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گزارش عملکرد سال  1400دانشگاه بنیاملللی چاهبار

ماموریتهای بنیاملللی
ناصر آبروش

سرپرست دانشگاه
بنیاملللی چاهبار

امروز خــدا را شــاکرم بابت لطــف و نگاه
ویژهاش که اجازه داد بضاعتم را در فضایی
ماننــد دانشــگاه بنیاملللــی چاهبــار به
کار بگریم .دانشــگایه بزرگ کــه نیاز بود
در راســتای اهداف ســازماین و بــر مبنای
برنامههــای ســند توســعه دانشــگاه و
همچنــن نــگاه بــه مأموریتهــای
ســواحل مکران گام بــردارد .الحمدهللا
در ســال  ۱۴۰۰ایــن دانشــگاه همــگام بــا
دیگــر دانشــگاههای کشــور اما بــا چند
تفــاوت مهــم توانســت هــم در اســتان
سیستان و بلوچســتان و کشــور و هم در
حوزه بنیامللل بــه دســتاوردهای خویب
دســت پیــدا کنــد .ســال  1400را بــا
دورنــایی بــرای به اتــام رســاندن
ماموریتهای مهم دانشگاه آغاز
کردیم که به لطف خــدا تامیم آهنا

محقق شد.
اولــن ماموریت گرفنت برنــد بنیاملللی
دانشــگاه بود .یــی از مهمرتیــن کارهای
عقبافتــاده دانشــگاه بود کــه محقق،
ثبت و در اساسنامه هم اصالح شد.
ماموریــت دوم بــه ســرانجام رســاندن
مطالعــات منطقــه ویــژه فــن آور بــود.
مطالعــایت کــه 11مــاه زمــان برد تــا هاب
تکنولوژی جنوب کشور که اثرات مهمی
در اکوسیستم نوآوری در بلندمدت دارد
وارد فاز و فصل جدیدی شود.
قدمسومافزایشجذبدانشجویانحوزه
بنیامللل بود .دانشگاه بنی املللی چاهبار
حاالاینافتخار راداردتامزیبانشایستهای
برای دانشــجویان نخبه خاریج کشورهای
همسایه باشــد؛ دانشــجویاین که نسبت
به ســال قبل ،افزایــش 300درصــدی پیدا
کردهاند که نشــان از مقبولیت دانشــگاه
بنیاملللی چاهبار و کیفیــت آموزیش آن در
نگاهدانشجویانبنیاملللدارد.

سرمقاله

گام چهارم اســتفاده از ظرفیت نریوهای
دانشــگاه در توســعه بلندمــدت و
همچننی اتکا به نریوهای جوان و فضای
همــدیل در دانشــگاه اســت کــه باعــث
اتفاقات خوب شدهاند .دانشگاه چاهبار
حاال عــاوه بــر یک موسســه آمــوزیش،
تبدیل به فضایی برای تبادل توامان علم
و اندیشه بنی جوانان شده است.
ماموریــت پنجــم ما ایجــاد ارتبــاط بنی
دانشــگاه با بخــش صنعــت بود .یــی از
ویژیگهــای دانشــگاههای نســل چهارم
در دنیــا ارتبــاط فضای آمــوزیش با بخش
صنعــت اســت و دانشــگاه بــن املللــی
چاهبــار بــرای ارتقای خــودش و رســیدن
به اســتانداردهای دانشــگاههای نســل
چهارم ،توانست پس از  ۶ماه این ارتباط را
به صورت زیرساخیت اجرایی کند.
دســتاوردهای دیگــری هــم در یکســال
گذشــته بــه دســت آمدهاند کــه طبیعتا
در قالــب ایــن یادداشــت نمیگنجند و
به تفصیــل در گزارش عملکرد یکســاله
دربارهشــان اطالعرســاین کردهایــم .بــا
وجود وصــول به ایــن دســتاوردها ،اما با
ظرفیتهــای موجــود و البتــه حامیــت

ســازمان منطقــه آزاد چاهبــار کــه متویل
اصــی ایــن دانشــگاه اســت ،ماموریت
اصیل ما پیشگام شدن در تغیری الگوهای
نظام توســعه با شــعار «دانشــگاه نسل
چهــارم» و تربیــت دانشــجوی متعهد و
متخصــص و بااخــاق بــرای کارآفرینان
اســت .دانشــجویاین کــه قــرار اســت در
آینده نقش اصیل را در خانواده و جامعه
داشــته باشــند و تامم دغدغه دانشگاه
چاهبار ایجاد ظرفیتهای بیشــر در این
دانشــجویان برای حوزه کار و زندیگ است
تا با توکل بر خداوند بتوانند برای توسعه
ســواحل مکران ،حوزه بنیامللــل و البته
در بطــن خانوادههایشــان نقش مهم و
کلیدی برعهده بگریند.
و من هللا توفیق

ماموریت اصیل
ما پیشگام
شدن در تغیری
الگوهای نظام
توسعه با شعار
«دانشگاه نسل
چهارم» و تربیت
دانشجوی
متعهد و
متخصص و
بااخالق برای
کارآفرینان است
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اهمیت
انتقال دانش و تکنولوژی

مدیریت و انتقــال دانــش و تکنولوژی ،یــی از اســایسترین بحثهای
مدیریــی در کشــورهای در حــال توســعه اســت .مدیریــت دانــش و
انتقــال فناوری یمتواننــد در کنار هم مزایــای قابل توجهــی به صاحبان
کســبوکار بدهند و با فقدان این دو در کنار هم ،باید متحمل هزینهها
و دوبارهکاریهای متعدد و بزرگ در مقیاس میل شــد؛ چه بســا فاصله و
عقبماندیگ بسیاری از کشورها در برابر کشورهای صاحبقدرت ،ناتواین
آنها در نگهداری و انتقال آن اطالعات و تجربههایی اســت که با هزینه
گزاف آموختهاند؛ در حایل که کشورهای پیشرو نه تنها از اشتباهات خود
درس یمگرینــد ،بلکه انتقال فنــاوری و دانش را به عنــوان راهکاری برای
توسعه دانش خودشان هم یمبینند .از هر 10آمریکایی8 ،نفر به اینرتنت
و دنیای اطالعات دسرتیس دارند ،در حایل که در قاره آفریقا از هر 250نفر،
تنها یکنفــر به اینرتنــت و طبعاًجهان دانــش و فناوری دســریس دارد.
همنی مثال ســاده و فاصله معنادار جامعه آمریکایی با ساکنان آفریقا
به خویب اهمیت انتقال دانش و تکنولوژی را نشان یمدهد.
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مسری

اهمیت انتقال دانش و تکنولوژی

انتقال دانش و تکنولوژی

شناسایی
دانش

فهرسیت از فناوریهای موجود یا موردنیاز جمعآوری
یمشود.

