
1دانشگاه شهید باهنر کرمان در رسانه ها



2دانشگاه شهید باهنر کرمان در رسانه ها

با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛
دبیرخانه کنگره علمی فرهنگی شهید سپهبد سلیمانی در دانشگاه شهید باهنر کرمان افتتاح شد
همزمان با چهلمین روز شهادت سردار سرافراز جهان اسالم، شهید سپهبد سلیمانی و با حضور دکتر غالمرضا غفاری معاون 
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، امروز )یکشنبه( دبیرخانه کنگره علمی فرهنگی سردار سلیمانی، در 

دانشگاه شهید باهنر کرمان افتتاح شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه شهید باهنرکرمان، در آیین افتتاحیه نشست مقدماتی 
و خاطره  یاد  گرامی داشت  و  نثار شاخه گل  فاتحه،  قرائت  با  قاسم سلیمانی  فرهنگی شهید سپهبد  علمی  کنگره  نخستین 
شهدای هشت سال دفاع مقدس با حضور دکترغالمرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، رئیس دانشگاه 
شهیدباهنرکرمان، رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه، جمعی از مدیران و استادان دانشگاه شهید باهنر 

آغار به کار کرد.

لینک خبر

معاون فرهنگی وزارت علوم:
شهید سلیمانی بهترین معیارها را برای تعیین یک سبک زندگی دارد

معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان این مطلب که نفس گرم سلیمانی به جامعه جان دوباره بخشیده است 
گفت: اگر به داشته ها و بایسته های که در وجود حاج قاسم سلیمانی بوده، رجوع کنیم در خواهیم یافت که شهید حاج قاسم 
سلیمانی بهترین معیارها را برای تعیین یک سبک زندگی داشته و ایشان یک الگوی عملی است که بازخوانی این تجربه زندگی 

به ما کمک خواهد کرد که به یک سبک زندگی بزرگ منشانه و آبرومندانه دست پیدا کنیم.

لینک خبر

با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛
دبیرخانه کنگره علمی فرهنگی شهید سپهبد سلیمانی در دانشگاه شهید باهنر کرمان افتتاح شد
همزمان با چهلمین روز شهادت سردار سرافراز جهان اسالم، شهید سپهبد سلیمانی و با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی 
وزارت علوم تحقیقات و فناوری، امروز )یکشنبه( دبیرخانه کنگره علمی فرهنگی سردار سلیمانی، در دانشگاه شهید باهنر 

کرمان افتتاح شد.

لینک خبر

https://www.msrt.ir/fa/news/53355/%25D8%25AF%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25DA%25A9%25D9%2586%25DA%25AF%25D8%25B1%25D9%2587-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585%25DB%258C-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2587%25D9%2586%25DA%25AF%25DB%258C-%25D8%25B4%25D9%2587%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25B3%25D9%25BE%25D9%2587%25D8%25A8%25D8%25AF-%25D8%25B3%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%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%25A7%25D9%2581%25D8%25AA%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25AD-%25D8%25B4%25D8%25AF
https://www.isna.ir/news/98112719606/%25D8%25B4%25D9%2587%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25B3%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25AA%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2586-%25D9%2585%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25B1%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AA%25D8%25B9%25DB%258C%25DB%258C%25D9%2586-%25DB%258C%25DA%25A9-%25D8%25B3%25D8%25A8%25DA%25A9-%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25AF%25DA%25AF%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AF
http://www.iscanews.ir/news/1061117/%25D8%25AF%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25DA%25A9%25D9%2586%25DA%25AF%25D8%25B1%25D9%2587-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585%25DB%258C-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2587%25D9%2586%25DA%25AF%25DB%258C-%25D8%25B4%25D9%2587%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25B3%25D9%25BE%25D9%2587%25D8%25A8%25D8%25AF-%25D8%25B3%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%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-...
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معاون فرهنگی وزارت علوم:
شهید سلیمانی بهترین معیارها را برای تعیین یک سبک زندگی دارد

معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان این مطلب که نفس گرم سلیمانی به جامعه جان دوباره بخشیده است، 
گفت: اگر به داشته ها و بایسته هایی که در وجود حاج قاسم سلیمانی بوده، رجوع کنیم در خواهیم یافت که شهید حاج قاسم 

سلیمانی بهترین معیارها را برای تعیین یک سبک زندگی داشته و ایشان یک الگوی عملی است.

لینک خبر

جهان امروز تشنه شناخت شهید سلیمانی است
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: کنگره علمی و فرهنگی سپهبد شهید قاسم سلیمانی از امروز در 
کرمان آغاز به کار می کند که قدمی استوار در تبیین و معرفی ویژگی های این شهید است زیرا جهان تشنه شناختن حاج 

قاسم است.
به گزارش ایرنا، نیره عسکری روز یکشنبه در نشست مقدماتی نخستین کنگره علمی و فرهنگی سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی در کرمان افزود: امروز باید با نام این شهید مکتب ایشان را معرفی کنیم و اینکه دنیا به عنوان تعارض به برخی 

ویژگی های شهید سلیمانی نگاه می کند به علت نشناختن شجاعت، مردانگی و عشق ورزی او است.

