مقام معظم رهبری :دانشگاه باید در اختیار کسانی باشد که عاشق

در اقصی نقاط کشور ،کسب رتبه دوم آسیا و رتبه ششم جهان در

با توسعه و گسترش فعالیت های دانشگاه فاز اول ساختمان آموزشی

پیشرفت علمی ایران هستند و اهمیت آن را برای سرنوشت کشور

میان دانشگاههای باز و از راه دور ،و کسب رتبه برتر فرهنگی

با زیربنای  1400متر مربع احداث و درسال  1390نیز فاز دوم

و ملت درک می کنند.

دانشگاههای ایران در سال  1389و کسب رتبه برتر خدمت رسانی

ساختمان آموزشی با زیر بنای 2300متر مربع بدست استاندار

به دانشجویان شاهد و ایثارگر در سال .1390

محترم افتتاح گردید.

خالصه ای از اهم فعالیّت ها و عملکرد دانشگاه پیام نور مرکز
آموزش برای همه
همه جا ،همه وقت
آدرس :خیابان شهدا ،انتهای شهرک طالقانی،
کد پستی6581747761 :
تلفن34926001-2 :
آدرس پورتال مرکز:

تلفکس081-34927249 :
www.tys.hp.pnu.ac.ir

دانشگاه پیامنور ،دانشگاهی است با هویت ایرانی  -اسالمی که
برای ایفای نقش و مسئولیت خود در جهت تحکیم جایگاه علمی
و پژوهشی در میان دانشگاههای باز و آموزش از راه دور دنیا به
گسترش رشد و تعالی تقوی و فضائل انسانی ،ارتقاء علمی و
پژوهشی ،تعمیق جنبش نرم افزاری ،امید بخشیدن و گسترش دامنه
دانش ،یادگیری در همه جا ،همه وقت و برای همه در محیطی ایمن
و مبتنی بر عدالت در راستای سیاستهای کالن جمهوری اسالمی
ایران در سطح ملّی و جهانی اهتمام میورزد .دستاوردهای دانشگاه
پیامنور عبارتند از :اشتغال به تحصیل بیش از  850هزار دانشجو در
سال 1393در این دانشگاه ،پوشش حدود  30درصدی از کل
دانشجویان کشور ،توسعه بیش از  500مرکز و واحد دانشگاهی

تویسرکان از بدو تاسیس تاکنون

سایر فعالیت های انجام شده در زمینه آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی،
اداری مالی وعمرانی در هریک از حوزه ها عبارتند از:

با توکل به عنایات خداوند متعال دانشگاه پیام نور مرکز تویسرکان

الف  :حوزه آموزشی و پژوهشی

در بهمن ماه سال  1373تاسیس وبا وجود دو رشته مدیریت

 -1اشتغال به تحصیل تعداد 1000نفر دانشجو در رشته های

بازرگانی وریاضی فعالیت علمی وآموزشی خود را آغاز نمود .در

مختلف علوم پایه ،علوم انسانی و فنی ومهندسی وکشاورزی.

سالها بعدی رشته های روانشناسی ،فیزیک ،شیمی،

علوم

 -2رایانه ای کردن کلیه امورآموزشی مرکز وراه اندازی پورتال
www.tys.hp.pnu.ac.ir

اجتماعی ،علوم تربیتی ،زیست شناسی و کامپیوتر ،حقوق ،علوم

مرکز به آدرس:

سیاسی ،زبان و ادبیات فارسی ،الهیات (سه گرایش) ،حسابداری،

 -3طراحی و راه اندازی سایت و کارگاه کامپیوتر مرکز با بیش از

رشته های مهندسی فناوری اطالعات ( ،)ITمهندسی کشاورزی (

 40دستگاه رایانه.

اقتصاد کشاورزی وآموزش و ترویج) ،به مجموع رشته های این

 -4برگزاری اولین همایش وحدت حوزه و دانشگاه با همکاری

مرکز دانشگاهی افزوده شد که در حال حاضر با دارا بودن  17رشته

سایر مراکز دانشگاهی و حوزوی شهرستان ضمن اخذ مجوزهای

تحصیلی و 21رشته گرایش و تعداد 1000نفر دانشجو نقش

الزم برای ارائه مقاالت علمی.

عمده ای در تامین و تربیت نیروهای انسانی متخصص و مود نیاز

 -5برگزاری کارگاه های مقاله نویسی و پایان نامه نویسی برای

شهرستان و استان را ایفاء می نماید.

دانشجویان و طالب حوزه علمیه برادران.

این مرکز در سال  1377با همت و پیگیری های مسئولین وقت

 -6اقدام درخصوص جذب و بکار گیری اساتید مجرب

یک دستگاه ساختمان با زیز بنای  750متر مربع و یک باب سوله

 -7پیگیری در خصوص اخذ رشته های علوم اجتماعی و تربیتی در

به مساحت  360مترمربع و زمینی به مساحت  17000متر مربع از

مقطع کارشناسی ارشد.

جمعیت هالل احمر حاصل خریداری نمود.

 -8برگزاری همایش تخصصی وکشوری آمار.

