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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 به نام خدا

 

 مقدمه:

قطار  نیبه ثمره نشست و نخست «هاییزدامانع ها،یبانیپشت د؛یتول»در سال  جهاددانشگاهی محققان تلاش

ه ب یجهاد یقسمت و قلب تپنده آن با همت نیتردهیچیو ساخت پ یبودن طراح زیآمتیبا موفق یمترو مل

 .حرکت درآمد

 یو اعضا یشهردار رانیاز مد یجمهور و جمع سییکه با حضور ر ی( در مراسمماهنفروردی 19) شنبهپنج

و ساخت مهم  یشد و با طراح ییداخل رونما دیدرصد تول 58با  یشهر تهران از قطار مترو مل یاسلام یشورا

 ایمجموعه برتر دن 10جمع  هنهاد را ب نیرانش و کنترل واگن ها، ا ستمیس یعنیقطار  نیا یبخش ها نیتر

 .برد یفناور نیدر حوزه ا

 ،یاخبار طراح ییبازنما یگزارش به بررس نیسبب شد تا در ا نیو غرورآفر یپروژه بزرگ مل نیا اجرای 

  .میها بپردازدر رسانه یاز قطار مترو مل ییساخت و رونما

و  یجهاددانشگاه نیدوجانبه ب یهمکار ینامهکه تفاهم 1397مهر  23که از  یاخبار لیبولتن تحل نای در

که در آنها  یتمام اخبار 1400 نیفرورد 21تا  دیتهران و حومه)مترو( به امضا رس یآهن شهرشرکت راه

 .قرار گرفتند یمورد بررساست آمده  یقطار ملاخبار در کنار  یاز جهاددانشگاه ینام

 گرید تیسا 584اخبار  در  نیکه ا است منتشر شده ای جمعیدر رسانه خبر 173حدود  یبازه زمان نای در

 یجمهور یخبر ، خبرگزار  81( سنای)ارانیا انیدانشجو یخبرگزار هاتیسا انیاند که در مبازنشر شده

خبر  13مهر  یو خبرگزار 17، باشگاه خبرنگاران جوان 23 مایصدا و س ی، خبرگزار 29( رنای)ایاسلام

 .اندداشته

 



 

 

 

 

3 

 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 بخش اول: عناوین و متن خبرها

 

 دانش بنیان ها نیروی محرک قطار ملی شدند

 1400فروردین  20جمعه  22:27 - روزنامه جوان آنلاین

سرویس جامعه جوان آنلاین: سال گذشته تفاهمنامه ای میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با 

 با همکاری و مشارکت جوانان نخبه کشور ساخته شود ملی قطارشهرداری تهران منعقد شد تا نخستین 

 

 ین نمونه قطار ملی مترو در پایتخت رونمایی شدنخست

 1400فروردین  19پنجشنبه  14:14 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 مترو ملی قطاربه گزارش خبرنگار مهر ، صبح پنجشنبه مراسم رونمایی از نخستین نمونه 

یروان محسنی بندپی استاندار تهران و جمعی از مدیران شهری و دستور با حضور انوش

 ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور در محل شرکت واگن سازی تهران رونمایی شد

  سایت دیگر: ۹

 1400فروردین  19پنجشنبه  14:44 - همشهری

 رونمایی از قطار ملی مترو |تصاویر 

 1400فروردین  19پنجشنبه  18:3۱ - برخط نیوز

 مترو رونمایی از اولین نمونه قطار ملی -تصاویر 

 1400فروردین  19پنجشنبه  1۱:03 - ایسنا

 مراسم رونمایی از نخستین نمونه قطار ملی مترو

 1400فروردین  19پنجشنبه  17:89 - خبر آنلاین

https://www.javanonline.ir/fa/news/1043309/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/2965521
https://www.hamshahrionline.ir/news/593815/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://www.barkhat.news/photo/161787990887/pictures-unveiling-of-the-first-national-subway-train
https://www.isna.ir/photo/00061645544/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://www.khabaronline.ir/photo/1502778/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 رونمایی از نخستین نمونه قطار ملی مترو |تصاویر 

 1400فروردین  19پنجشنبه  23:33 - شبکه ایران کالا

 گزارش تصویری / رونمایی از نخستین نمونه قطار ملی مترو

 1400فروردین  20جمعه  0۱:21 - وقت نیوز

 رونمایی از نخستین نمونه قطار ملی مترو / تصاویر

 1400فروردین  20جمعه  11:38 - بولتن نیوز

 رونمایی از نخستین نمونه قطار ملی مترو

 1400فروردین  20جمعه  22:00 - کیهان
 با دستور رئیس جمهور

 نخستین نمونه قطار ملی مترو در پایتخت رونمایی شد

 1400فروردین  21شنبه  10:30 - فاش نیوز

 نخستین نمونه قطار ملی مترو در پایتخت رونمایی شد

 

 واگن دیگر به مترو تهران 501اضافه شدن 

 1400فروردین  19پنجشنبه  14:11 - افق تهران

به گزارش سرویس مدیریت شهری افق تهران ، محمد علیخانی رییس کمیسیون عمران و 

اظهار  تهران متروحمل و نقل شورای شهر تهران در خصوص افتتاح پروژ های جدید 

اهده می کنیم که کار داشت: خوشبختانه تلاش ها و زحمات به ثمر نشست و امروز مش

 بزرگی صورت گرفته و اولین نمونه قطار ساخت داخل رونمایی شد

 

 شصت و یکمین برنامه افتتاح طرح ها، این بار برای دانش بنیان ها

 1400فروردین  19نجشنبه پ 13:82 - ایرنا

https://www.iktv.ir/newsdetail/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C/61981/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C--%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://www.vaghtnews.com/news/27734.aspx?t=%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86+%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87+%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88+%2F+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://www.bultannews.com/fa/news/717360/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://kayhan.ir/fa/news/214202/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://fashnews.ir/fa/news-details/81897/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-/
http://ofoghtehran.ir/53824/%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.irna.ir/news/84288500/%D8%B4%D8%B5%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

هفت واگنه مترویی را هم افتتاح کرد که به گفته  ملی قطارامروز رییس جمهوری ، اولین 

قانون برنامه ششم با حمایت  85در راستای ماده  ملی قطارشهردار تهران ساخت و طراحی 

 15حمایت معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری، صندوق شکوفایی و نوآوری در مدت 

 ماه صورت گرفت

  سایت دیگر: ۲

 1400فروردین  19پنجشنبه  13:84 - در حاشیه

 شصت و یکمین برنامه افتتاح طرح ها، این بار برای دانش بنیان ها

 1400فروردین  19پنجشنبه  1۱:38 - خبرگزاری صدا و سیما

 افتتاح طرح های دانش بنیان

 

 معاون علمی و فناوری مطرح کرد؛

 ساخت اولین واکسن آبزیان/ در تولید قطار مترو خودکفا شدیم

 1400فروردین  19پنجشنبه  12:11 - خبرگزاری مهر

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به یک رام قطار مترویی هفت واگنه ایران 

 جهادساخت گفت: پیش از شروع کار شرکت های دانش بنیان و همکاری سه مجموعه 

 2۱و یک شرکت دیگر، ساخت قطارهای مترویی تنها  تهران متروی، شرکت دانشگاهی

ماه به مرحله  15شرکت دانش بنیان طی  15تلاش این مجموعه ها و  درصد بومی سازی شده بود اما اکنون با

 درصد یک قطار، بومی سازی شده است 58ای رسیدیم که بیش از 

  سایت دیگر: 1

 0014فروردین  19پنجشنبه  13:09 - ایسکانیوز

 ساخت اولین واکسن آبزیان/ در تولید قطار مترو خودکفا شدیم

 1400فروردین  19پنجشنبه  13:28 - ملیت

 ساخت اولین واکسن آبزیان/ در تولید قطار مترو خودکفا شدیم

 1400فروردین  19پنجشنبه  13:27 - دانا

https://darhashiyeh.com/news/%D8%B4%D8%B5%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7
https://www.iribnews.ir/fa/news/3069942/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/5184408/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://www.iscanews.ir/news/1092608/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://meliyat.com/fa/news/341723/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://www.dana.ir/News/1722705.html


 

 

 

 

۱ 

 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 معاون علمی و فناوری مطرح کرد؛
 ساخت اولین واکسن آبزیان/ در تولید قطار مترو خودکفا شدیم

 1400فروردین  19پنجشنبه  13:44 - نخبرگزاری اقتصادی ایرا

 ساخت اولین واکسن آبزیان/ در تولید قطار مترو خودکفا شدیم

 1400فروردین  19پنجشنبه  15:48 - بسیج

 ترو خودکفا شدیمساخت اولین واکسن آبزیان/ در تولید قطار م

 

 سال آینده 50هزار واگن مترو در  1حناچی: نیاز به 

 1400فروردین  19پنجشنبه  11:31 - خبرگزاری صدا و سیما

 

را  ملی قطارساخت  تهران مترویقانون یادشده، شرکت  84وی افزود: در چارچوب ماده 

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق شکوفایی و نوآوری با تلاش 

 کران و دانشگاهیان کشور اجرایی کردصنعتگران، مبت

  سایت دیگر: ۴

 1400فروردین  19پنجشنبه  13:32 - آریا

 سال آینده 10هزار واگن مترو در  8حناچی: نیاز به 

 1400فروردین  19پنجشنبه  13:48 - تحلیل بازار

 سال آینده 10هزار واگن مترو در  8نیاز به 

 1400فروردین  19پنجشنبه  18:01 - بازار مشترک

 سال آینده 10هزار واگن مترو در  8نیاز به 

 1400فروردین  19پنجشنبه  18:18 - آفتاب نیوز

 ز نخستین قطار ملی مترورونمایی ا |تصاویر

http://econews.ir/fa/content/2965447
https://basijnews.ir/fa/news/9332510/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85
https://www.iribnews.ir/fa/news/3069608/%D8%AD%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
http://www.aryanews.com/News/20210408115812516/%D8%AD%D9%86%D8%A7%DA%86%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-10-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%87
https://www.tahlilbazaar.com/news/82398/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
https://baazaarmoshtarak.ir/news/id/10059/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
https://aftabnews.ir/fa/news/703441/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 

شهردار تهران: در ده سال  |رونمایی از نخستین قطار ملی مترو با دستور رئیس جمهوری 

 هزار واگن مترو نیاز داریم 1آینده 

 1400فروردین  19پنجشنبه  11:27 - همشهری

پیروز حناچی در این مراسم که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، بیان کرد: اکنون 

ایستگاه تکمیل شده در حال کار است ... بر اساس  141کیلومتر طول و  2۱4با  تهران مترو

 تامین شود تهران متروهزار واگن برای  2باید  1400برنامه ریزی ها تا یایان سال 

  سایت دیگر: ۲

 1400فروردین  19پنجشنبه  11:30 - برخط نیوز

هزار واگن مترو  8شهردار تهران: در ده سال آینده  -رونمایی از اولین قطار ملی مترو با دستور رئیس جمهور 

 نیاز داریم

 1400فروردین  19پنجشنبه  13:44 - م نوسلا

 از نخستین قطار ملی مترو رونمایی شد

 

 تولید یک رام قطار مترویی هفت واگنه

 1400فروردین  19پنجشنبه  11:28 - باشگاه خبرنگاران

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، پیروز حناچی 

که به دستور رئیس جمهوری  ملی قطارشهردار تهران در مراسم بهره برداری از نخستین 

درصد در دستور  50درصد به بیش از  30انجام شد گفت: ارتقای بومی سازی از حدود 

 کار بود

https://www.hamshahrionline.ir/news/593774/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.barkhat.news/political/16178650228/unveiling-of-the-first-national-metro-train-by-order-of-the-president-mayor-of-tehran-in-the-next-ten-years-we-need-5-000-subway-cars
https://www.salameno.com/news/55239199/%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7719512/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86%D9%87
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

  سایت دیگر: ۳

 1400فروردین  19پنجشنبه  11:45 - افکار نیوز

 توضیحات حناچی درمورد تولید یک رام قطار مترویی

 1400فروردین  19پنجشنبه  12:13 - تهران پرس
 شهردار تهران خبر داد؛

 ی هفت واگنهتولید یک رام قطار متروی

 1400فروردین  19پنجشنبه  18:10 - نیوزشفاف 

 تولید یک رام قطار مترویی هفت واگنه

 

 شهردار تهران: ساخت اولین قطار ملی در کمترین زمان ممکن انجام شد

 1400فروردین  19پنجشنبه  11:20 - ایرنا

ا که ب ملی قطاربه گزارش ایرنا، پیروز حناچی روز پنجشنبه در مراسم رونمایی از اولین 

صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد اظهار داشت: ساخت و طراحی حضور رییس جمهوری به 

قانون برنامه ششم با حمایت حمایت معاونت علمی و فناوری  85در راستای ماده  ملی قطار

 ماه صورت گرفت 15رییس جمهوری، صندوق شکوفایی و نوآوری در مدت 

  سایت دیگر: ۴

 1400فروردین  19پنجشنبه  11:21 - در حاشیه

 شهردار تهران: ساخت اولین قطار ملی در کمترین زمان ممکن انجام شد

 1400فروردین  20جمعه  03:34 - نیوز نصیر

 شهردار تهران: ساخت اولین قطار ملی در کمترین زمان ممکن انجام شد

 1400فروردین  21شنبه  00:15 - شرق

 واگن مترو نیاز داریم 8000سال آینده  10شهردار تهران: در 

 1400فروردین  24سه شنبه  11:30 - سندیکا صنعت برق ایران

 مشارکت شرکت سیم و کابل ابهر در نخستین پروژه ساخت قطار مترو ملی

https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1046315-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://tehranpress.com/1400/01/19/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86%D9%87/
http://www.shafaf.ir/fa/news/522296/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86%D9%87
https://www.irna.ir/news/84288202/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://darhashiyeh.com/news/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.nasirnews.ir/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA/
https://sharghdaily.com/fa/Main/Detail/280444/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86:-%D8%AF%D8%B1-10-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-5000-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C/


 

 

 

 

9 

 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 

هزار  1سال آینده به  50هزار شغل پایدار در صورت تولید انبوه قطار داخلی/در  51ایجاد 

 واگن مترو نیازمندیم

 1400فروردین  19پنجشنبه  11:20 - ایلنا

: گفت ملی قطاربه گزارش خبرنگار ایلنا، پیروز حناچی در مراسم بهره برداری از یک رام 

هزار واگن مترو نیازمندیم  8در ده کلانشهر کشور برای کمتر از ده سال آینده به حداقل 

باید تامین دو هزار دستگاه واگن براساس  1400... شهردار تهران با بیان اینکه تا پایان سال 

ت با حمایرا  ملی قطارساخت قطعات  تهران مترویبرنامه ششم توسعه محقق می گردید اضافه کرد: شرکت 

 معاونت علمی فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی با تلاش مهندسان و صنعت گران داخلی اجرایی کرد

  سایت دیگر: 5

 1400فروردین  19پنجشنبه  14:42 - شعار سال

 1400واگن در  108تولید 

 

 شرکت دانش بنیان در ساخت یک رام قطار ملی 51مشارکت 

 1400فروردین  19پنجشنبه  11:14 - آریا

و  دانشگاهی جهادشرکت دانش بنیان و سه مجموعه بزرگ نظیر  15 -خبرگزاری آریا 

شرکت واگن سازی تهران در طراحی، ساخت قطعات، تکنولوژی و ... طراحی قطار و بدنه 

 کاملا توسط مهندسان ایرانی صورت گرفته است 

با حضور  مترو ملی قطارمراسم رونمایی از نخستین  -1399فروردین  19-به گزارش خبرنگار شهر، پنجشنبه 

ن علمی و فناوری رییس جمهور؛ انوشیروان محسنی بندپی، حسن روحانی، رییس جمهور؛ سورنا ستاری، معاو

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1060110-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85
https://shoaresal.ir/fa/news/336736/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
http://www.aryanews.com/News/120210408111400480/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-18-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

استاندار تهران؛ پیروز حناچی، شهردار محترم تهران؛ سید مناف هاشمی، معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری 

تهران؛ علی امام، مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران وحومه و اعضای شورای اسلامی شهر تهران برگزار 

 شد

  :سایت دیگر ۳

 1400فروردین  19پنجشنبه  11:33 - پیام مازند

 شرکت دانش بنیان در ساخت یک رام قطار ملی 15مشارکت 

 1400فروردین  19پنجشنبه  12:10 - خبر یزد

 نیان در ساخت یک رام قطار ملیشرکت دانش ب 15مشارکت 

 1400فروردین  19پنجشنبه  17:00 - شهر فردا

 شرکت دانش بنیان در ساخت یک رام قطار ملی 15مشارکت 

 

 واگنه مترویی با دستور رئیس جمهور 7بهره برداری از تولید یک رام قطار 

 1400فروردین  19پنجشنبه  11:05 - ایسنا

 10گفت: برای کمتر از  ملی قطاربه گزارش ایسنا، پیروز حناچی در آیین بهره برداری از 

واگن مترو نیاز داریم تا بهره برداری از مترو به صورت حداکثری  8000سال آینده به حدود 

ایستگاه در دستور کار قرار دارد و برابر  141انجام شود ... وی افزود: تکمیل شبکه مترو با 

باید تامین دو هزار واگن مترو محقق شود که در همین  1400قانون برنامه ششم توسعه تا پایان سال  85ماده 

ت مترو با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور دستیابی به اهداف از پیش راستا شرک

 گام برداشته است ملی قطارتعیین شده با بهره گیری از توان و دانش داخلی در جهت اجرایی کردن 

  سایت دیگر: ۳

 1400فروردین  19پنجشنبه  11:12 - برخط نیوز

 واگنه مترویی با دستور رئیس جمهور 7بهره برداری از تولید یک رام قطار 

 1400فروردین  19پنجشنبه  12:11 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 واگنه مترویی با دستور رئیس جمهور 7بهره برداری از تولید یک رام قطار 

https://www.mazan-online.ir/Fa/News/198230/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-18-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C
https://www.yazd-online.ir/Fa/News/184362/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-18-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C
http://shahrefarda.ir/fa/news/124970/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DB%B1%DB%B8-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400011909490/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%DB%B7-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://www.barkhat.news/social/161786400267/operation-of-the-production-of-a-7-subway-train-ram-by-the-order-of-the-president
http://econews.ir/fa/content/2965371
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 1400فروردین  19پنجشنبه  12:80 - ن نیوزتی

 واگنه مترویی با دستور رئیس جمهور 7بهره برداری از تولید یک رام قطار 

 

 معاون علمی رئیس جمهور تاکید کرد؛

با تلاش جهاددانشگاهی و سایر شرکت های داخلی، ایران دارای دانش فنی طراحی و ساخت 

 واگن مترو شد

 1400فروردین  19پنجشنبه  10:84 - ایسنا

را یکی دیگر از پروژه های افتتاحی امروز دانست  مترو ملی قطارمعاون رئیس جمهور افتتاح 

درصد این 2۱و گفت: امروز یک رام قطار مترو به بهره برداری می رسد در حالی که پیشتر 

واگن که یک رام قطار  7ماه،  15قطارها داخلی سازی شده بود اما در این پروژه در عرض 

مپنا و واگن سازی تهران داخلی سازی شدند و  و دانشگاهی جهادشرکت و  15را تشکیل می دهند با تلاش 

 درصد داخلی سازی رسیده است 58دانش فنی و طراحی آن به حدود 

  سایت دیگر: ۶

 1400فروردین  19پنجشنبه  10:87 - برخط نیوز

 با تلاش جهاددانشگاهی و سایر شرکت های داخلی، ایران دارای دانش فنی طراحی واگن موتور است

 1400فروردین  19پنجشنبه  11:29 - ی اقتصادی ایرانخبرگزار

 با تلاش جهاددانشگاهی و سایر شرکت های داخلی، ایران دارای دانش فنی طراحی واگن موتور است

 1400فروردین  19پنجشنبه  12:25 - ایرنا
 ستاری مطرح کرد:

 تولید نخستین واکسن آبزیان و آنفلوآنزای انسانی به همت دانش بنیان ها

 1400فروردین  19پنجشنبه  12:30 - آرا خبر

معاون علمی رئیس جمهور تاکید کرد/ با تلاش جهاددانشگاهی و سایر شرکت های داخلی، ایران دارای دانش 

 فنی طراحی و ساخت واگن مترو است

 1400فروردین  19پنجشنبه  13:11 - خوزنا

https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-228978
https://www.isna.ir/news/1400011909480/%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://www.barkhat.news/technology/161786310377/with-the-efforts-of-jihaddaneshgahi-and-other-domestic-companies-iran-has-the-technical-knowledge-to-design-a-motor-wagon
http://econews.ir/fa/content/2965288
https://www.irna.ir/news/84288336/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7
https://ara-news.ir/fa/news/64929/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.khoozna.ir/view-99174-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%20%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86%20%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%85%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7.html
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 ش بنیان هاتولید نخستین واکسن آبزیان و آنفلوآنزای انسانی به همت دان

 1400فروردین  19پنجشنبه  13:87 - ایران اکونومیست

 ستاری : تولید نخستین واکسن آبزیان و آنفلوآنزای انسانی به همت دانش بنیان ها

 

دانش و توان دانش بنیان ها نمایش داده شد؛ رونمایی از طرح تولید یک رام قطار هفت واگن 

 مترو

 1400فروردین  19پنجشنبه  10:48 - بنیاد ملی نخبگان

یکی از طرح هایی است که با مشارکت معاونت  ملی قطارساخت و بومی سازی یک رام 

علمی و فناوری ریاست جمهوری به نتیجه رسید و توسط جت الاسلام و المسلمین حسن 

روحانی رییس جمهوری و با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 

 رونمایی شد

  سایت دیگر: ۲

 1400فروردین  21شنبه  10:37 - دولت

 دانش و توان دانش بنیان ها نمایش داده شد؛ رونمایی از طرح تولید یک رام قطار هفت واگن مترو

 1400فروردین  21شنبه  10:45 - سبز البرز

 رونمایی از طرح تولید یک رام قطار هفت واگن مترو

 

 معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی تأکید کرد؛

 قطار ملی مترو، تجربه موفق تیم سازی برای انجام پروژه های بزرگ

http://iraneconomist.com/fa/news/378597/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://www.bmn.ir/fa-IR/News/News/111275/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%9B-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://dolat.ir/detail/361648
https://sabzalborz.ir/2021/04/10/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF/
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 1400فروردین  19پنجشنبه  10:21 - ایسنا

همزمان با مراسم رونمایی از  دانشگاهی جهاددکتر محمدرضا پورعابدی، معاون پژوهشی 

 گاهیدانش جهاددر گفت وگو با ایسنا گفت: یکی از وظایف اصلی  مترو ملی قطارنخستین 

 در حوزه پژوهش و فناوری، دستیابی به فناوری های مورد نیاز کشور است

  سایت دیگر: 7

 1400فروردین  19پنجشنبه  0:421 - قدس آنلاین

 قطار ملی مترو، تجربه موفق تیم سازی برای انجام پروژه های بزرگ

 1400فروردین  19پنجشنبه  11:29 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 پروژه های بزرگقطار ملی مترو، تجربه موفق تیم سازی برای انجام 

 1400فروردین  19پنجشنبه  11:38 - خبرگزاری صدا و سیما

 قطار ملی مترو، تجربه موفق تیم سازی برای انجام طرح های بزرگ

 1400فروردین  19پنجشنبه  18:48 - تین نیوز
 معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی تأکید کرد؛

 قطار ملی مترو، تجربه موفق تیم سازی برای انجام پروژه های بزرگ

 1400فروردین  19پنجشنبه  17:3۱ - خبرگزاری دانشجو

 قطار ملی مترو، تجربه موفق تیم سازی برای انجام پروژه های بزرگ

 1400فروردین  20جمعه  12:02 - آریا

 قطار ملی ، تجربه موفق تیم سازی برای انجام طرح های بزرگ بود

 1400فروردین  21شنبه  12:00 - صنعت نیوز

 مترو، تجربه موفق تیم سازی برای انجام طرح های بزرگقطار ملی 

 

 مدیر پروژه طراحی و ساخت سیستم رانش مترو در جهاد دانشگاهی علم و صنعت:

دهه فعالیت علمی و فناورانه جهاد دانشگاهی ۴طراحی و ساخت سیستم رانش مترو حاصل 

 است

https://www.isna.ir/news/1400011909445/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://qudsonline.ir/news/746890/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://econews.ir/fa/content/2965292
https://www.iribnews.ir/fa/news/3069611/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AA%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-228983
https://snn.ir/fa/news/924762/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AA%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://www.aryanews.com/News/20210409114538920/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AA%D9%8A%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://sanatnews.ir/detail.asp?lang_id=1&id=227814
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 1400فروردین  19پنجشنبه  09:30 - ایسنا

 دانشگاهی جهادمهندس محمد فرزی ، مدیر پروژه طراحی و ساخت سیستم رانش مترو در 

علم و صنعت در گفت وگو با ایسنا در تشریح فرایند طراحی این سیستم برای قطارهای 

مترو گفت: قطارهای مترو از نوع قطارهای خودکشش هستند، یعنی برخلاف قطارهای بین 

شهری، فاقد لوکوموتیو هستند و واگن ها می توانند به صورت همزمان همگی دارای کشنده ) سیستم رانش( 

 همین علت هست که به این نوع قطارها، خودکشش گفته می شود باشند و به

  سایت دیگر: ۶

 1400فروردین  19پنجشنبه  10:23 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 دانشگاهی استدهه فعالیت علمی و فناورانه جهاد 4طراحی و ساخت سیستم رانش مترو حاصل 

 1400فروردین  19پنجشنبه  10:31 - خبرگزاری صدا و سیما

 طراحی و ساخت سیستم رانش مترو در جهاد دانشگاهی

 1400فروردین  19پنجشنبه  12:14 - سپاس

 طراحی و ساخت سیستم رانش مترو در جهاد دانشگاهی

 1400فروردین  19پنجشنبه  14:3۱ - روزنامه بازار کار
 پروژه طراحی و ساخت سیستم رانش مترو در جهاد دانشگاهی علم و صنعت: مدیر

 دهه فعالیت علمی و فناورانه جهاد دانشگاهی است4طراحی و ساخت سیستم رانش مترو حاصل 

 1400فروردین  19پنجشنبه  18:18 - افق تازه
 مدیر پروژه طراحی و ساخت سیستم رانش مترو در جهاد دانشگاهی علم و صنعت:

 یت علمی و فناورانه جهاد دانشگاهی استدهه فعال4طراحی و ساخت سیستم رانش مترو حاصل 

 1400فروردین  20جمعه  12:02 - آریا

 دهه فعالیت علمی جهاد دانشگاهی است 4نش مترو حاصل طراحی و ساخت سیستم را

 

 قطار متروی ملی در ایستگاه اول

 1400فروردین  19پنجشنبه  05:44 - ایرنا

https://www.isna.ir/news/1400011909409/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B4-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
http://econews.ir/fa/content/2965225
http://www.iribnews.ir/fa/news/3069494/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://sepas.ir/1400/01/19/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86/
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343603/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B4%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://ofoghetaze.com/fa/news/102402/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B4%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.aryanews.com/News/20210409115006003/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-4-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84287960/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

ش ایرنا، مرداد سال گذشته تفاهم نامه ای میان معاونت علمی و فناوری ریاست به گزار

با  ملی قطارماه، نخستین  15جمهوری با شهرداری تهران منعقد شد تا به دنبال آن طی 

همکاری و مشارکت جوانان نخبه کشور ساخته شود و به گفته سورنا ستاری معاون رئیس 

 درصد بومی سازی شود 58دانش تولید قطار درون شهری تا  جمهوری و رئیس بنیاد نخبگان کشور

  سایت دیگر: 1

 1400فروردین  19پنجشنبه  05:48 - در حاشیه

 قطار متروی ملی در ایستگاه اول

 1400فروردین  19پنجشنبه  10:27 - شعار سال

 نخستین قطار متروی ملی امروز وارد مدار حرکت می شود

 1400فروردین  19پنجشنبه  10:87 - خبرگزاری دانشجو

 ار متروی ملی در ایستگاه اولقط

 1400فروردین  19پنجشنبه  12:38 - فرادید

 بهره برداری از اولین قطار متروی ملی

 1400فروردین  20جمعه  11:40 - نصیر نیوز

 قطار متروی ملی در ایستگاه اول

 

 عبور توسعه مترو از تحریم و کرونا

 1400فروردین  19پنجشنبه  00:05 - همشهری

با حضور رئیس جمهور )به صورت مجازی( و شهردار و  مترو ملی قطارامروز نخستین 

رئیس شورای شهر تهران رونمایی می شود ... قطارهای فعلی مورد استفاده در خطوط مترو 

درصدی شرکت های داخلی در کشور ساخته 30با مشارکت شرکت های خارجی و سهم 

ماه  15شته اند و این قطار حاصل درصدی دا58شرکت های داخلی سهم  ملی قطارو مونتاژ شده اند اما در 

 جهادمجموعه صنعتی ازجمله شرکت واگن سازی تهران، 4شرکت دانش بنیان، 15تلاش شبانه روزی 

 ، مپنا و ایریکو استدانشگاهی

https://darhashiyeh.com/news/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84
https://shoaresal.ir/fa/news/336678/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/924707/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84
https://faradeed.ir/fa/news/92430/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C
https://www.nasirnews.ir/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84/
https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/127665/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7.html
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 

 نخستین نمونه قطار ملی فردا رونمایی می شود

 1400فروردین  51چهارشنبه  18:1۱ - خبرگزاری صدا و سیما

یک طرح ارزشمند ملی به شمار می  مترو ملی قطاربه گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ 

درصدی شرکت های داخلی از دانش  30تا  28ماه به ثمر نشست تا سهم  15آید که طی 

درصد افزایش یابد و گامی بلند در  58طراحی، تولید و تأمین قطعات قطار های مترو به 

 حصار تولید قطار از سوی شرکت های خارجی برداشته شودزمینه شکست ان

  سایت دیگر: ۳

 1400فروردین  15چهارشنبه  18:85 - آریا

 نخستین نمونه قطار ملی فردا رونمایی می شود

 1400فروردین  15چهارشنبه  19:12 - ایران جیب

 نخستین نمونه قطار ملی فردا رونمایی می شود

 1400فروردین  15چهارشنبه  20:30 - شیرازه

 نخستین نمونه قطار ملی فردا رونمایی می شود

 

 قلب تپنده قطار مترو ملی با همت جهادی به حرکت درآمد

 1400فروردین  15چهارشنبه  14:1۱ - برخط نیوز

 ،جهاددانشگاهیبه گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی 

، طی مراسمی با ملی مترو قطاربه دنبال موفقیت آمیز بودن انجام تست گرم نخستین 

حضور رییس جمهور و جمعی از مدیران شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر تهران 

 درصد تولید داخل رونمایی خواهد شد 58با  ملی مترو قطارفروردین ماه( از  19فردا پنج شنبه ) 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3068881/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.aryanews.com/News/20210407152256587/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.iranjib.ir/shownews/81741/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/
http://shiraze.ir/fa/news/145562/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/161778864331/the-beating-heart-of-the-national-metro-train-moved-with-jihadist-efforts
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

  سایت دیگر: 5۳

 1400فروردین  15چهارشنبه  14:31 - تحلیل بازار

 قلب تپنده قطار مترو ملی با همت جهادی به حرکت درآمد

 1400فروردین  15چهارشنبه  14:37 - خبرگزاری دانشجو

 درصد تولید داخلی 58حرکت درآمد / رونمایی از قطار ملی با قلب تپنده قطار مترو ملی با همت جهادی به 

 1400فروردین  15چهارشنبه  14:83 - خبرگزاری تسنیم

 نخستین قطار مترو ملی فردا رو نمایی می شود

 1400فروردین  15چهارشنبه  18:11 - صادی ایرانخبرگزاری اقت

 نخستین قطار مترو ملی فردا رو نمایی می شود

 1400فروردین  15چهارشنبه  18:45 - دانا نیوز

 قطار مترو ساخت جهاددانشگاهی رونمایی شد

 1400فروردین  15چهارشنبه  18:82 - لناای
 فردا انجام می شود؛

 رونمایی از قطار مترو ملی با حضور رییس جمهور

 1400فروردین  15چهارشنبه  1۱:89 - مشرق نیوز

 قطار ملی فردا رونمایی می شود

 1400فروردین  15چهارشنبه  17:08 - کارآفرینان اقتصاد

 قلب تپنده قطار مترو ملی با همت جهادی به حرکت درآمد

 1400فروردین  15چهارشنبه  17:07 - یکتا پرس

 حرکت قلب تپنده قطار مترو ملی با همت جهادی

 1400فروردین  15چهارشنبه  17:19 - ناطقان

 قطار ملی فردا رونمایی می شود

 1400فروردین  15چهارشنبه  15:00 - عصر امروز

 قلب تپنده قطار مترو ملی با همت جهادی به حرکت درآمد

 1400فروردین  19پنجشنبه  10:81 - ایکنا

 قلب تپنده قطار مترو ملی با همت جهادی به حرکت درمی آید/ رونمایی با حضور رییس جمهور + فیلم

 1400فروردین  22یکشنبه  14:44 - هم اندیشی

 قلب تپنده قطار مترو ملی با همت جهادی به حرکت درآمد

https://www.tahlilbazaar.com/news/82258/%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%BE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/924512/%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%BE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%B8%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/18/2480706/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/2964549
http://dananews.ir/2021/04/07/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4/
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1059893-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://www.mashreghnews.ir/news/1200892/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://karafarinaneeghtesad.ir/News/SingleNews?Id=92745
https://www.yektapress.com/fa/news/23957/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%BE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://nateghan.ir/fa/news/268333/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://asremrooz.ir/vdcfjvd0vw6d1ya.igiw.html
https://iqna.ir/fa/news/3963151/%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%BE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
http://www.hamandishi.ir/news/423198/
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 

 قلب تپنده قطار مترو ملی با همت جهادی به حرکت درآمد

 1400فروردین  15چهارشنبه  13:28 - باشگاه خبرنگاران

به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، به دنبال موفقیت 

، طی مراسمی با حضور رییس جمهور ملی مترو قطارآمیز بودن انجام تست گرم نخستین 

 19به )و جمعی از مدیران شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر تهران فردا پنج شن

 درصد تولید داخل رونمایی خواهد شد 58با  ملی مترو قطارفروردین ماه( از 

  سایت دیگر: 1

 1400فروردین  15چهارشنبه  14:1۱ - در حاشیه

 قلب تپنده قطار مترو ملی با همت جهادی به حرکت می آید

 1400فروردین  15چهارشنبه  14:4۱ - ایرنا
 با حضور رییس جمهوری؛

 قلب تپنده قطار مترو ملی با همت جهادی به حرکت در می آید

 1400فروردین  15به چهارشن 14:49 - آریا

 قلب تپنده قطار مترو ملی با همت جهادی به حرکت درآمد

 1400فروردین  15چهارشنبه  21:03 - شفا آنلاین

 قلب تپنده قطار مترو ملی با همت جهادی به حرکت درآمد

 1400فروردین  19پنجشنبه  12:10 - اقتصاد قطعه

 قلب تپنده قطار مترو ملی با همت جهادی به حرکت درآمد

 

 ار ملی مترورونمایی از نخستین نمونه قط

https://www.yjc.ir/fa/news/7718566/%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%BE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://darhashiyeh.com/news/%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%BE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84287341/%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%BE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF
http://www.aryanews.com/News/20210407141632119/%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%BE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
http://shafaonline.ir/fa/news/277796/%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%BE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
http://eghtesadeghate.ir/%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%BE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C/
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 1400فروردین  15چهارشنبه  12:01 - آریا

 مترو ملی قطاراز نخستین نمونه  1400فروردین ماه  19روز پنجشنبه  -خبرگزاری آریا 

 رونمایی خواهد شد ... 

