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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 به نام خدا

 :مقدمه

 لیدارد و به دل ییبالا تیهر سازمان اهم ندهیآ یزیرو برنامه یریگمیروند تصم اخبار مرتبط در یریگیپ

 یهاها از سامانهامور سازمان نیدر ا شود،یاخبار مشاهده م یسنت یجستجو یهاکه در روش یمشکلات

 .رندیگیاخبار بهره م شیهوشمند رصد و پا

ر د اخبار شیهوشمند رصد و پانه از سامابا بهره گیری  یجهاددانشگاه یاداره کل روابط عمومهمین راستا در 

هادگر جکاران تلاش همبه بازنمایی بخشی از  ،فصلی و ماهانه اخبار ،یهای موضوعا تهیه بولتنبتا لاش است ت

سراسر های واحدهای سازمانی این نهاد در روابط عمومی یتو بازتاب فعالهای مختلف ها و حوزهدر بخش

 بپردازد. کشور

قرار  یموردبررس1400(  نیفرورد31تا   نیفرورد1) یجهاددانشگاه ماهنیاخبار فرورد یلیبولتن تحل نیا در

و تعداد  دیبازد بیاند، بر اساس ضرکرده دیخبر را تول نیشتریکه ب ییهاتیخبرها و سا نیرگذارتریگرفت تا تأث

 .که هر خبر داشته است مشخص شود ییبازنشرها

جه به رونمایی از قطار ملی بیشترین خبرها در این موضوع منتشر که قابل پیش بینی بود با توهمانگونه 

بازنشر  نیشتریب« شرکت فولاد مبارکه یگرختهیقالب ر یصفحات مس یسازیبوم»خبر ن آاما در کنار  ،اندشده

 .اخبار داشته است انیرا در م

 یخبرها را از جهاددانشگاه نیشتریب بیو مهر به ترت رنایا ما،یصدا و س کنا،یا سنا،یا یهایخبرگزار نیهمچن

 مایمهر، باشگاه خبرنگاران جوان و صدا و س رنا،یا سنا،یا یهایراستا اخبار خبرگزار نیمنتشر کرده و در هم

 را دارند. دیبازنشر و بازد نیشتریب
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 عناوین و متن خبرها

 

 رییس جهاد دانشگاهی استان کرمان:

 شور داردکیفیت نظام آموزشی نقش تعیین کننده ای در پیشرفت و توسعه ک

 1400فروردین  31سه شنبه  21:11 - ایسنا

مهدی "استان کرمان، دکتر جهاددانشگاهیبه گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی 

شهرستان رفسنجان اظهار  جهاددانشگاهیدر مراسم معرفی مدیر مرکز آموزش  "بازمانده

کرد: کیفیت نظام آموزشی نقش تعیین کننده ای در پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 

 و توسعه پایدار کشور دارد، بنابراین از اولویت ویژه ای برخوردار است

 

 مجوز مشاغل خانگی در استان یزد 4324صدور تاکنون 

 0140فروردین  31سه شنبه  1۴:4۱ - خبر یزد

 

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل، تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، 

تشکری در پایان تصریح کرد: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با هدف ساماندهی، 

 هادجاستعدادسنجی، توانمندسازی و پایدارسازی مشاغل خانگی با اتصال به بازار نیز توسط این اداره کل و 

شغل خانگی در کشور ایجاد می  300هزار و  44استان در حال اجرا است که براساس این طرح  دانشگاهی

 مورد است 1۱00شود که سهم یزد 

https://www.isna.ir/news/1400013119195/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.yazd-online.ir/Fa/News/186104/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-4234-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
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 گزارش خبری؛

 پروژه سرمایه گذاری /سرمایه گذار را سرگردان نکنیم 32درخواست

 1400فروردین  31سه شنبه  1۴:2۴ - خبرگزاری مهر

مهدی ابراهیمی، مدیرگروه پژوهشی تولید و فرآوری مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 

: طرح ما درباره محصولات خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد دانشگاهی جهاد

 استراتژیک استان )عناب و زرشک( است

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  31سه شنبه  1۱:13 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 پروژه سرمایه گذاری /سرمایه گذار را سرگردان نکنیم ۴3درخواست

 1400اردیبهشت  01چهارشنبه  0۱:2۰ - اقتصاد آینده

 پروژه سرمایه گذاری /سرمایه گذار را سرگردان نکنیم ۴3درخواست

 

 صاحبان مشاغل خانگی استان همدانهزار میلیون ریال تسهیلات به  32پرداخت 

 1400فروردین  31سه شنبه  1۰:12 - آریا

 

فقره مجوزمشاغل خانگی )مستقل  ۱۰1توصیفیان با اشاره به این که در سال گذشته تعداد 

و پشتیبان ( در استان صادر شده است عنوان کرد: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در سه 

