
 (دانشگاه دولتی)المرد آموزش عالی گزارش عملکرد ساالنه ی مرکز 
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عمومی مرکز بط  روا  
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 مقدمه

و انجاا  و هادایت اماور هشوه ای     متخصص با همت مسوولین نیک اندیش و دوراندیش و با هدف تربیت نیروی انسانی  1390آموزش عالی المرد در سال مرکز 

فاار  رارار   ی اساتا   در جنوبی تارین منطقاه   المرد . کردمرتبط با صنایع و نیازهای جامعه تاسیس شد و با توجه به ظرفیت منطقه، شروع به هذیرش دان جو 

در منطقاه ی المارد صانایع مهمای از ربیا       . آ  با استا  های هرمزگا  و بوشهر و مرز دریایی بر ویشگی های منحصر به فرد آ  افزوده استهم جواری دارد و 

، کارخاناه ی سایما ، هاالی ا اه گااز     (بزرگترین کارخانه ی آلومینیو  خاورمیاناه )سالکو  -منطقه ی ویشه ی صنایع انرژی بر، مجتمع صنعتی آلومینیو  جنوب 

عسلویه و دسترسی آسا  به بازرگانی و ، ارتصادی ی صنعتیهم جواری با منطقه اضافه ی این ها و به همه ی . داردوجود ... و واحد اتا  گیری، بنزین هارسیا ، 

 .آ  را ممتاز ساخته است( دان  اه دولتی)مرکز آموزش عالی و ( دو فرودگاه بین المللی المرد و عسلویه)حم  و نق  دریایی و هوایی بین المللی 
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 اهم فعالیت ها

 مرکزو مدیرا  از طریق تلفن، ایمی  و سامانه های رییس ارتباط مستقیم با : ایجاد نظا  هاسخ ویی•

 و تحوی  عمده ی ساختما  های استیجاریساختمان جدید کام  در استقرار •

 اطالعیهخبر و شام  فعالیت ها، محتوا  290انت ار •

 علمی، فرهن ی و دان جوییوبینار  26 برگزاری•

 آموزشیو کارگاه  دوره 5برگزاری •

 و بازدید با نخب ا ، مدیرا  ادارات و صنایع منطقه ی المرد و مهر  دیدار 30•

 باربرای اولین کارشناسی ارشد آزمو   وترم تابستان برگزاری •

 فرهن ی و هشوه یراهبردهای  تدوین•
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 اهم فعالیت ها

 علمی منطقه ی المرد و مهربانک نخبگان تدوین •

 با اداره ی میراث فرهن ی و هشوهش سراهای دانش آموزیتفاهم نامه  2عقد •

 هادر همایش روسا و مراکز م اوره ی دان  اه ( سو  ک وری)عنوان فعال کشوری کسب •

 دان جویا حضور دکتر صفاری نیا رییس ورت سازما  امور با چالش های بازگ ایی دان  اه ها در هاندومی کرونا وبینار کشوری برگزاری •

در روز دان جو با حضور فرماندار، اماا  جمعاه، شاهردار،    فرصت ها و چالش های توسعه ی شهرستان با موضوع نشست مطالبه گری دانشجویی برگزاری •

 دان جویا اعضای شورای اسالمی، روسای دان  اه ها، مدیرا  صنایع و 

 کارکنا  مرکز تعاونی مسکن تاسیس •
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 روابط عمومی و حوزه ی ریاست

 در ساختما  جدیدتاسیس حوزه ی ریاست •

 مرکز بر اسا  مصوبات هیات امناچارت جدید تدوین •

 و آغاز تدوین آ سند و برنامه ی راهبردی و عملیاتی ت کی  کارگروه •

 به وزارت عتف مومارسال هی نهاد طرح •

 ...عضویت در کارگروه های م ورتی اما  جمعه، شورا، وحدت حوزه و دان  اه و •

 هشوه  را عضویت فعال در جلسات بسیج نخب ا  و •
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 روابط عمومی و حوزه ی ریاست

ک  محتواهای منت ر برابر  3.5  حدود)محتوا شام  خبر و اطالعیه  290نت ار ا

 (شده از ابتدای راه اندازی سایت

 دان  اهسایت از طریق انت ار تصاویر و متن معرفی در معرفی شهرستان 
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 روابط عمومی و حوزه ی ریاست

