ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤ و ﭘﮋوﻫﺸ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺪاﻧﯿﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻗﺘﺼﺎد24؛ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ
در راﺳﺘﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮔﺎم ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮدارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری و ﻫﻤﺎری ﺑﺎ داﻧﺸﺎه ﯾ از
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﯿﺸﺮو ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺒﺮﻧﺎر اﻗﺘﺼﺎد ۲۴ﺑﺮای آﮔﺎﻫ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸ و داﻧﺸﺎﻫ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ
ارﺳﻼن دژﮐﺎم  ،رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺘﻮﯾ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤ و ﭘﮋوﻫﺸ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر
ارﺳﻼن دژﮐﺎم ،در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤ و ﭘﮋوﻫﺸ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﺎر اﻗﺘﺼﺎد ۲۴ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان داﻧﺸﺎه ﻣﻠ
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻤﺮﮐﺰﻣﺎن را ﺑﺮ روی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ؛ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۹۸ﺗﺎ اﻣﺮوز ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،داﻧﺸﺎه ﻣﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺎن ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﭘﺮدﯾﺲ ﻣﺮان ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻓﻌﺎل ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری  ،ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻣﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻘﺮر ﺷﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻣﺤﺪوده اراﺿ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﭘﺲازآن ﻣﺎ
ﺑﻪﻋﻨﻮان داﻧﺸﺎه و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ ﺑﺎزﯾﺮ اﺻﻠ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،ﻓﻀﺎﯾ در ﺣﺪود  ۸ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑ را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺸﺎه ﺗﺨﺼﯿﺺ دادﯾﻢ و
از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار  ۱۵۰۰ﻣﺘﺮ آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺎﺧﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺮدﯾﺲ ﻣﺮان در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻓﻌﺎل ﺷﺪ.

دژﮐﺎم ﻫﻤﭽﯿﻨﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﻫﻢ در ﺣﺪود  ۹ﺷﺮﮐﺖ و  ۱۲ﮔﺮوه در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎرک ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﺎران ﻣﺎ در ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ﺗﺎ در اﯾﺪهای ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺴﺐوﮐﺎری را در ﻣﺤﻮر ﺧﻮدﺷﺎن راهاﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری و ﺷﺘﺎبدﻫ
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻣﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :ﯾ دﯾﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری و ﺷﺘﺎبدﻫ داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﻫﻤﺮاﻫ و ﻧﻈﺎرت ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری در دﺳﺖ اﻗﺪام دارﯾﻢ و در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﺑﻌﺪ
از ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،در ﻣﺴﺎﺣﺘ ﺣﺪود  ۱۲۰۰ﻣﺘﺮﻣﺮﺑ ،در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ را راهاﻧﺪازی
ﮐﻨﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻤ ﺑﻪ زﯾﺴﺖﺑﻮم ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ،درﺻﺪد ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﯾ ﮔﺎم ﻓﺮاﺗﺮ
ﺑﺮوﯾﻢ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و ﻧﺮماﻓﺰاری ﻻزم ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﺪﻣﺎﺗ از
ﺟﻨﺲ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨ و اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ و اﻓﺮاد ﻣﺸﺎور را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
راهاﻧﺪازی دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
دژﮐﺎم ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ در ﯾ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘ را ﺑﺎ ﻣﺠﺘﻤ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﺎوری داﻧﺸﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ و دﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ”
راهاﻧﺪازی ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺧﺮوﺟ اﯾﻦ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﯾ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﺎوری داﻧﺸﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﭘﺎﯾﺶ اراﺿ ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺎﻏﺎت را از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮارهای ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان و ﺑﺎﻏﺪاران ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﮐﻤ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺮهوری ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎﺷﺖ ،داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان  ۳۰درﺻﺪ
ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮارهای و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻟﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ و اﺑﺰار ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ
راﻫﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺎورهای ﺑﺮای ﺧﺼﻮﺻﺎً ﮐﺸﺎورزاﻧ ﮐﻪ در ﺳﻄ وﺳﯿ ﮐﺸﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی و در ﺳﻄ ده در ده ،اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و
اﻃﻼﻋﺎت را ﭘﺎﯾﺶ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺪر رﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎﺗ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻣﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دﭘﺎرﺗﻤﺎن
ﻓﻨﺎوری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻣﺬاﮐﺮات ﻻزم ﺑﺎ اداره ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن و … اﻧﺠﺎمﺷﺪه و ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ آن اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﻄ زﯾﺮ
ﮐﺸﺖ در ﺣﺪود  ۵ﻫﺰار ﻫﺘﺎر ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻃ ﻓﺼﻞ ﺟﺎری ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮرد رﺻﺪ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
در اﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋ در اﺳﺘﺎن و ﻣﺸﺎوره ﺧﻮب ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺷﻞ داده ﺷﻮد.

