دکتر معین الدینی رییس دانشگاه پیام نور استان کرمان :
دانشگاه پیام نور با در نظر داشتن هدف واالی " دسترسی به آموزش عالی برای همه،
همه جا و همه وقت " میکوشد تا با همگانی کردن آموزش عالی  ،کم هزینه و
باکیفیت در راستای گسترش مرزهای دانش گام بردارد.
طبق آمار رسمی سازمان سنجش در سال جاری و پذیرفته شدن سی هزار نفر از دانش
آموختگان دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی سراسر
کشور  ،موجب بسی افتخار است که سهم دانشگاه پیام نور استان کرمان از این تعداد
 1045نفر می باشد.

پیام دکتر رستمی
ابوسعیدی به مناسبت
بزرگداشت  13آبان

دکتر رستمی ابوسعیدی به مناسبت فرارسیدن  13آبان
پیامی صادر کردمتن پیام بدین شرح است:

در جریان سفر معاون مالی اداری و
عمرانی دانشگاه ،مهمانسرای دانشگاه
پیام نور جیرفت به بهره برداری
رسید4-

بازدید دکتر حسنی و دکتر
کریمی از دانشگاه پیام نور
سیرجان4-

بار دیگر سالروز  13آبان ،تداعی گر رویداد عظیم تسخیر النه
جاسوسی آمریکا و حرکت شجاعانه دانشجویان و دانش آموزان
اسکتبار ستیز پیرو خط امام (ره) است .دانشجویانی که توانستند
در امتداد خون شهدای دانش آموز ،با تسخیر النه جاسوسی
آمریکا  ،فریاد ظلم ستیزی انقالب ایران را در سراسر جهان طنین
انداز کنند.
حماسه سیزده آبان نمونه کامل وحدت کلمه بین جوانان دانشجو
و دانش آموز بود .وحدت و انسجامی که امروز نیز در تمامی
عرصه ها و به ویژه در سنگرهای علم و دانش از سوی جوانان
شاهد هستیم و خوشبختانه طی سال های پس از انقالب با پیشرفت
چشمگیر در عرصه های سیاسی ،علمی ،پژوهشی و فرهنگی ضمن
حفظ ارزش های انقالب ،توانستیم روحیه استقالل طلبی،
خودباوری و ظلم ستیزی را به جهانیان ثابت نماییم.
اینجانب ضمن تکریم رشادت ها و حماسه آفرینی های دانش
آموزان و دانشجویان در این روز بزرگ  ،اعالم می نمایم که
دانشگاه پیام نور همگام با دیگر دانشگاهیان و اقشار مردم همچون
گذشته ،در مراسم راهپیمایی  13آبان ،حضوری فراگیر و گسترده
خواهند داشت و ضمن تجدید میثاق با آرمانهای واالی انقالب
اسالمی ،حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری ،خشم و
انزجار خود را از استکبار جهانی ابراز مینمایند.

کلنگ سردر دانشگاه پیام
نور مرکز کرمان به زمین
زده شد3-

افتتاح مجتمع فرهنگی امام
علی (ع) و مهمانسری دانشگاه
پیام نور مرکز بم 4-

سوله های آزمایشگاه و کارگاه
های تخصصی دانشگاه پیام نور
رفسنجان تجهیز می شود3-

دکتر حسنی :آینده درخشان
دانشگاه پیام نور در گرو
همدلی و هماهنگی است2 -

دکتر کریمی  :مدیریت
پژوهشی باید نقش آفرین
باشد2-

دکتر کریمی معاون پژوهشی و فناوری در جمع مسئولین دانشگاه پیام نور استان کرمان  :مدیریت پژوهشی باید نقش آفرین باشد.
دکترر کریمری در جمرع مسرنولین دانشرگاه
پیام نور مرکز کرمان با اشاره بر حسن نظرر
ریاست عالیه دانشگاه و حمایرت ایشران بره
در بخش پژوهش و فناوری گفت ،با توجه
به اینکه در بخش پژوهش و فناوری بیشرتر
شاهد نگاه مصرف گرایانره و رفرع تکلیر
هسررتیم امیرردواریم در آینررده و بررا تررالش
مرردیران جرردای از ایررن نگرراه در راسررتای
ماموریت و هدف واالی بخرش پرژوهش و
فناوری گام برداریم .
معررراون پژوهشررری و فنررراوری دانشرررگاه از
پیگیری و ارائه خواسرته عمرده ی دانشرگاه
که شکل گیری پارک علم و فناوری ویرژه
دانشگاه پیام نور خبر داد و افرزود برا شرکل
گیررری ایررن مجموعرره ،سررایر مراکررز رشررد
تحت نظارت این پارک به فعالیت خواهنرد
پرداخت .
وی ادامه داد مراکز نوآوری یر پتانسریل
و فرصررت برری نظیررر اسررت کرره در حرروزه
معاونررت علمرری و فنرراوری برره مجموعرره
اقدامات اضافه خواهد شد .
دکتررر کریمرری در راسررتای هرردف منررد تررر
شدن مدیریت ها گفرت مردیر پژوهشری و
کارافرینی قررار اسرت بره مردیر ارتبرا برا
صنعت و کارافرینی تغییر یابرد و مراموریتی
جدید و قوی تر در ایرن حروزه پژوهشری و
فناوری فعالیت داشته باشد .
دکتر کریمری برا معرفری بخرش فنراوری و
پزوهش بره عنروان ویتررین دانشرگاه افرزود

