خدمت به مردم فرصتی طالیی است که خداوند به بندگان خاص خود
عطا می کند ،آ ن ها که گره از کارهای بسته باز می کنند  ،آرامش را
جایگزین اضطراب می نمایند و نوید روزهای بهتر ارمغان تالش و
فعالیت آن هاست.
روز کارمند بر همه ی کارکنان شریف ،خدوم و فعال به ویژه خانواده
ی بزرگ و فرهیخته ی دانشگاه پیام نور که خالصانه در خدمت به
جامعه ی اسالمی و آرمان های مقدس انقالب می کوشند مبارک باد.

متن پیام تبریک دکتر رستمی ابوسعیدی به
مناسبت روز کارمند

متن پیام رئیس دانشگاه پیام نور بدین شرح است:
بسمه تعالی
چهارم شهریور ،روز کارمند را به همه همکاران خدوم و
متعهد دانشگاه پیام نور که در تمامی شرایط ،دلسوزانه،
دانشگاه را در جهت تعالی بیشتر سوق می دهند ،تبریک
عرض می نمایم.
بدون تردید موفقیت امروز دانشگاه پیام نور در تمامی عرصه
های علمی ،پژوهشی ،فرهنگی ،ورزشی و  ...مرهون تالش،
انسجام کاری ،اخالق مداری و همدلی و همیاری همکاران
فرهیخته این دانشگاه و شایسته تقدیر است.
اینجانب بار دیگر این روز را به همه همکاران گرانقدر
دانشگاه پیام نور در سراسر کشور تبریک گفته و از خداوند
متعال برای همه آنان آرزوی بهروزی وموفقیت دارم .امید
است مجموعه بزرگ دانشگاه پیام نور در سراسر کشور با
همدلی و همراهی هرچه بیشتر ،بسترهای پیشرفت و ارتقای
دانشگاه و کشور را فراهم نمایند.

دومین دوره طرح ضیافت اندیشه اعضای
هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان کرمان
برگزار شد4-.

دکتر اسفندمز در جمع مدیران دانشگاه پیام نور استان
کرمان:
 60طرح عمرانی در هفته ی دولت در سطح
دانشگاه های پیام نور کشور افتتاح خواهد شد2-.

معاونتتت آموزشتتی وزارو علتتوم ت قیقتتاو و فنتتاوری در
جمع دانشگاهیان پیام نور:
دانشگاه پیام نور سرمایه ای برای کشوور و ملوت
است3-.

استقبال دانشگاه پیام نور استان کرمان از
غرورآفرینان کرمانی در بازگشت
از پاراالمپیک ریو2016

مراسم جشن فارغ التحصیلی  50دانش آموخته
دانشگاه پیام نور مرکز رفسنجان3-

دکتر اسفندمز در جمع مدیران دانشگاه پیام نور استان کرمان:
 60طرح عمرانی در هفته ی دولت در سطح دانشگاه های پیام نور کشور افتتاح خواهد شد.
گزارش روابط عمومی دانشگاه  ،دکتر
اسفندمز در آیین تکریم و معارفه مدیر
مالی استان کرمان با تشریح وضعیت
هزینه و درآمدهای دانشگاه گفت ،
خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده در
حوزه ی مالی و اداری ،در حال حاضر
با اجرایی کردن نظم و انضباط در
روند فعالیت های مالی و ساماندهی
درآمد و هزینه ها موفق به پرداخت
بدهی های انباشته دانشگاه در تمامی
حوزه ها شده ایم.
مدیر ادراه کل مالی دانشگاه از افتتاح
 60طرح عمرانی در هفته دولت خبر
داد و افزود با ساماندهی اعتباراو و
هزینه های دانشگاه  ،حدود  %85از
اعتبار طرح های عمرانی در دست
افتتاح تامین و تخصیص داده شده
است.
وی با اشاره به الزام تفویض در حوزه
مالی  ،وجود دو زیرساخت را ضروری
دانست و گفت تشکیل کارگروه ویژه