به گزارش شهر و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت راه آهن شهری تهران 

ماه به ثمر نشست تا سهم  15یک طرح ارزشمند ملی به شمار می آید که طی  مترو ملی قطارو حومه )مترو(، 

درصد  58درصدی شرکت های داخلی از دانش طراحی، تولید و تامین قطعات قطارهای مترو به  30الی  28

 افزایش یابد و گامی بلند در زمینه شکست انحصار تولید قطار از سوی شرکت های خارجی برداشته شود

  سایت دیگر: 5۳

 1400فروردین  15چهارشنبه  12:28 - خبر یزد

 رونمایی از نخستین نمونه قطار ملی مترو

 1400فروردین  15چهارشنبه  13:43 - پیام مازند

 رونمایی از نخستین نمونه قطار ملی مترو

 1400فروردین  15چهارشنبه  13:80 - خبرگزاری تسنیم

 قطار ملی مترو فردا رونمایی می شود

 1400فروردین  15چهارشنبه  14:13 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 قطار ملی مترو فردا رونمایی می شود

 1400فروردین  15چهارشنبه  14:88 - آفتاب نیوز

 قطار ملی مترو فردا رونمایی می شود

 1400فروردین  15چهارشنبه  18:10 - جهان نیوز

 مایی می شودقطار ملی مترو فردا رون

 1400فروردین  15چهارشنبه  17:17 - شبکه خبر

 رونمایی از نخستین نمونه قطار ملی؛ جمعه

 1400فروردین  15چهارشنبه  23:18 - هم اندیشی

 قطار ملی مترو فردا رونمایی می شود

 1400فروردین  19پنجشنبه  01:27 - خبر جنوب

 در چهار گوشه ایران

 1400فروردین  19پنجشنبه  12:05 - ابنا

 ونه قطار ملی مترورونمایی از نخستین نم

 1400فروردین  19پنجشنبه  12:11 - خبرگزاری اهل بیت

http://www.aryanews.com/News/120210407120114297/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://www.yazd-online.ir/Fa/News/184189/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/197931/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/18/2480627/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/2964479
https://aftabnews.ir/fa/news/703321/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.jahannews.com/news/759408/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irinn.ir/fa/news/814212/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
http://www.hamandishi.ir/news/422997/
http://www.khabarjonoub.ir/news.php?id=209527
https://fa.abna24.com/news/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88_1089416.html
https://fa.abna24.com/news/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88_1089416.html
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 رونمایی از نخستین نمونه قطار ملی مترو

 1400فروردین  19پنجشنبه  14:34 - باشگاه خبرنگاران

 رورونمایی از نخستین نمونه قطار ملی مت

 1400فروردین  19پنجشنبه  17:11 - روزنامه اقتصاد برتر

 رونمایی از نخستین نمونه قطار ملی مترو

 

 رونمایی قطار ملی ایرانی با حضور رئیس جمهور

 1400فروردین  15چهارشنبه  11:22 - خبرگزاری اقتصادی ایران

واگنه مترویی در تهران است  7یکی از این طرح ها که قرار است رونمایی شود افتتاح طرح تولید یک رام قطار 

 شرکت دانش بنیان به نتیجه رسیده است 15با همکاری  دانشگاهی جهادکه توسط محققان 

 

 فردا؛ رونمایی از نخستین نمونه قطار ملی مترو

 1400فروردین  15چهارشنبه  11:08 - زاری صدا و سیماخبرگ

 

ماه به ثمر نشست تا  15یک طرح ارزشمند ملی به شمار می آید که طی  مترو ملی قطار

صدی شرکت های داخلی از دانش طراحی، تولید و تأمین قطعات قطار  30تا  28سهم 

انحصار تولید قطار از سوی شرکت های  درصد افزایش یابد و گامی بلند در زمینه شکست 58های مترو به 

 خارجی برداشته شود

  سایت دیگر: ۲۲

 1400فروردین  15چهارشنبه  11:18 - ایلنا

https://www.yjc.ir/fa/news/7719783/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://www.eghtesadbartar.com/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88/
http://econews.ir/fa/content/2964092
https://www.iribnews.ir/fa/news/3068477/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1059651-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 قطار ملی مترو به راه افتاد

 1400فروردین  15چهارشنبه  11:28 - آریا

 رونمایی از نخستین نمونه قطار ملی مترو؛ فردا

 1400فروردین  15چهارشنبه  11:34 - پایگاه خبری اعتماد

 نخستین نمونه قطار ملی مترو رونمایی می شود

 1400فروردین  15چهارشنبه  12:30 - ایسنا

 فردا از نخستین نمونه قطار ملی مترو رونمایی می شود

 1400فروردین  15چهارشنبه  12:34 - برخط نیوز

 فردا از اولین نمونه قطار ملی مترو رونمایی می شود

 1400فروردین  15چهارشنبه  12:48 - شهر فردا

 یی می شودفردا از نخستین نمونه قطار ملی مترو رونما

 1400فروردین  15چهارشنبه  512:4 - همشهری

 رونمایی از نخستین قطار ملی مترو

 1400فروردین  15چهارشنبه  13:43 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 فردا از نخستین نمونه قطار ملی مترو رونمایی می شود

 1400فروردین  15چهارشنبه  14:1۱ - خبرگزاری دانشجو

 فردا از نخستین نمونه قطار ملی مترو رونمایی می شود

 1400فروردین  15چهارشنبه  14:32 - اینتر آز

 نمونه قطار ملی مترو رونمایی می شودفردا از نخستین 

 1400فروردین  15چهارشنبه  14:44 - دانا

 فردا از نخستین نمونه قطار ملی مترو رونمایی می شود

 1400فروردین  15چهارشنبه  14:85 - خبر آنلاین

 فردا رونمایی از قطار ملی مترو با حضور رئیس جمهور

 1400فروردین  15چهارشنبه  1۱:48 - تین نیوز

 نخستین نمونه قطار ملی مترو رونمایی می شود

 1400فروردین  15چهارشنبه  17:23 - اه خبری ملیپایگ

 فردا رونمایی از قطار ملی مترو با حضور رئیس جمهور

 1400فروردین  15چهارشنبه  15:30 - ایران پرس

 رونمایی از نخستین نمونه قطار ملی؛ فردا

 1400فروردین  15چهارشنبه  22:22 - شعار سال

 فردا از نخستین نمونه قطار ملی مترو رونمایی می شود

http://www.aryanews.com/News/20210407111657463/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%9B-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7
https://etemadonline.com/content/475263/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400011808816/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.barkhat.news/social/161778246849/the-first-sample-of-the-national-metro-train-will-be-unveiled-tomorrow
http://shahrefarda.ir/fa/news/124942/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.hamshahrionline.ir/news/593595/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://econews.ir/fa/content/2964345
https://snn.ir/fa/news/924517/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://fa.interaztv.com/world/286129
http://www.dana.ir/News/1722470.html
https://www.khabaronline.ir/news/1502429/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-228946
https://mellee.ir/13582/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6/
https://farsi.iranpress.com/iran-i196028
https://shoaresal.ir/fa/news/336640/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 0140فروردین  19پنجشنبه  02:35 - شبکه الکوثر

 فردا از نخستین نمونه قطار ملی مترو رونمایی می شود

 1400فروردین  19پنجشنبه  10:87 - روزنامه سپهر

 نخستین نمونه قطار ملی مترو رونمایی می شود

 1400فروردین  19پنجشنبه  12:1۱ - استانداری تهران

 رونمایی از نخستین قطار ملی مترو به صورت ویدیوکنفرانسی توسط رئیس جمهور و با حضور استاندار تهران

 1400فروردین  19پنجشنبه  13:03 - خبرگزاری مهر
 تور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور؛با دس

 نخستین نمونه قطار ملی مترو در پایتخت رونمایی شد

 1400فروردین  19پنجشنبه  13:44 - دی نیوز 1

 رونمایی از نخستین قطار ملی مترو

 1400فروردین  19پنجشنبه  14:25 - رو تیتر

 نخستین نمونه قطار ملی مترو در پایتخت رونمایی شد

 

 خودکفایی؛شمارش معکوس تا حرکت قطار ملی روی ریل 

 ساخت قلب تپنده قطار ملی مترو به همت جهاد دانشگاهی

 1400فروردین  15چهارشنبه  05:88 - ایسنا

به  ، فعالیت در زمینه دستیابیدانشگاهی جهادبا توجه به پتانسیل و ظرفیت بالای فناورانه 

یستم رانش مترو در این مجموعه آغاز شد ... فناوری اولیه سیستم رانش دانش بومی س

 علم و صنعت طراحی و تکمیل شد دانشگاهی جهاددر مجموعه  1397مترو سال 

  سایت دیگر: ۶

 1400فروردین  15چهارشنبه  09:08 - تین نیوز

 ساخت قلب تپنده قطار ملی مترو به همت جهاد دانشگاهی

 1400فروردین  15چهارشنبه  09:39 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 ساخت قلب تپنده قطار ملی مترو به همت جهاد دانشگاهی

https://fa.alkawthartv.com/news/269774
https://sepehrnewspaper.com/Press/ShowNews/38894
https://www.ostan-th.ir/News/128904/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
https://www.mehrnews.com/news/5184463/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.8deynews.com/574527/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88/
http://www.rotitr.com/142890/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D9%88/
https://www.isna.ir/news/1400011808466/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%BE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-228921
http://econews.ir/fa/content/2963804
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 1400فروردین  15چهارشنبه  10:38 - پرشین خودرو

 ساخت پیشرانه قطار ملی مترو به همت جهاد دانشگاهی

 1400فروردین  15چهارشنبه  10:48 - شهر فردا

 د دانشگاهیساخت قلب تپنده قطار ملی مترو به همت جها

 1400فروردین  15چهارشنبه  12:30 - آرا خبر

شمارش معکوس تا حرکت قطار ملی روی ریل خودکفایی/ ساخت قلب تپنده قطار ملی مترو به همت جهاد 

 دانشگاهی

 1400فروردین  19پنجشنبه  10:25 - رو تیتر

 مت جهاد دانشگاهیساخت قلب تپنده قطار ملی مترو به ه

 

 نخستین قطار ملی مترو با حضور رییس جمهور رونمایی می شود

کمک جهاددانشگاهی در برداشتن گامی مهم در مسیر خودکفایی/ تست گرم قطار ملی مترو 

 با موفقیت انجام شد

 1400فروردین  15چهارشنبه  00:20 - ایسنا

، دانشگاهی جهادبه همت پژوهشگران و مهندسان  مترو ملی قطاربه گزارش ایسنا، پروژه 

شرکت دانش بنیان، تکمیل و به مرحله بهره  15شرکت واگن سازی تهران، شرکت مپنا و 

 برداری رسید

  دیگر:سایت  ۶

 1400فروردین  15چهارشنبه  01:18 - خبرگزاری اقتصادی ایران

کمک جهاددانشگاهی در برداشتن گامی مهم در مسیر خودکفایی/ تست گرم قطار ملی مترو با موفقیت انجام 

 شد

 1400فروردین  15چهارشنبه  10:25 - خبرگزاری مهر
 با حضور رئیس جمهور؛

 قطار ملی ایرانی رونمایی می شود/ افتتاح خط تولید واکسن آنفلوانزا

 1400ین فرورد 15چهارشنبه  12:38 - آرا خبر

https://persiankhodro.com/show_news/131086/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://shahrefarda.ir/fa/news/124930/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%BE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://ara-news.ir/fa/news/64824/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%BE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://www.rotitr.com/142881/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%BE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF/
https://www.isna.ir/news/1400011808362/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%85
http://econews.ir/fa/content/2963668
https://www.mehrnews.com/news/5183438/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7
https://ara-news.ir/fa/news/64826/%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 با حضور رئیس جمهور/ قطار ملی ایرانی فردا رونمایی می شود/ افتتاح خط تولید واکسن آنفلوانزا

 1400فروردین  15چهارشنبه  12:41 - موج رسا

 قطار ملی ایرانی رونمایی می شود

 1400فروردین  15چهارشنبه  13:08 - پایداری ملی )پدافند غیر عامل(

 قطار ملی ایرانی رونمایی می شود

 1400فروردین  21شنبه  22:0۱ - فناوری و نوآوری

 افتتاح خط تولید واکسن آنفلوانزا

 

باید از دلالی و شبه تولید در کشور جلوگیری شود/ قوه قضاییه با مفسدان واردکننده 

 تجهیزات خارجی برخورد کند

 1400فروردین  07شنبه  22:20 - باشگاه خبرنگاران

به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، حمیدرضا طیبی 

با اشاره به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری تحت  جهاددانشگاهیرییس 

عنوان تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها گفت: از منظر تحریم تحمیلی بر کشورمان، یکی 

از اهداف اصلی تحریم کنندگان عدم دسترسی ایران به فناوری ها، قطعات و مواد اولیه مورد نیاز برای توسعه 

های صنعتی، غذایی، دارویی و موارد مشابه در حوزه عمومی، شهری به منظور ضرر رساندن تولید و تامین نیاز 

به پیشرفت اقتصادی، مولد، اشتغال و رفاه و ناامید کردن مردم و تضعیف بنیه دفاعی و نظامی کشور با هدف 

 آسیب پذیری مقابل حمایت مستقیم و یا نیابتی به کشور است

  سایت دیگر: 51

 1400فروردین  07شنبه  22:32 - ایکنا

 یت و تولید بسیاری از فناوری های مورد نیاز کشورآمادگی جهاددانشگاهی برای مدیر

 1400فروردین  05یکشنبه  00:2۱ - نیوز برخط

ضرورت تکثیر الگوسازی های  -آمادگی جهاد دانشگاهی برای مدیریت و تولید فناوری های موردنیاز کشور 

 موفق

 1400فروردین  05یکشنبه  05:3۱ - خبرگزاری صدا و سیما

http://www.mojerasa.ir/khabar/20537/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://paydarymelli.ir/fa/news/64038/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://fanavarimag.ir/1400/01/21/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7
https://www.yjc.ir/fa/news/7708708/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3961418/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.barkhat.news/technology/161687496238/university-jihad-readiness-to-manage-and-produce-the-technologies-needed-by-the-country-the-need-to-reproduce-successful-models
https://www.iribnews.ir/fa/news/3059846/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 رییس جهاددانشگاهی:
 لزوم تکثیر الگوسازی های موفق

 1400فروردین  05یکشنبه  09:32 - خبرگزاری مهر
 رئیس جهاد دانشگاهی تاکید کرد؛

 آمادگی جهاد دانشگاهی برای تولید فناوری مورد نیاز کشور

 1400فروردین  05یکشنبه  09:39 - مردم نیوز
 رئیس جهاد دانشگاهی تاکید کرد؛

 آمادگی جهاد دانشگاهی برای تولید فناوری مورد نیاز کشور

 1400فروردین  05یکشنبه  40:09 - ایسنا
 رییس جهاددانشگاهی با تشریح شرایط تحقق شعار سال تاکید کرد؛

 آمادگی جهاد برای مدیریت و تولید فناوری های موردنیاز کشور/ تحریم ها مقصر اصلی وضع موجود نیست

 1400فروردین  05یکشنبه  09:45 - فصل اقتصاد

 ادگی جهاد برای مدیریت و تولید فناوری های موردنیاز کشور/ تحریم ها مقصر اصلی وضع موجود نیستآم

 1400فروردین  05یکشنبه  10:13 - فصل تجارت

 نیستآمادگی جهاد برای مدیریت و تولید فناوری های موردنیاز کشور/ تحریم ها مقصر اصلی وضع موجود 

 1400فروردین  05یکشنبه  10:17 - تیتر نیوز

 تحریم ها مقصر اصلی وضع موجود نیست

 1400فروردین  05یکشنبه  10:38 - آرا خبر

رییس جهاددانشگاهی با تشریح شرایط تحقق شعار سال تاکید کرد؛ آمادگی جهاد برای مدیریت و تولید 

 ناوری های موردنیاز کشور/ تحریم ها مقصر اصلی وضع موجود نیستف

 1400ین فرورد 05یکشنبه  10:3۱ - آریا

 رییس جهاددانشگاهی: تحریم ها را نباید مقصر اصلی وضع موجود قلمداد کرد

 1400فروردین  05یکشنبه  10:40 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 آمادگی جهاد دانشگاهی برای تولید فناوری

 1400فروردین  05یکشنبه  12:2۱ - شورای عالی انقلاب فرهنگی
 رییس جهاددانشگاهی با تشریح شرایط تحقق شعار سال تاکید کرد؛

 آمادگی جهاد برای مدیریت و تولید فناوری های موردنیاز کشور

 1400فروردین  05یکشنبه  13:31 - خبرگزاری تسنیم

 آمادگی جهاددانشگاهی برای مدیریت و تولید بسیاری از فناوری های مورد نیاز کشور

 1400فروردین  05یکشنبه  18:2۱ - خبرگزاری دانشجو

و تولید بسیاری از فناوری های موردنیاز کشور/ لزوم تکثیر الگوسازی  آمادگی جهاددانشگاهی برای مدیریت

 های موفق

https://www.mehrnews.com/news/5176745/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.mardom-news.com/news/177652/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.isna.ir/news/1400010802609/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/656105/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/473210/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://titrnews.ir/fa/news/103113/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://ara-news.ir/fa/news/64339/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.aryanews.com/News/20210328095728646/%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%82%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/2954568
https://sccr.ir/News/16753/1/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/08/2475836/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://snn.ir/fa/news/922398/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 1400فروردین  05یکشنبه  18:47 - روزان

 آمادگی جهاد برای مدیریت و تولید فناوری های موردنیاز کشور/ تحریم ها مقصر اصلی وضع موجود نیست

 1400فروردین  05یکشنبه  1۱:83 - ایمنا

 آمادگی جهاد دانشگاهی برای مدیریت و تولید فناوری های موردنیاز کشور

 1400فروردین  05یکشنبه  20:02 - شعار سال

 تبلیغات یا تحولات جهاد دانشگاهی؟

 

توسط جهاد دانشگاهی/ رفع نیازهای  ۹۹جدید در سال  تصویب و آغاز هشت طرح فناورانه

 کشور در کنار ایجاد کسب وکار پایدار

 1400فروردین  07نبه ش 11:00 - خبرگزاری فارس

به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، ولی الله روشن مدیرکل دفتر 

در گفت  جهاددانشگاهیتخصصی علوم پایه، فنی و مهندسی معاونت پژوهش و فناوری 

به تشریح طرح های در دست اقدام و جدید این دفتر  جهاددانشگاهیوگو با روابط عمومی 

 پرداخت که در ادامه این گفت وگو را می خوانید

  سایت دیگر: ۳

 1400فروردین  07شنبه  11:03 - برخط نیوز

رفع نیازهای کشور در کنار  -توسط جهاد دانشگاهی  99تصویب و شروع هشت طرح فناورانه جدید در سال 

 ایجاد کسب وکار پایدار

 1400فروردین  07شنبه  12:00 - کارآفرینان اقتصاد

توسط جهاد دانشگاهی/ رفع نیازهای کشور در کنار ایجاد  99تصویب و آغاز هشت طرح فناورانه جدید در سال 

 کسب وکار پایدار

 1400فروردین  07شنبه  12:01 - پایگاه خبری فناوری اطلاعات

توسط جهاد دانشگاهی/ رفع نیازهای کشور در کنار ایجاد  99تصویب و آغاز هشت طرح فناورانه جدید در سال 

 دارکسب وکار پای

http://roozannews.ir/fa/news/53477/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C/
https://www.imna.ir/news/483529/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2
https://shoaresal.ir/fa/news/335017/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://farsnews.ir/news/14000107000176/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9
https://www.barkhat.news/technology/161682660374/approval-and-start-of-eight-new-technological-projects-in-1999-by-jihad-daneshgahi-meeting-the-needs-of-the-country-along-with-creating-a-sustainable-business
http://karafarinaneeghtesad.ir/News/SingleNews?Id=87240
http://ticnews.ir/content/news/20731/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 

 آشنایی با ویژگی های قطار ملی مترو ؛ کاری از محققان جهاد دانشگاهی |ببینید 

 1400فروردین  04چهارشنبه  09:37 - خبر آنلاین

 1495147... کد خبر  BM  ...2۱4 2۱2 18دریافت 

 

 پروژه پژوهشی و فناورانه با جهاد دانشگاهی در بخش معدن و صنایع معدنی ۲0اجرای 

 1399اسفند  27چهارشنبه  14:83 - ایمیدرو

... 

  سایت دیگر: 5۲

 1399اسفند  27چهارشنبه  14:83 - ۲۴دنمع

 پروژه پژوهشی و فناورانه با جهاد دانشگاهی در بخش معدن و صنایع معدنی 20اجرای 

 1399اسفند  27چهارشنبه  14:87 - عصر معدن

 پروژه پژوهشی و فناورانه با جهاد دانشگاهی در بخش معدن و صنایع معدنی 20اجرای 

 1399اسفند  27چهارشنبه  18:30 - معدن نیوز
 جعفری در جلسه با رئیس جهاد دانشگاهی اعلام کرد:

 پروژه پژوهشی و فناورانه با جهاد دانشگاهی در بخش معدن و صنایع معدنی 20اجرای 

 1399اسفند  27چهارشنبه  1۱:87 - شما نیوز

 پروژه پژوهشی و فناورانه با جهاد دانشگاهی در بخش معدن و صنایع معدنی 20اجرای 

 1399اسفند  27چهارشنبه  17:04 - آریا

 پروژه پژوهشی و فناورانه با جهاد دانشگاهی در بخش معدن و صنایع معدنی 20اجرای 

 1399اسفند  27چهارشنبه  17:40 - فلزات آنلاین

https://www.khabaronline.ir/news/1498147/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86
http://www.imidro.gov.ir/news/29261-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-20-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C.html
https://madan24.com/2021/03/17/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-20-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF/
http://asremadan.com/News/27584/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-20-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://www.madannews.com/Fa/News/613110/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-20-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-977966
http://www.aryanews.com/News/120210317170350521/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-20-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://www.felezatonline.ir/News-19503/20-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C/?id=19503
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 رئیس هیئت عامل ایمیدرو اعلام کرد:
 ناورانه با جهاد دانشگاهی در بخش معدن و صنایع معدنیپروژه پژوهشی و ف 20

 1399اسفند  27چهارشنبه  17:4۱ - پایگاه خبری ایراسین
 لام کرد:جعفری در جلسه با رئیس جهاد دانشگاهی اع

 پروژه پژوهشی و فناورانه با جهاد دانشگاهی در بخش معدن و صنایع معدنی 20اجرای 

 1399اسفند  27چهارشنبه  17:89 - آرمان اقتصادی

 پروژه پژوهشی و فناورانه با جهاد دانشگاهی در بخش معدن و صنایع معدنی 20اجرای 

 1399اسفند  27چهارشنبه  20:23 - دنیای معدن

 ع معدنیپروژه پژوهشی و فناورانه با جهاد دانشگاهی در بخش معدن و صنای 20اجرای 

 1399اسفند  27چهارشنبه  23:20 - ماین نیوز
 جعفری در جلسه با رئیس جهاد دانشگاهی اعلام کرد:

 هشی و فناورانه با جهاد دانشگاهی در بخش معدن و صنایع معدنیپروژه پژو 20اجرای 

 1399اسفند  25پنجشنبه  09:18 - صنعت کار

 پروژه پژوهشی و فناورانه با جهاد دانشگاهی در بخش معدن و صنایع معدنی 20اجرای 

 1399اسفند  25پنجشنبه  10:05 - معدن مدیا

پروژه پژوهشی و فناورانه با جهاد دانشگاهی  20جعفری در جلسه با رئیس جهاد دانشگاهی اعلام کرد: اجرای 

 در بخش معدن و صنایع معدنی

 

 رییس جهاددانشگاهی:

 اولین قطار مترو ملی سال آینده رونمایی می شود

 1399اسفند  27چهارشنبه  14:15 - ایسنا

در گفت و گو با ایسنا، در این خصوص با اشاره به  جهاددانشگاهیحمیدرضا طیبی رییس 

 ۱0واحد علم و صنعت در این حوزه، گفت: این واحد در دهه های  جهاددانشگاهیفعالیت 

تصمیم بر این  50انیک ورود کرده بود و در دهه در حوزه الکترونیک قدرت و مک 70و 

 گرفت که سطح فعالیت های خود را ارتقا دهد و برای همین دو موضوع اصلی را در دستور کار قرار داد

http://www.irasin.ir/news/11602/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://armaneghtesadi.com/605655/1399/12/27/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A-20-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%8A-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF/
http://www.donyayemadan.ir/view/196150/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-20-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://www.minews.ir/fa/doc/news/55648/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-20-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://www.sanatkaar.ir/69693/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-20-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://madanmedia.ir/implementation-of-20-research-and-technological-projects-with-university-jihad-in-the-field-of-mining-and-mineral-industries/
https://www.isna.ir/news/99122721071/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

  سایت دیگر: ۳

 1399اسفند  27چهارشنبه  14:24 - برخط نیوز

 نخستین قطار مترو ملی سال آینده رونمایی می شود

 1399اسفند  27چهارشنبه  14:34 - پایگاه خبری اعتماد

 اولین قطار مترو ملی سال آینده رونمایی می شود

 1399اسفند  27چهارشنبه  18:14 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 اولین قطار مترو ملی سال آینده رونمایی می شود

 

 ۹۹مهم ترین دستاورد ها و رویداد های جهاددانشگاهی در سال 

 1399اسفند  27چهارشنبه  14:08 - خبرگزاری صدا و سیما

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه گروه علمی فرهنگی هنری خبرگزاری صدا و سیما به 

؛ شرایطی که سبب شد تا از نخستین روز های سالی دانشگاهی جهادنقل از روابط عمومی 

همگام با سایر مراجع علمی، تمام تلاش خود را در  جهاددانشگاهیکه گذشت پژوهشگران 

 جهت مبارزه با این ویروس منحوس به کار گیرند

  سایت دیگر: ۲

 1399اسفند  27چهارشنبه  1۱:14 - خبرگزاری فارس

ی جهاددانشگاهی در سالی که گذشت/ از تولید اولین کیت کرونا تا نگاهی به مهم ترین دستاوردها و رویدادها

 ساخت پیچیده ترین قسمت قطار ملی در جهاددانشگاهی

 1399اسفند  30شنبه  14:84 - هم اندیشی

 نشگاهی در سالی که گذشتنگاهی به مهم ترین دستاوردها و رویدادهای جهاددا

 

https://www.barkhat.news/technology/161597839685/the-first-national-metro-train-will-be-unveiled-next-year
https://etemaadonline.ir/content/472448/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/2946910
https://www.iribnews.ir/fa/news/3052156/%D9%85%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9
https://farsnews.ir/news/13991227000347/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-
http://www.hamandishi.ir/news/422617/
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

هزار شغل تولید می  ۲1/ قطار ملی با ظرفیت  5۴00مهم ترین اقدام جهاددانشگاهی در سال 

 شود

 1399اسفند  2۱سه شنبه  09:0۱ - ایکنا

در گفت وگو با ایکنا، درباره مهمترین اقدام و  جهاددانشگاهیسیدحمیدرضا طیبی، رئیس 

اظهار کرد: طی روز های گذشته، ارائه گزارش پایانی طراحی  1400برنامه این نهاد در سال 

 و ساخت پروژه یک رام قطار هفت واگن ملی را به سمع و نظر مسئولان رساندیم

  سایت دیگر: ۳

 1399اسفند  2۱سه شنبه  11:42 - شورای عالی انقلاب فرهنگی
 کرد: دکتر طیبی تبیین

 هزار شغل تولید می شود 28/ قطار ملی با ظرفیت  1400مهم ترین اقدام جهاددانشگاهی در سال 

 1399اسفند  2۱سه شنبه  12:40 - پایگاه خبری اعتماد

 هزار شغل تولید می شود 28قطار ملی با ظرفیت 

 1399اسفند  27چهارشنبه  10:33 - ارروزنامه بازار ک
 دکتر طیبی مطرح کرد:

 1400هزار شغل در سال  28تولید قطار ملی با ظرفیت 

 

واگن ملی، دستاوردی واقعی یا توهم شهرداری تهران/ چرا شرکت های سازنده قطعات 

 معرفی نمی شوند؟

 1399اسفند  24یکشنبه  13:30 - 24رویداد 

درصد واگن مترو  38بار ها اعلام کرده که در گذشته تا  تهران متروعلی امام، مدیرعامل 

درصد داخلی سازی  58داخلی سازی می شد، اما در حال ساخت واگنی هستیم که تا 

 شده است! واگنی که صبح روز گذشته شنبه مورد بازدید قرار گرفت

https://iqna.ir/fa/news/3959990/%D9%85%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-25-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://sccr.ir/News/16713/1/-%D9%85%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DB%B2%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://etemadonline.com/content/472168/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-25-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343497/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DB%B2%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://www.rouydad24.com/fa/news/254835/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

  سایت دیگر: 5

 1399اسفند  24یکشنبه  22:01 - تیک

 واگن ملی، دستاوردی واقعی یا توهم شهرداری تهران/ چرا شرکت های سازنده قطعات معرفی نمی شوند؟

 

 چین الگو گرفته است؟ CRRCآیا ایران در بومی سازی قطار ملی از تجربه شرکت 

 سرمشق چینی در بومی سازی قطارهای مترو

 1399اسفند  24یکشنبه  09:84 - نیای خودرود

در ایران به ایستگاه های نهایی خود نزدیک شده است و آن طور که  ملی قطارپروژه 

 می گوید به زودی توسط رئیس جمهور از آن رونمایی خواهد شد تهران مترومدیرعامل 

  سایت دیگر: 5

 1399اسفند  24یکشنبه  10:03 - فصل اقتصاد

 سرمشق چینی در بومی سازی قطارهای مترو

 

 در مراسمی با حضور مسئولان؛

استفاده از توان فنی مهندسی جهاددانشگاهی در تامین سامانه جمع آوری خودکار کرایه در 

 ایستگاه های مترو

 1399اسفند  24یکشنبه  09:13 - روزنامه بازار کار

http://tik.ir/fa/news/331480/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.donyayekhodro.com/news/233788/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%82-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/652548/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%82-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343407/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

خواجه نصیرالدین طوسی، سامانه  جهاددانشگاهیبا استفاده از توان فنی مهندسی سازمان 

ره( در خط شش جمع آوری خودکار کرایه در دو ایستگاه شهید ستاری و یادگار امام)

 به بهره برداری رسید تهران متروی

 

 5۴00قطار ملی روی ریل تهران

 1399اسفند  24یکشنبه  00:05 - همشهری

 است ...  تهران مترویکارخانه واگن سازی تهران آماده ورود به شبکه  ملی قطاریک رام 

اسفند ماه از کارخانه واگن سازی شروع شد؛ 23در چند مراسم پیاپی که در صبح سرد 

هزار دستگاه تاکسی 10، طرح نوسازی  تهران مترویرام قطار 31تفاهمنامه بازسازی کامل 

دستگاه واگن قطار مترو بین شهرداری، معاون علمی و فناوری 108فرسوده شهر تهران و انعقاد قرارداد خرید 

 مترویایستگاه جدید هم به شبکه 2ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به امضا رسید و 

 افزوده شد تهران

 

 میلیارد تومانی صندوق نوآوری برای تولید قطارهای نسل چهارم مترو ۶0 اختصاص تسهیلات

 1399اسفند  23شنبه  1۱:12 - خبرگزاری اقتصادی ایران

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ علی وحدت روز شنبه در آیین رونمایی از خط تولید نسل چهارم 

اظهار کرد: یکی از ملزومات بهره وری حداکثری از شبکه راه آهن ریلی درون  تهران متروقطارهای شبکه 

قطارهای مترویی است و با شهری تامین به موقع ناوگان حمل و نقلی و تعمیرات دوره ای قطعات مستعمل 

توجه به افزایش طول شبکه و تعداد ایستگاه های مترو در کلانشهرها نیاز به افزایش و همچنین تجهیز واگن 

 ها بوده است

https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/126691/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%861400.html
http://econews.ir/fa/content/2941674
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

  سایت دیگر: ۲

 1399اسفند  23شنبه  20:20 - خبرگزاری دانشجو

 مترو تهرانمیلیارد تومانی صندوق نوآوری برای تولید نسل چهارم قطار های شبکه  ۱0تسهیلات 

 1399اسفند  24یکشنبه  00:83 - دنیای اقتصاد

 رونمایی از نسل چهارم قطارهای شبکه مترو

 

 میلیون یورویی در ساخت یک رام قطار ملی 1صرفه جویی 

 1399اسفند  23شنبه  13:84 - پیام مازند

شهر: به گفته مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو(، کاهش  -پیام مازند 

ارزبری، ایجاد اشتغال مستقیم، افزایش سطح دانش فنی و عمق داخلی از جمله اهداف 

 ودب ملی قطارپروژه ساخت یک رام 

  سایت دیگر: ۴

 1399اسفند  23شنبه  14:01 - آریا

 میلیون یورویی در ساخت یک رام قطار ملی 5صرفه جویی 

 1399اسفند  23شنبه  14:42 - خبر یزد

 ر ساخت یک رام قطار ملیمیلیون یورویی د 5صرفه جویی 

 1399اسفند  23شنبه  14:80 - عصر پرس
 مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو( خبرداد:

 میلیون یورویی در ساخت یک رام قطار ملی 5صرفه جویی 

 1399اسفند  23شنبه  22:30 - سایت تحلیلی خبری صبح تهران
 مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو( خبرداد:

 میلیون یورویی در ساخت یک رام قطار ملی 5صرفه جویی 

https://snn.ir/fa/news/919733/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DB%B6%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100/3748507-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/192403/%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C
http://www.aryanews.com/News/120210313140109498/%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C
https://www.yazd-online.ir/Fa/News/180947/%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C
http://asrpress.ir/fa/news/23268/%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C
http://sobhetehran.com/fa/pages/?cid=132706
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 ید شد؛در آیین اختتامیه نهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران تأک

 اهمیت شکل گیری فرهنگ گفت وگو بین دانشجویان به عنوان مدیران آینده کشور

 1399اسفند  23شنبه  12:47 - ایسنا

بود، ارائه گزارش پایانی پروژه  دانشگاهی جهادرویداد اول که مهم ترین بخش آن برعهده 

، نخستین کلان پروژه ملی ملی قطارواگنه ملی است ...  7ی و ساخت یک رام قطار طراح

 با دانش بومی 

  سایت دیگر: ۲

 1399اسفند  23شنبه  13:11 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 ان به عنوان مدیران آینده کشوراهمیت شکل گیری فرهنگ گفت وگو بین دانشجوی

 1399اسفند  23شنبه  13:32 - شورای عالی انقلاب فرهنگی
 کتر طیبی تأکید کرد:د

 اهمیت شکل گیری فرهنگ گفت وگو بین دانشجویان به عنوان مدیران آینده کشور

 

 سازندگان موتورهای بنزینی الزام استاندارد آلایندگی را هر سال عقب می اندازند

 1399اسفند  23شنبه  12:00 - خبرگزاری تسنیم

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، سورنا ستاری در مراسم امضای تفاهم 

رام قطار مترو، افتتاح ایستگاه های یادگار امام )ره( و شهید ستاری و  31نامه بازسازی 

https://www.isna.ir/news/99122317251/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
http://econews.ir/fa/content/2941336
https://sccr.ir/News/16653/1/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/12/23/2469052/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF
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شرکت  15، به واقع یک پروژه ملی است که بیش از ملی قطارواگن مترو، اظهار کرد: پروژه  108قرارداد خرید 

 ، مپنا و غیره در آن مشارکت داشته انددانشگاهی جهاددانش بنیان، 

  سایت دیگر: 5

 1399اسفند  23شنبه  18:30 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 می اندازندسازندگان موتورهای بنزینی الزام استاندارد آلایندگی را هر سال عقب 

 

 تولید انبوه قطار ملی مترو پس از انجام تست های گرم

 1399اسفند  23شنبه  11:01 - ایسنا

در جمع  مترو ملی قطاربه گزارش ایسنا سورنا ستاری در حاشیه مراسم رونمایی از 

ماه گذشته قرارداد این پروژه با شهرداری تهران منعقد شده  15خبرنگاران اظهار کرد: از 

 بود

  ر:سایت دیگ 1

 1399اسفند  23شنبه  11:29 - ایمنا

 نسل چهارم قطارهای شبکه مترو رونمایی شد

 1399اسفند  23شنبه  12:0۱ - فرتاک نیوز

 نسل چهارم قطارهای شبکه مترو رونمایی شد

 1399اسفند  23شنبه  12:41 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 تولید انبوه قطار ملی مترو پس از انجام تست های گرم

 1399اسفند  23شنبه  14:0۱ - ۲۴رویداد 

 قطار ملی مترو در آستانه تولید انبوه

 1399اسفند  23شنبه  18:20 - حامیان ولایت

 قطار ملی مترو در آستانه تولید انبوه

http://econews.ir/fa/content/2941568
https://www.isna.ir/news/99122317098/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85
https://www.imna.ir/news/480952/%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-302813
http://econews.ir/fa/content/2941215
https://www.rouydad24.com/fa/news/254833/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87
http://ehavadar.com/fa/news-details/228908/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87/
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 ستاری مطرح کرد

