 برابر است. 7، حدود Pd/Cدهد. طبق این نتایج فعالیت این کاتالیست در فرایند اکسیداسیون اتانول در مقایسه با کاتالیست تجاری  اتانول از خود نشان می
داد: با توجه به ایرن ها به نانوساختار سه بعدی پاالدیوم در حالل استیک اسید و در حضور یک سورفاکتانت انجام شد، ادامه  زارعی با بیان اینکه تبدیل نانوورقه
ی و داروسرازی کنند مانند صنایع پتروشیرمر های پاالدیم استفاده می بعدی دارد در صنایعی که به طور مستقیم از کاتالیست  که این نانوکاتالیست ساختاری سه

ار دو بعردی دارای ها به عنوان یک ساخت ها به نانوساختارهای سه بعدی توضیح داد: نانو ورقه کاربرد خواهد داشت. مجری طرح با اشاره به لزوم تبدیل نانوورقه
برای اسرترک ها انرژی سطحی باالیی دارند و تمایل زیادی  کنند. نانوورقه ضخامت نانومتری هستند که مساحت سطحی باالیی را به ازای واحد وزنی ایجاد می

ه ساختار سره ها ب شود. وی اضافه کرد: تبدیل ساختار دو بعدی نانو ورقه ای می شدن و تجمع دارند که این امر باعث کاهش مساحت سطحی کاتالیست نانو ورقه
گریررد   ورت مریتر ص شود، فرایند انتقال جرم راحت هایی که در ساختار سه بعدی ایجاد می شود. همچنین به دلیل خلل و فرج بعدی مانع از ایجاد این مشکل می

اربردی، دکتر شود. این تحقیقات از سوی مهدی زارعی یزدان آباد فارغ التحصیل دکتری شیمی ک لذا ایجاد چنین ساختارهای باعث افزایش فعالیت کاتالیستی می
 جله یرضا مدرسی عالم و دکتر حمیده سراوانی از اعضای هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان اجرایی و نتایج آن در م فر، دکتر علی می م نوروزی

 Journal of Materials Chemistry     منتشر شده است. 8.9.با ضریب تأثیر 
    

 افتتاح مرکز تخصصی پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانشگاه  سیستان و بلوچستان
مرکز تخصصی پیشگیری از آسیب های اجتماعی و نمایشگاه دائمی پیشگیری از اعتیاد همزمان با دهره فرجرر  

در دانشکده ادبیات و علوم انسانی  69انقالب با حضور مهندس دانیال محبی استاندار سیستان و بلوچستان، بهمن 
افتتاح شد. این مرکز به منظور تقویت و گسترش برنامه های پیشگیری از اعتیاد و با هدف مصون سرازی آحراد 
سالم و در معرض خطر استان با حضور استاندار و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استران، رئریرس 
دانشگاه سیستان و بلوچستان، جمعی از مسئوالن و مدیران سازمان ها و نهادهای استان افتتاح و مرورد برهرره 
برداری قرار گرفت. در این مراسم، دکتر بندانی اهداف و انگیزه های ایجاد این مرکز را برشمرد و استانردار نریرز 
ضمن اظهار خرسندی از ایجاد این مرکز، افتتاح آن را به فال نیک گرفت و اظهار امیدواری نمرود ایرن مررکرز 

 دستاوردهای ارزشمندی را برای استان و منطقه به همراه داشته باشد. 
 های اجتماعی شامل واحدها و فعالیت های ریل می باشد: مرکز تخصصی پیشگیری از آسیب

فروشگاه دائمی کتاب و  -۹های زندگی.  های اجتماعی و آموزش مهارت نمایشگاه دائمی کتاب، مجالت و محصوالت تولیدی و پیشگیری از آسیب-0
های اجتماعی.  های زندگی و پیشگیری از آسیب ی مسابقات سبک زندگی اسالمی، مهارت دبیرخانه-3محصوالت سمعی و بصری ازجمله محصوالت رشد و...

ریزی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان و  رصد و برنامه-0ها، گردهمایی ها و... در سطح استان و منطقه.  ها، درس گروهی همکاری در برگزاری همایش -4
جلب حمایت خیرین در حوزه  -.ارائه خدمات مشاوره. -7ای در محل نمایشگاه دائمی. های دوره برگزاری سخنرانی-9های منطقه جنوب شر .  جوانان در استان

های آموزشی  برگزاری کارگاه-01ای و کشوری(.  ایجاد بانک اطالعات از مدرسین )استانی، منطقه -6گانه مرکز.  های یازده  اجتماعی و در جهت اجرای فعالیت
 . ۹زندگی به توان
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 مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه سیستان و بلوچستان                           
در این مراسم دکتر کردى معاون پژوهشی دانشگاه طی سخنانی در مورد لزوم توجه به امر پژوهش در جامعه گفت: 
دنیاى امروز به جوامع توسعه یافته، کمتر توسعه یافته وتوسعه نیافته تقسیم بندى شده است. این دسته بندى بردان 
معنا نیست که کشورهایی که در زمره کشورهاى توسعه یافته قرار نگرفته اند داراى استعداد و شرایط بالقوه برراى 
توسعه یافتگی نیستند، بلکه برعکس می توانند با ترسیم نقشه راه این مسیر را در حداقل زمان ممکن طی نموده و 
این استعدادهاى بالقوه را به فعلیت برسانند. وى خاطر نشان نمود کشور ما براى برون رفت از این مشکل باید بره 

... افرزود: ا وهمان سمت و سو حرکت نماید. ایشان در ادامه با برشمردن برخی از دستاوردهاى نوین علمی مانند نانو تکنولوژى، ربات هاى هوشمند، اسنپ هر
ى همرسرایره از رهابایستی در این زمینه ها سرمایه گذارى و برنامه ریزى بلند مدت نمائیم. وى در بخش دیگرى از سخنانش با ارائه آمار و ارقام از سهم کشو

GDP،JCR   و اسکاپوس اظهار امیدوارى کرد رشد و برنامه ریزى پژوهشی جامعه ما نیز در مسیر درست و معقولی همسان با آن کشورها قرار گریررد. دکرترر
استفاده از نقطه و  کردى در ادامه برنامه راهبردى این حوزه در دانشگاه را از سه سال قبل یاد آور شد و گفت: خوشبختانه ما در طی سه سال گذشته با همفکرى
از اقردامرات شی نظرات همکاران دانشگاهی توانسته ایم تا دانشگاه را در مسیر مطلوبی که آموزش عالی ترسیم نموده است قرار دهیم. ایشان در خاتمه به بخ
ترفرتران و راه  وییپژوهشی همچون ایجاد مرکز نوآورى و شکوفایی دانشگاه، برگزارى نمایشگاه دائمی کارآفرینی و فن بازار، راه اندازى اکو پارک گیاهان دار

 اندازى مرکز محاسبات سریع دانشگاه اشاره نمود .
فزود: خوشبختانه و اآیت ا...عباسعلی سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان نیز طی سخنانی در آئینه احادیث و روایات اسالمی به نقش و جایگاه پژوهش پرداخت 

در ایرن  کره با همت مراکز آموزش عالی و دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان دانشگاه مادر استان رشد پژوهشی در استان رشد چشمگیرى داشته و امروز
ت. ایشان در اس مراسم جمع شدیم تا از مقام پژوهشگران برتر تجلیل و قدردانی نمائیم جای بسی خوشحالی و قدردانی از دست اندر کاران برگزاری این مراسم
ردهاى جهانری نداادامه گفت: حوزه پژوهشی قلب تپنده دانشگاه و کشور است و عامل محرک جامعه به سمت جلو است از این رو دانشگاه ما باید خود را به استا
زیادى شرده،  ارشرسانده و با تولید علم و فناورى، به جایگاه ارزنده اى دست یابد. وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در قرآن به تدبر و تعقل و تفکر سف

 ند.چرا که این خصیصه از کودکی در نهاد هر انسانی به ودیعه گذاشته شده و انسان را به همان مسیرى رهنمون می نماید که عقل راهنمایی می ک
بره جرنر وى در مورد یک پژوهش ارزشمند و م مر ثمر گفت: به هر کارى نمی توان گفت پژوهش خوب و مطلوب، بلکه پژوهشی از نظر اسالم ارزنده است که

ر خاتمه مقاالت ى دتبلیغاتی نداشته و حاصل جستجو در زمینه مسائل علمی و تحقیقاتی باشد. آیت ا..سلیمانی کار پژوهش را کار تولید علم و نوآورى دانست. و
ISI   .ارائه شده توسط محققان و پژوهشگران دانشگاه سیستان و بلوچستان را ارزشمند و قابل ستایش دانست 

شگاه ها به داندکتر سمنانیان عضو برجسته هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران سخنران بعدى در این مراسم بود که در مورد رسالت اساتید و دسته بندى 
قبل از انقرالب  از انواع دانشگاه هاى آموزش محور، پژوهش محور و نسل سوم مطالبی را با ارائه آمار و ارقام به تفضیل مطرح نمود. وى گفت: دانشگاه هاى ما

وى  استتا زمان حاضر شاهد تحوالت چشمگیرى بوده و آن مرهون قدم هایی است که توسط محققان و دانش پژوهان کشورمان در زمینه علمی برداشته شده 
برول و ل قرخاطر نشان کرد: کشور ما در حال حاضر با داشتن یک میلیون دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی رشد قابل مالحظه ای داشته ولی این رشد قاب
در بخرش  شانراضی کننده نیست هرچند اساتید ما در حال حاضر بخوبی می توانند در زمینه تربیت دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی موفق عمل نمایند. ای

سال پیش در دانشگاه هاى ما صحبتی از پژوهش نبود و دانشگاه هاى ما فقط در زمینه مسائل آموزشی فعالیت داشتنرد ولری  41دیگرى از سخنانش گفت: در 
میلی کره تک امروز صحبت از دانشگاه پژوهش محور و نسل سوم است و این مهم محقق نمی شد مگر با تغییر رفتار و فعالیت مستمر اساتید در حوزه تحصیالت

دنیا مبادله اطالعات ان هنوز هم باید ادامه و استمرار داشته باشد . دکتر سمنانیان افزود: براى رسیدن به دانشگاه هاى پژوهش محور و نسل سوم باید با دانشمند
سمت و سروى  به و تکنولوژى داشته باشیم و این مقوله بایستی به صورت فرهنگ در دانشگاه هاى ما نهادینه گردد. وی افزود: هر چند ما دانشگاه هایمان را

نشان نمرود  اطردانشگاه هاى نسل سوم حرکت داده ایم ولی با آمار و ارقام می گویم که در حال حاضر هیچ دانشگاه نسل سومی در کشور وجود ندارد. ایشان خ
 بره که یک میلیون دانشجوى تحصیالت تکمیلی بایستی در جهت حل مشکالت و معظالت کشور حرکت نموده، با ارائه مقاالت علمی در عرصه بین الملرلری

مرکز دانشگاهی فعال در کشور، بخش عمده ای از آنهرا آمروزش  ۹711جایگاه واقعی برسند. عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: در حال حاضر از 
تران و سریرسرمحور هستند و تعداد کمی پژوهش محور شده اند اما براى رسیدن به دانشگاه هاى نسل سوم بایستی راه درازى را طی نمائیم. وی از دانشگراه 
 را بردارد.ى بلوچستان به عنوان یک دانشگاه پژوهش محور یاد نمود که می تواند با داشتن انگیزه هاى الزم  در جهت حل معضالت استان قدم هاى ارزشمند

 اخبار
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 استاد گروه شیمی، در لیست بهترین داوران علمی دنیا

