گزارش تصویری – غرفه دانشگاه پیام نور در
جشنواره ملی حرکت دانشگاه شهید باهنر
کرمان 4-

دکتر رستمی ابوسعیدی در پیامی فرارسیدن ایام
تاسوعا و عاشورای حسینی را تسلیت گفت
در متن پیام دکتر رستمی ابوسعیدی آمده است:
محرم یادآور بزرگترین حماسه ظلم ستیزی و آزادگی در
تاریخ بشر است  .ماه عزای حسینی ،ماه فداکاری و گذشت،
ماه انتشار امر به معروف و نهی از منکر و ماهی است که باید
از آن درسهای زندگی را آموخت و واقعیت اسالم را دریافت
و با عزاداری و تکریم آن تاریخ همیشه زنده عاشورا را یاد
آور شد.
بدون شک این وظیفه ماست که فرهنگ عاشورا و پیام کربال
را خوب بشناسیم و سرمشق زندگی خود قرار دهیم و با تفکر
در ماهیت قیامی که بقای دین مبین اسالم را تضمین کرده و
کامل ترین نمونه تقابل کفر و ایمان و مبارزه حق ،علیه باطل
است ،ظلم ستیزی و حمایت از دین و پایبندی به آداب و
اصول اخالقی را ترویج دهیم.
اینجانب فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی را که
یادآور شعار بلند هیهات من الذله و سردادن ندای آزادی از
سوی حضرت امام حسین(ع) و یاران باوفای ایشان است ،به
عموم ملت ایران و همه آزادگان و شیفتگان حق و فضیلت و
عدالت در سرتاسر جهان تسلیت عرض می نمایم و امیدوارم با
الطاف ویژه الهی در زمره یاران صدیق حضرت ولی
عصر(عج) و پیروان راستین مکتب ساالر شهیدان باشیم.

افتتاح مجتمع گلخانیه هیای تحقیقیاتی دانشیگاه
پیام نور مرکز سیرجان 3-

بازدید سرپرست دانشگاه از پروژه های عمرانیی
دانشگاه پیام نور مرکز کرمان 3-

مراسم فارغ التحصیلی  150دانش آموخته
دانشگاه پیام نور مرکز کرمان 2-

مراسم عزاداری ساالر و سرور شهیدان – پیام نور
مرکز کرمان 3-

مهندس انارکی نماینده مردم اناردر مجلس شورای
اسالمی :دانشگاه پیام نور یکی از زیرساخت های
مهم در شهرستان انار است2-.

مهندس انارکی نماینده مردم اناردر مجلس شورای اسالمی :دانشگاه پیام نور یکی از زیرساخت های مهم در شهرستان انار است.
دکتر معین الدینی در نشستت بتا خیترین
شهرستان انار در جمت مهنتدا انتارکی
،نماینتده متتردم انتار در مجلتتی شتتورای
استتتالمی  ،طباطبتتتاای فرمانتتتدار ایتتتن
شهرستتتان و متتدیران دانشتتگاه  ،گفتتت
مفتخریم که دانشگاه پیام نور واحد انتار
تنها مجری آموزش عالی دولتی در ایتن
شهرستان بوده و با توجه بته هتدف ایتن
دانشتتگاه در خصتتوو پتترورش نفتتی
تحصیالت عالیه در بین دانش آمتوزان ،
تمامی تالش و همت ختود را درجهتت
ادامتته حیتتات و پیشتترفت ایتتن واحتتد
دانشگاهی به کار خواهیم گرفت
رییی دانشگاه پیام نور خاطرنشتان کترد
از آن جا که تمام آمتوزش عتالی صترفا
منحصر به فعالیتهتای رستمی دوره هتای
کارشناسی و کارشناسی ارشد نمی باشد
،عتتتزم دانشتتتگاه حرکتتتت بتتته ستتتمت
موسسات تحقیقاتی و پژوهشی در کنتار
آموزش های رسمی می باشد.
وی در ادامه از پیگیری ایجتاد کلینیتک
کارآفرینی و مرکز رشتد جهتت جتذب
دانشجویان و شرکت هتای دانتش بنیتان
در دانشتتگاه پیتتام نتتور واحتتد انتتار بتتا
محوریتتتت و الویتتتت فعالیتتتت هتتتای
کشاورزی خبر داد و گفت دانشگاه پیام
نور می تواند به صورت مستمر و جتدی
در زمینتتته هتتتای آمتتتوزش ،پتتتژوهش و
تحقیقاتی فعال باشد.
رییی دانشگاه پیام نور استان با اشاره بته
موقعیتتت جارافیتتایی و پتانستتیل بتتاالی
بازدید سرپرست دانشگاه پیام
نور استان کرمان از پروژه
های عمرانی مرکز کرمان