انتخاب
دانش و
فناوری

هر سازمان با توجه به اهداف اسرتاتژیک و عملیایت
خود گزینههایی را از میان فناوریهای فهرست شده
در مرحله قبل انتخاب یمکند.

کسب
فناوری

فناوریهای انتخابشده با آموزش کسب یمشوند و
جهت استفاده در اختیار سازمان قرار یمگریند.

هبرهبرداری
از فناوری

تکنولوژی،درتولیدیاهببودمحصوالتوخدماتجدید
استفادهیمشودودرهنایتمنجربهافزایشخلقثروتو
رقابتپذیریمبتینبرتکنولوژیبرایسازمانخواهدشد.

حفاظت

اولحفاظتاز اسرار ومزیتهایرقابیتسازمانکهدر
فناوریپنهانهستندودومپیشبیینروشهاییبرای
مستندسازیوحفاظتاز تجاربودانشافرادسازمان.

یادگریی

جذب و بویمسازی دانش و تکنولوژی با انجام دادن و
استفاده و تعامل با دیگران.
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تقویم انتقال دانش
و تکنولوژی در هشر چاهبار
افتتاح مرکز رشد

مرکز رشد یا انکوباتور
دانشگاه بنیاملللی
چاهبار در سال
 1387برای حامیت
از کارآفرینان و
صاحبان ایدههای
خالق آغاز به کار کرد.

ایران و چنی

هبمنماه  1397توافقنامهای بنی دانشگاه
بنیاملللی چاهبار و مرکز نوآوری ایران و چنی امضا
یمشود.

توافقنامهای بنی دانشگاه
بنیاملللی چاهبار و مرکز
نوآوری ایران و چنی امضا
یمشود .تاسیس دفرتی در
چاهبار و اتصال اکوسیستم
نوآوری و فناوری ایران به
اکوسیستم تجاریسازی و
توسعه بازار چنی هدف این
توافقنامه است.

1396- 1387
1387

سالهای رخوت

مرکز رشد از زمان راهاندازی
تا سال  1396در مجموع
5شرکت مختلف را تحت
پوشش قرار یمدهد .در این
مدت داستان استارتآپها
وارد اتمسفر انتقال دانش
و تکنولوژی نشده است و
شرکتهایی بودند؛ اما به
دلیل نبود حامیتهای الزم
حضور کمرنیگ در مرکز رشد
داشتند.

هبمن 1397

انتقال دانش و تکنولوژی در هشر چاهبار از سال 1387
با افتتاح مرکز رشد دانشگاه بنیاملیل آغاز و با طرح جامع
منطقه ویژه فناوری در سال  1400به اوج خود رسید
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تقویم

منطقهای برای تکنولوژی

افتتاح پردیس

اولنی گامهای تحول
برداشته یمشود و با
همکاری پارک علم و فناوری
مرکز سیستان و بلوچستان،
پردیس علم و فناوری در
چاهبار افتتاح شد .طی
دوسال گذشته ،تیمهای
مختلفی در حوزههای
متنوع جذب پردیس
فناوری مکران شدهاند.

ماکت منطقه ویژه فناور در دانشگاه چاهبار
نقشه رایه است برای توسعه علم در هشر چاهبار

آغاز طرح منطقه ویژه فناوری
چاهبار .منطقهای برای
اجرای طرحهای جدید به
صورت پایلوت (آزماییش) و
تکنولوژیمحور تا پروژههای
جدید صنعیت و علمی در
مرحله هنایی با مشکل مواجه
نشوند.

هشریور 1399
مرداد 1398

فضایی برای استارت آپ

مرکز نوآوریدانشگاه
بنیاملللی چاهبار در1500مرت
وداخلفضایدانشگاه
بنیاملللیچاهبار افتتاح
یمشود دو سوله همبهاین
مرکز اختصاصپیدایمکند.
محیطیایدهآلبرایانتقال
دانشوتکنولوژی،حامیتاز
شرکتهای صادراتگرا وایجاد
فضاهای اشرتایک در حوزههای
مختلفبرایدانشجویاننوآور
و استارتآپها.

اردیبهشت 1400

مکهاب دانشگاه بنیاملللی چاهبار فرصیت برای
استارتآپهای نوپا به وجود آورده تا تلفیق علم و نریوی جواین
دست به کارهای بزرگ در استان سیستان و بلوچستان بزنند.
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تغیریات دانشگاه از سال  97تا 1400

تحقق یک رویا

تغیــرات دانشــگاه بنیاملللــی چاهبــار در یــک مقطــع زمــاین چهارســاله نشــان یمدهــد اهــداف دانشــگاه در
مســر درســی طرایح شــدهاند و جلو یمرونــد .کایف اســت بدانید در ســال تحصیــی  1400بیــش از هزار دانشــجو
ایــن دانشــگاه را بــرای ادامــه تحصیــل انتخــاب کردهانــد .مقایسـهای میــان ســال تحصیــی  97-98و 99-1400
شــاید طــراز هبــری بــرای توســعه دانشــگاه در تــام بخشهــا محســوب شــود.
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تغیریات

