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 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راه اندازی گروه باستان شناسی دردانشگاه سیستان و بلوچستان 

  در دانشگاه  "باستان شناسیپژوهشکده علوم "راه اندازی اولین پژوهشکده مطالعات میان رشته ای در باستان شناسی تحت عنوان

 سیستان و بلوچستان

 پژوهشی تحت عنوان-راه اندازی اولین مجله انگلیسی زبان باستان شناسی با رتبه علمی:  Iranian Journal of 

Archaeological Studies 

 ایرانشهر-مشارکت در راه اندازی گروه باستان شناسی دانشگاه والیت 

 
 

 طراح احداث شهرکها و بازارچه های صنایع دستی استان سیستان و بلوجستان 

 (یناتساب هطوحم 10) طرح بررسی سیستماتیک و حفاری در محوطه های حوزه روباهک دزک سراوان 

 ناتسچولب رد ینیسح هاچ هطوحم میرح داهنشیپ و هصرع نییعت روظنم هب ینز هنامگ 

 

 

 طراحی و استاندارد سازی فناوری بومی سفال شهرسوخته در منطقه  سیستان 

 شناسی شهرسوخته سیستان در راستای تقویت صنعت گردشگری طراحی پارک باستان 

 

  

 مشاوره با منطقه آزاد پارس جنوبی در راستای تقویت زمینه های بومی در مقابل هجمه صنایع مرتبط با منابع فسیلی 

 یتسد عیانص و یرگشدرگ ،یگنهرف ثاریم ترازو هب هتسباو یرگشدرگ و یگنهرف ثاریم هاگشهوژپ اب همان مهافت 

 ناریا یلم هزوم اب همان مهافت 

 

 

مهدی دکتر 

 مرتضوی

 حوزه تخصصی مرتبه علمی 

  یش از تاریخپ-باستان شناسی  دانشیار

 پست الکترونیکی دانشکده دانشگاه

ادبیات و علوم  سیستان و بلوچستان 

  انسانی

mehdi.mortazavi@lihu.usb.ac.ir   

 دستاوردهای ویژه کاربردی

 رهای علمی و تشکل های تخصصی اثرگذاایجاد و فعالیت شبکهنقش آفرینی مؤثر در 

 تقاضامحورمهمترین قراردادهای 

 وری و کارآییهای ویژه با نهادها و صنایع کشور برای بهبود بهرههمکاری

 ایهای ملی و منطقهریزیها و برنامهتجارب مشارکت در فعالیت
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 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

 رد 98 و 97 یاهلاس یط کرتشم ینادیم یاهتیلاعف یاتسار رد هناگادج تروص هب اداناک و ایلاتیا ،نامع یاهروشک نیققحم زا توعد 

 بآ یتنس عبانم زا یرو هرهب و تیریدم و یسانش ناتساب تاعلاطم تهج

 98 و 97 یاهلاس یط اداناک و ایلاتیا ،نامع یاهروشک نیققحم طسوت اه هاگراک نیدنچ یرازگرب ،  

 98 ات 95 یاهلاس یط یناریا نیققحم طسوت ددعنم یاههاگراک یرازگرب  

 99 لاس رد انورک نارود رد یزاجم هاگراک نیدنچ  یرازگرب 

 به عنوان عضو هیات موسس  مشارکت در راه اندازی انجمن موزه، حفاظت و مرمت آثار تاریخی ایران 

 )مشاوره با سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی )سمت( )باستان شناسی متون مقدس 

  در راستای راه اندازی شعبه جنوب شرق در دانشگاه سیستان و بلوچستانمشاوره با انجمن فناوری های بومی 

  عضو فعال انجمن باستان شناسی جنوب آسیاSociety of South Asian Archaeology (SOSAA) در کشور هند 

 راه اندازی  و یسانش ناتساب مولع هدکشهوژپ یاهیدنمناوت و تاناکما زا دیدزاب یارب وئمزیا ییایلاتیا هسسوم هسیئر تایه زا توعد

 هسسوم نیا سیئر طسوت در دانشگاه سیستان و بلوچستانISMEO دفتر موسسه ایتالیایی ایزمئو 

 تالیایی ایزمئومسئول موسسه ای ایرانی عضو ISMEO 

  شامل:مشارکت در برگزاری دو کنفرانس بین المللی در کشور ایتالیا 

1-19th European association of South Asian Archaeology, Ravenna, Italy, 2007 

2-  The Middle Asian Interaction Sphere, Ravenna, Italy, 2007 

  :برگزاری و دبیر علمی کنفرانس بین المللیInternational Congress of the Society of South Asian  th4

Archaeology (4SOSAA) 2012 

  کنفرانس بین المللی مجازی:  یملعبرگزاری و دبیرInternational Virtual Conference on Archaeology of Iran 

and Adjacent Regions 2020 

  باستان شناسی  نشست بین المللی مجازی یملعدبیر برگزاری و :International Virtual Conference on 

Archaeology 2020 

 نشست بین المللی مجازی گردشگری میراث فرهنگی:   یملع برگزاری و دبیرInternational Virtual Event of Cultural 

Heritage Tourism 2020 

 نشگاه سیستان و بلوچستان سردبیر مجله انگلیسی زبان باستان شناسی داIranian Journal of Archaeological Studies 

  ملیعلمی پژوهشی عضویت در هیات تحریریه مجالت: 

 Journal of Archaeological Studies, In Persian.  (University of Tehran, Iran) 

https://jarcs.ut.ac.ir/  
 Journal of Archaeological Researches, In Persian, (University of Bu Ali Sina, Hamadan, Iran.)  

https://nbsh.basu.ac.ir/ 

 عضویت در مجالت بین المللی: 

 Iranian Journal of Archaeological Studies, In English (University of Sistan and Baluchestan, Iran) 

https://ijas.usb.ac.ir/ 

 International Journal of Historical Archaeology, In English. (USA) 

https://www.springer.com/journal/10761/editors 

 Journal of Ancient Asia (Society of South Asian Archaeology), In English, (India) 

http://www.ancient-asia-journal.com/index.php/aa 
 Journal of Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, In English, (Russia) 

https://archaeology.nsc.ru/en/publications/jr-aeae-en/#metka_05 

https://jarcs.ut.ac.ir/
https://nbsh.basu.ac.ir/
https://nbsh.basu.ac.ir/
https://ijas.usb.ac.ir/
https://www.springer.com/journal/10761/editors
http://www.ancient-asia-journal.com/index.php/aa
https://archaeology.nsc.ru/en/publications/jr-aeae-en/#metka_05

