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 »بسمه تعالي« 
  خبـرنامـه پـژوهشـي                       

  دانشگاه سيستان و بلوچستان    

                              ١٣٨٩    

  

مردم بر  يش سطح رفاه و زندگيت افزاينه از منابع موجود، و در نهايتفاده بهو اس يش بهره وريد علم و دانش، افزاينقش پژوهش درتول
مختلف جهان، سهم و  يکشورها يرتبه بند ين مالک هاياز مهمتر يکي، يمعتبر جهان يبر اساس شاخص ها. باشد يهمگان روشن م

  .يل پژوهشياص يت هايه فعاليبر پاشود مگر  يسر نمينها ميهمه ا. علم دارند يد جهانين جوامع در تولياست که ا ينقش
حاصل  يپژوهش يدستاوردها يريو بکار گ يمختلف پژوهش ين و پژوهشگران در حوزه هايمحقق يپژوهش يها يارتقاء توانمند يدر راستا

آن ارتقاء نبال ه دکشور و ب يو فرهنگ ي، آموزش يشرفت و توسعه علميستان  و بلوچستان در پيش نقش و سهم دانشگاه سيفزاادر جهت 
ستان و بلوچستان ضمن تالش در يدانشگاه س يد دانش در سطح منطقه و جهان، معاونت پژوهش و فناورينه توليگاه برجسته کشور در زميجا

 :ا در دستور کار دارديل به انجام رسانده و يرا به شرح ذ ياقدامات يشتر اعتبارات پژوهشيجهت جذب هر چه ب
انجام طرح هاي بزرگ ملي در جهت تبديل علم به ثروت  –راه اندازي آزمايشگاه مرکزي دانشگاه  ‐راکز رشدايجاد پارک علم و فناوري و م

برگزاري همايش هاي ملي و بين المللي  و هدفمند کردن دستاوردهاي پژوهشي  ‐افزايش تعداد نشريات علمي پژوهشي –و ايده به پديده 
  .در راستاي برنامه پنجم توسعه

  دکتر علي اکبر ميرزايي                                                                                                  
 معاون پژوهش و فناوري دانشگاه سيستان و بلوچستان                                                                                                     

 

 کتابخانه مرکزي دانشگاه سيستان و بلوچستان
ساختمان جديد كتابخانه مركزي دانشگاه سيسـتان و بلوچسـتان   
اهدائي مقام معظم رهبري اوايل آذر ماه سال جاري آمـاده بهـره   

كتـاب   ۱۸۹۰۰۰مخزن كتابخانه مركـزي شـامل   . برداري گرديد
عنـوان   ۷۱۲كتاب التين، بخش نشريات شامل  ۷۹۰۰۰فارسي، 

در ايـن  . عنـوان مجلـه التـين مـي باشـد      ۱۴۰جله فارسـي و  م
صندلي مطالعه پيش بيني شده اسـت كـه    ۹۰۰ساختمان، حدود 

 ۲۰۰صندلي در سالن هاي مطالعـه عمـومي، حـدود     ۷۰۰حدود 
ــتفاده    ــه اختصاصــي جهــت اس ــاي مطالع ــالن ه صــندلي در س
دانشجويان تحصيالت تكميلي و اعضاء هيأت علمي پيش بينـي  

همزمـان بـا راه انـدازي سـاختمان جديـد كتابخانـه       . شده است
مركزي، نرم افزار كتابخانه ديجيتال دانشگاه نيز راه اندازي شـده  
است كه خدمات جستجو در متن منابع از طريق آن فراهم شـده  

  .است

  

 
 

ت م ا ید ع و ند  آ ش  ت   و ی ا و ی  ه  ری یا ناوری  کار ید  و   .و 

 

  بت هفته پژوهشسبمنا
  1389ماه  يد 4- 9
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فعاليت هاي  دسترسي به پايگاههاي اطالعاتي نشريات فارسي و التين که ليست آنها در ذيل آمده يکي از مهمترين

  .کتابخانه مرکزي دانشگاه ميباشد

  

  فهرست پايگاههاي اطالعاتي نشريات التين

  موضوع  نام پايگاه 

 ASCE  عمران  

 ACS Publications  مي و مهندسي شيميشي  

 ProQuest  تمامي رشته ها  

 ASME  مکانيک  

 SAGE  تمامي رشته ها  

 EBSCO تمامي رشته ها  

 OXFORD  تمامي رشته ها  

 Thieme شيمي  

 
Springer E-books Full 
Collection 2005-2009   

  تمامي رشته ها

 SIAM رياضي  

 SCOPUS تمامي رشته ها  

 
ScienceDirect  تمامي رشته ها  

 APS Physics فيزيك  

 
American Institute of 

Physics 
  فيزيك

 
IEEE  

  تمامي رشته ها

  
  

  فهرست پايگاههاي اطالعاتي نشريات فارسي

  موضوع  نام پايگاه 

  
پايگاه اطالعات علمي جهاد

  دانشگاهي
ين و تنها بانک استنادي جامع و لاو

  پژوهشي کشور ‐روزآمد نشريات علمي

 

بانک جامع مقاالت تمام متن کنفرانس  سيويليکا
  و همايش هاي ايران

  
  ايران مگ

  

بزرگترين مرجع و نمايشگاه دائمي 
  مطبوعات کشور

  
  نمايه

  

  نگي و اطالع رساني نمايهموسسه فره

موسسه تحقيقات و نشريات معارف  
  اهل البيت عليهم السالم

مشتمل بر سي هزار منبع تمام 
متن کتابخانه ديجيتال اهل البيت 

  عليهم السالم



 
٣ 

  
  

  نشگاهتعداد سفرهاي خارجي انجام شده توسط اعضاي هيات علمي دا

  )تا آذر ماه( ١٣٨٩سال   ١٣٨٨سال 
٣٩  ٢٥  

 
  
  

  تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمي توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه
  مجموع  علمي ترويجي  علمي پژوهشي ISI  سال
١٧٨  ١١  ٦٦  ١٠١  ١٣٨٨  

  ١١٧  ٣  ٣٣  ٨١  )تا آذر ماه(١٣٨٩
  
  
  

  ي هيات علمي دانشگاهتعداد مقاالت ارائه شده در همايشهاي علمي  توسط اعضا

  )تا آذر ماه(١٣٨٩سال   ١٣٨٨سال 
١٠٧  ٢٨٧  

  
 