دکتر مسعود کیخوایی استاد گروه شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، موفق به کسب عنوان یک درصد بهرترریرن داوران 
شد. این انتخاب توسط موسرسره مرعرروف و  Multidisciplinaryمیالدی در رشته ۹107مقاالت علمی جهان در سال 

شده است. دکتر کیخوایی قبالً نیز موفق به دریافت عنوان  ( انجامISIرویترز،)-(تامسون(Clarivate Analyticsالمللی  بین
عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه سریرسرتران و  نیز به  0360داور ممتاز نشریات السیویر گردیده است. همچنین ایشان در سال 

 شده است. بلوچستان برگزیده 
 

 خوان تخصصی ویژه کتابداران  برگزاری اولین نشست کتاب

همزمان با ایام گرامیداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار و با حضور کتابداران کتابخانه های عمومی 
در محل کتابخانره مررکرزی ایرن  69خوان ویژه کتابداران، آبان  و اولین نشست تخصصی کتاب

 دانشگاه برگزار شد.
با حضور کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان زاهدان، کتابداران کانرون پررورش فرکرری 
کودکان و نوجوانان، کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی، دانشگاه سیستان و برلروچسرتران و 

خوان ترخرصرصری، عرلرم،  دانشجویان رشته علم اطالعات و دانش شناسی، اولین نشست کتاب
اطالعات و دانش شناسی در سالن نشریات کتابخانه مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگرزار 

داران ترابرشد. در این نشست دکتر میش مست نهی رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان ضمن تبریک ایام کتاب، کتابخوانی و کتابدار، از کر
فارغ از   انیدانشگاه ها خواست تا با همکاری معاونت های مختلف و اداره کل کتابخانه های عمومی استان نسبت به ترغیب دانشجویان به مطالعه و کتابخو

ه کرل داررشته تحصیلی اقدام کنند. وی برگزاری نشست های کتابخوان را گام موثری در راستای ترویج فرهنگ مطالعه دانست و خواستار همکاری بیشتر ا
 کتابخانه های عمومی استان و دانشگاه ها شد.

موزی و ترویرج ، کتابخوانی و کتابدار گفت: علم آ اسفندیار زیدآبادی مدیر کل کتابخانه های عمومی استان در این نشست با تبریک ایام گرامیداشت روز کتاب
 گام برداریم .عه فرهنگ مطالعه، همواره در دین مبین اسالم مورد تاکید قرار داشته است و باید تالش کنیم تا در راستای ترویج فرهنگ مطالعه مفید در جام
 ها هستیم .ان وی افزود با اشاره به سند چشم انداز توسعه کتابخانه های عمومی گفت: برای دستیابی به این اهداف نیازمند همکاری همه ارگان ها و سازم

 متر افزایش یابد. .به  0414سانتیمتر زیربنای کتابخانه ای داریم که طبق این سند باید تا سال  91نفر 011زیدآبادی افزود: در حال حاضر به ازای هر 
رانره ش سرمدیر کل کتابخانه های عمومی استان، برگزاری نشست های کتاب خوان را یکی از راهکارهای نهاد کتابخانه های عمومی کشور در راستای افزای
بررگرزار  ارسمطالعه در جامعه دانست و گفت: این نشست ها در غالب نشست کتابخانه ای و نشست مدرسه ای، هر ماه توسط کتابداران در کتابخانه ها  و مد

 می گردد و نشست های تخصصی نیز در زمان های مختلف با حضور عالقمندان رشته های مربوط برگزار می گردد.
 ه جذب کنند.العوی افزود: کتابداران می توانند با شناخت رائقه و عالقمندی های مراجعین و مخاطبین و با ارائه راهنمایی های مناسب، مخاطبین را به مط

کاربرد هوش اب در ادامه این نشست، کتب کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی، نوشته علی بیرانوند؛ کتاب اخال  حرفه ای کتابداران و اطالع رسانان، کت
برع مرنراهیجانی در محیط کار، کتاب گلوگاه های پژوهش در علوم اجتماعی، کتاب مقدمه ای بر شناخت اسناد آرشیوی، کتاب فهرست نویسی و سازماندهی 

ه ارائره ت بردیجیتال )راهنمای کتابداران( و کتاب رازهای قصه گویی نوشته ) بئاترین مونترو ( توسط کتابداران به حضار معرفی شد. در پایان ایرن نشرسر
 دهندگان، لوح تقدیر و بسته های فرهنگی و به کلیه شرکت کنندگان گواهی شرکت در نشست تقدیم گردید.

 

 موفقیت عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان 
پروفسور سید مصطفی حبیبی خراسانی عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان و تیم تحقیقاتی  

گرردیردنرد. دکرترر   .۹10ایشان در زمینه  بررسی سینیتیک و مکانیزم ایلیدها،موفق به کسب رتبه نخست در سال 
حبیبی و تیم تحقیقاتی ایشان که از دو دهه قبل بر روی موضوع بررسی سینیتیک و مکانیزم ایلیدها تحرقریرق مری 

آمرده از  دسرت نمودند، برای نخستین بار موفق به کسب افتخار در عرصه جهانی گردیدند. بر اسراس گرزارش بره

،  تیم تحقیقاتی ایشان در بریرن .۹10ژانویه    «Web of Science»دستاوردهای این موضوع در پایگاه استنادی  
محققین این حوزه رتبه نخست را کسب نمودند. در بین کشورهای دنیا، کشور ایران پس از آمریکا، رتبه دوم را کسب 

های بعدی قررار  نمود و کشورهایی مانند آلمان، کانادا، فرانسه، ژاپن، کویت، اسکاتلند، اسپانیا و چین به ترتیب در رتبه
 گرفتند اند.

 اخبار
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 تاسیس مرکز تحقیقاتی سنسورهای تجزیه ای روی موبایل هوشمند
مرکز تحقیقاتی سنسورهای تجزیه ای بر روی تلفن های همراه هوشمند در دانشگاه سیستان وبلوچستان تاسیس گردید. 
به گفته دکتر مسعود کیخوایی عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، در این مرکز تحقیقاتی بین 
رشته ای با نصب سنسورهای مختلف، گوشی موبایل به صورت یک آزمایشگاه کامل برای کلیّه تجزیه ها و اندازه گیری 

در می آید. امروزه حدود  (Point-Of-Care)و به عنوان البراتوار شخصی مصرف کننده  (In-Field)های در محل 
بیلیون دستگاه بالغ خواهد شد. این گوشی ها مجهز به قابلیتهای متعددی  0/۹میلیارد گوشی موبایل هوشمند در دنیا وجود دارد که تا دو سال آینده به  0/۹

آندروید  (App)ای هستند که شرح آنها از حوصله این نوشته خارج است اما باید اشاره داشت که موبایل امروزه تنها یک وسیلة ارتباطی نیست. تعداد برنامه ه
میلیون میباشد. از آخرین دستاوردها در این حوزه می توان به سنسورهای کنترل عالئم حیاتی بدن و نیز تشخیص فاکتورهای  ۹/۹میلیون و اپل  ۹/.بالغ بر 

ک مؤثر بر سالمتی اشاره داشت که روی گوشی ها تعبیه شده است. بدون شک با نصب سنسورهای مینیاتوری، این دستگاه ها می توانند به عنوان ی
 آزمایشگاه کامل، از تست قند خون گرفته تا آزمایشگاه آلودگی میکروبی و شیمیائی آب و کیفیّت مواد خوراکی عمل نمایند.

 توسط هیئت امناء صورت پذیرفته، و ریاست آن به عهده پروفسور مسعود کیخوایی می باشد. 69موافقت با تاسیس این مرکز تحقیقاتی در اردیبهشت 
 تماس حاصل نمایند.  sas@ usb.ac.irعالقه مندان جهت پیوستن به مرکز و کسب اطالعات بیشتر می توانند به ایمیل: 

 

 برگزاری کارگاه بین المللی سازی دانشگاه های ایران
فرصت ها و ”با عنوان (IHEI)ششمین و آخرین کارگاه بین المللی سازی دانشگاه های ایران

با حضور همکاران دفاتر امور بین الملل شش دانشگاه عضو از جمله “ شبکه های بین المللی
در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار گردید. دانشگاه  0369دانشگاه سیستان و بلوچستان آرر 

های عالمه طباطبایی، فردوسی مشهد، کردستان، شهید چمران اهواز و شیراز، دیگر اعضای 
 این کارگاه ها هستند که توسط اتحادیه اروپا و پروژه اراسموس پالس برگزار میگردند.

در این کارگاه متخصصینی از دانشگاه اف اچ یوانیوم اتریش و آلیکانته اسپانیا به تشریح مسایل 
و شیوه بین المللی سازی دانشگاه ها از منظر فرصت ها و شبکه های بین المللی پرداختند. 

که  شد دانشگاه های عضو نیز به معرفی و طرح دیدگاه های بین المللی سازی در راستای موضوع کارگاه پرداختند. در پایان این سری نشست ها تصویب
 اعضاء برای جمع بندی مطالب و تجربه های کسب شده و شیوه انتقال آن به دیگر دانشگاه ها در اسفند ماه سمیناری مشترک برگزار نمایند.

 

 تروپش توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان -کسب رده نخست تحقیقات فیشر
دانشگاه سیستان و بلوچستان رده نخست تحقیقات در  ,Web Of Scienceبراساس آنالیز سایت

زمینه ی فیشر تروپش کشور و جایگاه هشتم بین المللی را در این زمینه کسب نمود. به گزارش 
انجمن شیمی ایران، کسب این افتخار نتیجه تحقیقات و پژوهش های آقایان پروفسور علی اکبر 
میرزایی و پروفسور حسین آتشی دو تن از استادان باسابقه ی دانشگاه سیستان و بلوچستان می 

 تروپش در  پایگاه استنادی-باشد. جایگاه محققان ایرانی در تحقیق و توسعه ی تکنولوژی فیشر
Web Of Science   مشخص شده است. بر اساس این نتایج، جناب آقای پروفسور علی اکبر

میرزایی و پروفسور حسین آتشی از دانشگاه سیستان و بلوچستان به ترتیب در رتبه های اول و 
درصد اسناد تولیدی در این حوزه، در  ۹0سوم قرار دارند. بر اساس این بررسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان با انتشار نزدیک به 

وکربن تروپش تکنولوژی تولید هیدر-بین مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های جمهوری اسالمی ایران، در رده ی نخست قرار دارد. الزم به رکر است که فیشر
س نتایج اساهای باارزش نظیر الفین های سبک، بنزین و ... از مواد اولیه  ی کربن  دار مانند پسماندهای کشاورزی، زغال  سنگ و گاز طبیعی است. بر 

جمهوری اسالمی ایران )تا ابتدای سال Web Of Scienceحاصل از آنالیز اطالعات در پایگاه استنادی

، پس از کشورهای (Fischer Tropsch)تروپش -میالدی( در حوزه ی مقاالت تحقیقات فیشر .۹10
آمریکا، چین، ژاپن، فرانسه، آلمان، آفریقای جنوبی و هلند در رده ی هشتم بین المللی قرار دارد. رتبه 

تا ابتدای  .066تروپش بر اساس مقاالت منتشر شده از سال -بندی محققان ایرانی در تحقیقات فیشر
 میالدی میباشد. .۹10سال 

 اخبار
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 پژوهشی مجله برق و الکترونیک-کسب درجه علمی

امرتریرازی  با صراحرب  International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimizationمجله ی 
دانشگاه سیستان و بلوچستان و همکاری انجمن مهندسین بر  و الکترونیک ایران با سردبیری دکتر سید مسعود برکاتی و به اهتمرام 

–ریزی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درجره عرلرمری گذاری و برنامه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه از دفتر سیاست

 پژوهشی دریافت نمود.