جهت اصالح آیین نامه مالی و اداری
که در متن آن تفویض به صورو
کامل و در تمامی حوزه های
آموزشی ،مالی  ،امالک و  ..تعریف
شده باشد و همچنین تشکیل کارگروه
فنی -مالی جهت اجرای نرم افزار های
یکپارچه مالی و اداری در کلیه
واحدهای دانشگاه پیام نور پیش بینی
شده است.
دکتر اسفندمز ادامه داد خرید  9تا 11
نرم افزار مالی اداری در دست اقدام
است که با راه اندازی آنها در سطح
مدیریت مالی استان ها  ،از این پس
کلیه ثبت درآمد و هزینه ها به عهده
استان مربوطه خواهد بود.
وی با اشاره به مذاکره  ،در جهت
تفاهم امضاء تفاهم نامه با بانک
صادراو گفت جهت رفاه حال
همکاران و دانشجویان به نتایج بسیار
خوبی رسیده ایم.

مدیر اداره کل مالی دانشگاه گفت در
صدد ایجاد گزینه اقساط شهریه در
سیستم گلستان هستیم که دانشجو با
انتخاب آن از کمک هزینه ت صیلی
بانک استفاده نموده و سپس آن را طی
چندین قسط به دانشگاه پرداخت
نماید.
دکتر اسفندمز با بیان اجرایی کردن
سفرهای استانی هیئت اداری مالی
دانشگاه از هفته ی جاری جهت
بررسی دقیق ن وه عملکرد و مرتفع
ساختن مشکالو مراکز و واحدها ،
تشکیل تیم اجرایی ویژه برای ایجاد
زیرساخت های مناسب را پیشنهاد
نمودند.
در پایان ضمن قدردانی از خدماو
آقای امیر سپهرافروز  ،خانم اشرف
قوام آبادی با قرائت ابالغ ریاست عالی
دانشگاه به سمت مدیر مالی استان
کرمان منصوب گردید.

معاونت آموزشی وزارو علوم ت قیقاو و فناوری در جمع دانشگاهیان پیام نور:
دانشگاه پیام نور سرمایه ای برای کشور و ملت است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور؛
دکتر شریعتی در نشست با جمعی از
مسئوالن و اساتید دانشگاه پیام نور استان
کرمان گفت :طبق آمار سازمان سنجش
درصد فارغ الت صیالن دانشگاه های
مختلف در ت صیالو تکمیلی دانشگاه های
تراز اول نشان می دهد که دانشگاه پیام نور
فارغ الت صیالن خوبی داشته است که این
آمار باعث افتخار و خرسندی است.
وی افزود :دانشگاه ها باید در ریل و
ماموریت خودشان قرار گیرند تا تکلیف
آموزش عالی در کشور مشخص شود.
معاون وزیر علوم ،ت قیقاو و فناوری ادامه
داد :دانشگاه پیام نور یکی از دانشگاه های
موفق کشور است و اگر در ریل خود قرار
گیرد حتما به اهداف بزرگ خود می رسد.
وی با بیان این که دانشگاه پیام نور سرمایه
ای برای کشور و ملت است ،گفت :این
دانشگاه بواسطه غیر حضوری بودن آن نیاز
همه اقشار جامعه که قصد ورود به دانشگاه
را دارند تامین می کند.
وی افزود :فلسفه دانشگاه پیام نور همان طور
که از نام آن پیداست ،رساندن پیام علم برای
همه جا و همه کس و در جاهایی است که
امکان فعالیت فیزیکی و حضوری وجود
ندارد.
شریعتی نیاسر اظهار کرد :دانشگاه پیام نور از
مراسم جشن فارغ التحصیلی 50
دانشجوی دانشگاه پیام نور رفسنجان
برگزار شد
به گزارش روابتط عمتومی دانشگاه،جشتن
دانش آموختگی دانشجویان دانشتگاه پیتام
نتتور مرکتتز رفستتنجان باحضتتور فرمانتتدار و
مسئولین شهر رفسنجان برگتزار شتد  .روح
اهلل خلیلی رئیس دانشگاه پیام نور رفسنجان
در ایتتن مراستتم بتتا بیتتان اینکتته شتتما دانتتش
آموختگان،سفیران و سرمایههتای دانشتگاه
هستید ،افتزود فتارغالت صتیلی پایتان راه و
ارتباط علمی با دانشگاه نیست.
وی ادامتته داد فتتارغالت صتتیالن بایتتد در
جامعتته ت تتول ایجتتاد و در تولیتتد و خلتتق
ثروو نقش خود را ایفا کنند.