باید تالش ما بر این باشد که این ویتررین را
به بهترین شکل عرضه و معرفری کنریم کره
این مهم با حمایرت مسرنولین دور از انتظرار
نیست.
معاون پژوهشی و فناوری با اشاره بره اائقره
ی نسررل جدیررد اظهررار داشررت مررا برره اینررده
دانشگاه خوشبین هستیم و اعتقاد ما برر ایرن
است نسرل جدیرد برا سیسرتم آموزشری مرا
بسیار سازگار است تا سیستم های آمروزش
سنتی  ،لذا این هنرر ماسرت کره در معرفری
دانشگاه به نسل جدیرد موفرق باشریم و ایرن
نسل را با دانشگاه عجین کنیم .
وی ادامه داد با وجود همه ی نامهربانی ها ،
خوشرربختانه مجموعرره دانشررگاه بررا حمایررت
وزیر محترم با صالبت راه خود را ادامه می
دهد و ان شا ..دور از دسترس نخواهد برود
دانشگاه پیام نور نقشی بارزتر و شایسرته ترر
را بین مردم و نسل اینده ایفا کند.
دکتر کریمی گفت با توجه بره اینکره نسرل
سوم دانشگاه ها با شرکت ها ی دانش بنیان
نمود و ظهور پیدا خواهد کرد شکل گیری
شرکت های دانش بنیان مورد تاکید ماست
و انتظار میرود در این بخش قروی ترر وارد
شویم .
ایشرران شررکل گیررری شررورای علررم سررنجی
دانشگاه را با رویکرد پیشرفت علمی ،نمود
خوب دانشگاه پیام نور در بخرش ویترینری
دانست
وی افزود ظرفیت های پژوهشی را بایرد در

تغییررر ماموریررت هررا لحررا کرررد از جملرره
شکل گیری واحد های پژوهشی و استقرار
شرکت های دانش بنیان در ایرن واحرد هرا
می تواند مورد لحا باشد کره خوشربختانه
استان کرمان از ایرن لحرا دارای پتانسریل
های بسیار باالیی است.
معاون پژوهشی و فناوری حمایت مجموعه
مالی با نگاه ارائه خردمات و درامردزایی را
در بخش آزمایشگاهی تحسین کرد و ابراز
امیدواری کرد که برا ایرن رویکررد ،شراهد
اتفاقررات خرروبی در بخررش ازمایشررگاهی
خواهیم بود .
وی از اتصال شبکه شاپنا بره شربکه شراعای
کشوری خبر داد و آن را معرف توانمنردی
های دانشگاه در این بخش دانست.
دکتررر کریمرری برره تعررداد برریش از 3000
ازمایشرررگاه و  6000دسرررتگاه پیشررررفته در
دانشررگاه پیررام نررور اشرراره کرررد و از عرردم
معرفی این توانمندی در سطح جامعه علمی
کشور اظهار تاس کرد و گفرت در حرال
حاضر و با تهیه کاتالوگ های مصور قصرد
معرفی فضاها و تجهیرزات آزمایشرگاهی و
معرفی این ظرفیرت هرا را در سرطح کشرور
داریم.

دکترررر فیصرر حسرررنی در جمرررع
دانشگاهیان پیام نور اسرتان کرمران:
آینده ی درخشان دانشگاه پیام نرور
در گرو همدلی و هماهنگی است .

