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تقویم آموزشی نیمسال اول ۱400-۱399 دانشگاه شهید باهنر کرمان اعالم شد

با حضور مجازی رئیس سازمان امور دانشجویان انجام گرفت؛
افتتاح سالن های ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

بر اساس تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی ۱400-۱399 دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشجویان از ۱۵ تا ۱۷ شهریور 
فرصت دارند تا نسبت به انتخاب واحد اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دانشگاه شهید باهنر کرمان در تازه ترین اطالعیه خود ارائه دروس نظری 
و بخش نظری دروس نظری-عملی و بخش عملی ترم ۱400-۱399 را در تمامی مقاطع تحصیلی را مجازی و الکترونیک 

اعالم کرد.

لینک خبر

با حضورمجازی دکترمجتبی صدیقی معاون وزیرعلوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، طرح های سالن ورزشی بدن سازی، 
بالغ بر ۸00 میلیون تومان، امروز )چهارشنبه( در دانشگاه شهید باهنر  کف پوش فضای باز خوابگاه پسران با هزینه ای 

کرمان، افتتاح شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه شهید باهنر کرمان، در این آیین دکتر اکبر نظری معاون 
دانشجویی این دانشگاه گزارشی از روند اجرایی شدن پروژه های ورزشی ارائه کرد و گفت: طرح های سالن ورزشی بدنسازی، 
کف پوش فضای باز خوابگاه پسران این دانشگاه از سال ۱39۸ با همیاری و مشارکت صندوق رفاه دانشجویان و اداره کل 

تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان صورت گرفت.

لینک خبر

۲ طرح ورزشی در دانشگاه شهید باهنر کرمان به بهره برداری رسید
 سالن ورزشی بدنسازی و کف پوش فضای باز خوابگاه پسران با حضور معاون وزیر علوم به صورت ویدئو کنفرانس با 

اعتباری بالغ بر ۸00 میلیون تومان در دانشگاه شهید باهنر کرمان به بهره برداری رسید.
مدیرکل امور تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان روز چهارشنبه در حاشیه افتتاح سالن ورزشی دانشگاه شهید باهنر 
ایرنا با اشاره به اینکه سال گذشته و امسال سه پروژه ورزشی در دانشگاه شهید باهنر  کرمان در گفت  و گو با خبرنگار 
کرمان افتتاح شده است افزود: این پروژه ها شامل زمین چمن مصنوعی، کف پوش زمین های فضای باز خوابگاه پسران و 
سالن بدنسازی است که با کمک اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، صندوق رفاه دانشجویان و دانشگاه شهید باهنر کرمان 

ساخت و تجهیز شده اند.

لینک خبر

https://snn.ir/fa/news/871857/%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4%25DB%258C-%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2584-%25DB%25B1%25DB%25B4%25DB%25B0%25DB%25B0-%25DB%25B1%25DB%25B3%25DB%25B9%25DB%25B9-%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.msrt.ir/fa/news/56864/%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25AA%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25AD-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25B2%25D8%25B4%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
https://www.irna.ir/news/84032802/%25DB%25B2-%25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25AD-%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25B2%25D8%25B4%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%25A8%25D9%2587-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25B1%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25AF
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آموزش مجازی در دانشگاه شهید باهنر کرمان
: درسال  دانشگاه شهیدباهنر کرمان گفت  آزاد مجازی  به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان  مسئول آموزش 
تحصیلی ۱400-۱399 آموزش حدود ۱4 هزار دانشجو بیشتر مجازی و برخط)آنالین( است و برخی اساتید هم محتوای 
آموزشی را ضبط می کنند و به صورت برون خط)آفالین( در اختیار دانشجویان می گذارند. افشارمنش افزود:دانشجویان 
ورودی جدید از آبان آموزش را آغاز می کنند و هنوز تصمیمی برای تدریس آنها گرفته نشده واحتمال دارد یک هفته برای 

آشنایی با دانشگاه حضوری در دانشگاه باشند و سپس به صورت مجازی آموزش ببینند .

لینک خبر

آغاز کالس های مجازی دانشگاه شهید باهنرکرمان
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: از 
فردا شنبه کالس های نیم سال نخست سال تحصیلی جاری در سامانه های دانشگاه شهید باهنر کرمان قابل برگزاری است.

مریم احتشام زاده اظهار داشت: سامانه کالس مجازی با ظرفیت تقریبی چهار هزار کاربر همزمان که بر پایه آخرین نسخه 
نرم افزار Adobe Connect و روی سرورهایی خارج از دانشگاه تهیه شده است.

لینک خبر

احشتام زاده در گفتگو با دانشجو:
مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان مجازی برگزار می شود

معاون آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: مصاحبه آزمون دکتری به صورت مجازی و الکترونیک و از ساعت ۸ صبح 
تا ۱۷ بعد از ظهر می باشد.

