د نر رسنمی اهرسعیدی در
پیامی فرارسیدک عید نرروز
را هو و ووووانراده هو و ر
دانشگاه پیوام نورر ربریو
گفت2-

پیام ریاست دانشگاه پیام نورر اسوناک رمواک هو
مناسبت سال جدید

هرگ اری مراسم درونکاری در دانشگاه پیام نورر
اسناک رماک ها شعار هو ازای رور دانشویر یو
دروت2-

دومین جشونراره فنواوری نوانر هوا گورر گ ونرده
پژورشگراک دانشگاه روای پیوام نورر سراسور شورر
هرگ ار گردید3-

بهار ،نوید رویش دیگر است و طلیعه زیستی دوباره و
نگاهی نو به زندگی بهتر ،آغاز بر شکوفایی و بالیدن و به
اوج رسیدن بهار ،بلوغ کمال است و طریق زیبایی که خالق
آن زیباترین و شکوهمند ترین صانع ازلی و ابدی است.
جلوه گاه حضرت رحمان است این نوروز باستانی و این
بهار دلربا ،که در توصیف او طبیعت زمزمه گر هماره
اوست.
فرارسیدن سال نو ،رویش دوباره بهار و رستاخیز طبیعت که
ابتدا و انتهایش مزین به والدت حضرت زهرای اطهر سالم
اهلل علیها است را به شما دانشجویان عزیز دانشگاه پیام نور
استان کرمان شاد باش و تبریک میگویم.
امید است که گل های بهاری ،مایه طراوت ،آرامش و
تندرستی شما عزیزان شود.

گالب شریی و گل افشانی گل ار شهدای رمواک
ررسط م ئرلین و اسارید دانشگاه پیام نورر اسوناک
رماک همناسبت روز شهدا4-

حسین رشیدی نژاد
رئیس دانشگاه پیام نور استان کرمان
اع ام 200دانشیری پیوام نورر مر و
سرزمین رای نرر4-

رمواک هو

امام جمع

رماک:

سطح یفی دانشگاه پیام نرر مررد رح ین است4-

د نر رسنمی اهرسعیدی در پیامی فرارسیدک عید نرروز را ه وانراده ه ر

دانشگاه پیام نرر ربری

گفت:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه متن پیام تبریک ایشان بدین شرح است:
آغاز سال نو و بهار که همراه با دگرگونی و تحول در طبیعت است را به خانواده
بزرگ دانشگاه پیام نور ،دانشجویان ،اساتید و کارکنان تبریک عرض می نمایم و
امیدوارم که در سال جدید شاهد شکوفایی و پیشرفت روزافزون در تمام زمینه های
علمی ،پژوهشی و فرهنگی باشیم.
خوشبختانه دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین دانشگاه دولتی کشور در سال گذشته
موفقیت های بزرگی را کسب نمود و توانست خدمت ارزنده ای به جامعه علمی
کشور ارائه نماید.
برخود الزم می دانم در خصوص کسب رتبه نهم در آخرین رتبه بندی پایگاه استنادی جهان اسالم)(ISCو قرار گرفتن در بین  10دانشگاه برترو نیز
ارتقای جایگاه دانشگاه که نتیجه تالش های همه همکاران ،اساتید و دانشجویان عزیز می باشد تقدیر و تشکر نمایم و درپایان آرزومندم در سایه
توجهات حضرت ولی عصر شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر در دانشگاه باشیم و سال جدید سالی سرشاراز موفقیت برای جامعه علمی کشور باشد.
علی اصغر رسنمی اهرسعیدی

هرگ اری مراسم درونکاری در دانشوگاه پیوام نورر
اسناک رمواک هوا شوعار هو ازای رور دانشویر یو
دروت:
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ،دکتر حسین رشیدی نژاد رییس
دانشگاه پیام نور استان کرمان در مراسم درختکاری دانشگاه پیام نور استان
کرمان گفت:
با توجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت موضوع درختکاری و دستور ریاست عالیه دانشگاه ،دانشگاه پیام نور استان کرمان با شعار به
ازای هر دانشجو یک درخت با همکاری اداره کل منابع طبیعی و شهرداری ها در کلیه مراکز و واحدهای استان کرمان به تعداد دانشجویان هر مرکز و
واحد نهال درخت غرس نمود.
وی افزود :در این مراسم که با برنامه ریزی قبلی با حضور پر شور مسئولین ،اساتید و دانشجویان برگزار شد 31411 ،اصله نهال به تعداد دانشجویان
دانشگاه پیام نور استان در راستای ترویج فرهنگ درخت کاری در مراکز و واحدهاغرس گردید.
وی ادامه داد :همچنین به پاس قدر دانی و بزرگداشت شهدای گرانقدر ایران اسالمی  213255بذر انواع گل و درخت به یاد شهدای کشور عزیزمان
در استان کاشته شد.
دکتر رشیدی نژاد در پایان ابراز امیدواری کرد برگزاری این مراسم آغاز فرهنگسازی برای آبادانی و سرسبزی هرچه بیشتر دانشگاه ها و کشور
عزیرمان گردد.