 

 ارتقاء مرتبه علمي يافته اند ۱۳۸۸  ليست اعضاي هيأت علمي دانشگاه كه درسال
 مرتبه ارتقاءيافته  دانشكده  نام خانوادگي نام و رديف
  استاد  رياضيدانشكده   عليرضا سهيليدكتر   ۱
 استاد  رباضيده دانشك  علي اكبر گلچيندكتر   ۲
  استاد  علومدانشكده   علي اكبر ميرزائيدكتر   ۳
 دانشيار  علومدانشكده   محمدحسين سنگتراشدكتر   ۴
  دانشيار  علومدانشكده   مدرسي عالم عليرضادكتر   ۵
 دانشيار  اقتصاددانشكده   نظر دهمرده قلعه نودكتر   ۶
  دانشيار ي شهريجغرافيا و برنامه ريزدانشكده   عيسي ابراهيم زادهدكتر   ۷
 دانشيار جغرافيا و برنامه ريزي شهريدانشكده   محمود خسرويدكتر   ۸
 دانشيار جغرافيا و برنامه ريزي شهريدانشكده   فرامرز بريمانيدكتر   ۹
 دانشيار  مهندسي شهيد نيكبختدانشكده   محمدرضا قاسميدكتر   ۱۰

  
 

  
  



 
٤ 

  

پژوهشي پايه تشويقي  ۱۳۸۹ليست اعضاي هيات علمي كه در سال 

  دريافت نموده اند

  
  دانشكده  نام و نام خانوادگي  رديف

 دانشکده مهندسي شهيد نيكبخت دكتر حسين عجم  ۱
 دانشکده مهندسي شهيد نيكبخت دكتر فرشاد فرشچي تبريزي  ۲
 دانشکده مهندسي شهيد نيكبخت دكتر حسين آتشي  ۳
 دانشکده مهندسي شهيد نيكبخت دكتر عبدالرضا صميمي  ۴
 دانشکده مهندسي شهيد نيكبخت تر امين بهزادمهردك  ۵
 دانشکده مهندسي شهيد نيكبخت دكتر فرهاد شهركي  ۶
 دانشکده مهندسي شهيد نيكبخت دكتر سعيد فراهت  ۷
  اقتصاددانشکده  دكتر نظر دهمرده  ۸
 اقتصاد دانشکده دكتر مصيب پهلواني  ۹
  ادبيات و علوم انساني دانشکده دكتر مهدي مرتضوي  ۱۰
 مديريت و حسابداري دانشکده دكتر مهدي کاظمي  ۱۱
 مديريت و حسابداري دانشکده دكتر نور محمد يعقوبي  ۱۲
  علوم تربيتي و روانشناسي دانشکده دكتر مهرداد مظاهري  ۱۳
 برق و کامپيوتر دانشکده دكتر سيد سعيد توکلي افشاري  ۱۴
 دانشکده علوم دكتر علي اكبر ميرزائي  ۱۵
 دانشکده علوم ژگان خراساني مطلقدكتر م  ۱۶
 دانشکده علوم دكتر ميثم نوروزي فر  ۱۷
 دانشکده علوم دكتر رضا حيدري  ۱۸
 دانشکده علوم دكتر محمد حسين سنگتراش  ۱۹
 دانشکده علوم دكتر حسن منصوري ترشيزي  ۲۰
 دانشکده علوم دكتر عليرضا مدرسي عالم  ۲۱
 دانشکده علوم دكتر عليرضا رضواني  ۲۲
 رياضيدانشکده  لشكري پور...دكتر رحمت ا  ۲۳
 رياضيدانشکده  دكتر اكبر گلچين  ۲۴
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  پژوهشگر برتر دانشگاه 
  

 دانشكده  گروه نام و نام خانوادگي رديف
  علوم پايه  شيمي دكتر حميدرضا شاطريان  ١

  

  دانشکده هاپژوهشگران برتر
  

 گروه  دانشکده نام و نام خانوادگيرديف 
 شيمي پايهدانشكده علوم ر حميدرضا شاطرياندكت ۱
 شيمي پايهدانشكده علوم دكتر سيدمصطفي حبيبي خراساني ۲
 شيمي پايهدانشكده علوم دكتر مژگان خراساني مطلق ۳
  رياضي دانشكده رياضي دكتر اكبر گلچين ۴
 مهندسي شيمي  دانشكده مهندسي شهيد نيكبخت دكتر عبدالرضا صميمي ۵
 جغرافياي انساني  دانشكده جغرافيا و برنامه ريزي محيطي سي ابراهيم زادهدكتر عي ۶
  اقتصاد دانشكده اقتصاد دكتر نظر دهمرده ۷
  اقتصاد دانشكده اقتصاد دكتر مهدي صفدري ۸
  مديريت  دانشكده مديريت و حسابداري دكتر نورمحمد يعقوبي ۹
  روانشناسي  نشناسيدانشكده علوم تربيتي و روا دكتر مهرداد مظاهري  ۱۰
  باستان شناسي دانشكده ادبيات و علوم انساني  دكتر مهدي مرتضوي  ۱۱
  زبان انگليسي دانشكده ادبيات و علوم انساني  ساراني... دكتر عبدا  ۱۲
  ثيعلوم قرآن و حد دانشكده الهيات و معارف اسالمي  دكتر مهدي بيات مختاري  ۱۳
  اسالمي فقه و مباني حقوق ه الهيات و معارف اسالمي دانشكد دكتر اميرحمزه ساالرزايي  ۱۴

 
  

  دانشجويان  پژوهشگر  برتر دانشكده ها
 

  رشته  دانشكده مقطع تحصيلي نام و نام خانوادگيرديف 

  شيمي  علوم  دكتري  مجيد قشنگ  ۱

 علوم اقتصادي اقتصاد دكتري  فرشيد پورشهابي  ۲
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 دانشگاه و فعالكارمندان پژوهشگر  
 

  رشته  دانشكده  مقطع تحصيلي نام و نام خانوادگييف رد
  مديريت  مديريت و حسابداري كارشناسي ارشد فاطمه عليزاده  ۱
  ‐ پژوهشكده فناوري نانو كارشناسي ارشد راضيه دوست محمدي  ۲
  ‐ پژوهشكده فناوري نانو كارشناسي سحر درويش  ۳

