گزارش عملکرد یکساله
دانشگاه بین المللی چابهار
1399

اجرای نظام الکترونیک در فرآیندهای دانشجویان،
اعضای هیئت علمی و پرسنل

 %100پیشرفت در الکترونیکی و آنالین کردن فرایندها با بهره مندی از
سامانه صدف
* پذیرش ،ثبت نام و انتخاب واحد دانشجو به صورت کامال انالین
* تدریس و آزمون های میان ترم اساتید به صورت کامال انالین
* ارزیابی اساتید و آزمون های پایان ترم به صورت انالین
* فرآیند های انالین از قبیل تسویه حساب و ...

شناسایی و توسعه رشته های دانشگاهی
بازشناسایی  8رشته دانشگاهی جدید متناسب با ماموریت های
سازمان منطقه آزاد چابهار و راهبردهای توسعه سواحل مکران :
رشته های تحصیلی

ردیف

مقاطع

شیمی-شیمی کاربردی،

1

مهندسی معماری،

مدیریت آموزشی،

حسابداری،

مدیریت گردشگری،

علوم تربیتی-آموزش و

کارآفرینی-گردشگری،

پرورش ابتدایی،

بیوتکنولوژی آبزیان

کارشناسی ارشد

2

علوم و مهندسی صنایع غذایی

کارشناسی

3

مهندسی ایمنی صنعتی و محیط

کارشناسی ناپیوسته

تبدیل مرکز اقامتی دانشگاه به هتل
•

انعقاد قرارداد با شرکت مشاور طبق قرارداد شماره
999000876

• آماده سازی کتابچه "مطالعات طرح
بهسازی مجموعه خوابگاه امام

علی(ع)دانشگاه بین المللی چابهار جهت
تبدیل به هتل و مجموعه اقامتی"
• بسته سرمایه گذاری ،در مرحله فراخوان

عمومی به منظور جذب سرمایه گذار

برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت آموزشی دبیرستان دانا و توانا

• انتخاب مشاور تحصیلی و برگزاری جلسات مشاوره حضوری برای
دانش آموزان پایه دوازدهم
• شرکت دانشجویان در آزمون های تخصصی قلم چی هر دو هفته در میان

• کنترل و پایش منظم وضعیت دانش آموزان سه پایه
• برگزاری کالس های آموزشی به صورت حضوری و غیر حضوری از طریق
سامانه الکترونیکی دانشگاه
• نصب و راه اندازی سامانه آزمون آنالین

برنامه ریزی در جهت جذب شرکت های صادراتگرا
وصنایع وابسته به تحوالت منطقه
• مشارکت با معاونت علمی ریاست جمهوری
(تعامالت بین المللی) جهت جذب شرکت های صادرات گرا
• تجهیز و راه اندازی  6دفتر کار اشتراکی برای شرکت هایی با
رویکرد صادرات

• استقرار کامل  4شرکت صادرات گرا در حوزه ژنتیک ،عمران ،برق
صنعتی و صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی

گسترش و همکاری علمی و پژوهشی با دانشگاه و پارک ها

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه D8

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه فنی و حرفه ای استان س و ب

دانشگاه جامی افغانستان

مرکز تحقیقات شیالت و آب های آزاد

مرکز نوآوری پژوهشگاه نفت

موسسه عالی هاتف

آزمایشگاه خاک

دانشگاه بهداشت علوم پزشکی تهران

انعقاد  13تفاهم نامه علمی ،آموزشی ،پژوهشی
ردیف

سازمان

موضوع

1

تفاهم نامه آموزش و پرورش چابهار

توانمند سازی هنر آموزان

2

تفاهم نامه آوزش و پرورش

اهدای اموال مستعل دانشگاه

3

سازمان شهرک های صنعتی استان س و ب

برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی

4

سازمان شهرک های صنعتی استان س و ب

مدیر مرکز نوآوری خدمات کسب و کار و شیالت در کنارک

5

موسسه چتر دانش

اعطای نمایندگی جهت برگزاری آزمون های آزمایشی

6

موسسه سیمرغ دانش

برگزاری دوره های آموزشی

7

اداره آموزش و پرورش

برگزاری دوره های آموزشی

8

موسسه آرتا پویا گامان سناباد

برگزاری دوره های آموزشی

9

سازمان فنی و حرفه ای استان س و ب

تاسیس مرکز مدیریت مهارت آموزی

10

دانشگاه جامی افغانستان

همکاری علمی و آموزشی و تبادل دانش

11

موسسه سفیر

برگزاری دوره های آموزشی

12

جهاد دانشگاهی

اجاره فضای آزمون

13

ارتقای توانمندی کارکنان دانشگاه در بخش های مختلف
از جمله روابط بین المللی دانشگاه
• بازدید از دانشگاه بین المللی امام خمینی به منظور آگاهی ،اثربخشی