لینک خبر

کنگره علمی و فرهنگی شهید سلیمانی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ، معاون فرهنگی وزیر علوم انسجام و وفاق و سرمایه های فرهنگی را از جمله 
سرمایه های جامعه برشمرد و گفت :سرمایه های نمادین هم از جمله سرمایه های جامعه ما محسوب می شوند و این سرمایه 

ها شهدا هستند که راهنمای جامعه محسوب می شوند.کنگره مقدماتی علمی و فرهنگی شهید سلیمانی
اقای غفاری بازکاوی زندگی سردار شهید در ابعاد مختلف را از اهداف برگزاری این کنگره برشمرد و افزود : شهید سلیمانی 

جنگ و مبارزه را برای صلح و ایجاد آرامش و امنیت می خواست.

لینک خبر

https://iqna.ir/fa/news/3879269/%25D8%25B4%25D9%2587%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25B3%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25AA%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2586-%25D9%2585%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25B1%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AA%25D8%25B9%25DB%258C%25DB%258C%25D9%2586-%25DB%258C%25DA%25A9-%25D8%25B3%25D8%25A8%25DA%25A9-%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25AF%25DA%25AF%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AF
https://www.irna.ir/news/83676091/%25D8%25AC%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2-%25D8%25AA%25D8%25B4%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25B4%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA-%25D8%25B4%25D9%2587%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25B3%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA
https://www.iribnews.ir/fa/news/2647808/%25DA%25A9%25D9%2586%25DA%25AF%25D8%25B1%25D9%2587-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585%25DB%258C-%25D9%2588-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2587%25D9%2586%25DA%25AF%25DB%258C-%25D8%25B4%25D9%2587%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25B3%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C
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معاون فرهنگی دانشگاه شهید باهنر کرمان:
جهان تشنه شناخت حاج قاسم سلیمانی است

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان با تاکید برآنکه امروز جهان تشنه شناخت حاج قاسم سلیمانی است 
که با برگزاری این کنگره سعی به معرفی این شخصیت بزرگوار جهان اسالم را داریم، اظهار کرد: باید با نام شهید قاسم 
سلیمانی و مکتب حاج قاسم سلیمانی را به جهان معرفی کنیم تا جهان حاج قاسم را از بعد شجاعت و شیر میدان جنگ 

بودن و ... بشناسند.
دکتر »نیره عسکری« امروز ۲۷ بهمن ماه در نشست مقدماتی نخستین کنگره علمی، فرهنگی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 

در تاالر وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: شهید سلیمانی به عنوان یک قهرمان در جهان شناخته شده است.

لینک خبر

خون شهید حاج قاسم سلیمانی اتحاد و یکدلی ایجاد کرد
رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر کرمان با بیان اینکه خون شهید حاج قاسم سلیمانی 

یک اتحاد و همدلی در کشور ایجاد کرد گفت: دشمن انتقام اصلی مردم را با حضور در صحنه به  چشم دید.
به گزارش ایرنا ،  حجت االسالم علی اصغر حمزه روز دوشنبه در مراسم گرامیداشت هفتم شهادت سردار سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی و مراسم جانباختگان سانحه هوایی پرواز۷٥۲ اوکراین در مسجد حسینیه شهدای گمنام دانشگاه شهید باهنر 
کرمان افزود: شهادت حاج قاسم که ملت ایران را در غم فرو برده بود اما حماسه زیبای ملت ایران و عراق در تشییع پیکر 
این بزرگوار و هم رزمانشان جان تازه و دوباره ای به نظام مقدس جمهوری اسالمی داد و این از برکات خون سردر سپهبد 

شهید حاج قاسم سلیمانی بود.

لینک خبر

با حضور جمعی از نامزد های انتخاباتی؛
مناظره انتخاباتی ۳۰ بهمن در دانشگاه شهیدباهنر کرمان برگزار می شود

بسیج دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان، اقدام به برگزاری مناظره انتخاباتی در روز ۳۰ بهمن با حضور جمعی از نامزد های 
انتخاباتی حوزه انتخابیه کرمان و راور کرده است.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان، اقدام به برگزاری مناظره انتخاباتی 
با حضور جمعی از نامزد های انتخاباتی حوزه انتخابیه کرمان و راور کرده است.

لینک خبر

https://www.isna.ir/news/98112719542/%25D8%25AC%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AA%25D8%25B4%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25B4%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA-%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25AC-%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%2585-%25D8%25B3%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA
https://www.irna.ir/news/83632621/%25D8%25AE%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25B4%25D9%2587%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25AC-%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%2585-%25D8%25B3%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D9%2588-%25DB%258C%25DA%25A9%25D8%25AF%25D9%2584%25DB%258C-%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25AF-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D8%25AF
https://snn.ir/fa/news/827631/%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B8%25D8%25B1%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA%25DB%258C-%25DB%25B3%25DB%25B0-%25D8%25A8%25D9%2587%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25AF%25D8%25B1-%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%25D8%25B1%25DA%25AF%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2585%25DB%258C%25E2%2580%258C%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25AF
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معاون وزیر علوم :
 زوایای پیدا و نهان شخصیت شهید سلیمانی در اختیار جامعه قرار گیرد

معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: کنگره ها باید زوایای پیدا و نهان شخصیت سپهبد شهید سلیمانی را به 
مردم شناسانده و در اختیار جامعه قرار دهند زیرا امروز بیش از هر چیز به مرام و مسلک حاج قاسم و نفس گرمابخش 

ایشان در جامعه نیاز داریم.

