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درراستایمقابلهباکروناصورتمیگیرد
فراخواندانشگاهشهیدباهنرکرمانبهمنظورارسالطرحهایدانشجویی

برایمهارویروسکرونا
ارسال  منظور  به  فراخوانی  جوان،  پژوهشگران  انجمن  راه اندازی  با  کرمان  باهنر  دانشگاه شهید  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

دراطالعیهای؛
دانشگاهشهیدباهنرکرمانبهسواالتدانشجویانپیرامونکالسهایمجازیپاسخداد

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/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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خرداد۹۸؛
همایشملیانجمنرسوبشناسیایراندردانشگاهشهیدباهنربرگزارمیشود

پنجمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران با تاکید بر فرسایش و آلودگی رسوبات خردادماه سال ۹۹ در دانشگاه 
شهید باهنر کرمان برگزار می شود.

بر فرسایش و  تاکید  با  ایران  انجمن رسوب شناسی  پنجمین همایش ملی  به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، 
آلودگی رسوبات در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود.

گفتنی است که این همایش که قرار بود در اسفندماه سال ۹۸ برگزار شود، به دلیل شیوع کرونا ویروس به خردادماه سال 
۹۹ موکول شد.

لینک خبر

دراطالعیهای؛
طرحارائهرایگانکتابهایالکترونیکیبههمتدانشگاهباهنرکرمانرونماییشد

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید باهنر کرمان با توجه به مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم دسترسی 
دانشجویان، به ارائه طرح رایگان کتاب های الکترونیکی در دانشگاه می پردازد.

/طرح ارائه رایگان کتاب های الکترونیکی به همت دانشگاه باهنرکرمان رونمایی شد
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید باهنر کرمان به ارائه طرح رایگان 

کتاب های الکترونیکی در دانشگاه می پردازد.

لینک خبر

https://snn.ir/fa/news/832516/%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B4-%25D9%2585%25D9%2584%25DB%258C-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25A8-%25D8%25B4%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B3%25DB%258C-%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%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-%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://snn.ir/fa/news/838855/%25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25AD-%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2587-%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2586-%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25A8%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D9%2584%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25DB%258C%25DA%25A9%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%25A8%25D8%25A7%25D9%2587%25D9%2586%25D8%25B1-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-%25D8%25B4%25D8%25AF