 

 پلیمری به عنوان الکترو کاتالیزور در دانشگاه سیستان وبلوچستان    Microspheresتهیه میکروسفرهای 
آقای مهدی شه بخش دانشجوی دکتری شیمی تجزیه از گروه تحقیقاتی دکتر می م نوروزی فر، برای اولین بار موفق به تولید 

( به عنوان الکترو کاتالیزور در فرآیند الرکرتررو اکسرایرش  IIIمیکروسفرهای پلیمری، پلی کمپلکس )دوپامین کینون کروم 
ترکیبات فنلی شد. ترکیبات فنلی از آالینده های زیست محیطی بسیار مهم به حساب می آیند به گونه ای که آژانس حفاظت 

این ترکیبات را در لیست مهم ترین آالینده های زیست محیطی دسرتره  (EU)و اتحادیه اروپا(EPA)محیط زیست آمریکا 
بندی کرده اند. بنابراین اندازه گیری مقادیر ناچیز این آالینده ها در نمونه های زیست محیطی از اهمیرت بسریرار براالیری 
برخوردار است. در میان روش های تجزیه ای، برای اندازه گیری آالینده های فنلی، در سرالرهرای اخریرر روش ترجرزیره 
الکتروشیمیایی به دلیل سرعت باال، ارزان بودن و سادگی بیشتر مورد توجه محققین واقع شده است. متاسفانه الکرتررودهرای 

خاب پذیرری انتاصالح نشده از حساسیت و انتخاب پذیری خوبی برخوردار نمی باشند بنابراین محققین از روش اصالح این الکترود ها برای افزایش حساسیت و 
نرون کرروم کی استفاده می کنند. آقای مهدی شه بخش، با استفاده از روش ساده، ارزان و سریع موفق به تولید میکروسفرهای پلیمری، پلی کمپلکس )دوپامین

III نیترو فنل شدند.  نتایج -4آمینو فنل، فنل و -4(  به عنوان الکترو کاتالیزور برای اصالح الکترود خمیر کربن برای اندازه گیری همزمان ترکیبات فنلی شامل
در سرال   787.1با ایمپکت فاکتور   Biosensors and Bioelectronicsاین کار تحقیقاتی، در باالترین ژورنال در زمینه سنسورهای الکتروشیمیایی با عنوان 

 به چاپ رسیده است. .۹10

 

 ایجاد  مرکز تحقیقات و موزه سنگ، کانی و گوهر در دانشگاه سیستان و بلوچستان  
ها و مواد معدنی به منظور ارائه خدمات تخصصی به اسراتریرد، مرحرقرقران،  ای روی سنگ در این مرکز تحقیقاتی مطالعات گسترده

مطلق، عضو هیئت علمی گروه مهندسی مرعردن  دانشجویان، بهره برداران معادن و صنایع معدنی انجام خواهد شد. دکتر سهیل زارع 
اظهار داشت: این مرکز شامل گروه های پژوهشی کانی شناسی و گوهرشناسی، موزه سنگ، کانی و گوهر، آزمایشگاه تحقیقراتری و 

برداری اصولری  باشد.وی مشاوره در زمینه شناسایی، اکتشاف و بهره پیشرفته کاربرد مواد معدنی و آزمایشگاه جامع مکانیک سنگ می
های قیمتی استان، ارائه راهکارهای نوین در زمینه فراوری و کاربرد مواد معدنی منطقه، به منظور ایجاد ارزش  از مواد معدنی و سنگ

های قیمتی و انواع مواد معدنی استان جهت مقاصد تجاری و کارآفرریرنری،  افزوده باالتر، صدور شناسنامه معتبر برای گوهرها، سنگ
های عمرانی نظیر سدسازی، راهسازی، معادن روباز و زیرزمینی، همرکراری  سنگی جهت طراحی اصولی پروژه مطالعات جامع مکانیک

هرای  اهارگرتحقیقاتی با سازمان ها، مراکز پژوهشی و دانشگاه ها جهت اجرای پروژه های مختلف بخش معدن و صنایع معدنی و ایجاد اشتغال با بررگرزاری کر
یقات، یرک های قیمتی را از جمله اهداف اصلی مرکز تحقیقات برشمرد. وی اضافه کرد: در کنار مرکز تحق آموزشی در زمینه گوهرشناسی و فراوری انواع سنگ

لرف برا های مختلف کانی ها، گوهرها و مصنوعات سنگی تزیینی مخت موزه بزرگ و مجهز سنگ، کانی و گوهر نیز در دانشگاه احداث می شود که در آن نمونه
شناختی  های علمی رایج در دنیا، به بهترین نحو ممکن از لحاظ هنری و زیبایی توجه به طبقه بندی

ها برای کلیه عرالقره  ای رو به دنیای جذاب و شگفت انگیز کانی شود. این موزه پنجره نگهداری می
ها، گوهرها و مواد معدنی دارای  مندان باز خواهد نمود. استان سیستان و بلوچستان از نظر تنوع کانی

برداری بهینه و اصولی قررار  پتانسیل باالیی میباشد که بایستی به درستی شناخته شود و مورد بهره
ها و مواد مرعردنری  گیرد. لذا توسعه مجموعه فو  به یک مرکز تحقیقات تخصصی در زمینه سنگ

تاثیر بسزایی در ارتقاء سطح پژوهشی دانشگاه در بخش معدن و بهبود وضعیت معادن و صرنرایرع 
 معدنی استان دارد که با لطف خداوند محقق خواهد شد.

 69/00/۹الزم به رکر است طرح این مرکز توسط گروه مهندسی معدن پیشنهاد شد و در تراریرخ 
 هیئت امناء دانشگاه با ایجاد آن موافقت نمود.

 اخبار



    8162، فوریه 6931سال سوم، شماره نهم، اسفند     

 نشریه داخلی، حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان  

9 

برگزاری جلسه مشترک دفتر ارتباط با صنعت با ریاست و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی استان در 

 خصوص صدور مفاصا حساب طرح های پژوهشی
ریاست و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی به منظور بررسی مشکالک    جلسه مشترک بین دفتر ارتباط با صنعت و

صدور مفاصأ، حساب طرح های پژوهشی برون دانشگاهی در بهمن امسال  برگزار شد. با توجه به ایناله صدور مکفکاصکا 

حساب چند طرح پژوهشی دانشگاه با مشال تی روبرو و فرآیند صدور آن بسیار زمان بر شده بود، این جلسه با هکد  

 ارائه راهالارهایی جهت تسریع صدور مفاصاحساب و از بین رفتن مشال   موجود در زمینه صدور مفاصا حساب برگزار گردید.

در خصوص قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه ها که دارای شکصکصکیکت 

حقوقی مستقل می باشند و به عنوان مجری و پیمانالار در طرح هکای پکژوهشکی 

منعقد شده، شناخته می شوند و کارکنان آن مشمول قانون حمایتی خاص به غیر 

از سازمان تامین اجتماعی می باشند، واحد اجرایی سازمان تامین اجتماعی بکدون 

 ۸۳اعمال ضریب محاسبه و مطالبه وجه از مجری می باید مفاصا حسکاب مکاده 

قانون تامین اجتماعی بابت قرارداد مذکور را صادر نماید. در این جکلکسکه مکقکرر 

گردید در مورد قرارداد های پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان، پس از اتمکا  

قرارداد، مدارک پژوهشی بودن طرح و حالم کارگزینی مجری قرارداد، به سکازمکان 

تامین اجتماعی ارسال تا پژوهشی بودن طرح برای کارشناسان آن سازمان مکحکرز 

گردد و صدور مفاصا حساب با سرعت بیشتری انجا  شود. همچنین مقرر شد در شروع هر طرح پژوهشی، دانشگاه مستندا  الز  را به سکازمکان 

  ارائه، تا در زمان خاتمه طرح با توجه به مستندا  دریافتی صدور مفاصا حساب توسط کارشناسان سازمان تامین اجتماعی در زمان کمتری انجکا

 شود.

جدید درآمد  61نکاتی در خصوص مفاصا حساب بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی مطابق بند )و( بخش دوم بخشنامه شماره 

  سازمان تامین اجتماعی
ی مکدر مواردی که قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه ها یا مراکز علمی و یا موسسا  وابسته به آنها به عنوان پیمانالار یامجری منعکقکد  -1

ن آن ککنکاشود، چنانچه دانشگاه یا مراکز مذکور وابسته به وزارتصانه ها باشد و طبق پرونده ای که نزد سازمان دارد، بدهالار نبوده و یا اص  ککار

 مشمول قانون تأمین اجتماعی نباشد بدون محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قراردادمفاصا حساب مربوط صادر می شود .

در مواردی که موسسا  تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاه ها یا سایر مراکز علمی دولتی، دارای شصصیت حقوقی مستقکل بکاشکنکد و  -2

همچنین در موسسا  تحقیقاتی و پژوهشی بصش خصوصی که دارای دفاتر قانونی می باشند و آن را جهت حسابرسی در اختیار سکازمکان قکرار 

د دهند، دفاتر قانونی مبنای محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای منعقده می باشد. به این ترتیب چنانچه طبق دفاتر قانونی فاقد بدهی بکاشکنک

 صدور مفاصاحساب قراردادهای آنها ب مانع خواهد بود.

در مورد کلیه اشصاص حقوقی فاقد دفاتر قانونی با توجه به استفاده از رایانه، نر  افزار و برای انجا  قراردادهای تکحکقکیکقکاتکی و پکژوهشکی  -۸

 درصد محاسبه و وصول می گردد. 7قراردادهای مزبور به طور کلی مالانیالی محسوب و حق بیمه آنها طبق ماده دو  مصوبه، 

در مواردی که قرارداد تحقیق و پژوهش با شصص حقیقی )یك نفر یا چند نفر به صور  دسته جمعی منعقد شود با توجه به ابعاد تصصکصکی  -4

کار تحقیقا  و پژوهش و اجتناب ناپذیر بودن مشارکت مستقیم خود شصص حقیقی به عنوان مجری در انجا  کار بدون توجه به ماهیت نکیکروی 

قانون تامین اجتماعی حاصل نمی گردد از شمول بیمه معا  و الز  اسکت از  ۸۳انسانی که به کار گمارده می شوند چون شرایط مربوط به ماده 

 محاسبه و مطالبه حق بیمه قراردادهای مذکور بطور کلی خودداری و مفاصاحساب داده شود.

آن دسته از نهادها و سازمان ها و وزارتصانه هایی که کارکنان آن مشمول قکانکون  -5

حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی می باشند در صورتیاله با انعقاد قرارداد با سایر 

مؤسسا ، وزارتصانه و سازمان ها اقدا  به انجا  کار بصور  پیمانکالکاری نکمکایکنکد، 

چنانچه ارگان های مذکور گواهی نمایند که کار موضوع قرارداد منکحکصکراو تکوسکط 

پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص می باشند، انجا  گرفکتکه اسکت 

لزومی به محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای آنها بر اساس تصویبنامکه مکذککور 

 نصواهد بود . 