 
 

  مجالت دانشگاه فهرست
  

  رتبه علمي لمدير مسئو عنوان مجله  رديف
  ISI رجبعلي برزوييدكتر مجله سيستم هاي فازي  ۱

  )به زبان انگليسي(
مجله مطالعات كاربردي  ۲

  زبان انگليسي
علي اكبر رستميدكتر

  ابوسعيدي
 پژوهشي‐علمي

 )به زبان انگليسي(
پژوهش هاي  باستان  ۳

  شناسي
سيدرسول موسويدكتر
  حاجي

 پژوهشي‐علمي
 )به زبان انگليسي(

مجله مطالعات بازرگاني و  ۴
  توسعه

پژوهشي از ‐در مرحله اخذ مجوز علمي احمد اكبريدكتر
به زبان (كميسيون ارزيابي نشريات 

  )انگليسي
 پژوهشي‐علمي دكتر عيسي ابراهيم زاده مجله جغرافيا و توسعه  ۵

 پژوهشي‐علمي دكتر مريم خليلي جهانتيغ پژوهشنامه  ادب غنايي  ۶

 پژوهشي‐علمي مريم خليلي جهانتيغدكتر ت شبه قارهفصلنامه مطالعا  ۷

مجله مطالعات روانشناسي  ۸
  تربيتي

 پژوهشي‐علمي دهمرده...حبيب ادكتر

مجله پژوهش هاي  ۹
  مديريت

پژوهشي از ‐در مرحله اخذ مجوز علمي دكتر بدرالدين اورعي يزداني
  كميسيون ارزيابي نشريات علمي کشور

مجله پژوهش هاي  ۱۰
  يتاريخ

پژوهشي از ‐در مرحله اخذ مجوز علمي عباسعلي آذرنيوشهدكتر
  كميسيون ارزيابي نشريات علمي کشور

 در حال انتشار دهمرده...حبيب ادكتر مجله انديشه هاي اسالمي ۱۱*

 در حال انتشار دکتر حسين خاکپور مجله تحقيقات حديثي*۱۲

 انتشار در حال عليرضا طاهريدكتر مجله هنرهاي تجسمي *۱۳

مجله مهندسي صنايع و۱۴
  مديريت سيستمها

 دکتر عليرضا شهرکي
  

  اخذ مجوز از وزارت ارشاد اسالمي

  
  مجوز انتشار از کارگروه هنر کميسيون ١٣مجوز انتشار از کارگروه علوم انساني و مجله رديف  ١٢و  ١١مجالت رديف هاي *
  .درا اخذ نموده ان) و فناوريوزارت علوم تحقيقات (ارزيابي و نشريات علمي کشور  
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ل زير ودر دوسال اخير کتابهاي زيادي در شوراي چاپ و نشر دانشگاه مطرح و جهت داوري ارسال گرديده اند که در جد             

  :ليست آنها آمده است
 

  ۱۳۸۹و  ۱۳۸۸چاپ شده و مورد تائيد شوراي چاپ و نشر دانشگاه سال  هاي كتاب
 ياتاليف   نام کتاب  رجمنويسنده يا مت  رديف

  ترجمه
  سال   گروه

 ۱۳۸۸  فيزيك  ترجمه  مقدمه اي بر مكانيك آماري علي احمددکتر موسي  ۱
 ۱۳۸۸  شيمي تاليف  مقدمه اي بر ترموديناميك شيميايي دکتر علي اكبر ميرزايي ۲
  ۱۳۸۸  تربيت بدني تاليف  آمار توصيفي در تربيت بدني محسن غفرانيدکتر  ۳
  ۱۳۸۸  اقتصاد  تاليف هجمي در اقتصاد پهلوانيمصيب دکتر  ۴
 ۱۳۸۸  يادبيات فارس تاليف ديوان مير شهداد تالپور مريم خليلي جهانتيغدکتر  ۵
 ۱۳۸۸ يادبيات فارس تاليف مثنوي خسرو و شيرين دکتر مريم خليلي جهانتيغ ۶
 ۱۳۸۸ يادبيات فارس تاليف  مثنوي سيف الملوك و بديع الجمال  دکتر محمد باراني ۷
 ۱۳۸۸ يادبيات فارس تاليف  ديوان غزل هاي مير محمد نصير خان  دکتر محمد باراني ۸
 ١٣٨٩  شيمي  ترجمه شيمي كاتاليزورها ميرزاييدکتر علي اکبر  ۹
دانش حضوري و حصولي در مثنوي و فصوص  محمد كيخا فرزانهدکتر  ۱۰

  )جلد ٣(الحكم
 ١٣٨٩  فيزيك تاليف

مواد مهندسي خواص و كاربرهاي فلزات و  يسيد رضا علمي حسيندکتر  ۱۱
  آلياژها

 ١٣٨٩  مهندسي مواد  ترجمه

جريان سيال ذهن و بررسي اين شيوه  محمد علي محموديدکتر  ۱۲
  در چهار رمان ايراني

ادبيات   تاليف
  فارسي

١٣٨٩ 

 
 

رار زير کتابهاي تاييد شده در شوراي چاپ و نشر دانشگاه که داوري شده و در دست چاپ ميباشند به ق

  :است
  گروه  تاليف يا ترجمه  نام کتاب  نويسنده يا مترجم  رديف
  مهندسي شيمي  ترجمه  مدلسازي رياضي پيل سوختي متانولي مستقيم  دکتر رهبر رحيمي ۱
  مديريت  ترجمه  مديريت دانش در بخش دولتي نور محمد يعقوبيدکتر  ۲
  يتمدير ترجمه کسب و کار الکترونيک نور محمد يعقوبيدکتر  ۳
  رياضي  ترجمه انتگرالهاي نفوذ ناپذير دکتر پرويز سرگلزايي ۴
  ادبيات فارسي  تاليف  ديوان غزليات ميرزا قاسم تبريزي واثق عباسي.. عبدادکتر  ۵
  تاريخ  تاليف تاريخ سيستان در عصر قاجار  محمد پيريدکتر  ۶
  اقتصاد  ترجمه اقتصاد ورزش مصيب پهلوانيدکتر  ۷
 The Structure of Rhythem in Persian يارانس... عبدادکتر  ۸

