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بیشاز۵۵هزارداوطلبآزمونسراسریدرکرمانبهرقابتمیپردازند
رییس روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان همزمان با سراسر کشور، ۵۵ هزار و ۵۱۸ داوطلب کنکور سراسری سال 
۹۹ در این استان و ۶ هزار و ۴۰۰ نفر در پنج حوزه دانشگاه شهید باهنر کرمان با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله 

گذاری اجتماعی به رقابت می پردازند.
نوبت صبح روز  افزود: کنکور سراسری سال ۹۹ در چهار  ایرنا  با خبرنگار  پنجشنبه در گفت و گو  شکوفه جوادی روز 
چهارشنبه، صبح روز پنجشنبه، صبح روز جمعه و صبح روز شنبه در تاریخ های ۲۹، ۳۰، ۳۱ مردادماه ۹۹ و یکم شهریورماه 

۹۹ در رشته های هنر، ریاضی، ادبیات و علوم انسانی و علوم تجربی در حال برگزاری است.

لینک خبر

بااجرایشیوهنامههایبهداشتی
آغازرقابت۵۵هزارو۵۱۸کنکوریدراستانکرمان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیرکل امور آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: از این تعدادشرکت 
کننده ۳۵هزار و ۴۵۴نفر را خانمها و ۲۰هزار و ۶۴نفر را آقایان تشکیل می دهند.آغاز رقابت ۵۵هزار و ۵۱۸کنکوری در 

استان کرمان
ارجمندکرمانی افزود: این آزمون در گروه های آزمایشی علوم انسانی، ریاضی و فیزیک، تجربی، هنر و زبان بمدت ۴روز ، 

ازفردا  ۲۹مرداد در۲۱شهرستان استان کرمان برگزار خواهد شد.

لینک خبر

بارعایتشیوهنامههایبهداشتی
رقابت۵۵هزارو۵۱۸کنکوریدرکرماناز۲۹مرداد

مدیرکل آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: امسال ۵۵هزار و ۵۱۸نفر داوطلب از استان کرمان در آزمون سراسری 
دانشگاه ها شرکت خواهند کرد.

بهداشتی  های  نامه  شیوه  رعایت  با  امسال  آزمون  در  افزود:  ارجمندی  کرمان،  مرکز  خبرگزاری صداوسیما  گزارش  به 
۵۵هزار و ۵۱۸نفر از ۲۱شهرستان در گروههای آزمایشی علوم انسانی، ریاضی، فنی، تجربی، هنر و زبان بمدت ۴روز رقابت 

می کنند که ۱۶هزار و 77۳داوطلب در شهرستان کرمان هستند.رقابت ۵۵هزار و ۵۱۸کنکوری در کرمان از ۲۹مرداد

لینک خبر

https://www.irna.ir/news/83915656/%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25B4-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25DB%25B5%25DB%25B5-%25D9%2587%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A8-%25D8%25A2%25D8%25B2%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25B1%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25AA-%25D9%2585%25DB%258C-%25D9%25BE%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25AF
https://kerman.iribnews.ir/fa/news/2797278/%25D8%25A2%25D8%25BA%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25B1%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25AA-%25DB%25B5%25DB%25B5%25D9%2587%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2588-%25DB%25B5%25DB%25B1%25DB%25B8%25DA%25A9%25D9%2586%25DA%25A9%25D9%2588%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2586-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586
https://kerman.iribnews.ir/fa/news/2795191/%25D8%25B1%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25AA-%25DB%25B5%25DB%25B5%25D9%2587%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2588-%25DB%25B5%25DB%25B1%25DB%25B8%25DA%25A9%25D9%2586%25DA%25A9%25D9%2588%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25DB%25B2%25DB%25B9%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF
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بیشاز۲۱هزارداوطلبآزمونکارشناسیارشددرکرمانبایکدیگررقابتمیکنند
رییس روابط  عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: رقابت تعداد ۱۰ هزار و 7۹۹ نفر زن و ۱۰ هزار و ۲۸۵ نفر مرد، 
و در مجموع ۲۱هزار و ۸۴ نفر داوطلبان استان کرمان که از پنجشنبه ۱۶مرداد۹۹ آغاز شده به مدت سه روز در قالب 

آزمون سراسری کارشناسی ارشد ۹۹ تا فردا ادامه خواهد داشت.
شکوفه جوادی صبح جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: داوطلبان در گروه های آموزشی علوم انسانی، علوم پایه، 

فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی با یکدیگر رقابت می کنند.