استان بحث برندینگ، کمک  دانشگاهی جهادگام به اجرا گذاشته شده است که در این میان با کمک  12فاز و 

https://www.mehrnews.com/news/5193811/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%B7%DB%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://econews.ir/fa/content/2980476
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/282839/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%B7%DB%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.aryanews.com/News/120210420161135265/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-83-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

 

4 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

وش محصولات تولیدی در بازارهای مختلف، توانمندسازی متقاضیان و نیز اتصال متقاضیان به بازار های به فر

 استانی و فرا استانی در دستور کار قرار دارد 

  سایت دیگر: 4

 1400فروردین  31سه شنبه  1۰:1۰ - وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 هزار میلیون ریال تسهیلات به صاحبان مشاغل خانگی استان همدان ۱3پرداخت 

 1400فروردین  31سه شنبه  1۰:24 - پیام مازند

 هزار میلیون ریال تسهیلات به صاحبان مشاغل خانگی استان همدان ۱3پرداخت 

 1400فروردین  31سه شنبه  1۴:4۱ - خبر یزد

 هزار میلیون ریال تسهیلات به صاحبان مشاغل خانگی استان همدان ۱3پرداخت 

 1400اردیبهشت  02پنجشنبه  10:04 - تحلیل بازار

 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال خانگی در استان همدان پرداخت شد ۱3

 

 عملکرد جهاد دانشگاهی فارس در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی راستی آزمایی شد

 1400فروردین  31سه شنبه  14:4۰ - وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

می تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، مدیر کارآفرینی و اشتغال به گزارش روابط عمو

این  دانشگاهی جهاداداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی فارس در جلسه بررسی عملکرد 

استان در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی ضمن تبیین اهمیت اجرای صحیح طرح و با 

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و ادارات کل تابعه به عنوان  بیان این که در طرح الگوی توسعه مشاغل خانگی

فاز شناسایی،  3کارفرما و ناظر طرح به شمار می روند،گفت: هدف اصلی طرح ایجاد و تثبیت اشتغال در 

 توانمندسازی و اتصال به بازار با هدف توسعه کسب وکارهای خانگی و محلی است

  سایت دیگر: 2

 1400فروردین  31سه شنبه  14:41 - آریا

https://www.mcls.gov.ir/fa/news/237671/%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-83000%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/200740/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-83-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.yazd-online.ir/Fa/News/186136/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-83-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.tahlilbazaar.com/news/84787/%DB%B8%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
https://www.mcls.gov.ir/fa/news/237691/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%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-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://www.aryanews.com/News/120210420155049574/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%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-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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 تی آزمایی شدعملکرد جهاد دانشگاهی فارس در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی راس

 1400فروردین  31سه شنبه  1۰:24 - پیام مازند

 عملکرد جهاد دانشگاهی فارس در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی راستی آزمایی شد

 1400فروردین  31سه شنبه  1۴:4۱ - خبر یزد

 عملکرد جهاد دانشگاهی فارس در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی راستی آزمایی شد

 

 هی مازندران صورت گرفت؛در جهاد دانشگا

 برگزاری جلسه توجیهی پیشران های طرح ملی مشاغل خانگی

 1400فروردین  31سه شنبه  14:32 - ایسنا

جلسه توجیهی پیشران های طرح ملی مشاغل خانگی با عنوان شبکه سازی صبح امروز 

سه شنبه سی و یکم فروردین ماه در دو گروه و طی دو جلسه با رعایت شیوه نامه های 

 مازندران برگزار شد دانشگاهی جهادبهداشتی در 

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  31سه شنبه  1۰:24 - پیام مازند

 برگزاری جلسه توجیهی پیشران های طرح ملی مشاغل خانگی در مازندران

 

 برگزاری رویداد آموزشی آشنایی با بوم مدل کسب و کار در ایلام

 1400فروردین  31سه شنبه  14:00 - آفتاب ایلام

https://www.mazan-online.ir/Fa/News/200742/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%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-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.yazd-online.ir/Fa/News/186138/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%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-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400013119028/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/200751/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://aftabilam.ir/news/i/6512/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
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   1400روردین فروردین تا  1

یادآور می شود این رویداد در راستای اجرای برنامه شتابدهی کسب و کار های فناورانه جوانان با همکاری 

و مرکز منش  دانشگاهی جهادوزارت ورزش و جوانان، سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان 

ایلام، بنیاد ملی نخبگان ایلام، سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری ایلام  انشگاهید جهادایلام، مرکز رشد 

 برگزار شد

 

 شیرینی باقلوای قزوینراه اندازی یک کسب وکار به 

 1400فروردین  31سه شنبه  14:41 - ایسنا

مجری  جهاددانشگاهیکارفرمای این طرح ملی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و 

ت سای این طرح است؛ علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات تکمیلی به
www 

 

 لرستان پرداخت می شود تسهیلات مشاغل خانگی پشتیبان به فعالان صنایع دستی

 1400فروردین  31سه شنبه  14:1۴ - تحلیل بازار

رصد است، تصریح کرد: بیشترین مراجعه برای دریافت وی با بیان اینکه نرخ سود این تسهیلات حمایتی چهار د