تحویل نمونه اولیه اتوبوس برقی در خرداد/قدردانی از جهاد دانشگاهی برای پروژه ملی قطار 

 مترو

 1399اسفند  23شنبه  10:37 - ایسنا

 31به گزارش ایسنا، دکتر سورنا ستاری امروز در مراسم امضای تفاهم نامه بازسازی کامل 

 108هزار تاکسی فرسوده شهری و انعقاد قرارداد خرید  10رام قطار مترو، طرح نوسازی 

دستگاه واگن قطار مترو با بیان اینکه پروژه قطار مترو یک پروژه ملی است، افزود: از همه 

ا و نهادهایی که در این پروژه مشارکت داشته اند، تشکر و قدردانی می کنم و اجرای چنین افراد، شرکت ه

 جهادشرکت دانش بنیان و فناور و همچنین مجموعه های بزرگی مانند  15پروژه ای با مشارکت بیش از 

 و مپنا بوده است دانشگاهی

  سایت دیگر: 50

 9139اسفند  23شنبه  10:82 - عصر خودرو
 معاون علمی و فناوری رئیس جمهور مطرح کرد:

 تحویل نمونه اولیه اتوبوس برقی در خرداد

 1399اسفند  23شنبه  11:13 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 گاهی برای پروژه ملی قطار متروتحویل نمونه اولیه اتوبوس برقی در خرداد/قدردانی از جهاد دانش

 1399اسفند  23شنبه  11:30 - پدال نیوز
 معاون علمی و فناوری رئیس جمهور مطرح کرد:

 تحویل نمونه اولیه اتوبوس برقی در خرداد

 1399اسفند  23شنبه  12:20 - رکنا

 اتوبوس برقی در راه است/ تقدیر از پروژه ملی قطار مترو

 1399اسفند  23شنبه  12:85 - روزنامه بازار کار
 معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:

 قدردانی از جهاد دانشگاهی برای پروژه ملی قطار مترو

 1399اسفند  23شنبه  1۱:20 - شهر فردا

https://www.isna.ir/news/99122317066/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://www.asrekhodro.com/News/208385/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/2941089
http://pedalnews.ir/fa/news/138116/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-95/669939-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343386/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://shahrefarda.ir/fa/news/124183/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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 تحویل نمونه اولیه اتوبوس برقی در خرداد

 1399اسفند  23شنبه  20:3۱ - اخبار صنعت

 تحویل نمونه اولیه اتوبوس برقی در خرداد

 1399اسفند  23شنبه  23:44 - روزنامه خراسان

 تحویل نمونه اولیه اتوبوس برقی در خرداد

 1399اسفند  23شنبه  23:48 - وزنامه شهروندر
 ستاری مطرح کرد:

 تحویل نمونه اولیه اتوبوس برقی در خرداد

 1399اسفند  24یکشنبه  11:39 - اینتر آز

 تحویل نمونه اولیه اتوبوس برقی در ایران

 

تحویل نمونه اولیه اتوبوس برقی در  |راه ساخت موتورسیکلت های برقی دو مشکل بر سر 

 خردادماه

 1399اسفند  23شنبه  10:24 - همشهری

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، سورنا ستاری )معاون علمی و فناوری رئیس 

رام قطار مترو و افتتاح ایستگاه های  31جمهوری( در مراسم امضای تفاهم نامه بازسازی 

را یک پروژه ملی دانست و گفت:  ملی قطاریادگار امام و شهید ستاری، پروژه ساخت 

و دیگر دستگاه ها و شرکت ها  دانشگاهی جهادمجموعه  4رکت دانش بنیان، ش 15همکاری شهردار تهران، 

 درصد داخلی سازی برسیم 58باعث شد در زمینه تولید در حوزه طراحی قطار مترو به سطح 

  سایت دیگر: ۳

 1399اسفند  23شنبه  11:23 - مرآت

 دو مشکل بر سر راه ساخت موتورسیکلت های برقی وجود دارد

 1399اسفند  23شنبه  12:41 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 دو مشکل بر سر راه ساخت موتورسیکلت های برقی است

 1399اسفند  24یکشنبه  10:00 - روزنامه شروع

http://www.akhbaresanat.ir/Newspaper/Page/1618/8/105805/0
http://khorasanrazavi.khorasannews.com/Newspaper/Page/20620/5/254329/0
http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/197113/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.interaztv.com/world/285475
https://www.hamshahrionline.ir/news/590312/%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87
http://meraatnews.com/content/%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/2941223
http://shoroonline.ir/fa/news/48439/%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1
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   1400تا فروردین  1397مهر 

 و نقل عمومی در گفتگو با شروع تإکید کرد؛ با رونمایی از نسل چهارم قطارهای شبکه مترو کارشناس حمل
 روزگار سخت تردد مردم در شهر

 

 نسل چهارم قطارهای شبکه مترو امروز رونمایی شد

 1399اسفند  23شنبه  09:84 - ایسنا

مورد  مترو ملی قطاربه گزارش ایسنا، طی مراسمی در محل شرکت واگن سازی تهران، 

 با توجه به توانمندی مترو ملی قطاربازدید مقامات مسئول قرار گرفت ... به گزارش ایسنا، 

 15ر و با همکاری شرکت های مختلف داخلی از جمله ها و ظرفیت های موجود در کشو

، مپنا و دانشگاهی جهادشرکت دانش بنیان و چهار مجموعه صنعتی به نام های شرکت واگن سازی تهران، 

سال  20زیرسیستم طراحی شده و تغییرات اعمال شده در آن بر اساس تجربیات  15ایریکو با در نظر گرفتن 

 ل واگن ها صورت پذیرفته استگذشته در استفاده از سه نس

  سایت دیگر: ۲1

 1399اسفند  23شنبه  10:08 - پدال نیوز

 نسل چهارم قطارهای شبکه مترو امروز رونمایی شد

 1399اسفند  23شنبه  10:09 - پایگاه خبری نما

 نسل چهارم قطارهای شبکه مترو امروز رونمایی شد

 1399اسفند  23شنبه  10:10 - فصل تجارت

 نسل چهارم قطارهای شبکه مترو امروز رونمایی شد

 1399اسفند  23شنبه  10:11 - همشهری

 نسل چهارم قطارهای شبکه مترو تهران رونمایی شد

 1399اسفند  23شنبه  10:15 - فصل اقتصاد

 نسل چهارم قطارهای شبکه مترو امروز رونمایی شد

 1399اسفند  23شنبه  10:20 - شهر فردا

 نسل چهارم قطارهای شبکه مترو امروز رونمایی شد

 1399اسفند  23شنبه  10:21 - خبرگزاری اقتصادی ایران

https://www.isna.ir/news/99122317006/%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://pedalnews.ir/fa/news/138108/%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.namanews.com/News/276436/%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/470039/%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.hamshahrionline.ir/news/590307/%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/652050/%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://shahrefarda.ir/fa/news/124157/%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/2940948
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 امروز رونمایی شدنسل چهارم قطارهای شبکه مترو 

 1399اسفند  23شنبه  10:28 - بولتن نیوز

 نسل چهارم قطارهای شبکه مترو امروز رونمایی شد

 1399اسفند  23شنبه  10:30 - اقتصادگردان

 وز رونمایی شدنسل چهارم قطارهای شبکه مترو امر

 1399اسفند  23شنبه  10:38 - صر ایرانع

 رونمایی از نسل چهارم قطارهای مترو

 1399اسفند  23شنبه  11:11 - افق تازه

 نسل چهارم قطارهای شبکه مترو امروز رونمایی شد

 1399اسفند  23شنبه  11:32 - پیام فوری

 امروز رونمایی شدنسل چهارم قطارهای شبکه مترو 

 1399اسفند  23شنبه  11:42 - آنلاین11

 نسل چهارم قطارهای شبکه مترو امروز رونمایی شد

 1399اسفند  23شنبه  11:48 - اعتدال

 نسل چهارم قطارهای شبکه مترو امروز رونمایی شد

 1399اسفند  23شنبه  12:30 - ۲۴رویداد 

 نسل چهارم قطار های شبکه مترو امروز رونمایی شد

 1399اسفند  23شنبه  12:88 - تجارت گردان

 نسل چهارم قطارهای شبکه مترو امروز رونمایی شد

 1399اسفند  23شنبه  13:88 - باشگاه خبرنگاران

 میلیاردی برای تولید نسل چهارم قطار های شبکه مترو تهران ۱0مایت ح

 1399اسفند  23شنبه  14:19 - ایرنا
 س صندوق نوآوری اعلام کرد:ریی

 میلیاردتومانی صندوق نوآوری برای تولید قطارهای نسل چهارم مترو۱0تسهیلات 

 1399اسفند  23شنبه  14:22 - در حاشیه

 میلیاردتومانی صندوق نوآوری برای تولید قطارهای نسل چهارم مترو۱0تسهیلات 

 1399اسفند  23شنبه  18:23 - روزنامه بازار کار
 رییس صندوق نوآوری اعلام کرد:

 میلیاردتومانی صندوق نوآوری برای تولید قطارهای نسل چهارم مترو۱0تسهیلات 

 1399اسفند  23شنبه  18:4۱ - خبرگزاری تسنیم

 ندوق نوآوری برای تولید قطارهای نسل چهارم مترومیلیارد تومانی ص ۱0اختصاص تسهیلات 

https://www.bultannews.com/fa/news/713731/%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://eghtesadgardan.ir/fa/news/170647/%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.asriran.com/fa/news/775006/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://ofoghetaze.com/fa/news/102067/%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://payamefori.ir/104163/%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85/
https://www.55online.news/fa/tiny/news-192859
http://etedaal.ir/fa/news/250556/%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.rouydad24.com/fa/news/254822/%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://tejaratgardan.ir/%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85/
https://www.yjc.ir/fa/news/7695773/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%B6%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84262147/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DB%B6%DB%B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
https://darhashiyeh.com/news/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DB%B6%DB%B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343399/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DB%B6%DB%B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/12/23/2469237/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-60-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 1399اسفند  23شنبه  17:00 - صنعت نیوز

 نسل چهارم قطارهای شبکه مترو امروز رونمایی شد

 1399اسفند  24یکشنبه  07:48 - نصیر نیوز

 برای تولید قطارهای نسل چهارم مترو میلیاردتومانی صندوق نوآوری۱0تسهیلات 

 1400فروردین  10سه شنبه  11:18 - تین نیوز

 همکاری های راهبردی ایران و چین، فرصت ها و نگرانی های ریلی ◄

 1400فروردین  22یکشنبه  18:10 - افق تهران

 دی های داخلتولید قطار ملی با استفاده از توانمن

 

 در گفت وگو با ایسنا اعلام شد

درصدی قطار شهری با دانش بنیان ها/چرایی حضور جهاددانشگاهی در بین  11بومی سازی 

 مجموعه برتر دنیا50

 1399اسفند  23شنبه  01:33 - ایسنا

وی با بیان اینکه روش کار ستاد توسعه فناوری های حمل و نقل پیشرفته در اجرای این 

پروژه تشکیل یک تیم کاری با استفاده از توانمندترین شرکت ها و نهادهای دانش بنیان 

ماه مطالعه، تیم پروژه انتخاب و قرارداد طراحی و  4کشور بوده است، اظهار کرد: پس از 

 اهیدانشگ جهادملی در تیرماه سال گذشته بین معاونت علمی و فناوری، شرکت مترو،  واگن "رام"ساخت یک 

 و شرکت مپنا منعقد شد

  سایت دیگر: 55

 1399اسفند  23شنبه  01:48 - فصل اقتصاد

مجموعه برتر 10اهی در بین درصدی قطار شهری با دانش بنیان ها/چرایی حضور جهاددانشگ 58بومی سازی 

 دنیا

 1399اسفند  23شنبه  02:00 - فصل تجارت

مجموعه برتر 10درصدی قطار شهری با دانش بنیان ها/چرایی حضور جهاددانشگاهی در بین  58بومی سازی 

https://jsnews.ir/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85/177277/
https://www.nasirnews.ir/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DB%B6%DB%B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1/
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-228627
http://ofoghtehran.ir/54086/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88/
https://www.isna.ir/news/99122216710/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B8%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/651969/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-85-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-10%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/469986/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-85-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-10%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 دنیا

 1399اسفند  23شنبه  02:13 - خبرگزاری اقتصادی ایران

مجموعه برتر 10درصدی قطار شهری با دانش بنیان ها/چرایی حضور جهاددانشگاهی در بین  58بومی سازی 

 دنیا

 1399اسفند  23شنبه  05:20 - بانکداری ایرانی

 درصدی قطار شهری با دانش بنیان ها 58بومی سازی 

 1399اسفند  23شنبه  09:20 - فکر اقتصادی

 درصدی قطار شهری با دانش بنیان ها 58بومی سازی 

 1399اسفند  23شنبه  0:301 - شعار سال

 درصدی قطار شهری با دانش بنیان ها 58بومی سازی 

 1399اسفند  23شنبه  11:01 - خبرگزاری صدا و سیما
 دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته:

 شهری با دانش بنیان هادرصدی قطار  58بومی سازی 

 1399اسفند  23شنبه  13:10 - جهانی پرس
 دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته:

 ن هادرصدی قطار شهری با دانش بنیا 58بومی سازی 

 1399اسفند  23شنبه  18:13 - آریا

 درصدی قطار شهری با دانش بنیان ها 58بومی سازی 

 1399اسفند  23شنبه  20:1۱ - ریل نیوز

 درصدی قطار شهری با دانش بنیان ها 58بومی سازی 

 1399اسفند  24یکشنبه  13:0۱ - روزنامه مناقصه مزایده

 امکان حضور پیمانکاران ایرانی در مناقصه های جهانی خطوط مترو

 

 تشریح جزئیات قطار ملی مترو/ ورود نسل چهارم قطارها

 1399اسفند  22جمعه  0۱:12 - خبرگزاری اقتصادی ایران

http://econews.ir/fa/content/2940791
https://bankdariirani.ir/fa/news/192833/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B8%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fekreeghtesadi.ir/?p=12411
https://shoaresal.ir/fa/news/332738/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B8%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://www.iribnews.ir/fa/news/3047435/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B8%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://www.jahanipress.ir/NSite/FullStory/?Serv=205&SGr=314&Id=254893
http://www.aryanews.com/News/20210313145931731/%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A-85-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://rail-news.ir/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B8%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8/
http://monaghesatiran.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/89285-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88.html
http://econews.ir/fa/content/2940039
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

... 

  سایت دیگر: 50

 1399اسفند  22جمعه  0۱:00 - ایسنا

 تشریح جزئیات قطار ملی مترو/ ورود نسل چهارم قطارها

 1399اسفند  22جمعه  05:48 - خبرگزاری تابناک

 تشریح جزئیات قطار ملی مترو

 1399اسفند  22جمعه  09:30 - جام جم
 مدیر عامل متروی تهران تشریح کرد؛

 ئیات قطار ملی مترو / ورود نسل چهارم قطارهاجز

 1399اسفند  22جمعه  10:0۱ - روزان

 تشریح جزئیات قطار ملی مترو/ ورود نسل چهارم قطارها

 1399اسفند  22جمعه  11:00 - ایمنا

 چهارم قطارها تشریح جزئیات قطار ملی مترو/ ورود نسل

 1399اسفند  22جمعه  12:28 - افق تهران

 قطار ملی مترو، نماد خودباوری و خلاقیت ایرانی

 1399اسفند  29جمعه  15:0۱ - بازار نیوز

 جزئیاتی پیرامون قطار ملی مترو

 1400فروردین  11چهارشنبه  11:33 - پیام مازند

 نخستین قطار ملی مترو

 1400فروردین  11چهارشنبه  11:39 - آریا

 نخستین قطار ملی مترو

 1400فروردین  11چهارشنبه  12:17 - خبر یزد

 نخستین قطار ملی مترو

 

 قیم ایجاد می کندپروژه قطار متروی ملی هزاران شغل مستقیم و غیرمست

https://www.isna.ir/news/99122216447/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.tabnak.ir/fa/news/1040194/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://jamejamonline.ir/fa/news/1307113/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
http://roozannews.ir/fa/news/52142/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7/
https://www.imna.ir/news/480773/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
http://ofoghtehran.ir/52331/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A7/
https://bazarnews.ir/fa/news/90304/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/196243/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://www.aryanews.com/News/120210331113753078/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://www.yazd-online.ir/Fa/News/183138/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 1399اسفند  20چهارشنبه  05:85 - خبرگزاری تسنیم

ا ب جهاددانشگاهیبه گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم ، حمیدرضا طیبی، رئیس 

در آینده ای نزدیک گفت: طراحی و تولید سیستم  ملی متروی قطاراشاره به رونمایی از 

رانش که به لحاظ فناوری پیچیده ترین قسمت قطار مترو محسوب می شود و در صنعت 

درصد قیمت یک  30ب و ماهیچه های یک قطار نامبرده شده است و حدود متروسازی از آن به عنوان مغز، قل

نجام ا جهاددانشگاهیقطار را تشکیل می دهد به بهترین شکل و با پیشرفته ترین فناوری توسط جهادگران 

 گرفت

  سایت دیگر: 1

 1399اسفند  20چهارشنبه  09:12 - ایرانخبرگزاری اقتصادی 

 پروژه قطار متروی ملی هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می کند

 1399اسفند  20چهارشنبه  10:08 - اقتصاد قطعه

 پروژه قطار متروی ملی هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می کند

 1399اسفند  20چهارشنبه  810:3 - عصر اترک

 پروژه قطار متروی ملی هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می کند

 1399اسفند  20چهارشنبه  10:38 - شعار سال

 پروژه قطار متروی ملی هزاران شغل ایجاد می کند

 1399اسفند  20چهارشنبه  12:23 - مردم نیوز

 ایجاد هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم با پروژه قطار متروی ملی

 

 حرکت قطار متروی ملی بر روی ریل فناوری های تولیدی جهاددانشگاهی

 1399اسفند  19سه شنبه  18:28 - خبرگزاری اقتصادی ایران

با اشاره به اینکه سیستم  جهاددانشگاهیبه گزارش ایسنا، دکتر حمیدرضا طیبی رییس 

رو قطار مت ، بخش انتقال انرژی الکتریکی بهSMBTرانش شامل بخش کنترل مرکزی یا 

ها بخش تأمین انرژی  BCB، بخش کنترل دور موتورهای الکتریکی یا H  ...MOBیا 

، موتورهای الکتریکی، گیربکس ها و مقاومت های MCBمصرفی داخل واگن و شارژ باطری های اضطراری، 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/12/20/2467218/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/2937887
http://eghtesadeghate.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84/
http://www.atraknews.com/new.aspx?id=2836471
https://shoaresal.ir/fa/news/332247/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.mardom-news.com/news/177122/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C
http://econews.ir/fa/content/2937333
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 یژه بخشترمزی روسلف های الکتریکی است گفت: خیلی ها باور نداشتند که این کار مهم در داخل و به و

باروحیه جهادی که تقاطع سه عامل ایمان،  جهاددانشگاهیسیستم پیچیده کنترلی آن قابل انجام باشد، اما در 

علم و عمل است، باور داریم که دستیابی به هر فناوری امکان پذیر بوده و چنانکه آن را در تولید فناوری های 

 ی نیز موفق شویمدیگر اثبات کرده بودیم توانستیم در تولید این فناور

  سایت دیگر: 1

 1399اسفند  19سه شنبه  1۱:80 - ایکنا

 حرکت قطار متروی ملی بر روی ریل فناوری های تولیدی جهاددانشگاهی

 1399اسفند  20چهارشنبه  05:02 - برخط نیوز

 تولید سیستم رانش قطار مترو ملی شد

 1399اسفند  20چهارشنبه  09:10 - خبرگزاری صدا و سیما
 رییس جهاددانشگاهی:

 اددانشگاهیحرکت قطار متروی ملی بر روی ریل فناوری های تولیدی جه

 1399اسفند  20چهارشنبه  09:43 - آریا

 طراحی و تولید سیستم رانش، با پیشرفته ترین فناوری توسط جهادگران جهاددانشگاهی انجام گرفت

 1399اسفند  20چهارشنبه  10:84 - شورای عالی انقلاب فرهنگی
 دکتر طیبی مطرح کرد؛

 حرکت قطار متروی ملی بر روی ریل فناوری های تولیدی جهاددانشگاهی

 

 حرکت قطار متروی ملی بر روی ریل فناوری های تولیدی جهاددانشگاهی

 1399اسفند  19سه شنبه  12:80 - باشگاه خبرنگاران

به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، حمیدرضا طیبی، 

در آینده ای نزدیک گفت:  ملی مترو قطاربا اشاره به رونمایی از  جهاددانشگاهیرئیس 

طراحی و تولید سیستم رانش که به لحاظ فناوری پیچیده ترین قسمت قطار مترو محسوب 

 30می شود و در صنعت مترو سازی از آن به عنوان مغز، قلب و ماهیچه های یک قطار نامبرده شده و حدود 

ل می دهد به بهترین شکل و با پیشرفته ترین فناوری توسط جهادگران درصد قیمت یک قطار را تشکی

 انجام گرفت جهاددانشگاهی

https://iqna.ir/fa/news/3958667/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/16153506631/production-of-the-subway-train-drift-system-became-national
https://www.iribnews.ir/fa/news/3044674/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://www.aryanews.com/News/20210310093927767/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://sccr.ir/News/16616/1/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/news/7691626/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

  سایت دیگر: 7

 1399اسفند  19سه شنبه  14:07 - خبرگزاری مهر
 رئیس جهاد دانشگاهی خبرداد:

 رونمایی از قطار متروی ملی در آینده ای نزدیک

 1399اسفند  19سه شنبه  14:42 - ایسنا
 رییس جهاددانشگاهی مطرح کرد

 حرکت قطار متروی ملی بر روی ریل فناوری های تولیدی جهاددانشگاهی

 1399اسفند  19سه شنبه  14:44 - برخط نیوز

 گاهیحرکت قطار متروی ملی بر روی ریل فناوری های تولیدی جهاددانش

 1399اسفند  19سه شنبه  18:28 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 رونمایی از قطار متروی ملّی در آینده ای نزدیک

 1399اسفند  20چهارشنبه  10:23 - رو تیتر

 رونمایی از قطار متروی ملی در آینده ای نزدیک

 1400فروردین  15چهارشنبه  13:19 - خبرگزاری صدا و سیما

 قلب تپنده قطار مترو ملی با همت جهادی به حرکت درآمد

 1400فروردین  15چهارشنبه  14:13 - خبرگزاری فارس

 قلب تپنده قطار مترو ملی با همت جهادی به حرکت درآمد

 

 دستیابی جهاد دانشگاهی به تکنولوژی پایه راه اندازی قطارهای پرسرعت در کشور

 1399اسفند  14پنجشنبه  21:1۱ - ایسنا

به گزارش ایسنا، پروژه سخت کاری انفجاری تکه مرکزی سوزن ریل با حضور دکتر سید 

و دکتر سعید رسولی مدیر عامل شرکت راه آهن  جهاددانشگاهی حمیدرضا طیبی رییس

اسفند ماه در هشتمین نمایشگاه بین المللی ریلی  14جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه 

 رونمایی شد

https://www.mehrnews.com/news/5165725/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9
https://www.isna.ir/news/99121914706/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/161528832348/the-movement-of-the-national-metro-train-on-the-rails-of-jihad-e-daneshgahi-production-technologies
http://econews.ir/fa/content/2937334
http://www.rotitr.com/141825/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3068744/%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%BE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://farsnews.ir/news/14000118000612/%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%BE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99121410941/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA


 

 

 

 

4۱ 

 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

  سایت دیگر: ۳

 1399اسفند  14پنجشنبه  21:28 - ایمنا

 دستیابی جهاد دانشگاهی به تکنولوژی پایه راه اندازی قطارهای پرسرعت در کشور

 1399اسفند  14پنجشنبه  22:11 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 دستیابی جهاد دانشگاهی به تکنولوژی پایه راه اندازی قطارهای پرسرعت در کشور

 1399اسفند  1۱شنبه  05:28 - شورای عالی انقلاب فرهنگی
 دکتر طیبی مطرح کرد:

 دستیابی جهاد دانشگاهی به تکنولوژی پایه راه اندازی قطارهای پرسرعت در کشور

 

 ایران به فناوری سخت کاری انفجاری سوزن ریل دست یافت

 1399اسفند  14پنجشنبه  15:43 - ایرنا

سیدمحمدطباطبایی عصر پنجشنبه در حاشیه رونمایی از این قطعه ریلی به خبرنگار ایرنا 

 دانشگاهی جهادگفت: این روش برای اولین بار در خاورمیانه در طرحی مشارکتی بین 

تهران، دانشگاه تربیت مدرس و صنایع دفاعی به تولید نمونه رسید و کشورمان صاحب این 

 فناوری شد

  سایت دیگر: ۲

 1399اسفند  14پنجشنبه  15:48 - در حاشیه

 ایران به فناوری سخت کاری انفجاری سوزن ریل دست یافت

 1399اسفند  14پنجشنبه  19:31 - نصیر نیوز

 ایران به فناوری سخت کاری انفجاری سوزن ریل دست یافت

 

https://www.imna.ir/news/479156/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA
http://econews.ir/fa/content/2931676
https://sccr.ir/News/16531/1/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84252475/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://darhashiyeh.com/news/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.nasirnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%B1/
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 مهم ترین هدف ساخت قطار ملی است پیشگیری از ارزبری

 1399اسفند  13چهارشنبه  14:4۱ - آریا

 

کیارش محرمی، دستیار اجرایی مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو( 

 ملی قطاردر گفت وگو با شهر، ضمن اشاره به امضای تفاهم نامه سه جانبه ساخت یک رام 

میان شهرداری تهران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی در 

ن کرد: باتوجه به اینکه شرکت مترو در زمینه قطارهای مترو به عنوان متولی بشمار می رود و ، بیا1395تیر 

 طارقدر اتحادیه شرکت های قطارشهری کشور به عنوان پیشرو عمل می کند، مسئولیت اصلی ساخت یک رام 

 براساس تشریفات مناقصه به شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو( محول شد ملی

  سایت دیگر: ۲

 1399اسفند  13چهارشنبه  18:22 - خبر یزد

 پیشگیری از ارزبری مهم ترین هدف ساخت قطار ملی است

 1399اسفند  13شنبه چهار 1۱:28 - پیام مازند

 پیشگیری از ارزبری مهم ترین هدف ساخت قطار ملی است

 

 هیچ محدودیتی برای تولید انبوه قطار ملی وجود ندارد

 1399اسفند  10یکشنبه  09:45 - آریا

 درصد است ...  48هفت واگنه برابر با  ملی قطارسهم این شرکت در تولید یک رام 

ه کمجتبی گلشنی، مدیرعامل شرکت واگن سازی تهران در گفتگو با شهر، با تأکید براین

متولی اصلی تولید واگن ملی، شرکت واگن سازی تهران است، افزود: کشور با تولید یک 

 به این نتیجه رسیده است که امکان ادامه این مسیر برای تولید انبوه را دارد ملی قطاررام 

  سایت دیگر: ۴

 1399اسفند  10یکشنبه  10:45 - زندپیام ما

http://www.aryanews.com/News/120210303144629063/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yazd-online.ir/Fa/News/179297/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/189770/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.aryanews.com/News/120210228094715089/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/188654/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 هیچ محدودیتی برای تولید انبوه قطار ملی وجود ندارد

 1399اسفند  10یکشنبه  11:28 - خبر یزد

 هیچ محدودیتی برای تولید انبوه قطار ملی وجود ندارد

 1399اسفند  10یکشنبه  17:87 - همشهری

 ماهه واگن ها 15وعده واگن سازی تهران برای تولید  |واگن مترو  420رایزنی حناچی برای تامین مالی تولید 

 1399اسفند  10یکشنبه  15:00 - برخط نیوز

ماهه واگن  15وعده واگن سازی تهران برای تولید  -واگن مترو  420ی برای تامین مالی تولید مذاکره حناچ

 ها

 

 شهردار تهران:

 پروانه های خلاف طرح تفصیلی صادر نمی شود

 1399بهمن  29چهارشنبه  00:18 - خبرگزاری صدا و سیما

 

به عنوان یکی از طولانی  تهران متروی 7و  ۱آقای حناچی گفت: چهار سال اخیر خطوط 

ترین خطوط به بهره برداری کامل رسیده، ایجاد تونل ها انجام شده بود حتی ریل گذاری 

 و تست سرد هم انجام شده بود ولی بسیاری از تجهیزات مانند سیگنالینگ برق رسانی تکمیل و به انجام رسید

  سایت دیگر: ۶

 1399بهمن  29چهارشنبه  01:4۱ - اتحاد آنلاین

 پروانه ای خلاف طرح تفصیلی یا بصورت دستی صادر نمی شود

 1399بهمن  29چهارشنبه  02:31 - خبرگزاری دانشجو

 حناچی: پروانه ای خلاف طرح تفصیلی یا بصورت دستی صادر نمی شود

 1399بهمن  29چهارشنبه  0۱:80 - الف

 ای خلاف طرح تفصیلی یا بصورت دستی صادر نمی شود حناچی: پروانه

 1399بهمن  29چهارشنبه  09:13 - شبستان

 پروانه ای خلاف طرح تفصیلی یا بصورت دستی صادر نمی شود

https://www.yazd-online.ir/Fa/News/178657/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.hamshahrionline.ir/news/587832/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B4%DB%B2%DB%B0-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.barkhat.news/magazine/161452248568/hanachi-negotiates-to-finance-the-production-of-420-metro-cars-tehran-promises-to-build-wagons-for-18-months-production-of-wagons
https://www.iribnews.ir/fa/news/3021950/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%81%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://etehadonline.com/news/849964/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%81%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/913211/%D8%AD%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%81%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.alef.ir/news/3991129011.html
http://shabestan.ir/detail/News/1028319
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 1399بهمن  29چهارشنبه  11:37 - تین نیوز

 پروانه های خلاف طرح تفصیلی صادر نمی شود

 1399بهمن  29چهارشنبه  12:12 - ایمنا
 شهردار تهران:

 دستی صادر نمی شود پروانه ای خلاف طرح تفصیلی یا به صورت

 

هزار دستگاه اتوبوس/ پروانه های صادره در تهران منطبق بر طرح تفصیلی  ۹نیاز پایتخت به 

 هستند

 1399بهمن  25سه شنبه  22:88 - باشگاه خبرنگاران

درصدی ... حناچی ادامه داد: واگن ملی پروژه  50با میزان عدم وابستگی  ملی قطارتولید 

 دانشگاهی جهاداری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بزرگ است که با همک

 پیگیری می شود

  سایت دیگر: ۳

 1399بهمن  29چهارشنبه  00:10 - عصر خبر
 حناچی خبرداد؛

پروانه های صادره در تهران منطبق بر طرح تفصیلی هستند/ هیچ پرونده ای خلاف طرح تفصیلی و به صورت 

 دستی صادر نمی شود

 1399بهمن  29چهارشنبه  10:09 - افکار نیوز

 حناچی: سرانه فضای سبز تهران کم است

 1399بهمن  29چهارشنبه  10:28 - شورا آنلاین

 حناچی خبر داد: پرکردن گودهای خطرناک تهران با همکاری قوه قضاییه

 

https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-227157
https://www.imna.ir/news/475685/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%81%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7668281/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%81%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%81%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.asrkhabar.com/fa/news/179045/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%81%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%81%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1037100-%D8%AD%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.shoraonline.ir/news/10145226/
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 قطار ملی مترو، نماد خودباوری خلاقیت ایرانی

 3991بهمن  20دوشنبه  00:00 - همشهری

 ...  تهران مترویمدیرعامل شرکت  -علی امام

با توجه به توانمندی ها و ظرفیت های موجود در کشور و با همکاری  مترو ملی قطار

مجموعه صنعتی به نام های 4شرکت دانش بنیان و 15شرکت های مختلف داخلی ازجمله 

زیرسیستم طراحی شده و 15گرفتن ، مپنا و ایریکو، با درنظر دانشگاهی جهادشرکت واگن سازی تهران، 

نسل واگن ها صورت پذیرفته 3سال گذشته در استفاده از 20تغییرات اعمال شده در آن، براساس تجربیات 

 است

 

 مدیرعامل متروی تهران اعلام کرد

قطار ملی در ریل متروی تهران/نقش جهاددانشگاهی در صرفه جویی میلیاردی ساخت 

 قطارها

 1399بهمن  17جمعه  10:03 - ایسنا

ینکه با بیان ا مترو ملی قطارعلی امام در گفت وگو با ایسنا ، در مورد آخرین وضعیت تولید 

 1400ساله ششم توسعه، دولت موظف است که تا سال  8قانون برنامه  84بر اساس ماده

عمق داخلی سازی قطارهای مترو را افزایش دهد گفت: برهمین اساس باید سهم داخلی 

 درصد برسد 58درصد به  30سازی از 

  سایت دیگر: 50

 1399بهمن  17جمعه  10:28 - آفتاب نیوز
 مدیرعامل متروی تهران اعلام کرد

 قطار ملی در ریل متروی تهران

 1399بهمن  17جمعه  11:14 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 قطار ملی در ریل متروی تهران/نقش جهاددانشگاهی در صرفه جویی میلیاردی ساخت قطارها

http://newspaper.hamshahri.org/id/124039/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.html
https://www.isna.ir/news/99111712478/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://aftabnews.ir/fa/news/694002/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://econews.ir/fa/content/2897547
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 1399بهمن  17جمعه  11:45 - تین نیوز
 مدیرعامل متروی تهران اعلام کرد

 قطار ملی در ریل متروی تهران

 1399بهمن  17جمعه  12:12 - کیوسک خبر

 قطار ملی در ریل متروی تهران/نقش جهاددانشگاهی در صرفه جویی میلیاردی ساخت قطارها

 1399بهمن  17جمعه  12:21 - رکنا

 میزبان قطار ملیمترو تهران 

 1399بهمن  17جمعه  12:35 - ق تهراناف

 رونمایی قطار ملی در ریل متروی تهران

 1399بهمن  17جمعه  13:1۱ - پایگاه خبری اعتماد

 قطار ملی در ریل متروی تهران

 1399بهمن  17جمعه  13:31 - ۲۴اقتصاد 

 قطار ملی در ریل متروی تهران

 1399بهمن  17جمعه  17:2۱ - آرا خبر

مدیرعامل متروی تهران اعلام کرد: قطار ملی در ریل متروی تهران/نقش جهاددانشگاهی در صرفه جویی 

 میلیاردی ساخت قطارها

 1399بهمن  17جمعه  15:12 - رصد روز

 قطار ملی در ریل متروی تهران

 

 ییس جهاددانشگاهی در وبینار خودباوری علمی اعجاز انقلاب اسلامی تاکید کردر

 ایجاد نگرش خودباوری در جوانان، مهم ترین برکت انقلاب اسلامی است

 1399بهمن  18چهارشنبه  22:0۱ - ایسنا

در وبینار خودباوری علمی  جهاددانشگاهیبه گزارش ایسنا، دکتر حمیدرضا طیبی، رییس 

بهمن ماه به مناسبت ایام دهه مبارک فجر توسط  14اعجاز انقلاب اسلامی که یکشنبه 

موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی با موضوع دستاوردهای علمی کشور در مرزهای 

https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-226620
http://www.kioskekhabar.ir/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86/
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-95/658340-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C
http://ofoghtehran.ir/49607/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://etemadonline.com/content/463133/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://eghtesaad24.ir/fa/news/95667/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ara-news.ir/fa/news/61589/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://rasaderooz.com/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.isna.ir/news/99111511799/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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روز مادر و زن،  دانش جهانی برگزار شد با گرامیداشت این ایام و تبریک ولادت حضرت زهرا )س( و فرارسیدن

 یکی از مهم ترین برکات انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی)ره( را ایجاد نگرش خودباوری در جوانان خواند

  سایت دیگر: ۳

 1399بهمن  18چهارشنبه  22:10 - برخط نیوز

 ایجاد نگرش خودباوری در جوانان، مهم ترین برکت انقلاب اسلامی است

 1399بهمن  18چهارشنبه  1۱:23 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 ایجاد نگرش خودباوری در جوانان، مهم ترین برکت انقلاب اسلامی است

