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-جمهوری اسالمی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری

اندانشگاه سیستان و بلوچست

محمدرضا قاسمی
مدیر امور بین الملل و همکاریهای 

دانشگاهیبین 

98/11/6
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اندانشگاه سیستان و بلوچست

ای رئیس کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری همکاری ه

علمی بین المللی ایران و پاکستان
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نبیوعلمیهمکاریهایمرکزسویازحکمیطیکارگروهاینریاست

وسیستاندانشگاهبه1395دیماه15تاریخدرعلوموزارتالمللی

مراکزهایتوانمندیوهاظرفیتبکارگیریباتاگردید،واگذاربلوچستان

یجمهورکشورباهاهمکاریتحکیمباعثکشورهایدانشگاهوعلمی

مقدسنظاماهدافتحققبهمنجرنهایتدروگرددپاکستاناسالمی

ناوریفوعلمدیپلماسیتحکیموتوسعهویژهبهایراناسالمیجمهوری

.شودمی
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در این راستا توافقنامه همکاری میان وزارت علوم جمهوری 

م و وزارت علو( دانشگاه سیستان و بلوچستان) اسالمی ایران 

5/3/95در تاریخ ( بنیاد علم پاکستان )جمهوری اسالمی پاکستان 

به امضا رسید
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اعضای کارگروه پاکستان

 دانشگاه یزد

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 دانشگاه خلیج فارس بوشهر

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

پژوهشگاه فضایی ایران

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد
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عضویت دانشگاه سیستان و بلوچستان در سایر کارگروه ها

 روسیه-دانشگاه شهید بهشتی

 مجارستان-دانشگاه یزد

 سوئیس-دانشگاه صنعتی اصفهان
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Pakistan

 Area of 796,095 km2, the 36th largest nation

 approximately equal to the combined land 
areas of France and the United Kingdom. 
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Pakistan

Some Facts

 6th most populous country

 Population exceeding 180 million people

 54 percent of the UK’s (non-EU) international students are from 

Pakistan

 Pakistan now has the world's largest Fulbright Scholarship Program 

with over 200 scholarships offered to Pakistani students from USA 

for advanced degrees etc. …..
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Pakistan

Pakistani Education System - a brief outline of qualifications

 Most Pakistani students opt for higher education abroad after Year 12 ( 
HSC- Higher Secondary School) / A Levels

 Pakistani Universities are offering 4 years Bachelors Honor Degrees

 Most Universities now offer 2 years Master Degrees

 List of accredited Universities and Colleges can be inspected at Higher 
Education Commission website www.hec.gov.pk

 136 universities, of which 74 are public universities and 62 are private 
universities
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Pakistan

 English is the official language of Pakistan, used in official business, 
government, and legal contracts.

 All higher education is offered in English with very few exceptions.

 Student English proficiency is good to excellent in metropolitan cities of 

Karachi, Lahore and Islamabad, while moderate to poor in smaller cities 

like Gujranwala, Sialkot, Faisalabad & smaller towns / villages.

 All students do have an access to English Language training and prep 

courses.
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Pakistan

Most and Least popular subjects

 Most popular subjects are Business, Accounting, 

Finance, Hotel management, Engineering, 

ACCA/CIMA, English Language Foundation Courses, 

Computing

 Least popular are Educational studies, health sciences, 

art / design, law etc.
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پاکستان

ستپاکستان به لحاظ موقعیت ژئوپلتیک خود دارای اهمیت و حساسیت ویژه ای ا.

این کشور با توجه به همجواریش با جمهوری اسالمی ایران در مسایل منطقه ای و

.بین المللی مختلفی با هم همکاری می نمایند

 در سازمان های چند جانبه از جملهECO- D8 – OICتشریک مساعی دارند.

هر دو کشور از اعضای ناظر پیمان شانگهای به شمار مي روند.
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ایران و پاکستان

 همجواری در مرزها، اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی، عزم
راسخ دولت و مردم دو کشور برای افزایش تعامالت و همکاری با 

ع یکدیگر، وجود حس اخوت و برادری میان دو ملت، اشتراک در مناف
و مصالح اقتصادی و امنیتی
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ایران و پاکستان

کشور به پاکستان از زمان استقالل دستیابی دانشمندان اینپیشرفت هایمهم ترین
فناوری هسته ای