لینک خبر

بارعایتپروتکلهایبهداشتی؛
آزمونسراسری۹۹در۵حوزهامتحانیدانشگاهشهیدباهنرکرمانبرگزارمیشود

همزمان با سراسر کشور، ۵۵ هزار و ۵۱۸ داوطلب کنکور سراسری سال ۹۹ در استان کرمان و ۶ هزار و ۴۰۰ نفر در ۵ 
حوزه دانشگاه شهید باهنر کرمان با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی به رقابت می پردازند.

نوبت صبح روز چهارشنبه، صبح روز  دانشجو، کنکور سراسری سال ۹۹ در چهار  دانشگاه خبرگزاری  به گزارش گروه 
پنجشنبه، صبح روز جمعه و صبح روز شنبه در تاریخ های ۲۹، ۳۰، ۳۱ مردادماه ۹۹ و ۱ شهریور ماه ۹۹ در رشته های هنر، 
ریاضی، ادبیات و علوم انسانی و علوم تجربی در پنج حوزه دانشگاه شهید باهنر کرمان با حضور ۶ هزار و ۴۰۰ داوطلب 
در )تاالر افضل، کتابخانه-سالن امتحانات-سالن آموزشی دانشکده فنی و تاالر دانشجو ویژه معلولین و حوزه های: آموزش و 
پرورش، دانشگاه های آزاد اسالمی و پیام نور، دانشکده فنی و حرفه ای شهید چمران، مرکز آموزش عالی بعثت و آموزشکده 

حضرت فاطمه )س( برگزار می شود.

لینک خبر

جشنوارهفرهنگی»خورشیدکویر«ازسویدانشگاهشهیدباهنرکرمانبرگزارمیشود
جشنواره فرهنگی »خورشید کویر« به مناسبت سالگرد شهادت دانشمند شهید محمدجواد باهنر به همت دانشگاه شهید 

باهنر کرمان برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جشنواره فرهنگی »خورشید کویر« به مناسبت سالگرد شهادت دانشمند 

شهید محمدجواد باهنر به همت دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود.

لینک خبر

https://www.irna.ir/news/83899525/%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25B4-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25DB%25B2%25DB%25B1-%25D9%2587%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A8-%25D8%25A2%25D8%25B2%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B4%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B3%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25DB%258C%25DA%25A9%25D8%25AF%25DB%258C%25DA%25AF%25D8%25B1
https://snn.ir/fa/news/870262/%25D8%25A2%25D8%25B2%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25B1%25DB%258C-%25DB%25B9%25DB%25B9-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25DB%25B5-%25D8%25AD%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%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%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/869487/%25D8%25AC%25D8%25B4%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2587%25D9%2586%25DA%25AF%25DB%258C-%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25B4%25DB%258C%25D8%25AF-%25DA%25A9%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25B3%25D9%2588%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%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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پنجمینهمایشملیانجمنرسوبشناسیایران
ازسویدانشگاهشهیدباهنرکرمانبرگزارمیشود

پنجمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران ۲7 و ۲۸ مرداد به همت دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت مجازی 
برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، پنجمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران به همت دانشگاه شهید 
باهنر کرمان برگزار می شود.

این همایش به صورت مجازی در روز های ۲7 و ۲۸ مرداد با تاکید بر فرسایش و آلودگی رسوبات اجرا خواهد شد.