 1399بهمن  1۱پنجشنبه  35:05 - روزنامه بازار کار
 رییس جهاددانشگاهی در وبینار خودباوری علمی اعجاز انقلاب اسلامی تاکید کرد:

 تولید پیشرفته ترین فناوری های موردنیاز کشور در جهاددانشگاهی

 

 معاون پژوهشی پژوهشکده برق جهاددانشگاهی اعلام کرد

هی/تحقق خودکفایی در فناوری ساخت نخستین قطار مترو با فناوری بومی جهاددانشگا

 سیستم ریلی شهری

 1399بهمن  14سه شنبه  0۱:18 - ایسنا

دکتر حمیدرضا صادق محمدی در گفتگو با ایسنا ، با اشاره به فعالیت های گروه مبدل 

گفت: این گروه  دانشگاهی جهادقدرت پژوهشکده برق های الکتریکی و سیستم های 

( صنعتی و باتری SPTپژوهشی در زمینه طرح های جدید سیستم های یوپی اس )

 شارژرها فعالیت پژوهشی می کند

  سایت دیگر: ۳

 1399بهمن  14سه شنبه  07:43 - خبرگزاری تابناک

 ساخت نخستین قطار مترو با فناوری بومی

 1399بهمن  14سه شنبه  05:89 - تولید ایرانی

 ساخت نخستین قطار مترو با فناوری بومی

https://www.barkhat.news/technology/161237748256/creating-an-attitude-of-self-confidence-in-the-youth-is-the-most-important-blessing-of-the-islamic-revolution
http://econews.ir/fa/content/2896422
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/342681/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99111309946/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.tabnak.ir/fa/news/1031766/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C
http://www.hamiyetolideirani.ir/news/24916/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C
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 1399بهمن  14سه شنبه  12:48 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 ساخت نخستین قطار مترو با فناوری بومی جهاددانشگاهی/تحقق خودکفایی در فناوری سیستم ریلی شهری

 

رییس دانشگاه از پروژه سیستم رانش واگن ملی مترو و محصول تلاش پژوهشگران جهاد 

 دانشگاهی علم و صنعت ایران بازدید کرد

 1399بهمن  05چهارشنبه  1۱:18 - دانشگاه علم و صنعت ایران

از کارگاه پروژه سیستم رانش واگن ملی مترو ،  1399بهمن  7دکتر ذاکری )رییس دانشگاه( و هیات همراه، 

 قطارعلم و صنعت ایران بازدید و در جریان آخرین اقدامات این واحد، بویژه برای تولید  دانشگاهی جهاددر 

 قرار گرفتند  ملی

 

 د دانشگاهی کشور و شهردار کرجدیدار رئیس جها

 1399بهمن  07سه شنبه  18:08 - ایسنا

دکتر حمیدرضا طیبی روز سه شنبه هفتم بهمن در نشستی با شهردار کرج با اشاره به 

بومی سازی ساخت رکتیفایر تامین کننده برق نیروی محرکه واگن های مترو توسط 

واحد علم وصنعت اظهار کرد: طراحی و ساخت اولین دستگاه  گاهیدانش جهادجهادگران 

آغاز و پس از طی مراحل طراحی، ساخت و انجام آزمایش های مربوطه مطابق استاندارد و دریافت  59از سال 

 به طور آزمایشی زیر بار قرار گرفت 91گواهینامه بین المللی در سال 

http://econews.ir/fa/content/2894181
http://www.iust.ac.ir/content/62439/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99110705029/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

  سایت دیگر: ۴

 1399بهمن  07سه شنبه  18:10 - برخط نیوز

 دیدار رئیس جهاد دانشگاهی کشور و شهردار کرج

 1399بهمن  07سه شنبه  1۱:11 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 دیدار رئیس جهاد دانشگاهی کشور و شهردار کرج

 1399بهمن  05چهارشنبه  09:28 - روزنامه بازار کار
 در راستای توسعه همکاری ها

 جهاد دانشگاهی کشور و شهردار کرجدیدار رئیس 

 1399بهمن  05چهارشنبه  09:81 - سپیدار آنلاین

 دیدار رئیس جهاد دانشگاهی کشور و شهردار کرج

 

 رئیس جهاد دانشگاهی به مهر خبر داد

 راه اندازی یک رام قطار ملی تا پایان اسفند

 1399بهمن  03جمعه  09:32 - خبرگزاری مهر

به خبرنگار مهر گفت: پروژه طراحی  ملی قطارحمیدرضا طیبی در خصوص آخرین وضعیت 

 تهران مترویواگنه ملی با حمایت معاون علمی و فناوری به شرکت  7ساخت یک رام قطار 

 با مدیریت شرکت مترو در حال انجام است

  سایت دیگر: 7

 1399بهمن  03جمعه  10:44 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 راه اندازی یک رام قطار ملی تا پایان اسفند

 1399بهمن  03جمعه  14:44 - فصل اقتصاد

 یان اسفندراه اندازی یک رام قطار ملی تا پا

 1399بهمن  03جمعه  1۱:87 - فصل تجارت

 راه اندازی یک رام قطار ملی تا پایان اسفند

 1399بهمن  03جمعه  15:22 - جام جم

https://www.barkhat.news/technology/161166108269/meeting-of-the-head-of-the-country-s-university-jihad-and-the-mayor-of-karaj
http://econews.ir/fa/content/2885090
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/342491/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC
http://www.p-sepidar.ir/ejtemayi/248709-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC.html
https://www.mehrnews.com/news/5127297/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/2878877
http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/630550/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
http://www.fasletejarat.com/Fa/News/454062/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
https://jamejamonline.ir/fa/news/1302031/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 رئیس جهاد دانشگاهی خبر داد؛
 راه اندازی یک رام قطار ملی تا پایان اسفند

 1399بهمن  03جمعه  15:39 - پایگاه خبری گسترش

 قطار ملی راه اندازی می شود

 1399بهمن  04شنبه  09:28 - پایداری ملی )پدافند غیر عامل(

 یان اسفندراه اندازی یک رام قطار ملی تا پا

 1399بهمن  04شنبه  10:15 - مرآت
 رئیس جهاد دانشگاهی خبر داد:

 راه اندازی یک رام قطار ملی تا پایان اسفند

 

 موفقیت آمیز بودن ساخت پیچیده ترین بخش قطار ملی در جهاددانشگاهی

 1399دی  30سه شنبه  13:28 - ایرنا

 طارقدکتر روز سه شنبه افزود: کسب فناوری و طراحی و ساخت پیچیده ترین بخش طرح 

واگذار شد که با موفقیت به انجام  جهاددانشگاهییعنی سیستم کامل رانش آن به  ملی

 رسید

  سایت دیگر: 5

 1399بهمن  02پنجشنبه  10:88 - روزنامه مناقصه مزایده

 ن ساخت قطار جهاددانشگاهیالزام به انتقال فناوری برای مناقصه گرا

 

 رییس جهاددانشگاهی با اشاره به بازدیدهای مسوولان از سیستم رانش واگن های مترو تاکید کرد؛

https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-149284
http://paydarymelli.ir/fa/news/62404/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
http://meraatnews.com/content/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84190262/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://monaghesatiran.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/87199-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C.html
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

هزار واگن با  50موفقیت در ساخت پیچیده ترین قسمت قطارملی در جهاددانشگاهی/نیاز به 

 گسترش خطوط مترو

 1399دی  30سه شنبه  11:40 - ایسنا

به گزارش ایسنا، دکتر حمیدرضا طیبی با اشاره به چهار بازدیدی که در روزهای گذشته 

با حضور مسوولان کشوری از پروژه مهم سیستم رانش واگن های مترو در واحد علم و 

صنعت برگزار شد گفت: اجرای پروژه قطارملی مهم ترین پروژه کشور با این حجم از ساخت 

بومی خواهد بود، لذا با حضور در این بازدیدها و تشریح توانمندی های داخل و با فناوری پیشرفته 

با موفقیت به سرانجام رسیده و ساخت داخل و  ملی قطاربه سهم خود تلاش کردم تا پروژه  جهاددانشگاهی

 تولید انبوه آن هرچه سریع تر آغاز شود

  سایت دیگر: ۶

 1399دی  30سه شنبه  13:28 - باشگاه خبرنگاران

 ساخت موفقیت آمیز پیچیده ترین قسمت قطارملی در جهاددانشگاهی

 1399دی  30سه شنبه  14:87 - خبرگزاری تسنیم

 موفقیت آمیز بودن ساخت پیچیده ترین قسمت قطارملی در جهاددانشگاهی

 1399دی  30سه شنبه  18:18 - ی اقتصادی ایرانخبرگزار

 موفقیت آمیز بودن ساخت پیچیده ترین قسمت قطارملی در جهاددانشگاهی

 1399دی  30سه شنبه  18:32 - ایکنا

 ساخت پیچیده ترین قسمت قطار ملی در جهاددانشگاهی موفقیت آمیز بوده است

 1399دی  30سه شنبه  18:88 - خبرگزاری صدا و سیما

 موفقیت آمیز بودن ساخت پیچیده ترین قسمت قطارملی در جهاددانشگاهی

 1399دی  30سه شنبه  17:02 - تحلیل بازار

 ساخت پیچیده ترین قسمت قطار در داخل کشور

 

 معاون سازمان برنامه وبودجه خبرداد

https://www.isna.ir/news/99103022007/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2
https://www.yjc.ir/fa/news/7634985/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/30/2435756/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://econews.ir/fa/content/2875745
https://iqna.ir/fa/news/3948703/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.iribnews.ir/fa/news/2991905/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.tahlilbazaar.com/news/68604/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

ارایه کمک های فناورانه برای پژوهش های کاربردی جهاددانشگاهی/افزایش بودجه پژوهش 

 در سال آینده

 1399دی  27شنبه  18:23 - ایسنا

به گزارش ایسنا، دکتر حمید پوراصغری معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان 

ی، امور زیربنایی و تولیدی این سازمان به همراه برنامه و دکتر حمیدرضا عدل معاون فن

دی ماه از توانمندی های این نهاد  27شنبه  جهاددانشگاهیدکتر حمیدرضا طیبی رییس 

در واحد علم و صنعت بازدید و در جریان پیشرفت این  ملی قطاربرای تولید سیستم رانش واگن های پروژه 

 پروژه قرار گرفتند

  سایت دیگر: ۲

 1399دی  27شنبه  18:80 - آقای خبر

 ارایه کمک های فناورانه برای پژوهش های کاربردی جهاددانشگاهی/افزایش بودجه پژوهش در سال آینده

 1399دی  27شنبه  1۱:8۱ - خبرگزاری اقتصادی ایران

 پژوهش های کاربردی جهاددانشگاهی/افزایش بودجه پژوهش در سال آیندهارایه کمک های فناورانه برای 

 

 لزوم گسترش همکاری های فناورانه جهاددانشگاهی با کشورهای دوست و منطقه

 1399دی  2۱جمعه  12:12 - خبرگزاری اقتصادی ایران

دی ماه( به همراه دکتر حمیدرضا طیبی رییس  28به گزارش ایسنا، دکتر علی آقامحمدی روز پنجشنبه )

ر د ملی قطاردر بازدید از توانمندی های این نهاد برای تولید سیستم رانش واگن های پروژه  جهاددانشگاهی

ه ای از امور را تعریف کنیم و واحد علم و صنعت با تاکید بر اینکه در اجرای پروژه های صنعتی باید زنجیر

می تواند با کشورهای دوست و منطقه پروژه های مشترک فناورانه  جهاددانشگاهیتشکیل دهیم، اظهار کرد: 

انجام گرفت می تواند در پروژه های فناورانه  19به اجرا درآورد، همانند کاری که در بحث تولید واکسن کووید

 نیز تعریف شود

https://www.isna.ir/news/99102720241/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://aghayekhabar.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%87/
http://econews.ir/fa/content/2872442
http://econews.ir/fa/content/2871042
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 آقامحمدی:

 ترش همکاری های فناورانه جهاددانشگاهی با کشور های دوستلزوم گس

 1399دی  28پنجشنبه  14:20 - خبرگزاری صدا و سیما

برنگار حوزه علم وفناوری گروه علمی فرهنگی هنری خبرگزاری صدا و سیما به گزارش خ

دی به  28، آقای علی آقا محمدی صبح امروز جهاددانشگاهیبه نقل از روابط عمومی 

در بازدید از توانمندی های این نهاد  جهاددانشگاهیهمراه دکتر حمیدرضا طیبی رییس 

در واحد علم و صنعت با تاکید بر اینکه در اجرای طرح  ملی ارقطبرای تولید سیستم رانش واگن های پروژه 

ور می تواند با کش جهاددانشگاهیهای صنعتی باید زنجیره ای از امور را تعریف کنیم و تشکیل دهیم افزود: 

های دوست و منطقه طرح های مشترک فناورانه را به اجرا درآورد، همانند کاری که در بحث تولید واکسن 

 انجام گرفت می تواند در طرح های فناورانه نیز تعریف شود 19کووید

  سایت دیگر: 7

 1399دی  28پنجشنبه  1۱:13 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 لزوم گسترش همکاری های فناورانه جهاددانشگاهی با کشورهای منطقه

 1399دی  2۱جمعه  30:10 - تحلیل بازار

 لزوم گسترش همکاری های فناورانه جهاد دانشگاهی با کشورهای دوست

 1399دی  2۱جمعه  11:14 - ایسنا
 مصلحت نظام تاکید کردعضو مجمع تشخیص 

 لزوم گسترش همکاری های فناورانه جهاددانشگاهی با کشورهای دوست و منطقه

 1399دی  2۱جمعه  14:47 - زاری دانشجوخبرگ

 لزوم گسترش همکاری های فناورانه جهاددانشگاهی با کشورهای دوست و منطقه

 1399دی  2۱جمعه  18:18 - خارگ نیوز

 لزوم گسترش همکاری های فناورانه جهاددانشگاهی با کشورهای دوست و منطقه

 1399دی  2۱جمعه  18:34 - دیپلماسی ایرانی

شخیص مصلحت نظام تاکید کرد لزوم گسترش همکاری های فناورانه جهاددانشگاهی با عضو مجمع ت

 کشورهای دوست و منطقه

https://www.iribnews.ir/fa/news/2987087/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
http://econews.ir/fa/content/2870545
https://www.tahlilbazaar.com/news/67751/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/99102619447/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%88
https://snn.ir/fa/news/905269/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
https://www.khargnews.ir/fa/news/20800/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/1999066/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
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 1399دی  27شنبه  13:08 - روزنامه بازار کار
 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد:

 لزوم گسترش همکاری های فناورانه جهاددانشگاهی با کشورهای دوست و منطقه

 

 درصد سهم دولت از اوراق مشارکت مترو در حساب شهرداری تهران 10

 1399دی  24چهارشنبه  15:10 - خبرگزاری صدا و سیما

در راه است ... سید مناف هاشمی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به  ملی قطار

ر افزود: ساخت این قطار حدود یک سال پیش با مشارکت در کشو ملی قطارساخت 

 شهرداری تهران و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور کلید خورد

  سایت دیگر: 5

 1399دی  24رشنبه چها 20:13 - تحلیل بازار

 درصد سهم دولت از اوراق مشارکت مترو در حساب شهرداری تهران 80

 

 درصد پیشرفت فیزیکی دارد 10ساخت قطار ملی بیش از 

 1399دی  23سه شنبه  14:8۱ - آریا

درصد  50متشکل از هفت واگن به مرحله  ملی قطارشهر: ساخت یک رام  -خبرگزاری آریا 

 پیشرفت فیزیکی رسیده است و تا پایان امسال روی ریل مترو حرکت خواهد کرد ... 

ه بود که تفاهم نامه ای سه جانبه با موضوع ساخت یک به گزارش شهر، تیر سال گذشت

میان شهرداری تهران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همچنین صندوق نوآوری و  ملی قطاررام 

 شکوفایی منعقد شد

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/342231/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
https://www.iribnews.ir/fa/news/2986321/%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.tahlilbazaar.com/news/67546/%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.aryanews.com/News/120210112145459945/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-80-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

  سایت دیگر: ۲

 1399دی  23سه شنبه  1۱:23 - خبر یزد

 درصد پیشرفت فیزیکی دارد 50ساخت قطار ملی بیش از 

 1399دی  23سه شنبه  19:25 - پیام مازند

 درصد پیشرفت فیزیکی دارد 50ساخت قطار ملی بیش از 

 

 معاون حمل و نقل شهرداری تهران:

 هزار واگن متروی جدید در تهران و کلان شهرها نیاز است۳

 1399دی  22دوشنبه  14:85 - ایرنا

، سید مناف هاشمی معاون حمل جهاددانشگاهیبه گزارش روز دوشنبه روابط عمومی 

و حمیدرضا  تهران مترویونقل و ترافیک شهرداری تهران، علی امام مدیرعامل شرکت 

دی ماه( با حضور در کارگاه پروژه سیستم رانش  22امروز ) جهاددانشگاهیطیبی رییس 

 واحد علم و صنعت از مراحل پیشرفت این پروژه ملی بازدید کردند جهاددانشگاهیواگن های مترو در 

  سایت دیگر: ۴

 1399دی  22دوشنبه  18:22 - تولید ایرانی

 در تهران و کلان شهرها نیاز است هزار واگن متروی جدید3

 1399دی  22دوشنبه  18:82 - اقتصادگردان
 معاون حمل و نقل شهرداری تهران:

 هزار واگن متروی جدید در تهران و کلان شهرها نیاز است3

 1399دی  22دوشنبه  15:48 - فصل اقتصاد

 هزار واگن متروی جدید در تهران و کلان شهرها نیاز است3

 1399دی  22 دوشنبه 22:0۱ - فصل تجارت

 هزار واگن متروی جدید در تهران و کلان شهرها نیاز است3

http://www.yazd-online.ir/Fa/News/168357/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-80-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.mazan-online.ir/Fa/News/174843/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-80-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84181767/%DB%B3%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.hamiyetolideirani.ir/news/24391/%DB%B3%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2
http://eghtesadgardan.ir/fa/news/166946/%DB%B3%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/625822/3%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.fasletejarat.com/Fa/News/450642/3%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 

 

 

۱1 

 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 

 هزار واگن متروی جدید۳نیاز تهران و سایر کلان شهر ها به 

 1399دی  22دوشنبه  14:28 - خبرگزاری صدا و سیما

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه گروه علمی فرهنگی هنری خبرگزاری صدا و سیما به 

، آقایان دکتر سید مناف هاشمی معاون حمل ونقل دانشگاهی جهادنقل از روابط عمومی 

و دکتر  تهران مترویو ترافیک شهرداری تهران، مهندس علی امام مدیرعامل شرکت 

دی( با حضور در کارگاه طرح سیستم رانش واگن های مترو  22امروز ) جهاددانشگاهیحمیدرضا طیبی رییس 

 این طرح ملی بازدید کردندواحد علم و صنعت از مراحل پیشرفت  جهاددانشگاهیدر 

  سایت دیگر: 1

 1399دی  22دوشنبه  14:47 - آریا

 سه هزار واگن متروی جدید نیاز داریم در تهران و دیگر کلان شهر ها به

 1399دی  22دوشنبه  1۱:01 - ایسنا
 ی سیستم رانش تاکید شد؛ در بازدید معاون شهرداری و مدیرعامل متروی تهران از پروژه

 هزار واگن جدید مترو/لزوم تولید انبوه قطار ملی با همکاری جهاددانشگاهی3نیاز تهران و کلانشهرها به 

 1399دی  22دوشنبه  1۱:40 - شفاف نیوز
 سیستم رانش تاکید شد؛در بازدید معاون شهرداری و مدیرعامل متروی تهران از پروژه ی 

 هزار واگن جدید مترو/لزوم تولید انبوه قطار ملی با همکاری جهاددانشگاهی3نیاز تهران و کلانشهرها به 

 1399دی  22دوشنبه  1۱:48 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 هزار واگن جدید مترو/لزوم تولید انبوه قطار ملی با همکاری جهاددانشگاهی3 نیاز تهران و کلانشهرها به

 1399دی  22دوشنبه  17:4۱ - ایکنا

 مشکل تولید فناوری در کشور نداریم / تلاش برای راه اندازی آزمایشگاه های مرجع

 1399دی  22دوشنبه  17:49 - تین نیوز

 دید متروهزار واگن ج3نیاز تهران و کلانشهرها به 

 1399دی  22دوشنبه  15:48 - باشگاه خبرنگاران

هزار واگن متروی جدید/ لزوم تولید انبوه قطار ملی با همکاری 3نیاز تهران و سایر کلان شهر ها به 

 جهاددانشگاهی

https://www.iribnews.ir/fa/news/2983709/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://www.aryanews.com/News/20210111143603672/%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://www.isna.ir/news/99102216766/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87
http://www.shafaf.ir/fa/news/517856/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://econews.ir/fa/content/2866577
https://iqna.ir/fa/news/3947115/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-225391
https://www.yjc.ir/fa/news/7626923/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C


 

 

 

 

۱2 

 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 1399دی  23سه شنبه  01:1۱ - ترابر نیوز

 هزار واگن جدید مترو3نیاز تهران و کلانشهرها به 

 

 رییس هیات عامل ایدرو در بازدید از پروژه سیستم رانش واگن های مترو تاکید کرد:

انمندی های جهاددانشگاهی در لزوم انبوه سازی تولید واگن های قطار ملی/ استقبال از تو

 این حوزه

 1399دی  21یکشنبه  12:40 - ایسنا

به گزارش ایسنا، مهندس محسن صالحی نیا، معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان 

 ،جهاددانشگاهیع ایران )ایدرو( و دکتر حمیدرضا طیبی، رییس گسترش و نوسازی صنای

دی ماه( از روند اجرای پروژه طراحی و تولید سیستم رانش واگن های  21صبح امروز )

قرار  ملی قطاربازدید و در جریان آخرین اقدامات برای تولید  جهاددانشگاهیمترو در واحد علم و صنعت 

 گرفتند

  سایت دیگر: ۹

 1399دی  21یکشنبه  13:03 - تین نیوز

 لزوم انبوه سازی تولید واگن های قطار ملی

 1399دی  21یکشنبه  13:14 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 وه سازی تولید واگن های قطار ملی/ استقبال از توانمندی های جهاددانشگاهی در این حوزهلزوم انب

 1399دی  21یکشنبه  18:28 - خبرگزاری صدا و سیما
 با تشکیل یک کنسرسیوم

 لزوم انبوه سازی تولید واگن های قطار ملی

 1399دی  21یکشنبه  17:03 - آریا

 لزوم انبوه سازی تولید واگن های قطار ملی

 1399دی  21یکشنبه  15:33 - تحلیل بازار

 لزوم انبوه سازی تولید واگن های قطار ملی

http://www.tarabarnews.com/view/93501/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://www.isna.ir/news/99102115620/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-225296
http://econews.ir/fa/content/2864710
https://www.iribnews.ir/fa/news/2982613/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C
http://www.aryanews.com/News/20210110170020725/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%8A
https://www.tahlilbazaar.com/news/66679/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C


 

 

 

 

۱3 

 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 1399دی  21یکشنبه  19:1۱ - ترابر نیوز

 لزوم انبوه سازی تولید واگن های قطار ملی

 1399دی  21یکشنبه  21:43 - ریل نیوز

 لزوم انبوه سازی تولید واگن های قطار ملی/ استقبال از توانمندی های جهاددانشگاهی در این حوزه

 1399دی  22دوشنبه  0۱:38 - اتحاد آنلاین

 نمندی های جهاددانشگاهی در این حوزهلزوم انبوه سازی تولید واگن های قطار ملی/ استقبال از توا

 1399دی  22دوشنبه  09:39 - روزنامه بازار کار
 سیستم رانش واگن های مترو تاکید کرد:رییس هیات عامل ایدرو در بازدید از پروژه 

 لزوم انبوه سازی تولید واگن های قطار ملی با تشکیل یک کنسرسیوم

 

 سوت قطار ملی در مترو تهران به صدا در می آید

 1399دی  21یکشنبه  05:25 - نیوزنصیر 

... 

  سایت دیگر: 5۲

 1399دی  21یکشنبه  07:85 - ایرنا

 سوت قطار ملی در مترو تهران به صدا در می آید

 1399دی  21یکشنبه  05:31 - امروز نیوز

 سوت قطار ملی در مترو تهران به صدا در می آید

 1399دی  21یکشنبه  09:03 - تین نیوز

 سوت قطار ملی در مترو تهران به صدا در می آید

 1399دی  21یکشنبه  09:43 - خانه صنعت و معدن تهران

 سوت قطار ملی در مترو تهران به صدا در می آید

 1399دی  21یکشنبه  10:00 - فصل اقتصاد

 سوت قطار ملی در مترو تهران به صدا در می آید

 1399دی  21یکشنبه  10:83 - پدال نیوز

http://www.tarabarnews.com/view/93480/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C
http://rail-news.ir/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1/
http://etehadonline.com/news/839652/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/342106/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%85
https://www.nasirnews.ir/%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C/
https://www.irna.ir/news/84179568/%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/381745/%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-225256
http://www.tehranhim.com/news/%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C.html
http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/625030/%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D8%AF
http://pedalnews.ir/fa/news/135584/%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D8%AF


 

 

 

 

۱4 

 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 سوت قطار ملی در مترو تهران به صدا در می آید

 1399دی  21یکشنبه  11:28 - فصل تجارت

 سوت قطار ملی در مترو تهران به صدا در می آید

 1399دی  21یکشنبه  11:87 - قدس آنلاین

 رونمایی از نخستین قطار ملی در دهه فجر

 1399دی  21یکشنبه  1۱:01 - پرشین خودرو

 ملی در مترو تهران به صدا در می آید سوت قطار

 1399دی  21یکشنبه  1۱:43 - پایگاه خبری گسترش

 رونمایی از نخستین قطار ملی در دهه فجر

 1399دی  21یکشنبه  21:43 - ریل نیوز

 می آید سوت قطار ملی در مترو تهران به صدا در

 1399دی  22دوشنبه  00:82 - بازار نیوز

 سوت قطار ملی در مترو تهران به صدا در می آید

 

 رییس جهاددانشگاهی در بازدید از روند اجرای پروژه سیستم رانش واگن های مترو تاکید کرد:

 تولید قطار ملی با استانداردهای بین المللی و فناوری بومی

 1399دی  15پنجشنبه  09:33 - ایسنا

به همراه دکتر محمدرضا  جهاددانشگاهیبه گزارش ایسنا، دکتر حمیدرضا طیبی، رییس 

مدیرکل دفتر تخصصی  پورعابدی، معاون پژوهش و فناوری و مهندس ولی الله روشن،

علوم پایه، فنی و مهندسی این نهاد با حضور در واحد علم و صنعت از پروژه سیستم رانش 

 واگن های مترو بازدید کرد

  سایت دیگر: 51

 1399دی  15پنجشنبه  09:3۱ - برخط نیوز

 تولید قطار ملی با استانداردهای بین المللی و فناوری بومی

http://www.fasletejarat.com/Fa/News/450106/%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D8%AF
http://qudsonline.ir/news/735537/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1
https://persiankhodro.com/show_news/129471/%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D8%AF
https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-146792
http://rail-news.ir/%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C/
https://bazarnews.ir/fa/news/83318/%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99101813592/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/160999950283/production-of-national-trains-with-international-standards-and-local-technology


 

 

 

 

۱8 

 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 1399دی  15پنجشنبه  10:12 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 ار ملی با استانداردهای بین المللی و فناوری بومیتولید قط

 1399دی  15پنجشنبه  10:82 - خبرگزاری مهر
 رئیس جهاد دانشگاهی:

 ومیتولید قطار ملی با استانداردهای بین المللی و فناوری ب

 1399دی  15پنجشنبه  11:15 - تین نیوز

 تولید قطار ملی با استانداردهای بین المللی و فناوری بومی

 1399دی  15پنجشنبه  11:38 - فصل اقتصاد

 تولید قطار ملی با استانداردهای بین المللی و فناوری بومی

 1399دی  15پنجشنبه  11:81 - بسیج پرس

 ردهای بین المللی و فناوری بومیتولید قطار ملی با استاندا

 1399دی  15پنجشنبه  12:15 - موج رسا

 تولید قطار ملی با استانداردهای بین المللی و فناوری بومی

 1399دی  15پنجشنبه  12:30 - بولتن نیوز
 رئیس جهاد دانشگاهی:

 تولید قطار ملی با استانداردهای بین المللی و فناوری بومی

 1399دی  15پنجشنبه  12:38 - فصل تجارت

 تولید قطار ملی با استانداردهای بین المللی و فناوری بومی

 1399دی  15پنجشنبه  13:01 - ری صدا و سیماخبرگزا
 رییس جهاددانشگاهی خبرداد

 تولید قطار ملی با استاندارد های بین المللی و فناوری بومی

 1399دی  15پنجشنبه  13:11 - باشگاه خبرنگاران

 کواگن موردنیاز کشور در فاز ی 420قرارداد تامین 

 1399دی  15پنجشنبه  17:08 - خبرگزاری دانشجو

 تولید قطار ملی با استاندارد های بین المللی و فناوری بومی

 1399دی  15پنجشنبه  15:12 - ایکنا

 تولید قطار ملی با استانداردهای بین المللی و فناوری بومی در جهاددانشگاهی

 1399دی  19جمعه  02:13 - ریل نیوز

 تولید قطار ملی با استاندارد های بین المللی و فناوری بومی

 1399دی  20شنبه  09:13 - شورای عالی انقلاب فرهنگی
 دکتر طیبی تأکید کرد:

 دهای بین المللی و فناوری بومیتولید قطار ملی با استاندار

http://econews.ir/fa/content/2861348
https://www.mehrnews.com/news/5116334/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-225119
http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/624217/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C
http://basijpress.ir/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84/
http://www.mojerasa.ir/khabar/18927/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C
https://www.bultannews.com/fa/news/702555/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C
http://www.fasletejarat.com/Fa/News/449481/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C
http://www.iribnews.ir/fa/news/2979614/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/news/7622059/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%B4%DB%B2%DB%B0-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9
https://snn.ir/fa/news/903506/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/3946337/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://rail-news.ir/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C/
https://sccr.ir/News/15882/1/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C


 

 

 

 

۱۱ 

 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 

شرکت داخلی چگونه برای بومی سازی  55به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری: 

 واگن مترو همکاری می کند

 1399دی  10چهارشنبه  13:30 - دولت

، واگن سازان و شرکت های فعال این حوزه تهران متروگروه ریلی این ستاد با همکاری 

پروژه کلان بومی سازی قطعات مورد استفاده در مترو را آغاز کرده است به طوری که قبل 

درصد بود و مطابق اهداف پروژه  25از شروع این پروژه ساخت داخل واگن مترو در کشور 

درصدی در طراحی و دانش فنی واگن مترو محقق  58بومی سازی واگن مترو تا پایان سال، داخلی سازی 

 خواهد شد

  سایت دیگر: ۴

 1399دی  13شنبه  12:23 - خبرگزاری فارس

 ن مترو همکاری می کنندشرکت داخلی چگونه برای بومی سازی واگ 11

 1399دی  13شنبه  12:87 - شبکه ایران کالا

 شرکت داخلی 11بومی سازی واگن های مترو با همکاری 

 1399دی  13شنبه  13:01 - آقای خبر

 واگن مترو همکاری می کنند شرکت داخلی چگونه برای بومی سازی 11

 1399دی  18دوشنبه  00:13 - هم اندیشی

 شرکت داخلی چگونه برای بومی سازی واگن مترو همکاری می کنند 11

 

 کسب وکارهای دیجیتالی و خلق ثروت بر بستر اینترنت

http://dolat.ir/detail/354511
https://farsnews.ir/news/13991011000506/-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.iktv.ir/newsdetail/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF/48909/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-11-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://aghayekhabar.ir/11-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86/
http://www.hamandishi.ir/news/418939/


 

 

 

 

۱7 

 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 1399آذر  29شنبه  09:40 - ایسنا

 هادجحبیب الله اصغری در وبینار کسب وکار دیجیتالی عنوان کرد: مدل توسعه نوآوری در 

به عنوان بزرگ ترین نهاد پژوهشی و فناوری کشور و یک نهاد عمومی غیر  دانشگاهی

 هیئت علمی پیاده سازی شده است 900عضو تمام بخش و  7000دولتی با حدود 

  سایت دیگر: ۲

 1399آذر  29شنبه  09:4۱ - اتحاد آنلاین

 و خلق ثروت بر بستر اینترنت کسب وکارهای دیجیتالی

 1399آذر  29شنبه  10:03 - پایگاه خبری قلم

 کسب وکارهای دیجیتالی و خلق ثروت بر بستر اینترنت

 

 رییس جهاددانشگاهی در جلسه کمیته راهبری ساخت قطار ملی تأکید کرد

 قطار ملیاقتدار کشور در گرو انجام پروژه های بزرگ فناورانه است/ لزوم تولید انبوه 

 1399آذر  04سه شنبه  11:89 - ایسنا

با حضور دکتر حمیدرضا طیبی  ملی قطاربه گزارش ایسنا، در جلسه کمیته راهبری ساخت 

، دکتر منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، جهاددانشگاهییس ری

، مهندس مجتبی گلشنی تهران متروحمل ونقل پیشرفته، مهندس علی امام مدیرعامل 

مدیرعامل واگن سازی تهران و نمایندگانی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت های فعال در 

 واگن ملی در قالب یک سند ملی مورد تأکید قرار گرفت 420ار شد، تولید انجام پروژه برگز

  سایت دیگر: ۳

 1399آذر  04سه شنبه  12:8۱ - خبرگزاری اقتصادی ایران

 ولید انبوه قطار ملیاقتدار کشور در گرو انجام پروژه های بزرگ فناورانه است/ لزوم ت

 1399آذر  04سه شنبه  13:47 - ایکنا

 اقتدار کشور در گروی انجام پروژه های بزرگ فناورانه است

https://www.isna.ir/news/99092921951/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://etehadonline.com/news/839047/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://qalamna.ir/fa/news/208659/%DA%A9%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B3
https://www.isna.ir/news/99090403015/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/2804912
https://iqna.ir/fa/news/3937146/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 

 

 

۱5 

 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 1399آذر  04سه شنبه  13:83 - الی انقلاب فرهنگیشورای ع
 دکتر طیبی:

 اقتدار کشور در گرو انجام پروژه های بزرگ فناورانه است

 

 دکتر عاملی در ستاد راهبری نقشه جامع علمی:

ساله را  ۴میان سنجش و پذیرش در کنکور باید تفکیک قائل شویم/ کنکور فرایند ارزیابی 

 ته کرده استساع ۴تبدیل به ارزیابی 

 1399آبان  24شنبه  09:47 - شورای عالی انقلاب فرهنگی

 جهادبه گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر حمیدرضا طیبی، رئیس 

رو برای مت ملی قطاردر پیش از دستور این جلسه با اشاره به پروژه ساخت یک  دانشگاهی

و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور اظهار داشت: اکنون  دانشگاهی جهادبا همکاری 

این پروژه در حال ساخت است، متأسفانه زمزمه هایی مبنی بر خرید واگن از خارج از کشور مطرح شده که 

 ضرورت دارد رسیدگی شود

  سایت دیگر: 5۹

 1399آبان  24شنبه  10:23 - خبرگزاری مهر
 دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی :

 برای پذیرش بدون کنکور باید بین سنجش و پذیرش تفکیک قائل شویم

 1399آبان  24شنبه  10:87 - خبرگزاری دانشجو

سال است نتوانستیم تصمیم جدیدی درباره  42باید میان سنجش و پذیرش در کنکور تفکیک قائل شویم / 

 کنکور بگیریم

 1399آبان  24شنبه  10:85 - کیوسک خبر

ر بسیار فعال و قدرتمند است/ سوابق تحصیلی فعلی مورد اعتماد مافیای کنکور برای جلوگیری از حذف کنکو

 جامعه نیست

 1399آبان  24شنبه  11:00 - ایلنا

https://sccr.ir/News/15352/1/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://sccr.ir/News/15226/1/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85
https://www.mehrnews.com/news/5070764/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85
https://snn.ir/fa/news/889517/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85-%DB%B4%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://www.kioskekhabar.ir/%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/995340-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


 

 

 

 

۱9 

 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 ه جامع علمی مطرح شد:در ستاد راهبری نقش
مافیای کنکور برای جلوگیری از حذف کنکور بسیار فعال و قدرتمند است/ سوابق تحصیلی فعلی مورد اعتماد 

 جامعه نیست

 1399آبان  24شنبه  11:04 - ایسنا
 دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد؛

 باید میان سنجش و پذیرش تفکیک قائل شویم

 1399آبان  24شنبه  11:07 - پانا
 در ستاد راهبری نقشه جامع علمی مطرح شد؛

 مافیای کنکور برای جلوگیری از حذف کنکور بسیار فعال و قدرتمند است

 1399آبان  24شنبه  11:15 - ۲۴خبر 

 دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی : کنکور یک نظام ارزیابی و پذیرشی است

 1399آبان  24شنبه  11:33 - ایرنا
 دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:

 سنجش داوطلبان کنکور بر اساس سوابق تحصیلی و آزمون انجام شود

 1399آبان  24شنبه  11:81 - باشگاه خبرنگاران

 ار سنجش و پذیرش عادت کرده ایمبه هنج

 1399آبان  24شنبه  12:05 - روزنامه بازار کار
 دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:

 یلی و آزمون انجام شودسنجش داوطلبان کنکور بر اساس سوابق تحص

 1399آبان  24شنبه  12:17 - خرداد نیوز

 استمافیای کنکور برای جلوگیری از حذف کنکور بسیار فعال و قدرتمند 

 1399آبان  24شنبه  13:23 - ایمنا
 دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:

 سنجش داوطلبان کنکور بر اساس سوابق تحصیلی و آزمون انجام شود

 1399آبان  24شنبه  13:28 - روزنامه سراج

 4ساله را تبدیل به ارزیابی  4میان سنجش و پذیرش در کنکور باید تفکیک قائل شویم/ کنکور فرایند ارزیابی 

 ساعته کرده است

 1399آبان  24شنبه  13:89 - خبرگزاری تسنیم

 تاکید دوباره عاملی برتفکیک سنجش و پذیرش در کنکور

 1399آبان  24شنبه  18:22 - خبرگزاری برنا
 سعید رضا عاملی:

 نتوانستیم تصمیم جدیدی درباره کنکور بگیریمسال است  42

https://www.isna.ir/news/99082415854/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85
http://www.pana.ir/news/1138572
http://www.24-news.ir/news/50015/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84109391/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7558620/%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D9%85
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/340215/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.khordadnews.ir/fa/news/352348/%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.imna.ir/news/455341/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://serajonline.com/News/OnlineNewsItem/788
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/24/2389055/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1087510
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 1399آبان  24شنبه  18:45 - خبرنامه دانشجویان ایران
 دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی:
 ور باید بین سنجش و پذیرش تفکیک قائل شویمبرای پذیرش بدون کنک

 1399آبان  24شنبه  17:29 - خبرگزاری فارس

 باید میان سنجش و پذیرش در کنکور تفکیک قائل شویم |فارس من

 1399آبان  2۱دوشنبه  05:40 - دانا

 برای پذیرش بدون کنکور باید بین سنجش و پذیرش تفکیک قائل شویم

 1399آبان  2۱دوشنبه  11:47 - اخبار پیام نور

 ذیرش تفکیک قائل شویمبرای پذیرش بدون کنکور باید بین سنجش و پ

 

بازار در مقابل انتقال فناوری در خریدهای خارجی/ اراده داشته باشیم در کار با خارجی ها 

 صاحب فناوری می شویم

 1399آبان  20سه شنبه  1۱:23 - خبرگزاری فارس

یکی از صنایع مهم کشور که این روزها هم مثل همیشه در مرکز توجه اقتصادی و اجتماعی 

کشور در  دانشگاهی جهادکشور قرار دارد، صنعت خودرو و حمل و نقل است که مجموعه 

این باره پروژه های فناورانه ای دارد که این پروژه ها دقیقا مرکز نیاز واقعی روز این صنایع 

 را هدف گذاری کرده اند

  سایت دیگر: 5

 1399آبان  23جمعه  1۱:0۱ - روزنامه مناقصه مزایده

 آیا انتقال فناوری در خرید های خارجی فراموش شده است؟!

