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آئین غبار روبی و عطر افشانی قبور مطهر شهدای گمنام دانشگاه شهید باهنر کرمان 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، به منظور تجلیل از مقام شامخ شهیدان و تجدید بیعت با آرمان های 
واالی شهدا، مراسم غبارروبی وعطر افشانی مزار مطهر شهدا با حضور دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه؛ حجت االسالم 
والمسلمین علی اصغر حمزه رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، جمعی از مدیران، دانشجویان و 

کارکنان برگزار شد.

لینک خبر

نشست بصیرتی نهم دیماه در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، حجت االسالم و المسلمین حسن عسکری معاون دفتر نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه شهیدباهنر گفت: با آغاز ماه محرم۱۴۳۱، در حالی که التهاب ناشی از اهانت در مراسم ۱۶ 
آذر، هنوز فروکش نکرده بود، ماهواره ها و سایت های اینترنتی تاسوعا و عاشورا را هدف جدید جریان سبز معرفی کردند و 

جمعیتی حدود ۵۰۰ نفر در خیابان انقالب تهران جمع شدند و شعارهای انحرافی دادند.

لینک خبر

تقدیر و معارفه معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه ضمن تبریک والدت حضرت 
زینب )س( گفت: علی رغم میل باطنی با استعفای دکتر اسالمی در حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

موافقت شد، البته همچنان دبیر هیات جذب دانشگاه هستند.

لینک خبر

https://akhbarelmi.ir/140025/
https://akhbarelmi.ir/140183/
https://akhbarelmi.ir/140642/
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تشکیل هفدهمین جلسه کیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکتر محمد علی طاهر دبیر کمیسیون دائمی گزارشی از فعالیت های 
انجام شده  در دانشگاه شهید باهنر کرمان ارائه کرد و گفت: تعداد اعضای هیات علمی در سال ۹۷؛ ۶۱مربی، ۳۰۰استادیار، 
۱۶۴ دانشیار، ۹۵ استاد و مجموعآ ۶۲۰ نفر که نسبت استادان به دانشیاران به کل اعضا برابر است با ۰.۴۲ و نسبت دانشجو 

به اعضای هیات علمی ۱۵ نفر بوده است.

لینک خبر

پذیرایی بیش از ۲۰۰۰ نفر از عزاداران سپهبد شهید سلیمانی در دانشگاه شهید باهنر کرمان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکتر محمد علی طاهر روز چهارشنبه ۱۸ دیماه ۹۸ در گفت و گو با 
خبرنگار روابط عمومی با بیان اینکه محل اسکان زیادی برای میزبانی از عزاداران سپهبد شهید سلیمانی از اقصی نقاط استان 
به کرمان آمدند گفت: حسینیه دانشگاه شهید باهنر کرمان نیز در شامگاه دوشنبه ۱۳۰۰نفر ظهر سه شنبه ۲۰۰۰نفر و 

شامگاه سه شنبه ۱۷دیماه ۹۸ حدود ۲۰۰ نفراسکان داشتند و پذیرایی شدند.

لینک خبر

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان خبرداد:
پذیرش ۷۰۰ نفر از عزاداران در حسینیه ی شهدای گمنام دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان،در گفتگو با “دانشجو آزاد” از آمادگی تمامی زیرساخت های الزم 
دانشگاه برای ارائه خدمات به عزاداران سردار رشید اسالم سپهبد شهید قاسم سلیمانی و همرزمانش خبر داد و گفت: این 

دانشگاه آمادگی پذیرش ۷۰۰نفر از عزاداران را در حسینیه شهدای گمنام دانشگاه دارد.

لینک خبر

https://akhbarelmi.ir/140726/
https://akhbarelmi.ir/142524/
http://daneshjooazad.ir/%25d9%25be%25d8%25b0%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25b4-700-%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25b9%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25ad%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2586%25db%258c%25d9%2587-%25db%258c-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25af%25d8%25a7/
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خون شهید حاج قاسم سلیمانی اتحاد و یکدلی ایجاد کرد
ئیس 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 پرواز۷۵۲ 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

رئیس دانشگاه باهنر:

بیش از ۲۰۰۰ نفر از عزاداران سپهبد شهید سلیمانی در دانشگاه شهید باهنر کرمان پذیرایی شدند

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمدعلی طاهر، رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان با بیان اینکه محل اسکان 
زیادی برای میزبانی از عزاداران سپهبد شهید سلیمانی از اقصی نقاط استان به کرمان آمدند گفت: حسینیه دانشگاه شهید 
باهنر کرمان نیز در شامگاه دوشنبه ۱۳۰۰ نفر ظهر سه شنبه ۲۰۰۰ نفر و شامگاه سه شنبه ۱۷ دیماه ۹۸ حدود ۲۰۰ 

نفراسکان داشتند و پذیرایی شدند.