گفت:  دانشجو،  خبرگزاری  دانشگاه  خبرنگار  با  گفتگو  در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  آموزشی  معاون  زاده،  احتشام  مریم 
داوطلبین دکتری سال تحصیلی ۱400-۱399 در مرحله اول باید به سایت دانشگاه مراجعه کرده و مدارک الزم و اسناد 

کافی را در قسمت ثبت نام مصاحبه دوره دکتری بارگذاری کنند.

لینک خبر

https://www.iribnews.ir/fa/news/2824098/%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4-%25D9%2585%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25B2%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
https://www.iribnews.ir/fa/news/2819967/%25D8%25A2%25D8%25BA%25D8%25A7%25D8%25B2-%25DA%25A9%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25B2%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
https://snn.ir/fa/news/876558/%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AD%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25A2%25D8%25B2%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25AF%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25B1%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-%25D9%2585%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25B2%25DB%258C-%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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کالس های دانشگاه کرمان به شیوه الکترونیکی دایر می شود
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دستورالعمل نحوه برگزاری کالس های نیمسال نخست سال 
تحصیلی -۱400 ۱399 این دانشگاه، در دوران شیوع ویروس کرونا را اعالم کرد و گفت: کالس ها از روز ۲۲ شهریورماه 

به شیوع الکترونیکی دایر می شود.
و  همکاران  تمامی  برای  آرزوی سالمتی  خبرنگاران ضمن  در جمع  پنجشنبه  زاده شامگاه  احتشام  مریم  ایرنا،  گزارش  به 
قدردانی از تمامی اعضای هیأت علمی که در طول تابستان ۱399 نیز از هیچ کوششی جهت پیشبرد امور دانشجویان دریغ 
نکردند، افزود: کالس های نیم سال نخست سال تحصیلی جاری در سامانه های دانشگاه شهید باهنر کرمان قابل برگزاری 

است.

لینک خبر

از میان دانشجویان استعداد درخشان؛
دانشگاه شهید باهنر کرمان در مقطع دکتری دانشجو می پذیرد

دانشگاه شهید باهنر کرمان ضمن اطالعیه ای از پذیرش دانشجویان استعداد درخشان در مقطع دکتری در کلیه رشته ها 
خبر داد.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دانشگاه شهید باهنر کرمان ضمن اطالعیه ای از پذیرش دانشجویان استعداد 
درخشان در مقطع دکتری در کلیه رشته هایی که در سال تحصیلی ۱399-۱400 دانشجو می پذیرد، خبر داد.

لینک خبر

با تهیه موشن گرافیکی؛
عملکرد دانشگاه شهید باهنر کرمان در ایام کرونایی تشریح شد + فیلم
فعالیت بخش های مختلف دانشگاه شهید باهنر کرمان در قالب موشن گرافیک در دوران کرونا تشریح شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، فعالیت بخش های مختلف دانشگاه شهید باهنر کرمان در قالب موشن 
گرافیک در دوران کرونا تشریح شد.

برگزاری جلسات ویدئو کنفرانسی، آماده سازی و ارتقا سامانه مدیریت آموزشی الکترونیکی، درج اطالعیه های متعدد در 
وب سایت دانشگاه، برگزاری 9۲ درصد کالس های آموزشی و برگزاری آزمون جامع دکتری و... از جمله اقدامات این 

دانشگاه می باشد.

لینک خبر

https://www.irna.ir/news/84034472/%25DA%25A9%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%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-%25D8%25AF%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1-%25D9%2585%25DB%258C-%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25AF
https://snn.ir/fa/news/871832/%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-%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25B7%25D8%25B9-%25D8%25AF%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25AC%25D9%2588-%25D9%2585%25DB%258C%25E2%2580%258C%25D9%25BE%25D8%25B0%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25AF
https://snn.ir/fa/news/871198/%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584%25DA%25A9%25D8%25B1%25D8%25AF-%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%25A7%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2585-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25AD-%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D9%2581%25DB%258C%25D9%2584%25D9%2585
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ترم جدید با کرونا؛
تمام دروس مقاطع تحصیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت مجازی اجرا می شود

تحصیلی  ترم  در  مقاطع  همه  در  دانشگاه  آموزشی  تمامی کالس های  گفت:  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  آموزشی  معاون 
۱399-۱400 به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو گفت: تمامی  باهنر کرمان در گفتگو  احتشام زاده، معاون آموزشی دانشگاه شهید 
کالس های آموزشی دانشگاه در همه مقاطع در ترم تحصیلی ۱399-۱400 به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

لینک خبر

آخرین روز آزمون سراسری دانشگاهها
کنکور گروه آزمایشی زبان های خارجی در کرمان

آخرین روز آزمون سراسری امسال در کرمان ،با رقابت 6 هزار و۷33داوطلب در گروه آزمایشی زبان های خارجی برگزار 
شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان دستیار نماینده تام االختیار سازمان سنجش در استان گفت در آزمون امروز 
6 هزار و ۷33 نفرداوطلب شامل 4 هزار و 6۱4 نفر مرد و ۲ هزار و ۱۱9 نفر زن  رقابت کردند.مهدی محمدرضاخانی 
افزود آزمون زبانهای خارجی امروز در ۲3 شهرستان استان و ۷ حوزه امتحانی در کرمان با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

برگزار شد.