 

https://iusnews.ir/fa/news-details/376071/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85/
https://farsnews.ir/news/13990824000265/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%86%7C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85
http://danakhabar.com/fa/news/1252940/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85
https://pnuna.com/68789/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B0/
https://farsnews.ir/news/13990817000598/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1
http://monaghesatiran.ir/145-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-it/83951-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

مدیریت زنجیره ی فناوری محصولات استراتژیک با مشارکت جهاد دانشگاهی/ حمایت از 

 رساخت داخل و بومی سازی محصولات و تجهیزات مورد نیاز کشو

 1399آبان  20سه شنبه  18:35 - فصل تجارت

در نشست هم اندیشی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت و  -فصل تجارت 

بر مدیریت زنجیره فناوری محصولات استراتژیک کشور با مشارکت  دانشگاهی جهادرییس 

 تاکید شد دانشگاهی جهاد

  سایت دیگر: 5

 1399ن آبا 20سه شنبه  18:84 - فصل اقتصاد

مدیریت زنجیره ی فناوری محصولات استراتژیک با مشارکت جهاد دانشگاهی/ حمایت از ساخت داخل و بومی 

 سازی محصولات و تجهیزات مورد نیاز کشور

 

مدیریت زنجیره ی فناوری محصولات استراتژیک با مشارکت جهاد دانشگاهی/ حمایت از 

 رد نیاز کشورساخت داخل و بومی سازی محصولات و تجهیزات مو

 1399آبان  20سه شنبه  10:47 - شاتا نیوز

 جهاددر نشست هم اندیشی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت و رییس 

 جهادت بر مدیریت زنجیره فناوری محصولات استراتژیک کشور با مشارک دانشگاهی

 تاکید شد دانشگاهی

  سایت دیگر: ۲۴

 1399آبان  20سه شنبه  11:32 - خبرگزاری صنایع
 معاون امور صنایع وزیر صنعت:

گروه کالایی در دستور کار است/ اجرای مدیریت زنجیره فناوری چندین محصول  140بومی سازی حدود 

 استراتژیک با مشارکت جهاد دانشگاهی

http://www.fasletejarat.com/Fa/News/433425/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/601883/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.shatanews.ir/news/997864-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C.html?t=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://sanayepress.com/1399/08/20/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 1399آبان  20سه شنبه  11:83 - صنعت کار

 جیره فناوری محصولات استراتژیک با مشارکت جهاد دانشگاهیمدیریت زن

 1399آبان  20سه شنبه  12:12 - سروش نیوز
 معاون امور صنایع وزیر صنعت:

گروه کالایی در دستور کار است/ اجرای مدیریت زنجیره فناوری چندین محصول  140بومی سازی حدود 

 استراتژیک با مشارکت جهاد دانشگاهی

 1399آبان  20سه شنبه  12:35 - تحلیل بازار

 مدیریت زنجیره فناوری محصولات استراتژیک با مشارکت جهاد دانشگاهی

 1399آبان  20سه شنبه  12:49 - پرشین خودرو

 استفاده از ظرفیت جهاد دانشگاهی برای ساخت داخل واگن مترو؛

 1399آبان  20سه شنبه  12:87 - ایرنا
 معاون وزیر صنعت:

 گروه کالایی بومی سازی می شود 140

 1399آبان  20سه شنبه  13:01 - خبرگزاری صدا و سیما
 ت جهاد دانشگاهیبا مشارک

 مدیریت زنجیره ی فناوری محصولات راهبردی

 1399آبان  20سه شنبه  13:07 - خبرگزاری مهر
 معاون وزیر صمت:

 گروه کالایی بومی سازی می شود 140

 1399آبان  20سه شنبه  13:11 - تجارت گردان

 گروه کالایی بومی سازی می شود 140

 1399آبان  20سه شنبه  13:25 - روزانه نیوز

 از فعالیت های فناورانه جهاد دانشگاهی حمایت می شود

 1399آبان  20سه شنبه  13:29 - آرمان اقتصادی

 گروه کالایی بومی سازی می شود 140

 1399آبان  20سه شنبه  13:38 - امروز نیوز

 گروه کالایی بومی سازی می شود 140

 1399آبان  20سه شنبه  13:81 - فصل اقتصاد

 گروه کالایی بومی سازی می شود 140

 1399آبان  20سه شنبه  13:83 - بانک و صنعت
 در نشست هم اندیشی معاون امور صنایع وزارت صمت و رییس جهاد دانشگاهی تاکید شد :

 اخل و بومی سازی محصولات و تجهیزات مورد نیاز کشورحمایت از ساخت د

https://www.sanatkaar.ir/60329/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://sorooshnews.com/1399/08/20/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://www.tahlilbazaar.com/news/53114/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://persiankhodro.com/show_news/127919/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
https://www.irna.ir/news/84105317/%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/2905953/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/5068215/%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://tejaratgardan.ir/%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/
https://roozanehnews.ir/8-632
https://armaneghtesadi.com/561447/1399/08/20/%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/
https://www.emrooznews.com/news/347463/%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/601810/140-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.bankosanat.ir/News/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.bos
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 1399آبان  20سه شنبه  13:8۱ - ایسکانیوز

 گروه کالایی بومی سازی می شود 140

 1399آبان  20سه شنبه  14:00 - پدال نیوز
 استفاده از ظرفیت جهاد دانشگاهی برای ساخت داخل واگن مترو؛

 بومی سازی مونولیت سرامیک کاتالیست خودرو

 1399آبان  20سه شنبه  14:21 - آریا

 مدیریت زنجیره ی فناوری محصولات راهبردی

 1399آبان  20سه شنبه  14:35 - فصل تجارت

 گروه کالایی بومی سازی می شود 140

 1399آبان  20سه شنبه  14:83 - میهن صنعت
 معاون وزیر صمت:

 گروه کالایی بومی سازی می شود 140

 1399 آبان 20سه شنبه  18:21 - جهان اقتصاد

 گروه کالا خبر داد 140معاون وزیر صمت از بومی سازی 

 1399آبان  20سه شنبه  21:14 - می متالز

اخت داخل و بومی مدیریت زنجیره ی فناوری محصولات استراتژیک با مشارکت جهاد دانشگاهی/ حمایت از س

 سازی محصولات و تجهیزات مورد نیاز کشور

 1399آبان  21چهارشنبه  00:29 - دنیای اقتصاد

 گروه کالایی بومی سازی می شود 140

 1399آبان  21چهارشنبه  09:22 - روزنامه مردم سالاری

 گروه کالایی بومی سازی می شود 140

 1399آبان  21چهارشنبه  10:87 - صنعت نیوز
 در نشست هم اندیشی معاون امور صنایع وزارت صمت و رییس جهاد دانشگاهی تاکید شد :

 هیمدیریت زنجیره ی فناوری محصولات استراتژیک با مشارکت جهاد دانشگا

 

 مشارکت جهاد دانشگاهی در مدیریت زنجیره فناوری چندین محصول استراتژیک

 1399آبان  19دوشنبه  21:80 - باشگاه خبرنگاران

http://www.iscanews.ir/news/1080569/%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://pedalnews.ir/fa/news/132698/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
http://www.aryanews.com/News/20201110134425805/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%8A-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A
http://www.fasletejarat.com/Fa/News/433404/140-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://mihansanat.com/fa/news/1/99738/%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://jahaneghtesad.com/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84/
https://www.me-metals.ir/News/NewsDetails.aspx?NID=141713
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-3/3710002-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://newspaper.mardomsalari.ir/5394/page/5/89600/%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://sanatnews.ir/detail.asp?lang_id=1&id=223235
https://www.yjc.ir/fa/news/7554044/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، حمید رضا طیبی 

در نشست هم اندیشی با مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع  جهاددانشگاهیرئیس 

آبان ماه در محل این وزارتخانه برگزار شد، بر استفاده  19وزارت صنعت، معدن و تجارت که 

برای حل مشکلات ونیاز های اساسی جامعه تاکید کرد و گفت:  جهاددانشگاهیاز توانمندی های فناورانه 

یزی و حمایت دولت چندین طرح فناورانه که مشکل صنعت کشورنیز هست، در با برنامه ر جهاددانشگاهی

 حال اجرا دارد

  سایت دیگر: ۴

 1399آبان  20سه شنبه  07:09 - ایسنا
 اهی و معاون امور صنایع وزارت صمت تاکید شد؛در نشست هم اندیشی رییس جهاددانشگ

 مدیریت زنجیره فناوری چندین محصول استراتژیک با مشارکت جهاددانشگاهی/حمایت از فعالیت های فناورانه

 1399آبان  20سه شنبه  09:49 - وزارت صنایع و معادن
 در نشست هم اندیشی معاون امور صنایع وزارت صمت و رییس جهاددانشگاهی تاکید شد

مدیریت زنجیره ی فناوری چندین محصول استراتژیک با مشارکت جهاددانشگاهی/ حمایت از ساخت داخل و 

 بومی سازی محصولات و تجهیزات مورد نیاز کشور

 1399آبان  20سه شنبه  10:83 - شورای عالی انقلاب فرهنگی
 دکتر طیبی مطرح کرد؛

 ری چندین محصول استراتژیکمشارکت جهاد دانشگاهی در مدیریت زنجیره فناو

 1399آبان  20سه شنبه  11:11 - روزنامه بازار کار
 م اندیشی رییس جهاددانشگاهی و معاون امور صنایع وزارت صمت تاکید شد؛در نشست ه

 مدیریت زنجیره فناوری چندین محصول استراتژیک با مشارکت جهاددانشگاهی

 

 اتوبوس های جدید در راهند

 1399آبان  14چهارشنبه  00:18 - همشهری

 

 دانشگاهی جهادهمکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و  حناچی ادامه داد: با

https://www.isna.ir/news/99082012971/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://mimt.gov.ir/news/997834-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C.html?t=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://sccr.ir/News/15195/1/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/340104/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/114754/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF.html
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   1400تا فروردین  1397مهر 

درصد برسانیم و امیدوارم تا بهمن امسال از  50درصد به  38تلاش کردیم که داخلی سازی واگن مترو را از 

 نخستین واگن ملی بهره برداری کنیم

 

 شهرداری بدون کمک دولت، توسعه حمل و نقل عمومی را دنبال کرد

 1399آبان  12دوشنبه  13:34 - آریا

تحریم زیبنده نیست اما باید بتوانیم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و تلاش برای کاهش 

یش تولید داخلی آن حرکتی در این جهت وابستگی ارزی در ساخت اتوبوس و مترو و افزا

 است که باید از آن استقبال کرد 

درصد برسانیم  50درصد به  38حناچی ادامه داد: در ساخت واگن مترو تلاش کردیم که داخلی سازی آن را از 

ست ریاو امیدوارم تا بهمن امسال از اولین واگن ملی بهره برداری کنیم که با همکاری معاونت علمی و فناوری 

 در حال ساخت است دانشگاهی جهادجمهوری و 

  سایت دیگر: 1

 1399آبان  12دوشنبه  14:07 - اقتصاد آنلاین
 اتوبوس و مینی بوس:100در مراسم بهره برداری از 

پشت تریبون داد نمی زنیم/ بدون کمک دولت توسعه حمل و نقل عمومی  حناچی خطاب به هاشمی: ما گله را

 را دنبال کردیم

 1399آبان  12دوشنبه  14:09 - پیام مازند

 عمومی را دنبال کرد شهرداری بدون کمک دولت، توسعه حمل و نقل

 1399آبان  12دوشنبه  17:25 - خبر یزد

 شهرداری بدون کمک دولت، توسعه حمل و نقل عمومی را دنبال کرد

 1399آبان  13سه شنبه  10:85 - دنیای خبر

 شهرداری بدون کمک دولت، توسعه حمل و نقل عمومی را دنبال کرد

 1399آبان  13سه شنبه  11:37 - انصاف نیوز

 حناچی: دولت یک ریال از تعهدات به شهرداری را عملی نکرد

 1399آبان  13سه شنبه  11:39 - آقای خبر

http://www.aryanews.com/News/120201102133136491/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-478443
http://www.mazan-online.ir/Fa/News/157487/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.yazd-online.ir/Fa/News/155469/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://donyaye-khabar.ir/?p=29497
http://www.ensafnews.com/266278/%D8%AD%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://aghayekhabar.ir/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9/
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 داری بدون کمک دولت، توسعه حمل و نقل عمومی را دنبال کردشهر

 1399آبان  13سه شنبه  14:08 - میزان

 توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی بدون کمک دولت

 1399آبان  13سه شنبه  18:1۱ - تازه نیوز

 ی نکردحناچی: دولت یک ریال از تعهدات به شهرداری را عمل

 

 گلایه ها را پشت تریبون داد نمی زنیم؛ آنجا که لازم باشد داد هم می زنیم

 1399آبان  12دوشنبه  12:37 - همشهری

 متروحوزه عمل و نقل عمومی محل اصلی رعایت عدالت اجتماعی است و رعایت فاصله اجتماعی در اتوبوس و 

ن ناوگان فعلی است ... شهردار تهران با اعلام اینکه اولین رام واگن ملی در بهمن نیازمند سه برابر شد تهران

رونمایی می شود،  دانشگاهی جهادماه با همکاری شهرداری تهران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 

ه مهم توسع از افزایش خطوط بی آر تی در تهران و بکارگیری اتوبوس های برقی به عنوان دیگر برنامه های

 حمل و نقل عمومی پایتخت نام برد

 

جهاد دانشگاهی برای رفع نیازهای اصلی فناورانه صنعت خودرو و حمل و نقل وارد عمل شد/ 

 جهاد سیستم رانش قطار می سازد

 1399مهر  20یکشنبه  18:42 - خبرگزاری فارس

مدتی است اما اخبار خوشی از استفاده از علم و توان داخلی در رفع نیازهای واقعی روز 

جامعه و صنعت دیده می شود که در این باره شاهد همکاری ها و قراردادهایی بین مجموعه 

کشور با صنایع مختلف کشور برای پاسخ گویی داخلی به نیازهای فناورانه  دانشگاهی هادج

 صنایع هستیم

https://www.mizanonline.com/fa/news/671069/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://www.tazenews.com/news/19698/%D8%AD%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://www.hamshahrionline.ir/news/561940/%DA%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D9%85
https://farsnews.ir/news/13990717000255/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

  سایت دیگر: 5

 1399مهر  21دوشنبه  05:44 - شورای عالی انقلاب فرهنگی
 طیبی:دکتر 

 جهاد دانشگاهی برای رفع نیازهای اصلی فناورانه صنعت خودرو و حمل و نقل وارد عمل شد

 

 نیاز فناورانه شهرداری اعلام شد ۴00

 1399شهریور  23یکشنبه  15:48 - آی سی تی نیوز

وی با اشاره به یکی از نتایج همکاری های شهرداری با معاونت علمی که منجر به تولید محصول بومی می 

 درصد داخلی سازی شده، دست پیدا می کنیم 58که تا  تهران مترویشود، افزود: تا پایان امسال به اولین رام 

 

 شهریور؛ مروری بر رویدادهای استان تهران در چهارم

 پلاک ثبتی در تهران 1واحد صنعتی تا تصویب باغ بودن  550از بهره برداری 

 1399شهریور  08چهارشنبه  10:37 - ایرنا

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در جریان بازدید شهردار، عضو مجمع تشخیص 

تهران از کارخانه واگن سازی و خط تولید اولین  اهیدانشگ جهادمصلحت نظام و رئیس 

هزار دستگاه اتوبوس گفت: در زمینه  4با اشاره به نیاز تهران به بیش از  ملی مترو قطاررام 

ساخت اتوبوس مکاتباتی که شهردار با دولت داشت، دولت تاکنون با خرید سه هزار دستگاه اتوبوس موافقت 

برای تامین مالی این خرید هستیم، همچنین برابر رایزنی های صورت گرفته  کرده است و به دنبال راه هایی

 واگن به نتایجی رسیده ایم و امیدواریم این ظرفیت به زودی فعال شود 210برای تامین مالی قرارداد ساخت 

https://sccr.ir/News/14857/1/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%AF
https://ictnews.ir/post/8690/%DB%B4%DB%B0%DB%B0_%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84016759/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%DB%B5-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 

 مترو نیازمند کمک فرابخشی است

 9139شهریور  04سه شنبه  11:37 - آریا

 

سوم  -به گزارش خبرگزاری آریا، اقای پیروز حناچی شهردار تهران شامگاه دوشنبه 

 ملی متروی قطاردر بازدید از کارخانه واگن سازی تهران و خط تولید اولین رام  -شهریور

از مردم تهران انجام شد آلودگی و ترافیک بزرگترین مشکل  139۱گفت : طبق آخرین نظرسنجی که در سال 

شهر تهران بود البته شاید امروز بزرگترین مشکل مسائل اقتصادی باشد اما امروز هم ما با مشکل ترافیک و 

ترافیک و آلودگی برای تهران آلودگی مواجهیم و من راهی جز توسعه حمل و نقل عمومی را برای حل معضل 

 نمی شناسم

  سایت دیگر: ۳

 1399شهریور  04سه شنبه  12:40 - سلام نو

 هزار تومان است 12قیمت واقعی بلیط مترو در تهران 

 1399شهریور  08چهارشنبه  12:04 - همشهری

 هزار واگن مترو4نیاز کلانشهر ها به

 1399شهریور  08چهارشنبه  17:81 - ریل نیوز

 هزار واگن مترو4نیاز کلانشهر ها به

 

 هزار دستگاه اتوبوس ۳موافقت دولت با خرید 

 1399شهریور  04سه شنبه  11:23 - خبرگزاری برنا

http://www.aryanews.com/News/20200825110250589/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://salameno.ir/news/55167805/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/108647/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%874%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88.html
http://rail-news.ir/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87%DB%B4%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88/
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1049288
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سید مناف هاشمی روز گذشته در بازدید از 

که با حضور پیروز  ملی متروی قطارکارخانه واگن سازی تهران و خط تولید اولین رام 

حناچی شهردار تهران، علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و حمیدرضا 

ر شد گفت : برابر رایزنی های صورت گرفته به منظور تامین مالی تهران برگزا دانشگاهی جهادطیبی رئیس 

 واگن به نتایجی رسیده ایم و امیدواریم این ظرفیت به زودی فعال شود  210قرارداد ساخت 

  سایت دیگر: 55

 1399شهریور  04سه شنبه  11:28 - میزان

 گاه اتوبوس موافقت کردهزار دست 3دولت با خرید 

 1399شهریور  04سه شنبه  12:00 - نماینده

 هزار دستگاه اتوبوس موافقت کرد 3دولت با خرید 

 3991شهریور  04سه شنبه  12:01 - اقتصاد آنلاین
 امروز اعلام شد؛

 هزار دستگاه اتوبوس3موافقت دولت با خرید 

 1399شهریور  04سه شنبه  12:08 - خبرگزاری دانشجو

 هزار دستگاه اتوبوس موافقت کرد 3دولت با خرید 

 1399شهریور  04 سه شنبه 14:03 - ایرنا

 هزار دستگاه اتوبوس در تهران 3موافقت دولت با خرید 

 1399شهریور  04سه شنبه  14:21 - پرشین خودرو

 هزار دستگاه اتوبوس موافقت کرد 3دولت با خرید 

 1399شهریور  04سه شنبه  18:13 - الف

 هزار دستگاه اتوبوس در تهران 3موافقت دولت با خرید 

 1399شهریور  04سه شنبه  42:22 - روزنامه مردم سالاری

 اخبار کوتاه

 1399شهریور  08چهارشنبه  02:11 - تین نیوز

 هزار دستگاه اتوبوس در تهران 3موافقت دولت با خرید  ◄

 1399شهریور  08چهارشنبه  02:34 - کارگر آنلاین

 هزار دستگاه اتوبوس در تهران 3موافقت دولت با خرید 

 1399شهریور  08چهارشنبه  12:41 - ایمنا

 هزار دستگاه اتوبوس در تهران 3موافقت دولت با خرید 

https://www.mizanonline.com/fa/news/650130/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://namayande.com/news/164285/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-462415
https://snn.ir/fa/news/871490/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84015610/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://persiankhodro.com/show_news/125561/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.alef.ir/news/3990604098.html
https://newspaper.mardomsalari.ir/5235/page/4/85233/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-218010
https://kargaronline.ir/fa/news-details/93653/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.imna.ir/news/441033/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 

 ی: مترو موضوعی حاکمیتی و نیازمند کمک فرابخشی استحناچ

 1399شهریور  04سه شنبه  10:1۱ - آریا

 

در  -سوم شهریور -به گزارش خبرنگار شهر، پیروز حناچی شهردار تهران عصر دوشنبه

گفت : طبق  ملی متروی قطاربازدید از کارخانه واگن سازی تهران و خط تولید اولین رام 

از مردم تهران انجام شد آلودگی و ترافیک بزرگترین مشکل شهر تهران  139۱آخرین نظرسنجی که در سال 

بود البته شاید امروز بزرگترین مشکل مسائل اقتصادی باشد اما امروز هم ما با مشکل ترافیک و آلودگی 

ی حل معضل ترافیک و آلودگی برای تهران نمی مواجهیم و من راهی جز توسعه حمل و نقل عمومی را برا

 شناسم

  سایت دیگر: ۴

 1399شهریور  04سه شنبه  10:81 - بازار آریا

 حناچی: مترو موضوعی حاکمیتی و نیازمند کمک فرابخشی است شهرداری تهران

 1399 شهریور 04سه شنبه  10:88 - خبرگزاری صدا و سیما
 حناچی در بازدید از کارخانه واگن سازی تهران

 مترو نیازمند کمک فرابخشی است

 1399شهریور  04سه شنبه  11:28 - پیام مازند

 حناچی: مترو موضوعی حاکمیتی و نیازمند کمک فرابخشی است

 1399شهریور  04سه شنبه  11:39 - خبر یزد

 حناچی: مترو موضوعی حاکمیتی و نیازمند کمک فرابخشی است

 

http://www.aryanews.com/News/120200825101356927/%D8%AD%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.aryabazar.com/Fa/News/470622/%D8%AD%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C--%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.iribnews.ir/fa/news/2803607/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.mazan-online.ir/Fa/News/144130/%D8%AD%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C--%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.yazd-online.ir/Fa/News/145496/%D8%AD%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C--%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 شرکت در ساخت واگن ملی ۲00همکاری 

 1399شهریور  04سه شنبه  01:24 - خبر ویژه

... 

  سایت دیگر: 5۳

 1399شهریور  04سه شنبه  01:19 - ایسنا
 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد

 شرکت در ساخت واگن ملی 200همکاری 

 9139شهریور  04سه شنبه  01:22 - فصل تجارت

 شرکت در ساخت واگن ملی 200همکاری 

 1399شهریور  04سه شنبه  01:32 - اقتصاد فصل

 شرکت در ساخت واگن ملی 200همکاری 

 1399شهریور  04سه شنبه  01:84 - پایگاه خبری قلم

 شرکت در ساخت واگن ملی 200همکاری 

 1399شهریور  04سه شنبه  02:1۱ - آقای خبر

 شرکت در ساخت واگن ملی 200همکاری 

 1399شهریور  04سه شنبه  03:11 - کرمانشاه تیتر

 شرکت در ساخت واگن ملی 200همکاری 

 1399شهریور  04سه شنبه  07:82 - شبکه خبر

 شرکت در ساخت واگن ملی 200همکاری 

 1399شهریور  04سه شنبه  09:2۱ - تین نیوز

 شرکت در ساخت واگن ملی 200همکاری 

 1399شهریور  04سه شنبه  10:24 - پیام فوری

 شرکت در ساخت واگن ملی 200همکاری 

 1399شهریور  04سه شنبه  11:0۱ - پرشین خودرو

 اگن ملی همکاری می کنندشرکت در ساخت و 200

 1399شهریور  04سه شنبه  13:23 - رداشهر ف

 شرکت در ساخت واگن ملی 200همکاری 

 1399شهریور  04سه شنبه  1۱:1۱ - اقتصادگردان
 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد

http://khabarevije.ir/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C/
http://www.isna.ir/news/99060402946/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C
http://www.fasletejarat.com/Fa/News/412060/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-200-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C
http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/572344/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-200-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C
https://qalamna.ir/fa/news/160625/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C
https://aghayekhabar.ir/55125/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C/
https://kermanshahtitr.ir/23843/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C
https://www.irinn.ir/fa/news/799905/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-217969
https://payamefori.ir/81586/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C/
http://persiankhodro.com/show_news/125549/%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://shahrefarda.ir/fa/news/116258/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C
http://eghtesadgardan.ir/fa/news/159058/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 شرکت در ساخت واگن ملی 200همکاری 

 1399شهریور  08چهارشنبه  01:19 - خودروهای ایرانی و خارجی

 شرکت در ساخت واگن ملی 200همکاری 

 

 رئیس جهاد دانشگاهی اعلام کرد

 قطار ملی، دهه فجر بر روی ریل می رود

 1399یور شهر 04سه شنبه  00:17 - ایسنا

به گزارش ایسنا، دکتر حمیدرضا طیبی در حاشیه مراسم رونمایی از دستاوردهای ساخت 

در  دانشگاهی جهادتجهیزات حمل ونقل ریلی شهری، در جمع خبرنگاران با بیان این که 

پروژه ساخت واگن ملی نقش جدی داشته است گفت: در برنامه ششم توسعه با همکاری 

درصد واگن های قطار  58سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مجلس شورای اسلامی، ماده ای را گنجاندیم که تا 

 مترو ساخت داخل باشند

  سایت دیگر: ۹

 1399شهریور  04سه شنبه  00:84 - منجیل خبر

 ی ریل می رودقطار ملی، دهه فجر بر رو

 1399شهریور  04سه شنبه  05:13 - ی عالی انقلاب فرهنگیشورا
 دکتر طیبی اعلام کرد:

 قطار ملی، دهه فجر بر روی ریل می رود

 1399شهریور  04سه شنبه  05:81 - جام جم
 رئیس جهاد دانشگاهی اعلام کرد

 قطار ملی، دهه فجر بر روی ریل می رود

 1399شهریور  04سه شنبه  05:85 - تهران اقتصادی

 ر بر روی ریل می رودقطار ملی، دهه فج

 1399شهریور  04سه شنبه  10:30 - فکر شهر

 قطار ملی، دهه فجر بر روی ریل می رود

http://thecar.ir/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-200-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C/
https://www.isna.ir/news/99060402943/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://manjilnews.ir/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%D9%87%D9%87%E2%80%8C-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF/
https://sccr.ir/News/14381/1/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%87%E2%80%8C-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://jamejamonline.ir/fa/news/1274475/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%87%E2%80%8C-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://tehraneghtesadi.com/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%D9%87%D9%87%E2%80%8C-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF/
http://fekrshahr.ir/node/74967
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 1399هریور ش 04سه شنبه  10:81 - ۲۴اتاق خبر 

 قطار ملی، دهه فجر بر روی ریل می رود

 1399شهریور  04سه شنبه  11:31 - روزنامه صبح اقتصاد

 قطار ملی دهه فجر بر روی ریل می رود

 1399شهریور  04سه شنبه  43:11 - راه امروز

 قطار ملی، دهه فجر بر روی ریل می رود

 1399شهریور  04سه شنبه  11:88 - فراسو خبر

 رئیس جهاد دانشگاهی اعلام کرد؛ قطار ملی، دهه فجر بر روی ریل می رود

 

 قطار مترو در ایستگاه تولید داخلی

 1399مرداد  21سه شنبه  12:1۱ - همشهری

 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است  47لی به پیروز حناچی: پروژه قطار متروی داخ

میلیارد تومان بودجه  8000تا  4000محسن هاشمی: تولید قطارهای ملی مورد نیاز تهران، 

 لازم دارد 

 به کار گرفته شده اند  ملی قطارشرکت دانش بنیان برای تولید 30سورنا ستاری: حدود 

 

 51تا طرح آمایش آخرین رویدادهای تهران؛ از افتتاح مرکز نوآوری 

 1399مرداد  21سه شنبه  10:88 - ایرنا

با حضور معاون علمی و  مترو ملی قطارآئین رونمایی از دستاوردهای طراحی و ساخت 

نخبگان، معاون هماهنگی امور اقتصادی  فناوری رئیس جمهوری و رئیس بنیاد ملی

https://www.otaghkhabar24.com/news/191331
https://sobh-eqtesad.ir/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%87%E2%80%8C-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C/
http://rahemrooz.ir/fa/news/54807/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%87%E2%80%8C-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://farasoonews.ir/1399/06/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9B-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C/
http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/107287/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C.html
https://www.irna.ir/news/83903331/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B5
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

استاندار، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، شهردار و رئیس شورای اسلامی تهران، ری و 

 تجریش در محل شرکت واگن سازی تهران واقع در بخش کهریزک برگزار شد

 

 ر ملی مطرح کرد:محسن هاشمی در مراسم رونمایی از دستاوردهای طراحی وساخت قطا

 تولید داخلی قطار مترو باید به تولید انبوه برسد

 1399مرداد  20دوشنبه  18:37 - خبرگزاری برنا

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ مراسم رونمایی از دستاوردهای طراحی و ساخت 

با حضور محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران، پیروز حناچی شهردار تهران،  ملی قطار

سورنا ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمد علیخانی و شهربانو امانی از 

مناف هاشمی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و علی امام مدیر عامل اعضای شورای شهر تهران، 

 در شرکت واگن سازی تهران برگزار شد تهران متروشرکت 

  سایت دیگر: 5

 1399مرداد  20دوشنبه  22:1۱ - پارسینه

 برسدباید ساخت قطار مترو داخلی به تولید انبوه 

 

 زمان تحویل قطار ملی به شرکت مترو اعلام شد

 1399مرداد  20دوشنبه  13:89 - خبرگزاری فارس

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس 

، اظهار داشت: مترو ملی قطارجمهور در مراسم رونمایی از دستاوردهای طراحی و ساخت 

تا کنون به کارگیری شده اند و در  ملی قطارشرکت دانش بنیان برای تولید  30حدود 

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1041984
https://www.parsine.com/fa/news/645036/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://farsnews.ir/news/13990520000514/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

مایی را رون ملی قطارحال حاضر ساخت یک واگن نهایی شده و در تلاش هستیم تا پایان سال بتوانیم یک رام 

 و عرضه کنیم

  سایت دیگر: ۳

 1399مرداد  20دوشنبه  14:02 - سخا

 زمان تحویل قطار ملی به شرکت مترو اعلام شد

 1399مرداد  20دوشنبه  14:45 - افکار نیوز

 زمان تحویل قطار ملی به شرکت مترو اعلام شد

 1399مرداد  20دوشنبه  14:89 - پرشین خودرو

 اعلام زمان تحویل قطار ملی به شرکت مترو

 

 تولید قطار ملی به صورت انبوه

 1399مرداد  20دوشنبه  12:87 - صاحب خبران

در  تهران متروخبرنگار شهری خبرگزاری فارس، علی امام مدیرعامل شرکت به گزارش 

هزار  2اظهار داشت: قرارداد  ملی قطارمراسم رونمایی از دستاوردهای طراحی و ساخت 

واگن مترو قرار بود از طریق فاینانس پیگیری شود اما به دلیل تحریم ها این موضوع به 

 ل تحریم ها به فرصت بنا داریم از ظرفیت های داخلی استفاده کنیمشرکت های داخلی واگذار شد و با تبدی

  سایت دیگر: ۶

 1399مرداد  20دوشنبه  14:00 - جماران

 تولید ملی واگن مترو به صورت انبوه

 1399مرداد  20دوشنبه  14:01 - ایسکانیوز
 مدیرعامل شرکت مترو تهران خبر داد؛

 تلاش برای تولید قطار ملی به صورت انبوه

 1399مرداد  20دوشنبه  14:07 - خبرگزاری صدا و سیما
 از طراحی و ساخت قطار ملیامام در مراسم رونمایی 

http://iranneag.ir/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4/
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/986056-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
http://persiankhodro.com/show_news/125115/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://sahebkhabar.ir/news/41890213/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-70/1462491-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87
http://www.iscanews.ir/news/1077324/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87
https://www.iribnews.ir/fa/news/2789031/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 تولید انبوه قطار ملی در راه است

 1399مرداد  20دوشنبه  17:87 - تحلیل بازار

 تولید انبوه قطار ملی در راه است

 1399مرداد  20دوشنبه  15:05 - خبر یزد

 دستگاه واگن ملی امضا شد 108تفاهم نامه تولید 

 1399مرداد  20دوشنبه  15:11 - آریا

 دستگاه واگن ملی امضا شد 108تفاهم نامه تولید 

 