Classical and Modern Poetry 
زبان و ادبيات   فيتال

  انگليسي
و  يعلوم تربيت  تاليف تفکر و زبان دکتر يحي کاظمي  ۹

  يروانشناس

  
 



 
٨ 

دانشگاه بوده اند  يو مل ين الملليب يش هايهما يارزپر رونق برگ ير که از سالهايسال اخ در دو

نارها و ين سميات اير مشخصيکه در جداول زده است يبرگزار گرد يت  عاليفيبا ک ييهاناريسم

  :ده استينده درج گرديآ ينارهايسم
 

   ١٣٨٨همايش هاي برگزار شده در سال  
 

  

  

   ١٣٨٩سال   همايش هاي
  

 دبير همايش دانشكده تاريخ عنوان همايشرديف
چهارمين كنگره بين المللي جغرافيدانان ١

  جهان اسالم
فروردين٢٥‐٢٧

١٣٨٩  
دانشكده جغرافيا و برنامه ريزي 

  محيطي
 دكتر حسين  نگارش

كنفرانس بين المللي راهكار علمي و عملي ٢
  اصالح الگوي مصرف

بهشت   يارد٢‐٣
١٣٨٩ 

  دكتر مصيب پهلواني تصاددانشكده اق

هاي موجودچالش ينخستين همايش بررس ٣
  در زبان انگليسي و مطالعات ترجمه

ارديبهشت۳۰‐۳۱
۱۳۸۹  

  عبداهللا سارانيدكتر   دانشکده ادبيات و علوم انساني

كنفرانس ساالنه فيزيك ايران و كنفرانس ٤
  ساالنه دانشجويي فيزيك ايران

 ‐  ستان و بلوچستانيس دانشگاه ١٣٨٩شهريور٢١‐٢٥

  ‐ دانشکده هنر ۱۳۸۹آبان۲۴ روز جهاني معمار ٥

  محمد علي محموديدکتر   ستان و بلوچستانيس دانشگاه ۱۳۸۹آذر۶ پيشگيري از اعتياد ٦

  دكتر شهرام مهنا  ستان و بلوچستانيس دانشگاه ١٣٨٩ماهيد١‐٣ كنفرانس بين المللي مهندسي مخابرات ايران ٧

 دبير همايش دانشكده تاريخ عنوان همايشرديف

١  
چهارمين كارگاه آموزشي سيستم هاي

  فازي
  دكتر  حسن رضايي  شي سيستمهاي فازيمركز پژوه  ١٣٨٨خرداد ماه  ٦‐٧

  ششمين همايش ملي بيوتكنولوژي  ٢
مرداد ماه  ٢٢ ‐ ٢٤

١٣٨٨  

وتکنولوژي جمهوري يب انجمن
 و رانياسالمي ا

  ستان و بلوچستانيس دانشگاه
  دكتر جعفر وليزاده

٣  
اولين كنفرانس ملي مسكن و توسعه

  روستايي
  ميريدكتر محمود   دانشكده مهندسي  ١٣٨٨مهر ماه  ٨‐٩

٤  
 همايش گراميداشت روز جهاني

  معمار 
  ‐  دانشكده هنر  ١٣٨٨آبان  ١٩

٥  
ني و توسعهيت کارآفريريش ملي مديهما

  منطقه اي
 دكتر امين رضا كماليان  دانشكده مديريت  ١٣٨٨آذر ماه  ١٠ ‐١٢

٦  
همايش بين المللي بزرگداشت عالمه اقبال

  الهوري
  ١٣٨٨اسفند ماه  ٥‐٧

قاره  و آسياي مركز مطالعات شبه 
  جنوبي

دكتر مريم خليلي 
  جهانتيغ

  دكتر  مهرداد مظاهري  دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي  ١٣٨٨اسفند  ١١ ‐ ١٢  نخستين همايش ملي شادكامي   ٧

  دكتر عليرضا سهيلي  دانشكده رياضي ١٣٨٨اسفند  ١٩‐٢١  چهارمين كنفرانس رياضي کاربردي ايران ٨



 
٩ 

  عليرضا آقائيدکتر  علومدانشکده  ١٣٨٩ماهيد٨‐٩ لي نجوم و اختر فيزيکهمايش م ٨

  احمد ناصريدکتر   مديريت و حسابداريدانشکده  ١٣٨٩بهمن٢٧‐٢٨ كنفرانس ملي حسابداري ٩

  ‐  مديريت و حسابداريدانشکده  ١٣٨٩بهمن همايش تخصصي قرآن و مديريت ١٠

پژوهشهاي ‐ده الهياتدانشک ١٣٨٩بهمن ن و حقوقآقر ١١
  ...قراني حوزه و دانشگاه

‐  

  بهزاد مهردکتر امين  پژوهشکده نانو ١٣٨٩اسفند نور و گرما در نانو ساختارها ١٢

  ‐  ادبيات و علوم انسانيدانشکده  ١٣٨٩اسفند بررسي مسائل و مشكالت اجتماعي استان ١٣

پژوهشکده (شهيد و دانشگاه بنياد ١٣٨٩لسفند١٢‐١٣ همايش فرهنگ  ايثار و شهادت ١٤
  )شبه قاره

  مريم خليلي جهانتيغدکتر 

  
  

   ١٣٩١‐١٣٩٠ يهمايش هاي سالهاليست 
  

 دبير همايش دانشكده تاريخ عنوان همايشرديف
 امين بهزاد مهردکتر   شهيد نيکبخت مهندسيدانشکده  ١٣٩٠فروردين پديده هاي انتقال در مقياس نانو ميكرو ١

 نوروزي فردکتر ميثم  علومدانشکده  ١٣٩٠ارديبهشت٢٨‐٣٠ شيمي تجزيه هجدهمين سمينار ٢

رحمت اهللا دکتر   رياضيدانشکده  ١٣٩٠تير١٤‐١٧ هاي فازييازدهمين کنفرانس سيستم ٣
  لشگري پور

کنفرانس بين المللي کارکردهاي ٤
اقتصادي و امنيتي در توسعه پايدار شمال 

  درياي عمان

انشگاه جامع امام حسين با همکاري د ١٣٩٠آبان
انجمن جغرافياي ايران و انجمن ) ع(

  IGU)بين المللي جغرافيايي 

 دکتر حسين نگارش

اولين کنفرانس بين المللي توسعه ٥
  روستايي، تجارب ايران و ساير کشورها

  ‐  با همکاري وزارت جهاد کشاورزي 1390آبان

تخصصي قرآن و بين المللي  همايش ٦
  مديريت

دكتر دعايي و دكتر   دانشكده مديريت و حسابداري 1390بهمن
  بدرالدين يزداني

پژوهشهاي قراني ‐دانشکده الهيات 1390بهمن قران و حقوق بين المللي  همايش ٧
  حوزه و دانشگاه مشهد

‐  

 ‐ دانشکده علوم ١٣٩١ارديبهشت٢٨‐٣٠ پانزدهمين سمينار شيمي فيزيک ايران ٨
  
  

  :دو مقاله با عناوين 
- Dynamic 1H-NMR Study of Rotation Barrier Around C–N Bond in Primary 
Carbamates and Its Solvent Dependence. 