تسهیلات، مربوط به رشته های چرم، گلیم محلی، ماشته بافی، تراش سنگ های قیمتی ونیمه قیمتی بوده 

و وزارت کار بسته شده، لازمه دریافت تسهیلات مشاغل  دانشگاهی جهاداست؛ براساس تفاهم نامه ای که بین 

 تایید صلاحیت شود دانشگاهی جهادکه طرح های متقاضیان از طرف خانگی پشتیبان این است 

https://www.isna.ir/news/1400013118974/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://www.tahlilbazaar.com/news/84509/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA
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 /دمنوش هایی برای ماه رمضان/

 پاکسازی معده با دمنوش گل محمدی

 1400 فروردین 31سه شنبه  14:0۰ - ایسنا

خراسان جنوبی اظهار  جهاددانشگاهیعضو هیات علمی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 

کرد: گلبرگ های گل محمدی، اثر ملین دارد و معده را به خوبی پاکسازی می کند و مواد 

رطوبی را بیرون می ریزد، از این جهت برای رفع یبوست کودکان ، اشخاص مسن و بیماران 

 رف می شوددر دوران نقاهت مص

  سایت دیگر: ۱3

 1400فروردین  31سه شنبه  14:0۱ - برخط نیوز

 پاکسازی معده با دمنوش گل محمدی

 1400فروردین  31سه شنبه  14:14 - کبنا نیوز
 دمنوش هایی برای ماه رمضان؛

 پاکسازی معده با دمنوش گل محمدی

 1400فروردین  31سه شنبه  14:00 - نیوز آفتاب
 /دمنوش هایی برای ماه رمضان/

 پاکسازی معده با دمنوش گل محمدی

 1400فروردین  31سه شنبه  14:02 - پایگاه خبری قلم

 پاکسازی معده با دمنوش گل محمدی

 4001فروردین  31سه شنبه  14:12 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 پاکسازی معده با دمنوش گل محمدی

 1400فروردین  31سه شنبه  1۰:20 - 34اقتصاد 

 پاکسازی معده با دمنوش گل محمدی

 1400فروردین  31سه شنبه  20:21 - دنیای معدن

 پاکسازی معده با دمنوش گل محمدی

https://www.isna.ir/news/1400013118900/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B4-%DA%AF%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/161891142388/gastric-cleansing-with-mohammadi-flower-tea
https://www.kebnanews.ir/news/433247/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B4-%DA%AF%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://aftabnews.ir/fa/news/705496/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B4-%DA%AF%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://qalamna.ir/fa/news/356285/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B4-%DA%AF%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-4
http://econews.ir/fa/content/2980230
https://eghtesaad24.ir/fa/news/104047/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B4-%DA%AF%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://www.donyayemadan.ir/view/202541/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B4-%DA%AF%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
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 1400اردیبهشت  01چهارشنبه  0۱:04 - گردشبان

 پاکسازی معده با دمنوش گل محمدی

 1400اردیبهشت  01چهارشنبه  09:24 - خبرگزاری صدا و سیما

 پاکسازی معده با دمنوش گل محمدی

 1400اردیبهشت  01چهارشنبه  09:2۰ - شبکه خبر

 دمنوشی مناسب برای ماه رمضان

 1400اردیبهشت  01چهارشنبه  10:14 - آریا

 دمنوش گل محمدیپاکسازی معده با 

 1400اردیبهشت  02پنجشنبه  01:0۴ - خبر دیشموک

 مهم:دمنوش هایی برای ماه رمضان/پاکسازی معده با این دمنوش!

 

 فراخوان ششمین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی )فردا(

 1400فروردین  31سه شنبه  12:2۰ - پانا

فراخوان ششمین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی)فردا( از  -تهران )پانا( 

 هنر منتشر شد دانشگاهی جهادسوی 

 

 د هماهنگی کانون های مساجد جنوب کرمان خبر دادمدیر ستا

 همکاری کانون های مساجد جنوب کرمان و جهاد دانشگاهی در توانمندسازی روستائیان

 1400فروردین  31سه شنبه  12:1۱ - شبستان

http://gardeshban.ir/fa/news/39263/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B4-%DA%AF%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://www.iribnews.ir/fa/news/3082544/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B4-%DA%AF%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://www.irinn.ir/fa/news/815151/%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://www.aryanews.com/News/20210421092521067/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B4-%DA%AF%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A
http://khabardishmook.ir/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/12219/
http://pana.ir/news/1178945
http://shabestan.ir/detail/News/1047963
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ا خبرنگار خبرگزاری شبستان از جنوب کرمان، از برگزاری مجید خوبی زاده در گفت و گو ب

جنوب کرمان خبر داد و گفت: این نشست با محوریت  دانشگاهی جهادنشست با ریاست 

در  دانشگاهی جهادهمکاری مشترک ستاد هماهنگی کانون های مساجد جنوب کرمان و 

 بحث کارآفرینی و اشتغال روستائیان منطقه برگزار شد

 