 ستاری خبر داد

 تحویل یک رام قطار تولید داخل تا پایان سال به مترو

 1399مرداد  20دوشنبه  12:87 - ایسنا

به گزارش ایسنا، سورنا ستاری امروز در مراسم رونمایی از دستاوردهای طراحی و ساخت 

رت مجازی برگزار شد، با بیان این که تیر ماه سال گذشته پروژه که به صو مترو ملی قطار

شرکت  30الی  20با شهرداری تهران نهایی شد، گفت: برای این پروژه  ملی قطارساخت 

دانش بنیان به کار گرفته شدند و الان یک واگن نهایی شده داریم ولی امید است تا پایان سال بتوانیم یک رام 

 ضه کنیمقطار تولید ملی را عر

  سایت دیگر: ۳

 1399مرداد  20دوشنبه  13:00 - صاحب خبران

 تحویل یک رام قطار تولید داخل تا پایان سال به مترو

 1399مرداد  20دوشنبه  14:4۱ - اقتصاد آنلاین
 ستاری خبر داد:

 تحویل یک رام قطار تولید داخل تا پایان سال به مترو

 1399مرداد  20دوشنبه  18:18 - خبرگزاری دانشجو

 یان سالشرکت دانش بنیان تولید می شود / عرضه به بازار تا پا 30رام قطار ملی با حضور 

https://www.tahlilbazaar.com/news/34705/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.yazd-online.ir/Fa/News/143908/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-105-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
http://www.aryanews.com/News/120200810180839957/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-105-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
http://www.isna.ir/news/99052014581/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://sahebkhabar.ir/news/41890240/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-458821
https://snn.ir/fa/news/867921/%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%B3%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 

 واگن 5100نیاز متروی تهران به 

 1399مرداد  20دوشنبه  12:49 - سناای

به گزارش ایسنا، سید مناف هاشمی در مراسم رونمایی از دستاوردهای طراحی و ساخت 

که به صورت مجازی برگزار شد با بیان این که امیدواریم به اهدافمان در  مترو ملی قطار

برسیم ، گفت: جا دارد از همه مهندسین، کارگران، شرکت های  ملی قطارزمینه تولید 

 ، مپنا و قطعه سازانی که در این پروژه مهم کمک می کند تشکر کنمدانشگاهی جهاددانش بنیان ، 

  سایت دیگر: ۲0

 1399مرداد  20دوشنبه  13:20 - خبرگزاری صدا و سیما
 مراسم رونمایی از واگن ملی

 واگن نیاز دارد 1800متروی تهران به 

 1399مرداد  20دوشنبه  13:41 - پایگاه خبری اعتماد

 واگن نیاز دارد 1800متروی تهران به 

 1399مرداد  20دوشنبه  13:45 - شبستان

 واگن مترو نیاز دارد 1800تهران به 

 1399مرداد  20دوشنبه  14:09 - پدال نیوز

 واگن 1800نیاز متروی تهران به 

 1399مرداد  20دوشنبه  14:21 - ارسخبرگزاری ف

 واگن برای پایتخت 1800ضرورت حمایت های دولت جهت تأمین 

 1399مرداد  20دوشنبه  14:29 - سخا

 واگن برای پایتخت 1800ضرورت حمایت های دولت جهت تأمین 

 1399مرداد  20دوشنبه  14:3۱ - ایرنا

 شرکت دانش بنیان در ساخت قطار ملی مشارکت دارند 20ستاری: بیش از 

 1399مرداد  20دوشنبه  14:41 - اقتصاد آنلاین
 نقل شهرداری تهران:معاون حمل و 

 واگن 1800نیاز متروی تهران به 

http://www.isna.ir/news/99052014568/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/news/2788970/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://etemadonline.com/content/425313/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-1500-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://shabestan.ir/detail/News/958979
http://pedalnews.ir/fa/news/128610/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-1500-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86
https://farsnews.ir/news/13990520000540/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-500-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
http://iranneag.ir/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-1500-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D8%A8/
https://www.irna.ir/news/83902532/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-458818
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 1399مرداد  20دوشنبه  14:84 - روزنامه بازار کار
 ستاری:

 شرکت دانش بنیان در ساخت قطار ملی مشارکت دارند 20بیش از 

 1399مرداد  20دوشنبه  14:89 - شورای عالی انقلاب فرهنگی
 دکتر ستاری:

 شرکت دانش بنیان در ساخت قطار ملی مشارکت دارند 20بیش از 

 1399مرداد  20دوشنبه  18:40 - عصر پرس
 ستاری:

 استارتاپ ها و هسته های فناور به شرکت های پویا تبدیل شده اند

 1399مرداد  20دوشنبه  18:42 - فراسو خبر

 ملی مشارکت دارندشرکت دانش بنیان در ساخت قطار  20ستاری: بیش از 

 1399مرداد  20دوشنبه  18:84 - تین نیوز

 واگن برای پایتخت 1800ضرورت حمایت های دولت جهت تأمین 

 1399مرداد  20دوشنبه  1۱:13 - ایمنا

 واگن برای تهران 1800ضرورت حمایت های دولت جهت تأمین 

 1399مرداد  20دوشنبه  1۱:23 - شورا آنلاین

 واگن برای پایتخت 1800ضرورت حمایت های دولت جهت تأمین 

 1399مرداد  20دوشنبه  1۱:30 - پول نیوز
 ستاری:

 شرکت دانش بنیان در ساخت قطار ملی مشارکت دارند 20بیش از 

 1399مرداد  20دوشنبه  15:11 - حامیان ولایت
 مشارکت شرکتهای دانش بنیان در

 ساخت قطار ملی

 1399مرداد  21ه شنبه س 04:38 - بازار نیوز

 واگن نیاز دارد 1800متروی تهران به 

 1399مرداد  21سه شنبه  09:28 - بازار آریا

 واگن نیاز دارد اقتصاد ایران 1800متروی تهران به 

 1399مرداد  21سه شنبه  20:34 - روزنامه ابتکار

 واگن 1800نیاز متروی تهران به 

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/336410/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://sccr.ir/News/14200/1/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://asrpress.ir/fa/news/19532/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://farasoonews.ir/1399/05/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA/
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-216930
https://www.imna.ir/news/438155/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.shoraonline.ir/news/10141475/
https://www.poolnews.ir/fa/news/335919/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://ehavadar.com/fa/news-details/193401/-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-/
https://bazarnews.ir/fa/news/74967/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.aryabazar.com/Fa/News/464287/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-1500-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://ebtekarnews.com/index.php?newsid=160949
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 رونمایی از قطعات داخلی سازی شده مترو/تلاش برای انبوه سازی قطار ملی

 1399مرداد  20دوشنبه  12:29 - ایسنا

 ملی قطاربه گزارش ایسنا، علی امام در مراسم رونمایی از دستاوردهای طراحی و ساخت 

که به صورت مجازی برگزار شد با بیان این که امروز مایه افتخار است که در خدمت  مترو

به  لیم متروی قطارتولیدکنندگان داخلی قطعات مترو هستیم، گفت: پروژه تولید یک رام 

 میانه راه رسیده است و امیدواریم تا دهه فجر بتوانیم یک رام قطار تولید ملی را عرضه کنیم

  سایت دیگر: 5۳

 1399مرداد  20دوشنبه  12:30 - صاحب خبران

 رونمایی از قطعات داخلی سازی شده مترو/تلاش برای انبوه سازی قطار ملی

 1399مرداد  20دوشنبه  12:4۱ - شبستان

 قطعات داخلی سازی شده مترو رونمایی شد

 1399مرداد  20دوشنبه  12:8۱ - خبرگزاری فارس

 تولید قطار ملی به صورت انبوه

 1399مرداد  20دوشنبه  12:89 - پرشین خودرو

 قطعات داخلی سازی شده مترو رونمایی شد

 1399مرداد  20دوشنبه  13:02 - سخا

 تولید قطار ملی به صورت انبوه

 1399مرداد  20دوشنبه  13:04 - تین نیوز

 تولید قطار ملی به صورت انبوه

 1399مرداد  20دوشنبه  13:29 - زپدال نیو

 رونمایی از قطعات داخلی سازی شده مترو

 1399مرداد  20دوشنبه  14:21 - اقتصاد آنلاین
 مدیرعامل مترو تهران:

 رونمایی از قطعات داخلی سازی شده مترو

 1399مرداد  20دوشنبه  18:17 - افکار نیوز

http://www.isna.ir/news/99052014539/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://sahebkhabar.ir/news/41889251/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://shabestan.ir/detail/News/958939
https://farsnews.ir/news/13990520000443/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87
http://persiankhodro.com/show_news/125109/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://iranneag.ir/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87/
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-216913
http://pedalnews.ir/fa/news/128607/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-458806
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/986063-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87
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 تولید قطار ملی به صورت انبوه

 1399مرداد  20دوشنبه  18:81 - آریا

 دستگاه واگن ملی امضا شد 108امضاء تفاهم نامه تولید 

 1399مرداد  20دوشنبه  1۱:1۱ - خبر یزد

 دستگاه واگن ملی امضا شد 108امضاء تفاهم نامه تولید 

 1399مرداد  20دوشنبه  1۱:81 - باشگاه خبرنگاران

 دستگاه واگن 1800نیاز مترو تهران به 

 1399مرداد  20دوشنبه  15:08 - بازار آریا

 دستگاه واگن ملی امضا شد شهرداری تهران 108تفاهم نامه تولید 

 

 شورا تشکیل شرکت مهندسی تامین تجهیزت ریلی ایران را بررسی می کند

 1399مرداد  19یکشنبه  22:15 - صاحب خبران

در خصوص تشریح یک فوریت این لایحه، گفت:  تهران مترویدر همین جلسه، علی امام، مدیر عامل شرکت 

ساله ششم، دولت موظف است با حمایت از داخلی سازی صنعت ریلی در بخش  8قانون برنامه  84رو ماده پی

 درصد برساند 58ساله میزان داخلی سازی را به  8مترو، تا پایان برنامه 

 

 ساخت یک رام قطار متروی ایرانی تا پایان سال/ تولید بعد از تست سیر

 1399مرداد  15شنبه  09:83 - صاحب خبران

http://www.aryanews.com/News/120200810154946350/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-105-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
http://www.yazd-online.ir/Fa/News/143889/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-105-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7453451/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86
http://www.aryabazar.com/Fa/News/464175/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-105-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
http://sahebkhabar.ir/news/41878231/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://sahebkhabar.ir/news/41847647/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D8%AA
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و معاونت  دانشگاهی جهاددکتر حمیدرضا طیبی در خصوص قرارداد منعقد شده بین 

و با خبرنگار مهر اظهار داشت: علمی در راستای تولید یک رام قطار مترو در گفتگ

خوشبختانه با حمایت معاونت علمی و شرکت مترو که بخشی از منابع را تامین می کنند 

 را طراحی کنند و در خط قرار دهند ملی قطاردر صدد هستند که یک رام  دانشگاهی جهادمحققان 

  سایت دیگر: 1

 1399مرداد  15شنبه  12:13 - آریا

 تلاش مشترک شهرداری و جهاد برای ساخت یک رام قطار ملی

 1399اد مرد 15شنبه  12:43 - خبر یزد

 تلاش مشترک شهرداری و جهاد برای ساخت یک رام قطار ملی

 1399مرداد  19یکشنبه  05:30 - شورای عالی انقلاب فرهنگی
 دکتر طیبی خبر داد:

 ساخت یک رام قطار متروی ایرانی تا پایان سال

 1399مرداد  19یکشنبه  09:1۱ - دانا

 ساخت یک رام قطار متروی ایرانی تا پایان سال/ تولید بعد از تست سیر

 1399مرداد  19یکشنبه  23:29 - حامیان ولایت
 تا پایان سال

 ساخت یک رام قطار متروی ایرانی

 

 ی در جهاد دانشگاهی به کجا رسید؟طرح فناورانه ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلام ۳5

 1399مرداد  17جمعه  08:04 - صاحب خبران

کشور در گفت وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  دانشگاهی جهادحمید رضا طیبی رئیس 

طرح فناورانه ابلاغیه  31گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، درباره عملیاتی شدن 

به تنهایی نیاز  دانشگاهی جهاددر  1393رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: تا سال 

رنامه توسعه داخلی می نوشتیم و فناوری را تولید های مان را تشخیص می دادیم و برای تامین این نیاز ها ب

 می کردیم

http://www.aryanews.com/News/120200808121039143/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C
http://www.yazd-online.ir/Fa/News/143675/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C
https://sccr.ir/News/14168/1/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://danakhabar.com/fa/news/1250595/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B1
http://ehavadar.com/fa/news-details/193275/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/
http://sahebkhabar.ir/news/41834363/%DB%B3%DB%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C


 

 

 

 

92 

 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

  سایت دیگر: 5

 1399مرداد  17جمعه  08:08 - باشگاه خبرنگاران

 طرح فناورانه ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در جهاد دانشگاهی به کجا رسید؟ 31

 

 /چهل سال با جهاد دانشگاهی/

رئیس پارک علم و فناوری قزوین: جهاد دانشگاهی به دنبال کاربردی سازی پژوهش های 

 دانشگاهی است

 1399مرداد  18چهارشنبه  05:85 - ایسنا

مصطفی مافی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: توسط یکی از شرکت های پارک علم و 

اجرا کردیم که در ذهن من باقی مانده است در این  جهاددانشگاهیپروژه ای را با فناوری 

 طراحی شد تهران مترویک رام  جهاددانشگاهیپروژه توسط 

  سایت دیگر: 5

 1399مرداد  18چهارشنبه  05:89 - صاحب خبران

 رئیس پارک علم و فناوری قزوین: جهاد دانشگاهی به دنبال کاربردی سازی پژوهش های دانشگاهی است

 

 در نشست خبری چهلمین سالگرد تاسیس جهاددانشگاهی مطرح شد

 اهداف توسعه ای کشور برسیمطیبی: با دو برنامه پنج ساله می توانیم به اغلب 

 1399مرداد  13دوشنبه  12:33 - ایسنا

https://www.yjc.ir/fa/news/7445346/%DB%B3%DB%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://www.isna.ir/news/99051511022/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://sahebkhabar.ir/news/41795109/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://www.isna.ir/news/99051309460/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%81-%DB%B1%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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به گزارش ایسنا ، دکتر حمیدرضا طیبی در نشست خبری که مناسبت چهلمین سالگرد 

لحجه، چهلمین سالگرد تاسیس برگزار شد، با تبریک اعیاد ذی ا دانشگاهی جهادتاسیس 

سال  40در  دانشگاهی جهادو روز خبرنگار، گفت: مهمترین ماموریت  دانشگاهی جهاد

فعالیت آن، اثبات توان کشور در رسیدن به پیشرفت و توسعه پایدار با انجام فعالیت های شاخص علمی و 

ملی در مردم و نسل جوان، ترویج  فناورانه، ساختارسازی های فرهنگی و آموزشی، ایجاد خودباوری و غرور

مدیریت جهادی و اثبات کارآمدی آن و همچنین تامین برخی نیازهای جامعه و صنعت در حوزه های مختلف 

 بوده و فکر می کنیم این وظیفه را با توجه به امکاناتی که در اختیار داشتیم، خوب انجام داده ایم

  سایت دیگر: ۲

 1399مرداد  13دوشنبه  18:03 - روزنامه بازار کار
 در نشست خبری رییس جهاددانشگاهی با اصحاب رسانه مطرح شد؛

 رونمایی از سه محصول فناورانه توسط جهاد دانشگاهی

 1399مرداد  13دوشنبه  1۱:88 - خبرگزاری صدا و سیما
 آقای دکتر حمیدرضا طیبی

 با دو برنامه پنج ساله می توان به اغلب اهداف توسعه ای کشور رسید

 

 جهاددانشگاهیطرح فناورانه  ۳5آخرین وضعیت 

 1399مرداد  12یکشنبه  10:88 - خبرگزاری تسنیم

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم ، همزمان با ایام چهلمین سالگرد 

در گفت وگویی با رئیس  89به دستور امام )ره( در مردادماه سال  جهاددانشگاهیتاسیس 

 92این نهاد به بررسی آخرین اقدامات این نهاد پرداختیم ... حمیدرضا طیبی، که از سال 

 را برعهده داشته، دارای مدرک دکتری برق از دانشگاه برادفورد انگلستان است جهاددانشگاهیمسئولیت 

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/336159/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.iribnews.ir/fa/news/2783041/%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/05/12/2319072/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-31-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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 ردد و دسترسی/ از مترو تا رابو و رادین و رابینتولید گیت های کنترل ت

 1399مرداد  0۱دوشنبه  03:18 - صاحب خبران

... 

  سایت دیگر: ۳

 1399مرداد  0۱دوشنبه  03:03 - ایسنا
 /چهل سال با جهاد دانشگاهی/

 تولید گیت های کنترل تردد و دسترسی/ از مترو تا رابو و رادین و رابین

 1399د مردا 0۱دوشنبه  09:25 - بهار نیوز

 تولید گیت های کنترل تردد و دسترسی

 1399مرداد  0۱دوشنبه  09:40 - تین نیوز

 تولید گیت های کنترل تردد و دسترسی/ از مترو تا رابو و رادین و رابین

 

 پروژه قطار ملی مترو به کجا رسید؟

 1399یر ت 30دوشنبه  11:24 - خبرگزاری فارس

به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس، محمد نعیمی پور رئیس هیات مدیره شرکت راه 

آهن شهری تهران و حومه ) مترو( در نشست فصلی اتحادیه شرکت های قطار شهری 

کشور اظهارداشت: ملی قطار چهارمین نسل از قطارهایی است که پس از اتمام پروژه به 

 افزوده می شود تهران متروناوگان 

http://sahebkhabar.ir/news/41604097/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88
http://www.isna.ir/news/99050603668/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88
http://www.baharnews.ir/news/224796/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215994
https://farsnews.ir/news/13990430000318/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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  سایت دیگر: 50

 1399تیر  30دوشنبه  11:80 - پرشین خودرو

 جزئیات پروژه قطار ملی مترو

 1399تیر  30دوشنبه  12:24 - جهان نیوز

 پروژه قطار ملی مترو به کجا رسید؟

 1399تیر  30دوشنبه  14:23 - ایرنا

 بکارگیری قطار ملی در مترو تهران

 1399تیر  30دوشنبه  14:27 - نصیر نیوز

 بکارگیری قطار ملی در مترو تهران

 1399تیر  30دوشنبه  14:80 - تین نیوز

 به کجا رسید؟پروژه قطار ملی مترو 

 1399تیر  30دوشنبه  18:14 - صنعت نیوز

 بکارگیری قطار ملی در مترو تهران

 1399تیر  30دوشنبه  1۱:08 - ایمنا

 بکارگیری قطار ملی در مترو تهران

 1399تیر  30دوشنبه  1۱:48 - فصل اقتصاد

 بکارگیری قطار ملی در مترو تهران

 1399تیر  30دوشنبه  15:48 - فصل تجارت

 بکارگیری قطار ملی در مترو تهران

 1399تیر  31سه شنبه  02:19 - مدیر اینفو

 قطار ملی به ناوگان مترو تهران افزوده می شود

 

 در نشست فصلی اتحادیه شرکت های قطار شهری کشور مطرح شد

 تشریح پروژه قطار ملی مترو

 1399تیر  30دوشنبه  11:00 - پانا

http://persiankhodro.com/show_news/124486/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://www.jahannews.com/news/734462/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83863097/%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.nasirnews.ir/%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215555
https://jsnews.ir/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/123172/
https://www.imna.ir/news/434725/%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/556815/%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.fasletejarat.com/Fa/News/399022/%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.modirinfo.com/content/4/66716/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.pana.ir/news/1099154
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   1400تا فروردین  1397مهر 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو(، 

نشست فصلی اتحادیه شرکت های قطار شهری کشور به میزبانی شرکت راه آهن شهری 

 مترویتهران و حومه )مترو( و با حضور محمد نعیمی پور رئیس هیئت مدیره شرکت 

رئیس هیئت مدیره اتحادیه شرکت های قطار شهری کشور، احمد ، علی امام مدیرعامل این شرکت و تهران

زاده مدیرعامل این اتحادیه، درویشی مدیرعامل قطار شهری قم، صلواتی مدیرعامل قطار شهری کرج و حومه، 

قاسمی مدیرعامل قطار شهری اسلامشهر و نیز حضور آنلاین کیامرز مدیرعامل قطار شهری مشهد، بنکدار 

 ری اصفهان و مرادی مدیرعامل قطار شهری شیراز برگزار شدمدیرعامل قطار شه

  سایت دیگر: 1

 1399تیر  30دوشنبه  11:30 - میزان

 همه جزییاتی که ممکن است درباره پروژه قطار ملی ندانید

 1399تیر  30دوشنبه  12:2۱ - آریا

 تشریح پروژه قطار ملی مترو

 1399تیر  30دوشنبه  30:12 - ثمره نیوز

 تشریح پروژه قطار ملی مترو در نشست فصلی اتحادیه شرکت های قطار شهری کشور

 1399تیر  30دوشنبه  13:28 - شهر فردا

 تشریح پروژه قطار ملی مترو

 1399تیر  30دوشنبه  13:30 - خبر یزد

 تشریح پروژه قطار ملی مترو

 1399تیر  30دوشنبه  1۱:2۱ - دنیای خبر

 تشریح پروژه قطار ملی مترو

 1399تیر  31سه شنبه  05:18 - تین نیوز
 برگزاری نشست فصلی اتحادیه شرکت های قطار شهری کشور

 تشریح پروژه قطار ملی مترو ◄

 1399تیر  31سه شنبه  20:08 - تاقتصاد و تجار

 تشریح پروژه قطار ملی مترو در نشست فصلی اتحادیه شرکت های قطار شهری

 

 رئیس جهاد دانشگاهی در دیدار با استاندار البرز:

https://www.mizanonline.com/fa/news/639159/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF
http://www.aryanews.com/News/120200720122527136/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%C2%AB%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%C2%BB
https://samarehnews.ir/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B5%D9%84/
http://shahrefarda.ir/fa/news/114630/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://www.yazd-online.ir/Fa/News/141623/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://donyaye-khabar.ir/?p=19785
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-215563
https://eghtesadotejarat.ir/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B5%D9%84/
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 در حال ساخت قطار ملی هستیم/موفقیت رویان در ترمیم آسیب های کرونا به ریه

 1399تیر  2۱پنجشنبه  12:05 - ایسنا

در البرز قرار دارد ... حمیدرضا طیبی  دانشگاهی جهادحجم گسترده ای از فعالیت های 

تیرماه در دیدار با عزیزاله شهبازی استاندار البرز، با بیان اینکه حجم  2۱روز پنجشنبه 

کشور در استان البرز قرار دارد، گفت: البرز  دانشگاهی جهادگسترده ای از فعالیت های 

 شور هم برنامه های توسعه ای زیادی در آن داردک دانشگاهی جهادتنها استانی است که علاوه بر واحد استانی، 

  سایت دیگر: 7

 1399تیر  2۱پنجشنبه  12:17 - خبرگزاری فارس

 ای ترمیم ریه بیماران کروناییبهره گیری از سلول های بنیادی بر

 1399تیر  2۱پنجشنبه  13:00 - شهدای ایران

 بهره گیری از سلول های بنیادی برای ترمیم ریه بیماران کرونایی

 1399تیر  2۱پنجشنبه  13:49 - ۲۴خبر 

 بهره گیری از سلول های بنیادی برای ترمیم ریه بیماران کرونایی

 1399تیر  2۱پنجشنبه  14:09 - خبرگزاری تسنیم

 کرونایی بومی سازی دکل های بزرگ حفاری در ایران / موفقیت رویان در ترمیم ریه بیماران

 1399تیر  2۱پنجشنبه  14:85 - ایرنا

 جهاد دانشگاهی در البرز طرح های اثرگذاری در دست اقدام دارد

 1399تیر  2۱پنجشنبه  18:10 - بولتن نیوز
 بومی سازی دکل های بزرگ حفاری در ایران

 موفقیت رویان در ترمیم ریه بیماران کرونایی

 1399تیر  2۱پنجشنبه  1۱:88 - نیوزنصیر 

 جهاد دانشگاهی در البرز طرح های اثرگذاری در دست اقدام دارد

 

 طیبی:

 طرح فناورانه جهاد دانشگاهی ۳5جهش تولید با تجاری سازی 

https://www.isna.ir/news/99042619449/%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://farsnews.ir/news/13990426000319/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://shohadayeiran.com/fa/news/202071/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.24-news.ir/news/31981/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/04/26/2307879/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.irna.ir/news/83857981/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.bultannews.com/fa/news/674069/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.nasirnews.ir/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1/
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 1399ردیبهشت ا 13شنبه  05:37 - ایرنا

حمیدرضا طیبی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا اظهار 

در سال های فعالیت خود با توقعات مقام معظم رهبری آشنا  جهاددانشگاهیداشت: اگرچه 

بوده است اما برای تحقق هرچه بهتر موضوع جهش تولید، طرح های فناورانه این نهاد 

 افزایش می یابد

  سایت دیگر: 5

 1399اردیبهشت  13شنبه  10:09 - لاب فرهنگیشورای عالی انق
 دکتر طیبی:

 طرح فناورانه جهاد دانشگاهی 31جهش تولید با تجاری سازی 

 

 دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران در برج میلاد آغاز به کار کرد

 انعقاد نیم میلیارد یورو قرارداد در میز ساخت داخل فولاد

 1395دی  28چهارشنبه  19:28 - ماین نیوز

مهم ترین قراردادها و تفاهمنامه هایی که در این جشنواره به امضا رسید، عبارت بودند از: امضای قرارداد میان 

میلیون یورو برای تولید ریل راه آهن، امضای قرارداد تولید 12وزارت راه و شرکت ذوب آهن اصفهان به ارزش 

لیون یورو، امضای تفاهمنامه میان شرکت به ارزش یک می تهران متروتن ریل بین ذوب آهن اصفهان و 500

مترو اصفهان و شرکت ذوب آهن اصفهان برای تولید ریل مترو، امضای تفاهمنامه سه جانبه بین شرکت لوله 

میلیون یورو صرفه جویی  318با  x70هزارتن ورق  380سازی اهواز و فولاد مبارکه و فولاد اکسین برای تولید

میلیون  48هزارتن ورق ضدسایش بین خانه معدن و فولاد اکسین به ارزش  28ارزی، امضای تفاهمنامه ساخت 

یورو، امضای تفاهمنامه بین شرکت توربین سازی خاورمیانه و شرکت ملی فولاد با صرفه جویی ارزی به ارزش 

دستگاه کمپرسور، امضای قرارداد سه جانبه بین شرکت معدنی و صنعتی گل  9میلیون یورو برای ساخت  40

 هر و کنسرسیوم مشترک برای خط تولید کنسانتره یک میلیون تنیگ

https://www.irna.ir/news/83770062/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B3%DB%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://sccr.ir/News/11114/1/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B3%DB%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://www.minews.ir/fa/doc/news/48848/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF


 

 

 

 

99 

 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

  سایت دیگر: 5

 1395دی  25شنبه  11:00 - روزگار معدن
 در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد با بومی سازی صنعت فولاد رقم خورد

 ر یک سالمیلیون یورو صرفه جویی ارزی د 800

 

 راه نجات کشور توسعه فناوری و نوآوری است

 1395آذر  28دوشنبه  14:01 - ایسنا

محصول دانشی در پارک علم فناوری قزوین تولید شده که  150این مسئول عنوان کرد: 

در حوزه های مختلف به تولید محصول اقدام می کنند که ازجمله آن می توان به تولید 

 اشاره کرد دانشگاهی جهادبا همکاری  تهران مترورام لوکوموتیو 

 

 ب تپنده واگن مترو ایران ساخت شدقل

 1395آذر  11دوشنبه  12:41 - بنیاد ملی نخبگان

مدیریت انرژی نوآور "، "تام لوکوموتیو آریا"مجموعه ای از شرکت های دانش بنیان شامل 

و چندین شرکت دیگر با همکاری یکدیگر  "فن ژنراتور"، "دانشگاهی جهاد"، "افق )مانا(

 خت سیستم رانش به عنوان قلب محرک واگن مترو کردنداقدام به طراحی و سا

  سایت دیگر: ۹

 1395 آذر 11دوشنبه  13:00 - ایرنا

https://www.madandaily.com/metal-mineral-industries/4052-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.isna.ir/news/98092518783/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.bmn.ir/fa-IR/News/News/98711/%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%BE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%C2%AB%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%C2%BB-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83577392/%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%BE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF


 

 

 

 

100 

 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 قلب تپنده واگن مترو ایران ساخت شد

 1395آذر  11دوشنبه  13:0۱ - فناوری و نوآوری

 قلب تپنده واگن مترو ایران ساخت شد

 1395آذر  11دوشنبه  13:41 - تین نیوز

 قلب تپنده واگن مترو ایران ساخت شد

 1395آذر  11دوشنبه  13:47 - آنا

 وگان مترو برای پاسخ به نیاز سفرهای درون شهریافزایش ظرفیت نا

 1395آذر  11دوشنبه  18:48 - می متالز

 قلب تپنده واگن مترو ایران ساخت شد

 1395آذر  11دوشنبه  1۱:14 - خبرگزاری مهر

 قلب تپنده واگن مترو ایران ساخت شد

 1395آذر  11دوشنبه  17:0۱ - راهبرد معاصر

 قلب تپنده واگن مترو ایران ساخت شد

 1395آذر  12سه شنبه  10:00 - خبرگزاری دانشجو

 نی سپرده شدساخت قلب محرک واگن مترو به دانش بنیان های ایرا

 1395آذر  12سه شنبه  12:0۱ - ترابر نیوز

وجه به رشد جمعیت و افزایش تراکم جمعیت در کلان شهر ها به خصوص شهر تهران، تقاضا برای سفر با ت

 های درون شهری هر روز افزایش می یابد.

 

 بخش دوم؛

 نگاهی به کارنامه مدیران عامل ایرنا در دولت های نهم تا دوازدهم

 1395شهریور  03یکشنبه  05:8۱ - ایرنا

با شکایت شرکت  تهران مترویاتهام نخست وی درج مطلبی با عنوان ساخت جکوزی در 

محکومیت متهمان پرونده قضات کهریزک در مرحله  و اتهام دوم وی درج تهران متروی

 ای که افشای آن ممنوع بود، است

http://fanavarimag.ir/1398/09/11/%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%BE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-200938
http://ana.ir/fa/news/10/447900/%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%BE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
https://www.me-metals.ir/News/NewsDetails.aspx?NID=69836
https://www.mehrnews.com/news/4786827/%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%BE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
https://rahbordemoaser.ir/fa/news/29599/%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%BE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/809159/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF
http://www.tarabarnews.com/view/91439/%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF-
https://www.irna.ir/news/83448465/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85


 

 

 

 

101 
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 رئیس جهاد دانشگاهی:

 حرکت در بخش پژوهش باید ماموریت محور باشد

 1395مرداد  19شنبه  09:40 - ایرنا

ا در گفت و گو ب دانشگاهی جهادحمیدرضا طیبی به بهانه سی و نهمین سالگرد تاسیس 

خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا به تشریح عملکرد این نهاد دانشگاهی پرداخت ... 

ماموریت اصلی این نهاد را الگوسازی توان کشور در رسیدن به  دانشگاهی جهادرئیس 

 پیشرفت در بخش های فرهنگی، علمی و فناورانه، اشتغال زایی و آموزش عنوان کرد

 

 نباید عقبگرد داشته باشد/ تامین نیازهای کشور با تکیه بر توان داخلیرفع تحریم 

 1395مرداد  18سه شنبه  07:02 - باشگاه خبرنگاران

گفت وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه در  دانشگاهی جهادحمیدرضا طیبی رئیس 

 دارای دانشگاهی جهادعلمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، در سال گذشته اظهار کرد: 

توانمندی های متعددی در حوزه های فناورانه است و تجربه سا ل های گذشته نشان می 

 دهد وقتی که خودمان وارد عمل شویم، موفقیت بیشتری خواهیم داشت

  ایت دیگر:س ۲

 1395مرداد  18سه شنبه  05:10 - مدیر اینفو

 تامین محصولات فناورانه جهاد دانشگاهی

 1395مرداد  18سه شنبه  11:19 - شفا آنلاین

 باشد/ تامین نیازهای کشور با تکیه بر توان داخلی رفع تحریم نباید عقبگرد داشته

https://www.irna.ir/news/83430291/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7027191/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
http://www.modirinfo.com/content/4/55778/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://shafaonline.ir/fa/news/238918/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
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 دکتر طیبی در آستانه سی و نهمین سالگرد جهاد دانشگاهی تاکید کرد

 فناوری ملی/ هزینه فساد در کشور کم است ۳5تشکیل تیم های تحقیقاتی برای اجرای 

 1395مرداد  14دوشنبه  11:8۱ - ایسنا

مرداد( در نشست خبری سی  14به گزارش ایسنا، حمید رضا طیبی صبح امروز )دوشنبه، 

ضمن تبریک فرارسیدن این ایام به علاقمندان  دانشگاهی جهادو نهمین سالگرد تاسیس 

به پیشرفت و توسعه دانش بنیان از اهداف مهم این نهاد انجام فعالیت های شاخص 

فرهنگی، علمی و فناورانه و توسعه آموزش های مهارتی به منظور رفع نیاز فناورانه افزایش میل به خود اتکایی 

تا به حال این بوده که نیازها را خودمان تشخیص دهیم و به دنبال  و ایجاد غرور ملی نام برد و گفت: اساس کار

برنامه ریزی برای تامین نیاز باشیم در حالی که تجربه ما نشان می دهد اثبات قابلیت ها برای انجام کارهای 

ور دستسال طول می کشد، بنابراین باید مدل واگذاری ماموریت همراه با تامین مالی را در  10بزرگ بین سه تا 

 کار قرار دهیم

  سایت دیگر: ۶

 1395مرداد  14دوشنبه  12:0۱ - همسو نیوز

 فناوری ملی/ هزینه فساد در کشور کم است 31تشکیل تیم های تحقیقاتی برای اجرای 

 1395مرداد  14دوشنبه  13:10 - افق تهران

 درصدی امتیازات پژوهشی جهاد دانشگاهی 47رشد 

 1395مرداد  14دوشنبه  13:14 - شورای عالی انقلاب فرهنگی
 دکتر طیبی در آستانه سی و نهمین سالگرد جهاد دانشگاهی تاکید کرد:

 فناوری ملی 31تشکیل تیم های تحقیقاتی برای اجرای 

 1395مرداد  14دوشنبه  14:22 - دانا
 طیبی خبر داد:

 فناوری ملی به جهاد دانشگاهی 31واگذاری تولید 

 1395مرداد  14دوشنبه  14:8۱ - تدبیر و امید

 فناوری ملی 31تشکیل تیم های تحقیقاتی برای اجرای 

https://www.isna.ir/news/98051407038/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B3%DB%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1
http://hamsonews.com/fa/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B3%DB%B1/
http://ofoghtehran.ir/17367/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4/
https://sccr.ir/News/4994/1/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B3%DB%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C
http://danakhabar.com/fa/news/1241358/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B3%DB%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://tadbirvaomid.ir/fa/news/273798/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-31-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 1395مرداد  14دوشنبه  17:01 - جماران

 فناوری ملی هزینه فساد در کشور کم است 31تشکیل تیم های تحقیقاتی برای اجرای 

 

 تحقق حداکثری بومی سازی صنعت مترو در گروی تعامل دانشگاه با صنعت است

 1395مرداد  14دوشنبه  11:27 - وزثمره نی

مطابق با استانداردهای بین  تهران مترویامام با بیان این مطلب که دانش فنی در صنعت 

اه ؛ ودانشگ تهران مترویالمللی است، تصریح کرد: تلاش داریم تا با افزایش ارتباط بین 

 در صنعت مترو ؛ ضمن آشنایی اساتید و دانشجویان با تکنولوژی های نوین به کار رفته

 نیز به آنان معرفی شود تهران مترویاقدمات صنعتگران 

  سایت دیگر: 51

 1395مرداد  14دوشنبه  11:41 - خبرگزاری فارس

 ایران صادرکننده قطعات در صنعت مترو می شود

 1395مرداد  14دوشنبه  11:87 - سایت تحلیلی خبری صبح تهران

 ایران صادرکننده قطعات در صنعت مترو می شود

 1395مرداد  14دوشنبه  12:10 - خبرگزاری دانشجو

 در صنعت مترو می شود ایران صادرکننده قطعات

 1395مرداد  14دوشنبه  12:22 - موج
 علی امام:

