امور آموزش و تحصیالت تکمیلی
 راهاندازی سامانه آموزشی الکترونیک دانشگاه و دبیرستان و استفاده  2500نفر در  250کالس

 پذیرش تعداد  248نفر دانشجو در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال 98
 آموزش تعداد  238نفر در دوره های کوتاه مدت دانشگاه (سازمان منطقه آزاد چابهار و دبیرستان دانا و توانا)
 آرشیو بندی تعداد  2534پرونده دانشجویی از ابتدای تاسیس تاکنون به صورت طراحی ویژه قابل پیگیری

 طراحی فرمت دانشنامه و پیگیری امورات فارغالتحصیالن و آپلود  170پرونده
 برنامهریزی آموزشی ،مطالعاتی  ،آزمونها ،پرورشی ،تفریحی و مسابقات دبیرستان دانا و توانا
 رسیدگی به امورات مربوط به آموزش دانشگاه و بروزرسانی سیستم آموزشی

 برگزاری نه ترم زبان در طول سال برای زبانآموزان بزرگساالن و خردساالن در مرکز تلتا به تعداد  240نفر

1

پژوهش ،فناوری و امور دانشجویی 1
 تهیه 1500جلد کتاب از نمایشگاه کتاب در حوزههای مختلف آموزشی با اولویت رشته حقوق (منابع غنی)
 ارتقای پهنای باند اینترنت از  8مگابایت به  50مگابایت
 راهاندازی سامانه کتابخانه الکترونیک به آدرس Library.iuc.ac.ir
 راهاندازی وبسایت دانشگاه بینالمللی چابهار به آدرس www.iuc.ac.ir
 خرید تعداد  50دستگاه کامپیوتر جهت بازیهای کامپیوتر و انیمیشن

2

پژوهش ،فناوری و امور دانشجویی 2
تفاهمنامه همکاری آموزشی با سازمان منطقه آزاد چابهار
 تفاهمنامه منطقه ویژه علم و فناوری مکران
 همکاری مشترک با آکادمی ایران اسکرچ
 سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار در راستای اعطای کمک هزینه تحصیلی دبیرستان دانا و توانا
 تفاهمنامه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران
 همکاری سه جانبه با جهاد کشاورزی و دفتر خدمات فناوری سامانههای پردازشی نظارت و کنترل هوشمند.

 تفاهمنامه با سازمان مدیریت صنعتی ایران

3

افـتـتـاحـیـه 1
 افتتاح پردیس علم و فناوری مکران در دانشگاه بینالمللی چابهار با حضور معاون محترم علم و فناوری ریاست
جمهور ،استاندار محترم سیستان و بلوچستان و مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد چابهار

4

افـتـتـاحـیـه 2
 جانمایی پردیس علم و فناوری مکران به متراژ  10,000متر مربع در دانشگاه بینالمللی چابهار با حضور معاون محترم
علم و فناوری ریاست جمهور ،استاندار محترم سیستان و بلوچستان و مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد چابهار

5

افـتـتـاحـیـه 3
 افتتاح دپارتمان بازی و انیمیشن در دانشگاه

6

جانمایی
 جانمایی و طرح پیشنهادی پالن تک خطی ساختمان دبیرستان دانا و توانا دانشگاه بینالمللی چابهار به متراژ 22،600

7

اداری ،مالی و پشتیبانی
 خاموش نمودن تعداد 250چراغ سقفی  60*60راهرو از زمان طول ساختمان مرکزی تاکنون (مدت یک و نیمسال)
 استقرار سامانه فراگستر جهت سهولت در ارسال و مراسالت مکالمات
 خرید تعداد  50دستگاه کامپیوتر جهت تجهیز دپارتمان بازیهای کامپیوتر و انیمیشن

 فعالسازی امور اداری ،حقوقی ،پشتیبانی ،روابط عمومی ،دفتر فنی و آموزشهای کوتاهمدت و انتظامات در دانشگاه
 انتقال تعداد  5نفر از مدرسین آموزشی زبان به بخش خصوصی و تسویه با دانشگاه
 کف سابی ساختمان مرکزی به مساحت  2700متر

 کلیه پرداختیهای مربوط به مطالبات (اساتید ،کارکنان ،دبیرستان و )...
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