97- 98
2

نفر

99-1400
9

نفر

هیئتعلمی

500

نفر

بدوندانشجوی
بنیاملللی

400
5

نفر

هیئتعلمی

10

هزار نفر

ظرفیتآرشیو

ظرفیتآرشیو

336

نفر دانشجویبنیاملللی

دانشجویبنیاملللی

1100
348

نفر

دانشجو

کالس آموزیش آنالین

دانشجو

کالس آموزیش آنالین

وضعیت دانشجویان بنیاملللی دانشگاه چاهبار

102 132 20 82
آزاد

بورسیه
آموزیش

بورسیه
کامل
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آمار پژوهشها و مقاالت منتشر شده
در دانشگاه بنیاملللی چاهبار

پژوهش ،رمز توسعه و پیشرفت

کایف اســت برنامـ ه کشــورهای توســعهیافته را بــرای رشــد و پیشــرفت در زمینههــای اقتصــادی ،اجتامعــی و
فرهنــی مــرور کنیــد تــا نقــش مهــم و پررنــگ جایــگاه علــم و فنــاوری برســید .یــی از هبرتیــن راههــای ارتقــای
علم و فنــاوری کــه در هنایت منجــر به توســعه هــر کشــوری یمشــود ،پژوهشهــای دانشــجویی و مقالههای
علمــی اســت کــه دانشــجویان در دانشــگاهها منتشــر یمکننــد .مقالههــای علمــی چنــان نقــش برجســته
و انکارناپذیــری در توســعه همهجانبــه و پایــدار کشــور دارنــد کــه آن را رمــز توســعه و پیشــرفت نامیدهانــد.
دانشــگاه بنیاملللــی چاهبــار هــم بــا علــم بــه نقــش موثــر پژوهــش در آینــده علمــی اســتان سیســتان و
بلوچســتان و ایــران ،از طرحهــای پژوهــی دانشــجویان خــود حامیــت یمکنــد .ایــن حامیــت از ســال 1388
کــه اولــن مقــاالت علمــی در دانشــگاه چاهبــار بــه انتشــار رســیدند ،تــا همــن امســال ادامه داشــته اســت.
این اســتمرار در تولیــد مقــاالت علمــی و انتشــار آن در نشــریات معترب دنیــا باعث شــده رتبه دانشــگاه بنی
دانشــگاههای دیگــر اســتان در نمــودار رتبهبنــدی دانشــگاههای جهــان قابــل قبــول باشــد.
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برگزاری دورههای پژوهیش و کارگاههای
متنوع برای آموزش پژوهشگران

سرزمنی پژوهشگران جوان
یــی از مزیتهــای مهــم هشــر چاهبــار قــرار گرفــن در موقعیــی اســراتژیک و مهم بــه لحــاظ جغرافیایی اســت.
همــن برتــری جغرافیــایی هــم باعــث شــده تــا در ســالهای گذشــته خیــی از شــرکتهای دانــش بنیــان و فنــاور
بــرای احــداث کارگاههــا و کارخانههایشــان به ســمت چاهبــار بیاینــد .طبیعتــا تمرکز شــرکتهای دانــش بنیان
در این منطقــه جغرافیایی باعث ورود گســرد ه کارآفرینان جوان شــده اســت .دانشــگاه چاهبار هم در راســتای
ارتقای تــوان علمی دانشــجویان دانشــگاه و کســاین که بــرای کارهای علمــی در این هشــر زندیگ یمکننــد ،اقدام
بــه برگــزاری دورههــای مختلــف بــرای آهنــا کــرده اســت .دورههــایی کــه هدفش بــاال بــردن ســواد علمــی و کیفیت
فــی ایــن افــراد در حوزههــای مختلــف بوده اســت.
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برگزاری کارگاه و دوره پژوهیش
وبینار فرصتهای کارآفریین در دوران پساکرونا
برگزاری کارگاه پروپوزال نوییس
برگزاری کارگاه داده کاوی
برگزاری کارگاه آشنایی با کتابخانه و آموزش با کتابخانه الکرتونیک دانشگاه
سخرناین علمی پژوهشگر بنی املللی استان آقای عبداالحد پاکباز از آملان
کارگاه آشنایی با سامانه های ایرانداک
برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه های الکرتونییک و شیوه نگارش متون علمی و پژوهیش
برگزاری رقابت ارائه سه دقیقهای مقاله
برگزاری وبینار ریاضیات و زنان در گذر زمان
کارگاه مجازی آشنایی با سامانه کتابخانه دیجیتال
برگزاری کارگاه آموزیش زنگ ایران داک ویژه دانشجویان ارشد
برگزاری سمینار چالش های آموزش ریایض و راهکارها
وبینار آشنایی با پایگاه تامنی منابع الکرتونییک مگاپیرپ
نشست علمی تخصیص تون ماهیان در دانشگاه بنیاملللی چاهبار
برگزاری مسابقات متنوع

15
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آمار پایاننامههای دانشگاه چاهبار
در سال 1400

این 130

نفر!

در ســال 130 ،1400نفــر از دانشــجویان دانشــگاه بنیاملللــی چاهبــار در رشــتههای مختلــف ایــن دانشــگاه از
پایــان نامهشــان دفــاع و فــارغ التحصیــل شــدند .دانشــجویاین از گروههــای مدیریــت ،آمایــش ســرزمنی،
عمــران ،تکنولــوژی آمــوزیش و فنــاوری اطالعــات کــه همــی از دانشــگاه بــن املللــی چاهبــار مــدرک گرفتنــد.
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سامانهها و فرآیندهایی که در دانشگاه چاهبار راهاندازی شدند
ایجاد و راه اندازی سامانه مدیریت پایان نامه ها در پورتال سدف
راه اندازی سرویس برگزاری جلسات به صورت مجازی
راه اندازی سرور ادویب کانکت جهت برگزاری کالس های آنالین روی سرور دانشگاه
خرید نرم افزار لیمس جهت مدیریت آ کادیم زبان تلتا
راه اندازی سامانه فصلنامه آمایش و توسعه
راه اندازی کتابخانه الکرتونیک دانشگاه
راه اندازی سامانه آموزش الکرتونیک اسکای روم و پشتیباین آن
راه اندازی نرم افزارهای سیستم آموزش جهت استفاده از سامانه سجاد
راه اندازی پروتکل  eceجهت مکاتبات بنی وزارت علوم و دانشگاهها
راه اندازی سرور بگ بلو بر روی سرور دانشگاه
60
تعداد دانشجویان