 می توانیم صادر کننده قطعات در صنعت مترو شویم

 1395مرداد  14دوشنبه  12:27 - ایرنا

 تحقق حداکثری بومی سازی صنعت مترو در گروی تعامل دانشگاه با صنعت است

 1395مرداد  14دوشنبه  12:25 - سلام نو

 ات قطعات مترو از ایرانصادر

https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1228974
http://samarehnews.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88/
https://www.farsnews.com/news/13980514000382/-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://sobhetehran.com/fa/pages/?cid=100684
https://snn.ir/fa/news/782676/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-291529
https://www.irna.ir/news/83425580/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
https://salameno.ir/detail/24952757
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 1395مرداد  14دوشنبه  12:49 - تهران پرس
 مدیر عامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه)مترو( مطرح کرد ؛

 تحقق حداکثری بومی سازی صنعت مترو در گروی تعامل دانشگاه با صنعت است

 1395مرداد  14دوشنبه  13:08 - بازتاب

 ی شودایران صادرکننده قطعات در صنعت مترو م

 1395مرداد  14دوشنبه  13:27 - پرشین خودرو

 ایران می تواند صادرکننده قطعات در صنعت مترو باشد

 1395مرداد  14دوشنبه  13:82 - بلدیه

 ایران صادرکننده قطعات در صنعت مترو می شود

 1395مرداد  14دوشنبه  14:40 - آریا

 صنعت است تحقق حداکثری بومی سازی صنعت مترو در گروی تعامل دانشگاه با

 1395مرداد  14دوشنبه  18:37 - تیتر شهر

 ایران صادرکننده قطعات در صنعت مترو می شود

 1395مرداد  14دوشنبه  1۱:40 - تین نیوز

 همکاری صنعت مترو با دانشگاه و شرکت های دانش بنیان ◄

 1395مرداد  14دوشنبه  19:14 - می متالز

 همکاری صنعت مترو با دانشگاه و شرکت های دانش بنیان

 1395د مردا 18سه شنبه  08:01 - عصر شهروند

 ایران صادرکننده قطعات در صنعت مترو می شود

 

 /به بهانه سی و نهمین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی/

 طرح بزرگ فناورانه جهاد دانشگاهی بر عهده واحد علم و صنعت ۳

 1395مرداد  14دوشنبه  03:15 - یسناا

http://tehranpress.com/2019/08/05/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88/
http://baztab.ir/585991/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C/
http://persiankhodro.com/show_news/115624/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
http://www.baladiye.com/fa/doc/news/43663/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.aryanews.com/News/20190805143238285/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://titreshahr.com/fa/news/102354/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-193883
https://www.me-metals.ir/News/NewsDetails.aspx?NID=48513
https://asrshahrvand.com/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C/107125/
https://www.isna.ir/news/98051306800/%DB%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

این دانشگاه، به  دانشگاهی جهادحمید آب روشن در گفت وگو با ایسنا، ابتدا به ارتباط 

مأموریت ابتدایی  دانشگاهی جهادعنوان یک نهاد واسط ، با صنعت اشاره کرد و توضیح داد: 

خود را شناسایی نیاز صنعت و ارائه راه حل های اصولی و دانش بنیان پیش روی صنعت 

 تعریف کرده است

  سایت دیگر: 5

 1395مرداد  14دوشنبه  03:19 - همسو نیوز

 طرح بزرگ فناورانه جهاد دانشگاهی بر عهده واحد علم و صنعت 3

 

 متروی ایرانی در راه است

 1395تیر  12چهارشنبه  23:12 - صید نیوز

انجام می شود ... با توجه به نیاز توسعه  تهران مترویمیلیون سفر در هفت خط  8/2در حال حاضر روزانه 

و سایر کلانشهرها مانند مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز، تأمین واگن و تجهیزات مترو در  تهران مترویخطوط 

 ویژه ای شودشرایط کنونی کشور از ضروری ترین نیازهایی است که باید به آن توجه 

 

 واگن قطار بین شهری با تکیه بر توان داخل ۴۲0تولید 

 1395تیر  12چهارشنبه  09:02 - باشگاه خبرنگاران

http://hamsonews.com/fa/%DB%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%87/
http://seydnews.ir/society/64269-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
https://www.yjc.ir/fa/news/6987610/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B4%DB%B2%DB%B0-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

در گفت وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه  دانشگاهی جهادحمیدرضا طیبی رئیس 

 هادجاظهار کرد:  ملی قطاررنگاران جوان ، درباره تولید واگن های علمی پزشکی باشگاه خب

مسئولیت تولید سیستم رانش الکترونیکی واگن های مترو را برعهده گرفته  دانشگاهی

 است

 

 تسهیلات صندوق نوآوری برای ساخت و بومی سازی قطار مترو

 1395تیر  09یکشنبه  20:10 - خبرگزاری اقتصادی ایران

به گزارش ایسنا ، امروز قراردادی بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، 

دانش بنیان در راستای تولید قطار مترویی منعقد  ، دو شرکت تولیدکنندهدانشگاهی جهادشهرداری تهران، 

 شد

 

 مدیر عامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه)مترو(؛

 امیدواریم در کمترین زمان؛ شاهد بومی سازی و ساخت واگن های ملی مترو باشیم

 1395تیر  09یکشنبه  17:07 - اقتصاد نیوز

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی و بین الملل شرکت راه آهن شهری تهران و 

انعقاد قرارداد ساخت یک رام قطار برای استفاده در  ")مترو(، علی امام در آیین حومه

که با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، پیروز  "خطوط مترو

حناچی، شهردار تهران، محسن پور سید آقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، منوچهر منطقی، 

وسعه فناوری ، حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حمید رضا طیبی، دبیر ستاد ت

برگزار شد، گفت: امیدواریم با تفاهمی که بین شهرداری تهران و معاونت علمی و  دانشگاهی جهادرئیس 

http://econews.ir/fa/content/2101162
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-65/291763-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
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ی و ساخت فناوری ریاست جمهوری به وجود آمده است از ظرفیت های حداکثری و توانمندی داخلی در طراح

 یک رام قطار مترویی نهایت استفاده را داشته باشیم

  سایت دیگر: ۲

 1395تیر  09یکشنبه  0:272 - ثمره نیوز

 برگزار شد” انعقاد قرارداد ساخت یک رام قطار برای استفاده در خطوط مترو” آیین

 1395تیر  10دوشنبه  10:37 - تهران پرس

 برگزار شد” انعقاد قرارداد ساخت یک رام قطار برای استفاده در خطوط مترو” آیین

 

 5۴05سال  منطقی: ورود قطار مترو بومی به شبکه ریلی تا

 1395تیر  09یکشنبه  18:83 - ایرنا

منوچهر منطقی روز یکشنبه در آئین انعقاد قرارداد ساخت یک رام قطار مترویی برای 

استفاده در خطوط مترو که با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، شهردار 

، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و دو شرکت فعال در دانشگاهی جهادتهران، مدیر 

قانون برنامه ششم توسعه  84زمینه واگن سازی در معاونت علمی و فناوری برگزار شد، افزود: مطابق ماده 

وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف به انتقال فناوری 

درصد دانش  58داخل کشور است، به طوریکه تا پایان اجرای قانون برنامه ششم توسعه حداقل صنایع ریلی به 

 طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی درون شهری و بین شهری بومی شود

 

 قرارداد ساخت قطار مترو منعقد شد

 1395تیر  09یکشنبه  14:10 - خبرگزاری مهر

http://samarehnews.ir/%D8%A2%D9%8A%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8/
http://tehranpress.com/2019/07/01/%D8%A2%D9%8A%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8/
https://www.irna.ir/news/83375416/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1
https://www.mehrnews.com/news/4653980/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
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دی بین معاونت علمی و فناوری ریاست به گزارش خبرنگار مهر ، پیش از ظهر امروز قراردا

، دو شرکت تولید دانشگاهی جهادجمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، شهرداری تهران، 

 کننده دانش بنیان در راستای تولید قطار مترویی منعقد شد

  سایت دیگر: ۳

 1395تیر  09یکشنبه  14:1۱ - پرس شیعه

 قرارداد ساخت قطار مترو منعقد شد

 1395 تیر 09یکشنبه  14:82 - سرمد نیوز

 قرارداد ساخت قطار مترو منعقد شد

 1395تیر  09یکشنبه  18:15 - ایرنا

 حمایت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی از بومی سازی قطار مترو

 

 ه )مترو(:مدیرعامل شرکت راه آهن تهران و حوم

 زمان بهره برداری از قطارهای مترو با بومی سازی درکشور کاهش می یابد

 1395تیر  09یکشنبه  13:89 - ایرنا

علی امام روز یکشنبه در آئین انعقاد قرارداد ساخت یک رام قطار مترویی برای استفاده در 

، رئیس صندوق نوآوری و دانشگاهی جهادخطوط مترو که با حضور شهردار تهران، مدیر 

شکوفایی و دو شرکت فعال در زمینه واگن سازی در معاونت علمی و فناوری برگزار شد، 

در حالت دو دقیقه جهت بهره برداری طراحی شده است اما الان این کار در چهار  انتهر مترویافزود: خطوط 

 دقیقه انجام می شود و ما با حالت طراحی شده فاصله داریم و این بخاطر کمبود واگن و رام قطار است

  سایت دیگر: 5

 1395تیر  09یکشنبه  14:09 - اقتصاد نیوز

 به علت بومی سازی زمان بهره برداری از قطارهای مترو کاهش یافت

http://pressshia.com/434838/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%AF/
http://sarmadnews.com/fa/news/101903/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83375251/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://www.irna.ir/news/83375173/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/291729-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
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 اختصاصی گسترش نیوز؛

 ن: تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیمشهردار تهرا

 1395تیر  09یکشنبه  13:39 - پایگاه خبری گسترش

 420گسترش نیوز: شرکت راه آهن شهری تهران و حومه در نظر دارد نسبت به تامین 

از طریق به کارگیری پتانسیل های موجود در  تهران مترودستگاه واگن برای خطوط 

 شرکت های واگن ساز داخلی و سازندگان زیر جموعه های واگن مترو اقدام نماید

 

 معاون علمی و فناوری رییس جمهوری:

 رشد روز افزون فناوری های ریلی و مترو نشان از توانمندی های داخلی دارد

 1395تیر  09یکشنبه  13:39 - بنیاد ملی نخبگان

: با امضای این قرارداد از تمام ظرفیت عاون علمی و فناوری رییس جمهوری ادامه داد

و حمایت صندوق نوآوری و  دانشگاهی جهاددانشی همچون شرکت های دانش بنیان، 

و حومه، علی  تهران متروشکوفایی استفاده شد ... در این مراسم علی امام مدیر شرکت 

مام مدیر عامل شرکت وحدت رییس صندوق نوآوری و شکوفایی، خدایی مدیر عامل مپنا لکوموتیو، محمد ا

، محسن پور سعید آقایی معاون دانشگاهی جهادقطارهای شهری تهران و حومه)مترو(، حمیدرضا طیبی رییس 

حمل و نقل ترافیک شهری، اسماعیل قادری فر رییس مرکز توسعه فناوری راهبردی معاونت علمی و فناوری 

و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری نیز  و منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل

 حضور و تفاهم نامه های کنسرسیوم را امضا کردند

https://www.gostaresh.news/economy/56629-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85.html
https://www.bmn.ir/fa-IR/News/News/88238/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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  سایت دیگر: ۳

 1395تیر  09یکشنبه  13:47 - نوآوری فناوری و

 رشد روز افزون فناوری های ریلی و مترو نشان از توانمندی های داخلی دارد

 1395تیر  09یکشنبه  23:48 - خبر طلایی

می و فناوری رییس جمهوری در مراسم امضای قرارداد توسعه یک رام قطار مترویی: رشد روز افزون معاون عل

 فناوری های ریلی و مترو نشان از توانمندی های داخلی دارد

 1395تیر  10دوشنبه  11:42 - شورای عالی انقلاب فرهنگی
 دکتر ستاری:

 رشد روز افزون فناوری های ریلی و مترو نشان از توانمندی های داخلی دارد

 

 با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛

 ی، قطارهای ایران ساخت روی ریل مترو قرار می گیردبه همت شرکت های دانش بنیان داخل

 1395تیر  09یکشنبه  12:87 - سیتنا

در ادامه به منظور حضور حداکثری شرکت های ایرانی در این قرارداد با هدف بومی سازی 

، اهیدانشگ جهادتجهیزات و فناوری های وابسته، کنسرسیومی متشکل از مپنا لکوموتیو، 

شرکت دانش بنیان تام لکوموتیو، شرکت واگن سازی تهران، شرکت واگن سازی پارس، 

 ترومحضور دارند و به تناسب ظرفیت های خود در این کنسرسیوم شرکت  شرکت پلورسبز و شرکت ایریکو

 را یاری می کنند تهران

  سایت دیگر: ۶

 1395تیر  09یکشنبه  13:11 - منجیل خبر

 به همت شرکت های دانش بنیان داخلی، قطارهای ایران ساخت روی ریل مترو قرار می گیرد

 1395تیر  09یکشنبه  13:17 - فناوری و نوآوری

 قطارهای ایران ساخت روی ریل متروی کشور قرار می گیرد

 1395تیر  09یکشنبه  13:39 - بنیاد ملی نخبگان

http://fanavarimag.ir/1398/04/09/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://khabaretalaei.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C/37133
https://sccr.ir/News/4540/1/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.citna.ir/news/230403
http://manjilnews.ir/%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7/
http://fanavarimag.ir/1398/04/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://www.bmn.ir/fa-IR/News/News/88237/-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%C2%AB%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%C2%BB-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
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   1400تا فروردین  1397مهر 

 می و فناوری ریاست جمهوری/با حمایت معاونت عل
 قطارهای ایران ساخت روی ریل متروی کشور قرار می گیرد

 1395تیر  09یکشنبه  14:89 - ایرنا
 طی قراردادی منعقد شد:

 می شوددستگاه واگن مترو با استفاده از توان متخصصان داخلی تولید  420

 1395تیر  09یکشنبه  17:17 - انصاف نیوز

 قطارهای ایران ساخت روی ریل مترو

 1395تیر  10دوشنبه  17:07 - روزنامه مناقصه مزایده

 نعقاد قرارداد مشارکت دانش بنیان ها در توسعه قطارهای ایران ساختا

 

 درصد دانش داخلی ساخت قطار شهری 11ستاری: دستیابی به 

 1395تیر  09یکشنبه  12:4۱ - ایرنا

سورنا ستاری روز یکشنبه در آیین انعقاد قرارداد ساخت یک رام قطار مترویی برای استفاده 

، رئیس صندوق نوآوری دانشگاهی جهاددر خطوط مترو که با حضور شهردار تهران، مدیر 

شکوفایی و دو شرکت فعال در زمینه واگن سازی در معاونت علمی و فناوری برگزار شد، و 

افزود: در سال های گذشته اتفاق خوبی در حوزه ریلی افتاده و توانستیم بسیاری از کمبودها را در حوزه ریلی 

ا معضلات این بخش ر برطرف کنیم، در دو سال آینده نیز در نظر داریم در حوزه مترو نیز این اتفاق بیفتد و

 داخلی سازی کنیم چرا که کشور به این زمینه نیاز دارد

 

 ستاری خبر داد

 ماه آینده 51بومی سازی قطار مترو طی 

 1395تیر  09یکشنبه  12:30 - ایسنا

https://www.irna.ir/news/83375319/%DB%B4%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.ensafnews.com/177621/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88/
http://monaghesatiran.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/61858-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA.html
https://www.irna.ir/news/83374986/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B8%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://www.isna.ir/news/98040904401/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%B7%DB%8C-%DB%B1%DB%B8-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

معاون علمی رییس جمهور با بیان اینکه امضای این تفاهم نامه و ساخت یک رام قطار 

رام  420سفارش ساخت  تهران متروی رام قطار دیگر است، گفت: 420سرآغاز ساخت 

 ماه آینده نهایی شود ۱تا  3قطار دیگر را داده است که امیدواریم بین 

  سایت دیگر: 57

 1395تیر  09یکشنبه  12:34 - مثلث
 ستاری خبر داد

 می شودقطارهای مترو ایرانی 

 1395تیر  09یکشنبه  12:49 - ناطقان

 ماه آینده15بومی سازی قطار مترو طی

 1395تیر  09یکشنبه  12:81 - الف

 ماه آینده 15ستاری خبر داد؛ بومی سازی قطار مترو طی 

 1395تیر  09یکشنبه  12:89 - بلدیه

 آیندهماه  15بومی سازی قطار مترو طی 

 1395تیر  09یکشنبه  13:13 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 ماه آینده 15بومی سازی قطار مترو طی 

 1395تیر  90یکشنبه  13:17 - مرور نیوز
 معاون علمی رییس جمهوری :

 رام قطار دیگر را داده است 420متروی تهران سفارش ساخت 

 1395تیر  09یکشنبه  13:32 - موج
 ستاری:

 یمامیدواریم تا دو سال آینده نسبت به ساخت قطار مترو اقدام کن

 1395تیر  09یکشنبه  13:41 - فصل تجارت

 امیدواریم تا دو سال آینده نسبت به ساخت قطار مترو اقدام کنیم

 1395تیر  09یکشنبه  14:07 - قلم نیوز

 ماه آینده بومی سازی می شود 15قطار مترو طی 

 1395تیر  09یکشنبه  14:07 - صنعت کار

 ماه آینده 15بومی سازی قطار مترو طی 

 1395تیر  09یکشنبه  14:34 - جماران
 سورنا ستاری خبر داد؛

 ماه آینده بومی سازی می شود 15قطار مترو طی 

 1395تیر  09یکشنبه  1۱:81 - تین نیوز

https://www.mosalasonline.com/fa/tiny/news-40037
http://nateghan.ir/fa/news/197587/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%B7%DB%8C18%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
http://www.alef.ir/news/3980409085.html
http://www.baladiye.com/fa/doc/news/43257/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%B7%DB%8C-%DB%B1%DB%B8-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
http://econews.ir/fa/content/2100433
http://www.moroornews.com/fa/tiny/news-93867
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-285277
http://www.fasletejarat.com/Fa/News/253159/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://ghalamnews.ir/fa/news/15026/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%B7%DB%8C-%DB%B1%DB%B8-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.sanatkaar.ir/20049/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%B7%DB%8C-%DB%B1%DB%B8-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1205157
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-191326
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 ماه آینده 15بومی سازی قطار مترو طی 

 1395تیر  09یکشنبه  17:01 - پیام فوری

 ماه آینده 15بومی سازی قطار مترو طی 

 1395تیر  09یکشنبه  17:01 - روزنامه راه مردم

 ماه آینده 15ستاری خبر داد بومی سازی قطار مترو طی 

 1395تیر  09یکشنبه  17:43 - فلزات آنلاین
 معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خبر داد:

 ماه آینده 15بومی سازی قطار مترو طی 

 1395تیر  10دوشنبه  02:32 - شعار سال

 ماه آینده 15مترو طی بومی سازی قطار 

 1395تیر  10دوشنبه  03:38 - ودبارنوای ر

 ماه آینده 15بومی سازی قطار مترو طی 

 

 عدم جذابیت برای سرمایه گذاری در بخش ریلی کشور

 1395خرداد  20دوشنبه  00:07 - دنیای اقتصاد

مرکب از شرکتی به  92حتی کنسرسیومی برای ساخت لکوموتیوهای برقی باری با پلت فرم دیزلی در سال 

یلی اراک )ساخت بدنه بوژی و بدنه مشابه لکوموتیو باری آلستوم فرانسه(، نمایندگی سازندگان تجهیزات ر

 و شرکت آراکو تشکیل شد دانشگاهی جهادنماینده یک شرکت سوئیسی، 

  سایت دیگر: 5

 1395تیر  10دوشنبه  23:47 - ترابر نیوز

 ریلی کشور عدم جذابیت برای سرمایه گذاری در بخش

 

http://payamefori.ir/34076/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%B7%DB%8C-%DB%B1%DB%B8-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87/
http://www.newsrahemardom.ir/lasted-news/58979/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%B7%DB%8C-%DB%B1/
http://www.felezatonline.ir/News-7581/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%B7%DB%8C-%DB%B1%DB%B8-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87/?id=7581
http://shoaresal.ir/fa/news/217303/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%B7%DB%8C-%DB%B1%DB%B8-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
http://00132.ir/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%B7%DB%8C-%DB%B1%DB%B8-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87/
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-58/3534359-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.tarabarnews.com/view/90243/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 با حضور مهندس اسلامی و دکتر طیبی انجام شد؛

بازدید از محصولات دانش بنیان جهاددانشگاهی در هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل 

 ریلی

 1395خرداد  19یکشنبه  19:24 - ایسنا

، در این بازدید که ظهر امروز  جهاددانشگاهیبه گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی 

ه( در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد، دکتر طیبی رئیس خردادما 19)

ضمن ارائه توضیحاتی، آخرین دستاوردهای این نهاد را به مهندس اسلامی  جهاددانشگاهی

 وزیر راه و شهرسازی معرفی کرد

  سایت دیگر: 5

 1395خرداد  19یکشنبه  20:11 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 بازدید از محصولات دانش بنیان جهاددانشگاهی در هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی

 

 قطار همکاری جهاد دانشگاهی و صنایع در ایستگاه مترو ؛

 از بومی سازی رکتی فایر تا ساخت گیت برای مترو

 1397اسفند  25سه شنبه  04:04 - ایسنا

کافی نیست، این را می توان بعد از ظهر  تهران مترویبه گزارش ایسنا، تعداد قطارهای 

یک روز کاری در خطوط پر رفت و آمد راه آهن شهری فهمید ... راه آهن شهری از حوزه 

اه و صنعت می تواند زمینه مناسبی برای هایی است که در صورت وجود تمایل دانشگ

که نهادی برخاسته از بستر دانشگاه است فعالیت  دانشگاهی جهادهمکاری این دو بخش باشد، در همین راستا 

 هایی در زمینه ساخت تجهیزات راه آهن شهری انجام داده است

  سایت دیگر: ۴

 1397اسفند  25سه شنبه  04:17 - همسو نیوز

https://www.isna.ir/news/98031908284/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://econews.ir/fa/content/2068011
https://www.isna.ir/news/97122714633/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://hamsonews.com/fa/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7/
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 فایر تا ساخت گیت برای مترواز بومی سازی رکتی 

 1397اسفند  25سه شنبه  08:31 - روزنامه کسب و کار

 از بومی سازی رکتی فایر تا ساخت گیت برای مترو

 1397اسفند  25سه شنبه  08:81 - جمهوریت

 از بومی سازی رکتی فایر تا ساخت گیت برای مترو

 1397اسفند  25سه شنبه  11:13 - ایسکانیوز
 قطار همکاری جهاد دانشگاهی و صنایع در ایستگاه مترو؛

 از بومی سازی رکتی فایر تا ساخت گیت برای مترو

 

 مروری بر اهم فعالیت های جهاد دانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی

 1397دی  12چهارشنبه  1۱:28 - ایسنا

دانشگاه خواجه نصیر  دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا، محمد خدادادی، رییس سابق واحد 

الدین طوسی با اشاره به این که در کنار پروژه های پژوهشی فعالیت های فرهنگی مشترک 

 100با معاونت فرهنگی دانشگاه و دفتر نهاد رهبری ارائه کرده ایم، یادآور شد: بیش از 

 عنوان برنامه فرهنگی در سال ارائه شده است

  سایت دیگر: 5

 1397دی  13پنجشنبه  09:32 - روزنامه بازار کار
 دکتر اصغری به عنوان رئیس جهاد دانشگاهی خواجه نصیر معرفی شد
 یرالدین طوسیمروری بر اهم فعالیت های جهاد دانشگاهی خواجه نص

 

https://kasbokarnews.ir/1397/12/28/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7/
http://www.jomhouriat.com/54423/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7.html
http://www.iscanews.ir/news/1000042/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://www.isna.ir/news/97101206778/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/311991/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
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 اتکا به ظرفیت داخلی برای کاهش واردات تجهیزات مترو

 1397مهر  24سه شنبه  05:8۱ - شبکه اینترنتی آفتاب

و شرکت  دانشگاهی جهادبه گزارش خبرگزاری مهر ، علی امام در مراسم امضای تفاهم نامه 

مترو با ابراز خرسندی از این امر گفت: این تفاهم نامه به منظور تامین قطعات و تجهیزات 

مترو منعقد شد تا با توجه به ظرفیت، تجهیزات مورد نیاز با تکیه بر ظرفیت داخلی تامین 

 شود

  دیگر:سایت  1

 1397مهر  24سه شنبه  09:09 - مردم نیوز
 مدیرعامل شرکت مترو تهران

 اتکا به ظرفیت داخلی برای کاهش واردات تجهیزات مترو

 1397مهر  24سه شنبه  09:21 - روزنامه کسب و کار

 اتکا به ظرفیت داخلی برای کاهش واردات تجهیزات مترو

 1397مهر  24سه شنبه  09:80 - موج
 مدیرعامل شرکت مترو تهران:

 باید با استفاده از پتانسیل های داخلی نیاز به امکانات خارجی را به حداقل رساند

 1397مهر  24سه شنبه  10:00 - مرور نیوز
 مدیرعامل شرکت مترو تهران اعلام کرد

 استفاده از ظرفیت های داخلی و به حداقل رساندن استفاده از امکانات خارجی در شرایط تحریم

 1397مهر  28چهارشنبه  12:47 - همشهری

 اتکا به ظرفیت داخلی برای کاهش واردات تجهیزات مترو

 

در راستای توسعه زیرساخت های حمل و نقل ریلی؛ امضای تفاهم نامه همکاری جهاد 

 دانشگاهی با شرکت راه آهن شهری تهران

http://www.aftabir.com/news/article/view/2018/10/16/1984922
http://mardom-news.com/news/88190/%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://kasbokarnews.ir/1397/07/24/%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC/
http://www.mojnews.com/fa/tiny/news-247449
http://www.moroornews.com/fa/tiny/news-80418
http://newspaper.hamshahri.org/id/34448/%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88.html
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 1397مهر  23دوشنبه  17:31 - سینا

در مراسم انعقاد این تفاهم نامه که در معاونت حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران برگزار 

را شجره طیبه انقلاب دانست  دانشگاهی جهاد، تهران مترویشد، دکتر علی امام، مدیرعامل 

 متروو از خدماتی که تاکنون عرضه داشته قدردانی کرد و گفت: بعد از استقرار من در 

به صورت تخصصی و با  تهران متروبه سراغ ما آمد و برای تامین نیازهای  دانشگاهی جهاد، مجموعه تهران

ار شد در این زمینه و با توجه به وضعیت تکیه بر ظرفیت های داخلی اعلام آمادگی کرد؛ جلسات خوبی برگز

 دانشگاهی جهادپیش آمده و اعمال تحریم ها ضرورت را بر این دیدیم که هرچه سریعتر در اختیار دوستان 

 قرار بگیریم

 

 مشارکت جهاد دانشگاهی در توسعه مترو تهران

 1397مهر  23دوشنبه  17:18 - اایرن

و  جهاددانشگاهیبه گزارش خبرنگار دانشگاه ایرنا، تفاهم نامه همکاری دوجانبه میان 

، محسن جهاددانشگاهیشرکت مترو، امروز )دوشنبه( با حضور حمیدرضا طیبی رییس 

پورسید آقایی معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران و همچنین علی امام مدیر عامل 

 و حومه منعقد شد تهران متروشرکت 

  سایت دیگر: ۳

 1397مهر  23دوشنبه  19:49 - ایران اکونومیست
 با انعقاد تفاهم نامه ای محقق شد؛

 مشارکت جهاد دانشگاهی در توسعه مترو تهران

 1397مهر  24سه شنبه  02:47 - اقتصاد تهران

 مشارکت جهاد دانشگاهی در توسعه مترو تهران

 1397مهر  24سه شنبه  11:4۱ - بازار کار روزنامه
 با انعقاد تفاهم نامه ای محقق شد؛

 مشارکت جهاد دانشگاهی در توسعه مترو تهران

https://sinapress.ir/news/84951
http://www.irna.ir/fa/News/83066939/
http://iraneconomist.com/fa/news/255190/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://tehraneconomy.ir/135316/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1/
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/308904/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 با امضای تفاهم بین رئیس جهاد دانشگاهی و شرکت راه آهن شهری؛

فناوری های جهاد دانشگاهی وارد مترو می شود/ دستیابی کامل به ساخت تجهیزات مترو تا 

 ۹1یان سال پا

 1397مهر  23دوشنبه  1۱:38 - ایسنا

و شرکت راه  جهاددانشگاهیبه گزارش ایسنا ، این تفاهم نامه ی همکاری دوجانبه بین 

مهرماه( با حضور دکتر حمیدرضا  23آهن شهری تهران و حومه)مترو(، امروز )دوشنبه 

( و دکتر محسن پورسیدآقایی) معاون حمل ونقل ترافیک جهاددانشگاهیطیبی) رییس 

و حومه( در دفتر معاونت حمل  تهران متروشهرداری تهران( و هم چنین مهندس علی امام )مدیرعامل شرکت 

 ل ترافیک شهری شهرداری تهران منعقد شدو نق

  سایت دیگر: ۲

 1397مهر  23دوشنبه  20:48 - شهر فردا

 فناوری های جهاد دانشگاهی وارد مترو می شود

 1397مهر  23دوشنبه  21:30 - ایرانیان موفق

 فناوری های جهاد دانشگاهی وارد مترو شد/ بی نیاز شدن از واردات قطعات مترو با این تفاهم نامه

 

 با انعقاد تفاهم نامه ای؛

 متروی تهران با فناوری های تولیدی جهاددانشگاهی سرعت می گیرد

 1397مهر  23دوشنبه  1۱:31 - روزنامه بازار کار

https://www.isna.ir/news/97072313080/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA
http://shahrefarda.ir/fa/news/85171/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://siona.ir/News/76358.html
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/308878/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
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و شرکت راه آهن شهری تهران و  جهاددانشگاهیتفاهم نامه ی همکاری دوجانبه بین 

)مترو( در راستای بهره برداری، توسعه ی تجهیزات، بومی سازی فناوری های مرتبط حومه

 و حمایت از ساخت داخل در حوزه ی حمل ونقل ریلی منعقد شد ... 

 سرعت می گیرد  جهاددانشگاهیبا فناوری های تولیدی  تهران متروی

نامه ی همکاری دوجانبه بین  ، این تفاهمجهاددانشگاهیبه گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی 

مهرماه( با حضور دکتر  23و شرکت راه آهن شهری تهران و حومه)مترو(، امروز )دوشنبه  جهاددانشگاهی

و دکتر محسن پورسیدآقایی معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری  جهاددانشگاهیحمیدرضا طیبی رییس 

و حومه در دفتر معاونت حمل و نقل ترافیک  انتهر متروتهران و هم چنین مهندس علی امام مدیرعامل شرکت 

 شهری شهرداری تهران منعقد شد

  سایت دیگر: ۲

 1397مهر  23دوشنبه  1۱:8۱ - ایکنا

 متروی تهران با فناوری های تولیدی جهاددانشگاهی سرعت می گیرد

 1397مهر  23دوشنبه  20:08 - افق تهران

 تهران با فناوری های تولیدی جهاددانشگاهی سرعت می گیرد متروی

 

 امضای تفاهم نامه مترو با جهاد دانشگاهی ◄

 1397مهر  23دوشنبه  1۱:18 - تین نیوز

 جهادو  تهران مترومراسم امضای و مبادله تفاهم نامه همکاری صنعت ریلی شرکت 

 با محوریت شهر زیست پذیر، شهروند مشارکت پذیر در حال برگزاری است دانشگاهی

 

 معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خبر داد:

http://iqna.ir/fa/news/3756225/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
http://ofoghtehran.ir/3403/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF/
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-175409
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 شروع خط جدید مترو در برنامه سوم شهرداری

 1397مهر  23دوشنبه  1۱:02 - ایلنا

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن پورسیدآقایی درحاشیه مراسم امضای تفاهم نامه میان 

در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوشبختانه برای توسعه مترو امروز  دانشگاهی جهادمترو و 

 اتدر زمینه ساخت ساختمانی و تونل هیچ نیازی به خارج نداریم اما هنوز بخشی از تجهیز

 مان از خارج وارد می شود که برای توسعه مترو نیاز داریم همه این تجهیزات ساخت داخل شود

 

 معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار تهران مطرح کرد؛

 تولید تجهیزات مترو تهران به جهاد دانشگاهی واگذار شد

 1397مهر  23دوشنبه  1۱:01 - ایران اکونومیست

 جهادبه  تهران متروبه گزارش ایران اکونومیست، تولید تجهیزات  -ایران اکونومیست 

باشگاه خبرنگاران واگذار شدبه گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی  دانشگاهی

جوان؛ محسن پورسیدآقایی معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران عصر امروز پس 

تهران در جمع خبرنگاران حضور  دانشگاهی جهاداز مراسم امضا و مبادله تفاهم نامه همکاری صنعت ریلی با 

مترو خوشبختانه هیچ  یافت و در خصوص جزئیات آن گفت: برای توسعه مترو در زمینه ساختمانی و ریل

 نیازی به خارج کشور نداریم

  سایت دیگر: 5

 1397مهر  23دوشنبه  1۱:01 - باشگاه خبرنگاران

 تولید تجهیزات مترو تهران به جهاد دانشگاهی واگذار شد

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/680769-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://iraneconomist.com/fa/news/255113/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/6699722/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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 جهاد دانشگاهی در زمینه تامین قطعاتجزئیات قرارداد مترو با 

 1397مهر  23دوشنبه  18:49 - ایسنا

 جهادبه گزارش ایسنا ، علی امام عصر امروز در مراسم امضای تفاهم نامه فی مابین 

 هادجو شرکت مترو با بیان اینکه برای ما افتخار است که این تفاهم نامه بین  گاهیدانش

در راستای تامین قطعات و تجهیزات به امضا رسیده است، گفت:  تهران متروو  دانشگاهی

شجره طیبه و فرزند انقلاب است که خیرات این مجموعه علمی در کل کشور نمایان شده  دانشگاهی جهاد

 است

  دیگر:سایت  7

 1397مهر  23دوشنبه  18:85 - شبکه اینترنتی آفتاب

 جزئیات قرارداد مترو با جهاد دانشگاهی در زمینه تامین قطعات

 1397مهر  23دوشنبه  17:48 - فصل اقتصاد

 اتکا به ظرفیت داخلی برای کاهش وابستگی به واردات تجهیزات

 1397مهر  23دوشنبه  17:82 - وانا

 جزئیات قرارداد مترو با جهاد دانشگاهی در زمینه تامین قطعات

 1397مهر  23دوشنبه  22:48 - اطلاع نیوز

 جزئیات قرارداد مترو با جهاد دانشگاهی در زمینه تامین قطعات

 1397مهر  24سه شنبه  05:32 - خبرگزاری مهر
 مدیرعامل شرکت مترو تهران تاکید کرد؛

 اتکا به ظرفیت داخلی برای کاهش واردات تجهیزات مترو

 1397مهر  24شنبه  سه 09:18 - همشهری

 جزئیات قرارداد تامین قطعات مترو در داخل کشور

 1397مهر  24سه شنبه  09:28 - ۲۴تهران 

 اتکا به ظرفیت داخلی برای کاهش واردات تجهیزات مترو

https://www.isna.ir/news/97072313090/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://www.aftabir.com/news/article/view/2018/10/15/1984589
http://www.fasleqtesad.ir/Fa/News/206796/%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA
http://vananews.com/fa/news/204988/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.etelanews.com/fa/news/60799/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4431225/%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://www.hamshahrionline.ir/details/419286
http://www.tehran24.news/news/132708/%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
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ه شهر تهران/پوشش کامل حمل و نقل ریلی پیش بینی خط جدید مترو در برنامه سوم توسع

 خط امکان پذیر است 5۲تهران با 

 1397مهر  23دوشنبه  18:48 - فصل اقتصاد

خط  12برای اینکه تمام شهر را تحت پوشش قرار دهند باید به  تهران مترویخطوط 

دید مترو دیده شده است افزایش یابند، البته در برنامه سوم توسعه شهر تهران یک خط ج

 ... 

