شولن اتیلپ ناش وعا اکیدامیهنیم اتوتیدااگو دادشاگا شمویا
نششت اواشمندوشدیما نشاشزا نشاوامؤث ت اشزاهمنا ا تو شگنما
مسن اخ نادشاشنم انهنم.
"دوش طا م میانشگاپیاا نیداگ داشتتیناک مین"

دکتر رستمی ابوسعیدی خبر داد:
حض و دانشگاووپیاا نوویداگ و داندا
دگگات امیاش ن

اقدام دانشگاه پیام نور در راستای دغدغیه رئییس جمهیور
و ا وون اشلمل و اااا برای مطالبه حقوق بانوان:
شولن ازنادئون اشتوتیناندانشگاوپیاا نویاداگو دا
منص باشد2-

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دکتر رستمی ابوسعیدی با
اشاره به گسترش خدمات دانشگاه پیام نور در عرصه
بین الملل گفت :این دانشگاه هم اکنون دارای یک مرکز
مصوب شورای گسترش در کشور افغانستان و  63نمایندگی
در کشورهایی نظیر؛ آذربایجان ،امارات متحده عربی،
تاجیکستان ،قطر ،کویت ،عمان ،مالزی ،هندوستان ،ایتالیا،
بالروس ،ترکیه ،کانادا ،سوئد و  ...است.
رئیس دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه توسعه خدمات
آموزشی دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگ ترین دانشگاه
دولتی کشور در عرصه بین الملل یکی از سیاست های مهم
این دانشگاه است ،تصریح کرد :دانشگاه پیام نور قصد دارد
در برنامه ای هدفمند ضمن گسترش آموزش مبتنی بر فناوری
اطالعات و الکترونیکی ،مرکز آموزش زبان فارسی را در
خارج از کشور به منظور گسترش زبان فارسی و انتقال
فرهنگ کشور در خارج از مرزها تاسیس نماید.
وی با اشاره به تدوین بیش از  2000عنوان کتاب این دانشگاه
گفت :دانشگاه پیام نور دارای محتوای غنی و ارزشمند است
و قصد دارد با ترجمه این منابع به 3زبان؛ عربی ،انگلیسی و
فرانسه ضمن توسعه نمایندگی ها در کشورهای خارجی ،این
منابع را در اختیار عالقه مندان به تحصیل در این دانشگاه قرار
دهد.
دکتر رستمی ابوسعیدی اظهار داشت :همکاری مشترک در
راه اندازی دانشگاه های مشابه آموزش از راه دور و مجازی،
مبادله استاد و دانشجو و تفاهم نامه مشترک پژوهشی از دیگر
مواردی است که دانشگاه پیام نور آمادگی دارد در این
خصوص خدمات الزم را به دیگر کشورها ارائه نماید.

معاون اداری مالی و عمرانیی دانشیگاه پییام نیور در مراسیم
تکریم ومعارفه رئیس استان کرمان:
تبدی اوضعنتاش ضییاهئنتا لمویاماوا وطاندا
ش فاشگجویداشتوتا/اگن وهویی اقو شدانشنیایویا
3تیلاآیندااتبدی اوضعنتامیاش گد 3-
خانم دکتر معینالدین در جمع اصیحاب رسیانه و گفتگیوی
ویژه تلویزیونی اظهار داشت:
نشگاپیاا نیداگ دا یات ج ا اگست نگی آنانداتطحا
شتتین،اآمینگیا وذی شانشگاوج اندادشوت اهواییا
مختلفانداتمیداگقیطاشتتینادشانشدن4-.
گزشدیاجلس ا گیم ادیزیانداخص صاجواذبا
نشگاج انداشییداشگتخیبادشت اندانشگاپیا نیداگ دا
شتتیناک مین4-

گزشدشاتص ی یام شتماتک یماوامعیدفو ا دیون ا
نشگاپیاا نیداگ داشتتیناک میناوا یزنیوادامعویونا
شنشدیامیلیاوا م شگیانشگاپیاا نیداگو دشزاتواتینا
شتتیناوانشگاپیاا نیداگ دام کزاک مینا2-