نفر

پایاننامههای دفاع شده
در دانشگاه چاهبار به
تفکیک گروه آموزیش
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مرکز رشد و
نوآوری مکران

اســتان محــروم سیســتان و بلوچســتان بــا زیرســاختهای نحیــف اجتامعــی و آموزشهــای ضعیــف ،جــزو
اســتانهایی اســت کــه کمرتیــن مــزان دســتیایب بــه تکنولــوژی بــن جوانانــش وجــود دارد .منطقــه آزاد چاهبــار
بــرای زدودن ایــن نقطــه ضعــف از روی هشر چاهبــار کــه نیــاز بــه بســرهای تکنولوژیمحــور دارد ،با ایســتادن در
کنــار دانشــگاه بنیاملللی چاهبــار ،متویل توســعه دانــش و تکنولوژی شــد .ســال  1387بعــد از گرفــن مجوزهای
الزم از وزارت علــوم ،مرکــز رشــد واحــد فنــاوری دانشــگاه بنیاملللــی چاهبــار راهانــدازی شــد .امــا چندســال بعــد
و ســال  1398و مصــادف بــا ســفر ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی رئیسجمهــور پــروژه هبســازی مرکــز نــوآوری و
شــتابدیه دانشــگاه بنیاملللی چاهبــار بــا حامیتهای ســازمان منطقــه آزاد ایــن هشر کلیــد خــورد .اختصاص
دادن 1850مــر فضــا در دانشــگاه بــن املللــی چاهبــار و دو ســوله بــزرگ بــا وســعت 2هــزار مــر ،اولــن قدمهــا
برای ســاخنت چاهبار هوشــمند بــود .امــروز مرکز رشــد و نــوآوری مکــران با داشــن بخشهــای مختلفــی مانند
گیم و انیمیشــن ،پادکســت ،تولید محتوا ،اســتودیوی ضبــط صدا ،آزمایشــگاه ،مراکــز صادراتگــرا و فضاهای
اشــرا کگرا حــایم هــر نــوع کسـبوکار اســتارتآیپ و تکنولــوژی محــور اســت.
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مرکز رشد و
نوآوری مکران

1

گیم و انیمیشن
آزمایشگاه
استودیوی موسیقی
کارگاه موسیقی
فضای اشرتایک
فضای پادکست
مراکز صادراتگرا

3

مرکز رشد و نوآوری مکران

کسبوکارهای بخش
مرا کز صادراتگرا

2

تجهزیات پزشیک
صنایع برق و الکرتونیک
پهباد و نقشهبرداری هوایی
اصالح نژاد دایم

کسبوکارهای فعال در
مرکز نوآوری مکران

شتابدهنده حوزه آب و معدن
پایلوت صنایع برق و الکرتونیک
فروش و آموزش آنالین صنایع دسیت بلوچستان
تهسلیگری اقتصادی
فروش آنالین مایه
تولید محتوا
گردشگری
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استودیو ی مجهز موسیقی مرکز نوآوری
که تا امروز مزیبان گروههای هرنی زیادی
بوده است.

مکهاب دانشگاه
بنیاملللی چاهبار فرصیت برای
استارتآپهای نوپا به وجود آورده
تا تلفیق علم و نریوی جواین دست
به کارهای بزرگ در استان سیستان
و بلوچستان بزنند.

معامری داخیل و طرایح فضای مرکز نوآوری
دانشگاه بنیاملللی چاهبار کار ییک از تیمهای بویم
استارتاپ مستقر در همنی مرکز است
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فضای دانشگاه بنیاملللی چاهبار
نمونهای از دانشگاههای نسل چهارم
در دنیاست که عالوه بر بحث آموزش به
تربیت نریوی کار در حوزههای مختلف هم
یمپردازد.

بخش گیم و انیمیشن مرکز نوآوری آماده
جذب ایدههای خالقانه در حوز ه بازی و
موشنگرایف و گرافیک است.
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برنامههای دانشجویی-فرهنیگ دانشگاه
با نگایه به اوقات فراغت دانشجویان داخیل و بنیاملللی

تحصیل
و تفریح

یــی از بزرگتریــن تغیــرات موسســات آمــوزیش و دانشــگاههای دنیــا در ســالهای گذشــته ،ایجــاد بســری
بــرای پــر کــردن اوقــات فراغــت دانشــجویان در کنــار امــکان تحصیــل و گذرانــدن دورههــای آمــوزیش اســت.
دیگر نمــی تــوان از دانشــگاه توقع مــکاین را داشــت کــه فقط بــه فکر گذاشــن کالسهــای آمــوزیش و بــاال بردن
ســطح علمی خودش باشــد .بلکــه دانشــگاهها عــاوه بــر رســالت خودشــان در مباحث علمــی ،بایــد تبدیل
بــه مــکاین شــوند کــه بــه نیازهــای رویح دانشــجویان خودشــان هــم توجــه ویــژه داشــته باشــند .بــرای همــن
هــم دانشــگاه چاهبــار بــا نــگاه بــه تغیــرات موسســات آمــوزیش دنیــا ،اقــدام بــه برگــزاری  12برنامــه فرهنــی در
دوســال گذشــته کرده اســت .برنامههــای فرهنیگ متنوع هــم غریمســتقیم باعث بــاال رفنت اطالعــات عمویم
دانشــجویان شــده اســت ،هــم توانســته فضــای مناســی در کنــار تحصیــل بــرای فــراغ آهنــا مهیــا کنــد.
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فرهنیگ

1399

برنامههای فرهنیگ
دانشگاه بنیاملللی چاهبار

اردوی ساحل لیپار
بازدیداز کارخانهپالستیکسازی
جلسهتوجیهیآنالیندانشجویانجدید
بازدید از مزرعهپرورش تمساح پوزه کوتاه
بازدید از سرای در بلوچ
پالژ ساحیلتیس
ضیافتشبیلدا

1400

اردوی ساحل لیپار
ساحللیپار وانجریمعابد
جلسهتوجیهیوآنالیندانشجویانجدید
ضیافتشامبهمناسبتتولدامامعیل
بازدیداز کارخانهپالستیکسازی
پالژ ساحیلتیس
ضیافتشبیلدا
بازدید از صنایع خرد و کالن
برگزاریکارگاههایارتباطباصنعت
بازدید از پرتوشیمی و فوالد
بازدیداز هشرکهایصنعیت
بازدید از انبارهای درحال ساخت
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افزایش دانشجویان غریایراین دانشگاه
بنیاملللی چاهبار در سایل که گذشت

لژیونرهای

علم!