گذاری و پرداخت ها را پریش رو خرواهیم
داشت .
دکتر حسنی گفت  :نگاه دانشگاه در کنترل
هزینه ها با هدف اتکاء به درامرد هرای ریرر
شهریه ای پایه گرذاری شرد ه اسرت و همره
باهم باید سعی کنیم تا برا اسرتفاده از درامرد
هررای متنرروز میررزان اتکرراء برره شررهریه را برره
حداقل ممکن برسانیم و بدین ترتیب شراهد
تثبیررت شررهریه هررا باشرریم .ایشرران سرره راه
درآمدی را کنترل هزینره  ،ایجراد دآرمرد و
کمرر از دولررت نررام برررد و خاطرنشرران
کرد:ایجاد درامد برا مسرنله جرذب دانشرجو
ارتبا مستقیم و تنگاتنگ دارد.
ایشان با تاکید بر در نظر گرفتن شرایط
مررالی دانشررجویان افررزود :دانشررجو نبایررد
پاسخگوی هزینه های باالی دانشرگاه باشرد
و سیاست اصلی دانشگاه باید در ایرن زمینره
صرفه جویی باشد

وی با اشاره به نیراز دانشرجویان و انتظرارات
ایشرران از دانشررگاه بررر آمرروزش کارکنرران و
اعضای هینت علمری تاکیرد نمرود و اظهرار
داشت :آموزش آیین نامه ها باید به جرد در
دسرررررررتور کرررررررار قررررررررار گیررررررررد .
معاون اداری  ،مالی و عمرانری دانشرگاه در
پایان با توضیح لزوم انظبا کراری و برنامره
ریزی صحیح و دقیق دانشگاه اظهار داشرت
دانشگاه پیرام نرور دارای پتانسریل و سررمایه
های عظیم است لرذا بایرد از سررمایه هرا بره
نحررو احسررنت و در مسرریر صررحیح اسررتفاده
گردد.

به گزارش روابط عمرومی دانشرگاه  ،دکترر
حسرررنی معررراون اداری ،مرررالی و عمرانررری
دانشگاه در جمع دانشگاهیان پیام نور استان
کرمان ،با اعالم و مقایسه تعداد دانشرجویان
ثبت نام شده نسبت به دو سال گذشته گفت
:خوشبختانه دانشرگاه پیرام نرور برا توجره بره
دلسررروزی همکررراران در سراسرررر کشرررور
توانسته است ضمن جلب اعتماد خانواده ها
روند کاهش دانشجو را به حداقل برساند .
وی در ادامه با اشاره به تکمیل پرروهه هرای
عمرانی افزود  :با توجه به افتتاح  110طررح
عمرانی در هفته ی دولت و پیش بینی
افتترراح  100پررروهه عمرانرری برراقی مانررده در
دهه ی فجر امسال ،گذر از بحران سرمایه

کلنگ سردر جدید دانشگاه پیام نور مرکز کرمان با حضور
دکتر فیص حسنی معاونت اداری ،مالی و عمرانی و دکتر
محمدعلی کریمی معاونت فناوری و پژوهش دانشگاه پیام
نور زده شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه دکتر فیصل حسنی معاونت اداری،
مالی و عمرانی و دکتر محمدعلی کریمی معاونت فناوری و پژوهش
دانشگاه پیام نور ،از طرح ها و پروهه های مختل عمرانی مرکز
کرمان بازدید و روند پیشرفت و نیازها و اولویت های این طرح ها را
بررسی کردند.
وی ضمن اشاره به بررسی ها انجام شده ،گفت :اعتبارات مناسبی برای
اتمام طرح های نیمه تمام این دانشگاه قبال"اختصاص یافته است که
مبلغ 4میلیارد ریال اضافه بر بودجه مصوب جهت تکمیل پروهه
محوطه سازی نیز اختصاص داده شد.
معاون اداری ،مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور کشور بر زیبا سازی
ومحوطه سازی اصولی با مصالح خوب تاکیدکردند.
همچنین در این بازدید دکتر کریمی معاون فناوری و پژوهش دانشگاه
پیام نور با اشاره به درخواست آبدیت وتعویض سیستم های کامپیوتر
مرکز کرمان گفت :تعویض سیستم های قدیمی وخرید سیستم های
دیدار معاون مالی،اداری و آموزشی دانشگاه با رییس صدا و
سیمای استان کرمان در جهت انعقاد تفاهم نامه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دکتر حسنی معاون مالی ،اداری و
عمرانی  ،دکتر کریمی معاون پژوهش فناوری دانشگاه و مسنولین
دانشگاه پیام نور استان کرمان با دکتر علیرمضانی مدیر کل صدا
وسیمای مرکز کرمان دیدار و گفتگو کردند .
در این دیدار دکتر حسنی با اشاره به گستردگی مخاطبین دانشگاه پیام
نور در سراسر کشور گفت دانشگاه پیام نور با داشتن  500مرکز و واحد
،بیش از  700هزار دانشجو در  31استان کشور  14 ،هزار کارمند و
 4000عضو علمی ،دارای سطح باالی مخاطب در سطح کشور می باشد
.
وی خاطر نشان کرد دانشگاه پیام نور استان کرمان با دارا بودن 30
مرکز و واحد دانشگاهی ،جزو وسیع ترین مراکز آموزش عالی دولتی
در سطح استان محسوب می شود.