اقدام دانشگاه پیام نور در راستای دغدغه رئیس جمهور برای مطالبه حقوق بانوان:
شولن زن دئن شتتین ند نشگاپیا نید گ د منص ب شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،صورت گرفته و از ظرفیت بانوان در
رئیس دانشگاه پیام نور در یک اقدام حوزه های مختلف مدیریتی استفاده
موثر و در راستای دغدغه های رئیس شده است و انتصاب این بانوی عضو
جمهور مبنی بر لزوم اهمیت به جایگاه هیات علمی دانشگاه نیز در همین راستا
بانوان و استفاده از ظرفیت های آنان ،بوده است .
خانم دکترمعین الدینی از بانوان عضو در حکم وی آمده است :امید است با
هیات علمی دانشگاه پیام نور را به درایت ،تدبیر و تالش و همراهی
عنوان اولین زن رئیس استان در طول همکاران و اعضای هیات علمی ،در
تاریخ دوران فعالیت دانشگاه پیام نور ارتقای جایگاه آموزشی و پژوهشی آن
استان و تحرک بخشیدن به فعالیت های
منصوب کرد.
دکتر رستمی ابوسعیدی در این مراکز و واحدهای تابعه اهتمام ورزید.
خصوص گفت :با توجه به دغدغه های در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و
رئیس جمهور در خصوص توجه ویژه امید ،توفیق سرکار عالی را در خدمت
به بانوان ،اقدامات موثری در دولت به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
تدبیر و امید در دانشگاه پیام نور از درگاه خداوند متعال خواهانم.

گفتنی است ،دکتر فاطمه معین الدینی
دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه
پیام نور مرکز کرمان و دانش آموخته
دوره دکتری رشته زبان و ادبیات
فارسی از دانشگاه تهران دارای قریب به
 30عنوان مقاله علمی  ،پژوهشی و
ترویجی و سه عنوان تالیف کتاب بوده
و تاکنون به عنوان مدیرگروه علوم
انسانی مرکز کرمان ،معاون علمی مرکز
کرمان ،مدیرگروه علوم انسانی استان
کرمان و مدیرگروه ادبیات و زبان های
خارجه استان کرمان فعالیت کرده
است.

گزشدشاتص ی یام شتماتک یماوامعیدف ادین انشگاپیاا نیداگ داشتتیناک میناوا یزنیودامعوایوناشنشدیامویلیاوا
م شگیانشگاپیاا نیداگ دشزاتتیناشتتیناوانشگاپیاا نیداگ دام کزاک مین:

معاون اداری مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور در مراسم تکریم ومعارفه رئیس جدید استان کرمان:
تبدی اوضعنتاش ضییاهئنتا لمیاما وطانداش فاشگجیداشتت/گن وهییاق شدانشنیاییا3تیلاآینوداا
تبدی اوضعنتامیاش گد

بیییه گیییزارش روابیییط عمیییومی دانشیییگاه،
دکترحسنی در مراسم تکریم و معارفه رئیس
جدید دانشگاه پیام نور اسیتان کرمیان اظهیار
داشیییت:سیییاماندهی وضیییعیت اسیییتخدامی
کارکنان ،اجرای مصوبات و مقررات جیاری
درحیییوزه معاونیییت اداری و میییالی ،تهییییه و
تدوین خط مشی واحدهای مختلف در قالب
اهداف دانشگاه ،تدوین استراتژی برنامه های
تشکیالتی و تنظیم سیستم هزینه و درآمدها و
تییالش در جهییت ارتقییای وضییعیت اداری و
شغلی کارکنان علمیی و اداری از جملیه ایین
اقدامات در حال انجام می باشد.
معییاون اداری مییالی وعمرانییی دانشییگاه پیییام
نورکشور با اشاره به تبدیل وضعیت نیروهیای
اداری گفت :تا کنون مجوز تبیدیل وضیعیت
یک هزار نفر اخذ شیده و تیالش میی کنییم
نیروهای قرار دادی در طی 2تا  3سال آینیده
تبدیل وضعیت شوند و این تبدیل وضعیت بر
اساس آزمون و امتیاز بندی کارمنیدان انجیام
می شود.
معییاون اداری ،مییالی وعمرانییی دانشییگاه پیییام
نورکشییور بییر تکییریم جامعییه دانشییجویی و
مخییاطبین ،بییاالبردن سییطح علمییی اسییاتید،
تقویت فعالیت هیای پژوهشیی و کیارآفرینی
تاکید نمود.
وی بییا اشییاره بییه حضییور دکتییر رسییتمی و
تجییارب مییدیریتی ایشییان افییزود :درحییوزه
اداری مالی و عمرانی در سیه میاه گذشیته بیه
یک نظم و انضباط مالی رسیده و هزینه هیای
اضافی را حذف کرده ایم .
معییاون اداری مییالی وعمرانییی دانشییگاه پیییام
نورکشییور بییا اشییاره بییه وضییعیت «پیمییانی
مشروط»تعدادی از نیروهای علمی گفیت :بیا
جلسییات متعییدد و رایزنییی بییا وزارت علییوم و
زحمات دکتیر رسیتمی رئییس دانشیگاه پییام
نییور  ،تعییدادی را از اییین وضییعیت خییارج
کییردیم و حییل مشییکل سییایر اعضییای علمییی
«پیمانی مشروط» در شرف انجام است.
ح کتا اتمتافعیلنتاهییا ننوینیا
وکیدهییاتحقنقیتیاو ژوهای
وی همچنین اظهار داشت :امروزدانشگاه پیام
نیور بییا بیییش از  600هیزار دانشییجو  8 ،هییزار
کارمند و 4هیزار عضیو هیییت علمیی بعنیوان
بزرگ ترین دانشگاه دولتی کشور و یکیی از