وی ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺗﻼﺷﻤﺎن اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز در داﻧﺸﺎهﻫﺎی ﺗﺮاز اول ﮐﺸﻮر اﺗﻔﺎق ﻣاﻓﺘﺪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﻨﯿﻢ و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪه در ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﺎهﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ داﻧﺸﺎه ﻣﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر را در ﻣﺴﯿﺮ اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ و ﺣﺮﮐﺖ آن را
ﺗﺴﺮﯾ ﮐﻨﯿﻢ.
دژﮐﺎم ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﺮ داﻧﺸﺎه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ اﻓﺰود :داﻧﺸﺎه درﯾﺎﻧﻮردی و ﻋﻠﻮم درﯾﺎﯾ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻢ ﺑﺎ
ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی درﯾﺎﯾ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾ را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر وﯾﮋه ﺗﻤﺮﮐﺰﻣﺎن را ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎری
ﻫﻤﺎران در ﭘﺮوژه ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری و ﻣﺮاﮐﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای از داﻧﺸﺎﻫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﮐﺮدن ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺰدﯾ ﺷﻮﯾﻢ.
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻣﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻓﺰود :ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۷ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪای ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر و داﻧﺸﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺮای
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻮآوری و ﻓﻨﺎوری در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻮد ،اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاﻓ ﻫﻤﭽﻮن
ﻫﻤﺎری در ﻃﺮاﺣ و راهاﻧﺪازی ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻫﻤﺎری در ﺗﺴﺮﯾ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷ و ﭘﮋوﻫﺸ اﻣﻀﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻃﺮاﺣ و راه اﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺎﻣ آﻣﺎری
وی در اداﻣﻪ ﺗﺸﺮﯾ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤ و ﭘﮋوﻫﺸ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ ﺷﻞ دادﯾﻢ،
ﻃﺮاﺣ ﯾ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺎﻣ آﻣﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ درﮔﺎه آﻣﺎری ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ،ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﻣﺮﺣﻠﻪ ورود داده اﺳﺖ و ﺗﯿﻤ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎ
در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدآوری و ورود دادهﻫﺎ در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻧﺮماﻓﺰاری ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ داﻧﺸﺎه ﻫﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ در ﭼﺎﺑﻬﺎر در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿ داد :داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﺳﺎل  ۸۹دورهﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ داﻧﺸﺎهﻫﺎی
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرﺟ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر داﺷﺘﻪ و اﻧﺠﺎم داده و ﺑﺎ داﻧﺸﺎه ﻟﻨﺪن و ﯾﺴﺮی ﮐﺎﻟﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪرﺳﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﻟﻨﺪن دورهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑ را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اداﻣﻪ آن دورهﻫﺎ ﺳﺨﺖ و ﻧﺎﻣﻤﻦ ﺑﻮده
و ﮐﻤﺮﻧﺗﺮ ﺷﺪه ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻣﺮوز ﺑﺎ داﻧﺸﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺎرﺑﺮدی  FHMآﻟﻤﺎن ﻗﺮاردادﻫﺎﯾ را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ در ﭘﻨ ﻓﺼﻞ و در ﻣﻘﺎﻃ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد.
دژﮐﺎم ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘ ﻫﻢ ﺷﺮﯾ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺳﻪ داﻧﺸﺠﻮی
اﻓﻐﺎﻧ ﺑﻪﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮی ﺧﺎرﺟ ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ در دﺳﺖ اﻗﺪام دارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻢ داﻧﺸﺠﻮی ﺧﺎرﺟ
ﺟﺬب ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻢ ﻫﻤﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ داﻧﺸﺎهﻫﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻣﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺗﺸﺮﯾ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﺸﺎه ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ۱۷ رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ و  ۹رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ
ارﺷﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎ ﻫﻢ در ﻣﻘﻄ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ و اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ از
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ را در ﻣﻘﻄ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ دارﯾﻢ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻼش ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ آﻣﻮزﺷ
داﻧﺸﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺷﻮد در راﺳﺘﺎی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﮐﻨﺎر اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤ ﺧﻮدﻣﺎن از اﻋﻀﺎی ﻋﻠﻤ داﻧﺸﺎهﻫﺎی
دﯾﺮ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ذاﺋﻘﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی آﻣﻮزﺷ ﺳﻮق دادهاﯾﻢ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ از ﮐﺸﻮر
آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.