برای انعقاد این تفاهم نامه را توان و ظرفیت تکنولوژی  دانشگاهی جهادپورسیدآقایی در پایان علت انتخاب 

با ثبات مدیریتی و توانمندی های بسیار از مزایای مناسبی  دانشگاهی جهاداین نهاد عنوان کرد و گفت: 

 ا با کیفیت قابل قبول در اختیار مترو قرار دهدبرخوردار است و می تواند این تجهیزات ر

  سایت دیگر: 55

 1397مهر  23دوشنبه  1۱:20 - میزان

خط  12پیش بینی خط جدید مترو در برنامه سوم توسعه شهر تهران/پوشش کامل حمل و نقل ریلی تهران با 

 ات مورد نیاز متروامکان پذیر است/خودکفایی در تامین تجهیز

 1397مهر  23دوشنبه  21:01 - اخبار صنعت

در مراسم امضای تفاهم نامه معاونت حمل و نقل و جهاد دانشگاهی مطرح شد؛ پیش بینی خط جدید مترو در 

 تهرانبرنامه سوم توسعه شهر 

 1397مهر  23دوشنبه  23:13 - سیرنیوز

پورسیدآقایی: پیش بینی خط جدید مترو در برنامه سوم توسعه شهر تهران/پوشش کامل حمل و نقل ریلی 

 امین تجهیزات مورد نیاز متروخط امکان پذیر است/خودکفایی در ت 12تهران با 

 1397مهر  24سه شنبه  05:29 - خبرگزاری مهر
 معاون شهردار تهران خبر داد؛

 پیش بینی خط جدید مترو در برنامه سوم توسعه شهر تهران

 1397مهر  24ه شنبه س 05:48 - خبرگزاری تابناک

 پیش بینی خط جدید مترو در برنامه سوم تهران

 1397مهر  24سه شنبه  09:14 - اکو تیتر

http://www.fasleqtesad.ir/Fa/News/206728/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-12-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://www.mizanonline.com/fa/news/460084/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%B1%DB%B2-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://www.akhbaresanat.ir/Newspaper/Page/1034/8/75235/0
http://seirnews.com/fa/news/27486/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-12-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://www.mehrnews.com/news/4431203/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.tabnak.ir/fa/news/843289/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ecotitr.ir/fa/news/19160/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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   1400تا فروردین  1397مهر 

 پیش بینی خط جدید مترو در برنامه سوم توسعه شهر تهران

 1397مهر  24سه شنبه  09:18 - همشهری

 پورسیدآقایی: به خودکفایی در تامین تجهیزات مورد نیاز مترو می رسیم

 1397مهر  24سه شنبه  09:22 - ۲۴تهران 

 برنامه سوم توسعه شهر تهرانپیش بینی خط جدید مترو در 

 1397مهر  24سه شنبه  09:49 - سبز البرز
 معاون شهردار تهران خبر داد؛

 پیش بینی خط جدید مترو در برنامه سوم توسعه شهر تهران

 1397مهر  24سه شنبه  11:18 - جامعه اسلامی مهندسین

 رانپیش بینی خط جدید مترو در برنامه سوم ته

 1397مهر  30دوشنبه  07:80 - کار پرس
 طی برنامه سوم توسعه شهر تهران؛

 یک خط متروی جدید در تهران ساخته خواهد شد

 

 با امضای تفاهم بین رئیس جهاد دانشگاهی و شرکت راه آهن شهری؛

دانشگاهی وارد مترو می شود/ دستیابی کامل به ساخت تجهیزات مترو تا فناوری های جهاد 

 ۹1پایان سال 

 1397مهر  23دوشنبه  18:3۱ - ایسنا

و شرکت راه  جهاددانشگاهینا ، این تفاهم نامه ی همکاری دوجانبه بین به گزارش ایس

مهرماه( با حضور دکتر حمیدرضا  23آهن شهری تهران و حومه)مترو(، امروز )دوشنبه 

( و دکتر محسن پورسیدآقایی) معاون حمل ونقل ترافیک جهاددانشگاهیطیبی) رییس 

و حومه( در دفتر معاونت حمل  تهران مترورعامل شرکت شهرداری تهران( و هم چنین مهندس علی امام )مدی

 و نقل ترافیک شهری شهرداری تهران منعقد شد

  سایت دیگر: ۳

 1397مهر  23دوشنبه  18:85 - بازتاب

http://www.hamshahrionline.ir/details/419285
http://www.tehran24.news/news/132706/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://sabzalborz.ir/1397/07/24/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9/
http://www.mohandesin.ir/fa/news/29003/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.carpress.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C/8349-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF.html
https://www.isna.ir/news/97072313080/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
http://baztab.ir/392952/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C/
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   1400تا فروردین  1397مهر 

 فناوری های جهاد دانشگاهی وارد مترو می شود

 1397مهر  23دوشنبه  1۱:31 - نسیم
 با حضور دکتر طیبی و مسئولان شهرداری تهران صورت گرفت

 امضای تفاهم نامه همکاری جهاد دانشگاهی با مترو/گامی در جهت توسعه ساخت تجهیزات مترو در کشور

 1397مهر  23دوشنبه  23:12 - اطلاع نیوز

 95ه ساخت تجهیزات مترو تا پایان سال فناوری های جهاد دانشگاهی وارد مترو می شود/ دستیابی کامل ب

 

 راه اندازی یک خط جدید در مترو تهران

 1397مهر  23دوشنبه  18:23 - خبرگزاری تسنیم

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، مراسم امضا و مبادله تفاهمنامه همکاری 

صنعت ریلی عصر امروز با حضور محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک 

 انجام گرفت دانشگاهی جهادشهرداری تهران و حمیدرضا طیبی رئیس 

  سایت دیگر: 5۹

 1397مهر  23دوشنبه  318:4 - جهان نیوز

 راه اندازی یک خط جدید در مترو تهران

 1397مهر  23دوشنبه  1۱:07 - قدس آنلاین

 یک خط جدید در مترو تهران راه اندازی می شود

 1397مهر  23دوشنبه  1۱:07 - مشرق نیوز

 راه اندازی یک خط جدید در مترو تهران

 1397مهر  23دوشنبه  1۱:10 - روزنامه نوآوران

 راه اندازی یک خط جدید در مترو تهران

 1397مهر  23دوشنبه  1۱:20 - تین نیوز

 را تامین می کندمترو  7و  ۱جهاد دانشگاهی برخی تجهیزات خطوط  ◄

 1397مهر  23دوشنبه  1۱:22 - فردا نیوز

http://nasimonline.ir/print/2274744
https://www.etelanews.com/fa/news/60803/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/07/23/1853460/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.jahannews.com/news/646852/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://qudsonline.ir/news/624916/%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mashreghnews.ir/news/902522/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.noavaranonline.ir/fa/news/174903
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-175424
https://www.fardanews.com/fa/news/882568/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 راه اندازی یک خط جدید در مترو تهران

 1397مهر  23دوشنبه  1۱:31 - نسیم

 راه اندازی یک خط جدید در مترو تهران

 1397مهر  23دوشنبه  1۱:31 - یوزصراط ن

 راه اندازی یک خط جدید در مترو تهران

 1397مهر  23دوشنبه  1۱:40 - آوای نشاط

 راه اندازی یک خط جدید در مترو تهران

 1397مهر  23دوشنبه  1۱:80 - پارسینه

 راه اندازی یک خط جدید در مترو تهران

 1397مهر  23دوشنبه  17:10 - صبا ایران

 ر مترو تهرانراه اندازی یک خط جدید د

 1397مهر  23دوشنبه  17:14 - سایت تحلیلی خبری صبح تهران

 راه اندازی یک خط جدید در مترو تهران

 1397مهر  23دوشنبه  19:1۱ - فانوس

 راه اندازی یک خط جدید در مترو تهران

 1397مهر  23دوشنبه  20:10 - آرمان پرس

 راه اندازی یک خط جدید در مترو تهران

 1397مهر  23دوشنبه  20:49 - برترین ها

 راه اندازی یک خط جدید در متروی تهران

 1397مهر  23دوشنبه  21:00 - صبحانه انلاین

 راه اندازی یک خط جدید در متروی تهران

 1397مهر  23دوشنبه  21:04 - ۲۴ساعت

 روی تهرانراه اندازی یک خط جدید در مت

 1397مهر  24سه شنبه  08:84 - منجیل خبر

 راه اندازی یک خط جدید در مترو تهران

 1397مهر  24سه شنبه  0۱:08 - اقتصادگردان

 راه اندازی یک خط جدید در مترو تهران

http://nasimonline.ir/print/2274748
http://www.seratnews.com/fa/news/435682/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.avayneshat.ir/fa/news/16220/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.parsine.com/fa/news/476529/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.sabairan.com/fa/news/120254/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://sobhetehran.com/fa/pages/?cid=86279
http://www.fanousnews.com/fa/news/195932/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://armanpress.ir/fa/news/73614/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.bartarinha.ir/fa/news/784902/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://sobhanehonline.com/fa/news/175170/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.saat24.news/news/394646/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://manjilnews.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://eghtesadgardan.ir/fa/news/123453/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 

 ورود جهاد دانشگاهی برای ساخت تجهیزات مورد نیاز مترو

 1397مهر  23دوشنبه  18:21 - خبرگزاری تسنیم

 دانشگاهی جهادبه گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، حمیدرضا طیبی رئیس 

ی که عصر امروز با حضور محسن در مراسم امضا و مبادله تفاهمنامه همکاری صنعت ریل

پورسیدآقایی معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران انجام گرفت اظهار کرد: کشور ما 

در تربیت مهندسین توانا خوب کار کرده است و این در حالیست که ما می توانیم از این توان برای ساخت 

 تجهیزات مورد نیاز در کشور استفاده کنیم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/07/23/1853471/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 اطلاعات تکمیلی بخش دوم: آمار و

 هانمودار نسبت خبرهای بازنشر شده به بازنشر نشده

 

 خبر دیگر حداقل یک بار بازنشر شده است 5۲0خبر هیچ بازنشری نداشته است و  ۳5خبری که در این بولتن وجود دارد  515از بین 
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 عنوان تاثیرگذارترین خبرها

بازدید و تعداد بازنشرهایی که هر خبر داشته است، مرتب شده است. ضریب بازدید تاثیرگذارترین خبرها در جدول زیر بر اساس ضریب 

اند. اگر تعداد خبرهای بولتن کم هایی است که خبر را بازنشر کردهدهنده مجموع وزن بازدیدکنندگان سایتیک عدد نسبی است و نشان

د که ضریب بازدید آنها صفر است )چون بازدیدکننده قابل هایی در لیست تاثیرگذارترین خبرها مشاهده کنیباشد، ممکن است سایت

 توجهی ندارند(

 بازنشر تاریخ انتشار منتشرکننده عنوان
ضریب 

 بازدید

نسل چهارم قطارهای شبکه مترو امروز رونمایی 

 شد

خبرگزاری دانشجویان 

 ایران
23/12/1399 25 1831 

میان سنجش و پذیرش در کنکور باید تفکیک 

 قائل شویم/ کنکور ... 

شورای عالی انقلاب 

 فرهنگی
24/05/1399 19 1961 

 فردا؛ رونمایی از نخستین نمونه قطار ملی مترو
خبرگزاری صدا و 

 سیما
15/01/1400 22 1373 

باید از دلالی و شبه تولید در کشور جلوگیری 

 شود/ قوه قضاییه ... 

باشگاه خبرنگاران 

 جوان
07/01/1400 18 1718 

 واگن 1800نیاز متروی تهران به 
خبرگزاری دانشجویان 

 ایران
20/08/1399 20 1102 

مدیریت زنجیره ی فناوری محصولات استراتژیک 

 با مشارکت جهاد ... 
 1076 24 20/05/1399 شاتا نیوز

تولید قطار ملی با استانداردهای بین المللی و 

 فناوری بومی

خبرگزاری دانشجویان 

 ایران
15/10/1399 15 1300 

رونمایی از قطعات داخلی سازی شده مترو/تلاش 

 برای انبوه سازی ... 

خبرگزاری دانشجویان 

 ایران
20/08/1399 13 931 

موفقیت در ساخت پیچیده ترین قسمت 

 قطارملی در ... 

دانشجویان خبرگزاری 

 ایران
30/10/1399 6 1244 

حرکت قطار متروی ملی بر روی ریل فناوری 

 های تولیدی ... 

باشگاه خبرنگاران 

 جوان
19/12/1399 7 1209 

 764 19 23/07/1397 خبرگزاری تسنیم راه اندازی یک خط جدید در مترو تهران
در حال ساخت قطار ملی هستیم/موفقیت رویان 

 در ترمیم آسیب های ... 

خبرگزاری دانشجویان 

 ایران
2۱/04/1399 7 1092 

 812 13 15/01/1400 خبرگزاری آریا رونمایی از نخستین نمونه قطار ملی مترو
هزار واگن 3نیاز تهران و سایر کلان شهر ها به 

 متروی جدید

خبرگزاری صدا و 

 سیما
22/10/1399 8 921 
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 بازنشر تاریخ انتشار منتشرکننده عنوان
ضریب 

 بازدید

نخستین نمونه قطار ملی مترو در پایتخت 

 رونمایی شد

خبرگزاری اقتصادی 

 ایران
19/01/1400 9 813 

جزئیات قرارداد مترو با جهاد دانشگاهی در زمینه 

 تامین قطعات

خبرگزاری دانشجویان 

 ایران
23/07/1397 7 848 

 795 9 11/09/1395 بنیاد ملی نخبگان قلب تپنده واگن مترو ایران ساخت شد
تشریح جزئیات قطار ملی مترو/ ورود نسل چهارم 

 قطارها

خبرگزاری اقتصادی 

 ایران
22/12/1399 10 767 

پیش بینی خط جدید مترو در برنامه سوم توسعه 

 شهر تهران/پوشش ... 
 733 11 23/07/1397 فصل اقتصاد

قلب تپنده قطار مترو ملی با همت جهادی به 

 حرکت درآمد
 668 13 15/01/1400 برخط نیوز
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 ابر کلمات

 

مایش نتری بینید. کلماتی که بیشتر تکرار شده باشند با اندازه بزرگموجود در خبرهای این گزارش را می کلمات کلیدی در این نمودار،

 شوند.داده می

 

 

 ابرکلمات
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 فراوانی خبرها بر اساس وب سایت

 

تعداد خبرهای منتشر شده توسط آن سایت « تعداد اخبار»جدول زیر آمار عملکرد هر سایت در این بولتن را لیست کرده است. ستون 

تعداد »خبرهایی هستند که توسط آن سایت منتشر شده اما منبع آنها سایت دیگری بوده است. ستون « خبرهای بازنشری»است. 

های دهنده مجموع بازدیدنشان« ضریب بازدید»اند. ها از خبرهای آن سایت انجام دادهدیگر سایتمجموع بازنشرهایی است که « بازنشر

 خبرهای آن سایت است. 

 

 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

 ۹۰۱۴۲ ۹۰۲ ۱۱ ۰۴ خبرگزاری دانشجویان ایران
 ۲۹۴۲ ۰۹ ۲ ۸ باشگاه خبرنگاران جوان
 ۱۹۹۰ ۱۵ ۱۱ ۸ خبرگزاری صدا و سیما

 ۱۴۰۲۸ ۹۰ ۱۰ ۱۱ خبرگزاری جمهوری اسلامی
 ۰۱۵۵ ۹۱ ۰ ۱ خبرگزاری تسنیم

 ۹۹۰۲ ۹۰ ۵۲ ۰ خبرگزاری اقتصادی ایران
 ۱۴۱۴ ۱۲ ۱۴ ۵ خبرگزاری مهر
 ۱۰۰۸ ۰۴ ۹۴ ۸ خبرگزاری آریا

 ۱۲۲۱ ۱۲ ۱۱ ۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی
 ۱۴۰۲ ۹۰ ۴ ۱ شاتا نیوز

 ۲۰۹ ۱۱ ۵ ۱ صاحب خبران
 ۸۱۴ ۱۵ ۱۰ ۱ برخط نیوز

 ۸۰۹ ۱۰ ۱ ۵ بنیاد ملی نخبگان
 ۱۰۱۰ ۱ ۸ ۸ روزنامه همشهری
 ۱۸۰ ۱۲ ۸ ۱ خبرگزاری فارس

 ۰۵۵ ۱۱ ۱۵ ۱ فصل اقتصاد
 ۰۴۰ ۱۹ ۱ ۹ خبرگزاری برنا

 ۰۸۰ ۱۲ ۹ ۱ ثمره نیوز
 ۸۹۸ ۴ ۹ ۱ خبر آنلاین

 ۸۹۱ ۴ ۵ ۴ خبرگزاری تابناک
 ۰۱۰ ۱۹ ۲ ۱ نیوزنصیر 

 ۰۴۴ ۱۵ ۴ ۱ خبر ویژه
 ۰۱۲ ۴ ۲ ۴ خبرگزاری ایمنا
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

 ۰۵۴ ۴ ۱ ۴ اقتصاد آنلاین
 ۱۲۱ ۱ ۹ ۱ دنیای اقتصاد

 ۵۸۹ ۲ ۴ ۱ سیتنا
 ۱۲۴ ۴ ۱۰ ۴ خبرگزاری دانشجو

 ۵۲۸ ۴ ۹ ۴ مشرق نیوز
 ۵۰۱ ۵ ۸ ۱ خبرگزاری بین المللی قرآن

 ۵۰۱ ۱ ۹ ۱ ایران اکونومیست
 ۱۸۱ ۱ ۱ ۱ آفتابشبکه اینترنتی 
 ۹۰۲ ۴ ۱ ۴ عصر ایران
 ۹۱۲ ۴ ۸ ۴ تحلیل بازار
 ۱۸۰ ۹ ۱ ۱ اقتصاد نیوز

 ۹۴۱ ۴ ۵ ۴ الف
 ۱۵۸ ۴ ۹۹ ۱ تین نیوز
 ۱۹۱ ۴ ۱ ۴ برترین ها
 ۱۱۱ ۴ ۱ ۴ ایران جیب

 ۱۱۰ ۴ ۹ ۱ پایگاه خبری گسترش
 ۱۴۸ ۴ ۵ ۴ جهان نیوز

 ۲۵ ۴ ۵ ۴ خبر گزاری موج
 ۸۰ ۴ ۵ ۴ آفتاب نیوز

 ۸۰ ۴ ۵ ۴ خبرگزاری شبستان
 ۰۱ ۴ ۵ ۴ جام جم

 ۰۹ ۸ ۱ ۱ خبرگزاری پانا
 ۰۰ ۴ ۹ ۴ بازتاب

 ۱۵ ۹ ۱۰ ۹ روزنامه بازار کار
 ۲۲ ۴ ۹ ۴ شفاف نیوز

 ۲۲ ۴ ۹ ۴ دانا
 ۱۱ ۴ ۵ ۴ قدس آنلاین

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 

 ایران
۱ ۴ ۱۹ ۹۲ 

 ۰۲ ۴ ۹ ۴ اینتر آز
 ۰۵ ۴ ۱ ۴ نیوزبهار 

 ۰۹ ۴ ۹ ۴ شبکه خبر



 

 

 

 

133 

 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

 ۰۹ ۴ ۴ ۱ دانشگاه علم و صنعت ایران
 ۵۸ ۴ ۹ ۴ صنعت نیوز
 ۵۲ ۴ ۰ ۴ بولتن نیوز
 ۵۱ ۴ ۱ ۴ فردا نیوز

 ۵۹ ۴ ۹ ۴ 24خبر 
 ۹۰ ۱ ۱ ۱ دولت

 ۵۴ ۴ ۱ ۴ راهبرد معاصر
 ۹۸ ۴ ۰ ۴ شعار سال

 ۹۱ ۴ ۱ ۴ پایگاه خبری اعتماد
 ۹۱ ۴ ۱ ۴ روزنامه کیهان

 ۹۰ ۴ ۱ ۴ خبرگزاری صنایع
 ۹۰ ۴ ۹ ۴ انصاف نیوز
 ۹۰ ۴ ۱ ۴ تازه نیوز

 ۱۲ ۴ ۱ ۴ وزارت صنایع و معادن
 ۱۲ ۴ ۱ ۴ 24اقتصاد 

 ۱۸ ۴ ۲ ۴ پرشین خودرو
 ۱۰ ۴ ۱ ۴ شبکه الکوثر

 ۱۲ ۴ ۱ ۴ شما نیوز
 ۱۲ ۴ ۰ ۴ باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران

 ۱۱ ۴ ۱ ۴ سروش نیوز
 ۱۰ ۴ ۹ ۴ کالاشبکه ایران 

 ۱۵ ۱ ۹ ۱ 24رویداد 
 ۱۵ ۴ ۱ ۴ تیک

 ۱۹ ۴ ۱ ۴ فرادید
 ۱۹ ۴ ۹ ۴ پارسینه

 ۱۹ ۴ ۱ ۴ خبرنامه دانشجویان ایران
 ۱۱ ۴ ۴ ۱ روزنامه جوان آنلاین

 ۲ ۰ ۸ ۱ پیام مازند
 ۲ ۴ ۱ ۴ ایران پرس

 ۸ ۴ ۱ ۴ استانداری تهران
 ۸ ۴ ۰ ۴ اقتصادگردان

 ۸ ۴ ۰ ۴ روزنامه مناقصه مزایده
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

 ۸ ۴ ۹ ۴ مدیر اینفو
 ۰ ۴ ۱ ۴ عصر خودرو

 ۰ ۴ ۱ ۴ روزنامه خراسان
 ۲ ۴ ۲ ۴ پدال نیوز

 ۲ ۴ ۱ ۴ خبرگزاری اهل بیت
 ۲ ۴ ۱ ۴ بسیج

 ۲ ۴ ۵ ۴ می متالز
 ۲ ۴ ۹ ۴ تجارت گردان
 ۰ ۱ ۴ ۱ دنیای خودرو

 ۰ ۱ ۵ ۹ خبرگزاری کار ایران
 ۰ ۴ ۱ ۴ دیپلماسی ایرانی

 ۰ ۴ ۱ ۴ یکتا پرس
 ۰ ۴ ۹ ۴ موج رسا

 ۰ ۴ ۱ ۴ کارگر آنلاین
 ۰ ۴ ۹ ۴ فلزات آنلاین
 ۰ ۴ ۱ ۴ اخبار پیام نور

 ۰ ۴ ۹ ۴ شفا آنلاین
 ۵ ۴ ۵ ۴ بازار نیوز

 ۵ ۴ ۱ ۴ بازار مشترک
 ۵ ۴ ۵ ۴ صنعت کار

 ۵ ۴ ۱ ۴ پایگاه خبری ایراسین
 ۵ ۴ ۱ ۴ اقتصاد تهران
 ۵ ۴ ۵ ۴ تهران پرس
 ۵ ۴ ۱ ۴ پول نیوز

 ۹ ۴ ۹ ۴ روزنامه کسب و کار
 ۹ ۴ ۱ ۴ بانکداری ایرانی
 ۹ ۴ ۹ ۴ کیوسک خبر

 ۹ ۴ ۹ ۴ مرور نیوز
 ۹ ۴ ۹ ۴ مرآت

 ۹ ۴ ۱ ۴ عصر شهروند
 ۹ ۴ ۱ ۴ روزنامه ابتکار

 ۹ ۴ ۱ ۴ اعتدال
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

 ۹ ۴ ۹ ۴ پایداری ملی )پدافند غیر عامل(
 ۹ ۴ ۱ ۴ دی نیوز 5

 ۹ ۴ ۱ ۴ شیرازه
 ۹ ۴ ۹ ۴ افق تازه

 ۱ ۴ ۱ ۴ روزنامه شهروند
 ۱ ۴ ۴ ۱ صید نیوز
 ۱ ۴ ۱ ۴ خرداد نیوز
 ۱ ۴ ۱ ۴ فکر شهر
 ۱ ۴ ۱ ۴ رصد روز

 ۱ ۴ ۴ ۱ خبرگزاری علم و فرهنگ سینا
 ۱ ۴ ۱ ۴ عصر خبر

 ۱ ۴ ۱ ۴ میهن صنعت
 ۱ ۴ ۱ ۴ سندیکا صنعت برق ایران

 ۱ ۴ ۱ ۴ صبحانه انلاین
 ۱ ۴ ۱ ۴ فاش نیوز
 ۴ ۱ ۱ ۱ ماین نیوز

 ۴ ۱ ۱۱ ۱ فصل تجارت
 ۴ ۴ ۹ ۴ صنعت نیوز
 ۴ ۴ ۱ ۴ تدبیر و امید
 ۴ ۴ ۱ ۴ تیتر شهر

 ۴ ۴ ۱ ۴ روزنامه صبح اقتصاد
 ۴ ۴ ۱ ۴ راه امروز

 ۴ ۴ ۹ ۴ بلدیه
 ۴ ۴ ۱۵ ۴ خبر یزد

 ۴ ۴ ۹ ۴ فراسو خبر
 ۴ ۴ ۸ ۴ شهر فردا

 ۴ ۴ ۵ ۴ همسو نیوز
 ۴ ۴ ۱ ۴ دانا نیوز
 ۴ ۴ ۹ ۴ سبز البرز
 ۴ ۴ ۱ ۴ آرا خبر
 ۴ ۴ ۵ ۴ سخا

 ۴ ۴ ۱ ۴ خبرگزاری آنا
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

 ۴ ۴ ۵ ۴ جماران
 ۴ ۴ ۱ ۴ سپاس

 ۴ ۴ ۱ ۴ شهدای ایران
 ۴ ۴ ۱ ۴ اقتصاد و تجارت

 ۴ ۴ ۱ ۴ خوزنا
 ۴ ۴ ۱ ۴ روزگار معدن

 ۴ ۴ ۰ ۴ افکار نیوز
 ۴ ۴ ۱ ۴ روزنامه شرق

 ۴ ۴ ۹ ۴ 24تهران 
 ۴ ۴ ۱ ۴ وقت نیوز

 ۴ ۴ ۱ ۴ آرمان پرس
 ۴ ۴ ۱ ۴ فانوس

 ۴ ۴ ۱ ۴ صبا ایران
 ۴ ۴ ۱ ۴ آوای نشاط
 ۴ ۴ ۱ ۴ صراط نیوز

 ۴ ۴ ۱ ۴ روزنامه نوآوران
 ۴ ۴ ۹ ۴ نسیم

 ۴ ۴ ۱ ۴ کار پرس
 ۴ ۴ ۱ ۴ جامعه اسلامی مهندسین

 ۴ ۴ ۱ ۴ اکو تیتر
 ۴ ۴ ۱ ۴ سیرنیوز

 ۴ ۴ ۹ ۴ اطلاع نیوز
 ۴ ۴ ۱ ۴ پرس شیعه

 ۴ ۴ ۱ ۴ وانا
 ۴ ۴ ۱ ۴ موفق ایرانیان

 ۴ ۴ ۱ ۱ افق تهران
 ۴ ۴ ۲ ۴ در حاشیه
 ۴ ۴ ۱ ۴ جمهوریت

 ۴ ۴ ۱ ۴ ملیت
 ۴ ۴ ۱ ۴ نوای رودبار

 ۴ ۴ ۱ ۴ روزنامه راه مردم
 ۴ ۴ ۱ ۴ قلم نیوز
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 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

 ۴ ۴ ۵ ۴ سلام نو
 ۴ ۴ ۱ ۴ مثلث

 ۴ ۴ ۱ ۴ خبر طلایی
 ۴ ۴ ۱ ۴ سرمد نیوز

 ۴ ۴ ۱ ۴ 24اتاق خبر 
 ۴ ۴ ۹ ۴ کارآفرینان اقتصاد
 ۴ ۴ ۱ ۴ تهران اقتصادی
 ۴ ۴ ۹ ۴ آرمان اقتصادی

 ۴ ۴ ۰ ۴ آقای خبر
 ۴ ۴ ۱ ۴ تیتر نیوز

 ۴ ۴ ۱ ۴ سپیدار آنلاین
 ۴ ۴ ۹ ۴ روزان

 ۴ ۴ ۹ ۴ تولید ایرانی
 ۴ ۴ ۱ ۴ پایگاه خبری فناوری اطلاعات

 ۴ ۴ ۱ ۴ 24معدن
 ۴ ۴ ۹ ۴ شورا آنلاین
 ۴ ۴ ۱ ۴ عصر معدن
 ۴ ۴ ۱ ۴ معدن نیوز
 ۴ ۴ ۵ ۴ اتحاد آنلاین
 ۴ ۴ ۱ ۴ عصر اترک

 ۴ ۴ ۱ ۴ دنیای معدن
 ۴ ۴ ۰ ۴ ترابر نیوز

 ۴ ۴ ۱ ۴ معدن مدیا
 ۴ ۴ ۱ ۴ ریل نیوز

 ۴ ۴ ۱ ۴ جهانی پرس
 ۴ ۴ ۱ ۴ فکر اقتصادی
 ۴ ۴ ۹ ۴ عصر پرس

 ۴ ۴ ۵ ۴ سایت تحلیلی خبری صبح تهران
 ۴ ۴ ۱ ۴ فرتاک نیوز

 ۴ ۴ ۵ ۴ حامیان ولایت
 ۴ ۴ ۱ ۴ آنلاین88

 ۴ ۴ ۵ ۴ پیام فوری
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 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

 ۴ ۴ ۹ ۴ رکنا
 ۴ ۴ ۹ ۴ اخبار صنعت

 ۴ ۴ ۱ ۴ پایگاه خبری نما
 ۴ ۴ ۱ ۴ خارگ نیوز
 ۴ ۴ ۹ ۴ امروز نیوز

 ۴ ۴ ۵ ۴ منجیل خبر
 ۴ ۴ ۹ ۴ روزنامه مردم سالاری

 ۴ ۴ ۱ ۴ خودروهای ایرانی و خارجی
 ۴ ۴ ۱ ۴ کرمانشاه تیتر
 ۴ ۴ ۱ ۴ روزنامه شروع

 ۴ ۴ ۵ ۴ بازار آریا
 ۴ ۴ ۹ ۴ ناطقان
 ۴ ۴ ۱ ۴ نماینده

 ۴ ۴ ۴ ۱ آی سی تی نیوز
 ۴ ۴ ۱ ۴ عصر امروز

 ۴ ۴ ۰ ۴ میزان
 ۴ ۴ ۰ ۴ هم اندیشی
 ۴ ۴ ۹ ۴ دنیای خبر

 ۴ ۴ ۹ ۴ اقتصاد قطعه
 ۴ ۴ ۱ ۴ خبر جنوب

 ۴ ۴ ۱ ۴ خبرگزاری اهل بیت )ع(
 ۴ ۴ ۱ ۴ خانه صنعت و معدن تهران

 ۴ ۴ ۱ ۴ روزنامه جهان اقتصاد
 ۴ ۴ ۱ ۴ بانک و صنعت

 ۴ ۴ ۱ ۴ روزانه نیوز
 ۴ ۴ ۱ ۴ روزنامه اقتصاد برتر
 ۴ ۴ ۱ ۴ پایگاه خبری ملی

 ۴ ۴ ۱ ۴ روزنامه سپهر
 ۴ ۴ ۵ ۴ دانا

 ۴ ۴ ۵ ۴ رو تیتر
 ۴ ۴ ۱ ۴ روزنامه سراج

 ۴ ۴ ۰ ۴ فناوری و نوآوری
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   1400تا فروردین  1397مهر 

 اسم سایت
تعداد 

 اخبار

خبرهای 

 بازنشری

تعداد 

 بازنشر

ضریب 

 بازدید

 ۴ ۴ ۵ ۴ مردم نیوز
 ۴ ۴ ۹ ۴ قلمپایگاه خبری 
 ۴ ۴ ۱ ۴ بسیج پرس

 ۴ ۴ ۱ ۴ 24ساعت
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 اندهایی که بیشترین خبر را تولید کردهنمودار نسبت سایت

 

 دهداند را نشان میهایی که در خبرهای این بولتن، تولید کننده خبر بودهنمودار زیر بیشترین سایت

 

 
 

اند و در مجموع چندبار خبر داشته است، این خبرها چندبار بازنشر شدهکند که هر سایت چه تعداد در جدول زیر، هر ردیف مشخص می

اند. )در نظر داشته باشید که اطلاعات هر سایت در این جدول، فقط بر اساس خبرهای تولید شده توسط آن سایت محاسبه بازدید شده

 شود(می

 ضریب بازدید تعداد بازنشر خبرهای بازنشری تعداد اخبار اسم سایت

 ۹۵۴۰۰ ۹۰۲ ۴ ۰۴ خبرگزاری دانشجویان ایران
 ۱۱۰۴ ۹۰ ۴ ۱۱ خبرگزاری جمهوری اسلامی

 ۱۵۱۸ ۰۴ ۴ ۸ خبرگزاری آریا
 ۱۲۱۱ ۰۹ ۴ ۸ باشگاه خبرنگاران جوان

 ۸۲۲ ۱ ۴ ۸ روزنامه همشهری
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 های منتشر کننده خبرسایت

 

 اند.داده شدهتر نشان اند بزرگهایی که خبرهای بیشتری داشتهدر شکل زیر، سایت
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 نمودار نسبت سایت هایی که بیشترین بازنشر خبر را داشته اند

 

 دهد.اند را نشان میهایی که در خبرهای این بولتن بازنشر کننده بودهنمودار زیر بیشترین سایت

 

 
 

 اند.مجموع چندبار بازدید شدهداشته است و در « خبر بازنشری»کند که هر سایت چه تعداد در جدول زیر، هر ردیف مشخص می

 خبرهای بازنشری تعداد اخبار اسم سایت

 ۵۲ ۰ خبرگزاری اقتصادی ایران
 ۹۹ ۱ تین نیوز

 ۹۴ ۸ خبرگزاری آریا
 ۱۱ ۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی

 ۱۱ ۸ خبرگزاری صدا و سیما
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 سایت های منتشر کننده و بازنشر کننده خبر

 

 اند.تر نشان داده شدههای بزرگاند با دایرهخبرهای بیشتری داشته هایی کهدر نمودار زیر، سایت
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   1400تا فروردین  1397مهر 

هایی که خبرهای آنها بیشترین ضریب بازدید را نمودار نسبت سایت

 اندداشته

 

ری پربازدیدتهای های تولیدکننده خبر در این بولتن، کدام یک از آنها باعث بازنشر در سایتدهد که در بین سایتنمودار زیر نشان می

 اند.شده

 

اند و در مجموع چندبار کند که هر سایت چه تعداد خبر داشته است، این خبرها چندبار بازنشر شدهدر جدول زیر، هر ردیف مشخص می

 اند.بازدید شده

 ضریب بازدید تعداد بازنشر خبرهای بازنشری تعداد اخبار اسم سایت

 ۹۰۱۴۲ ۹۰۲ ۱۱ ۰۴ خبرگزاری دانشجویان ایران
 ۱۴۰۲۸ ۹۰ ۱۰ ۱۱ خبرگزاری جمهوری اسلامی

 ۲۹۴۲ ۰۹ ۲ ۸ باشگاه خبرنگاران جوان
 ۱۹۹۰ ۱۵ ۱۱ ۸ خبرگزاری صدا و سیما

 ۱۴۱۴ ۱۲ ۱۴ ۵ خبرگزاری مهر
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سایت هایی که بیشترین خبر را منتشر کرده اند )سمت چپ( و بازنشر کرده 

 اند )سمت راست(

 

اند و محور سمت راست دهد که بیشتر از بقیه خبرهای این بولتن را منتشر کردههایی را نشان میسایتمحور سمت چپ این نمودار 

 کند.های بازنشر کننده آنها را مشخص میسایت
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   1400تا فروردین  1397مهر 

 نمودار فراوانی اخبار بر اساس تاریخ

 

کننده تعداد خبرهای بازنشر شده مشخص های قرمزکننده تعداد خبرهای منتشر شده در هر روز و قسمتهای آبی نمودار تعیینقسمت

 در همان روز است.
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   1400تا فروردین  1397مهر 

 نمودار نسبت متوسط بازنشر به تعداد خبرهای منتشر شده در آن ساعت

 

 دهد(های مستطیلی( و تعداد بازنشرها در همان ساعت را نشان مینمودار زیر تعداد خبرهای منتشر شده در هر ساعت)ستون

 شونداگر در چه ساعتی خبرها منتشر شوند، بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بازنشر میکند به عبارت دیگر، مشخص می
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 ها بولتن تحلیلی اخبار قطار ملی در رسانه

   1400تا فروردین  1397مهر 

 آمار خبرهای منتشر شده و بازنشر شده بر اساس رتبه الکسا

 

اند و تعداد خبرهای منتشر شده و بازنشر شده هر محدوده ها بر اساس رتبه الکسا به چند محدوده تقسیم شدهسایت در این نمودار،

 است مشخص شده
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