جمله دانشگاه هایی است که فارغ آن مستقر هستند و  2مورد از این شرکت ها
الت صیالن ممتاز دارد و باید مسیر این دانش بنیان هستند.
دانشگاه هدفمند تر ادامه پیدا کند.
شریعتی با بیان این که نظام آموزشی کشور
نظام بسیار کارآمدی است به خصوص در
مقطع کارشناسی ادامه داد هم اکنون در
پذیرش دانشجو و تعداد مرکز دانشگاهی
رتبه اول را در منطقه داریم.
وی بیان کرد :زمانی که دانشجویان وارد
سیستم آموزشی کشور می شوند دانشگاه ها
باید آنها را در مسیر ص یح خود در راستای
نیاز کشور هدایت کنند.
معاون دانشگاه پیام نور استان کرمان نیز در
این نشست گفت 27 :هزار دانشجو در 6
مرکز و  24واحد دانشگاهی پیام نور و 460
رشته م ل در استان کرمان مشغول به
ت صیل هستند.
علیرضا م دثی زرندی افزود 165 :عضو
هیاو علمی تمام وقت در این دانشگاه
فعالیت دارند و در بخش پژوهشی 81
کتاب 1065 ،مقاله پژوهشی 1454 ،مقاله
کنفرانس 188 ،طرح پژوهشی و  25اختراع
توسط این عزیزان به ثبت رسیده است.
وی تصریح کرد :در تفاهمنامه دانشگاه پیام
نور استان کرمان با پارک علم و فناوری
استان مرکز رشد این دانشگاه در سال 91
تاسیس شد که در حال حاضر  17شرکت در
رئیس دانشگاه پیام نور رفستنجان بتا اشتاره
به اینکته همته متا نستبت بته امتام ،شتهدا و
ختتانواده ختتود دینتتی داریتتم کتته بایتتد بتتا
نقتتشآفرینتتی ختتود آن را ادا کنتتیم گفتتت
انسان قابلیتهای زیادی دارد که با صترف
کتتردن فعتتل متتیتتتوانیم و خودبتتاوری ایتتن
قابلیتها را بالفعل کرد.
وی خاطرنشان کرد باید نسبت بته م یطتی
کتته در آن ت صتتیل کتتردهایتتد ،تعصتتب
داشتتته باشتتید و یتتک مبلتتا بتترای دانشتتگاه
باشید.
فرمانتتتدار رفستتتنجان ضتتتمن تبریتتتک بتتته
دانشتتجویان گفتتت :بایتتد بتتا تفکتتر توستتعه
گرایی و کارآفرینی وارد دانشتگاه شتد تتا
موفق شد.