جدید وبه روز را مرحله ای وبخش ،بخش انجام دهید.
دکتر محمود فرهادیان رییس دانشگاه پیام نور مرکز کرمان ،گزارشی
از روند توسعه وپیشر فتهای عمرانی این دانشگاه ارائه کردند وافزود:
تالش می کنیم با راهکارهای مناسب ،که طرح ها را با حداقل قیمت
و با کیفیت مطلوب و برنامه ریزی اجرا نمائیم.
گفتنی است در حاشیه ی این بازدید کلنگ آراز ساخت سردر
دانشگاه پیام نور -پردیس شماره دو توسط دکتر حسنی ضمن ابراز
امیدواری ایشان برای پیشرفت بیش از پیش دانشگاه و توانایی
مضاع برای تربیت نسلی فرهیخته و دانا را به زمین زده شد.

در همین راستا ایشان خواستار انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین
دانشگاه پیام نور استان و صدا و سیمای مرکز کرمان شدند که بر اساس
این تفاهم نامه زمان های مشخصی از کنداتور بخش شبکه های استانی
مختص به پخش برنامه های آموزشی دانشگاه پیام نور را پوشش دهد .
دکتر علیرمضانی با استقبال از این پیشنهاد قول پیگیری اختصاص وقت
مشخص کنداکتور پخش را در سراسر کشور برای دانشگاه پیام نور داد
که این امر با استقبال فراوان نمایندگان دانشگاه قرار گرفت و مقرر
گردید پیگیری این موضوز از طریق استان کرمان و صدا و سیمای
مرکز کرمان انجام گیرد.

معاون اداری مالی دانشگاه پیام نور کشور گفت :سوله های تخصصی رشته مهندسی این دانشگاه کار انجام شود ،افزود :هرچه خیران
آزمایشگاه و کارگاههای تخصصی دانشگاه پیام نور رفسنجان کم کردند ما نیز  50درصد کم خواهیم کرد.
وی خاطر نشان کرد :شهریه های دوره کارشناسی ارشد از سال آینده به
تجهیز می شوند.
مدت دو سال افزایش نمی یابد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه فیصل حسنی معاون اداری مالی دانشگاه
دانشگاه پیام نور کشور به همراه ریاست پیام نور استان کرمان از دانشگاه
پیام نور رفسنجان بازدید کرد.
وی در حاشیه این بازدید در گفت وگو با روابط عمومی دانشگاه اظهار
داشت :در بازدید از این دانشگاه شاهد فضای فزیکی استاندارد بودیم.
وی ادامه داد :برای خرید وسایل آزمایشگاه و سوله های آزمایشگاهی و
کارگاهی کم می کنیم تا تجهیزات آن کامل شود.
معاون اداری مالی دانشگاه پیام نور کشور با بیان اینکه تالش کنیم به
کم خیران در زمینه کیفی در بحث ایجاد آزمایشگاه و کارگاههای

معاون مالی،اداری و عمرانی در بازدید از مرکز
سیرجان:افزایش شهریه ،در سیاست های دانشگاه نیست