سیاســت دانشــگاه بنیاملللــی چاهبــار از زمــان آغــاز فعالیــت
امــکان ادامــه تحصیــل افــراد فــارغ از تمکــن مــایل ،جنســیت
و حــی ملیــت اســت .دانشــگاه بنیاملللــی چاهبــار بــا توجــه
بــه موقعیــت جغرافیــایی در ســالهای اخــر امــکان تحصیــل
دانشــجویاین از کشــورهای اطراف مانند پاکســتان و افغانستان،
چنی ،هنــد ،قزاقســتان و ترکمنســتان را فراهــم کرده اســت .نکته
جالــب اینکــه آمــار دانشــجویان غریایــراین دانشــگاه ،در یکســال
اخــر رشــد قابــل توجــه و تقریبــا ســه برابــری داشــته اســت .ایــن
آمــار نشــان یمدهــد دانشــگاه بــن املللــی چاهبــار توانســته
مزیبــان خــویب بــرای دانشــجویان کشــورهای اطــراف ایــران باشــد
و در ســالهای آینــده امیدواریــم شــاهد افزایــش بیشــر تعــداد
آهنــا در ایــن دانشــگاه باشــیم.
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دانشجویان غریایراین

آمار دانشجویان
خاریج دانشگاه
بنیاملللی چاهبار

336

تعدادکل

1399

نفر

1400

33
303نفر
نفر
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راهاندازی کتابخانه الکرتونیک دانشگاه
چاهبار ،فرصیت برای مطالعه و تحقیق

مسری سزب

چــه کــی اســت کــه ندانــد کرونــا چــه بــایی بــر ســر زنــدیگ روزمــره
مــا آورد؛ از تعطیــی ادارات و مــدارس گرفتــه ،تــا غریفعــال شــدن
اماکــن عمــویم مثــل ســالنهای ورزیش و کتابخانههــا .امــا
گذشــته از تــام محدودیتهــایی کــه کرونــا پیــش رویــان
گذاشــت ،بعــی مواقــع هــم همــن محدودیتهــا باعــث
اتفاقهای خوب شــدند .ییک از ایــن اتفاقات راهانــدازی کتابخانه
الکرتونیــک دانشــگاه بــود .در روزهــایی که دانشــجویان بــه دلیل
اپیــدیم کرونــا امــکان رفــن بــه دانشــگاه و اســتفاده از کتابخانــه
را نداشــتند ،دانشــگاه بنیاملللــی چاهبــار ایــده الکرتونیــی
کــردن کتابخانــه را اجــرا کــرد .نتیجــه ایــن اتفــاق ،بازدیــد حــدود
3میلیون نفــر از کتابخانه دانشــگاه در یکســال اخری بوده اســت.
کتابخانـهای کــه هــم کمــک حــال دانشــجویان بــرای پیــدا کــردن
کتابهــای مرتبــط بــا رشتهشــان بــود ،هــم یمتوانــد در اوقــات
فراغــت مــردم چاهبــار منــوی خــویب بــرای کتابخــواین و مطالعه به
آهنــا پیشــنهاد بدهــد.
اعضای کتابخانه

نفر

کتب چایپ

1249

کتب نسخه دیجیتال

عنوان

دستهبندی کتابها:

عنوان

10524

مقاالت

1460

عنوان

8429
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اقتصاد خرد رفتار سازماین
بنت ریاضیات ساختامنسازی
سازههای بتین هشرسازی
فناوری اطالعات معامری
مکانیکعمیل مهندیسعمران
فزییک مدیریت

کتابخانه

راهاندازی سامانه فصلنامه آمایش و توسعه
فصلنامه آمایش و توســعه ،نشریهای با دســریس منت باز است که توسط دانشــگاه بنیاملللی چاهبار
منتشر یم شــود .در این فصلنامه ،مقاالت علمی – پژوهیش در حوزه آمایش و توســعه داوری شده و
مقاالتپذیرفتهشدهچاپیمشوند.آمایشوتوسعهیکنشریهمیانرشتهایوچندتخصیصاست
کهدر چهار قلمرو«فضا»«،جمعیت»«،فعالیت»و«توسعه»بهصورتهمزماندر حالانتشارمقاالت
علمی پژوهشگران است .تحقیقایت که در زمینه طرایح ،سنزت ،سیاستگذاری ،طرح ریزی ،برنامه ریزی،
ساماندیه و نظم بخشیدن به امور سرزمنی و فضاها و توسعه جغرافیایی (طبییع و غریطبییع) انجام
یمشود ،در اولویت چاپ در مجله آمایش و توسعه قرار دارند.
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آ کادیم زبان تلتا ،فرصیت برای زبان جدید