 در راستای توسعه فعالیتهای پژوهشی، آموزشی و اشتغال آفرینانه؛

جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفاهمنامه همکاری 

 امضا کردند

 1400فروردین  31سه شنبه  12:14 - ایسنا

آذربایجان غربی این تفاهمنامه با حضور رئیس  جهاددانشگاهیبه نقل از روابط عمومی 

رفاه اجتماعی استان در خصوص آذربایجان غربی و مدیرکل تعاون، کار و  دانشگاهی جهاد

توسعه همکاریهای متقابل در موضوعات علمی پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و اشتغال به 

 امضای طرفین رسید

 

 از سوی جهاددانشگاهی واحد البرز؛

 منتشر شد ۱11کتاب تبیین تئوری طراحی با نگاهی به فرایند طراحی معماری از صفر تا 

 1400فروردین  31سه شنبه  12:13 - ایسنا

https://www.isna.ir/news/1400013118729/%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%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400013118724/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%81%D8%B1
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با تألیف  100کتاب تبیین تئوری طراحی با نگاهی به فرایند طراحی معماری از صفر تا

ردیس، دکتر نسیم دکتر غزال صفدریان، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پ

 جهاداشرافی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس از سوی مرکز انتشارات 

 واحد استان البرز منتشر شد دانشگاهی

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  31سه شنبه  12:20 - برخط نیوز

 منتشر شد 100کتاب )تبیین تئوری طراحی( با بررسی فرایند طراحی معماری از صفر تا 

 1400فروردین  31سه شنبه  13:12 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 منتشر شد 100کتاب تبیین تئوری طراحی با نگاهی به فرایند طراحی معماری از صفر تا 

 

 معاون آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی کرمانشاه:

 در کرمانشاه راه اندازی می شود "برنامه نویسی"مدرسه تخصصی 

 1400فروردین  31سه شنبه  10:4۰ - ایسنا

به عنوان یکی از اولویت های  "برنامه نویسی"علی اکبر والی از توسعه فعالیت ها در حوزه 

کرمانشاه یاد کرد و افزود: در همین راستا امسال  دانشگاهی جهادمعاونت آموزشی سازمان 

را در دو حوزه کودک و نوجوان و حوزه  "برنامه نویسی"راه اندازی مدرسه تخصصی 

 بزرگسال در دستور کار قرار داده ایم

  سایت دیگر: 4

 1400فروردین  31سه شنبه  12:14 - ایرنا

 جهاد دانشگاهی مدرسه تخصصی برنامه نویسی در کرمانشاه راه اندازی می کند

 1400فروردین  31سه شنبه  13:02 - طلوع کرمانشاه
 معاون آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی کرمانشاه:

 در کرمانشاه راه اندازی می شود” رنامه نویسیب“مدرسه تخصصی 

https://www.barkhat.news/technology/161890482237/the-book-explanation-of-design-theory-was-published-by-examining-the-process-of-architectural-design-from-zero-to-100
http://econews.ir/fa/content/2979980
https://www.isna.ir/news/1400013118605/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%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.irna.ir/news/84300785/%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%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://toloukermanshah.ir/19/267450/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87/
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  31سه شنبه  13:0۱ - تابناک کرمانشاه

 در کرمانشاه راه اندازی می شود "برنامه نویسی"مدرسه تخصصی 

 1400اردیبهشت  01چهارشنبه  10:14 - آریا

معاون آموزشی و کار آفرینی جهاد دانشگاهی کرمانشاه : مدرسه تخصصی برنامه نویسی در کرمانشاه راه اندازی 

 می شود

 

 :"۱تیتر"مدیر تجاری سازی جهاد دانشگاهی البرز در گفتگو با 

خانه استارتاپ البرز؛ ایده ای که برای اولین بار در کشور اتفاق افتاد/ اشتغال پایدار و توسعه 

 هدف استارتاپ ها 3اقتصاد شهری؛ 

 1400فروردین  31سه شنبه  10:44 - 1تیتر 

استان البرز در  دانشگاهی جهاد؛ مدیر تجاری سازی "تیتریک  "روه استانی به گزارش گ

گفت: وقتی که خانه استارتاپ در شهرداری شکل گرفت  "تیتریک  "گفتگو با خبرنگار 

ایده ای بود که برای اولین بار در کشور اتفاق افتاد که در حوزه مدیریت شهری به موضوعات 

 اه رشد و شکوفایی جوانان بپردازدکارآفرینی استارتاپ ها با دیدگ

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  31سه شنبه  12:43 - دانا
 مدیر تجاری سازی جهاد دانشگاهی البرز مطرح کرد:

 هدف استارتاپ ها 2اشتغال پایدار و توسعه اقتصاد شهری؛ 

 