 پاکستان همواره مخالف فشارها، تحریم ها و تهدیدهای موجود علیه جمهوری
اسالمی ایران 

درتی ده که هرگز سرزمین یا مرزهای خود را در اختیار هیچ قنموپاکستان تاکید
.قرار نمی دهد تا با استفاده از آن به تمامیت ارضی ایران تعدی شود
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ایران و پاکستان

 یکی از مهم ترین شاخه های همکاری بین این دو کشور، صنعت

ای آوری گسترده ای را برمی تواند ارزکهگردشگری سالمت است

.ایران به همراه داشته باشد

 تفاهم نامه های اخیر دولت های ایران و پاکستان سطح همکاری ها در

صنعت مدیکال توریسم را افزایش خواهد داد
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2020-2021دانشگاه های پاکستان مورد تایید وزارت علوم 

 COMSATS Institute of Information Technology (CIIT)

 Lahore University of Management Sciences

 National University of Sciences and Technology, Islamabad (NUST)

 Quaid-I- Azam University, Islamabad (QAU)

 University of Agriculture, Faisalabad

 University of Engineering and Technology Lahore

 University of Karachi

 University of Lahore

 University of the Punjab
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2020-2021دانشگاه های پاکستان مورد تایید وزارت علوم 

دانشگاه کامست اسالم آباد

دانشگاه علوم مدیریت الهور

اسالم آباد،دانشگاه ملی علوم و فناوری

دانشگاه قایداعظم اسالم آباد

دانشگاه کشاورزی فیصل آباد

دانشگاه مهندسی و فناوری الهور

دانشگاه کراچی

دانشگاه الهور

دانشگاه پنجاب الهور
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دانشگاه 500سه دانشگاه پاکستان جزو 

ی برتر جهان در رتبه بندی بین الملل

2019تایمز در سال 
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(موسسه فناوری اطالعات کامست)دانشگاه کامست اسالم آباد 

 COMSATS (CIIT)موسسه فناوری اطالعات ➢

علوم و فن آوری تاسیس توسط کمیسیون1994در 
.شد

این موسسه یک سازمان بین دولتی است که هدف➢
آن ارتقاء رشد پایدار در کشور های در حال توسعه از

.طریق علم و فن آوری است

➢CIIT در شش کمپ دانشگاهی همراه با کمپ اصلی
.در شهر اسالم آباد گسترش یافته است
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(موسسه فناوری اطالعات کامست)دانشگاه کامست اسالم آباد 

و به علت تحقیق و تدریس آن به ویژه در حوزه فن آوری اطالعات
. در منطقه شهرت بسیاری برخوردار استعلوم رایانه

CIIT در رتبه بندی های منطقه ای از جایگاه خوبی برخوردار است  .

 30،000دانشجو داشته و در حدود 5،000کمپ اسالم آباد بیش از
.  حضور دارند CIITنفر در کالج های

لی و این دانشگاه طیف گسترده ای از رشته های تحصیالت تکمی
به زبان انگلیسی  CIITآموزش در . کارشناسی را ارائه می دهد

انجام می شود و هزینه های نسبتا اندک تحصیل سبب جذب 
نه فن دانشجویان بین المللی شده که عالقمند به تحصیل در زمی

آوری اطالعات و یا علوم کامپیوتر هستند
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(موسسه فناوری اطالعات کامست)دانشگاه کامست اسالم آباد  25



دانشگاه کشاورزی، فیصل آباد

 این دانشگاه با معرفی تکنیک های مدرن در زمینه
.کشاورزی در حال فعالیت می باشد

این دانشگاه دارای دو آزمایشگاه علمی پیشرفته برای
.اهداف تحقیقاتی است

ی، دارای خوابگاه هایی با ظرفیت باال، تعدادی اماکن ورزش
ایی ورزشگاه، استخر شنا، تیراندازی و اسب سواری، انجمن ه

از جمله انجمن هنر، انجمن رسانه ها، موسیقی، و انجمن 
کشاورزی

دسی دارای تعدادی دانشکده از جمله کشاورزی، مهن. دانشگاه کشاورزی فیصل آباد یک دانشگاه تحقیقاتی عمومی است
.کشاورزی و فن آوری، تغذیه و اقتصاد، علوم اجتماعی، بیوشیمی، پرورش گیاه و حیوانات، و علوم دامپزشکی است

26



دانشگاه ملی علوم و فناوری-3

NUST رق در رتبه بندی منطقه ای برای بخش مهندسی ب
. در جایگاه باالیی قرار دارد

 دانشجوی بین الملل 15،000این دانشگاه در منطقه دارای
. از بسیاری از ملیت های مختلف است