Telta world

دانشــگاه چاهبــار همیشــه نــگایه فراتــر از یــک مرکــز آمــوزیش صــرف بــرای دانشــجویانش داشــته اســت .بــا
همــن نــگاه هــم دورههــای آمــوزیش و آزاد مختلفــی ماننــد برگــزاری دورههــای حرف ـهای بــرای اداره بنــادر و
کشــتریاین یــا کارگاههــایی ماننــد بســتهبندی خرمــا و برگــزاری دوره آمــوزش هبیــاری کــرده اســت .در کنــار ایــن
دورههــا ،آ کادیم زبــان تلتــا از ســال  1396همیشــه و بــه طــور مــداوم در دانشــگاه چاهبــار جــذب زبانآمــوز
داشــته اســت .یــی از مزیتهــای مرکــز زبــان تلتــا عمــویم بــودن دورههــای زبــان ایــن موسســه بــرای هر ســن و
ســال و تــام اقشــار اســت .دورههــای زبــان هــم بــه صــورت حضــوری و آنالیــن برگــزار یمشــوند تا هــر کیس بــا هر
مقــدار وقــت خــایل امــکان یادگــری زبــان جدیــد را داشــته باشــد.
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آ کادیم زبان

5320 1800 215
نفر
زبان آموزان فعال

نفر
فارغ التحصیالن

دورههای برگزار
شده

ویژیگهای آ کادیم زبان تلتا
آموزش حضوری

آموزش مجازی

آموزش بهروز

29

اساتید خربه

تنوع کالسها
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گزارش عملکرد دانشگاه بنیاملللی
چاهبار در حوزه فناوری

فناوری به روایت آمار و ارقام

زمــان زیــادی از ظهــور و بــروز دانشــگاههای نســل چهــارم در دنیــا نمیگــذرد .دانشــگاههایی که با اســتفاده
از بســر دانــش و تکنولــوژی بــه دنبــال توســعه اقتصــادی هســتند .دانشــگاههایی که عــاوه بــر متخصص و
دانشــمند ،تربیــت کارآفرینــان را هــم جــزو وظایفــش یمدانــد .دانشــگاه بــن املللــی چاهبار هــم بــا برگزاری
دورههــای مختلــف آمــوزیش بــه ســازمانها ،راهانــدازی مرکــز نــوآوری بــرای حامیــت از کسـبوکارهای نوپــا،
و البتــه همــکاری بــا پردیــس علموفنــاوری مکــران کــه منجــر بــه حضــور پرتعــداد هســتههای مختلــف در
هــر دومرکز شــده ،تــا حــدود زیــادی مســر انتقــال دانــش و تکنولــوژی را در هشر چاهبــار همــوار کرده اســت.

آموزشهای آزاد به سازمانها
نام

تعداد دوره

ساعت آموزش

جمعیت /نفر

هشرک صنعیت

25

117

700

خوشه بسته بندی خرما
سراوان

12

54

225

سازمان منطقه آزاد

40

150

500

اداره صنعت معدن و
تجارت

1

20

11

هشرداری چاهبار

1

2

22

دوره های بنی املللی

7

30

200

30

فناوری

چاهبار

31

تیم

تامم رشد فناوری و آمارهای این
گزارش تنها طی دوسال اخری در
چاهبار اتفاق افتاده است

تعداد استارتاپها و کسب
وکارهای فعال مرکز نوآوری و
پردیس پارک علموفناوری

22

دور ه آنالین بنیاملللی

دور ه آموزیش برای
سازمانها

86

دورههای
آزاد آموزیش
دانشگاه
چاهبار
آموزش تخصیص
آنالین

23000
دقیقه
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سیلیکون ویل
در چاهبار

اردیبهشــت ماه  1400بود که قرارداد مطالعایت طرح منطقه ویژه علم و فناوری در چاهبار آغاز شــد .پروژهای که
به ییک از موسسان پارکهای علموفناوری سرپده شــده تا چاهبار تبدیل به محیل برای اجرای طرحهای جدید
تکنولوژیمحور به شکل پایلوت یا آزماییش باشد .پروژهای که مدیریت آن برعهده دانشگاه بنی املللی چاهبار
خواهد بود و بعد از کامل شــدن دانشــگاه بنی املللی چاهبار را وارد نســل چهارم دانشــگاهها خواهد کرد.
منطقه آزاد هم با اختصاص دادن 30هکتار زمنی برای ســاخت منطقه ویژه علم و فناوری و مشــارکت
در ساختوســاز پروژههای مختلف آن ،حایم این منطقه ویژه خواهد بود .منطقهای که در آینده
به کمک ماموریت مهم چاهبار برای تبدیل شدن به یک هشر بنی املللی با اکوسیستم فناوری
خواهد آمد .افراد و صاحبان کسب وکار یمتوانند ایدههای جدید خود را به
شکل آزماییش در این منطقه اجرا کنند و از بسرت تکنولوژیک و پشتوانه
علمــی ایــن منطقه بــرای اقتصــادی کــردن طرحهایشــان هبره
بربند .با تکمیل طرح منطقه ویژه علم و فناوری ،دانشگاه
بنیاملللی چاهبار هم جزو دانشگاههای نسل چهارم
دنیا خواهد شد.

تعداد شرکتهای
دانش بنیان ایران

7000
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فناوری

مزیان فروش
سال 1399

300
هزار میلیارد تومان

مقایسه دانشگاههای نسل اول تا چهارم
نسل اول

نسل دوم

نسل سوم

نسل چهارم

هدف

آموزش

آموزش و پژوهش

آموزش ،پژوهش،
هبرهگریی از دانش

آموزش ،پژوهش،
هبرهگریی از دانش،
توسعه اقتصادی

نقش

حفاظت از حقیقت

شناخت حقیقت

ایجاد ارزشافزوده

خلق اهداف
راهربدی و موتور
محرک اقتصاد

خرویج

متخصص

متخصص و
دانشمند

زبان

التنی

میل

منطقه ویژه فناوری چاهبار

متخصص و
متخصص و
دانشمند و کارآفرین
دانشمند و کارآفرین
با اقتصاد رقابیت
انگلییس

چندزبانه

مزیت منطقه ویژه فناور
معافیت از مالیات
دسرتیس به کشورهای دیگر
افزایش اشتغال

پردیس هرن و سینام و کتاب
مرکز مبادالت مایل و بازرگاین
پارک علم وفناوری
دهکده املپیک
مجموعه اقامیت تفرییح املپیک
33
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پنجرهای برای

انعکاس علم
تعدادزیاد
دورههاو
رویدادهایی
کهدانشگاه
چاهبارمتویل
برگزاری
آهناستو
تنوعزیاد
رسانههای
مجازی،سخیت
مسئولیت
روابطعمویم
راچندبرابر
دیگر ارگانها
وسازمانها
یمکند.