لینک خبر

بسیج دانشجویی دانشگاه شهید باهنر با برپایی موکبی به میزبانی از عزاداران پرداخت
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان با برپایی موکب حضرت زهرا 

)س( به پذیرایی از عزاداران شهید سپهبد سلیمانی و شهید پورجعفری پرداخت.

لینک خبر

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/818906/%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25B4-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25DB%25B2%25DB%25B0%25DB%25B0%25DB%25B0-%25D9%2586%25D9%2581%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25B9%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25B3%25D9%25BE%25D9%2587%25D8%25A8%25D8%25AF-%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%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-%25D9%25BE%25D8%25B0%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-%25D8%25B4%25D8%25AF%25D9%2586%25D8%25AF
https://snn.ir/fa/news/818422/%25D8%25A8%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25AC-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25AC%25D9%2588%25DB%258C%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-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%25BE%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-%25D9%2585%25D9%2588%25DA%25A9%25D8%25A8%25DB%258C-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25B2%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25B9%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%25BE%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA
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دانشگاه شهید باهنر کرمان میزبان، مهمانان سردار دل ها شد
رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان از میزبانی ۷۰۰ نفر از مهمانان سردار دل ها در حسینیه شهدای گمنام این واحد دانشگاهی 

خبر داد.
محمد علی طاهر شامگاه دوشنبه در گفت  و گو با خبرنگار ایرنا ضمن تسلیت و تبریک شهادت اسوۀ شجاعت، استقامت و 
دالور مردان، افزود: تمامی زیرساخت های الزم دانشگاه برای ارائه خدمات به میهمانان مراسم تشییع سردار رشید اسالم 

سپهبد شهید قاسم سلیمانی و همرزمانش آماده شده است.

لینک خبر

طاهر در گفتگو با دانشجو:
آشپزخانه دانشگاه باهنر کرمان در اختیار کمیته برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر شهیدان 

مقاومت قرار می گیرد
از آمادگی تمامی  با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو  باهنر کرمان در گفتگو  محمد علی طاهر، رئیس دانشگاه شهید 
زیرساخت های الزم دانشگاه برای ارائه خدمات به عزاداران سردار رشید اسالم سپهبد شهید قاسم سلیمانی و همرزمانش 
خبر داد و گفت: این دانشگاه آمادگی پذیرش ۷۰۰نفر از عزاداران را در حسینیه شهدای گمنام دانشگاه دارد و خدمات الزم 

دوشنبه شب و روز سه شنبه۱۷دیماه ۹۸ )روز تشییع( را ارائه خواهد داد.

لینک خبر

بازخوانی سخنان سردار سلیمانی در جمع دانشگاهیان
به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، امروز روز وداع با سردار دلهاست، سرداری 
که همه زندگی اش را نه تنها برای ایران بلکه امنیت منطقه و جهان گذاشت، داعشی که حتی در قلب اروپا دست به قتل و 
وحشی گری می زد، امروز در صفحات تاریخ گم شده است و همه این ها را مدیون سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی هستیم.

لینک خبر

https://www.irna.ir/news/83623780/%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-%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25B2%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25AF%25D9%2584-%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25B4%25D8%25AF
https://snn.ir/fa/news/818312/%25D8%25A2%25D8%25B4%25D9%25BE%25D8%25B2%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%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%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2583%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25AA%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25B1%25DA%25AF%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25B4%25D9%258A%25D9%258A%25D8%25B9-%25D9%25BE%25D9%258A%25D9%2583%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25B7%25D9%2587%25D8%25B1-%25D8%25B4%25D9%2587%25D9%258A%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25AA-%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2585%25DB%258C%25E2%2580%258C%25DA%25AF%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7198690/%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25B3%25D8%25AE%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25B3%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25B9-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586
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طاهر در گفتگو با دانشجو:
دانشگاه شهید باهنر کرمان میزبان اسکان ۴۰۰ دانشجوی عزادار در مراسم تشییع