معاون اداری ،مال و عمرانی و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیرام
نور در ادامه سفر به استان کرمان از پروهه هرای نیمره تمرام مجموعره
پردیس در حال احداث مرکز سیرجان بازدید و همچنین با همکراران
این مرکز دیدار و گفت و گو کردند.
به گزارش روابط عمرومی دانشرگاه پیرام نرور سریرجان دکترر فیصرل
حسنی و دکتر محمد علی کریمی به همراه حجرت االسرالم موسروی
مشاور عالی معاونت و دکتر رضویان مدیر کرل عمرانری دانشرگاه برا
حضور در پردیس  40هکتراری در حرال احرداث مرکرز سریرجان از
پروهه های نیمه تمام این مجموعه نظیر سراختمان آموزشری ،مجتمرع
گلخانه های تحقیقاتی ،سرالن هرای پررورش قرارس و سرالن ورزشری
بازدید کردند و برای اتمام این پروهه ها قول مساعدت دادند.
معاونین دانشگاه پیام نرور سرپس بره مرکرز سریرجان رفتنرد و پرس از
بازدید از قسمت های مختل این دانشگاه ،در جلسه ای با همکراران
در سفر دکتر حسنی به کرمان،ساختمان مهمانسرای پیام
نور جیرفت به بهره برداری رسید
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور جیرفت رییس امور
مالی و اداری سازمان پیام نور کشور در آیین افتتاح ساختمان
مهمانسرای دانشگاه پیام نور مرکز جیرفت گفت این واحد در سه
طبقه و با زیربنای 350مترمربع و با اعتباری بالغ بر 300میلیون
تومان به بهربرداری رسیده است
وی خاطرنشان کرد این ساختمان در سال 13۹0کلنگ زنی شد و
امروز شاهد افتتاح آن هستیم.
دکتر حسنی افزود جنوب کرمان باتوجه به محرومیتی که دارد باید
بیشتر مورد توجه قرار گیرد لذا تمامی تالش خود را برای حمایت
از دانشگاه های این منطقه انجام می دهیم.
وی تصریح کرد کیفیت اموزشی در پیام نور مورد توجه
قرارگرفته است لذا با باالبردن کیفیت اموزشی می توان دانشجوی
بیشتری را جذب کرد.
دکتر حسنی با اشاره به حجم باالی کار در داشگاه پیام نور گفت:
این سفر در راستای خدمت رسانی بهتر به دانشگاه های پیام نور
این منطقه است.
رییس امور مالی و اداری سازمان پیام نور کشور در پایان سفر
خود در جیرفت از ساختمان اموزشی و کالس های دانشگاه پیام
نور جیرفت بازدید کرد و درنشستی با کارکنان و هیات علمی این
دانشگاه مشکالت رابررسی کرد.

این مرکز دیدا کردند و به سؤاالت آنان پاسخ گفتند.
دکتر محمد عل کریمی در این دیدار از تالش هرای کلیره همکراران
در پیشرفت و توسعه دانشگاه قردردانی و مرکرز سریرجان را یکری از
مراکز موفق در کشور معرفی کرد.
دکتر فیصل حسنی نیرز طری سرخنانی انگیرزه بسریار براالی همکراران
دانشگاه پیام نور را ستود و گفت :دانشگاه پیام نور بزرگترین دانشگاه
خاورمیانه و از بهترین دانشگاه های کشور است که رتبه اول کیفیرت
آموزشی را دارا بوده و در بخش پژوهشی نیز جزو  10دانشرگاه برترر
کشور است .وی افزود :با اعتماد خوبی که خرانواده هرا بره مجموعره
دانشگاه پیام نور دارند آینده بسیار خوبی را برای دانشگاه پریش بینری
می کنم.
معاون اداری ،مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور تصریح کرد :افزایش
شهریه در سیاست های دانشگاه نیست و قرار داریم با صرفه جویی،
مدیریت درست منابع و جذب درآمدهای بیرونی ،دانشگاه را به
بهترین وجه ممکن اداره کنیم.

با حضور معاونت اداری ،مالی و عمرانی و معاونت فناوری و
پژوهش دانشگاه پیام نور  ،مجتمع فرهنگی امام علی (ع) و
مهمانسرای مرکز بم به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه دکتر فیصل حسنی معاونت اداری ،مرالی
و عمرانی و دکتر محمدعلی کریمی معاونرت فنراوری و پرژوهش دانشرگاه
پیام نور و هینت همراه از طرح ها و پروهه های مختل عمرانری مرکرز برم
بازدید و روند پیشرفت و نیازهرا و اولویرت هرای ایرن طررح هرا را بررسری
کردند.
دکتر حسنی ضمن اشاره به بررسی ها انجام شده ،گفت :اعتبرارات مناسربی
برای اتمام طرح های نیمه تمام این دانشگاه قبال"اختصاص یافته است کره
با توجه به پیشرفت پروهه ها عالوه بر بودجه مصروب مبلرغ  3میلیرارد ریرال
جهت تکمیل محوطه سازی و سرویسرهای بهداشرتی و روشرنایی محوطره
دانشرررگاه پیرررام نرررور مرکرررز برررم و مبلرررغ  265میلیرررون تومررران جهرررت
تکمیررل سرراختمان ورودی مجتمررع فرهنگرری حضرررت امررام علرری (ز
)،مهمانسرای مرکرز برم و همچنرین سراختمانهای الحراقی سروله ورزشری
حضرت امام رضا (ز ) اختصاص داده می شود.
گفتنی است در این بازدیرد مجتمرع فرهنگری امرام علری (ز) و مهمانسررای
مرکز بم توسط دکتر حسنی افتتاح گردید.
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