دیدار با فرماندارا  شهرستا  های المرد و مهر، شهردار و اعضای شورای اسالمی المرد، م ااور زناا    

نماینده ی شهرستا ، کمیته ی امداد اماا  خمینای، اداره ی تبلیتاات اساالمی المارد، دادگساتری       

 ...المرد، دان  اه های هیا  نور، غیرانتفاعی تابناک و هرستاری المرد، نیروی انتظامی و 
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 روابط عمومی و حوزه ی ریاست

 هی یری اجرای واکسیناسیو  اساتید، دان جویا  و کارمندا  مرکز
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 امور آموزشی

 ...ت و صنعهذیرفته شد  نزدیک به سه درصد دان جوی مهندسی مرکز در مقطع کارشناسی ارشد در دان  اه های تهرا ، شیراز، م هد، صنعتی شیراز، علم و •

 ارشدبرگزاری آزمو  کارشناسی •

 باربرگزاری تر  تابستا  برای اولین •

 مرواریدچارت درو  در سامانه اصالح •

 تدوین تقویم جامع آموزشی از مهر تا مهر•

 عملکرد سامانه ی مروارید طبق آیین نامه ی آموزشیاصالح  •

 (با همکاری دان  اه صنعتی شیراز)ت کی  کارگروه کیفیت آموزشی •
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 پژوهش، فناوری و ارتباط با صنعت

 (علمیمقاله برای اعضای هیات  2/5سرانه ی )، یک مقاله ی علمی هشوه ی ISCمقاله ی  ISI ،4مقاله ی  8انت ار یک کتاب،  •

 دان جویا کارگروه هشوه ی اساتید و ت کی  •

 م ارکت داد  نخب ا  منطقه در فعالیت های هشوه ی•

 ISCثبت مرکز در •

 (برنا )اجرای برنامه م ترک حمایت از کارآفرینا  و هشوه  را  هاتف جهت با موسسه ی آموزش عالی توافق •

 دان  اهنخب ا  علمی منطقه ی المرد و مهر و ررار داد  آ  بر روی سایت تاسیس بانک •
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 پژوهش، فناوری و ارتباط با صنعت

 بومیوبینارهای مختلف با حضور نخب ا  برگزاری 
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 پژوهش، فناوری و ارتباط با صنعت

  MSPو   SPSSو نر  افزارهای بازارهای مالی ، ، ایمنی عمومیHSE Planهماهن ی برگزاری دوره های آموزش 
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 پژوهش، فناوری و ارتباط با صنعت

 آنالین کارآموزیدوره های برگزاری •

 معرفی دانش آموخت ا  برتر دان  اه به صنایع منطقهفراخوا  •

 HTRI و  PDMSارتباط با انجمن مهندسی گاز ایرا  و هماهن ی برگزاری دوره ی آموزش نر  افزار •

 متلبو  سالیدورکسآموزش و هماهن ی دوره ی مرکز کارآفرینی و نوآوری دان  اه خلیج فار  بوشهر ارتباط با •

 رایزنی با جهاد دان  اهی کرما  جهت چاپ کتاب•

 حمایت معنوی از ش مین همایش ملی هلیمر ایرا •
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 پژوهش، فناوری و ارتباط با صنعت

منطقه ی ویاشه ی صانایع انارژی بار المارد،      بازدید و ارتباط با مرکز فنی و حرفه ای المرد، 

 (هار  جنوبی)اکسید منیزیم، آلومینیو  جنوب، سیما  المرد، هتروشیمی مروارید شرکت 
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 پژوهش، فناوری و ارتباط با صنعت

 آبدر اولین ن ست هم اندی ی مدیرا  شهرستا  المرد در حوزه ی شرکت 

 هشوهشراهبردهای تدوین 
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 پژوهش، فناوری و ارتباط با صنعت

 ساسانیآب در عصر مهندسی وبینار و برگزاری م ترک تحقیقات آب وزارت نیرو ارتباط با موسسه ی 
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 پژوهش، فناوری و ارتباط با صنعت

تجلی  از هشوهش گرا  برتر، سه وبینار تخصصی، بازدیاد  )برگزاری هفته ی هشوهش 

 (از کارخانه ی سیما  المرد، برگزاری مسابقات کتاب خوانی و ایده آفرینی
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 پژوهش، فناوری و ارتباط با صنعت