تصــور عمــویم مــردم دربــاره بخــش
روابــط عمــویم هــر ســازمان و ارگاین،
اطالعرســاین اخبــار و اقدامــات هــان
سازمان به مردم و رسانههاست .تصوری
که بــراه هــم نیســت؛ روابط عمــویم در
هــر ســازماین مشــغول مدیریــت کردن
چرخــه اطالعــات و منعکس کــردن آن
بــرای مخاطبــان هامن ســازمان اســت.
اما اگر آن ســازمان ،جایی مانند دانشگاه
باشد و مخاطبانش هم دانشجویاین که
هــر روز صدها خــر و محتــوا را در فضای
آنالین و سوشــال مدیــا رصــد و پیگریی
یمکنند ،ماجرا کمی فــرق یمکند .تامم
تالش و دغدغه روابط عمویم دانشگاه
بــن املللــی چاهبــار در گام اول بــاال بردن
ســطح علمــی دانشــجویان از طریــق
برگزاری رویدادهــای علمــی و دورههای
مختلف با حضور اساتید برجسته داخیل
و خاریج و در قدم بعدی انتقال اطالعات
موردنیاز بــه دانشــجویان از طریق همه
فضاهــای مدیا بــوده اســت .نتیجه این
تالش ،منعکس شدن بیش از15گفتگو و
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گزارش در رسانههای آنالین و خربگزاریها
و انتشــار بیش از  300خرب و پســت در تامم
پلفرمهــای فضــای مجــازی در همــن
مــدت چندماهــه بــوده اســت .امــروز
دیگر همــه یمدانند که فضــای مجازی
چقدر برای نســل جــوان و بــه خصوص
قشر دانشجو اهمیت دارد و برای همنی
هــم حداقــل روزی یــک خــر در فضای
مجازی منتشــر یمشــود تا دانشجویان
بدانند دانشــگاه چاهبار عالوه بر فضای
تدریس و علمــی ،در فضای مجازی هم
کنار آهناست و متناسب با عالقهمندی و
ذائقهشان تولید محتوا یمکند .محتوایی
که از تامم ابزارهای نوین برای رساندن آهنا
به مخاطبان دانشگاه استفاده یمکنیم.
البته تعداد زیاد دورههــا و رویدادهایی که
دانشــگاه چاهبار متــویل برگزاری آهناســت
و تنوع زیــاد رســانههای مجازی ،ســخیت
مسئولیتروابطعمویمراچندبرابر دیگر
ارگانها و ســازمانها یمکند .کایف اســت
بدانید تنهــا در گروههای مجــازی بیش از
 60گروه علمی و دانشــجویی حضور دارند

روابط عمویم

و مســئولیت تولید و بارگــذاری محتوا در
تامم این گروهها تنها بخیش از کارهای این
بخش از دانشگاه است .اخبار ورکشاپها
و دورههای آزاد و وبینارها و پوشــش کامل
نشستهای علمی ،پستها و مطالب
عمــویمای کــه گایه ارتباطــی هــم بــه
حوزه دانشــگاه نــدارد ،اما یمتوانــد برای
دانشــجویان کاربردی باشــد ،بخشهای
ســمیعوبصری (بیش از صد عنوان دفاع
دانشــجویان کارشــنایس ارشــد) ،برگزاری
وبینارهــا و ســمینارهای علمی مختلف
به صورت حضوری و آنالین و آرشیو کردن
تــام فیلمهای ایــن دورههــا ،بــهروز نگه
داشــن مطالب و آرشــیو فیلــم و عکس
وبســایت دانشــگاه و اضافه کردن بخش
انگلیــی به محتــوای ســایت و فعالیت
روزانــه اکانتهــای مختلف دانشــگاه در
فضای مجــازی .همه اینها مســئولیت
بزرگ روابط عمــویم را برای گــردش اخبار
و اطالعرســاین به دانشــجویان به وضوح
نشانیمدهد.
دانشــگاه بنیاملللــی چاهبــار بــه عنــوان

پایتخت علمــی این هشر هــر روز مزیبان
اتفاقــات بنیاملللی اســت کــه در هنایت
ختم به رشد علمی دانشــجویان و البته
توســعه علم در چاهبار خواهد شد .تامم
هموغم روابط عمویم دانشــگاه چاهبار
هــم در ســال گذشــته ،تبدیل شــدن به
پنجرهای اســت کــه بتوانــد ایــن تالش و
مامرســت تــام مســئوالن دانشــگاه را
بــه رســانهها ،خربگزاریهــا و مخاطبان
دانشگاه در فضای مجازی منعکس کند.
فلسفه و اساس روابط عمویم دانشگاه
چاهبــار «هــر مردمــداری» اســت .واژه
«مــردم» بــرای روابط عمویم دانشــگاه
چاهبــار گایه بــه معنــای دانشــجویان
بویم است ،بعیضوقتها دانشجویان
خاریجای کــه مهامن چاهبار و دانشــگاه
بنیاملللــی هســتند ،و البتــه هــرازگایه
هــم چهرههای علمــیای که از فرانســه
و فنالند و دیگر کشــورهای دنیا مهامن
ما یمشــوند .در این مدت ســی کردیم
پنجــر های بــه روی اتفاقــات ســازنده و
علمی دانشگاه باشیم.
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روابط عمویم
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گام بلند دانشگاه چاهبار برای الکرتونییک شدن تامم خدمات