دانشییگاه هییای بییزرگ از راه دور جهییان بییه
لحاظ اهداف ،چشم انیداز و مامورییت هیای
علمی ،فرهنگی و آموزشی خود موفق عمیل
نموده ،وباید بیه سیمت فعالییت هیای بنییادی
وکارهای تحقیقاتی وپژوهشی حرکت کنییم
تا به منابع پایدار برسیم.
خوویگمانکت و امعوون اشلوودینیایکووی شزا
ت میی اهییا نیداگ داهستند
معییاون اداری مییالی وعمرانییی دانشییگاه پیییام
نورکشییور بییا اشییاره معرفییی خییانم دکتییر
معین الدینی به عنوان رئییس جدیید دانشیگاه
پیام نور اسیتان کرمیان و اولیین رئییس خیانم
اسییتانی در کشییور گفییت :خییانم دکتییر معییین
الدینی با رتبه دانشیاری یکی از سیرمایه هیای
پیام نور هستند.
وی افزود :دانشگاه پیام نور با داشیتن  4هیزار
عضو هییت علمی و بیش از دو هزار اسیتاد و
دانشیییار بزرگتییرین دانشییگاه در خاورمیانییه
است و با عادالنه کردن مقوله آموزش عیالی
در کشور ،تربیت نیروهای متخصص ،ارتقای
علمییی و فرهنگییی و...خییوب درخشیییده کییه
بخییش عمییده ای از اییین دسییتاوردها مرهییون
تالش ریاست دانشگاه و اسیاتید ،کارکنیان و
مدیران و حمایت مسیوالن بوده است.
تنستماگنم احضو دیاه گوزاشزا وان ا
گخ شهدادفت
معاون دانشگاه پیام نور با اشیاره بیه ضیرورت
تحیییول روش هیییای آموزشیییی دانشیییگاه و
حرکیت بسییوی روش هییای مییدرن و جهییانی
گفت :سیسیتم نیمیه حضیوری هرگیز از بیین
نخواهد رفت.
دشااشگدشزیاتل یزی ناتعیملی
وی با اشاره بیه گسیترش آمیوزش مبتنیی بیر
فنییاوری اطالعییات و آمییوزش الکترونیکییی
گفیییت :امیییروز  180رشیییته بیییه صیییورت
الکترونیکییی ارائییه مییی شییود و راه انییدازی
تلویزیون تعاملی یکی از این موارد است.
دکتییر فیصییل حسیینی خاطرنشییان سییاخت :از
طریق تلویزیون تعاملی میی تیوانیم عیالوه بیر
ارائه دروس ،محتواهای فرهنگی ،رسیانه ای،
علمییی ،پژوهشییی را بییه مخاطبییان داخلییی و
خارجی ارائه دهیم و در حال تدوین محتوای
الزم و مییورد نیییاز مخاطبییان اییین دانشییگاه
هستیم.