- Dynamic 1H-NMR Spectroscopic Study of the Ring Inversion in N-Sulfonyl 
Morpholines–Studies on N-S Interactions. 

که   Journal of Organic Chemistry در مجلهعلمي گروه شيمي  عضو هيات عليرضا مدرسي عالم دکترتوسط آقاي 
  .توسط انجمن شيمي آمريکا منتشر مي شود، به چاپ رسيده است

تاکنون ده مقاله برجسته در اين زمينه  ۲۰۰۷از سال ) BioMedLib(از طرف مرکز بيومدليب  منتشر شده طي گزارش
  .برتر بوده اند مقاله ۱۰چاپ شده است که دو مقاله فوق جزء اين 



 
١٠ 

پهنه  زير يپروژه ها" با عنوان  يشناس نيگروه زم يات علميعضو ه مهندس محمد مهران يآقا يپژوهش يهاطرح 
 يبرون دانشگاه ين طرح هاياز مهمتر يکي"  رانشهريخاش، زابل، سراوان و ا يشهرها يک لرزه ايئوتکنژ  يبند
ستان و ياستان س يستان و بلوچستان با سازمان مسکن و شهرسازيدانشگاه س يرن معاونت پژوهش و فناويباشد که قرارداد آن بيم

  .بلوچستان منعقد شده است
  :نتايج طرح

بيني خرابي ها  اي، ساختاري را براي تحليل خطر و ريسک مختص ساختگاه فراهم ميکند که ميتواند در پيش زير پهنه بندي لرزه
ن ميتوان به طراحي لرزه اي، برنامه ريزي و مديريت کاربري آاز ديگر کاربردهاي .  دو خسارت هاي ناشي از زمين لرزه بکار آي

  .اراضي و برآورد پتانسيل روانگرايي و زمين لغزش اشاره کرد
 

مرکز  سهدانشگاه سيستان و بلوچستان در راستاي افزايش تعداد مراکز پژوهشي خود مجوز تاسيس 

  .گسترش آموزش عالي اخذ نموده است از شوراي  ۱۳۸۹در سال  پژوهشي زير را

  

  موافقت اصولي با تأسيس مرکز پژوهشي ژنتيک و زيست فناوري 

  
  

  پژوهشي گياهان دارويي و زينتي  موافقت اصولي با ايجاد مركز 

 
 

  

  موافقت اصولي با تاسيس پژوهشکده علوم باستان شناسي

 
 
  

نها اشاره شده آثبت اختراعات قابل توجه اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه در دو سال اخير که در ذيل به 

  .است گوياي توجه اعضاي هيات علمي دانشگاه به امر پژوهش مي باشد

  

  اختراعات ثبت شده توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان
  مخترع  عنوان  اختراع

  دكتر فرشاد فرشچي تبريزي رين کن پلکاني لبه دار خورشيدي با مخزن حرارتي مجتمعآب شي
توليد دانه هاي پلي استايرن با توزيع مناسب در پليمريزاسيون تعليقي بوسيله پاشش 

  الکتريکي منومر
  دكتر فرشاد فرشچي تبريزي

  دكتر فرشاد فرشچي تبريزيرشد نانو ذرات پليمريولحظه اي هسته گذاريينگهدايت سنج القايي براي مانيتور
  دكتر فرشاد فرشچي تبريزي آب شيرين کن حوضچه ای خورشيدي با مخزن ذخيره حرارتي مجتمع

  دكتر علي اكبر ميرزايي فرايند تبديل مستقيم کاتاليستي گاز سنتز به الفينهاي سبک



 
١١ 

  زاييدكتر علي اكبر مير دستگاه تحقيقاتي  ميكرو راكتور شيميايي
  دكتر احمد رضا دارايي  دستگاه سيكلوترون ميكانيكي

  حسين آتشيدکتر   سنتز دي متيل اتر از آبگيري متانول بر روي كاتاليست جامد اسيدي در يك راكتور بستر ثابت
اختراع دستگاه الكترواسپري با قابليت يكسان كردن اندازه قطرات مايع با وسيكوزيته باال 

  100m.pas.sبيش از 
  عبدالرضا صميميکتر د

 
 
  

  دانشگاه سيستان وبلوچستاناختراعات ثبت شده توسط دانشجويان 
  عنوان اختراع  گروه دانشكده مقطع تحصيلي نام و نام خانوادگي

 مهندسي  دكتري يمهدحميد مقدم 
 شهيد نيكبخت

 مهندسي
 شيمي 

 دستگاه تعيين شدت تابش
 خورشيد بر سطوح زاويه دار 

 مهندسي  دكتري يمهدحميد مقدم 
 شهيد نيكبخت

 مهندسي
 شيمي 

دستگاه الكترواسپري با 
قابليت يكسان كردن اندازه 
قطرات مايع با ويسكوزيته 

 1000       باال بيش از 
mPa.s  

 مهندسي  دكتري يمهدحميد مقدم 
 شهيد نيكبخت

 مهندسي
 شيمي 

دستگاه تعيين مختصات 
  خورشيدي

ماده ضد شوره جديد براي   شيمي علومكارشناسي ارشد شاهين نصيري
 الياف و پارچه

 مهندسي  کارشناسي ارشد  امير مجاهدي
  شهيد نيكبخت

  توربين بادي  مکانيک

  شيمي علومكارشناسي ارشد شاهين نصيري
تبديل ضايعات پلي اتيلن 

با قابليت  (PET)ترفتاالت 
  اكسترود شدن

 
  دانشگاه يمراکز پژوهش ياز فعاليتها يخالصه ا

 
  پژوهشي سيستم هاي فازيمرکز
  وظايف و محورهاي مورد مطالعه مركز

 
شـده  نمايـه   ISIدر پايگاه استنادي بـين المللـي    ۱۳۸۶كه از سال " سيستمهاي فازي ايران"انتشار مجله علمي پژوهشي  •

