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شهید چمران نماینده شایسته دانشگاه در مبارزه با سلطه طلبی استکبار بود
رییس دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: شهید دکتر مصطفی چمران، نماینده شایسته دانشگاه در مبارزه با سلطه طلبی و 

تمامّیت خواهی استکبار بود.
به گزارش ایرنا، محمدعلی طاهر، روز شنبه  در آیین معارفه مسئول بسیج استادان استان و سالروز شهادت دکتر مصطفی 
چمران و روز بسیج استادان در تاالر وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان افزود: زندگِی شهدا و بزرگان عرصه نبرد با استکبار 
در طول تاریخ انقالِب اسالمی نشان می دهد که اخالص بسیجی و اندیشۀ جهادی بسیجیان، پشتوانه بزرگ نظام اسالمی 

بوده است.

لینک خبر

نحوه برگزاری کالس های عملی دانشگاه شهید باهنر کرمان اعالم شد
براساس اطالعیه حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان کالس های عملی دروس تربیت 
بدنی و ورزش نیمسال دوم ۹۸-۹۹، از تاریخ چهارم مردادماه آغاز می شود و تا روز ۱۴شهریور ماه۹۹ ادامه خواهد داشت.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، در این اطالعیه آمده است؛ با توجه به 
تعداد دانشجویان غیربومی و خوابگاهی، محدودیت های فضاهای ورزشی، تفکیک جنسیتی دروس، معدود بودن اعضای هیات 
علمی، تعداد دروس عملی، امکان شیفت کردن دروس نیمسال دوم ۹۸-۹۹ به ترم های بعدی بسیار مشکل ساز بوده است.

لینک خبر

تاریخ و نحوه برگزاری امتحانات دانشگاه شهید باهنر کرمان اعالم شد
تاریخ و نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۹ در نشستی با حضور معاون آموزشی و تحصیالت 
تکمیلی، مدیران آموزشی و معاونان آموزشی و پژوهشی دانشکده ها، شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید 

باهنر کرمان تعیین شد.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در این 
نشست پس از بحث و تبادل نظر و بررسی تمامی جوانب، با اولویت قرار دادن حفظ سالمتی جامعه و دانشگاه و رعایت 

عدالت در ارزیابی پایان نیمسال دانشجویان مواردی به تصویب رسید.

لینک خبر

https://www.irna.ir/news/83827627/%25D8%25B4%25D9%2587%25DB%258C%25D8%25AF-%25DA%2586%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2586%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25B4%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B2%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25B7%25D9%2587-%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A8%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25DA%25A9%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1
https://www.irna.ir/news/83817513/%25D9%2586%25D8%25AD%25D9%2588%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25B1%25DA%25AF%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C-%25DA%25A9%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584%25DB%258C-%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%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25B4%25D8%25AF
https://www.irna.ir/news/83809931/%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25AE-%25D9%2588-%25D9%2586%25D8%25AD%25D9%2588%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25B1%25DA%25AF%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A7%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%25A7%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585
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کمک مومنانه دانشگاه شهید باهنر کرمان با توزیع ۱۰۰۰ بسته معیشتی
به گزارش روابط عمومی 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 می شود.

لینک خبر

اولین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال ۹۹ 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنرکرمان، دکتر محمدعلی طاهر رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: تشکل ها 

به منظور تحقق اهداف، می توانند در چهارچوب قوانین و مقررات اقدام به برگزاری انتخابات نمایند.
وی افزود: حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در راستای تقویت فعالیت های تشکل های دانشجویی بر روند اجرایی 
شدن آیین نامه ها، ضوابط قانونی و انتخابات، نظارت می کند و الزم است دانشجویان مشکالت خود را با این معاونت در 

میان بگذارند.

لینک خبر

نحوه برگزاری دروس عملی تربیت بدنی و ورزش دانشگاه شهید باهنر کرمان اعالم شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، با توجه به تعداد دانشجویان غیربومی و خوابگاهی، محدودیت های فضاهای 
ورزشی، تفکیک جنسیتی دروس، معدود بودن اعضای هیات علمی، تعداد دروس عملی، امکان شیفت کردن دروسنیمسال دوم 
۹۸-۹۹ به ترم های بعدی بسیار مشکل ساز بوده و مقرر شد برگزاری تمامی دروس عملی تخصصی)دانشکده تربیت بدنی 
و علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان( در صورت فراهم شدن شرایط مناسب بصورت حضوری از تاریخ ۴مردادماه 
۹۹ لغایت ۱۴شهریورماه ۹۹ با برنامه زمان بندی جدید انجام خواهد شد. در صورت عدم امکان برگزاری کالس حضوری 

با استفاده از تمام ظرفیت های ممکن کالس ها به صورت غیر حضوری برگزار و نمرات تا پایان شهریور اعالم خواهد شد.