 هشوهش سراهای دانش آموزی در روزبا نخب ا  دیدار 

 دانش آموز و تقدیر از آنا 

آموزی دکتر حیااتی المارد و خیاا     سراهای دانشامضای تفاهم نامه با هشوهش

 (آموزیسراهای دانشبا حضور هشوهش)مهر و ت کی  کارگروه هشوهش منطقه 
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 امور فرهنگی

 1400تهیه ی تقویم فرهن ی و اجتماعی در سال •

 و تولید کلیپ هایی با محتوای علمی، فرهن ی و آموزشی و مهارتی ویشه ی نودان جویا تهیه •

 اندازی واحد ارتباط با دان جویا  با توجه به فص  کرونا راه •

 فراخوا  ایده ها  •

 به شیوه ی مجازیعلمی برگزاری انتخابات انجمن های •

 (انجمن علمی مهندسی شیمی)انت ار اولین ن ریه ی علمی الکترونیکی تکپار •

 سخنوریوبینار آموزشی فن بیا  و برگزاری •

 همکاری با هشوهش سرای دانش آموزی مهر و برگزاری دوره ی آموزش عکاسی•

 هاتوق فرهن ی با فعاال  دان جویی ت ک  ها و کانو  هاجلسات برگزاری •

 برگزاری روز استاد•
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 امور فرهنگی

 روسای مرکزبرگزاری جلسه ی تکریم و معارفه ی 

 (1400و آبا   99بهمن )جویا   داننو ی مراسم معارفهبرگزاری 
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 امور فرهنگی

 پا به پای واژه ها برگزاری شب شعر مجازی

 هفته نیروی انتظامی و تجلی  از فرماندهی نیروی انتظامیگرامی داشت 
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 امور فرهنگی

 ( )به مناسبت روز ز ، میالد حضرت فاطمه همکارا  خانم تجلی  از 

 شهرستا  المرد جمعه ی دیدار با اما  
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 امور فرهنگی

 ی میراث فرهن ی، صنایع دستی و گردش ری المردنامه با ادارهامضای تفاهم

 برگزاری مراسم روز درختکاری
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 امور فرهنگی

 شهدا تجدید میثاق با خانواده های شهدا، ایثارگرا  و سپاهیا  و با دیدار 

 (خرم هر و هفته ی دفاع مقد هدر و شهدای فتح روز )
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 امور فرهنگی

 (استاد سبزه کار)برگزاری کارگاه خوشنویسی با حضور استاد برجسته ی خوشنویسی ک ور 

برگزاری گردهمایی بسیجیا  دان جویی دان  اه های  المرد  با حضور کارشناسا  سپاه فجر 

 استا  فار  و روسای دان  اه های المرد
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 امور فرهنگی

 دیدار با روسای ادارات فرهنگ و ارشاد و کتاب خانه های شهرستا  های المرد و مهر
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 امور فرهنگی

 ...تجلی  از کارمندا  دان  اه در روز کارمند، م اوره، حراست، هفته ی هشوهش و 

 المرد شهرستا  ... خانواده ی همکارا  ایثارگر، هرستار و دیدار با 
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 امور فرهنگی

حضاور فرمانادار، اماا  جمعاه، شاهردار،      در روز دان جو با شهرستان فرصت ها و چالش های توسعه ی با موضوع نشست مطالبه گری دانشجویی برگزاری 

 دان جویا مدیرا  صنایع و ، دفتر نماینده، اعضای شورای اسالمی، روسای دان  اه ها
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 امور دانشجویی و مشاوره

 دانشگاهمدیر کل امور دانشجویان داخل از دبیر شورای انضباطی تقدیر 
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 امور دانشجویی و مشاوره

 های ورزشیی همکاری با باش اه نامهتفاهماجرای 

 سازما  های مختلفررارداد ورزشی با انعقاد 

 تیم فوتسال مرکزت کی  

 برنامه ریزی جهت ورزش اعضای هیات علمی و یاورا  علمی

 شوراسال و برگزاری جلسات هفت ی  5ت کی  شورای صنفی مرکز هس از 

 ستاواطالعات تربیت بدنی در سامانه ثبت 
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 امور دانشجویی و مشاوره

