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رزمایش احسان دانشجویی در کرمان برگزار شد
قالب  در  غذایی  بسته  هزار  تعداد یک  گفت:  کرمان  باهنر  دانشگاه شهید  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 

رزمایش احسان دانشجویی بین نیازمندان و اقشار آسیب دیده از کرونا در این استان توزیع شد.
حجت االسالم علی اصغر حمزه عصر سه شنبه در آیین رزمایش احسان دانشجویی افزود: این حرکت خیرخواهانه با همت 
تشکل ها و فعاالن دانشجویی دانشگاه های شهید باهنر، دانشگاه آزاد اسالمی کرمان، دانشگاه ولیعصر )عج( رفسنجان و بنیاد 

احسان ستاد فرمان اجرایی امام خمینی )ره( اجرا می شود.

لینک خبر

ادامه برنامه آموزش دانشگاه شهید باهنر کرمان به شیوه الکترونیکی اعالم شد
معاونت های آموزشی و دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان در اطالعیه بازگشایی این دانشگاه، ادامه آموزش در نیم سال  

جاری در تمام مقاطع تحصیلی، را همچنان به شیوه الکترونیکی اعالم کرد.
در این اطالعیه آمده است، تأکید می شود تاکنون مجوزی برای بازگشایی خوابگاه و غذاخوری دانشگاه شهید باهنر کرمان 
صادر نشده لذا از تمای دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی خواهشمند است قبل از هر گونه اقدامی، از نحوه اسکان خود 
در خوابگاه از ۱۷ خرداد به بعد اطالعات دقیق را از اداره خوابگاه ها با شماره ۳۳۲۵۷۶۱۴ و ۳۱۳۲۲۸۲۷ و با کد ۰۳۴ 

برای تماس از خارج استان اخذ کنند.

لینک خبر

محققان کرمانی دستگاه میکروب زدای قوی ساختند
محقق و عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: وظیفه اجتماعی ایجاب می کرد که در زمینه مقابله با ویروس 
کرونا فعالیتی انجام دهیم که در این خصوص یک دستگاه اُُزن ساز را پس از نیازسنجی و رایزنی با دانشگاه علوم پزشکی 

کرمان برای ضدعفونی محیط و میکروب زدایی مراکز عمومی ساختیم.
مجید تراز روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تعداد سه دستگاه اُُزن ساز را به صورت رایگان برای بیمارستان 

پیامبر اعظم )ص( کرمان طراحی کردیم که در ورودی های این بیمارستان نصب شده است.

لینک خبر

https://www.irna.ir/news/83793895/%25D8%25B1%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B4-%25D8%25A7%25D8%25AD%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25AC%25D9%2588%25DB%258C%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D8%25B1%25DA%25AF%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25B4%25D8%25AF
https://www.irna.ir/news/83793869/%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25B4%25D9%2587%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2587%25D9%2586%25D8%25B1-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25B4%25DB%258C%25D9%2588%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2584%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25DB%258C%25DA%25A9%25DB%258C
https://www.irna.ir/news/83771941/%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B3%25D8%25AA%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D9%2585%25DB%258C%25DA%25A9%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25A8-%25D8%25B2%25D8%25AF%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2582%25D9%2588%25DB%258C-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25AF
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در گفتگو با دانشجو مطرح شد
۱۰۰۰ بسته معیشتی به همت دانشگاه شهید باهنر کرمان در بین نیازمندان توزیع می شود

روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان از توزیع ۱۰۰۰ بسته معیشتی به همت دانشگاه و تشکل های دانشجویی در میان 
اقشار آسیب پذیر خبر داد.

جوادی، روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو از توزیع ۱۰۰۰ بسته 
معیشتی دانشگاهیان این دانشگاه در راستای کمک مومنانه خبر داد و گفت: به همت دانشگاه شهید باهنر کرمان، به همت 
بنیاد احسان ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی )ره( ۱۰۰۰ بسته معیشتی به ارزش سه میلیارد ریال )سیصد میلیون 

تومان( بین نیازمندان و آسیب دیدگان کسب و کار از بیماری کرونا توزیع خواهد شد.

لینک خبر

در راستای مقابله با کرونا صورت می گیرد
فراخوان دانشگاه شهید باهنر کرمان به منظور ارسال طرح های دانشجویی 

برای مهار ویروس کرونا
ارسال  منظور  به  فراخوانی  جوان،  پژوهشگران  انجمن  راه اندازی  با  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  وفناوری  پژوهشی  معاون 

طرح های پژوهشی دانشجویی مرتبط با بیماری های ناشی از ویروس کرونا منتشر کرده است.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، معاون پژوهشی وفناوری دانشگاه شهید باهنر کرمان با راه اندازی انجمن 
پژوهشگران جوان، فراخوانی به منظور ارسال ایده و طرح های پژوهشی دانشجویی مرتبط با بیماری های ناشی از ویروس 

کرونا منتشر کرده است.