.

کشتتتاوزی در منطقتتته اظهتتتار داشتتتت ،
دانشتتتگاه پیتتتام نتتتور انتتتار پاستتتخگوی
نیازهایی استت کته در راستتای ختدمت
رستتتانی و درآمتتتدزایی در شهرستتتتان
هستتتتند و راه موفقیتتتتت ایتتتن مهتتتتم ،
همکتتاری متتردم ،خیتترین و مست ولین بتتا
دانشگاه است.
دکتتتتر معتتتین التتتدینی بتتته درخواستتتت
مس ولین در خصوو ایجاد رشتته هتای
تحصیلی مورد نیاز اشتاره و اظهتار کترد
در صتتورت فتتراهم نمتتودن امکانتتات و
تجهیتتزات آزمایشتتگاهی وکارگتتاهی و
نیرو  ،درخواست دانشتگاه را بته وزارت
علوم ارسال خواهیم کرد.
وی در خصوو طرح پیشنهادی اجرای
خط تولید کود توسط دانشگاه پیام نتور
انتتار گفتتت ایتتن طتترح بتته شتتدت متتورد
استتتتقبال و تاییتتتد شتتتورای پزوهشتتتی
دانشتتگاه قتترار گرفتتته کتته در صتتورت
همکتتتاری و تتتتامین بخشتتتی از بودجتتته
توسط خیرین با تکمیل اعتبار باقی مانده
 ،به صورت جدی در دستتور کتار قترار
خواهد گرفت.
مهنتتدا انتتارکی نماینتتده متتردم انتتار در
مجلی شورای استالمی ،دانشتگاه پیتام
نور را یکی از زیرساخت هتای مهتم در
منطقه معرفی کرد و افتزود انتاتار متا از
تنها نماینتده وزارت علتوم در شهرستتان
انار ایتن استت کته بتوانتد بتا آمتوزش و
همفکری بته مراکتز اجرایتی شهرستتان،
در رشد اقتصادی منطقه تاثیرگذار باشد.

