پیام ریاست دانشگاه پیام نور استاا
کرما بت مااست ت ست ف میا تی
سالگرد پیترفی انالت ش وتموم ا
اس م ایرا 2-

ریاست عالی دانشگاه پیام نور با ص فر پیام س
ف میا تتی ستتالگرد پیتترفی انال ت ش وتتموم ا
اس م را ارام داوت

ستتاما ا ومویو ت ف ادار دانشتتگاه پیتتام نتتور
فاح رافر با حضور اساان ار ف ن ایات اا متردم
در مجلس وورا اس م در دمت م تارف رجتر
اراااح و 2-
حضور دانشگامیا دانشگاه پیام نور اساا کرمتا
در مراسم  22به 2-

جشاواره فریو دانشتجویا دانشتگاه پیتام نتور
اساا کرما برازار و 3-
به گزارش روابط عمومی دانشگاه متن پیام ایشان بدین شرح است:
انقالب اسالمی ایران که بهه درسهتی و بها یر یهر مرمهار ک یهر انقهالب
انفجار نور بود ،یابش نورانیت اسالم بر کفهر و اهاتور را بهه عی یهت
نشاند.
دوران االیی پیروزی انقالب که از زرین یرین اوراق یاریخ این مرز
و بوم به شمار می رود بدون شک با یدبیر ره ر ک یر انقالب حضرر
امام خمی ی (ره ) و هوشم دی مردم ایران و رمز وحدر کلمه به سهر
انجام رسید و مردم ایران نشان دادند که اراده ملت اگهر بها مفهاهی و
اصول اسالم و قران گره بخورد هیچ قدریی جلودار آن نخواههد بهود
و رژی پهلوی نیز نتوانست در برابر اراده ملت یاب آورد.
بههدون شههک حضههور دانشههگاهیان در آن دوران شهه نههواز بههود و
دانشگاهیان با یمام یوان در ک ار سهایر اقشهار ملهت نقهش بسهزایی در
پیروزی شکوهم د این انقالب ایفا کردند.
اک ون در این دوران حساس نیز مردم فههی و هوشهیار ایهران همان هد
روزهای انقالب و با ره ری هوشم دانه مقام مرظ ره هری (مهد للهه
الرالی ) و نیهز بها حفهح وحهدر و یکگهار گی از آرمانههای انقهالب
حفالت خواه د کرد.
ای جانب ضمن گرامیداشت سی و هفتمهین سهالگرد پیهروزی انقهالب
شههکوهم د اسههالمی و یههاد وخههااره امههام راحههن وشهههدای گرانقههدر
انقالب این ایام فرخ ده رابه مقام مرظ ره ری (مد لله الرالی) ،ملت
شریف ایران وهمه خدمتگزاران
صدیق به نظام مقدس جمهوری اسالمی ی ریک
و یه یت عرض مهی نمهای  .و امیهدوارم بها یالشههای صهادقانه دولهت
محترم یدبیر و امید در دوران پسا برجام شاهد شکوفایی بیش از پیش
این انقالب و سربل دی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران باشی .

م زما با مراسم جش ث ت جهان می ا  ،مزارا اصل
نهال بادام تلخ ف با توسط کانو م یارا محیط ییست
دانشگاه پیام نور کرما با حضور معتاف محاترم ریتیس
ج هتتور ف رستتیس ستتایما میتترا ررماگ ت ف استتاان ار
کرما در ای رفساا غرس و 3-
مراسم رفن ای پرچم ما
اا ت مرهتتر امتتام حستتی
(ع)ف حضتترا ابوالیضتت
(ع) م زما بتا براتزار
جش انالت ش در دانشتگاه
فاح ریگا 4-

برپای ایساگاه صلوات ب
مااستتت ت ستتتالرفی فرفد
تاریخ امام م یا (ره)
فم چای تج یت میاتا
کارکاا ف اساتی دانشگاه
پیتتام نتتور فاح ت ریگتتا
فمستتلولی وهرستتاا بتتا
ورمانها وه ا 4-

براتتتزار مستتتابال دف ف
می ان بت مااست ت دمت
م تتارف رجتتر در دانشتتگاه
پیام نور فاح وه اد4-

