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زمان ثبت نام دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه شهید باهنر اعالم شد
دانشگاه شهید باهنر کرمان در اطالعیه ای زمان ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده در مقطع دکتری تخصصی را از ششم آبان 

ماه تا پایان وقت اداری هفتمتم ماه جاری اعالم کرد.
دانشجویان  نام  ثبت  زمان  اطالعیه ای  در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  دانشجو،  خبرگزاری  دانشگاه  خبرنگار  گزارش  به 

پذیرفته شده در مقطع دکتری تخصصی را از سه شنبه ۶ آبان ماه تا پایان وقت اداری چهارشنبه ۷ ماه جاری اعالم کرد.

لینک خبر

تیم دانشجویی دانشگاه شهید باهنر در سی و نهمین رویداد iccad مقام اول را کسب کرد
۳۹ امین رویداد ICCAD در کشور آمریکا برگزار و دانشگاه شهید باهنر کرمان موفق به کسب رتبه اول در شاخه تسریع 

شبیه سازی مدارات دیجیتال با استفاده از کامپیوتر های سریع شد.
طراحی  کنفرانس های  برجسته ترین  از  که   ICCAD رویداد  امین   ۳۹ داتشجو،  خبرگزاری  دانشگاه  خبرنگار  گزارش  به 
سامانه های دیجیتال در جهان می باشد در کشور آمریکا برگزار و دانشگاه شهید باهنر کرمان موفق به کسب رتبه اول در 

شاخه تسریع شبیه سازی مدارات دیجیتال با استفاده از کامپیوتر های سریع شد.

لینک خبر

آخرین فرصت ثبت نام دانشجویان نوورود دانشگاه شهید باهنر کرمان اعالم شد
تا نسبت به  تا پنجم آبان فرصت دارند  باهنر کرمان بر اساس سوابق تحصیلی  دانشجویان پذیرفته شده دانشگاه شهید 

ثبت نام غیر حضوری و تکمیل مدارک اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، کلیه دانشجویان پذیرفته شده دانشگاه شهید باهنر کرمان بر اساس سوابق 

تحصیلی تا دوشنبه ۵ آبان فرصت دارند تا نسبت به ثبت نام غیر حضوری و تکمیل مدارک اقدام نمایند.

لینک خبر

https://snn.ir/fa/news/885257/%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AB%25D8%25A8%25D8%25AA%25E2%2580%258C%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25AC%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AF%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25B5%25D8%25B5%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%25A7%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25B4%25D8%25AF
https://snn.ir/fa/news/884915/%25D8%25AA%25DB%258C%25D9%2585-%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%25AF%25D8%25B1-%25D8%25B3%25DB%258C-%25D9%2588-%25D9%2586%25D9%2587%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF-iccad-%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25B1%25D8%25A7-%25DA%25A9%25D8%25B3%25D8%25A8-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D8%25AF
https://snn.ir/fa/news/884926/%25D8%25A2%25D8%25AE%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2586-%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25B5%25D8%25AA-%25D8%25AB%25D8%25A8%25D8%25AA%25E2%2580%258C%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25AC%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2588%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%25A7%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25B4%25D8%25AF
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قابل توجه داوطلبان؛
ثبت نام پذیرفته شدگان کاردانی به کارشناسی دانشگاه شهید باهنر غیر حضوری است

ثبت نام پذیرفته شدگان کاردانی به کارشناسی ناپیوسته دانشگاه شهید باهنر کرمان از طریق آزمون سراسری ۹۹ در هفته 
جاری و به صورت غیر حضوری انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ثبت نام پذیرفته شدگان کاردانی به کارشناسی ناپیوسته دانشگاه شهید 
باهنر کرمان از طریق آزمون سراسری ۹۹ در هفته جاری انجام خواهد گرفت.

لینک خبر

به دلیل شیوع ویروس کرونا؛
ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری ۹۹ دانشگاه شهید باهنر کرمان غیر حضوری است

دانشگاه شهید باهنر کرمان ضمن اطالعیه ای به دانشجویان نوورود آزمون سراسری ۹۹ اعالم کرد که از هرگونه مراجعه 
حضوری به این مرکز آموزشی خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دانشگاه شهید باهنر کرمان ضمن اطالعیه ای به دانشجویان جدید الورود 
آزمون سراسری ۹۹ اعالم کرد که از هرگونه مراجعه حضوری به این مرکز آموزشی خودداری کنند.

لینک خبر

امضای تفاهم نامه همکاری آستان قدس و دانشگاه شهید باهنر کرمان
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی؛ با هدف بهره گیری متقابل از امکانات و خدمات علمی  پژوهشی 
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و دانشگاه شهید باهنر کرمان، تفاهم نامه همکاری مشترک 

امضا کردند.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی، در امضاء این تفاهم نامه کهامضای تفاهم  نامه همکاری میان سازمان 
کتابخانه  های آستان قدس و دانشگاه شهید باهنر کرمان دو طرف در خصوص فراهم آوری شرایط مطلوب برای استفاده 
کاربران از منابع اطالعاتی، همکاری متقابل در زمینه ه ای علمی، آموزشی، پژوهشی،فرهنگی و اجرایی، بهره مندی از خدمات 

متقابل و تبادل اطالعات کارشناسی متعهد شدند.

لینک خبر

https://snn.ir/fa/news/883728/%25D8%25AB%25D8%25A8%25D8%25AA%25E2%2580%258C%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585-%25D9%25BE%25D8%25B0%25DB%258C%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25AA%25D9%2587%25E2%2580%258C%25D8%25B4%25D8%25AF%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2586-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25A8%25D9%2587-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B4%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B3%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%25BA%25DB%258C%25D8%25B1-%25D8%25AD%25D8%25B6%25D9%2588%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA
https://snn.ir/fa/news/883475/%25D8%25AB%25D8%25A8%25D8%25AA%25E2%2580%258C%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585-%25D9%25BE%25D8%25B0%25DB%258C%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25AA%25D9%2587%25E2%2580%258C%25D8%25B4%25D8%25AF%25DA%25AF%25D8%25A7%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%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%25BA%25DB%258C%25D8%25B1-%25D8%25AD%25D8%25B6%25D9%2588%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA
https://www.iribnews.ir/fa/news/2866278/%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B6%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2587%25D9%2585-%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D9%2587%25D9%2585%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25A2%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2582%25D8%25AF%25D8%25B3-%25D9%2588-%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
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نخستین شماره نشریه »نبض دانشجو« منتشر شد +دانلود
نشریه »نبض دانشجو«، به همت دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان منتشر شد.

به گزارش خبرنگار »خبرنامه دانشجویان ایران«؛ اولین شماره از نشریه »نبض دانشجو«، به همت دانشجویان دانشگاه شهید 
باهنر کرمان منتشر شد. این نشریه در شماره نخست خود به موضوعاتی از جمله "مزایا و معایب آموزش مجازی" و "تاثیر 

کرونا بر اقتصاد ایران" می پردازد.

لینک خبر

https://iusnews.ir/fa/news-details/373043/%25d9%2586%25d8%25ae%25d8%25b3%25d8%25aa%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25b4%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2587-%25c2%25ab%25d9%2586%25d8%25a8%25d8%25b6-%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25ac%25d9%2588%25c2%25bb-%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25b4%25d8%25b1-%25d8%25b4%25d8%25af-%2B%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2584%25d9%2588%25d8%25af/