وی با بیان مثال خطر جدی کم آبتی بته
دلیل بهتره بترداری بتیش از حتد از آب
هتتای منطقتته گفتتت اگتتر اصتتولی و بتتا
مشتتورت بتتا مراکتتز علمتتی و تحقیقتتاتی
اقتتدام بتتته توستتتعه کشتتتاورزی و بهتتتره
بتترداری از مختتازن آبتتی و ختتاکی شتتده
بتتود ،امتتروزه بتتا ایتتن مشتتکل روبتته رو
نبودیم .
مهندا انارکی در پایتان اظهتار داشتت
،نگتتتاه خوشتتتبینانه و ویتتتژه خیتتترین و
نخبگان به مراکتز تحقیقتاتی و آمتوزش
عالی باید با کمک ،پشتیبانی و حمایتت
ایشان در جهت توستعه و حفتپ پایگتاه
علمی مهمی چون دانشتگاه پیتام نتور از
ظرفیتتت هتتای ایتتن دانشتتگاه در آبتتادانی
شهر انار استفاده کنیم.
الزم به ذکر است مهندا سعیدی متدیر
کل جهتاد کشتاورزی استتان نیتز تمن
حضور در این جلسه ،در زمینه توسعه و
گستتتترش آزمایشتتتگاه آب و ختتتا و
تشتتویق کشتتاورزان جهتتت استتتفاده از
خدمات این آزمایشگاه و تعامل بیشتر و
سازنده اداره جهاد کشاورزی شهرستتان
انار با دانشگاه پیام نتور واحتد انتار قتول
مساعد داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز کرمان؛ دکتر معین الدینی در این بازدید از تکمیل و
بهره برداری از پروژه های نیمه تمام این مرکز خبر داد و افزود :بهره برداری از این پروژه ها اولویت
دانشگاه است ،تا بتوانیم در کنار توسعه کیفی ،شاهد توسعه کمی این دانشگاه باشیم.
سرپرست دانشگاه پیام نور استان کرمان گفت :امسال احداث پروژه های عمرانی جدید در دستور
کار دانشگاه نیست و تنها تکمیل پروژه های نیمه تمام در دستور کار قرار دارد.
وی از پروژه های عمرانی دانشگاه پیام نور مرکز کرمان بازدید کرد و در جریان میزان پیشرفت پروژه
ها و موان ومشکالت موجود قرار گرفتند.
همچنین در این بازدید دکتر محمود فرهادیان رایی
پیام نور مرکز کرمان من ارااه گزارشی از آخرین روند اجرایی پروژه های عمرانی با اشاره به
بکارگیری جدیت
کامل در جهت توسعه کیفی دانشگاه اظهار داشت :تعدادی از پروژه های عمرانی در سال جاری
نایر مسجد دانشگاه ،نمای سردرب،محوطه سازی دانشگاه و … در حال اجرا است .
رایی پیام نور مرکز کرمان افزود :مهم ترین اولویت ما به سرانجام رساندن طرح های نیمه تمام است

مجتمع گلخانه های تحقیقاتی و سالن
های پرورش قارچ پردیس دانشگاه
پیام نور مرکز سیرجان با حضور
سرپرست دانشگاه پیام نور استان
کرمان افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور
سیرجان دکتر معین الدینی در سفر به سیرجان
از قسمت های مختلف این دانشگاه بازدید و
من دیدار با همکاران  ،در نشستی به
سؤاالت آنان پاسخ داد.
بر پایه این گزارش سرپرست دانشگاه پیام نور
جشیین فییارغ التحصیییلی  150دانییش
آموخته دانشگاه پیام نور مرکز کرمان

بته گتتزارش روابتتط عمتتومی دانشتتگاه پیتتام نتتور
مرکز کرمان،در ایتن مراستم ختانم دکتتر معتین
الدینی من تبریک آغاز سال تحصیلی وهفتته
دفاع مقدا اظهار داشت :نسل جوان امروز کته
درفضای جنگ نفی نکشیده ،شاید دفاع هشت
ساله مقدا برای او تکرارباشد ؛ ولی ما کستانی
را در زندگی دیدیم کته نستلهای بعتدی هرگتز
تجربه نخواهندکرد.
وی افزود :دیروز آن بزرگان وقهرمانان در دفاع
مقدا با تمام توان ایستادگی کردند،که امتروز
این انقالب ،میراث ماندگار شده است.
دکتر معین الدینی افزود :جنگ ما جنگ ایمتان
در برابتتر کفتتر بتتودو ایمتتان بتته ختتدا و توکتتل از
مهمترین مولفههای پیروزی ما درجنگ بود.
رایی دانشگاه پیام نور استان کرمان گفت :تمام
جنتتگ هتتا بتتا تاییتترات جارافیتتایی وجابجتتایی
ستترزمینی بتته پایتتان متتی رستتد ،امتتا در جنتتگ
تحمیلی ودفاع مقدا ما این اتفاق تکرار نشد و
این یک افتخار است.
دکتر معین الدینی تصریح کترد :ملتت ایتران بته
دنیا ثابت کرد که با ایمان به ختدا و اراده قتوی،
سالح و تجهیزات ناکارآمد میشود ،ودفاع