برازار جشت انالت ش
فتجلیتت ای مانوادمتتا
وه ا دانشگاه پیام نتور
مرکز کرما 4-

پیام ریاست دانشگاه پیام نور اساا کرما ب مااس ت س
دهه فجر انقالب اسالمی سرآتاز الوع خورشید
درخشان انقالب اسالمی و ی لور شکوه و عظمت
نهضتی م ت ی بر یرالی ن وی در عصر حاضر است
که یوانست حکومت الهی را در سرزمین پاک ایران
یث یت ک د.
با وجود یمامی دسیسهها ،دشم یهای آشکار و
پ هان استک ار جهانی به سرکردگی آمریکا،
رویشهای دائمی و جاری انقالب اسالمی در ایران
و سایر کشورهای اسالمی ،همچ ان ادامه دارد.
جوانان و دانشجویان پر استرداد و نابغه ایرانی با
حرکت شگفت آور در این عرصه ثابت کردند
یزی از نیاکان خود در دفاع مقدس ک ندارند و
اگر جوانان دهه اول انقالب و شهدای بزرگِ االیه
دار این راه با ایثار و فداکاری نیروی دفاعی را پایه
گذاری کردند که امروز همه استک ار ه با وجود
دنیایی از ساز و برگ یسلیحایی فوق پیشرفته از
رویایی با این قدرر دفاعی وحشت دارند؛ یقی ا

ف میا ی سالگرد پیرفی

جوانان امروز ایران اسالمی نیز این یوان را دارند که
با درخشش در عرصه جهاد اقتصادی و علمی ،ب یه
اقتصادی و علمی را برای کشور پی ریزی ک د که
دنیا را در برابر عظمت ملت ایران به شگفتی وادارد.
یحقق این هدف و گذر از این گردنه ی صرب
الر ور ،سختی ها و مشکالیی ه دارد ،که از
مشکالیی که ملت ایران در یحقق اصن انقالب و
دفاع مقدس متحمن شدند بیشتر نیست ،اما آثار
ونتایج آن بسیار شکوهم دیر و شمگیریر خواهد
بود.
با امید به پروردگار مترال که خود پیروزی موم ان را
یضمین کرده است؛ اامی ان داری که این مسیر را با
سربل دی و عزر خواهی پیمود و در ورای این
یوائه های اقتصادی دشمن ،پیروزی های بزرگ و
تیر قابن یصور در انتظار ملت ایران است.
ای جانب به نمای دگی از جامره بزرگ دانشگاهیان
دانشگاه پیام نور استان کرمان ضمن یجدید میثاق با

انال ش وموم ا اس م

آرمانهای ب یانگذار نظام مقدس جمهوری اسالمی
و ی ریک دهه م ارک فجر به دوستداران ،مرتقدین
و وفاداران نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ،یاد
آور می شوی همچون همیشه ،گوش به فرمان ره ر
مرظ انقالب حضرر امام خام ه ای (مدلله الرالی)
در راه حفح و دفاع از آرمانها و ارزشهای انقالب
اسالمی و خدمتگزاری به مردم قدرش اس و بصیر
ایران و همگام با ملت والیت مدار ایران اسالمی،
بار دیگر با حضور باشکوه در راهگیمایی  22بهمن،
وحدر و همدلی و صالبت انقالبی خود را به
نمایش خواهی گذاشت.

ساما ا ومویو ف ادار دانشگاه پیام حضور دانشگاهیان دانشگاه پیام نور استان کرمان در مراس  22بهمن:

نتتور فاح ت رافر بتتا حضتتور استتاان ار ف
ن ایاتت اا متتردم در مجلتتس وتتورا
اس م در دم م ارف رجر اراااح و

ساختمان آموزشی و اداری دانشگاه پیام نور
واحد راور با حضور استاندار کرمان و
نمای دگان مردم در مجلس شورای اسالمی و
سایر مسئولین شهرستان در دهه م ارک فجر
افتتاح گردید.
این ساختمان آموزشی با  1228متر مربع زیرب ا
در  2ا قه با هزی ه ای بالغ بر  12میلیارد ریال
یکمین و مورد بهره برداری قرار گرفت.
دانشگاه پیام نور واحد راور با یوجه به شرار
آموزش برای همه ،همیشه و در همه جا در 8
رشته یحصیلی به حدود  400دانشجو خدمار
آموزشی ارائه می دهد.
شایان ذکر است دانشگاه پیام نور راور
بزرگترین مرکز آموزش عالی در این
شهرستان می باشد.