مجلـه معتبـر    ۳۰بـا   ضـمناً ايـن مجلـه    . باشدبين المللي ميانتشار اين مجله به زبان التين سه شماره در يك سال و با . است
  .گرددداخلي و خارجي مبادل مي

  هاي فازيبرگزاري كارگاههاي آموزشي و سمينارهاي مرتبط با سيستم •
دعوت از صاحب نظران داخلي و خارجي در سيستم هاي فازي، جهت ارائه سخنرانيهاي عمـومي و تخصصـي در زمينـه هـاي      •

  ساختاري فازي
  .باشده زمينه تحقيقاتي آنها مرتبط با سيستم هاي فازي ميحمايت از دانشجويان تحصيالت تكميلي ك •
  .تالش براي جذب طرحها و پروژه هاي تحقيقاتي خارج از دانشگاه و اجراء آن توسط مركز •



 
١٢ 

  اطالع رساني الزم جهت عمومي كردن منطق فازي در جامعه علمي •
 اين مركز هاي فازي براي معرفي ايران درارتباط مركز با مراكز بين المللي سيستم •

  
و ارديبهشـت مـاه    ۱۳۸۶هـاي فـازي و كاربردهـاي آن در خردادمـاه     اقدام جهت برگزاري دو كارگاه آموزشي دو روزه مجموعه 

با هدف آشنايي عالقه مندان به نظريـه مجموعـه هـاي     ۱۳۸۸، سمينار سيستم هاي فازي و كابردهاي آن در خرداد ماه ۱۳۸۷
در  ۱۳۹۰تيرمـاه   ۱۶تـا   ۱۴برگزاري يازدهمين كنفرانس سيستمهاي فازي كه در تـاريخ  فازي و كاربردهاي آن و همكاري در 

 .دانشگاه سيستان و بلوچستان برگزار خواهد شد
  

 Volume 7, Numberشماره مجله شده كه اخيراً از شماره  ۱۸امور اجرايي مجله سيستمهاي فازي كه تاكنون منجر به چاپ  
2, June 2010  از بـدو  . ،مقالـه افـزايش يافتـه اسـت     ۱۱مقالـه بـه    ۷پ شده در هر شماره بطور ميانگين از تعداد مقاالت چا

مقالـه   ۱۱مقالـه ايرانـي و    ۴۷مقالـه خـارجي و    ۷۲مقاله كه از ايـن تعـداد    ۱۳۰تأسيس مجله سيستمهاي فازي تاكنون تعداد 
 بصورت مشترك ايراني و خارجي در اين مجله چاپ شده اند

  
تـاكنوهن جهـت اسـتفاده دانشـجويان      ۱۳۸۸هسته اي پر قـدرت از سـال    ۴كامپيوتر  ۴يشگاه محاسبات نرم با راه اندازي آزما 

 .تحصيالت تكميلي كه موضوع پايان نامه آنها با محاسبات نرم مرتبط است
  

  طرح هاي پژوهشي بنيادي اجرا شده توسط اين مرکز

Researcher Title 
Dr.Rajab Ali Borzooei T-Fuzzy Congruences and T-Fuzzy Filter of a BL-Algebra 

Dr.Reza Ameri Spectrum of Prime Fuzzy Hyperideals
Dr.Reza Ameri On Fuzzy Hyperideals of T-Hyperring
Dr.Mahmood BakhshiSome peroperties of T-fuzzy Generalized Subgroups
Dr.Mashaallah Mashinchi Tesring the Capability of Fuzzy Processes 

 
  
  
 

  :خالصه اي از فعاليت هاي پژوهشي  مرکز مطالعات شبه قاره و آسياي جنوبي
  نسخه از کتاب هاي خاندان حاکمان تالپور از ايالت سند پاکستان ٤چاپ  ‐١
  وچستاناختتام و دفاع از طرح پژوهشي شناسايي و طبقه بندي  موانع توسعه امور زنان استان سيستان و بل ‐٢
  شروع و اجراي طرح بررسي فرهنگ مادي و معنوي پارسيان مقيم هند ‐٣
 تکميل و توسعه کتابخانه تخصصي پژوهشکده مطالعات شبه قاره ‐٤
  ترجمه کتاب زندگي نامه و خاطرات ميرزا قليچ بيک ، از مشاهير و دانشمندان شبه قاره از زبان سندي به فارسي ‐٥
 ژوهشکده مطالعات شبه قارهتکميل و توسعه کتابخانه تخصصي پ ‐٦
  
 

  :شناسي فعاليتهاي پژوهشي  پژوهشکده علوم باستان
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  پژوهشكده علوم زمين و جغرافيا
 

وزش عالي كشور و با توجه به با توجه به ساختار جديد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در جهت  توسعه فعاليتهاي پژوهشي در مراكز آم
شرايط مختلف   ضرورتهاي خاص منطقه جنوب شرق ايران و خصوصاً استان سيستان و بلوچستان كه داراي گستردگي جغرافيايي،

ضرورت وجود پژوهشكده علوم زمين و ... وشناسي، تنوع اقليمي، مشكالت آبي بكر بودن معادن و منابع طبيعي، تنوع فرهنگها زمين
گيري از  توانند با وجود اين پژوهشكده و با بهره ضمن اينكه ساير استانها و نواحي همجوار نيز مي. نمايد ا را در اين استان توجيه ميجغرافي

  . استانشان گام بردارند  هاي كور توسعه توانمنديهاي علمي و تخصصي آن، در حل بسياري از گره
 

  غرافيااهداف، و مأموريتهاي پژوهشكدة علوم زمين و ج
  با توجه به وجود مزيت هاي ازقبيل 

 مرزي بودن ناحية سيستان و بلوچستان •
  ...)فشانهاي بلوچستان، شهر سوخته سيستان و آتشفشان تفتان، گل :مانند(هاي طبيعي و انساني متنوع منحصر به فرد  پديده •
  و جنوب شرق آسيا موقعيت فضايي ـ مكاني منطقه به عنوان معبر تجارتي با افغانستان و پاكستان •
  موقعيت خاص ژئوپولتيك، ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك اين ناحيه •
  )متأثرشدن از مونسونهاي اقيانوس هند و غيره :مانند(هاي خاص حاكم بر ناحية جنوب شرق ايران  اكوسيستم •