دفتر ارتباط با 

  صنعت
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دفتر ارتباط با  

 صنعت 

 

 برگزاری کارگاه بررسی الزامات حقوقی طرح های پژوهشی
با توجه به اینکه عدم آشنایی بعضی از اساتید با مراحل انعقاد قرارداد پژوهشی برون سازمانی و مراحل خاتمره قررارداد از 
قبیل صدور مفاصا حساب، پرداخت مالیات و ... در سالهای اخیر مشکالتی را برای مجریان طرح ها و پیشرفت روند طررح 
های پژوهشی ایجاد نموده بود، دفتر ارتباط با صنعت اقدام به برگزاری کارگاهی تحت عنوان  بررسی الزامات حقوقی طرح 
های پژوهشی نمود. این کارگاه بهمن امسال در محل سالن اجتماعات مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه برگزار گردید. در 
ابتدای این کارگاه مدیر دفتر ارتباط با صنعت ضمن تشکر از دکتر صادقی عضو هیئت علمی دانشکده مهنردسری جرهرت 
برگزاری این کارگاه و آمادگی ایشان برای انتقال تجربیات به سایر اساتید دانشگاه، به بعضی مشکالت به وجود امرده در 
خصوص مسائل حقوقی طرح های پژوهشی برون دانشگاهی اشاره نمود و در ادامه روند انعقاد قرراردادهرای طررح هرای 

 پژوهشی را توضیح داد. 
در ادامه دکتر صادقی الزامات حقوقی طرح های پژوهشی را برای حاضرین تشریح نمود. وی ضمن بیان قوانین جراری در 

خصوص صدور گواهی مفاصا حساب طرح های پزوهشی، مراحل صدور این گواهی را تشریح نمود. همچنین نحوه محاسبه و پرداخت مرالریرات طررح هرای 
وسط دکترر ل تپژوهشی، مالیات فعالیت های اقتصادی اعضاء هیات علمی در قالب شرکت های خارج دانشگاه و نحوه تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی را به تفصی
توضیح داده شد صادقی بیان شد.در پایان نیز قانون منع مداخالت کارکنان دولت و مواردی که احتماال اعضاء هیات علمی دانشگاه مشمول این قانون خواهند 

 شد.
 

 نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قراردادهای پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
 دریافت کنندگان حق الزحمه های تحقیقاتی و پژوهشی از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به سه دسته تقسیم می شوند:

 پرسنل دانشگاه از جمله اعضاء هیئت علمی -0
ز آن اشخاصی که پرداختی به آنان بصورت قرارداد پروژه ای نبوده و به شکل حقو  و دستمزد پرداخت می شود که مقرری مزد و حقو  اصلی خود را ا  -۹

ع متحمل نمری وضودانشگاه دریافت نمی کنند. بدیهی است این افراد از امکانات و محل آن دانشگاه برای انجام کار استفاده نموده و هزینه خاصی برای این م
 شوند.

 اشخاصی که بصورت قرارداد پروژه ای و بدون هیچگونه رابطه استخدامی و خدمتی با دانشگاه همکاری دارند. -3
سرال و در  نراءگروه اول: دریافتی بابت فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی به دریافتی حقو  آنها اضافه شده و مشمول مالیات می باشد. بدیهی است چنانچه در اث
بتدای سال تا ماه ز ابرخی ماه ها دارای درآمد بیشتری باشند برای محاسبه مالیات از جدول حق حقو  استفاده نکرده و مالیات آنها بر مبنای جمع درآمد حقو  ا

 مذکور محاسبه شده و جمع مالیاتهای پرداختی از ابتدای سال تا ماه قبل از آن ،کسر و مابه التفاوت،مالیات ماه مورد نظر خواهد بود.
  .م.م معافیت مالیاتی به آنها تعلق نمی گیرد. 91گروه دوم: مالیات این گروه همچون گروه اول محاسبه می شود با این تفاوت که در اجرای تبصره ماده 

در  گاهگروه سوم: براساس نوع شخصیت که حقوقی باشد یا حقیقی،حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا صاحبان مشاغل خواهند بود. دانش
 .م.م بوده و دریافت کنندگان وجوه نیز بایستی نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی اقدام و در مهلت مقرر قانونی  490هر پرداخت مکلف به رعایت مقررات ماده 

ص دیگر واگرذار شخانسبت به تسلیم اظهارنامه و رعایت سایر مقررات اقدام نمایند. اضافه می نماید چنانچه دریافت کنندگان وجوه مذکور بخشی از کار را به ا
  .م.م خواهند بود. 490 .م.م باشند، آنها هم مکلف به رعایت مقررات ماده  .۹نمایند در صورتی که شخص حقوقی یا اشخاص موضوع بند الف ماده 

 

 ( قانون مالیات های مستقیم 21الیحه اصالح تبصره ماده ) 
%( است و در صورتی که پرداختی بابت امرور 01های موضوع این تبصره به غیر از کارکنان خود مشمول مالیات به نرخ ) در اجرای این حکم صرفاً پرداخت -0

 مذکور به کارکنان انجام گیرد به جمع حقو  و مزایای هر یک از کارکنان اضافه و مشمول مالیات حقو  خواهد بود.
گریررد، در  یاز آنجایی که مبلغ قراردادهای پژوهشی با توجه به ماهیت و هزینه آن رقم باالیی را در قراردادهای دانشگاه یا اعضای هیئت علمی دربر مر -۹

 % ( مشمول مالیات می باشد. ۹1نتیجه مبالغ پرداختی یا تخصیصی به اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با توجه به شمول مالیات حقو  عمالَ به نرخ )
%( مشرمرول 01در صورتی که دانشگاه قرارداد پژوهشی را با اعضای هیئت علمی سایر دانشگاه ها منعقد نماید، مشمول مالیات حکم تبصره بود و به نرخ ) -3

 مالیات خواهد بود که این امر نگرانی های زیادی را در جامعه دانشگاهی و پژوهشی کشور ایجاد نموده است.
هیئت دولت مطرح و باتوجه به تبصره ماده  0360/ 19/ 17( اصالحی قانون مالیات های مستقیم در جلسه مورخ 9.بر این اساس الیحه اصالح تبصره ماده ) -

ی بره نریرنرمذکور ، به منظور یکسان نمودن نرخ مالیات فعالیت های پژوهشی و اصالح نرخ مالیات فعالیت های مذکور، الیحه اصالحی برای سیر مراحل تقر
 مجلس شورای اسالمی ارسال شد.
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 طرح های پژوهشی که اختتام آن توسط کارفرما به دانشگاه اعالم شده است.

 طرح های پژوهشی منعقد شده

 

 نامه همکاری آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی متالورژی دانشگاه تهران و دانشگاه سیستان و بلوچستان تفاهم
پیرو تفاهم نامه امضا شده بین دانشگاه تهران و دانشگاه سیستان و بلوچستان، رئیس و معاون 
آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، از امکانات مختلف دانشگاه 
سیستان و بلوچستان به ویژه آزمایشگاه مرکزی و تجهیزات موجود درآن بازدید نمودند. سپس 
جلسه ای با حضور معاونین پژوهشی، آموزشی و طرح و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان و 
تعدادی از اعضای هیات علمی گروه متالورژی و مواد دانشکده مهندس برگزار و طی آن تفاهم 
نامه همکاری آموزشی و پژوهشی بین رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان و 
رئیس دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران به امضا 

های  منظور فراهم نمودن امکانات تولید علم، توسعه و گسترش زمینه نامه به این تفاهم رسید.
آموزش عالی عملیاتی شدن قراردادهای قبلی میان این دو دانشگاه، منعقد گردید و بر اساس 

ندسی مواد با گیرد دو دانشگاه در راه اندازی دوره دکتری مه های تحصیالت تکمیلی در دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام می مفاد آن که باهدف گسترش دوره
پذیرش دانشجو جهت دوره فو  توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان -0نامه آمده است:  نمایند. همچنین در مورد نحوه اجرای این تفاهم یکدیگر همکاری می

نامه، کمیته تخصصی مشترک با تشخیص رئیس گروه/ های پایان ریزی آموزشی و پروژه منظور پیگیری مسائل دانشجویان و برنامه به -۹گیرد.  صورت می
تعداد دانشجویانی که از طرف  -4گردد. کمیته فو  در هر ترم حداقل یک جلسه با توافق دو دانشگاه برگزار می -3گردد. های طرفین تشکیل می دانشکده

تأمین کادر علمی دروس مربوط به هر  -0گردد.  نامه پذیرش خواهند شد در کمیته تخصصی مشترک تعیین می دانشگاه سیستان و بلوچستان در قالب این تفاهم
التدریس توسط  های حق بر اساس تبادل استاد، کلیه پرداخت -9علمی دو دانشکده است.  ترم با تشخیص کمیته تخصصی مشترک بوده، اولویت با اعضاء هیئت

 ها، مدیران تحصیالت تکمیلی دو دانشکده خواهند بود. نامه در هر یک از دانشکده مسئول اجرای توافق-7گیرد.  دانشگاه مجری صورت می

 

طرح های 

 پژوهشی

 کارفرما مجری عنوان طرح

 شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان  آقای دکترعلی فرنام بررسی علل گرایش زنان به مواد مخدر و روانگردان و روشهای پیشگیری از اعتیاد

بررسی مقایسه ای میزان مصرف مواد مخدر، روانگردان ها و مشروبات الکلی در 
 بین دانشجویان خوابگاه های خودگردان و مجردی و خوابگاه های درون دانشگاهی

 شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان  آقای دکترعلی فرنام

 پژوهشکده نوح)ع( خانم دکتر کشاورز فاصله یابی اهداف توسط سورنال های غیر فعال

    2168، فوریه 6396سال سوم، شماره نهم، اسفند    

 پیشنهاد دهنده  کارفرما  موضوع

مطالعات امکان سنجی تبدیل انرژی دریا به انرژی الکتریکی با روشهای موفق صنعتی دنیا 

و تدوین دانش فنی مناسب ترین طرح، متناسب با شرایط دریای عمان در سواحل شهر 

 چابهار 

گروه مهندسی  -دکتر بهزاد مهر  شرکت سهامی بر  منطقه ای س و ب

 مکانیک 

 گروه زمین شناسی-دکتر بومری  سازمان صنعت، معدن و تجارت بررسی پتانسیل های نیکل و پالتین در سنگ های الترا بازیک س و ب

گروه مهندسی  -دکتر نوفرستی اداره کل راهداری  استان س و ب استخراج الگوهای تصادفات جاده ای استان س و ب با استفاده از تکنیک های داده کاوی

 فناوری اطالعات

 گروه کارآفرینی -دکتر آرامش  سازمان صنعت، معدن و تجارت  بررسی نقش مرزنشینان در ارتقاء سطح بازرگانی تجاری

 گروه صنایع -دکتر محمدرضا شهرکی شرکت سهامی بر  منطقه ای   60تا  61ارزیابی نتایج بدست آمده از پروژه های تحقیقاتی طی سال های 

 گروه صنایع -دکتر محمدرضا شهرکی شرکت سهامی بر  منطقه ای  آسیب شناسی چگونگی استقرار چرخه بهره وری و پایش آن در شرکت بر  منطقه ای 
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دفتر ارتباط  

  با صنعت

 

 گزاری کالس آموزشی سامانه کارآموزی دانشگاه سیستان و بلوچستانبر
سامانه ثبت کارآموزی دانشجویان بر اساس تجارب سالهای پیش دفتر ارتباط با صرنرعرت 

عملیاتی شرده اسرت و  0369ایجاد و راه اندازی گردید. این سامانه از ابتدای ترم بهمن 
دانشجویان از این طریق می توانند کارآموزی خود را ثبت نموده و معرفی نامره دریرافرت 

 کنند.
به همین منظور کالس آموزشی استفاده از این سیستم برای کارشرنراسران گرروه هرای 
آموزشی که درس کارآموزی را دارند برگزار گردید. در این کارگاه مدیر دفتر ارتربراط برا 
صنعت مراحل نحوه ثبت نام کارآموزی را تشریح نمود. این مراحل شامل ثبت اطرالعرات، 

سط دانشجو در ایرن تو دریافت معرفی نامه اولیه، تاییدیه گروه آموزشی، تایید واحد پذیرنده کارآموز، دریافت معرفی نامه نهایی و فرم ارزیابی دانشجو است که
 سامانه قابل انجام و پیگیری است. 