ماتریکس در چاهبار

38

خدمات الکرتونییک

نــگاه بــه خدمــات الکرتونیــی در دانشــگاه چاهبــار بــه عنــوان یــک اولویــت
در نظــر گرفتــه شــده اســت .بــرای همــن هــم ســرعت الکرتونیــی شــدن
ســامانههای دانشــگاه و خدمــایت کــه بــه دانشــجویان در حوزههــای مختلــف
ارائــه یمشــود ،رشــد فوقالعــادهای را نشــان یمدهــد .در حــال حاضــر بیــش از
 15فرآینــد دانشــگاه چاهبــار بــه طــور کامــل الکرتونییک شــده و زیرســاختهای
 22فرآینــد دیگــر هــم در دســت تکمیــل شــدن اســت کــه فهرســت همهشــان را
همنیجــا یمبینیــد.
ابطال معافیت
حذف اضطرای تکدرس
حذف پزشیک امتحانات
حذف ترم
حذف و اضافه درس خارج از مهلت مقرر
دانشنامه
ریزنمرات
صدور تاییدیه انتخاب واحد ترم
فراغت از تحصیل در صورت عدم صدور دانشنامه
گوایه اشتغال به تحصیل
گوایه تدریس
انتخاب واحد خارج از بازه زماین
مجوز دفاع
مرخیص ترم تحصییل دانشجویان با احتساب در سنوات
مرخیص ترم تحصییل دانشجویان بدون احتساب در سنوات
انصراف از تحصیل
تسویه حساب فارغ التحصییل
تعینی استاد راهنام
تغیری رشته
تمدید سنوات غریمجاز کارشنایس ارشد
تمدید سنوات مجاز دانشجویان کارشنایس ارشد
حذف اضطراری تکدرس خارج از بازه زماین
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مهندیس عمران
مهندیس کامپیوتر
مهندیس معدن
مهندیس معامری

رشتههای
کارشنایس
پیوسته

اقتصاد
حقوق
علوم تربییت
مدیریت امور بانیک
مدیریت بازرگاین
مدیریت صنعیت
زبان و ادبیات انگلییس
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مدیریت مایل
مدیریت بازرگاین
گرایش بازاریایب
مدیریت کسبوکار
گرایش مایل
مهندیس عمران گرایش
مدیریت ساخت

رشتههای
کارشنایس
ارشد

مهندیس عمران
گرایش سازه
مهندیس فناوری اطالعات
گرایش تجارت الکرتونییک
تکنولوژی آموزیش
حقوق تجارت بنیامللل
برنامهریزی آمایش سرزمنی
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حامیت از دانشآموزان مستعد استان
در دبریستان دانا و توانا

بگو فردا مال ماست

ســازمان منطقــه آزاد چاهبــار در راســتای انجــام بخــی از مســئولیتهای اجتامعــی و با هدف
انجــام آمــوزش اســتاندارد ،تربیــت نســی پویــا و کارآمــد از مناطق جنــویب و کــم برخوردار اســتان
سیســتان و بلوچســتان ،از ســال 1396اقدام بــه راهاندازی دبریســتان دانــا و توانا دانشــگاه بنی
املللــی چاهبــار کــرده و هرســاله از طریــق معاونــت فرهنیگاجتامعــی و گردشــگری ســازمان
بــه دانــش آمــوزان مســتعد و کمبرخــوردار مناطــق چاهبــار ،کنــارک ،زرآبــاد ،بنــت ،الشــار ،فنــوج،
پالن ،ســرباز ،راســک ،نیکهشر ،قصرقنــد و دشــتیاری کمک هزینه تحصیــی اعطا یمکنــد .در
دبریســتان شــبانه روزی دانــا و توانــا دانشــگاه بــن املللــی چاهبــار در ســال تحصیــی،1400-1401
 168دانشآمــوز در حــال تحصیل هســتند کــه 96نفــر از این دانــش آمــوزان در خوابگاه شــبانه
روزی ایــن مجموعــه مســتقر شــدهاند .اینــک کــه ســرعت تغیــر و تحــوالت در رونــد آمــوزش با
توجــه بــه شــرایط موجــود اقتصــادی ،اهمیــت داشــن حامیــت ســازمان منطقــه آزاد چاهبــار
را بیــش از پیــش روشــن ســاخته ،رجــای واثــق داریــم بــا حامیــت ویــژه ســازمان گوشــه ای از
مشــکالت آمــوزیش ایــن مناطــق کاســته شــود.
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دبریستان دانا و توانا

آمار دانش آموزان در سال 1400

 133نفر

 122نفر

دانشآموزان
بورسیه

 43نفر

دوازدهم

یازدهم

پایه

 75نفر

 70نفر

73نفر
 46نفر

آمار دانش آموزان در سال 1399

دهم

 55نفر

دانشآموزان دوازدهم
بورسیه

پایه

دهم

یازدهم

آمار کل دانش آموزان دبریستان در سال تحصییل  1399 - 1400به تفکیک رشته
پایهدهم
تعداد
دانش آموزان

پایه دوازدهم

پایهیازدهم

ریایض
وفزییک

علوم
تجریب

علوم
انساین

ریایض
وفزییک

علوم
تجریب

علوم
انساین

ریایض
وفزییک

علوم
تجریب

علوم
انساین

17

32

26

11

26

18

20

31

19

جمعکل

75

55

70

دانش آموزان
بورسیهتحصییل

49

34

50

تعداد دانش آموزان خوابگاه شبانه روزی 135 :نفر
آمار کل دانش آموزان دبریستان در سال تحصییل  1400 - 1401به تفکیک رشته
پایهدهم
تعداد
دانش آموزان

پایه دوازدهم

پایهیازدهم

ریایض
وفزییک

علوم
تجریب

علوم
انساین

ریایض
وفزییک

علوم
تجریب

علوم
انساین

ریایض
وفزییک

علوم
تجریب

علوم
انساین

21

28

24

12

19

15

6

24

17

جمعکل

73

46

47

دانش آموزان
بورسیهتحصییل

50

35

37

تعداد دانش آموزان خوابگاه شبانه روزی 96 :نفر
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این طرحها مربوط به نامیشگاه «ساخنت آینده» است که نوجوانان چاهبار تصورشان از
آینده این هشر را نقایش کردهاند.
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