   فعال کشوری  عنوان مرکز مشاوره دانشجویی  کسب
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 امور دانشجویی و مشاوره

 :برگزاری وبینارهای متعدد برای اساتید، یاوران علمی و دانشجویان

، روش (امیادواری و کااهش اساتر    روش هاای  )می ک یم و درد می بریم که رنج ورتی  

، روش هاای  (کارکناا  )سیساتمی  ، تفکر (اساتید)تدریس با تاکید بر آموزش مجازی های 

رادرت تصاویر ساازی یهنای رماز هی ارفت تحصایلی        ، (کارکناا  )توانمندسازی کارکنا  

، (دان اجویا  )برای ترک سی ار ، تعهد (خانواده ها)در روابط زوجین ، انجماد (دان جویا )

، مسایر  (کارکناا  )کااری  ، ارتباط در محایط  (دان جویا )با تاکید بر خودک ی تاب آوری 

، روش (دان اجویا  و کارکناا   )، مدیریت استر  و هیجا  (دان جویا )تحصیلی و شتلی 

، چااالش هاای شااتلی هازاره ی سااو    (دان اجویا  )هاای امیاادواری و کااهش افسااردگی   

، ان یزش (والدین)، تربیت امپراطورهای کوچک (دان جویا )، واکسن استر  (دان جویا )

 (والدین)و صمیمیت درو  خانوادگی ( دان جویا )تحصیلی 
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 امور دانشجویی و مشاوره

 (وضعیت جسمانی و روان ناختی و تحصیلی در دورا  ررنطینهدان جویا  و خانواده ها، هی یری از احوال هرسی صدای آشنا، )طرح هایش سالمت دان جویا  اجرای 
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 امور دانشجویی و مشاوره

  چالش های بازگشایی دانشگاه ها در پاندومی کرونابرگزاری وبینار ک وری 

 با حضور رییس سازما  امور دان جویا 
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 امور دانشجویی و مشاوره

، های مختلف تربیتی و روا  شناختی همانند موضوعات ان یزشیهوستر و هاورهوینت در زمینه  80تهیه ی 

 ...عاطفی اعتماد به نفس و استر  و شکست 
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 امور دانشجویی و مشاوره

 هازیاد در کال  دارای م ک  و غیبت و کمک از اساتید در جهت معرفی دان جویا  اساتید همیار  طرحایجاد •

 امتحاناتی هوستر و کلیپ های آموزشی در زمینه ی تمرکز و روش های مطالعه در ایا  تهیه •

 طرح های ویشه ی ارتباط با خانواده ی دان جو با اجرای طرح احوالپرسی از خانواده های دان جویا •

 آنا دان جویا  م روطی و ح  م کالت تحصیلی شناسایی •
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 امور دانشجویی و مشاوره

خدمات غیرحضوری، راهنمایی و مشاوره و بهداشت روانیارائه ی   

 تعداد نوع خدمات

 42 خدمات راهنمایی و م اوره ی تلفنی 

 200 (شبکه های اجتماعی)خدمات م اوره به صورت مجازی 

 50 م اوره ای مکاتبه ای، هیامکی یا از طریق ایمی  خدمات

 85 ...های بهداشت روا  به صورت هیامک، شبکه های اجتماعی و  ارسال هیا 
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 امور مالی، اداری و رفاهی

 ی جدید حسابداریاندازی سامانهراه •

 دستمزدی حقوق و راه اندازی سامانه•

 تاسیس تعاونی مسکن کارکنا  مرکز •

 ایثارگرهی یری استخدا  رسمی کارکنا  •

 راه اندازی سیستم یکپارچه اموال •

 راه اندازی نر  افزار جدید مالی•

 راه اندازی سامانه ی حواله ی الکترونیک•

 راه اندازی سیستم حقوق و دستمزد •
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 امور مالی، اداری و رفاهی

 سامانه ی سادادان  اه در غیر منقول اطالعات اموال تکمی  •

 هی یری تداو  بودجه ی عمرانی•

 خرید تجهیزات  سلف سرویس•

 تجهیز امکانات خواب اه های دان جویی•

 هی یری امور رفاهی اعضای هیات علمی و کارکنا  •

 تسری امور رفاهی دان  اه صنعتی شیراز به مرکز•

 رفاهیتفاهم نامه با دان  اه سیستا  و بلوچستا  جهت استفاده از اماکن •
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 امور عمرانی