 دانشگاه ملی علوم و فناوری(NUST)به منظور ترویج 1991در سال . یک دانشگاه تحقیقاتی عمومی مستقر در اسالم آباد است
.  در نظام آموزش عالی پاکستان تأسیس شد(STEM)موضوعات علمی، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات
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دانشگاه ملی علوم و فناوری-3

 این دانشگاه همچنین با موسساتCERN،Intel  و

مایکروسافت در زمینه های پژوهش و آموزش همکاری 

.دارد

ینه گذشته از جنبه های تحصیلی، امکانات زیادی در زم

ورزش نیز دارد و کمپ اسالم آباد از منظره های زیبا 

.در حومه سبز هیمالیا برخوردار است

 همچنینNUST ل تکدارای ارتباطات نزدیک با بسیاری از سازمان های بین المللی مانند استنفورد و کا

(CALTECH)  در آمریکا، دانشگاه منچستر در انگلستان و موسسه فن آوری توکیو است.
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 2020نتایج رتبه  بندی سالQS 1000دانشگاه پاکستان در رتبه زیر 7نشان از حضور
.دانشگاه برتر دنیا می دهد

 در رتبه بندیQS  انستیتو مهندسی و علوم کاربردی پاکستان 2020در سال ،(PIEAS) 

برتر دانشگاه400در رتبه(NUST)و دانشگاه علم و فناوری اسالم آباد375در جایگاه
اعظم در پاکستان در رده سوم و در جایگاه بین المللی دانشگاه قائد. جهان قرار گرفتند

.می باشد511

2020در سال  QSجایگاه دانشگاه های پاکستان در رتبه بندی 
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2020در سال  QSجایگاه دانشگاه های پاکستان در رتبه بندی 

 نظام رتبه بندیQS 850بیش از . یک رتبه بندی و رنکینگ جهانی محسوب می شود

.  دانشگاه در نتایج این رتبه بندی ارزیابی می شوند

 شاخص اصلی شامل بررسی شهرت دانشگاه 6این نظام های رتبه بندی دانشگاه های دنیا از

20)، نسبت عضو هیأت علمی به دانشجو (درصد10)، ارزیابی کارفرمایان (درصد40)

( درصد5)، دانشجویان بین المللی (درصد20) ، استناد به ازای اعضای هیأت علمی (درصد

.استفاده می کند( درصد5)و هیئت علمی بین المللی 
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QSظام سایر دانشگاه های پاکستانی در رده زیر هزار دانشگاه برتر در ن

 (750-701)دانشگاه علوم و مدیریت الهور

 (1000تا 801)کامست

 دانشگاهUET  (1000تا 801)الهور

 (1000تا 801)دانشگاه پنجاب
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QSظام سایر دانشگاه های پاکستانی در رده زیر هزار دانشگاه برتر در ن

بر اساس نتایجQS  دانشگاه زیر رتبه 7با تعداد پاکستان ، دانشگاه های2020در سال

.در جهان اسالم قرار داردجایگاه چهارم ، در 1000

 9دانشگاه، ترکیه با 20قبل از دانشگاه های پاکستان، در میان کشورهای اسالمی، مالزی با
.دانشگاه به ترتیب در جایگاه اول تا سوم می باشند8دانشگاه و امارات متحده عربی با 

 پس از . وضعیت مشابه با پاکستان دارند1000دانشگاه زیر رتبه 7لبنان و عربستان نیز با
دانشگاه، عراق 4دانشگاه، اردن با 5، مصر با دانشگاه جایگاه پنجم 6ایران با آن به ترتیب، 

ا و دانشگاه و کشورهای بحرین، قطر، عمان، آذربایجان، سریالنک2دانشگاه، بنگالدش با 3با 
.حضور دارند2020کویت هر کدام با یک دانشگاه در فهرست دانشگاه های برتر کیو اس 
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ی گزارشی مختصر از فعالیتها

بین المللی با پاکستان
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تفاهم نامه های دانشگاه سیستان و بلوچستان با دانشگاه های پاکستان

 1387و 1384تجدید )1379-دانشگاه بلوچستان، پاكستان(

 1382–دانشگاه پیشاور، پاكستان

 دانشگاه الهور(Government College)1382-،  پاكستان

 دكتري مشترك زمین شناسي( توافق نامه آموزشی)1386-دانشگاه پیشاور، پاكستان

 1386-دانشگاه کراچی، پاکستان

دانشگاهIT 1387-بلوچستان، پاکستان

 1392تمدید تفاهم نامه –دانشگاه بلوچستان پاکستان

یستان و تفاهم نامه با وزارت علوم تحقیقات و فناوري ایران  با وزارت علوم و تحقیقات كشور پاكستان كه دانشگاه س