مهنتتتدس مالنتتتوری در مراستتتم جشتتتن
فتتتارغالت صتتتیلی دانشتتتجویان پیتتتام نتتتور
رفستتتتنجان در تتتتتاالر عاشتتتتورای ایتتتتن
دانشگاه رشد و تکامتل انستان را در گترو
علتتم و دانتتش دانستتت و افتتزود در مکتتتب
استتالم بتته فراگیتتری علتتم و دانتتش تاکیتتد
زیادی شده و پیامبر هم بته فراگیتری علتم
در نقاط مختلف دنیا تاکیدکردند.
وی تصتتریح کتترد : :طتتی ستتالهتتای اخیتتر
حرکت علمتی پرشتتاب بتوده و در حتوزه
علمتتی ،اقتصتتادی ،فرهنگتتی ،اجتمتتاعی و
سیاستتی رقابتتت ایجتتاد شتتده کتته هرچتته
توانمنتتدی علمتتی بتتاالتر باشتتد ،موفقیتتت
بیشتتتتتتتتری حاصتتتتتتتل متتتتتتتیشتتتتتتتود.

دومین طرح ضیافت اندیشه اساتید
دانشگاه پیام نور استان کرمان با یک
اقدام عام المنفعه به کار خود پایان داد

دومین دوره طرح ضیافت
اندیشه اعضای هیئت علمی
دانشگاه پیام نور استان کرمان
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور
،در آیین افتتاح دومین دوره طرح ضیافت
اندیشه استادان دانشگاه پیام نور استان
کرمان ،خانم دکتر معین الدین ضمن
قدردانی از همت و همکاری بسیج اساتید
و مرکز هم اندیشی اساتید و نخبگان استان
برای برگزاری دومین دوره ضیافت اندیشه
اعضای هیئت علمی استان در جهت ارتقاء
و اعتالی سطح بینش و آگاهی  ،اندیشه ی
هر انسان را معیار برتری و ارج یت او
نسبت به سایر مخلوقاو عنوان کرد.
وی افزود اندیشه همچون خداشناسی
فطری است اما پرورش و ارتقاء آن بسته
به همت افراد است که یا زنگار گرفته و
نزول یابد یا زنگار بزداید و به درجاو
اولی رسد.
سرپرست دانشگاه پیام نور استان کرمان
استفاده از استاد و درس را راهی برای
اعتالی فکر بیان کرد و گفت ضیافت
اندیشه  ،نام گذاری بسیار مناسبی برای
نشستن بر سرسفره ی بازشناسی و بازسازی
فکر و اندیشه است.

الزم به ذکر است دومین دوره طرح
ضیافت اندیشه استادان با حضور بالا
بر 100نفر از اساتید پیام نور استان کرمان
به مدو یک هفته در شهرستان های ک
کرمان و سیرجان برگزار می گردد .این
طرح در سه دوره ،اندیشه ی سیاسی اسالم
سطح یک  ،اصول تعلیم و تربیت و اخالق
علمی و حرفه ای سطح دو با حضور
مدرسین و اساتید برتر کشوری  ،جناب
آقای دکتر فراتی عضو هیئت علمی
دانشگاه قم ،پرفسور علوی عضو هیئت
علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان و آقای
دکتر منتظری عضو هیئت علمی دانشگاه
تهران و رییس بسیج هنرمندان کشور
برگزار می شود.

در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه ،رستمی
 ،دبیر هم اندیشی اساتید دانشگاه پیام نور
گفت  ،اعضای هیئت علمی شرکت کننده
در دومین طرح ضیافت اندیشه در یک اقدام
خیره و عام المنفعه بصورو خودجوش
کمک های نقدی خود را جمع آوری و
ضمن دیدار با کودکان بی سرپرست مرکز
دیلمغانی کرمان به این مجموعه هدیه
نمودند .وی با ابراز امیدواری جهت ادامه دار
بودن این فعالیت های نیک و خداپسندانه
افزود ان شاا ...در نظرداریم در موارد بعدی
عالوه بر کمک های نقدی ،خدماو
آموزشی و کمک آموزشی نیز برای چنین
مراکز و موارد مشابه مانند مرکز کودکان
کار ،بیماران خاص و غیره داشته باشیم .

استقبال دانشگاه پیام نور استان کرمان از غرورآفرینان کرمانی در بازگشت از پاراالمپیک ریو2016

ساعات مالقات عمومی با ریاست دانشگاه پیام نور استان کرمان
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