استان کرمان از پروژه های در حال احداث در
پردیی  40هکتاری مرکز سیرجان شامل
ساختمان آموزشی ،مجتم فرهنگی و سالن
ورزشی بازدید کرد و در جریان روند
پیشرفت پروژه ها قرار گرفت.
دکتر معین الدینی همچنین مجتم گلخانه
های تحقیقاتی و سالن های پرورش قارچ این
پردیی را افتتاح و از بخش های مختلف این
مجتم تحقیقاتی بازدید کرد.
گفتنی است مجتم گلخانه های تحقیاتی
پردیی دانشگاه پیام نور سیرجان با  4500متر
مرب مساحت ،شامل  2سالن پرورش قارچ،
 15سالن گلخانه ،استخر ذخیره آب،
موتورخانه و برخورداری از امکانات
زیرساختی نایر یک حلقه چاه آب و سیستم
های آب رسانی ،برق رسانی و گاز رسانی با
هدف استفاده علمی و تحقیقاتی برای
دانشجویان و اساتید رشته کشاورزی احداث
شده است.
مقدا تبلور ایمان و اراده فرزندان ایتران زمتین
است.
وی در ادامتته بتتا اشتتاره بتته فتتار التحصتتیلی
دانشتتجویان گفتتت :همتته دانتتش آموختگتتان
دانشتتتگاه ،از دوران دانشتتتگاه ودانشتتتجویی از
بهترین سالهای عمرخود یاد می کنند وامیدوارم
که این دوران در مقتاط تحصتیلی بتاالتر بترای
شما ماندگارشود.
رایی دانشگاه پیام نور استان کرمان خطتاب بته
دانتتش آموختگتتان افتتزود :از زمتتانی کتته وارد
مدرسه شده اید لحاه به لحاه با آموزش همراه
بوده اید وسنگهای جهالتت را از جلتو ختود بتر
داشته ایدو امروز به این جایگاه رسیده اید.
دکتتتر معتتین التتدینی افتتزود :آن چیتتری کتته
دانشمندانی مانند ختوارزمی ،ابوریحتان بیرونتی
،و ...را معتتروف کتترده وبتترای همیشتته مانتتدگار
کرده است،طول عمر نیست ،بلکه میراثی کته از
کسب علم ،وتحقیق وپژوهش است که برای متا
وشما به یادگار گذاشته اند.
رایی دانشگاه پیام نور استان کرمان خاطر نشان
کرد :پادشاهان غارتگر در طول تاریخ فرامتوش
شتتده انتتد ولتتی حتتافپ وستتعدی بتترای همیشتته
ماندگار وباعث برکت هستند.
همچنین در این مراسم دکتتر محمتود فرهادیتان
رایی دانشتگاه پیتام نتور مرکتز کرمتان ،تمن
تبریک عید غدیر وآغتاز ستال تحصتیلی وهفتته
دفاع مقدا اظهار داشت :نسل جوان امروز باید
از دالوریهتتا و شتتجاعت رزمنتتدگان استتالم در
دفاع مقدا درا ایثار و شهامت بیاموزند.
رایی دانشگاه پیام نور مرکز کرمان گفت:دفاع

بازدید سرپرست دانشگاه پیام نور
استان از مرکز رفسنجان
خانم معین الدینی ریاست دانشگاه پیام نور
استان من بازدید از کلیه ی قسمت های
دانشگاه در جلسه پرسش وپاسخ با اعضای
هیت علمی و مدیران مرکز نیز حا ر شدند
و من شنیدن نقطه نارات اعضای هیت
علمی و مدیران مرکز به سواالت مربوطه
پاسخ دادند
در طی این بازدید ایشان در خصوو تجهیز
اقالم مورد نیاز و تامین اعتبار جهت تسهیل
امور عمرانی دانشگاه پیام نور رفسنجان
قول بررسی و همکاری دادند.