دومین جشنراره فناوری نانر ها گرر گ نرده پژورشگراک دانشگاه رای پیام نرر سراسر شرر هرگ ار گردید:
بههه گههزارش روابههط عمههومی دانشههگاه پیههام نههور
استان کرمان در مراسم افتتاحیه دومین جشنواره
سراسری ترویج فناوری نانو در دانشگاه پیام نور
اسههتان کرمههان دکتههر اورکههی مههدیر کههل امههور
دانشجویی دانشگاه پیام نور با تشکر از مسهئولین
برگزاری مراسم اظهار داشت:
از ماه ها قبل کارگروهی جههت برگهزاری ایهن
جشنواره در کرمان تشهکیل شهد و بها زحمهات
شبانه روزی مقدمه برگزاری این مراسهم فهراهم
گردید و برنامه های علمی بسیار خهوبی در ایهن
دوره تدارک دیده شده است.
وی با بیان اینکه یکی از برکات انقالب اسالمی
تاسیس دانشگاه پیام نور در سال  67بهوده اسهت
افزود:
دانشگاه پیام نور کشور با  500مرکز و واحد در
استان های مختلف و با جمعیتهی قریهب بهه 700
هزار دانشهجو بسهتر بسهیار خهوبی بهرای توسهعه
علمی کشور فراهم نموده بطوریکه دانشگاه پیام
نور در حوزه های علمی پیشتاز بهوده و ششهمین
ابر دانشگاه جهان می باشد.
وی با اشاره به رتبه هشتم پژوهشی دانشگاه پیهام
نور در بین دانشگاه های ایهران ،توسهعه کمهی و
کیفههی را از مههوارد مههد نظههر در راسههتای توسههعه
دانشگاه پیام نورعنوان کرد.
وی افزود :دانشگاه پیام نور با توجه به اسناد بهاال
دستی و سیاست مناسب و به کمک دانشهجویان
به سمتی گام برداشته که صرفا آموزشی نبوده و
به سمت نسل سوم دانشگاه هها و دانشهگاه ههای
کار آفرین حرکت نماید.
در ابتدای این مراسم دکتر رشیدی نهژاد ریهیس
دانشگاه پیام نور استان کرمان و دبیر اجرایی این

همههایش ضههمن قرائههت پیههام دکتههر رسههتمی
ابوسعیدی ریاست عالیه دانشگاه پیام نور کشهور
و خیر مقدم به شرکت کنندگان اظههار داشهت:
این همهایش بها حضهور حهدود  100پژوهشهگر
برتر در زمینه فناوری نانو در بخشههای مختلهف
کتاب ،مقالهه ،پایهان نامهه و بهت اختهراع از 23
استان کشور برگزار می گردد.
وی ادامه داد :پنج کارگاه با موضوعات مختلف
در حهههوزه نهههانو طهههی دو روز بهههرای شهههرکت
کنندگان ارائه خواهد شد.
دکتر رشیدی نژاد افزود :نمایشگاه توانمنهدیهای
دانشهههگاه پیهههام نهههور بههها بهههیش از  10غرفهههه از
دانشگاههای پیام نور کشور و نمایشگاه کتاب با
موضوع نانو با گردآوری  200عنهوان از جدیهد
ترین کتابهای چاپ شده با موضوع فناوری نهانو
در حاشیه این جشنواره افتتاح می گردد.
همچنین در پایان ایهن جشهنواره دو روزه دکتهر
نجفههی برزگههر معههاون فرهنگههی ،اجتمههاعی و
دانشجویی دانشگاه پیام نهور ضهمن قهدردانی از
برگزار کننهدگان ایهن جشهنواره اظههار داشهت:
دانشجویان ولهی نعمهت مها هسهتند و ایهن خهود
باوری که در همه عرصه ها به خصوص عرصهه
های علمی فناوری و تولید علهم در دانشهجویان
بعههد از انقههالب مشههاهده مههی کنههیم ازفرهنههگ
انقالبی ما است.
وی با تشکر از دکتر رستمی ابوسعیدی ریاسهت
عالیه دانشگاه پیام نور و دکتر اکبری قائم مقهام
ریاست دانشگاه پیام نور بها توجهه عنایهت ویهژه
ایشان به مقوله فناوری و پژوهش گفهت:عرضهه
اختراعات مهم است و ما جزء وظایف خود می
دانیم اختراعات و پژوهش های شمارا بهه نتیجهه