ايي و  ريزي محيطي و مطالعات ناحيه تواند كمك بزرگي به تحقيقات اكتشافي معدني و منابع آب، همچنين برنامه اين پژوهشكده  مي
زايي جمع كثيري از جمعيت اين  و در جهت به فعليت رساندن امكانات بالقوة استان در اشتغال.  مرزهاي آبي و خاكي اين استان بنمايد

اي،  هاي نسبي ناحيه زيتالذكر و ساير م استان نيز نقش اساسي را ايفا نموده و نهايتاً مطالعه و شناخت مجموعة توانمنديهاي محيطي فوق
تواند  نيافتة جنوب شرق ايران، مي نگر آن، و ارائه راهكارهاي علمي و عملي  براي توسعة ناحية توسعه ريزي و سياستگذاري جامع برنامه

 .ايي اين ناحيه باشد رهگشاي توسعة منطقه

  ١٣٨٨‐ ١٣٨٩گزارش عملكرد پژوهشكده علوم زمين و جغرافيا طي سالهاي 
عالوه بر فعاليت هاي جاري و پي گيري ١٣٨٩ ‐١٣٨٨ژوهشكده در ادامه فعاليت هاي پژوهشي سالهاي گذشته طي سال اين پ

  

 در کشور هند  Society of South Asian Archaeologyقررداد با  
 قرارداد با دانشگاه کلينياي سريالنکا 
  Postgraduate institute of Archaeologyقراردا با موسسه تحصيالت تکميلي باستان شناسي  

 شگاه کلينياي سريالنکادان
 قراردا با موزه ملي ايران 
دانشگاه شهيد بهشتي،  دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشگاه : قراداد با شش موسسه آموزشي و پژوهشي از جمله 

تربيت مدرس تهران، دانشگاه هنر تهران، دانشگاه بوعلي سينا همدان و پژوهشکده باستان شناسي ميراث فرهنگي، 
 .و گردشگري کشور صنايع دستي

خريد کوره هاي گازي و الکتريکي و دستگاه ( راه اندازي آزمايشگاه سفال در پژوهشکده علوم باستان شناسي  
 ) ترموکوپل
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هاي اجرايي در خصوص ارائه طرح هاي پژوهشي و نيازسنجي از دستگاههاي اجرايي به منظور پي جويي گره گاه ها و گلوگاه هاي 
طرح پژوهشي را در اين دو سال با همكاري سازمانها و ادارات دولتي  ۳۴يش از توسعه نيافتگي ناحيه جنوب شرق ايران، مشخصاً ب

متقاضي، بخصوص سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان، اداره كل امور عشايري استان و سازمان حفاظت 
جغرافيا و  "پژوهشي  –جله علمي همچنين م.محيط زيست استان طراحي و خوشبختانه به پايان رسانده و يا در دست اجرا دارد

 ISCكه تحت پوشش اين پژوهشكده كماكان منتشر مي شود، در ميان ساير مجالت مشابه جغرافيايي كه در سيستم " توسعه 
  .نمايه مي شوند ، حائز رتبه برتر طي دو سال گذشته شده است

 
 

  ریفناونانودهپژوهشک

  ر
قاتي علوم پيشرفته در جنوب شرق کشور پل ارتباطي است بين صنعت و دانشگاه كه پژوهشکده فناوري نانو بعنوان قطب تحقي

به فعاليت " نانو بيو"و " نانو سياالت"، " نانو مواد و نانو ساختار"با توجه به تخصص هاي موجود، در سه گروه پژوهشي 
   .خود ادامه مي دهد

  :پژوهشکده بشرح زير است نياهداف اساسي ا
 

  ر پيشرفت علمي و توسعه صنعتي در فناوري نانوپژوهش به منظو 
  با اجراي پروژه هاي تحقيقاتي کارآمد کشورايجاد ارتباط تنگاتنگ با مراکز صنعتي در جهت خودکفايي صنعتي  
  ارائه خدمات تخصصي براي رفع نياز هاي تحقيقاتي صنايع، دانشگاه ها و ديگر مراکز پژوهشي 
  ي تحصيالت تکميلي در دانشگاه هاپشتيباني پژوهشي و آموزشي دوره ها 
به تفاهم نامه ها و ارتباطات علمي فرامرزي  جههدايت پروژه هاي ملي و بين المللي در زمينه علوم و فنون نانو با تو 

  .اين دانشگاه با ديگر دانشگاه هاي معتبر بين المللي خصوصاً در شبه قاره هند، شرق آسيا و اروپا
  ن المللي، سمينارها و کارگاه هاي آموزشي پيشرفتهبرگزاري همايش هاي ملي و بي 
جهت تمرکززدايي مراکز پژوهشي در استان هاي توسعه يافته و  ربهبود شرايط اقتصادي و اجتماعي منطقه و حرکت د 

  .در دسترس قرار گرفتن اين امکانات بعنوان يک قطب براي کليه پژوهشگران در منطقه جنوب شرق
   ترويجي در زمينه فناوري نانو ‐ژوهشي و علميپ ‐چاپ و نشر مجالت علمي 

 
  

  

  

  

  

  اخير دو سالدر ها خالصه اي از فعاليت هاي پژوهشي دانشکده 
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  شهيد نيکبخت يدانشکده مهندس

  راه اندازي آزمايشگاه تحقيقاتي
  محل آزمايشگاه  شرح مسئول آزمايشگاه آزمايشگاهعنوان   رديف