 دبیر مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی اردبیل خبر داد؛

http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/957641/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.aryanews.com/News/20210421092930955/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86%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-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://titre1.ir/fa/news/192768/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.dana.ir/News/1726417.html
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 پاسخ به سوالات شایع درباره طرح مشاغل خانگی

 1400فروردین  31سه شنبه  10:1۰ - ایسنا

اردبیل تشریح کرد: تقریباً تمامی رشته های شغلی  دانشگاهی جهاددبیر مشاغل خانگی 

شناسایی شده در سطح استان با مطالعه و بررسی صاحب نظران حوزه مرتبط در استان 

ر آینده نیز می توانند به فعالیت های بوده و عمدتاً از دوران گذشته فعالیت داشته و قطعاً د

 خود ادامه دهند هرچند ممکن است نوع و شکل کار با پیشرفت بشر و همچنین نیاز جامعه و بازار تغییر کند

 

 هزار مجوز مشاغل خانگی در استان یزد 4صدور بیش از 

 1400فروردین  31سه شنبه  09:41 - یزد فردا

 

ل توسعه مشاغ سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در پایان تصریح کرد: طرح ملی

خانگی با هدف ساماندهی، استعدادسنجی، توانمندسازی و پایدارسازی مشاغل خانگی با 

 44استان در حال اجرا است، که براساس این طرح  دانشگاهی جهاداتصال به بازار نیز توسط این اداره کل و 

 مورد است 1۱00شغل خانگی در کشور ایجاد می شود که سهم یزد  300هزار و 

  ایت دیگر:س 3

 1400فروردین  31سه شنبه  09:4۰ - وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 هزار مجوز مشاغل خانگی در استان یزد 4صدور بیش از 

 1400فروردین  31سه شنبه  09:4۴ - آریا

 هزار مجوز مشاغل خانگی در استان یزد 4صدور بیش از 

 1400فروردین  31سه شنبه  10:2۱ - پیام مازند

 مشاغل خانگی در استان یزدهزار مجوز  4صدور بیش از 

 1400فروردین  31سه شنبه  11:1۱ - خبر یزد

 هزار مجوز مشاغل خانگی در استان یزد 4صدور بیش از 

 1400دین فرور 31سه شنبه  11:24 - خبرگزاری صدا و سیما

https://www.isna.ir/news/1400013118547/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://yazdfarda.com/news/af/165417/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://www.mcls.gov.ir/fa/news/237775/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
http://www.aryanews.com/News/120210420095731686/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/200627/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://www.yazd-online.ir/Fa/News/186049/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3081575/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 هزار مجوز مشاغل خانگی در استان یزد 4صدور بیش از 

 1400فروردین  31سه شنبه  13:49 - ایسنا

 مجوز مشاغل خانگی در استان یزد 4234صدور تاکنون 

 1400فروردین  31سه شنبه  14:2۴ - خبرگزاری فارس

 هزار مجوز مشاغل خانگی در استان یزد 4صدور بیش از 

 1400فروردین  31سه شنبه  14:30 - روزنامه بازار کار
 سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد

 ل خانگی در استان یزدهزار مجوز مشاغ 4صدور بیش از 

 

 یک متخصص پاسخ داد:

 تاثیر کرونا بر ژنتیک انسانی چیست؟

 1400فروردین  31سه شنبه  09:1۱ - ایسنا

استان مرکزی با بیان اینکه در استفاده  دانشگاهی جهادمسئول فنی آزمایشگاه ژنتیک 

و گرایش افراد به سمت بهره گیری از آن، مسائل اقتصادی نقش  عمومی از علم ژنتیک

بسیار مهمی دارد، اظهار کرد: مسلما خانواده ها باید توان اقتصادی برای رجوع و استفاده 

از علم ژنتیک را داشته باشند، یکی از معضلات فعلی در کشور این است که مراکز خیریه و حمایتگر افراد یا 

 بیماری های ژنتیک باید بیشتر فعال باشند خانواده های گرفتار

  سایت دیگر: ۱1

 1400فروردین  31سه شنبه  09:20 - برخط نیوز

 ژنتیک پزشکی چگونه هزینه های درمان را کاهش می دهد؟ -تاثیر کرونا بر ژنتیک انسانی چیست؟ 

 1400فروردین  31سه شنبه  09:24 - عصر ایران

 تاثیر کرونا بر ژنتیک انسانی چیست؟

 1400فروردین  31سه شنبه  09:34 - نواندیش

 تاثیر کرونا بر ژنتیک انسانی چیست؟

https://www.isna.ir/news/1400013118874/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%DB%B4%DB%B2%DB%B3%DB%B4-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://farsnews.ir/news/14000131000618/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343937/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400013118471/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/161889408236/what-is-the-effect-of-corona-on-human-genetics-how-does-medical-genetics-reduce-treatment-costs
https://www.asriran.com/fa/news/780219/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://noandish.com/fa/news/123635/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  31سه شنبه  09:44 - خلیج فارس