مقدا از افتخارات ملت ایران است .
دکتر فرهادیان با اشتاره بته ویژگیهتای دانشتگاه
پیام نور گفت :سهم دانشگاه پیتام نتور در تولیتد
علتتم بستتیار مناستتب اا و دانشتتجویان فتتار
التحصیل دانشگاه پیام نور به اذعان کارشناستان،
جزء با سواد ترین دانشتجویان کشتور محستوب
شوند
رایی دانشگاه پیتام نتور مرکتز کرمتان تصتریح
کرد:امتحاناتی که در دانشگاه پیام نور برگزار و
اجرا می شود یکی از بهترین میزان های سنجش
در زمینه بار علمی دانشتجویان استت؛ چترا کته
دانشجو تمام کتاب را امتحان می دهند.
دکتر فرهادیان افزود :دانشتجویان دانشتگاه پیتام
نور نخبه و بیادعا هستند و شیوه محتوا محوری
در آموزش دانشجویان وآزمون های متمرکز در
این دانشگاه ،منجر به ایجاد اعتمادبهنفی باال در
فار التحصیالن میشود.
رایی دانشتگاه پیتام نتور مرکتز کرمتان  ،ختود
باوری را از دیگر وِیژگیهتای فتار التحصتیالن
دانشگاه پیام نور عنوان کرد وافزود :سواد علمی
باال آینده درخشانی را بترای دانتش آموختگتان
رقم خواهد زد وخود بتاوری واعتمتاد بته نفتی
فار التحصیالن دانشگاه را در زندگی یاری می
کند.
گفتنی است :این مراسم با بر نامه هتای متنتوعی
همتتراه بتتود ودر پایتتان از ایتتن فتتار التحصتتیالن
بااهدا لوح دانتش آمتوختگی بتا حضتور راتیی
دانشگاه پیام نور استان ،رایی دانشگاه پیتام نتور
مرکتتز ،معتتاون مرکتتز کرمتتان ومتتدیر پژوهشتتی
دانشگاه پیام نور استان تقدیر شد.

اولین نشست تخصصی حراست دانشگاه
پیام نور استان های جنوب شرق کشور در
استان کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ؛خانم
دکتر معین الدینی در جم مس ولین و فرد گفت هر یک از شما دارای یک
رابطین حراست دانشگاه پیام نور استان هویت اجتماعی و یک هویت فردی است
های جنوب شرق کشور  ،من خوش که باید به دلیل حساسیت باالی هویت
آمدگویی به مهمانان و عرض تسلیت و اجتماعی مراقبت کنید تا درهویت فردی
تعزیت به مناسبت ایام سوگواری سرور و شما دخیل نشود و زمانی که در نقش
ساالر شهیدان گفت به شکرانه ی اینکه در اجتماعی خود قرار دارید همچون شیشه
خانواده ای شیعی به دنیا آمده ایم همگی های ماتی باشید که قابل رویت از فضای
سعی کنیم پیرو خوبی برا امامان باشیم و از بیرون نمی باشد.
وی من ابراز خرسندی از آگاهی کامل
افتخار تشی نهایت استفاده را ببریم .
وی در ابتدای کالم با بیان معنای حراست همه ی همکاران حراست از اهمیت باالی
اظهار داشت حراست بی تردید جدای از نقششان در جامعه گفت حال که به مدد
چشم و گوش هر سازمان ،ماز آن نیز الهی در تنها کشور شیعه مذهب دنیا در
هست چراکه با نشان دادن راه درست و امنیت و آرامش کامل زندگی می کنیم
خطا  ،عالمت های خطر را نیز برای ما باید هوشیارانه حافپ خون شهدا و پاسدار
تمامیت ار ی میهن اسالمی در دنیای پر
مشخص می کند.
سرپرست دانشگاه پیام نور استان کرمان آشوب کنونی باشیم .
افزود در صورت بروز هر نقطه عف هر الزم به ذکر است نخستین کارگاه
چند کوچک در مجموعه ی حراست هر تخصصی رابطین و مس ولین حراست
سازمان صدمات جبران ناپذیری به بار دانشگاه های جنوب شرق کشور با حضور
خواهد آمد که خوشبختانه به فضل الهی و دانشگاه استان های کرمان،یزد،سیستان و
به همت همکاران این مشکل هرگز در بلوچستان و هرمزگان با حضور آقای
گلستانیان  ،مدیر کل دفتر مرکزی
دانشگاه پیام نور دیده نشده است.
دکتر معین الدینی من تفکیک هویت هر حراست در استان کرمان برگزار شد.

برگزاری مراسم عزاداری ساالر شهیدان در
پیام نور مرکز کرمان

غرفه دانشگاه پیام نور -جشنواره ملی حرکت – دانشگاه شهید باهنر کرمان
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