لینک خبر

افتتاح دبیرخانه کنگره علمی فرهنگی سردار سپهبد سلیمانی، در دانشگاه شهید باهنر کرمان
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه باهنر کرمان گفت: همزمان با چهلم روز شهادت سردار سرافراز جهان اسالم، در تاریخ 
۲۸ بهمن ماه، دبیرخانه کنگره علمی فرهنگی سردار سپهبد سلیمانی، در دانشگاه شهید باهنر کرمان افتتاح و شروع به کار 

خواهد کرد.

لینک خبر

دبیرخانه کنگره علمی فرهنگی سردار سپهبد سلیمانی، در دانشگاه شهید باهنر کرمان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکتر غالمرضا غفاری معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
با بیان این مطلب که نفس گرم سلیمانی به جامعه جان دوباره بخشید، افزود: به داشته ها و بایسته های که در وجود حاج 
قاسم سلیمانی بوده، رجوع کنید و شهید حاج قاسم سلیمانی بهترین معیار برای تعیین معیار یک سبک زندگی است و یک 
الگوی عملی است که بازخوانی این تجربه زیسته ای که حاج قاسم سلیمانی داشته به ما کمک می کنند به یک سبک زندگی 

بزرگ منشانه و آبرومندانه دست پیدا کنیم.

لینک خبر

https://www.irna.ir/news/83676258/%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%2588%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B1-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585-%25D8%25B2%25D9%2588%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%25BE%25DB%258C%25D8%25AF%25D8%25A7-%25D9%2588-%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25B4%25D8%25AE%25D8%25B5%25DB%258C%25D8%25AA-%25D8%25B4%25D9%2587%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25B3%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B1
https://www.isna.ir/news/98111913396/%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25AA%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25AD-%25D8%25AF%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25DA%25A9%25D9%2586%25DA%25AF%25D8%25B1%25D9%2587-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585%25DB%258C-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2587%25D9%2586%25DA%25AF%25DB%258C-%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25B3%25D9%25BE%25D9%2587%25D8%25A8%25D8%25AF-%25D8%25B3%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587
https://akhbarelmi.ir/147508/


6دانشگاه شهید باهنر کرمان در رسانه ها

همایش پیاده روی دانشگاهیان دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، همزمان با سومین روز از دهه مبارک فجر، همایش پیاده روی با حضور 
دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه، رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مدیران، اعضای هیات 

علمی، جمعی از کارکنان و دانشجویان برگزار شد.

لینک خبر

دانشگاه شهید باهنر کرمان و اداره کل نوسازی مدارس استان خوزستان قرارداد امضاکردند 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، بر اساس این قرار داد، اداره کل نوسازی مدارس استان خوزستان با 
محوریت فضای آموزشی، تعداد نیروی انسانی، آموزش و پرورش استان خوزستان و عدالت فضایی و مکانی در اختیار مجری 

طرح دکتر حسین غضفرپور عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان قرار می دهد.

لینک خبر

به همت دانشگاه باهنر کرمان؛
دبیرخانه کنگره علمی فرهنگی سردار سپهبد سلیمانی افتتاح شد

دبیرخانه کنگره علمی فرهنگی سردار سپهبد سلیمانی همزمان با چهلمین روز شهادت این شهید در دانشگاه شهید باهنر 
کرمان افتتاح شد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دبیرخانه کنگره علمی فرهنگی سردار سپهبد سلیمانی، در دانشگاه شهید باهنر 
کرمان افتتاح شد.

در این رابطه معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه باهنر کرمان گفت: هم زمان با چهلم روز شهادت سردار سرافراز جهان 
اسالم، در تاریخ ۲۸ بهمن ماه، دبیرخانه کنگره علمی فرهنگی سردار سپهبد سلیمانی، در دانشگاه شهید باهنر کرمان افتتاح 

و شروع به کار خواهد کرد.

لینک خبر

https://akhbarelmi.ir/145922/
https://akhbarelmi.ir/144688/
https://snn.ir/fa/news/825775/%25D8%25AF%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25DA%25A9%25D9%2586%25DA%25AF%25D8%25B1%25D9%2587-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585%25DB%258C-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2587%25D9%2586%25DA%25AF%25DB%258C-%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25B3%25D9%25BE%25D9%2587%25D8%25A8%25D8%25AF-%25D8%25B3%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25AA%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25AD-%25D8%25B4%25D8%25AF