 -9بازدید دانشجویان از کارگاه ها ،کارخانه جات ومزارع

 -5ایجاد فضای سبز دانشگاه ،محوطه سازی ،آسفالت محوطه

-8اعزام همه ساله دانشجویان به نمایشگاه بین المللی کتاب تهران.

کشاورزی و پرورش دام وطیوردر (دروس عملی و پروژه)

دانشگاه با اعتبار یک میلیارد ریال.

 -9دیدارتشکلهای دانشجویی باخانواده های شهدا وایثار گران

 -10قبولی تعداد زیادی از دانش آموختگان مرکز در مقاطع

 -6تالش در جهت بکار گیری نیروهای اداری کار آمد

 -10شرکت دانشجویان در مسابقات علمی فرهنگی و ورزشی

تحصیالت تکمیلی کارشناسی ارشد و دکترا( .قبولی  69نفر از

 -7جذب و بکار گیری اعضاء هیات علمی و مدرسین مدعو

ازجمله مسابقات رباتیک،تکواندو ،شطرنج  ،والیبال و فوتبال و ..

دانش آموختگان مرکز در مقطع کارشناسی ارشد سال )95

مجرب

 -11برگزاری سه دوره جشن ازدواج دانشجویی.

 -11در بخش علوم انسانی چاپ و انتشار چندین عنوان کتاب،

 -8نصب و تجهیز سیستم حرارتی و برودتی ساختمان های آموزشی

 -12تشکیل جلسات توجیهی برای دانشجویان جدید الورود

25مقاله درمجالت علمی معتبر 5 ،مقاله در همایش های ملی و

و اداری و احداث موتور خانه.

 -13شرکت ساالنه ی دانشجویان در اردوهای جهادی .

بین المللی ،و انجام 22طرح پژوهشی توسط اعضا هیات علمی

 - 9تجهیز فضاهای داخلی و محوطه به دوربین های مدار بسته.

 -14میزبانی مسابقات دانشجویی دانشگاه پیام نور (المپیاد

گروه علوم انسانی .دربخش علوم پایه چاپ و انتشار یک کتاب2 .

 -10اقدام در خصوص ایجاد ایستگاه گاز فشار قوی به منظور

ورزشی) استان وکسب رتبه دوم تویسرکان در دو رشته هندبال و

کتاب دردست چاپ 51 ،مقاله در مجالت معتبر علمی 62مقاله

جلوگیری از افت فشار گاز در فصل سرما.

شطرنج .

در همایش های ملی و بین المللی وانجام  8طرح پژوهشی توسط

 -11ایجاد سالن کنفرانس و تجهیز آن.

 -15اعزام تعداد پنجاه نفر از اساتید و دانشجویان به کنگره

اعضای هیات علمی این گروه .

 -12تجهیز اینترنت مرکز با فیبر نوری.

سرداران ،امیران و هشت هزار شهید استان همدان.

 -12برگزاری نمایشگاه ساالنه دستاوردهای علمی مرکز

 -13احداث سلف سرویس و سالن غذا خوری دانشجویان.

-16اعطای وام دانشجویی به بیش از 1500نفر از دانشجویان.

بویژه سال  1390با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی تویسرکان .

ج -حوزه فرهنگی و دانشجویی

 -17تشکیل کالس کمک های اولیه ،امداد و نجات ،حمل

ب -حوزه اداری ،مالی و عمرانی

 -1برگزاری ساالنه و دائمی بزرگداشت مقام استاد معلم

مصدوم و تزریقات.

 -1احداث و تجهیز ساختمان آزمایشگاه های فیزیک ,شیمی و

 -2برگزاری ساالنه مراسم روز دانشجو ( 16آذر) و مراسم روز

 -18برگزاری اردوی آشنایی دانشجویان جدید الورود جهت

زیست شناسی درسال .1386

وحدت حوزه و دانشگاه (  27آذر).

آشنایی با ابنیه تاریخی و میراث فرهنگی شهرستان تویسرکان.

 -2احداث و تجهیز یک واحد استاد سرا .

 -3برگزاری کرسی های آزاداندیشی ومناظره های دانشجویی.

 -19برگزاری نمایشگاه استکبار ستیز.

 -3خریداری بیش از 13000متر مربع از اراضی اطراف جهت

-4مراسم بزرگداشت هفته بسیج وتقدیر از بسیجیان نمونه دانشجو

 -20تشکیل کالس های خوشنویسی و تئاتر.

توسعه و پیگیری و اجرای طرح جامع دانشگاه.

 -5اعزام دانشجویان به مناطق جنگی در قالب اردوهای راهیان نور

 -21تشکیل و راه اندازی مرکز مشاوره دانشجویی در مسائل

 -4اقدام و پیگیری در خصوص اخذ و تملک 13هکتار از اراضی

بمنظور آشنایی دانشجویان با فرهنگ ایثار و شهادت.

روانشناختی و مذهبی ،جهت ارتقاء سطح سالمت روانی جامعه

ملی واقع در شمال دانشگاه.

 -6تشکیل انجمن های علمی و ادبی در رشته های مختلف.

دانشگاهی که از با ارزش ترین سرمایه های اجتماعی می باشد.

 -7اعزام دانشجویان جهت شرکت در مسابقات سراسری قران .

به امید پیشرفت وبالندگی دانشگاه پیام نور تویسرکان

