
 به خراسان جنوبي فرهنگي –گزارش سفر علمي 

  ١٣٩٧فروردين  ٣٠ لغايت ٢٧

  دانشگاه فردوسي مشهد - انجمن ژئوپليتيك ايران، شعبه خراسان رضوي 

  پوررمضانمجيد و   نرگس حجي پناه  تهيه و تنظيم گزارش:

  ، سيد محمد باقر موسويعكاسان: مريم ساجدي

 جغرافيا كارشناسي دانشجويان و سياسي جغرافياي ارشد كارشناسي و دكتري دانشجويان فرهنگي -علمي سفر

 دومين و ژئوپليتيك انجمن كنگره دهمين در شركت هدف با بيرجند شهر صدمق به مشهد فردوسي دانشگاه

 اي،منطقه -محلي توسعه و ژئوپليتيك " عنوان با ايران مرزي مناطق ريزي برنامه و جغرافيا ملي همايش

 برجسته اساتيد همراهي .گرديد آغاز ١٣٩٧فروردين  ٢٧ دوشنبه صبح از  "ايران شرق يداريپا در رويكردي

 و دانشجويان بيشتر هرچه استفاده موجب اعظمي هادي دكتر سرپرستي آقاي و سفر اين در جغرافيا گروه

 تدارك هايبرنامه و سفر مسير هاي برنامه در فرهنگي - علمي تذكرات و نكات مجموعه از در سفر حاضرين

   .گرديد سفر مقصد در شده ديده

جلوي دانشكده ادبيات و علوم انساني و با حركت از   ١٣٩٧فروردين ٢٧روز دوشنبه صبح ٧ سفر از ساعت

  يد.آغاز گرد بيرجندبه سمت   مشهد دانشگاه فردوسي



  

   و علوم انساني فروردين حركت از جلوي دانشكده ادبيات ٢٧دوشنبه 

 تاريخي شهر از گذر با سفر مسيردر سفر، تنوع و بهره حداكثري از سفر تدارك ديده شده،  براي پربار نمودن

، پيش بيني شده بود كه براي همراهان بسيار است دنيا قنات ترين كهن كه گناباد قصبه قنات از بازديد، گناباد

   جذاب و ديدني بود. 

  



  

  قنات قصبه گنابادفروردين  ٢٧دوشنبه 

 بيشتر چه هر آشنايي تا گرديد باعث رياب گردشگري هدف روستاي جمله از ،تاريخي ناماكبازديد از 

نهار نيز در يكي از سايتهاي بومگردي صرف . دهد رخ ايران تاريخ در طبيعي منابع مديريت زمينه در دانشجويان

  شد.

  

  فروردين روستاي بوم گردي رياب ٢٧دوشنبه 



 بافروردين  ٢٨سه شنبه   همانسراي دانشگاه بيرجند ساكن شديم.يم به بيرجند رسيديم و در ١٩ساعت  دحدو

 و جغرافيا ملي همايش دومين و ايران ژئوپليتيك انجمن كنگره دهمين برگزاري از روز اولين در شركت

 از مشهد فردوسي دانشگاه دانشجوياناساتيد و  بيرجند، دانشگاه ميزباني به ايران مرزي مناطق ريزيهبرنام

 هيئت عضو نيا حافظ محمدرضا دكتر و ايران ژئوپليتيك انجمن رياست يزدي پاپلي حسين محمد دكتر سخنراني

، آقاي دكتر مروج الشريعه استاندار خراسان ايران ژئوپليتيك انجمن ينموسس از و مدرس تربيت دانشگاه علمي

  .نمودند استفاده كنگره نخست روز هاي برنامه ديگر وجنوبي 

  

  

  ژئوپليتيك انجمن كنگره دهمينروردين اولين روز ف ٢٨سه شنبه 



دانشجويان  اساتيد و تمامي، ژئوپليتيك انجمن كنگره دهميندومين روز  ،فروردين ٢٩صبح روز چهارشنبه در 

اين بيانيه نهايي با اختتاميه همايش و قرائت و انجاميد طول به در همايش حضور يافتند كه تا ظهر چهارشنبه 

  كنگره به پايان رسيد.

 

  توسط دكتر اعظمي بيانه نهاييفروردين قرائت  ٢٩چهارشنبه 

 ،باغ اكبريهبازديد از كه شامل شهر بيرجند  بازديد ازهمان روز راهي عصر  در استراحت ونهار از صرف بعد  

  شديم. بود، ي بيرجندقلعه تاريخ وقديمي بيرجند،  ب انبارآ، مدرسه شوكتيهاقامتگاه بوم گردي زاغ پور، 

  

  باغ اكبريه



 

  اقامتگاه بوم گردي زاغ پور

  

  مدرسه شوكتيه

  

  آب انبار قديمي بيرجند



  

  قلعه تاريخي بيرجند

   .و در نهايت پارك جنگلي و فاتحه بر سر مزار پروفسور گنجي و بازگشت به استراحتگاه و پايان روز چهارشنبه

  

هاي كنگره پيش بيني شده بود، بازديد از مناطق مرزي استان خراسان رنامههاي مفيد كه در ادامه باز برنامه

پنجشنبه ساعت شش صبح جنوبي بود كه با مديريت وميزباني شايسته مرزباني استان انجام شد. اين بازديدها از 

مرزي در پايانه  جامعي توضحياتآغاز شد. پس از صرف صبحانه، به سمت پايانه مرزي ماهيرود فروردين  ٣٠

فرماندهي مرزباني و مديران پايانه ارائه شد و به سواالتي چند از پرسشهاي اساتيد و دانشجويان ماهيرود توسط 



شديم.  انمرز بين ايران و افغانستان ٧٦ميل مرزي بازديد از و بازديدي هم از پايانه. سپس راهي  پاسخ داده شد

  .مرزي بوديمهنگ مزرعه در ان غيور همان مرزبانيم هم براي نهار

  
  پايانه مرزي ماهيرودو مديريت مرزباني  با فرماندهيجلسه  ،فروردين ٣٠پنج شنبه 

  

  ٧٦فروردين بازديد از ميل مرزي  ٣٠پنج شنبه 

  . ديدن كرديم فورگقلعه تاريخي از  حركت به سمت مشهد نهار در مسير از صرف  بعد  



 

بامداد به مشهد رسيديم و اين سفر مفيد، موثر و  ٣عازم مشهد شديم و در نهايت در ساعت  ١٨ساعت 

  انگيز به پايان رسيد.خاطره

 ئيسرسرپرست سفر، آقاي دكتر اعظمي،  دانيم از دست اندركاران برگزاري سفر، ازدر انتها بر خود الزم مي

 نمايندگيبه (ه، برگزاري كنگر محترم دست اندركاران آقاي دكتر رادمرد، وم انساني،لدانشكده ادبيات و عمحترم 

)، مرزباني محترم خراسان جنوبي، مدير محترم پايگاه جهاني قنات آقاي دكتر اسكندري و آقاي دكتر بخشي

و تمام عزيزاني كه شرايط برگزاري اين سفر را براي ما فراهم نمودند قدرداني و  قصبه، آقاي صنوبري

 وزافزون را برايشان مسئلت نماييم. سپاسگزاري نموده و از درگاه ايزد متعال سالمتي و توفيق ر