 شهید سپهبد سلیمانی است
اسکان  شرایط  در خصوص  دانشجو،  خبرگزاری  دانشگاه  خبرنگار  با  گفتگو  در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  رئیس  طاهر، 
دانشجویان عزادار برای حضور در مراسکم تشییع شهید سپهبد قاسم سلیمانی در شهر کرمان گفت: دانشگاه شهید باهنر 
کرمان از فردا دوشنبه ۱۶ دیماه ۹۸ تا پس از تشییع این شهید بزرگوار برای حضور و اسکان حدود ۴۰۰ دانشجو از کل 

کشور محیا شده است.

لینک خبر

گنجعلی خانی در گفتگو با دانشجو:
مراسم یادبود سپهبد شهید سلیمانی امشب، ۱۴ دی در دانشگاه باهنر کرمان برگزار می شود

گنجعلی خانی، مسئول بسیج دانشگاه شهید باهنر کرمان در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو گفت: امروز شنبه 
۱۴ دی ماه ۹۸ ستاد دانشگاهی اقدامات هماهنگی مراسم تشییع سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی امروز برگزار شد. در 
این ستاد مقرر گردید که دانشگاه شهید باهنر، اسکان و پذیرایی از ۴۰۰ نفر از مردم و میهمانان مراسم تشییع را به عهده 

داشته باشد.

لینک خبر

ازدواج دانشجویی ،کمترین آمار طالق در کشور
حجت االسالم حمزه مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه شهید باهنر کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان 
های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: بیست و سومین جشن ازدواج دانشجویی کشور در اسفندماه برگزار میشود و 

خوشبختانه استقبال دانشجویان در کرمان بی نظیر است.

لینک خبر

https://snn.ir/fa/news/817893/%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-%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25B2%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B3%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2586-%25DB%25B4%25DB%25B0%25DB%25B0-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25AC%25D9%2588%25DB%258C-%25D8%25B9%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25B4%25DB%258C%25DB%258C%25D8%25B9-%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%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA
https://snn.ir/fa/news/817668/%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%2585-%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25AF-%25D8%25B3%25D9%25BE%25D9%2587%25D8%25A8%25D8%25AF-%25D8%25B4%25D9%2587%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25B3%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25A8-%25DB%25B1%25DB%25B4-%25D8%25AF%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%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
https://www.yjc.ir/fa/news/7194370/%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AC-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25AC%25D9%2588%25DB%258C%25DB%258C-%25DA%25A9%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25A2%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2582-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25DA%25A9%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25B1


7دانشگاه شهید باهنر کرمان در رسانه ها

حجت االسالم حمزه در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه شهید باهنر کرمان:
وظیفه ما در قبال بصیرت این است که تشخیص بدهیم حق و باطل کجاست

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: وظیفه ما در قبال بصیرت این است که 
تشخیص بدهیم حق و باطل کجاست.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، جلسه شورای فرهنگی دانشگاه 
شهید باهنر کرمان در سالن کنفرانس سازمان مرکزی این دانشگاه برگزار گردید.

لینک خبر

حجت االسالم حمزه در مراسم یادبود شهادت سردار سلیمانی و جانباختگان سانحه هوایی پرواز ۷٥۲:

تشییع پیکر شهید سلیمانی و همرزمانش جان تازه و دوباره ای

 به نظام مقدس جمهوری اسالمی داد
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، همزمان با مراسم یادبود شهادت 
سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مراسم گرامیداشت جانباختگان سانحه هوایی پرواز۷۵۲، روز دوشنبه ۲۳دی ماه۹۸، 
در حسینیه شهدای گمنام دانشگاه شهید باهنر کرمان و با حضور  حجت االسالم علی اصغر حمزه مسئول دفتر نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری، دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه، اعضای هیأت رئیسه، استادان، کارمندان و دانشجویان دانشگاه 

شهید باهنر کرمان در حسینیه شهدای گمنام این دانشگاه برگزار شد.

لینک خبر

http://nahad.ir/index.jsp%3Ffkeyid%3D%26siteid%3D546%26pageid%3D60413%26newsview%3D562417
http://nahad.ir/index.jsp%3Ffkeyid%3D%26siteid%3D546%26pageid%3D60413%26newsview%3D563300