سپس رئیس سیابق دانشیگاه پییام نیور اسیتان
کرمییان طییی سییخنانی گفییت :امییروز بیییش از
 27هیییزار دانشیییجو در مراکیییز وواحیییدهای
دانشییگاه پیییام نییور اسییتان کرمییان مشییغول بییه
تحصیل و 500کارمند نیز در این دانشیگاه بیه
ارائییه خییدمات بییه اییین دانشییجویان مشییغول
هستند .
وی افییزود:تقویییت کانونهییا وانجمیین هییا ی
دانشییجویی و ارتبییاط اییین کانونهییا بییا س یایر
سازمانها از دیگر فعالییت هیای ایین دانشیگاه
است ،که این حرکت باعث معرفیی دانشیگاه
شده و امکان فعالیت دانشیجویان را در زمینیه
های مختلف فراهم کند.
رئیس سابق دانشگاه پیام نور استان کرمیان بیا
اشاره به تعامل با سازمانها ونماینیدگان میردم
کرمییان در مجلییس شییورای اسییالمی گفییت:
منافع و مصالح دانشگاه اولویت ماسیت وایین
را بر منافع فردی ترجیح می دهیم.
دکتیر رشیییدی نیژاد افییزود :امیروز مسیییولیت
های سنگین پاسخ گویی سنگین هم دارد.
در ادامه دکتر معیین الیدینی گفیت :در طیول
 25سال خدمت با میدیران و روسیای زییادی
کار کیرده ام و مسییولیت مین ،بیه مراتیب از
قبلی ها سنگین تیر اسیت و بیرای انجیام ایین
مسیییولیت دسییت یییاری بییه سییمت همییه دراز
می کنم.
رئیس جدید دانشگاه پیام نیور اسیتان کرمیان
گفت :تغیییر ذات زنیدگی اسیت وهمیه چییز
همیشه در حال تغییر اسیت واخیتالف نظیر و
سییلیقه هییا طبیعییی اسییت وباییید اییین اخییتالف
نظرها را در مسیری قیرار بیدهیم کیه بیه نفیع
دانشگاه انجام شود.
دکتر معین الدینی افزود:مشورت بیا دیگیران
را سییر لوحییه کییار خییود قییرار داده وآمییاده
شنیدن انتقادها وپیشنهادات هستم .
رئیس جدید دانشگاه پیام نور استان کرمان با
اشیییاره بیییه اجیییرای عیییدالت در دانشیییگاه
گفییت:امیییدوارم کییه همیشییه هوشیییار وبییدار
باشم که عدالت زیر پا گذاشته نشود.
گفتنییی اسییت حضییور معییاون اداری و مییالی
دانشگاه مورد استقبال اعضیای هییات علمیی
روسیییای مراکیییز و واحیییدها ،کارکنیییان و
دانشییجویان دانشییگاه پیییام نییور کرمییان قییرار
گرفت .

خانم دکتر معینالدین در جمع اصحاب رسانه و گفتگوی ویژه تلویزیونی اظهار داشت:
گزشدیاجلس ا گیم ادیزیانداخصوا صا
نشگاپیاا نیداگ دا یات جو ا و اگسوت نگیاآنانداتوطحاشتوتینا،اآموینگیا جذبانشگاج انداشییداشگتخویبادشوت انادا
ذی شانشگاج اندادشت اهییامختلفانداتمیداگقیطاشتتینادشانشدن.
نشگاپیاا نیداگ داشتتیناک مین
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور
،نشست خبری سرپرست دانشگاه پیام نور
استان کرمان و اصحاب رسانه ،خانم دکتر
معین الدینی ضمن خیرمقدم به خبرنگاران
حاضر در جلسه به معرفی دانشگاه در سطح
استان پرداخته و با اشاره به وجود  30مرکز و
واحد دانشگاهی در سطح استان گفت؛
دانشگاه پیام نور استان کرمان جزو
بزرگترین دانشگاه های کشور به شمار می
آید که با بیش از  100عنوان رشته گرایش
در مقطع کارشناسی 23 ،رشته گرایش در
مقطع کارشناسی ارشد و یک رشته دکتری
و همچنین 162عضو علمی پذیرای بیش از
 27هزار دانشجو بوده که از این تعداد 970
دانشجو در مقطع تحصیالت تکمیلی مشغول
به تحصیل می باشند.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه پیامنور در
دورترین نقطه استان زمینه تحصیل
عالقهمندان به تحصیل در رشتههای مختلف
را فراهم کرده است ،افزود :کسانی که در
کنکور سراسری شرکت نکردهاند و یا در
جلسه کنکور غایب بوده اند میتوانند از 23
تا  31مردادماه جاری از طریق سایت سازمان
سنجش در رشتههای مختلف براساس سوابق
تحصیلی خود ثبتنام کنند.
سرپرست دانشگاه پیامنور استان کرمان با
اشاره به اینکه مدرک دانشگاه پیامنور زیر
مجموعه وزارت علوم صادر میشود و از
ارزش و اعتبار خوبی برخودار است ،بیان
کرد :همه افرادی که میخواهند ادامه
تحصیل دهند اما شرایط برای حضور آنها
در کالسها وجود ندارد امکان استفاده
مجازی برای آنها در این واحد دانشگاهی
میسر است.
ایشان کمترین میزان شهریه ،امکان تقسیط
شهریه ،کاهش قابل توجه ضریب شهریه
برای دانشجویان انتقالی و مهمان ،تحصیل
همزمان در دو رشته تحصیلی ،برگزاری
آزمون های آنالین و انتخاب محل آزمون
را از مزایای دانشگاه پیام نور برشمردند.
دکتر معین الدینی با اشاره به اینکه برخالف
آنچه که تصور میشود ،کلیه کالسها با
حضور اساتید مجرب برگزار می شود،