دکتر فاطمی مدیر دفتر ارتباط با صنعت اعالم نمود که فاز دوم این سامانه در حال اماده سازی است. وی اشاره کرد که در فاز دوم ایرن 
سامانه دانشجویان قادر خواهند بود که فرم ارزیابی خود و گزارش کاراموزی را در سامانه بارگزاری نمایند. این گزارشات بررای اسرتراد 
راهنمای کاراموزی ارسال خواهد شد تا روند ثبت نمره هم در کمترین زمان و با کمترین هزینه انجام شود.همچنین با توجه به ایرنرکره 

ها با هدف تسهیل جایابی دانشجویان متقاضی دوره های کارآموزی در  سامانه ملی کارآموزی به منظور افزایش ارتباط صنایع و دانشگاه
صنعت، توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور طراحی و پیاده سازی شده و در اختیار دانشجویان و مراکز صنعرتری قررار 
گرفته است؛ در این کارگاه مراحل ثبت کارآموزی و درخواست جایابی در سامانه ملی کارآموزی هم برای کارشناسان شرکرت کرنرنرده 

هرای اعرالم شرده از  تشریح شد. فرآیند جایابی و پذیرش کارآموزان شامل دریافت درخواست کارآموزی دانشجویان، دریافت ظرفیت
 شود. وب با نام سامانه ملی کارآموزی انجام می ها و انجام فرآیند جایابی، از طریق یک برنامه مکانیزه تحت  صنایع، بررسی و تطبیق ظرفیت

فررصرت هرای  از دانشجویان می توانند همزمان با ثبت نام در سامانه کارآموزی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سامانه ملی کارآموزی هم ثبت نام نمایند و
 موجود در این سامانه نیز برای گذراندن دوره کارآموزی استفاده کنند.

 راه اندازی سامانه کارآموزی
از دانش آموختگان مقطع کارشناسی با آن مواجه خواهند شد؛ کمبود  یکی از مهم ترین مشکالتی که بسیاری 

تجربه عملی یا به عبارتی کم بار بودن رزومه کاری آنهاست که تاثیر نامطلوبی بر آینده شغلی دانشجو خواهرد 
 داشت. 

دوره کارآموزی فرصتی طالیی را برای حضور در محیط های موفق صنعتی، تجاری و خدماتی به دست مری 
 دهد که دانشجو می تواند از این طریق و بدون دغدغه مسوولیت ها و تبعات شغلی، به کسب تجاربی ارزشمند بپردازد.

کاری خود، یق از جمله مهمترین مزایای دوره کارآموزی می توان به آشنا شدن با محیط های کاری، امکان تبادل تجربیات با سایر دانشجویان، محک زدن عال
ره و دو ایجاد فرصت برای ادامه همکاری با شرکت/ سازمان مربوطه اشاره کرد. محقق شدن اهداف دوره کارآموزی مشروط به انتخاب مناسب محل گذراندن

سرتره یرا خوااستفاده مناسب از فرصت این دوره است. تجارب سال های قبل دفتر ارتباط با صنعت نشان داده است که در بعضی مواقع تعدادی از دانشجویان 
جام فعالریرتری ان ناخواسته محل هایی برای دوره کارآموزی انتخاب می کنند که به سبب وجود آشنایی یا رابطه دوستی و یا خانوادگی انتظاری از دانشجو برای

مسیر و  استجدی ندارند. موضوع انتخاب نامناسب محل کارآموزی، مورد اعتراض اساتید دانشگاه نیز بوده است. بر اساس تجارب سالهای پیش تصمیم گرفته 
آموزشی مربوطه وه مراحل مختلف انتخاب و گذراندن دوره کارآموزی به نحوی تغییر نماید تا عالوه بر اینکه انتخاب محل کارآموزی با نظارت بیشتر اساتید گر

از  برلروچسرترانسامانه کارآموزی دانشگاه سیستان و  باشد، شیوه انتخاب و معرفی دانشجو با کمترین حجم کار اداری انجام شود. به همین دلیل پیشنهاد ایجاد
ن اسراطرف دفتر ارتباط با صنعت به مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه داده شد. با مساعدت مدیریت محترم فناوری اطالعات و همکاری و ترالش کرارشرنر

ب محل کارآموزی ایجاد و دسترسی به آن از طریق سایت اینترنتی دانشگاه فراهم شد. این سامانه عالوه بر اینکه روند انتخا سامانه کارآموزی فناوری اطالعات
را بهبود داده است، دریافت و ارسال گزارش کارآموزی به استاد مربوطه نیز از طریق سامانه انجام می شود که باعث خواهرد 
شد بررسی و اعالم نمره دانشجو در زمان کمتری انجام شود. از جمله ویژگی های دیگر این سامانه ارتباط آن با سریرسرترم 
آموزش گلستان است که باعث انعطاف باالی این سامانه شده است؛ همچنین امکان ثبت نام در سامانه ملی کارآمروزی، از 

 طریق این سامانه وجود دارد.
مدیریت دفتر ارتباط با صنعت بر خود الزم می داند از مدیریت و کارشناسان محترم فناوری اطالعات به پاس زحمات فراوان 

 در ایجاد این سامانه تشکر و قدردانی نماید.
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 نامه ها   تفاهم 63

 

 نامه همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان و  پژوهشگاه نیرو تفاهم
در پی دیدار دکتر محمد صاد  قاضی زاده رئیس پژوهشگاه نیرو و هیئت همراه از دانشگاه 
سیستان و بلوچستان، میهمانان ضمن شرکت در جلسات و دیدار و گفتگوهای تخصصی و 
دیدار با اعضاء هیئت رئیسه و اعضاء هیئت علمی دانشکده های مهندسی بر  و کامپیوترر، 
مهندسی و علوم، از امکانات و فضاهای آموزشی همچون آزمایشگاه مرکزی و نریرروگراه 

 خورشیدی نیز بازدید نمودند.
 از مهمترین دستاوردهای این دیدار می توان به موارد ریل اشاره کرد:

در خصروص ”  طررح اسرتراد“ انعقاد تفاهم نامه های جداگانه با دانشگاه تحت عنروان -0
 همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان و پژوهشگاه نیرو.

  مقرر گردید برنامه های اساتید که همسو با نیاز های صنعت بر  و انرژی براشرد مرورد
 ساله مبلغی در حدود پانزده میلیارد ریال اختصاص یابد. 0حمایت پژوهشگاه نیرو قرار گیرد. در این راستا به برنامه های مشروح ریل در یک بازه ی زمانی 
 برنامه های مصوب به شرح ریل می باشد:

I. -)مدل سازی ریاضی و ساخت استک پیل سوختی به همراه مدیریت آب و ساخت نمونه )مجری: دکتر رهبر رحیمی، تدوین برنامه جامع 
II.-صمیمی،  ترمدیریت آب و انرژی در نیروگاه ها با نمک زدایی از آب های شور و تصفیه پساب با استفاده از فناوری تلفیقی غشایی میکروجلبک )مجری: دک

 تدوین پیشنهاد تفضیلی طرح استاد(
III.-ی برنرطراحی و توسعه کاتالیزورها و فرآیندهای جدید برای تبدیل مستقیم گاز دی اکسید کربن حاصل از نیروگاه های حرارتی به سوخت های هیردروکرر

 مایع )مجری: دکتر میرزایی، تدوین پیشنهاد تفضیلی طرح استاد(
II.-(تدوین دانش فنی تولید همزمان توان و آب شیرین با استفاده از انرژی خورشیدی )مجری: دکتر بهزاد مهر، تدوین پیشنهاد تفضیلی طرح استاد 
I.- ارتقاء دانش طراحی و ساخت ادوات انعطاف پذیرAC   موازی و سری در توان نامی متوسط )مجری: دکتر برکاتی و دکتر خواجه، تدوین پیشنهاد تفضیلری

 طرح استاد(
II.-)تولید توان با استفاده از برداشت کننده های انرژی محیطی )مجری: دکتر فنایی، تدوین پیشنهاد تفضیلی طرح استاد 

III.-م مری الحذف گاز دی اکسید کربن دودکش نیروگاه بر  با استفاده از میکرو جلبک در راکتورهای هواخیز و اجراء در مقیاس پایلوت )مجری متعاقبا اع
 گردد(
IIII.-تولید هم زمان بر پایه سیستمDG-CHP   در اقلیم استان سیستان و بلوچستان به منظور ایجاد مدل های کسب و کار روسترایری )مرجرری: دکرترر

 سرحدی، تدوین پیشنهاد تفضیلی طرح استاد(
II.-)توسعه دانش فنی زیر ساخت مخابراتی مناسب برای شبکه های هوشمند بر  )مجری: خانم دکتر مهرجو، تدوین پیشنهاد تفضیلی طرح استاد 
I.-(کاربرد پلیمرهای هادی در انرژی های تجدید پذیر و همچنین دستگاه های الکترونیکی )مجری: دکتر مدرسی، تدوین پیشنهاد تفضیلی طرح استاد 

II.-(پایش شدت تبخیر در مخازن رخیره آب در استان جهت هماهنگی با موسسات تحقیقات آب )مجری: دکتر عزیزیان تدوین پیشنهاد تفضیلی طرح استاد 
III.- امکان سنجی استفاده از پساب آب شیرین کن ها جهت کاشت گیاهان شورپسند و کنترل فرسایش خاک و همچنین تعیین اثرات بلند مدت جریان آب

 بر شوری خاک و آب زیر زمینی، جهت هماهنگی با موسسات تحقیقات آب )مجری: دکترهاشمی منفرد، تدوین پیشنهاد تفضیلی طرح استاد(
 . ساخت و راه اندازی اکو پارک انرژی در ضلع شرقی دانشگاه۹

اهد شرد خو براساس توافق به عمل آمده و در راستای سیاست های کشور در توسعه اهداف دانشگاه های سبز، اکو پارک انرژی دانشگاه به نحوی پیاده سازی
خصصی و تکه جنبه های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در خصوص ترویج استفاده از انرژی های تجدید پذیر در منظر عموم قرار گرفته و تنوع مشخصات فنی 

 در طراحی و اجراء جهت استفاده تحقیقاتی در دانشگاه و پژوهشگاه مورد تاکید ویژه قرار گیرد. 
 از دیگر مواد این بند می توان به نصب پنل های خورشیدی در پشت بام  ساختمان های موجود، در حال ساخت و در حال طراحی اشاره نمود.

لوچستان و و ب. همکاری پژوهشگاه نیرو در حمایت از واحدهای فناور در زمینه های مرتبط با صنعت آب و بر  در مجتمع نوآوری و فناوری دانشگاه سیستان 3
 در قالب شبکه مراکز رشد صنعت و بر  و آب.

 . افتتاح شعبه صندو  پژوهش و فناوری صنعت بر  در دانشگاه سیستان و بلوچستان،4
 مقرر شد تا جلسه ای در این رابطه میان نمایندگان طرفین جهت اتخار تمهیدات الزم برگزار شود.