 تاثیر کرونا بر ژنتیک انسانی چیست؟

 1400فروردین  31سه شنبه  09:49 - پایگاه خبری قلم

 تاثیر ویروس کرونا بر ژنتیک انسانی چیست؟

 1400فروردین  31سه شنبه  10:20 - سلامت نیوز
 یک متخصص پاسخ داد:

 ر ژنتیک انسانی چیست؟تاثیر کرونا ب

 1400فروردین  31ه سه شنب 11:42 - میگنا

 تاثیر کرونا بر ژنتیک انسانی چیست؟

 1400فروردین  31سه شنبه  11:43 - بهداشت نیوز

 تاثیر کرونا بر ژنتیک انسانی چیست؟

 1400فروردین  31سه شنبه  14:02 - بازار نیوز

 تاثیر کرونا بر ژنتیک انسانی چیست؟

 1400اردیبهشت  01چهارشنبه  04:31 - اینتیتر

 تاثیر کرونا بر ژنتیک انسانی چیست؟

 

 فراخوان ششمین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی منتشر شد

 1400فروردین  31سه شنبه  0۱:40 - خبرگزاری دفاع مقدس

به گزارش گروه فرهنگ و هنر دفاع پرس ، ششمین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و 

بخش  صنعتی )فردا( با هدف معرفی فعالیت ها، توانمندی ها و دستاورد های کشور در

هنر با مشارکت  دانشگاهی جهادهای مختلف علمی، فناوری، نوآوری و صنعتی، از سوی 

وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی و انجمن ها و مراکز مرتبط با توسعه هنر، نوآوری، فناوری و صنعت برگزار 

 می شود

https://pgnews.ir/module/news/393666/
https://qalamna.ir/fa/news/355837/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.salamatnews.com/news/310531/-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-
https://www.migna.ir/news/53102/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://behdasht.news/fa/news-details/185185/-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
https://bazarnews.ir/fa/news/92554/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://intitr.net/1400/02/01/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
https://defapress.ir/fa/news/452079/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


 

 

 

 

 

1۰ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

  سایت دیگر: ۱2

 1400فروردین  31سه شنبه  09:0۰ - ایسنا

 جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی)فردا( فراخوان داد

 1400فروردین  31سه شنبه  09:22 - پایگاه خبری اعتماد

 جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی)فردا( فراخوان داد

 1400فروردین  31سه شنبه  09:40 - خبرگزاری صبا

 ششمین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی فردا فراخوان داد

 1400فروردین  31سه شنبه  10:10 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی)فردا( فراخوان داد

 1400فروردین  31سه شنبه  10:3۰ - ایلنا

 کس فناوری و صنعتی فراخوان دادجشنواره ملی فیلم و ع

 1400فروردین  31سه شنبه  11:21 - خبرگزاری مهر

 انتشار فراخوان جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی فردا

 1400فروردین  31سه شنبه  11:3۱ - شبستان

 فراخوان ششمین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی)فردا( منتشر شد

 1400فروردین  31سه شنبه  11:4۴ - خبرگزاری دانشجو

 نتشار فراخوان جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی فرداا

 1400فروردین  31سه شنبه  13:4۴ - ایرنا

 جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی فردا فراخوان داد

 1400فروردین  31سه شنبه  14:40 - هنر آنلاین

 فراخوان ششمین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی منتشر شد

 1400فروردین  31سه شنبه  1۰:1۴ - دنیای سینما
 گفتگوی اختصاصی دنیای سینما با صدر خبرنگار و مجری پیک بامدادی رادیو:

 فراخوان ششمین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی)فردا( منتشر شد

 1400اردیبهشت  01چهارشنبه  09:04 - روزنامه بازار کار
 از سوی جهاد دانشگاهی هنر؛

 فیلم و عکس فناوری و صنعتی)فردا( منتشر شد فراخوان ششمین جشنواره ملی

 1400اردیبهشت  01چهارشنبه  14:44 - خبرگزاری صدا و سیما

 ویسی و ارسال آثار به جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتیآغاز نام ن

https://www.isna.ir/news/1400013118458/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://etemaadonline.ir/content/478207/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D9%80%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.khabargozarisaba.com/176502/%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF/
http://econews.ir/fa/content/2979432
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1065636-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5193554/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7
http://shabestan.ir/detail/News/1047909
https://snn.ir/fa/news/927998/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84302977/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.honaronline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-6/160824-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://donyayecinema.ir/detail/63199
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343948/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C(%D9%81%D9%80%D8%B1%D8%AF%D8%A7)-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://www.iribnews.ir/fa/news/3083093/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C


 

 

 

 

 