  تکنولوژي پودر  ضا صميميدکتر عبدالر  ۱تحقيقاتي  مايشگاهآز  ١
طبقه همکف 

گروه مهندسي 
  شيمي

  دکتر عبدالرضا صميمي  ۲تحقيقاتي  آزمايشگاه  ٢
ذرات جامد ماکرو و 

  نانو

طبقه همکف 
گروه مهندسي 

  شيمي

  دکتر فرشاد فرشچي تبريزي  ۲تحقيقاتي آزمايشگاه   ٣
تحقيقات فرايندهاي 

  پليمري
طبقه اول گروه 
  مهندسي شيمي

  شهرکيفرهاد دکتر   انتگراسيونآزمايشگاه   ٤
در زمينه انتگراسيون 

  فرايندها
طبقه اول گروه 
  مهندسي شيمي

٥  
CFD  ديناميک سياالت

  محاسباتي
دکتر رهبر رحيمي و دکتر 

  مرتضي زيودار
 CFDدر زمينه 

طبقه اول گروه 
  مهندسي شيمي

٦  CFD  در زمينه   دکتر غالمحسين اکبريCFD 
گروه مهندسي 

  عمران

٧  CFD 
وژ هاي دانشجويان پر

  کارشناسي ارشد و دکترا
 CFDدر زمينه 

طبقه اول گروه 
مهندسي 
  مکانيک

  
  ليست همکاري کارگاه هاي آموزشي در پروژه هاي تحقيقاتي  

  تاريخ گروه همکاري کارگاه آموزش در
  ۱۳۸۸  مکانيکمهندسي  پروژه ساخت دستگاه آزمايش تست جوشش

 ۱۳۸۸  مهندسي شيمي خورشيديپروژه ساخت پروژهاي آب شيرين کن
 ۱۳۸۸  مهندسي مواد پروژه ساخت کوره جهت توليد فوم هاي فلزي
 ۱۳۸۸  زمين شناسي  sand boxپروژه ساخت ميزآزمايشگاه تکتونيک تجربي 

 ۱۳۸۸  عمرانمهندسي  ساخت ميله هاي بارگذاري مسابقات سازه هاي ماکاروني
  ۱۳۸۹  موادمهندسي   آلياژ آلومينيم  fswجوشکاري پروژه بررسي ريز ساختاري و خواص مکانيکي 

 ۱۳۸۹  مکانيکمهندسي  ساخت ربات امدادگر جهت شرکت در مسابقه رباتيک
 ۱۳۸۹  مکانيکمهندسي  ساخت کلکتور خورشيدي

 ۱۳۸۹  مکانيکمهندسي  ساخت مبدل حرارتي دو لوله اي
 ۱۳۸۹  موادمهندسي   جوش فوالدپروژه بررسي تاثير عناصر آلياژي بر ريز ساختار و خواص مکانيک

 ۱۳۸۹  مکانيکمهندسي  ساخت پروژه توده پيل سوختي
 ۱۳۸۹  شيميمهندسي   micro reactorساخت راکتور تحقيقات

 ۱۳۸۹  شيميمهندسي  ساخت گيره و قالب دستگاه تحقيقاتي
 ۱۳۸۹  شيميمهندسي  ساخت پروانه همزن گرانوالتور
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  دانشکده الهيات و معارف اسالمي
بعنوان کتاب برگزيده  خانه کتاب انتخاب شده و  يبيات مختار يتاليف دکتر مهدکتاب اآلراء الرجاليه 
  را کسب کرده است ١٣٨٨جايزه گام اول سال 

  
  
  

  دانشكده اقتصاد
اراي مـالزي و  بطور مشترك با دانشگاه تكنولوژي مسيستان و بلوچستان دانشگاه  ،ر اساس تفاهم نامه همكاري علمي و بين الملليب

  :دانشگاه ولنگونگ استراليا اقدام به چاپ مجله بين المللي تحت عنوان

Intenational Journal of Business and Development Studies  
أت تحريريه برجسـته بـين المللـي متشـكل از اسـاتيد      يشايان ذكر است كه نشريه فوق الذكر با بهره گيري از اعضاي ه. نموده است

  . رسدخارجي از كشورهاي ايران، استراليا، ژاپن، كره جنوبي، مالزي، آلمان، چين و انگلستان به چاپ ميداخلي و 
با  (UUM)هاي علمي و بين المللي بين دانشگاه سيستان و بلوچستان و دانشگاه اوترا مالزي انعقاد تفاهم نامه همكاري
صورت مشترك بخصوص اقتصاد و مديريت در واحد بين الملل هاي فوق ليسانس و دكتري به تأكيد بر راه اندازي دوره

  دانشگاه در چابهار
  

  دانشكده اقتصاد ۱۳۸۹عنوان همايشهاي سال 
برگزاري كنفرانس بين المللي بررسي مسائل توسعه روستايي با همكاري مركـز تحقيقـات و بررسـي مسـائل توسـعه روسـتايي        

  وزارت جهاد كشاورزي 
  پاسفيك  ‐دانشگاه تهران و همكاري انجمن اقتصاددانان آسيات بامشارك APEF 2011لمللي برگزاري كنفرانس بين ا 
  .هاي استراليا، مالزي، كره و چينبا همكاري دانشگاه SMEs & Global Economyبرگزاري كنفرانس  
ان بـا همكـاري وزارت   هاي اقتصادي و تجاري ايـران، پاكسـتان و افغانسـت   مشاركت در برگزاري كنفرانس بين المللي همكاري 

  سيستان و بلوچستان بازرگاني، سازمان بازرگاني و استانداري استان 
هاي سرمايه گذاري و جذب سرمايه گذاري خـارجي در اسـتان بـا همكـاري     مشاركت در برگزاري كنفرانس بين المللي فرصت 

  ر وزارت اقتصاد و دارايي و سازمان اقتصاد و دارايي استاندر منطقه آزاد چابها
   برگزاري همايش قرآن و مديريت با همكاري دانشگاه فردوسي مشهد 

 
  
  

  دانشکده مديريت و حسابداري

بين دانشگاه سيستان وبلوچستان و  مديريت يپژوهش هاامضاي تفاهم نامه همکاري در انتشار مجله علمي پژوهشي 
  انجمن علوم مديريت ايران

  حسابداري  برگزاري همايش روز ملي حسابدار توسط گروه
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  ام هفته پژوهشيا ينام گذار
 

 ده به پديدهيو ا تبديل علم به ثروت ‐روز پژوهش و فناوري  شنبه

  آموزش پژوهش محور ‐روز پژوهش و فناوري  يک شنبه

  جهاد علمي، اقتدار ملي ‐روز پژوهش و فناوري  دو شنبه

  مرجعيت علمي ‐روز پژوهش و فناوري  سه شنبه

  توسعه پايدار و هدفمند ‐پژوهش و فناوريروز  چهار شنبه

  دينداري و علم محوري ‐روز پژوهش و فناوري  پنج شنبه
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