لینک خبر

https://akhbarelmi.ir/158457/
https://akhbarelmi.ir/160287/
https://akhbarelmi.ir/160640/
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فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان:
مکتب شهید سلیمانی هم تراز با گام دوم انقالب اسالمی حرکت می کند

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان گفت: مکتب شهید سلیمانی هم تراز با گام دوم انقالب اسالمی حرکت می کند و نمی توانیم 
ببینیم و نمی گذاریم، شهید سلیمانی را در یک خاطره خالصه کنند لذا باید برای مکتب نظامات تعریف کنیم که بنده ۳۱ 

نظام برای شهید سلیمانی تعریف کرده ام.
سردار حسین معروفی امروز ۳۱ خرداد به مناسبت هفته بسیج اساتید و سالگرد شهادت شهید چمران در آیین معارفه 
مسئول بسیج اساتید استان کرمان ضمن گرامیداشت سالروز شهادت شهید چمران، در ادامه سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
را سپاه انقالب دانست و گفت: سپاه اصول گرا و اصالح گرا نیست بلکه سپاه انقالب است یعنی همه چیز خود را فدای 

انقالب می کند.

لینک خبر

معاون فرهنگی دانشگاه شهید باهنر کرمان خبر داد
برگزاری اولین کنگره بین المللی فرهنگی و اجتماعی بررسی ابعاد شخصیتی شهید سلیمانی

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان از برگزاری اولین کنگره بین المللی فرهنگی و اجتماعی بررسی ابعاد 
شخصیتی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در دی ماه امسال در دانشگاه شهید باهنر کرمان خبر داد.

دکتر نیره عسکری در گفت و گو با ایسنا در تشریح جزییات این خبر گفت: به منظور معرفی سیره ارزشمند سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی، اولین کنگره بین المللی فرهنگی و اجتماعی بررسی ابعاد شخصیتی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی دی 

ماه سال جاری در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار خواهد شد.

لینک خبر

بسیج اساتید باید برای رفع بحران ها از مسیر میان بُر تالش کند
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان، دکتر حسین اکبری مسئول بسیج اساتید استان، شنبه)۳۱ خرداد( در 
مراسم معارفه خود در تاالر وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: شهید سلیمانی 
با شهادت خود برنامه ها و مسئولیت های جدیدی را به دوش همه ما انداختند و سیر اندیشه های ایشان در قالب مکتب 

است که می تواند در بحث انسجام ملی راه گشا باشد.

لینک خبر

https://www.isna.ir/news/99033119630/%25D9%2585%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25A8-%25D8%25B4%25D9%2587%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25B3%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D9%2587%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2582%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25DB%258C-%25D8%25AD%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA-%25D9%2585%25DB%258C-%25DA%25A9%25D9%2586%25D8%25AF
https://www.isna.ir/news/99030602844/%25D8%25A8%25D8%25B1%25DA%25AF%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2586-%25DA%25A9%25D9%2586%25DA%25AF%25D8%25B1%25D9%2587-%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2584%25D9%2584%25DB%258C-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2587%25D9%2586%25DA%25AF%25DB%258C-%25D9%2588-%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D8%25B4%25D8%25AE%25D8%25B5%25DB%258C%25D8%25AA%25DB%258C
http://shabestan.ir/detail/News/940588
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    رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان:
بزرگِی شهید چمران از جبل عامل تا دهالویه را درنوردید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان، دکتر محمد علی طاهر شنبه )۳۱ خرداد( به مناسبت هفته بسیج اساتید و 
سالگرد شهادت شهید چمران در آیین معارفه مسئول بسیج اساتید استان کرمان گفت: امروز ۳۱ خرداد ماه سالروز شهادت 
مردی است که بزرگی او از جبل عامل تا دهالویه را درنوردید و بر تارک تاریخ انقالب ایران جلوه گر شد و اکنون این روز 
نه یک زمان تقویمی بلکه یک زمان معنوی است که در آن بزرگی همه آزاد مردان عرصه مبارزه با ظلم و ستم، به قدر و 

قرب بازخوانی می شود.

لینک خبر

    فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان:
مکتب شهید سلیمانی هم تراز با گام دوم انقالب اسالمی حرکت می کند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان، سردار حسین معروفی شنبه )۳۱ خرداد( به مناسبت هفته بسیج اساتید و 
سالگرد شهادت شهید چمران در آیین معارفه مسئول بسیج اساتید استان کرمان ضمن گرامیداشت سالروز شهادت شهید 
چمران، روز ارزشمند بسیج اساتید را تبریک گفت و ادامه داد: امیدوارم خدا به برکت و عظمت این شهید و شهیدان عزیز 

همه ما را در مسیر حق و حقیقت که مسیر انقالب اسالمی و والیت است ثابت قدم و موفق بدارد.

لینک خبر

فرمانده سپاه استان کرمان: مکتب شهید سلیمانی در راستای گام دوم انقالب است
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان گفت: حقیقت مکتب شهید سلیمانی در راستای گام دوم انقالب است که باید در جامعه 

ترویج داده شود.
به گزارش خبرآنالین از کرمان : سردار حسین معروفی در آیین گرامیداشت روز بسیج اساتید در کرمان با گرامیداشت یاد 
خاطره شهدا به ویژه سیدالشهدای جبهه مقاومت شهید سپهبد قاسم سلیمانی اظهار داشت: شبکه سازی جبهه انقالب اسالمی 

و مقابله با حرکت های مغرضانه دشمن باید مورد توجه نخبگان و فرهیختگان انقالبی قرار گیرد.

لینک خبر

http://shabestan.ir/detail/News/940545
http://shabestan.ir/detail/News/940497
https://www.khabaronline.ir/news/1401511/%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25B3%25D9%25BE%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2586-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2585%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25A8-%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%25B1%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25DB%258C-%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2585