1۴ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 

 گیری شما می آورند؟ بررسی یک پدیده منفی/ دوقطبی ها چه بلایی بر سر قدرت تصمیم

 1400فروردین  31سه شنبه  0۱:01 - خبرگزاری فارس

جدیدترین و جامع ترین منبعی که وجود دارد، کتاب سواد رسانه ای جیمز پاتر است که 

 به چاپ رسانده است دانشگاهی جهادانتشارات 

  سایت دیگر: 4

 1400فروردین  31سه شنبه  0۱:14 - تجارت آنلاین

 قدرت تصمیم گیری شما می آورند؟ بررسی جامعه شناختی یک پدیده منفی/ دو قطبی ها چه بلایی بر سر

 1400فروردین  31سه شنبه  09:4۴ - پایگاه خبری خاورستان

 بررسی جامعه شناختی یک پدیده منفی/ دو قطبی ها چه بلایی بر سر قدرت تصمیم گیری شما می آورند؟

 1400فروردین  31سه شنبه  14:40 - رسا
 بررسی یک پدیده منفی؛

 ارند؟رسانه ها چه نقشی در ایجاد دوقطبی د

 1400اردیبهشت  01چهارشنبه  04:02 - مشرق نیوز
 بررسی یک پدیده منفی؛

 دو قطبی ها چه بلایی بر سر قدرت تصمیم گیری شما می آورند؟

 

 جذب نیروی امریه در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

 1400فروردین  31سه شنبه  0۴:34 - ایسنا

https://farsnews.ir/news/13991218000397/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA
http://tejaratonline.ir/fa/news/161550/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.khavarestan.ir/news/99689/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://rasanews.ir/fa/news/678677/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.mashreghnews.ir/news/1206087/%D8%AF%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400013118394/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%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%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
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صنعتی شریف، فارغ التحصیلان  دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا، بر اساس اعلام سازمان 

رشته مهندسی محیط زیست با توانمندی های آشنایی با نرم افزارهای مرتبط، آشنایی با 

ه ب "امریه"مفاهیم توسعه پایدار باز یافت و تبدیل مواد، می توانند رزومه خود را با عنوان 

 dairtsudniنشانی 

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  31سه شنبه  09:24 - روزنامه بازار کار
 از میان فارغ التحصیلان

 جذب نیروی امریه در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

 

 شهردار مشهد: کوه پارک دستخوش تغییرات نمی شود

 1400فروردین  31سه شنبه  00:0۱ - مشهد فوری

انجام شده است و واقعا  جهاددانشگاهیوی خاطرنشان کرد: پنج موج نظرسنجی برای 

 خواسته مردم این است که شهر سبز و تمیز باشد فساد در مدیریت شهری کمتر باشد 

 

 کی به دانش و تجربه فعالین؛ بازی رومیزی استرویداد بازی دانان مت

 1400فروردین  30دوشنبه  23:23 - بسیج

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343911/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%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%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
http://www.mashhadfori.com/detail/155058/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF:-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-
http://basijnews.ir/fa/news/9335292/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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، صمد خطیبی، دبیر علمی اهیدانشگ جهادبه گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان 

نخستین رویداد رقابتی آموزشی بازی دانان گفت: با تاکید بر اینکه شرکت کنندگان در 

این رویداد از جنبه نظری و عملی، به کسب دانش می پردازند، افزود: در هر کسب و کاری 

د و کار شکل می گیراتصال مناسب بین حیطه نظری و عملی باعث می شود روند آموزشی که برای آن کسب 

بتواند تاثیر درست خود را بگذارد، به شکلی که تمام کسانی که تحت این آموزش قرار می گیرند آگاهی لازم 

 را تا حد امکان از تمام ارکانی که به آن اکوسیستم مربوط می شود پیدا کنند

 

 دکتر غفاری در بازدید از خبرگزاری ایکنا تاکید کرد:

 هستیمبیش از گذشته نیازمند به سلامت معنوی و انس با قرآن 

 1400فروردین  30دوشنبه  19:24 - وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

 

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در ادامه در نشستی با حضور عیسی علیزاده، معاون 

سین حسنی، رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور و ، محمدحجهاددانشگاهیفرهنگی 

مدیرعامل ایکنا و رؤسای سایر بخش های این سازمان، با بیان اینکه ان شاءالله ویروسی که دنیا را فرا گرفته 

به زودی رخت بربندد، اظهار داشت: خوشبختانه به لحاظ مجازی، فعالیت های بسیار خوبی به ویژه در مجموعه 

 که از زیرساخت های خوبی بهره مند است، انجام گرفته است جهاددانشگاهیهایی همانند 

 

 جذب نیروی امریه در پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی

 1400فروردین  30دوشنبه  1۰:24 - ایسنا

https://www.msrt.ir/fa/news/61215/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.isna.ir/news/1400013018155/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%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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، این هاددانشگاهیجبه گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی 

پژوهشکده در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری )فارغ التحصیلان دانشگاه دولتی( رشته 