ایرا

جشاواره فریو

دانشجویا دانشگاه پیام نور اساا کرما برازار و

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ،مسرودی مدیر دانشجویی
استان گفت :این جش واره در مرحله نخست در  9قطب م طقه ای بین 30
مرکز و واحد دانشگاه پیام نور استان کرمان در دو بخش خانمها و آقایان
برگزار شد.
وی یرداد شرکت ک دگان در این جش واره را  850نفر ع وان کرد و
افزود :از این یرداد  410نفر دانشجوی دختر و  440نفر دانشجوی پسر
حضور داشت د.
مسرودی ابراز کرد :نفرار اول هرقطب در هر رشته به یفکیک پسر و
دختر در مسابقار استانی شرکت کردند و در نهایت  40نفر از دانشجویان
ورزشکار در دو رشته ی یس روی میز و شطرنج به رقابت پرداخت د.
وی الهار کرد :در پایان این مسابقار آقای محسن صافی زاده و خان
راحله پور اسماعیلی از دانشگاه پیام نور مرکز کرمان به ع وان نفرار اول
ی یس روی میز و آقای محمد جواد عزیزیان از دانشگاه پیام نور واحد زرند
و خان آرزو محمد پور افشار از دانشگاه پیام نور واحد ارزوئیه به ع وان
نفرار اول شطرنج مشخص شدند.
این مسابقار با همکاری اداره کن ورزش و جوانان استان کرمان برگزار
شد.

م زما با مراسم جش ث ت جهان می ا  ،مزارا اصل نهال بتادام
تلخ ف با توسط کانو م یارا محتیط ییستت دانشتگاه پیتام نتور
کرما با حضور معاف محارم رییس ج هور ف رسیس سایما میرا
ررماگ ف اساان ار کرما در ای رفساا غرس و
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان کرمان ،دکتر رشیدی نژاد رییس
دانشگاه پیام نور استان کرمان در این رابطه الهار کرد :پس از ث ت جهانی م ظر
فره گی میم د این اقدام خودجوش یوسط کانون همیاران محیط زیست دانشگاه پیام
نور واحد شهر بابک با حضور مراون محترم رییس جمهور و رئیس سازمان میراث
فره گی و استاندار کرمان در راستای حفالت از این م طقه صورر گرفت.
وی با اشاره به انرقاد یفاه نامه با اداره کن حفالت محیط زیست استان افزود :در این
یفاهم امه دانشگاه پیام نور کرمان کانون همیاران محیط زیست را در  30مرکز و واحد
خود یشکین داده است.
رشیدی نژاد یصریح کرد :پس از ارح مثلث یوسره اقتصادی یوسط استاندار کرمان و
با یشکین کانون همیاران محیط زیست دانشگاه ،امیدواری با یرمیق و گسترش این
حرکت های ارزشم د دانشجویی ،شاهد مشارکت بیش از پیش دانشجویان در عرصه
های مختلف یوسره اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فره گی باشی .
وی بیان کرد :دست ک د د هزار ساله میم د با یوجه به ویژگی م حصر به فرد
مرماری خود می یواند یکی از قطب های اقتصادی و فره گی استان و کشور باشد و در
همین راستا دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد شهربابک که بومی م طقه هست د،
حداکثر یوان خود برای مشارکت در رابطه با حفح و یرویج فره گ نگهداری آثار
یاریخی را به کار می گیرند.