بیان کرد :امکانات کامل کارگاهی و
آزمایشگاهی درپیام نور استان کرمان وجود
دارد و تجهیزات آزمایشگاه شیمی دانشگاه
پیامنور استان برابر با دانشگاه شهید باهنر
کرمان برابری میکند.
ایشان از دیگر فعالیت های حوزه آموزش و
تحصیالت تکمیلی در دانشگاه پیگیری و راه
اندازی دو رشته دکتری 13 ،رشته گرایش
در مقطع کارشناسی ارشد  2،رشته در مقطع
کارشناسی و احیای  27رشته گرایش در
سطح استان را عنوان نمودند.
وی افزود از افتخارات دانشگاه پیام نور
استان ،راه اندازی کلینیک مشاوره
کارافرینی در سطح  6مرکز استان ،تجهیز و
راه اندازی مرکز رشد و انعقاد تفاهم نامه
همکاری با پارک علم و فناوری استان و
پذیرش  17شرکت (  2شرکت دانش بنیان و
یک شرکت در شرف دانش بنیانی) را می
توان نام برد.
وی با اشاره به فعالیتهای عمرانی دانشگاه
پیام نور استان کرمان اظهار داشت :در سال
گذشته پروژههای نیمه تمام ساختمانی راین
و راور تکمیل شد و امسال ساختمان
آموزشی شهرستانهای رابر و عنبرآباد با
پیشرفت فیزیکی  90درصد در حال ساخت
است که پیشبینی میشود در هفته دولت به
بهرهبرداری برسد.
سرپرست دانشگاه پیامنور استان کرمان از
افتتاح ساختمان استادسرا و سوله فرهنگی
واحد بم ،گلخانههای سیرجان به مساحت
 4هزار و  800مترمربع  ،نمازخانه دانشگاه
پیام نور مرکز کرمان و مراسم کلنگزنی
سردر دانشگاه پیام نور مرکز کرمان خبرداد
و خاطرنشان کرد :دانشگاه پیام نور استان
کرمان در زمینه اقتصاد مقاومتی نیز
برنامههای مختلفی را تدوین کرده است.
ایشان همچنین در گفتگوی ویژه خبری
شبکه استانی به تشریح اهداف و فعالیتهای
دانشگاه پیام نور استان کرمان پرداخت.
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به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ،جلسه
روسای مراکز و واحدها و مسیولین ستادی استان
کرمان با موضوع معرفی توانمندی های دانشگاه پیام
نور به داوطلبان ورود به دانشگاه و ضرورت برنامه
ریزی الزم در خصوص جذب دانشجو در ایام
انتخاب رشته و همچنین تبادل نظر در زمینه برنامه
های دانشگاه جهت داشتن دانشگاهی با کیفیت،
کارآفرین ،بالنده ،پویا و پرافتخار با حضور دکتر
رشیدی رییس دانشگاه پیام نور استان ،دکتر محدثی
معاون دانشگاه و جمعی از مدیران ستادی و روسای
مراکز و واحدها برگزار گردید.
در این جلسه دکتر رشیدی با بیان اینکه تکریم و
پاسخگویی شایسته به دانشجویان وظیفه همه
اعضای دانشگاه پیام نور است گفت :حفظ کیفیت
آموزشی همواره از سیاستهای اصلی دانشگاه پیام
نور می باشد و همه ما باید در راستای تحقق این امر
توان و تالش خود را به کار گیریم
وی با تأکید بر برگزاری ماهیانه کارگاههای
استارت آپ و کار آفرینی افزود :تقویت و پیگیری
کلینیک های کارآفرینی که جزء سیاست های
اصلی دانشگاه می باشد می بایست به صورت
مستمر توسط همه مدیران و روسای مراکز و
واحدها پیگیری گردد.
رییس دانشگاه پیام نور استان کرمان ضمن تأکید بر
تشکیل انجمنهای دانشجویی از مسیولین مربوطه
خواست اقدامات الزم در این خصوص انجام
پذیرد.
در پایان این جلسه پرسش و پاسخ و تبادل نظر
حاضرین در خصوص مسائل مطروحه برگزار
گردید.
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