و انتقال تجربه در حوزه بین الملل
• انجام بازدید های میدانی از پارک های علم و فناوری ،مراکز رشد ،و ایستگاه
نوآوری ،مشارکت در وبینار های مختلف
• بازدید از دانشگاه علم و صنعت
• برگزاری دوره های آموزش کوتاه مدت برای کارکنان از قبیل دوره های
مدیریت زمان و برنامه ریزی ،دوره های مربوط به گردشگری ،دوره های
انتقال تجربیات

برنامه ریزی به منظور جذب دانشجو در رشته های جاری
• احیاء رشته های معماری ،اقتصاد و کامپیوتر

• برای نخستین بار :جذب دانشجوی غیر ایرانی برای تمام رشته ها
کارشناسی ناپیوسته

•

کارشناسی

کارشناسی ارشد

سال

98

99

98

99

98

99

تعداد

26

11

72

130

111

246

آمار کل دانشجویان جاری تاکنون تعداد  769نفر می باشد

جمع کل دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی
جذب شده در سال 1399

387

آمار دانشجویان مربوط به سال  98و 99

جذب دانشجوی غیر ایرانی برای نخستین بار

•

سال تحصیلی

2002 - 2020

2020 - 2021

تعداد

0

33

ردیف

رشته کارشناسی

تعداد

رشته کارشناسی ارشد

تعداد

1

عمران

2

آمایش سرزمین

3

2

حقوق

3

مهندسی عمران گرایش
مدیریت ساخت

1

3

اقتصاد

5

حقوق تجارت بین الملل

9

4

زبان و ادبیات انگلیسی

2

فناوری اطالعات

1

5

مدیریت کسب و کار

3

6

مدیریت بازرگانی

4

جذب دانشجوی خارجی از کشور جمهوری افغانستان

 جذب دانشجویان مشترک با دانشگاه علوم پزشکی به دلیل فضای بیماری کرونا محقق نشده است.
تشکیل بالغ بر  3جلسه حضوری و  10مذاکره تلفنی

پیگیری طرح های عمرانی دارای اولویت و نگهداری
ساختمان ها

• آغاز طرح امکان سنجی و معماری منطقه ویژه فناور

(پیشرفت )%10

• طرح تبدیل مرکز اقامتی به هتل  4ستاره (پیشرفت )%100
• ایجاد سرفصل پروژه های عمرانی دانشگاه در سازمان ،برای سال
 1400به میزان  7/5میلیارد تومان
 محوطه سازی ساختمان اداری و خوابگاه
 نگهداری دیزل ژنراتور و ساختمان دانشگاه
 فاز یک ساختمان دبیرستان

آماده سازی و راه اندازی سند راهبردی دانشگاه بین
المللی چابهار 1400 -1404
مباین نظری
بیانیه ارزشها
بیانیه ماموریت
مطالعات محیطی
داخلی (دانشگاه)

چالش ها
چشم انداز

اهداف کالن
راهبردها
اهداف عملیایت
فرآیند تدوین و اجرای برنامه راهبردی در دانشگاه بین المللی چابهار

مطالعات محیطی
بیرونی (دانشگاه)

توسعه و تقویت مراکز کارآفرینی ،مرکز رشد و پارک
فناوری
• اهم فعالیت های صورت پذیرفته

•

سال

98

99

اهم
فعالیت

 16واحد فناور
جذب شده در
مرکز رشد

 22واحد فناور
جذب شده در
مرکز رشد

مدیریت مرکز نوآوری ،خدمات و پایدارسازی خوشه

کسب و کار شیالت (مستقر در شهرک صنعتی کنارک)

سامان دهی امور مالی و بستن حساب های سال 98

•
•
•
•

بستن حساب مالی دانشگاه در سال  98و تایید هیئت امناء
محترم
رفع تکالیف و بندهای حسابرسی
مدیریت در هزینه ها و وصول مطالبات
مغایرت گیری با حساب های سازمان منطقه آزاد چابهار

رفع تکالیف و بندهای حسابرسی

گزارش مرور حساب ها

98

99

مانده

2

12

درآمد

72

33

هزینه

69

35

سامان دهی وضعیت جاری آموزش دانشگاه و توسعه و
تقویت آموزش های مجازی
•

آموزش های رسمی به صورت مجازی:

کل فرایند  % 100الکترونیکی

•

آموزش های آزاد به صورت مجازی:

آموزش آزاد

آموزش
رسمی

 18دوره آموزش آزاد به سفارش سازمانها،
 23وبینار آزاد

•

آموزش های زبان های خارجی به صورت حضوری و مجازی:

جذب بیش از  60زبان آموز

مرکز زبان های
خارجی

برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت آموزش زبان تلتا
•

تدوین تقویم آموزشی کالس های زبان انگلیسی

•

خریداری ،نصب و راه اندازی سیستم آزمون آنالین
(سامانه )lims

•

برگزاری دوره های تربیت مدرس (با همکاری دانشگاه

خوارزمی تهران)
•

برگزاری دوره های آموزشی مجموعه زبان های خارجه
(زبان)

•

گردهمایی اساتید و زبان آموزان آکادمی تلتا

•

برگزاری باشگاه مکالمات برای زبان آموزان حرفه ای به
صورت رایگان

برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت
•

دوره ها و کارگاه های آموزشی آزاد مجازی:

 12دوره آموزشی آنالین
•

 12دوره آزاد

دوره های آموزشی سفارشی سازمانی:

 8دوره به سفارش منطقه آزاد چابهار

 16دوره
سازمانی

 8دوره به سفارش شرکت شهرک های صنعتی استان س و ب
•

نشست های مجازی در سطح منطقه:

 3نشست با بیش از  10مهمان
•

وبینارهای آموزشی بین المللی و ملی:

 2وبینار بین المللی
•

 18وبینار ملی

آزمون های ملی و منطقه ای:

 4آزمون ملی (آزمون سراسری سال  ،99آزمون آموزشیاران نهضت سواد آموزی،
آزمون علمی تربیت بدنی ،آزمون آمادگی استخدامی آموزش و پرورش)

 3نشست
مجازی
 20وبینار
ملی و بین
المللی
 4آزمون
ملی

برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

 60زبان آموز

 123دانش پذیر سازمانی
آموزش
های آزاد

 1078دانش پذیر آزاد
 2834آزمون دهنده

ارتقاء شاخص های پژوهشی ،فناوری در دانشگاه

•

راه اندازی اداره ارتباط با صنعت

•

انعقاد اولین قرارداد طرح پژوهشی با شرکت شهرک های صنعتی سیستان و
بلوچستان (  25میلیون تومان)

•

تایید پیشنهاده طرح پژوهشی توسط شهرداری چابهار به میزان  76میلیون تومان

•

احیاء مجله آمایش سرزمین

•

توسعه کتابخانه دیجیتال

•

تجهیز مرکز کامپیوتر دانشگاه ( 16دستگاه کامپیوتر)

•

تجهیز کالس ویژه آموزش الکترونیکی

مدیریت امور دانشجویی ،فرهنگی و روابط عمومی
* راه اندازی اداره امور دانشجویی و فرهنگی
* راه اندازی بخش مدیریت خوابگاه های دانشجویی

* بهره برداری از الین  Dخوابگاه دانشجویی
* در آمدزایی از سوییت های اقامتی
سایر اقدامات انجام شده
*تجهیز و ارتقاء مجموعه اقامتی
* ایجاد دفتر روابط بین الملل
* راه اندازی دایره کنسولگری و روادید

درآمد مجتمع خوابگاهی امام علی(ع) در سال  1399از
محل اجاره سوئیت ها

گزارش واحد پشتیبانی
•

تجهیز مجموعه دانشگاه به سیستم دوربین های مدار بسته

•

طراحی و نظارت بر اجرای فضای کار مشارکتی با همکاری نهاد ریاست جمهوری

•

طراحی چیدمان سالن همایش ساختمان مرکزی با همکاری شرکت بهبرد

•

طراحی و مطالعات پروژه تغییر کاربری ساختمان خوابگاه الزهرا (س) با همکاری شرکت
مشاور کرانه پایدار پارس

•

نظارت بر اجرای خط لوله انتقال آب از پمپ خانه مرکزی به ساختمانهای اقامتی امام

علی (ع) و الزهرا (س)
•

راه اندازی موتورخانه مرکزی مجتمع اقامتی امام علی (ع)

•

نصب اسپلیت های جدید جهت آماده سازی واحدهای مجتمع اقامتی امام علی (ع)
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