براتتزار جشتت انالتت ش
فتجلیتت ت ای مانوادمتتتتا
وتته ا دانشتتگاه پیتتام نتتور
مرکز کرما
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،دکتر محمود فرهادیان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز کرمان
 ،در این مراس با اشاره به پیروزی انقالب اسالمی ونقش امام (ره)الهار داشت :ره ری امام
خمی ی (ره) در پیروزی انقالب بی نظیر است و امام (ره) نشان دادند که اسالم ی ها راه نجار
بشریت است.
دکتر فرهادیان افزود:ناسگاسی است که نقش مردم را در به ثمر رساندان این انقالب ودفاع
مقدس نا دیده بگیری .
رئیس دانشگاه پیام نور مرکز کرمان با اشاره به فداکاری های شهیدان وخانوادهای آنان
وایثار گران درپیروزی انقالب ودفاع مقدس گفت :ما امروز مدیون شهدا هستی .
دکتر فرهادیان یصریح کرد :دانشگاه پیام نور به ع وان بزرگ یرین دانشگاه دولتی کشور
ولایف خود در عرصه های علمی ،پژوهشی ،آموزشی و حفح نظام مقدس جمهوری اسالمی
با یمام یالش دن ال خواهد کرد.
همچ ین در این مراس حجت االسالم عرب پور مدیرکن سازمان ی لیغار اسالمی وامام جمره
موقت کرمان گفت 37 :سال از انقالب می گذرد و 8سال آن مردم با دست خالی در مقابن
دشمن ایستادند و امروز ما در اوج اقتدار هستی .
وی با اشاره به شرار های انقالب افزود :لل ستیزی و عدالت خواهی از شرارهای نظام
جمهوری اسالمی است.
حجت االسالم عرب پور افزود :شهیدان ،دانشم دان ،دانشجویان واسایید افتخار نظام هست د
ویحصین در ج هه عل ودانش وحفح نظام از ولایف دانشگاهیان است.
در این مراس از خانواده های شهید دانشگاه و از ری ه های اول مقدمایی و م طقه ایی جش واره
ورزشی درون استانی دانشگاه پیام نور کرمان یجلین شد.
مراسم رفن ای پرچم ما اا مرهر امام حسی (ع)ف حضرا ابوالیض (ع)
م زما با برازار جش انال ش در دانشگاه فاح ریگا
به گزارش روابط عمومی ،در
مراس جشن سی و هفتمین بهار
انقالب آقای رحی زاده سرپرست
دانشگاه پیام نور ریگان گفت:
باید این روز و این ایام را گرامی
داشت و نسن به نسن م تقن کرد یا
این واقره یاریخساز در کشور به
جهانیان یادآوری شود.
وی افزود :ما باید با حضور خود در مراس راهگیمایی 22بهمن که یکى از بزرگترین مظاهر
حضور مردم در صح ه است؛ حضور بسیار قوى و پرشور داشته باشی .
همچ ین آقای رحیمی مراون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان ریگان ضمن ی ریک به
م اس ت به نتیجه رسیدن برجام اذعان داشت :کشور ما برد از  13سال بحث هسته ای به
پیروزی دیگلماسی نائن آمد که این برای یمام کشورهای جهان بخصوص قدریهای بریر تیر
قابن ق ول بود که فرجام افتخار آمیز برجام نشانه یوان گفتمانی نظام و کارآمدی دولت یدبیر
و امید در یحقق اهداف واالی نظام در عرصه بین المللی می باشد.
در پایان مراس از پر های گ د مطهر امام حسین (ع) وحضرر ابوالفضن (ع) رونمایی
ونمایشگاه والیت فقیه ووهابیت افتتاح گردید.
الزم به ذکر است این مراس به همت بسیج دانشجویی و امور فره گی دانشگاه پیام نور واحد
ریگان برگزار گردید.

ساعاا م قاا ع وم با ریاست دانشگاه پیام نور اساا کرما
پاج وا ما ای ساعت  9ال 12
مما  :کرما  -بلوار کوثر -سااد اساان دانشگاه پیام نور اساا کرما

برازار مسابال دف ف می ان ب مااس ت
دم م ارف رجر در دانشتگاه پیتام نتور
فاح وه اد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،به م اس ت
بزرگداشت دهه فجر دانشگاه پیام نور شهداد با
همکاری اداره یربیت بدنی این شهرستان میزبان
برگزاری مسابقه دو و میدانی بود.
این مسابقه از ورودی شهر شهداد یا محن گلزار
شهدای این شهر به مسافت  1کیلومتر و با حضور
پرشور دانشجویان برگزار شد .

برپای ایساگاه صلوات ب مااست ت ستالرفی
فرفد تاریخ امام م یات (ره) فم چاتی
تج ی میاا کارکاا ف اساتی دانشگاه پیام
نور فاح ریگتا ف مستلولی وهرستاا بتا
ورمانها وه ا
به گزارش روابط عمومی ،همزمان با سالروز ورود
یاریخی امام خمی ی (ره) و یکری آتاز دهه
م ارک فجر امور فره گی دانشگاه واحد ریگان با
همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه اولین برنامه
ستاد دانشجویی ایام ا ...دهه فجررا با برگزاری
ایستگاه صلوایی وهمچ ین پخش سرود در سطح
شهر برگزار نمود.
همچ ین کارک ان و اسایید دانشگاه همراه با
مسئولین شهرستان ،با حضور در گلزار شهدا ضمن
قرائت فایحه ،نس ت به مقام شامخ شهدای انقالب
اسالمی ادای احترام نمودند.
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