لینک خبر

با حضور اساتید کشوری؛
چهارمین نشست تشکیالتی »داد« به میزبانی دانشجویان شهید باهنر کرمان برگزار می شود

چهارمین نشست تشکیالتی »داد« با حضور اساتید کشوری و به صورت مجازی با میزبانی مجمع عدالتخواهی دانشجویان 
دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود.

به صورت  اساتید کشوری  با حضور  »داد«  تشکیالتی  دانشجو، چهارمین نشست  دانشگاه خبرگزاری  به گزارش خبرنگار 
مجازی با میزبانی مجمع عدالتخواهی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود. زمان برگزاری این نشست از 

۱۸ تا ۲۱ شهریور ماه می باشد که دانشجویان می توانند با پرداخت هزینه ای در آن شرکت کنند.

لینک خبر

https://snn.ir/fa/news/873813/%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25AF%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3-%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25B7%25D8%25B9-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B5%25DB%258C%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%25A8%25D9%2587-%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25AA-%25D9%2585%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25B2%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A7-%25D9%2585%25DB%258C%25E2%2580%258C%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25AF
https://kerman.iribnews.ir/fa/news/2800660/%25DA%25A9%25D9%2586%25DA%25A9%25D9%2588%25D8%25B1-%25DA%25AF%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2587-%25D8%25A2%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B4%25DB%258C-%25D8%25B2%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AC%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586
https://snn.ir/fa/news/873108/%25DA%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2586-%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25B3%25D8%25AA-%25D8%25AA%25D8%25B4%25DA%25A9%25DB%258C%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25B2%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25AC%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%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


6دانشگاه شهید باهنر کرمان در رسانه ها

مهلت پذیرش دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه شهید باهنر کرمان تمدید شد
دانشگاه شهید باهنر کرمان در اطالعیه ای از تمدید مدت زمان پذیرش دانشجویان استعداد درخشان برای سال تحصیلی 

۱399-۱400 در مقطع دکتری خبر داد.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دانشگاه شهید باهنر کرمان در اطالعیه ای از تمدید مدت زمان پذیرش 

دانشجویان استعداد درخشان برای سال تحصیلی ۱399-۱400 در مقطع دکتری خبر داد.
این دانشجویان عالوه بر دارا بودن میانگین کل ۱6 و یا باالتر در مقطع کارشناسی و یا جزء ۱0 درصد اول هم ورودی 
رشته خود در دانشگاه محل تحصیل، می بایست که از میانگین کل ۱۷ و یا باالتر بدون احتساب نمره پایان نامه در مقطع 

کارشناسی ارشد و یا جزء ۱0 درصد اول هم ورودی رشته خود در دانشگاه محل تحصیل برخوردار باشند.

لینک خبر

بهره برداری از پروژه عمرانی توسعه دانشکده هنر و معماری صبا
 دانشگاه شهید باهنر کرمان

همزمان با هفته دولت پروژه عمرانی توسعه دانشکده هنر و معماری صبا دانشگاه شهید باهنر کرمان با مساحت ۵000 
متر مربع در ۲ بلوک دو و سه طبقه با اعتباری نزدیک بر ۲00 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی به بهره برداری خواهد 

رسید.
به گزارش ایسنا، مجوز احداث این پروژه در سال 90 صادر شده بود اما به دلیل عدم تخصیص اعتبار کافی، امکان شروع 
عملیات اجرایی آن تا سال 94 میسر نشد که با پیگیری های دولت تدبیر و امید، اعتبار این پروژه تأمین و پروژه به اتمام 

رسید.

لینک خبر

اردوی گروه جهادی سفیران رهبر در منطقه چهل منی کرمان برگزار می شود
گروه جهادی سفیران رهبر بسیج دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان در نظر دارد تا در اردویی جهادی به مشکالت 

روستای چهل منی شهرستان قلعه گنج رسیدگی کند.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گروه جهادی سفیران رهبر بسیج دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان در 

نظر دارد تا در اردویی جهادی به مشکالت روستای چهل منی شهرستان قلعه گنج رسیدگی کند.

لینک خبر

https://snn.ir/fa/news/873013/%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2584%25D8%25AA-%25D9%25BE%25D8%25B0%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25B4-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25AC%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25AE%25D8%25B4%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%25AA%25D9%2585%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25B4%25D8%25AF
https://www.isna.ir/news/99060403447/%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25B1%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D9%25BE%25D8%25B1%25D9%2588%25DA%2598%25D9%2587-%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25A9%25D8%25AF%25D9%2587-%25D9%2587%25D9%2586%25D8%25B1-%25D9%2588-%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25B5%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587
https://snn.ir/fa/news/870826/%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2588%25DB%258C-%25DA%25AF%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2587-%25D8%25AC%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AF%25DB%258C-%25D8%25B3%25D9%2581%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25B1%25D9%2587%25D8%25A8%25D8%25B1-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B7%25D9%2582%25D9%2587-%25DA%2586%25D9%2587%25D9%2584-%25D9%2585%25D9%2586%25DB%258C-%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