 . طرفین در خصوص بررسی، شناخت و تدوین دانش فنی اثر شن و ریزگردها بر روی عمر و عملکرد ماژول فتو ولتائیک همکاری خواهند کرد.0
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 مجتمع  

 فناوری و

 نوآوری 

 نشست مشترک دانشگاه و صنعت به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی
در  69نشست مشترک دانشگاه و صنعت به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی، آبان  

 مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید.
پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان طی سخنرانری در ایرن   دکتر کردی معاون

نشست اظهار داشت: شهامت و جسارت به عنوان دو نکته کلیدی در کار آفرریرنری 
محسوب می شود و بدون توجه به این دو مولفه موفقیت در کارآفرریرنری حراصرل 
نخواهد شد. وی با تاکید بر لزوم نهادینه کردن آموزش براساس جسارت در الیره 
های آموزشی کارآفرینان در دانشگاه، عنوان کرد: پایه اقتصاد یک کار آفرین موفرق، 
داشتن جسارت در کار است. کارآفرینان باید در نظر داشته باشند که دستیرابری بره 
موفقیت و ثروت در کوتاه مدت حاصل نمی شود و صبر و تالش مضاعرف را مری 

 طلبد. وی افزود: تفکر کارآفرینی نیازمند فرهنگسازی است.
ند اسرت کره زشممعاون پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان، با اشاره به اهمیت توجه به بهره وری در کار آفرینی، تصریح کرد: زمان، یک مولفه اصلی و ار
با اقتصراد فررد و ها کارآفرینان باید توجه ویژه ای به آن داشته باشند. وی رشد اقتصادی را یکی از عوامل تاثیر گذار در جامعه دانست و افزود: تمامی شاخص 

مت ممارست در وجرود شهاجامعه در ارتباط است. ایشان خاطر نشان کردند: استعداد کار آفرینی، بالقوه و راتی است و باید در درون افراد وجود داشته باشد. باید 
کره  روددانشجویان نهادینه شود و کارآفرینان چالش های مدیریتی را تجربه کنند. همچنین باید سیاست های استان سیستان و بلوچستان به سمتری پریرش 

سال قرار دارند که این نشان دهرنرده  ۹9تا  ۹1درصد کارآفرینان برتر در بازه سنی  1.مهاجرت به درون استان بیشتر از مهاجرت به خارج آن باشد. وی افزود: 
ر آفرینی دانسرت و کا اوج فعالیت، انرژی و کارایی جوانان در این بازه سنی است. وی افزایش امید در جوانان را یکی از عوامل تاثیر گذار در ترغیب آنان برای

 خاطر نشان کرد: باید شرایط استقالل جوانان و به چالش کشیدن آنان در فرصت های شغلی متفاوت فراهم شود.
مهندس قاسمی کارآفرین برتر، مدیر شرکت هامون سازه و مدیر و سرمایه گذار 
پروژه بزرگ مجتمع فرهنگی، گردشگری و رفاهی الدیز دراین نشست با اشاره 
به راه اندازی پروژه مجتمع بزرگ الدیز در زاهدان، گفت: پروژه مجتمع برزرگ 

 031ماه برای  .آغاز به کار کرد و پس از گذشت  60گردشگری الدیز در سال 
هزار نفر ایجاد اشتغال نمود. وی گفت: ایجاد انجمن کار آفریرنران جروان در 
جهت تعامل بیش از پیش کارآفرینان به عنوان یک نیاز در دانشگاه سیستان و 

هرزار  391بلوچستان باید مورد توجه قرار گیرد. مهندس قاسمی با اشاره بره 
ماه اخیر، عنوان کرد: امسال به  .بازدید کننده از مجتمع گردشگری الدیز طی 

 عنوان مدیر نمونه ملی توسط مقام معظم رهبری انتخاب شده ام.
نفر در شهر زاهدان را افتخاری بزرگ برای خود دانست و عنوان کرد: مجتمع گردشگری الدیز زاهدان، فضای سبز ایرن  011ایشان ایجاد اشتغال مستقیم برای 

د در نظرر بایشهر را یک صدم درصد افزایش داده است. وی سخت کوشی و تعیین هدف را الزمه موفقیت در کار آفرینی دانست و خاطر نشان کرد: کار آفرینان 
 داشته باشند که راه صد ساله را نمی توان یک شبه طی کرد و دستیابی به موفقیت، سخت کوشی را می طلبد.

فزود: امرروز و اوی دلیل انتخاب شهر زاهدان و استان سیستان و بلوچستان را برای اجرای پروژه خود، مظلومیت مردم استان و خاطرات تلخ جوانی خود دانست 
 نفر به لطف خداوند از درآمد پروژه الدیز زندگی می گذرانند. ۹011خوشحالم بگویم حدود 

وی در گفتگو با دانشجویان و ارائه ایده برای بهبود کار آنان، گفت: از تمامی ایرده هرای 
برتر و کارساز استقبال می کنم و از هیچ کمکی در جهت حمایت از کارآفرریرنران دریرغ 

 نخواهم کرد.
مهندس قاسمی، سیستان و بلوچستان را یکی از امن ترین استان های کشور دانسرت و 
گفت: جاربه ها و پتانسیل های گردشگری در سیستان و بلوچستان می تروانرد زمریرنره 

 اشتغال و کار آفرینی را برای تعداد زیادی از مردم این استان ایجاد کند.
وی در پایان گفت: یکی از بهترین ایده ها برای کارآفرینی در این استان پهناور، توجه بره 

 حوزه گردشگری است و می تواند چرخ اقتصاد استان را به گردش در آورد.
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 برگزاری اولین کمپ برنامه نویسی فول استک
در مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه سیستان و بلوچسرتران  69اولین کمپ برنامه نویسی فول استک بهمن 

 برگزار گردید.
این مراسم با حضور مهندس سلجوقی عضو هیئت عامل سازمان فناوری و اطالعات ایران، دکتر مرهردی  

قانع مدیرعامل شرکت جام جم و معمار فناوری مراکز داده برگزار گردید و رییس مجتمع فناوری و نروآوری 
توضیحاتی در رابطه با چگونگی برگزاری رویداد ارائه داد و بر نقش فناوری اطالعات بعنوان پرایره ترمرام 
مشاغل،  فعالیت ها و ایجاد کسب و کار های مختلف تاکید و این رویداد را مقدمه ای برای راه اندازی کسب 

 و فناوری اطالعات دانستند.  ITو کار های حوزه 
نسرل  ن ودکتر کردی تمندانی، معاونت پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان، هدف اصلی این نشست را شکوفا کردن پتانسیل ها و استعداد های دانشجویرا

 ها برشمرد. شورجوان در دانشگاه عنوان و بر اهمیت نقش بهره وری نیروی انسانی تاکید نمودند. وی نیروی انسانی را یکی از عوامل مهم رقابت در توسعه ک
ک نوع ا یمعاون پژوهشی دانشگاه،  شکوفایی ظرفیت ها و استعداد های نسل جوان را مهمترین هدف سیستم آموزش کشور دانسته و کشف نشدن استعداد ها ر

ایه گذاری بر سرمنقص در آموزش و فرآیند تکامل اجتماعی عنوان نمود. وی همچنین موفقیت و سودآوری بیشتر کشور ها را در گرو ایجاد نقشه استعداد یابی و 
یت های موجود ظرفروی این استعداد ها عنوان، و دلیل اصلی عدم پیشرفت و فقر در کشور ها و به وجود آمدن نسل بی انگیزه را در شکوفا نشدن استعداد ها و 

برای رشد (Web Developer) در کشور ها برشمرد. در ادامه این نشستف سرکار خانم سلوکی ضرورت برگزاری این رویداد را  تربیت نیروی توسعه دهنده وب
ن مدل فکر چنیاستارتاپ ها و شرکت ها بیان کرد وافزود: در این طرح فقط برنامه نویسی آموزش داده نمی شود، بلکه آموزش های نرم مانند خودشناسی و هم

موزش شریروه ی ا آکردن، کار کردن با داده و اطالعات، تحلیل خالقانه و نظایر آن از الزامات این دوره است. ایشان یکی از مهمترین ویژگی های این دوره ر
روز، در سه روز پایانی چهار هفته است که مقدمات دوره های بعردی را  0۹استفاده از منابع و چگونگی دسترسی به آنان بیان کرد و افزود: مدت دوره مقدماتی 

دوره متوالی خواهد بود. وی اضافه کرد که قبل از شروع دوره از کلیه ی شرکت کنندگان برای  شنراخرت فرردی و  0الی  4فراهم می کند و فرآیند آموزش  
و چگونگری نی استعداد یابی مصاحبه بعمل آمده است.  مهندس سلجوقی عضو هیئت عامل سازمان فناوری و اطالعات ایران نیز توضیحاتی در رابطه با کارآفری

ی برای به وجرود محلایجاد کسب و کارهای جدید ارائه و کارآفرینان امروزی را کارآفرینان محلی دانسته و الزمه بکار گیری کارآفرینان محلی را ایجاد آمایش 
توضیحراتری در ئه آوردن داده های محلی عنوان نمودند. در آخرین بخش افتتاحیه رویداد دکتر قانع مدیرعامل شرکت جام جم و معمار فناوری مراکزداده به ارا

پرداخت. در پایان این مراسم مسئولین از مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه سیستان و بلروچسرتران و  ITخصوص چالش ها، تهدید ها و فرصت های صنعت 
ی قررار ررسرشرکت های مستقر در این مرکز بازدید کردند و از نزدیک چالش ها و مشکالت این واحد ها، شرکت ها و گروه های استارتاپی را مورد بحث و بر

 دادند.

 

برگزاری کارگاه بررسی پتانسیل های سرمایه گذاری در حوزه گیاهان دارویی در 

 مناطق روستایی
کارگاه بررسی پتانسیل های سرمایه گذاری در حوزه گیاهان دارویی در مناطق روستایی برگزارشد. ایرن 
کارگاه توسط مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه سیستان و بلوچستان و با همکاری بنیاد ملی نخبرگران8  
پارک علم و فناوری استان و با حضور دکتر مفتاحی زاده از متخصصین ستاد گیاهان دارویی معاونت علم 
و فناوری ریاست جمهوری برگزارشد. دکتر مفتاحی زاده با اشاره به اهمیت ایجاد کارآفرینی و تروسرعره 
کسب و کار در حوزه صنعت گیاهان دارویی بیان نمود ک توسعه کسب و کار خانگی گیاهان دارویی از 

شت : ایرجراد دا اولویت های ستاد است و توسعه گیاهان دارویی در مناطق روستایی با توجه به فضای بومی هر منطقه اهمیت بسزایی دارد. وی در خاتمه اظهار
 ه است.شد یک روستای پایلوت گیاهان دارویی در استان سیستان و بلوچستان با توجه به پتانسیل باالی این منطقه در پرورش گیاهان دارویی هدف گذاری

 مجتمع 

 فناوری و

 نوآوری 
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 مجتمع  

 فناوری و

 نوآوری 

 بنیانی توسط شرکت آرنیکاارتباط  اخذ مجوز دانش
شرکت آرنیکا ارتباط، مستقردر مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه سیستان و بلوچستان در دی ماه  

ای  افزارهای رایانه موفق به اخذ مجوز دانش بنیانی در شاخه فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم 69
 از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری شد.