(MSRT_PSF)از سوي وزارت علوم بوده است95بلوچستان نماینده عقد این تفاهم نامه در سال 

1396-دانشگاه بلوچستان پاکستان
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همایش های علمی بین المللی برگزار شده مشترك با كشور پاكستان

 اسفند 7-5در همایش یکصدو سی و دومین سال تولد عالمه اقبال الهوری
مشترک با دانشگاه پیشاور پاکستان1388

 نیاد علم مشترک با ب"یافته های نوین در بیوتکنولوژی"همایش بین المللی
1396پاکستان در فروردین ماه 

 1396در آبانماه "بزرگداشت حکیم اقبال الهوری"همایش بین المللی.
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نشست های مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و پاکستان

 گاه در از دانش( وزیر داخله ایالت بلوچستان پاكستان با هیات همراه)بازدید مقامات ارشد ایالت بلوچستان پاكستان

1394اردیبهشت ماه 

ر كشور شركت رئیس دانشگاه وقت در نخستین نشست كمیته مشترك علمي، آموزشي و فناوري ایران و پاكستان د

1395پاكستان در خردادماه  سال 

بزرگداشت » رك دیدار سركنسول پاكستان با رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان جهت برگزاري همایش بین المللي مشت

1395در بهمن « حكیم اقبال الهوري 

 از دانشگاه سیستان و بلوچستان1395بازدید دكتر محمد اشرف، رئیس بنیاد علوم پاكستان در شهریور ماه

 1396در سال " چهارمین نشست بنیاد علمی اکو" سفر رئیس دانشگاه وقت به کشور پاکستان جهت شرکت در

 1396نفره از اساتید و دانشجویان دانشگاه بلوچستان پاکستان از دانشگاه در سال ۲۰بازدید گروه
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ر حضور رئیس دانشگاه کویته پاکستان در دانشگاه سیستان و بلوچستان د

و امضای تفاهم نامه ی فی ما بین 1396اسفندماه 
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MSRT- PSF

دور اول پروژه های مشترک ایران وپاکستان
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MSRT- PSF

بابرابر2016نوامبردرمشترکهایپروژهدوراولینفراخوان
دوردر.گردیدبارگذاریدانشگاهدوهایسایتدر95آذرماه

وسیستاندانشگاهالمللبیناموربهپروژه45تعداداول
دانشگاهازپروژه8تعداداینازکهگردیدارسالبلوچستان

.گردیدانتخابکشورسراسرهای
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MSRT- PSF

نایتخصصیداورانهمکاریباهاپروژهیاولیهانتخاب

وپذیرفتانجامپروژهسنجیاعتباربرمبنیدانشگاه

اهدانشگوپاکستانعلمبنیادمشارکبانهاییانتخاب

انپژوهشگراطالعبهوشدانجامبلوچستانوسیستان

.شدرسانده
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MSRT- PSF

ان پروژه ی انتخابی از دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه زابل، سازم8

، تحقیقات کشاورزی یزد، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

یستان پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران، دانشگاه س

.و بلوچستان و دو پروژه از پژوهشگاه مواد و انرژی کرج بوده است
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MSRT- PSF

دور دوم پروژه های مشترک ایران و پاکستان 
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MSRT- PSF

سایتدر97اردیبهشتدرپاکستانوایرانمشترکهایپروژهدومدورفراخوان

دانشگاهالمللبیناموردفتربهپروژه64تعداد.گردیدبارگذاریموسسهدوهای

یستانسدانشگاهتخصصیداوریتیمتوسطهاپروژهیاولیهانتخاب.گردیدارسال

داورانورئیسههیاتنشستپیدر97بهمندر.گرفتصورتبلوچستانو

انتخابلیستدوبرترپروژه10تعدادکنفرانسیویدئوبصورتموسسهدوتخصصی

.شدرساندهمنتخبمحققیناطالعبهوگردیدهنهایی
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MSRT- PSF

پروژه نهایی دور دوم  از دانشگاه تهران، دانشگاه شیراز،10

گاه دانشگاه ارومیه، دانشگاه بیرجند، دانشگاه اصفهان، دانش

ایرانشهر، پژوهشگاه مواد و انرژی کرج، و سازمان تحقیقات،

.آموزش و ترویج کشاورزی انتخاب گردیدند
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MSRT- PSF