 استقرار کام  در ساختما  جدید و تحوی  عمده ی ساختما  های استیجاری

 اتصال آب، برق، تلفن و اینترنت ساختما  جدید

 ساختما نصب روشنایی در اطراف 

 تجهیز اتاق ها به سیستم های سرمایش، هرده و دی ر ملزومات

 فناورینوسازی، تعمیر و خرید تجهیزات اداری و 

 MPLSتلفن و اجرای 

 
 

  تعمیرات موتورخانه
 

 اجرای اتاق مخاز  آب
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 امور عمرانی

 دان  اهحصارک ی ساختما  و تکمی  سازی محوطه 

 تابلوی مرکزنصب درب ورودی و  
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 امور عمرانی

 مصنوعیبرق رسانی و نصب هروژکتور و روشنایی زمین چمن عملیات 

 تعمیر و تجهیز سرویس بهداشتی محوطه
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 فناوری اطالعات و ارتباطات

 اجرای کام  مدیریت سبز و حذف کاغذ""Paperless  (های اداری و دان جوییها و درخواستن اریی نامهشد  کلیهسیستمی )و اداری آموزشی ی حوزهدر 

راه اندازی مجدد Mali Server اندازی خدمات هست الکترونیک روی هورتال دان  اه با امکانات راب  ربول بر روی سرور جدید و راه(Exchange Server) 

 دان  اهبازطراحی ساختار سایت 

ی ایجاد ارتباط شبکهLAN  بین اتاق سرور و کارکنا  در ساختما  اداری 

 مجموعهدهی مستقیم به هر یک از مدیرا  اندازی سیستم نظا  هی نهادات و انتقادات، با امکا  هیا راه 
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 فناوری اطالعات و ارتباطات

(ها و اینترنت، به اشتراک گذاری فای )های شبکه برای کاربرا  راه اندازی سرویس... 

ی برق زمین چمن مصنوعی و اتاق ن هبانیاجرای شبکه 

در سطح ساختما  دان  اه ی وایرلسی شبکهانجا  هروژه 

 (بروزرسانی ویندوز ها، آنتی ویرو  ها، ه تیبا  گیری از بانک های اطالعاتی و سیاست های اجرای نر  افزار)ن هداری سرورها و بانک های اطالعاتی 
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 مدیریت سبز

 در فضای مجازی... ارایه ی هوستر، متن و و هوای هاک و درخت کاری روز گرامیداشت 

  متر مربع 2000دان  اه به وسعت فضای سبز و گسترش ( نهال 100)بومی کاشت درختا 

 خاکدرختا  در شب جهت جلوگیری از تبخیر آب و شور شد  آبیاری 

 انرژی الکتریکی جهت روشنایی ساختما  دان  اهکم مصرف استفاده از تجهیزات 

 روی و رطره ایسیستم ف ار آب رسانی استفاده از 
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 مدیریت سبز

 بهداشتیسرویس های دو زمانه در تانک های اهرمی و فلش شیرهای آب و کم مصرف از تجهیزات استفاده 

  سامانه هاطریق و اداری از امورات آموزشی همه ی کاهش مصرف کاغذ با توجه سیستمی شد 

 آب انبارآب بارا  و ساخت یخیره ی جهت ایجاد زیرساخت هایی 

 محیط زیستی و انرژیهایش های تهیه و تدوین سه دستورالعم  مدیریت سبز، مدیریت هسماند و 

 بازیافتظرف مخصوص مواد راب  تعبیه ی 
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 برنامه های در دست اقدام

 برگزاری ن ست تخصصی مدیریت بحرا •

 ت کی  اتاق بحرا  شهرستا •

 برگزاری همایش توسعه ی هایدار المرد و مهر با حضور فعاال  انجمن های مرد  نهاد و مدیرا •

 ت کی  اتاق فکر نخب ا  شهرستا  با محوریت مرکز•

 دان  اهدر سطح ساختما   وایرلسهروژه ی شبکه •

 نوریفیبر اجرای •

 مسابقات فوتسال ادارات شهرستا  به میزبانی مرکزبرگزاری •

 دریافت مجموعه کتاب از اداره ی فرهنگ و ارشاد اسالمی استا •

 ....و •

 ...خدمت ادامه دارد                             