ای  افزارهای رایانه آرنیکا ارتباط اولین شرکت استان در شاخه فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم
بنیانی را در این شاخه دریافت نموده است. این شرکت با مسئولیت محدود در  است که مجوز دانش

با مدیرعاملی آقای مهندس علیرضا اربابی و خانم دکتر مهرجو عضو هیئت علمی دانشگاه  60سال 
 سیستان وبلوچستان )رئیس هیئت مدیره (در این مجموعه آغاز به فعالیت نموده است.

افزارهای مکان محور، اپلیکیشن های اندرویدی و ساخت  زمینه فعالیت شرکت در حوزه توسعه نرم
 های انتقال ترافیک صوت، ویدیو و داده است. برخی از فعالیت های این شرکت بدین شرح است: سامانه

 اپلیکیشن شهر بوم 
هر بوم  به های خالقانه خودرا از دل معابر ترافیکی شهری بیابید. ش تصورکنیدکه نقشه گرافیکی شهر تبدیل به یک بوم نقاشی شده است وشما می بایست طرح

کیشن طرح پلیشما کمک خواهد کرد. کافی است بعد از طراحی مسیر  شهر بوم را نصب کنید و پیاده و یا با دوچرخه مسیر ی که مد نظردارید را طی کنید، ا
 شما را روی شهر نقاشی میکند. با شهربوم طرح را در مسابقات و یا برای تبلیغات به اشتراک می گذارید.

 اپلیکیشین گیجشنری
این اپلیکیشن یک بازی اندرویدی شادو آموزنده برای یادگیری معنی و تلفظ صحیح لغات 
مصطلح زبان انگلیسی است. در این بازی فقط کافی است بازیکن با حروف زبان انگلیسی 

آشنایی داشته باشد. بازیکن کلمه را میخواند و بدون اینکه معنی کلمه را بداند یک عبارت یا 
   Communication boardکلمه فارسی معنا دار پیشنهاد می دهد. م ال برای عبارت

را پیشنهاد داد. بازیکن با هر بار پیشنهاد صحیح امتیاز گرفته و سپس با معنی و تلفظ صحیح کلمه آشنا می شود. “ کامیونی که شن برد“می توان عبارت فارسی
 نسخه های جدید این بازی شامل طبقه بندی واژگان تخصصی رشته های مختلف به همراه لغات ضروری آزمون های بین المللی خواهد بود.

 اپلیکیشن قاصدک
در  شهر مشهد معرفی شد و حائز رتبه دوم گردید.  60ایده قاصدک ابتدا در استارتاپ ویکند شهر ایمن، شهر هوشمند، در اسفند 

این ایده با تشکیل یک کنسرسیوم متشکل از شرکت های آرنیکا، ماورا تی ام و فناوران دنیای کامپیوتر در دانشگاه سیستان و 
به اجرا در آمد. قاصدک یک سرویس تحویل کاال و خدمات به مشتری  است که در آن  69بلوچستان به صورت پایلوت در پاییز 

از پای پیاده و دوچرخه برای تحویل کاال استفاده می شود. قاصدک ها افراد با انگیزه ای هستند که  اثبات می کنند برای شروع 
 یک کسب و کار داشتن دو پای سالم یک فرصت هست.

 سامانه اطالعات ترافیکی
این سامانه به منظور استفاده هدفمندازارتباطات وفناوری اطالعات برای خلق یک سیستم کارآمدوایمن ترحمل ونقل طراحی 

ین . اگردیده است. کاهش مصرف سوخت وانرژی، زمان مؤثرسفر،آالیندگی محیط زیست،سفرهای غیرضروری وافزایش ایمنی از دیگر اهداف این سامانه است
سامانه قابلیت  تعیین نقاط حادثه خیز جاده ها، تشخیص ناهمواری سطح جاده و گزارش 

 برخوردهای ترافیکی به کمک تلفن های هوشمند را داراست.

 فرستنده گیرنده مالتی مدیا
این فرستنده گیرنده قابلیت ارسال و دریافت هشت کانال صوتی و تصویری به صورت 
همزمان را دارا می باشد. عالوه بر این، فرستنده می تواند با جستجوی خودکارکانالها، 

گیگاهرتزاست که 0/.بهترین کانال را برای ارسال تعیین کند. فرکانس حامل اطالعات 
برای استفاده از آن نیاز به اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات رادیویی نمی باشد. توان 

 ۹متر تا  ۹11میلی وات است و برد آن بین  ۹11فرستنده استفاده شده در این پروژه 
 کیلومتر قابل تغییر است.

 
 حضور آرنیکا ارتباط در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری 
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 های امنیت فضای تبادل اطالعات  پذیری برگزاری سومین کنفرانس حوادث و آسیب

معاونت امنیت سازمان فناوری اطالعات ایران با همکاری مراکز تخصصی آپا، سرومریرن کرنرفررانرس حروادث و 
افزایی علمی و فناورانه محققان و فرعراالن حروزه  ( را با هدف هم3های امنیت فضای تبادل اطالعات )آپا پذیری آسیب

امنیت فضای تبادل اطالعات به میزبانی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار نمودند. این کنفرانس با مشارکت فرعرال 
ها و مراکز آپا سراسر کشور به مدت دو روز در دانشگراه  محققان، دانشگاهیان، متخصصان امنیت و همچنین آزمایشگاه

سیستان و بلوچستان برگزار گردید. در این همایش جمعی از نخبگان و متخصصان حوزه علوم سایربرری، مرهرنردس 
سجادی معاون امنیت قضای تولید و تبادل اطالعات سازمان فناوری اطالعات و مهندس تسلیمی رییس مرکز مراهرر 

 شرکت داشتند. 
ها و امکانات  ها را نشان از اهمیت پرداختن به فرصت دکتر بندانی رئیس دانشگاه طی سخنانی برگزاری اینگونه همایش

 های امنیتی این حوزه دانست.  فضای سایبری و به طبع آن چالش
وی نقش فضای سایبر را در پیشرفت های فناوری کشور بسیار دانست و این بستر را برای تسریع حل مشکرالتری از 

 جنس آینده، با اهمیت برشمرد. 
در ادامه مهندس کاظمی مدیر مرکز تخصصی آپا با بیان اینکه بحث امنیت اطالعات در سال های اخیر به میزان قابل 

سراسرر کشرور  های بسیاری برای ورود به این حوزه کاری به عنوان یک حرفه وجود دارد که شاید مراکز آپا در توجهی رشد کرده و تکامل یافته است، گفت: راه
هرای  مرهها، تامین امنیرت بررنرا ها و زیرساخت بتواند پنجره ای مطمئن جهت ورود به این حوزه باشد و موضوعات تخصصی گوناگونی نظیر تامین امنیت شبکه

... را پروشرش های اطالعاتی، برنامه ریزی جهت تداوم تجارت و بررسی جرائم الکترونیکی و  ها، تست امنیت، حسابرسی و بررسی سیستم کاربردی و پایگاه داده
د، که از ابترکرارات های مفی ها و انتقال تجربه ی سراسر کشور حضور دارند و به طرح ایده دهد. وی در ادامه گفت: در این کنفرانس مسئولین و همکاران مراکز آپا

 این دوره از کنفرانس می باشد می پردازند.
هایی  ن کنفرانس کارگاههای آپا ادامه پیدا کرد. در روز دوم ای افزایی مراکز و آزمایشگاه های مفیدجهت هم ها و تجربه این کنفرانس در روز اول با نشست طرح ایده

 ها عبارتند از : در سطوح پیشرفته برای کارشناسان مراکز آپا برگزار شد. این کارگاه
 های پیشگیری از اخاری دیجیتال افزارها و روش کارگاه آموزشی باج -0
های کنترل صنعتی )مطالعه موردی امنیت پست های بر  و شبکه  کارگاه آموزشی امنیت سامانه -۹

 دیسپاچینگ کشور(
 کارگاه آموزشی طراحی امن شبکه -3

های  پذیری دستگاه از آسیب (Exploit)برداری  کارگاه آموزشی تشریح چگونگی تولید ابزار بهره -4
 پذیری میکروتیک و ارائه نتایج رصد شبکه ملی اطالعات در حوزه این آسیب

 و شیوه مقابله با آنPowerShellکارگاه آموزشی بررسی حمالت  -0
 های تحت وب کارگاه آموزشی تست نفور روی سامانه -9

 محورهای کنفرانس:
 های مورد حمله قرار گرفته:  ها و تحلیل رخدادنماهای سامانه  پذیری رسیدگی به حوادث و آسیب -0

  در تجهیزات شبکه 
  های بی سیم در شبکه 
  در سیستم های عامل 
  های هوشمند در گوشی 
  های داده در پایگاه 
 ها  ها در تولید سامانه  پذیری نویسی امن و کاهش آسیب   برنامه -۹
 تشخیص و تحلیل بدافزارها -3
 (E-FORENSIC)جرم یابی قانونی دیجیتال -4

 ها  پذیری های نو و بدیع در حوزه پاسخ به حوادث و آسیب   زمینه-0
 CAASهای بات و  مدیریت شبکه  -9

 های اجتماعی  ها در شبکه   مدیریت آسیب پذیری-7

مدیریت 

فناوری 

  اطالعات
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 کرسی ها  

 “نقد ترجمه دکتر حداد عادل از قرآن کریم”برگزاری کرسی ترویجی 
در دانشگاه سیستران  69بهمن “ نقد ترجمه دکتر حداد عادل از قرآن کریم“ کرسی ترویجی تحت عنوان 

 و بلوچستان برگزار گردید.
در این جلسه که با استقبال دانشجویان و اساتید دانشگاه روبرو شد، آقای دکتر زندوکیلی مطالب کررسری 
خود را در سه بخش ارائه کرد که در بخش اول به کلیات )شامل :معرفی مترجم ، مفهوم نقد وترجمه( و 

های م بت ترجمه موردنظر پرداخت )امتیازاتی از قربریرل  در بخش دوم با رکر مصادیق به امتیازات و جنبه
دوری از سبک های انشای قدیمی وکهن گرایی، در عین نزدیکی به زبان متداول وامروزی ، اسرترفراده 
کمتر از لغات مهجور وعدم دخالت عناصر تفسیری وتوضیحی در متن مبداونیز برگردانریردن حرذف هرا 

گفت این ترجمه  وی وتقدیرها در ترجمه و... (و در آخرین مرحله نیز به صورت مصداقی نقدهای خود را در مورد ترجمه دکتر حداد عادل از قرآن کریم بیان کرد.
ها  ترین آن مهم های ممتاز قرآن کریم، در عین برخورداری از امتیازات فراوان، حاوی برخی اشکاالت و نقدهای امروزی است که ازجمله نیز، همانند دیگر ترجمه

 نحوی و بالغی(، عردم رعرایرت-، نادیده گرفتن برخی مباحث ساختاری )صرفی  ی ترجمه توان به موضوعاتی از قبیل مشخص نبودن دقیق سبک و شیوه می
مشهدی، دکتر  های نگارشی و ویرایشی، اشاره نمود که نیازمند بازنگری است.  دکتر محمد امیر های یکسان، و نیز برخی کاستی همسانی ترجمه واژه ها و جمله

پایان جلسه نیز های مورد تخصص خود موضوع مورد نظر را مورد نقد و بررسی قراردادند. در  عنوان ناقدان کرسی، در رشته اهلل حسومی به محمد شیخ و دکتر ولی
 های خود را مطرح کردند. حضار جلسه پرسش

 

در دانشگاه سیستان و  “فلسفه فلسفه اسالمی“برگزاری کرسی رشد با عنوان

 بلوچستان
با ارائه صاحب نظریه حجه االسالم دکتر عبدالحسین  ”فلسفه فلسفه اسالمی“کرسی رشد تحت عنوان 

در تاالر مالصدرا برگزار شد. مرکز کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در  69خسرو پناه دی ماه 
دانشگاه سیستان و بلوچستان، با همکاری دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و 
مناظره، نخستین کرسی رشد را در دانشگاه برگزار نمود. در این جلسه که با حضور رئیس دانشگاه، 
جمعی از اساتید، دانشجویان و کارکنان برگزار شد، حجه االسالم دکتر عبدالحسین خسرو پناه رئیس 
دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، ضمن تعریف فلسفه اسالمی و فلسفه مضاف 

ن نمود همان نشا)نگاه از بیرون( به علوم پرداخت و با توضیح و بسط آن به فلسفه اسالمی، آنرا از نگاه درجه دوم مورد بحث و بررسی قرار داد. وی خاطر 
رائه توسط ز افلسفه مضاف که برای علوم پایه، مهندسی و هنر وجود دارد در این مورد که فلسفه اسالمی است نیز قابل طرح و بررسی است. این نظریه پس ا

تان و بلوچستان سیسدکتر خسرو پناه، توسط ناقدان: دکتر علی اکبر نصیری، دکتر مرتضی عرفانی و دکتر ابراهیم نوری مورد نقد و بررسی قرار گرفت.  دانشگاه 
 از جمله دانشگاه های موفق در زمینه ی برگزاری کرسی های نظریه پردازی در میان دانشگاه های کشور می باشد.