وسیستاندانشگاهمیانانتخابیهایپروژهقراردادهایدوره،دوهردر➢
تهراندردانشگاهنمایندگیدفتربهامضابرایوآمادهایرانیمحققوبلوچستان

.گردیدارسال
یمنوابتدادراختصاصییبودجهازنیمیمرحلهدوهردرمنعقدهقراردادطبق➢

ازرتشکضمنکهگرددپرداختمحققینبهپروژهاتمامدرمیبایستدیگر
واریزافرادحساببهاولیه%50مرحلهدوهردروزارتخانه،محتذممسؤلین
.استگردیده

اخذوزارتخانهازپروژهاتمامتاماهه3تمدیدپژوهشگران،درخواستبهبنا➢
.گردید
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چالش های با پاکستان
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چالش های با پاکستان

از از برای ترانزیت گ"خط لوله صلح"،خط لوله گازی ایران ـ پاکستان

.هاب انرژی پارس جنوبی ایران به پاکستان طراحی شد

ل دلیظاهرا به اما اسالم آباد تاکنون ،کشیدهزایران خط لوله را تا مر

سال باید تا پایانکهاقدامی در این زمینه صورت ندادهینبود منابع مال

.میالدی تکمیل می کرد۲۰١٤
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این هیچگاه متاسفانه ، و عالیق دو کشور به همکاریبا وجود دارا بودن مرزهای خاکی مشترک
.گرم توصیف نشده استتعامالت عمیقا 

تنوعی از اجبار در خرده روابط سیاسی و اقتصادی دو طرف، موجب قطع نشدن کامل روابط بوده اس  .

 رب ، بجای روابط گرم با دول عایران، هیچگاه مایل به جانشین کردن رابطه با پاکستاندولت های
.نبوده اندخلیج فارسحوزه 

 حاضر شده اند روابط آمریکاو کشورهای عربدر موارد متعددی، به موجب فشارهای وارده از جانب ،
.  را قطع نمایندایراناقتصادی با 

 و سالحو قاچاق مواد مخدرعدم تمایل به برقراری امنیت مرزی از جانب دولت پاکستان و همچنین
از جانب طرف پاکستانی، مهم ترین چالش های موجود در IPIخط لوله گازدر نهایت، عدم پیشرفت 

.روابط دوجانبه می باشد
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%DA%AF%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%B5%D9%84%D8%AD


 ،در و چند گروه تروریستی دیگر نیز جندهللاگروه از طرفی

های و تعلیم نیروخاک پاکستان به مبارزه مسلحانه با ایران 

.دنمی پردازانتحاری 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87


،همکیشی و همزبانیبدلیل دردوطرف مرز یماقوا➢

ی مفرطبیکار،فقرشدید، قرارگرفتن درجوار هالل طالیی بلحاظ کشت و قاچاق موادمخدر➢

وهای منطقه و فرامنطقه ای نظیر عربستان و امریکا تحضور قدر➢

قرارگرفتن پایگاه های گروه های تروریستی نظیر القاعده دراین منطقه و➢

...  ثبات و امنیت مرزیعدم توانایی دولت پاکستان درایجاد➢

ددو کشورایران متحمل خسارات جبران ناپذیری میگرسبب ناامنی این مرز شدهگاها ➢
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المللی سازیبین انگیزشهای

در حال حاضر عدم تعادل مشهود است. تخصیص بودجه متعادل به دانشگاهها جهت فعالیتهای بین المللی.

 تخصیص تتمه بودجه را به حساب دانشگاه سیستان و % 50با توجه به اتمام دور اول پروژه ها، وزارت علوم واریزی

.بلوچستان دستور فرمایند

ا برای ممانعت از هر گونه شبهه ای، اعالم رویه ای یکسان از سوی وزارت علوم در خصوص نحوه ی انتخاب پروژه ه

داردبودجه ی اختصاص داده شده به محققین ایرانی در مقایسه با محققین همتا از کشورهای دیگر نیاز به همگرایی.

چالش همکاری همتای پاکستانی در انجام پروژه ی مشترک

بین المللی و تدبیر کلی وزارتخانه به تسهیل در دسترسی راحتتر امور بین الملل دانشگاهها به بودجه اختصاص یافته

بودجه پروژه های مشترک
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با عرض تشکر از 

حوصله کلیه عزیزان