لینک خبر

دانشگاه شهید باهنر کرمان به سواالت دانشجویان پیرامون کالس های مجازی پاسخ داد
دانشگاه شهید باهنر کرمان ضمن اطالعیه ای به سواالت دانشجویان پیرامون مشکالت و ضعف های کالس های مجازی پاسخ 

داد.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دانشگاه شهید باهنر کرمان ضمن اطالعیه ای به سواالت دانشجویان پیرامون 
کالس های مجازی پاسخ داد. دانشجویان این دانشگاه که ظرف چند هفته اخیر اعتراضاتی مبنی بر ضعیف بودن اینترنت 
و عدم دسترسی به سایت، ظرفیت پایین سایت، چگونگی لحاظ شدن غیبت و مشروطی و ... داشتند. دانشگاه نیز با انتشار 

اطالعیه به پاسخ سواالت دانشجویان پرداخت.

لینک خبر

https://snn.ir/fa/news/849001/%25DB%25B1%25DB%25B0%25DB%25B0%25DB%25B0-%25D8%25A8%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2587-%25D9%2585%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25B4%25D8%25AA%25DB%258C-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25B4%25D9%2587%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2587%25D9%2586%25D8%25B1-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2586-%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B9-%25D9%2585%25DB%258C%25E2%2580%258C%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25AF
https://snn.ir/fa/news/840706/%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25B4%25D9%2587%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2587%25D9%2586%25D8%25B1-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B8%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584-%25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25AD%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25AC%25D9%2588%25DB%258C%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2585%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7
https://snn.ir/fa/news/841910/%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25B4%25D9%2587%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2587%25D9%2586%25D8%25B1-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25AC%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%25BE%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586-%25DA%25A9%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25B2%25DB%258C-%25D9%25BE%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AE-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF
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آغاز توزیع ۱۰۰۰ بسته معیشتی در رزمایش احسان دانشجویی کرمان
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، با همکاری بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام)ره( و اتحادیه های دانشجویی سراسر 

کشور رزمایش احسان دانشجویی در حال برگزاری است.
در استان کرمان هم یک هزار بسته غذایی با ارزش هر بسته ۳۰۰ هزار تومان در مجموعه ۳۰۰ میلیون تومان جمع آوری 
شده است که میزبان این رزمایش دانشگاه شهید باهنر کرمان بوده که در محل حسینه شهدای گمنام مستقر و نماینده 
فعاالن تشکل ها در شهرستان های  توسط  و  تحویل گرفته  را  بسته ها  این  و...  آزاد  و  باهنر  دانشگاه  دانشجویی  تشکل های 

رفسنجان، رودبار جنوب،  سیرجان و کرمان توزیع می کنند.

لینک خبر

۱۰۰۰ بسته معیشتی به همت دانشگاه شهید باهنر کرمان در بین نیازمندان توزیع می شود
روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان از توزیع ۱۰۰۰ بسته معیشتی به همت دانشگاه و تشکل های دانشجویی در میان 

اقشار آسیب پذیر خبر داد.
جوادی، روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان از توزیع ۱۰۰۰ بسته معیشتی دانشگاهیان این دانشگاه در راستای کمک 
مومنانه خبر داد و گفت: به همت دانشگاه شهید باهنر کرمان، به همت بنیاد احسان ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی 
)ره( ۱۰۰۰ بسته معیشتی به ارزش سه میلیارد ریال )سیصد میلیون تومان( بین نیازمندان و آسیب دیدگان کسب و کار 

از بیماری کرونا توزیع خواهد شد.

لینک خبر

گزارش تصویری:
و  تحقیقات  علوم،  وزیر  غالمی،  منصور  دکتر 
فناوری در نشست مجازی مدیران روابط عمومی 

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

گزارش تصویری:
توزیع بسته های معیشتی گروه های مختلف

 در کرمان

لینک خبرلینک خبر

https://www.farsnews.ir/kerman/news/13990230001184/%25D8%25A2%25D8%25BA%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B9-000-%25D8%25A8%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2587-%25D9%2585%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25B4%25D8%25AA%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25B1%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B4-%25D8%25A7%25D8%25AD%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25AC%25D9%2588%25DB%258C%25DB%258C-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586
https://khabarban.com/a/28008129
https://www.msrt.ir/fa/news/54833/%25D8%25AF%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25BA%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25DB%258C-%25D9%2588%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B1-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D9%2582%25DB%258C%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588-%25D9%2581%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25B3%25D8%25AA-%25D9%2585%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25B2%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B7-%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2585%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7-%25D9%2588-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4-%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25DB%258C-%25DA%25A9%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25B1-
https://kerman.iribnews.ir/fa/news/2721058/%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B9-%25D8%25A8%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25B4%25D8%25AA%25DB%258C-%25DA%25AF%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25AA%25D9%2584%25D9%2581-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586