 

 “ نگاهی نو به بازار بین المللی ایران در عصر قاجاریه“ برگزاری کرسی ترویجی

در   69اسفند  “نگاهی نو به بازار بین المللی ایران در عصر قاجاریه”کرسی ترویجی تحت عنوان: 
 دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید.

این جلسه با حضور تعدادی از اساتید و دانشجویان رشته تاریخ، اقتصاد و آمار برگزار گردید. دکتر 
مریم شیپری مطالب خود را با طرح این مساله که: آیا موقعیت جغرافیایی ایران عاملی برای عدم 
رونق بازار بین المللی ایران در دوره مورد نظر بوده است یا خیر؟ شروع نموده و سپس مستندات 
خود را که بر اساس روش کلیومتری )تاریخ سنجی( و از طریق دانش آمار تهیه و تنظیم کرده بود 
)و خالف این نظریه را اثبات می کرد( ارائه نمود. سپس به نقد نظرات مورخانی که قائل به این 
نظریه هستند، پرداخته شد.   قابل به توضیح است تمرکز بحث بر تجارت خارجی ایران بوده و 

اسفندیاری که  ضیهنتایج، نشان از رونق و حضور ایران در بازارهای بین المللی در بازه زمانی مورد نظر داشت.دکتر محمد حسین دهقان و سرکار خانم دکتر مر
نیز اساتید و دانشجویان ان هر دو از ناقدان این کرسی بودند از دیدگاه دانش خود که آمار و اقتصاد بود به ترتیب موضوع را مورد نقد و بررسی قرار دادند.  در پای

 سواالت خود را در رابطه با موضوع مذکور مطرح کردند
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پژوهشکدۀ 

مطالعات 

 شبه قاره

 المللی بزرگداشت عالمه اقبال الهوری و دنیای ما همایش بین
به مدت دو روز در  دانشگاه سریرسرتران و  69المللی بزرگداشت عالمه اقبال الهوری  آبان ماه  دومین همایش بین

های استراسبورگ فرانسه،  بلوچستان گشایش یافت. در این همایش، جمعی از اندیشمندان و ادب دوستان از دانشگاه
آباد پاکستان، تاشکند ازبکستان وچیتا گونگ بنگالدش، نمایندگان وزارت علوم،  دهلی هندوستان، بلوچستان و اسالم

 تحقیقات و فناوری و استادان دارالعلوم مسجد مکی شرکت داشتند.
دکتر بندانی رئیس دانشگاه طی سخنانی در مورد نهضت فکری و 

های اقبال اظهار نمود: این همایش به نام اندیشمند ادیبی از  اندیشه
هرای  قاره مزین گردید است. اقبال زبان فارسی را یکی از راه شبه

های خود در قالب اشعار پندآموز دانسرتره و  انتقال گفتار و اندیشه
زبران  دلیل این انتخابش این بوده که از نظر او زبران فرارسری، 

مشترک بسیاری از اقوام مسلمان آسیایی در آن دوران بوده اسرت. 
خواهی  های آزادی ها و جنبش گیری نهضت ایشان با اشاره به شکل

ه در ترین کسانی بودند ک الدین اسدآبادی، عبدالرحمن کواکبی، شیخ محمد عبده و عالمه اقبال الهوری از مهم بدین سو، خاطرنشان نمود: سید جمال 06از قرن 
تعمار انگلریرس در گیری اس عنوان یکی از کسانی یاد کرد که در زمان نفور و شکل عنوان متفکر و پیشرو در این زمینه قدم گذاشتند. وی از اقبال به آن زمان به

رفته در  تجدد نوینی در میان مردم آن خطه ایجاد نمود. ایشان خاطرنشان کرد: ایجاد این تجدد نوین، رفته 0647قاره هند، با ایجاد حزب مسلم لیگ در سال  شبه
ه و از ایرن توانند مانند مردم بسیاری از کشورهای دیگر به استقالل رسیرد شکل گرفت و آنان را مجاب نمود که آنان هم می ارهان مردم و مسلمانان هند هم

ال بررای های خود که همانا دستیابی به عدالت و حق برابری است دست یابند. رئیس دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش گفت: اقب طریق به اهداف و خواسته
در جرامرعره  آمیز مسلمانان رهنمودهای ارزشمندی داشت تا جامعه را از تقلید کورکورانه، رخوت و بی دانشی، دوری از تعصبات دینی و قومی و زندگی مسالمت

 نجات دهد.
سرتراوردهرای گرردد بره د ای که به آزاداندیشی و طرز تفکر ارزشمند اقبال می های علمی این همایش، با نگاه ویژه ایشان در خاتمه گفت: امیدواریم در نشست

 ارزشمندی دست پیدا نمائیم. وی سخنانش را با این شعر اقبال خاتمه داد:
 خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت به آن ملت سروکاری ندارد که دهقانش برای دیگران کشت               

دکتر مریم خلیلی جهانتیغ دبیر علمی این همایش نیز ضمن سخنانی در مورد افکار و اشعار اقبال الهوری و اهداف برگزاری این 
و به میزبانی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد کره  ..03همایش گفت: اولین همایش بزرگداشت اقبال الهوری در سال 

نتیجه آن چاپ کتابی تحت عنوان: موج زخود رسته، مجموعه مقاالتی از اندیشمندان داخلی و خارجی بود. ایشران بررگرزاری 
الملرلری و برا حضرور  را دومین همایشی عنوان نمود که در گستره بین ”اقبال الهوری و دنیای ما“همایش امروز با عنوان 

شرده در ایرن  اندیشمندان و پژوهشگران برتر دنیا به میزبانی این دانشگاه برگزار میگردد. وی خاطرنشان کرد که مقاالت ارائه

های این همایش گفت: این همایش پس از  رونمایی خواهد شد. وی در مورد ویژگی ”معمار حرم“عنوان کتابی با نام  همایش به
جلسه، از صبح روز چهارشنبه آغاز شد که امیدواریم راهگشای مشکالت فرهنگی کشور باشد.  ایشان در  01افتتاح در سه پنل و 

 های کشور پاکستان هستیم. تن از دست اندر کاران و اساتید مطرح دانشگاه 00پایان گفت: ما در این همایش میزبان هیئتی متشکل از 
رج از کشور، و شناسی وزارت علوم در خا شناسی و اسالم قرائت پیام دکتر سورنا ستاری، سخنرانی دکتر فرج ا... طالبی رئیس انجمن گسترش زبان فارسی، ایران

اشت اقبال الهوری المللی بزرگد های دومین همایش بین ها و اشعار اقبال، از دیگر بخش تنی چند از اساتید و پژوهشگران داخلی و خارجی در مورد افکار، اندیشه
 بود. و دنیای ما
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 صنعت، جامعه، دانشگاه     

 گاهنامه خبری حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان

    8162، فوریه 6931سال سوم، شماره نهم، اسفند  

 حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستانصاحب امتیاز:  

 دکتر درمحمد کردی تمندانیمدیر مسئول:  

 حمیدرضا میرابی مقدم سردبیر: 

            حمیدرضا میرابی مقدم    تهیه، تنظیم و طراحی:

ساختمان مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان،  -زاهدان  آدرس: 

 معاونت پژوهش و فناوری 

                      99114896: فکس - 96691912 - 96691811تلفن: 
 

 

 کنفرانس 

 فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی-سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی 

-دانشگاه، دهلی هندوستان- 34اردیبهشت  82

  6934: اردیبهشت 62آخرین مهلت ارسال مقاله

 محورهای همایش
 افکار، محیط و اندیشه فردوسی -0 

بررسی جهان بینی ملی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
-محیط و شرایط حاکم بر اندیشه های فردوسی-فردوسی

جغرافیا، -بررسی زوایای پنهان و ناگفته های حیات فردوسی
 فرهنگ و نژاد در شاهنامه فردوسی

 ساختار ومحتوی شاهنامه -۹
شاهنامه در آثار و اندیشه های غیر -بررسی تاثیر شاهنامه بر جهان بینی ملی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی فارسی زبانان

-تفسیرها، تاویل ها، تم یل ها و کنایات شاهنامه-نسخه ها، تصحیح ها، شرح ها و ترجمه های شاهنامه-فارسی زبانان
 مقایسه تطبیقی شاهنامه با دیگر آثار فاخر ادبی جهان

 ابعاد تاثیر شاهنامه بر احوال جهان -3
نامه در ادبیات جایگاه فردوسی و اثر شاه-تاثیر شاهنامه بر اندیشه و اجتماع اقوام مختلف پارسی زبان-تاریخ کتبی و شفاهی ایران، اقوام و ملل در شاهنامه

 شاهنامه و رشد حماسه های ملی در جهان-فارسی
 مفاهیم اجتماعی و جایگاه های انسانی در شاهنامه -4

سایر -هنر و معماری ایرانی در شاهنامه فردوسی-اساطیر و واقعیت در شاهنامه-جایگاه زن در شاهنامه فردوسی-انسان محوری در شاهنامه فردوسی
 موضوعات مرتبط با فردوسی و شاهنامه

 

 کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت دانش بنیان و توسعه پایدار در روابط ایران ، ارمنستان و اوراسیا 

 6931: اسفند 62آخرین مهلت ارسال مقاله -دانشگاه ایالتی ایروان ارمنستان- 6934فرودین ماه 3-61

 محورهای همایش:

جاریاقتصاد و توسعه پایدار دانش بنیان: ت ط  روابط نظامی و -روابط استراتژیک-روابط فرهنگی-روابط سیاسی-رواب

 روابط علمی و دانشگاهی-تبادل نیروی انسانی متخصص-صلح و دوستی بین ملت ها-امنیتی
شگریمدیریت و توسعه پایدار دانش بنیان: رد  ظرفیت های مولد نیروی انسانی-روابط اقتصادی و تجاری-گ

روابط تاریخی -صنایع دامی و کشاورزی-صنایع دستی-معادن و رخایر طبیعی-حمل و نقل و ترانزیت-امور گمرگی-امور بانکی
 روابط حقوقی قضایی-و فرهنگی