برسانیم و ما افتخار مهی کنهیم کهه تمهام تهالش
خود را برای حمایت از دانشجویان به کار بریم.
وی بهها اشههاره بههه همههاهنگی انجههام شههده جهههت
مسههتند سههازی اختراعههات و ایجههاد ارتبهها ب هین
مراکههز صههنعت و دانشههگاه از مسههتند سهههازی
اختراعههات دانشههجویان در آینههده نزدیههک خبهر
داد.
دکتر نجفی ادامه داد :با توجه به اقدامات انجهام
شده به دکتر رشیدی نهژاد ریهیس دانشهگاه پیهام
نور استان کرمان پیشنهاد گردیهد اتهاف فنهاوری
نههانو در کرمههان راه انههدازی شههده و دبیههر خانههه
همایش در کرمان به طور ابت قرار گیهرد و بها
این اقهدام یهک پایگهاه مههم در اسهتان تاسهیس
گردد.
دکتر نجفهی بها اشهاره بهه  12رابهط دانشهگاه در
زمینه فناوری نانو در شروع کار در سهال  91بهه
حضور بیش از  70رابط نانو در حال حاضر خبر
داد و افزود:جالهب توجهه اسهت کهه اختراعهات
عرضه شده در جشنواره نخست نانو در دانشگاه
پیام نهور در ایهن جشهنواره ارئهه نشهده و شهاهد
اختراعات جدید در جشنواره امسال هسهتیم کهه
جای خوشحالی دارد.
در پایههان آقههای قاسهههم مهههران زاده از اسهههتان
اصههفهان در بخههش مقالههه ،خههانم پههوران پههور
حکاک از خراسان رضوی در بخهش اختهراع و
ابتکار ،خانم ملیحه سادات چاهوشهی در بخهش
پایان نامه به عنوان نفرات برتر و غرفهه دانشهگاه
پیام نور استان کرمان به عنوان غرفه برگزیده در
این جشنواره انتخاب و به نفرات اول تا سوم ههر
بخش تندیس جشهنواره ،لهوح سه اس و جهوایز
اهدا شد.

گالب شریی و گل افشانی گل ار شهدای رماک ررسط م ئرلین و
اسارید دانشگاه پیام نرر اسناک رماک همناسبت روز شهدا

