نام نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول

سردبیر

آبپ

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دکتر علی اکبر حق دوست

دکتر سمیه نوری حکمت

ارغوان

بهاره قنبری

بهاره قنبری

محمدجواد بازیاری

آسمان

امیر حسین عسکرپور

امیر حسین عسکرپور

امیر حسین عسکرپور

ارمغان سلامت

معاونت بهداشتی

دکتر سعداله رضا زاده

زهرا انجم شعاع

آوای نهاد

دفترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

منصور شکوری

محمدعلی مقبلی نژاد

اقتدار

بسیج دانشجویی

مریم السادات هاشمی نسب

نعمان شمس الدینی

امتداد نور

بسیج دانشجویی(کانون دفاع مقدس)

سید ایمان میرزادی

علی جهرمی

امید

ارسلان مقبلی هنزاء

ارسلان مقبلی هنزاء

ارسلان مقبلی هنزاء

اوج

هیئت محبان اهل بیت دانشکده علوم پزشکی سرجان

حمیده اسماعیل زاده

جواد ضیایی

باران

منوچهر جعفری مسکونی

منوچهر جعفری مسکونی

سعید افخمی

به رنگ باران

فرهنگسرای باران

سعید گنجوی

زهرا نژاد حیدری پور

پرستاران کویر

فائزه کاربخش

سحر حسنی رنجبر

پیمانه سنجری

پیروان خط امام

امیر حسین درویشی

امیر حسین درویشی

امیر حسین درویشی

ترنم

سید صادق یوسفی مهربان

سید صادق یوسفی مهربان

زهرا زارع

جم

مینا امیری دوماری

مینا امیری دوماری

عادله رئیسی سر بیژن

معین جزینی زاده

معین جزینی زاده

سماور نفتی

کانون گنجینه

محمدحسین احمدی برهان

صدای دانشجو

شورای صنفی  -رفاهی دانشجویی

سینا سعیدی

محمد حسین یگانه

صعود

حمید محمد پور ایلاغی

حمید محمد پور ایلاغی

حمید محمد پور ایلاغی

فانوس

سعادت برخوری مهنی

مرضیه محمودی زرند

سعادت برخوری مهنی

فرشتگان رحمت

دانشکده پرستاری رازی

محمد مهدی شیروانی

الهام سام زاده

کاوش

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری

فریده سلامی

محمدرضا رشتاک

کتابچه

کتابخانه مرکزی دانشگاه

دکتر پیام خزائلی

سکینه تهرانی زاده

گوهر معرفت

حمید نظر پور

مهدی لشکری پور

سید امیرحسین مجدی

مبین

دارالقرآن

لطف اله موصلی

سودابه کمالی

مشق عشق

فرهنگسرای باران

محمد حسین عباسی

زهرا پور عسکری

منهاج

پایگاه مقاومت بسیج شهید ادیبی

دکتر بیژن رستمی نسب

دکتر بیژن رستمی نسب

نیش دارو

سید مهرداد مصطفوی پور

سید مهرداد مصطفوی پور

وقایع اتفاقیه

انجمن اسلامی دانشجویان

غفار بنام

محمد مسلمی

ییلاق

مجید امیری قرقانی

مجید امیری قرقانی

فرزاد باباخانی

ماهور

توضیحات

باز باران سابق

معین جزینی زاده

متعلق به
شیراز(دارای مجوز
پخش در کرمان)
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