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فردوسي مشهددانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا سياسي، دانشگاه 

بازديد علمي از سوي انجمن ژئوپليتيك شعبه خراسان رضوي دانشگاه فردوسي مشهد 15/8/1395تا 11/8/1395از تاريخ 

. براي دانشجويان كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي برگزار شد

كه به زاهدانكه در دانشگاه "ايرانتوسعه ناحيه ژئوپليتيك جنوب شرق "كنگره انجمن ژئوپليتيك نهميناين سفر با هدف شركت در 

، برنامه ريزي برگزار شدانجمن جغرافيا و برنامه ريزي مناطق مرزي ايران و دانشگاهسيستان و بلوچستانهمت انجمن ژئوپليتيك ايران و

.گرديد



عه مرز، با تاكيد بر جنوب بهره گيري از ديدگاه هاي علمي صاحب نظران حوزه ژئوپليتيك و امور امنيت و توساين كنگره با هدف 

مد در جهت توسعه و ارتقاي جايگاه كاركردي و ايفاي هرچه بيشتر نقش ملي و منطقه اي اين ناحيه آشرق كشور، ارايه راهبردهاي كار

.بوده است

وي،دكتر سخنران ويژه دكتر سيديحيي صف4آبان ماه در افتتاحيه شاهد حضور 12با تالش مديران علمي و اجرايي اين همايش، 

كردواني و دكتر حسين نصيري بوديم و بعد از آنان مقاالت برگزيده سخنراني و پوستر ارايه شدند و زمحمدرضا حافظ نيا، دكتر پروي

.آبان ماه اختتاميه همايش مقاالت برتر ارايه و از پژوهشگران برتر نيز قدرداني شد13در 

زاده به عنوان كه در اين بين مقاالت دكتر اعظمي و خانم ياراحمدي، دكتر زرقاني و خانم بخشي، آقاي سميعي اصفهاني و مظفري 

.مقاالت برتر همايش شناخته شد و بر موفقيت هاي  انجمن ژئوپليتيك شعبه خراسان افزود



:كه شرح مختصري از آن را بيان مي كنيمپس از همايش دو برنامه زاهدان گردي و سيستان گردي برگزار شد 

بازديدها در زاهدان •

موزه منطقه اي جنوب شرق ايران در شهر زاهدان-1

در اين موزه . هاي بزرگ تاريخي، فرهنگي و هنري منطقه اي در جنوب شرق ايران استيكي از بزرگترين موزهاين موزه

.نمايش گذاشته شده استآثار باستاني، پوشش محليو گونه هاي جانوران استان به 



مركز اسناد و كتابخانه ملي سيستان و بلوچستان-2

در اين كتابخانه ما از كتابخانه ايرانشناسي دكتر ايرج افشار سيستاني كه با وقف كتابخانه شخصي، دست نوشته ها و هداياي 

. دريافتي خود در مركز اسناد و كتابخانه ملي سيستان و بلوچستان ايجاد كرده بودند ديدن نموديم

بازديدهاي سيستان•

يادمان شهداي عمليات تروريستي تاسوكي-3

.نفر شده بود24باعث به شهادت رسيدن 1384عمليات تروريستي كه در سال



قلعه رستم-4

ست به گفته كارشناس باستان هاي سيستاني در زمان صفويه امربوط به خانرين قلعه دوران صفوي است كهتاين قلعه بزرگ

از اين قلعه، قلعه ديگري بود كه در زمان صلح كه با ما همراه بود اين قلعه در زمان هاي جنگ استفاده مي شود و قبلشناس 

.از آن استفاده مي كردند



شهر سوخته-5

بناهاي يادماني و ،كاخ، شهربخش مسكوني ما به خاطر كمي وقت تنها از تاريخچه اين شهر به چهار قرن قبل از ميالد مسيح بر ميگردد 

.بازديد كرديمگورستان 

كشف يك چشم : پيشرفت هاي شگفت انگيز علمي مردمان اين شهر است؛ ماننداكتشافات باستان شناسان گوياي 

مصنوعي،جراحي مغز، خط كشي با دقت نيم ميليمتري،تخته نرده اي كه به عنوان قديمي ترين تخته نرده جهان است، نخستين 

.... ميشن جهان و يان



چاه نيمه زهك-6

چاه نيمه زهك بوديم منطقه اي گردشگري كه به گفته ساكنين قبل ها بسيار پر پژوهشكده كشاورزي در جواربراي ناهار در

شده خاطر خشكسالي ها با تهديد روبرو بهدرياچه چاه نيمه برگرفته از مازاد آب هيرمند بود كه در سالهاي اخير. رونق بوده

.است



صبح شنبه به .رسيدبه پايان رضويژئوپليتيك شعبه خراسانبا پايان يافتن بازديدها از سيستان و زاهدان سفر پر بار تيم انجمن

.بازگشتيممشهد

و ابراهيم زادهدر اينجا ما دانشجويان بر خود واجب مي دانيم از مردمان خونگرم زاهدان، دانشگاه سيستان و بلوچستان، آقاي دكتر

تشكر و )آقاي دكتر پودينه، آقاي دكتر يغفوري، آقاي دكتر پايدار، آقاي دكتررخشاني و آقاي دكتر بذرافشان(همكاران محترمشان 

.رزوي موفقيت هاي بيشتر را براي اين عزيزان داشته باشيمآقدرداني كنيم و

براي ما دانشجويان فراهم كردند تشكر مي كنيم و ا قاي دكتر اعظمي كه اين سفر رآهمچنين از اساتيد گرامي به خصوص جناب

.آرزوي سالمت وسربلندي برايشان داريم

توسعه همه جانبه سرزمين مان ايرانبه اميد