لینک خبر

بهدلیلدرخواستدانشجویان؛
زمانتخلیهخوابگاههایدانشجوییدانشگاهشهیدباهنرتا۴مردادتمدیدشد

زمان جمع آوری وسایل دانشجویان از خوابگاه های دانشگاه شهید باهنر کرمان تا ۴ مرداد تمدید شد.
اعالم  اطالعیه ای  کرمان ضمن  باهنر  شهید  دانشگاه  آموزشی  معاونت  دانشجو،  خبرگزاری  دانشگاه  خبرنگار  گزارش  به 
کرد که زمان تحویل وسایل دانشجویان از خوابگاه های این دانشگاه تا ۴ مرداد تمدید شده و دانشجویانی که وسایل آن ها 
داخل خوابگاه جا مانده و به هر دلیلی امکان مراجعه حضوری ندارند، می توانند با معرفی یکی از دوستان دانشجوی خود به 

مدیریت اداره امور خوابگاه ها و صالحدید این مدیریت، جهت برداشتن وسایل خود اقدام نمایند.

لینک خبر

ویژهدانشجویانسراسرکشور؛
مسابقهبزرگکتابخوانیازسویدانشگاهشهیدباهنرکرمانبرگزارمیشود

معاونت فرهنگی دانشگاه شهید باهنر کرمان به مناسبت سالگرد شهادت باهنر، مسابقه بزرگ کتابخوانی کتاب »گسترش 
نهضت حسینی« نوشته محمدجواد باهنر را برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، معاونت فرهنگی دانشگاه شهید باهنر کرمان به مناسبت سالگرد شهادت 
دکتر باهنر، مسابقه بزرگ کتابخوانی کتاب گسترش نهضت حسینی نوشته محمدجواد باهنر را برگزار می کند.

لینک خبر

https://snn.ir/fa/news/868423/%25D9%25BE%25D9%2586%25D8%25AC%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2586-%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%25A7%25D8%25B2-%25D8%25B3%25D9%2588%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%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/863659/%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AA%25D8%25AE%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25A8%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587%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%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%25AA%25D8%25A7-%25DB%25B4-%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25B4%25D8%25AF
https://snn.ir/fa/news/866983/%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2582%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25B2%25D8%25B1%25DA%25AF-%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25B3%25D9%2588%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%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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رییسحوزهبرگزاریآزمونکنکورسراسری۹۹درکرمان
داوطلبانکیسهنایلونیهمراهخودداشتهباشند

رییس حوزه برگزاری آزمون کنکور سراسری سال ۹۹ استان کرمان گفت: برای کنکور امسال، ۵۵ هزار و ۵۱۸ نفر داوطلب 
در استان کرمان در این آزمون شرکت خواهند کرد.

دکتر حمید ارجمند کرمانی در گفت و گو با ایسنا درباره برگزاری کنکور سراسری سال ۹۹ در استان کرمان گفت: ۵۵ 
هزار و ۵۱۸ نفر کل داوطلبین کنکور سراسری استان کرمان خواهد بود که از این تعداد ۳۵ هزار ۴۵۴ نفر خانم ها و تعداد 

۲۰ هزار و ۶۴ نفر نیز آقایان خواهد بود.

لینک خبر

بااجرایشیوهنامههایبهداشتی
رقابتکنکوریگروهعلومتجربیدرکرمان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ نماینده سازمان سنجش در استان کرمان گفت: امسال در مجموع ۵۵هزار 
نفر در استان داوطلب آزمون سراسری دانشگاهها هستند که ۲۰هزار نفر مرد و ۳۵هزار نفر زن هستند.رقابت کنکوری 

گروه علوم تجربی در کرمان
حمید ارجمند کرمانی افزود:در ادامه برگزاری آزمون سراسری فردا شنبه نیز داوطلبان رشته زبانهای خارجی با هم رقابت 

می کنند.
آزمون داوطلبان گروه علوم انسانی و ریاضی و رشته هنر نیز روزهای گذشته در استان همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

لینک خبر

https://www.isna.ir/news/99052820980/%25D8%25B1%25DB%258C%25DB%258C%25D8%25B3-%25D8%25AD%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25B1%25DA%25AF%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25A2%25D8%25B2%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586-%25DA%25A9%25D9%2586%25DA%25A9%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25B1%25DB%258C-%25DB%25B9%25DB%25B9-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586-%25DA%25A9%25DB%258C%25D8%25B3%25D9%2587
https://kerman.iribnews.ir/fa/news/2799558/%25D8%25B1%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25AA-%25DA%25A9%25D9%2586%25DA%25A9%25D9%2588%25D8%25B1%25DB%258C-%25DA%25AF%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2587-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A8%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586

