گزارش عملکرد سال 1399
دانشگاه بین المللی چابهار
با التزام به برنامه ابالغی از سوی مدیرعامل محترم
سازمان منطقه آزاد چابهار

اجرای نظام الکترونیک در فرآیندهای دانشجویان،

تحقق  100درصدی

اعضای هیات علمی و پرسنل

با بکارگیری سامانه جامع صدف

2

شناسایی و توسعه رشته های دانشگاه

بازشناسایی  8رشته دانشگاهی جدید متناسب با ماموریت های سازمان منطقه

3

تبدیل مرکز اقامتی به هتل آپارتمان

4

برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت آموزشی دبیرستان دانا

تحقق  50درصدی

و توانا

با بکارگیری مجموعه برنامه های مدون مشاوره تحصیلی

سامان دهی و برنامه ریزی مجموعه تلتا (زبان

تحقق  80درصدی

انگلیسی)

با جذب بیش از  60زبان آموز

1

آزاد چابهار
در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
تحقق  50درصدی
با انعقاد قرارداد با شرکت مشاور و تهیه و تدوین و رونمایی از مطالعات طرح
بهسازی مجموعه خوابگاه امام علی(ع) و
اعالن فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار

5

و بکارگیری سامانه مدیریت کالسهای زبان
6
7

برنامه ریزی در جهت جذب شرکت های صادراتگرا و

تحقق  40درصدی

صنایع وابسته به تحوالت منطقه

با استقرار  4شرکت صادرات گرا از  6واحد ظرفیت تعریف شده

گسترش و همکاری های علمی و پژوهشی با

تحقق  100درصدی

دانشگاه ها و پارک ها

با انعقاد  13تفاهم نامه همکاری بین دانشگاهی
و انعقاد  12قرارداد همکاری علمی و آموزشی و پژوهشی

8

سامان دهی وضعیت جاری آموزش دانشگاه و توسعه

تحقق  70درصدی

و تقویت آموزش های مجازی

با جذب مشاور آموزشی با تجربه
صرف بیش از  1000نفر/ساعت جهت اصالح رویه ها

9

ارتقای توانمندی کارکنان دانشگاه در بخش های

تحقق  70درصدی

مختلف از جمله روابط بین المللی دانشگاه

با بهره مندی از بازدیدهای میدانی
و برگزاری بیش از  20ساعت دوره های آموزشی تخصصی

10

برنامه ریزی به منظور جذب دانشجو در رشته های

افزایش  85درصدی جذب دانشجو به نسبت  3ساله اخیر

جاری

جذب  33دانشجوی غیر ایرانی برای نخستین بار

جذب  387دانشجوی ایرانی و غیرایرانی در سال 1399
11

جذب دانشجوی مشترک خارجی با دانشگاه علوم

تحقق  30درصدی

پزشکی ایران

اخذ موافقت های الزم جهت اجرای دوره های آموزشی بعد از برطرف شدن
محدودیت های همه گیری کرونا

12
13

پیگیری طرح های عمرانی دارای اولویت و نگهداری

آغاز طرح امکان سنجی و معماری منطقه ویژه فناور (تحقق )%10

ساختمان ها

تکمیل طرح تبدیل مرکز اقامتی به هتل  4ستاره (تحقق )%100

توسعه و تقویت مراکز کارآفرینی ،رشد و پارک

تحقق  60درصدی

فناوری

با افزایش تعداد واحدهای فناور جذب شده
با تاسیس مرکز نوآوری
مدیریت مرکز نوآوری ،خدمات و پایدارسازی خوشه کسب و کار شیالت
(مستقر در شهرک صنعتی کنارک)

14

سامان دهی امور مالی و بستن حساب های سال 98

15

برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

16

ارتقاء شاخص های پژوهشی ،فناوری در دانشگاه

تحقق 100درصدی
با بستن حساب مالی دانشگاه در سال  98و تایید هیئت امناء محترم
مدیریت در هزینه ها و وصول مطالبات
مغایرت گیری با حساب های سازمان منطقه آزاد چابهار
تحقق  90درصدی
با برگزاری بیش از  50دوره آموزشی کوتاه مدت و کارگاه های تخصصی
آزاد و سفارشی
با بکارگیری سامانه جامع آموزش مجازی
تحقق  80درصدی
با راه اندازی اداره ارتباط با صنعت
عقد اولین قرارداد پژوهشی با شرکت شهرک های صنعتی به ارزش  25میلیون
تومان
تصویب طرح قرارداد پژوهشی با شهرداری چابهار به ارزش  76میلیون تومان
تجهیز مرکز کامپیوتر دانشگاه ( 16دستگاه کامپیوتر)
احیاء مجله آمایش سرزمین
توسعه کتابخانه دیجیتال

اهم سایر اقدامات صورت گرفته
17

حوزه مدیریت امور دانشجویی

راه اندازی مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی
راه اندازی بخش مدیریت خوابگاه های دانشجویی
در آمدزایی از سوییت های دانشجویی

برگزاری مراسم فرهنگی
18

حوزه امور بین الملل

19

حوزه تاسیسات و پشتیبانی

20

سایت

رونمایی از سایت جدید دانشگاه

21

سند راهبردی

رونمایی از نخستین سند راهبردی دانشگاه در افق 1404

ایجاد دفتر روابط بین الملل
راه اندازی دایره کنسولگری و روادید
تجهیز مجموعه دانشگاه به سیستم دوربین های مدار بسته
اجرای فضای کار مشارکتی با همکاری نهاد ریاست جمهوری
طراحی و مطالعات پروژه تغییر کاربری ساختمان خوابگاه الزهرا با همکاری
شرکت مشاور کرانه پایدار پارس
نظارت بر اجرای خط لوله آب از پمپ خانه مرکزی به ساختمانهای اقامتی
امام علی (ع) و الزهرا

راه های ارتباطی
تلفن ثابت

+9835314303
Phone Number

+9835314310

لینک واتساپ

https://chat.whatsapp.com/G2cEA9DUmgHBt7Y9rY5Fxp

WhatsApp Link

اینستاگرام

iuc_ac_ir

Instagram, Facebook

آدرس ایمیل

info@iuc.ac.ir

Email Address

وب سایت

Website
www.iuc.ac.ir
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آدرس دانشگاه

بین المللی چابهار -کد پستی9971777559 :
Address: international university of Chabahar
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Iran
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