اع ام 200دانشیری پیام نرر مر و
رماک ه سرزمین رای نرر

بمناسههههبت  22اسههههفندماه ،روز
شهههههدا و در آسههههتانه سههههالروز
شهههادت حضههرت فاطمههه زهههرا
سالم اهلل علیها ،قبور مطهر شههدا
توسههههط مسههههوولین و اسههههاتید
دانشگاه پیهام نهور اسهتان کرمهان
گههالب شههویی و گههل افشههانی
گردید.
در این مراسم عالوه بر ریاست محترم استان و مدیران ستادی ،اعضای هیئت علمی دانشگاه
نیز حضور داشتند .ایشان با اهداء گل به محضر مطهر شهدا ،خصوصا شهدای دانشجو ،معلم،
روحانی و شهدای گمنام ،به مقام شامخ ایشان ادای احترام نموده و سربلندی نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران را در محضر شهدا از خداوند متعال خواستار شدند .در پایان مراسم
نیز اساتید در نماز جماعت ظهر و عصر مسجد مقدس صاحب الزمان (عجل اهلل فرجه)
شرکت نمودند.
این مراسم با همکاری مرکزهم اندیشی نخبگان و استادان ،کانون بسیج اساتید و اداره امور
فرهنگی استان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دکتر محمد مهدی
زاهدی در مراسم بدرقه دانشجویان دانشگاه پیام نور
مرکز کرمان به راهیان نور ،با اشاره به حرکت عاشق
وار دانشجویان به سرزمینهای نور اظهار داشت :اگر
امروز فلسفه شهید وشهادت ومقام شهیدان را خوب
بتوانیم معنی کنیم وآن را درزندگی فردی واجتماعی
وحتی سیاسی بکار ببریم؛ بدانید ایران اسالمی در ادامه
حرکت خود به جایگاه واال ورفیع در حوزهای مختلف
دست پیدا می کند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان
اینکه باید خودمان را فدای کشور ،انقالب ،نظام ومردم
کنیم گفت :امروز کوشش ها وفعالیت ها نباید برای
منافع شخصی باشد ،بلکه منافع ملی بر منافع شخصی
وحتی گروهی وباندی اولویت داشته باشد.
دکتر زاهدی با اشاره به بصیرت افزیی در میان جوانان
دانشجو تصریح کرد :امروز در سفر راهیان نور باید
بصیرت افزایی کنیم ودر جهت آگاهی خودمان تالش
نمائیم ،وشهیدان راهها و در س هایی به ما نشان
می دهند که هرگز به صورت خود جوش به آن نمی
رسیم.
نماینده مردم کرمان وراور در مجلس شورای اسالمی با
اشاره به نهادینه کردن فرهنگ شهید وشهادت در
محیط های عملی گفت :در ک مقام شهید وشهادت
می تواند  ،فوف العاده درسبک زندگی وار تباطات تا یر
بگذارد.وی در پایان از دانشجویان حرکت کننده به
سرزمینهای نور خواست ،که دعا کنند؛یک لحظه از
آرمانهای شهیدان وخدمت خالصانه وصادقانه برای
مردم جدا نشویم .همچنین در این مراسم دکتر محمود
فرهادیان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز کرمان گفت:
سفر راهیان نور با دیگر سفرها متفاوت است ،و
دانشجویان باید در جهت خود سازی تالش نمایند.
وی گفت :در این سفر راهیان نور ،قصد قربت نمائید
که ارزش سفر وزیارت شما را باال می برد؛که به گفته
رهبر کبیر انقالب همین تربت پاک شهیدان است که تا
قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشّفاء
آزادگان خواهد بود.
دکتر فرهادیان افزود :شهیدان بهترین سرمایه خودرا که
جانشان بود ،برای حفظ مملکت اسالمی فدا کردند
امروز ما باید سر تعظیم در برابر شهیدان وخانوادهای
شهیدان وایثار گران فرود بیاوریم.
فرهادیان افزود :امروز هم شهیدان مدافع حرم برای
اعتالی اسالم وانقالب خالصانه از خون خود گذشته اند
و ما باید راه شهیدان را ادامه دهیم.

امام جمع رماک:
سطح یفی دانشوگاه پیوام
نرر مررد رح ین است

نماینههده ولههی فقیههه در اسههتان و امههام
جمعه کرمان سطح کیفی دانشگاه پیام
نور را مورد تحسین دانست.
بههه گههزارش روابههط عمههومی ،آیههت...
سههید یحیههی جعفههری روز یکشههنبه در
دیهدار بهها مسهئوالن دانشههگاه پیهام نهور
اسههتان کرمههان ضههمن تحسههین سههطح
کیفی دانشگاه پیام نور گفت:
ارائه خدمت به دانشجویان عزیز به لحاظ علمی و معرفتی بویژه در مناطق محروم باید مورد
تاکید مسئوالن باشد.
وی افزود :اگر مسئوالن به این نکته توجه داشته باشند که تمامی اعمال مان حساب دارد و
باید پاسخگو باشیم با دقت و توجه بیشتر به وظایفمان در خدمت رسانی به مردم عمل خواهیم
نمود.
رییس دانشگاه پیام نور استان کرمان نیز در این دیدار گفت :طبق اعالم پایگاه استنادی علوم
جهان اسالم ،دانشگاه پیام نور با ارتقاء به جایگاه نهم ،جزو  10دانشگاه برتر جامع کشور قرار
گرفته است.
دکتر حسین رشیدی نژاد با ارایه گزارشی از وضعیت دانشگاه پیام نور استان کرمان به لحاظ
کمی و کیفی اظهار کرد :دانشگاه پیام نور استان کرمان در  30مرکز و واحد در اقصی نقا
استان به بیش از  30هزار دانشجو در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری خدمات
آموزش عالی ارائه می دهد.
وی خواستار رهنمودهای نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه کرمان در سال جدید شد.

ساعات مالقات عمرمی ها ریاست دانشگاه پیام نرر اسناک رماک
پنج شنب را از ساعت  9الی 12
مکاک :رماک  -هلرار رثر -سناد اسنانی دانشگاه پیام نرر اسناک رماک
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