های : مهندسی شیمی، شیمی، فیتوشیمی، نانوتکنولوژی، پلیمر، مهندسی داروسازی و 

 رشته های مرتبط با نانوفناوری دارویی نیروی داوطلب امریه جذب می کند

 کرمان: پرورش نخبگان قرآنی در دستور کار استرییس جهاددانشگاهی استان 

 1400فروردین  30دوشنبه  14:43 - نشانه نیوز

استان کرمان، ضمن تبریک به مناسبت ماه مبارک رمضان و گرامی داشت یاد و خاطره  جهاددانشگاهیرییس 

، شهدای دفاع مقدس، شهدای حرم و شهید عزیز سپهبد سلیمانی و با آروزی سلامتی برای امام خمینی )ره(

رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای ) مد ظله العالی ( در نشست هم اندیشی فعالیتهای 

فرهیختگان  استان کرمان شده است که در جمع شما جهاددانشگاهیقرآنی، گفت: امروز این افتخار نصیب 

 قرآنی هستیم

 

 بابونه؛ دمنوشی که به رفع عطش کمک می کند

 1400فروردین  30دوشنبه  14:23 - ایسنا

خراسان جنوبی، دکتر ساره  جهاددانشگاهیبه گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی 

حسینی گفت: بابونه یکی از قدیمی ترین گیاهان دارویی است که دارای خواص درمانی 

 بسیاری است

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  30دوشنبه  14:2۰ - برخط نیوز

 بابونه؛ دمنوشی که به رفع عطش کمک می کند

 1400فروردین  30دوشنبه  14:02 - پایگاه خبری قلم

http://www.neshanenews.ir/?p=100852
https://www.isna.ir/news/1400013018022/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D8%B7%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/161882605340/baboon-a-drink-that-helps-quench-thirst
https://qalamna.ir/fa/news/354225/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%87%D8%9B%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D8%B7%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-2
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 بابونه؛دمنوشی که به رفع عطش کمک می کند

 1400فروردین  30دوشنبه  14:12 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 بابونه؛ دمنوشی که به رفع عطش کمک می کند

 1400فروردین  30دوشنبه  14:24 - اب نیوزآفت

 بابونه؛ دمنوشی که به رفع عطش کمک می کند

 1400فروردین  30دوشنبه  1۰:20 - 34اقتصاد 

 بابونه دمنوشی که به رفع عطش کمک می کند

 1400فروردین  31سه شنبه  01:14 - پارسینه

 بابونه؛ دمنوشی که به رفع عطش کمک می کند

 1400دین فرور 31سه شنبه  1۱:3۴ - خبرگزاری صدا و سیما

 کدام دمنوش عطش را رفع می کند؟

 

 دستیابی به دانش فنی تولید مواد امولسیون شونده های غلیظ

 1400فروردین  30دوشنبه  13:10 - روزنامه بازار کار

تهران موفق به دستیابی به دانش فنی تولید مواد  جهاددانشگاهیپژوهشگران سازمان 

 امولسیون شونده های غلیظ شدند ... 

تهران، پژوهشگران  جهاددانشگاهیبه گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی سازمان 

یون شونده های غلیظ تهران موفق به دستیابی به دانش فنی تولید مواد امولس جهاددانشگاهیسازمان 

(elritdidnuiE etarEasunsE -eeمصرفی در صنعت کشاورزی شدند ) 

 

 سال گذشته؛

http://econews.ir/fa/content/2978772
https://aftabnews.ir/fa/news/705335/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D8%B7%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://eghtesaad24.ir/fa/news/103874/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D8%B7%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.parsine.com/fa/news/699126/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D8%B7%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3082187/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B4-%D8%B9%D8%B7%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343893/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%84%DB%8C%D8%B8
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 شاغل خانگی در استان همدان پرداخت شدمیلیارد تومان تسهیلات م 3.2

 1400فروردین  30دوشنبه  12:4۱ - ایرنا

)مستقل و پشتیبان( فقره مجوز مشاغل خانگی  ۱۰1وی با اشاره به این که سال گذشته 

گام  12در این استان صادر شده است، افزود: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در سه فاز و 

موضوع برندینگ، کمک به فروش  دانشگاهی جهاداجرا شده که در این میان با کمک 

محصولات تولیدی در بازارهای مختلف، توانمندسازی متقاضیان و همچنین اتصال متقاضیان به بازارهای استانی 

 و فرا استانی مورد توجه قرار دارد

  سایت دیگر: 4

 1400فروردین  30دوشنبه  1۰:44 - نصیر نیوز

 ن همدان پرداخت شدمیلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی در استا ۱.3

 1400فروردین  30دوشنبه  1۱:23 - خبرگزاری صدا و سیما
 سال گذشته
 شد میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی در همدان پرداخت ۱بیش از 

 1400فروردین  31سه شنبه  0۱:4۱ - نافع

 میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی در استان همدان پرداخت شد ۱.3

 1400فروردین  31سه شنبه  14:34 - روزنامه بازار کار
 سال گذشته
 میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی در همدان پرداخت شد ۱بیش از 

 

 شهرداری قزوین

 99نفرساعت آموزش ضمن خدمت کارکنان شهرداریدر سال 3367۱

 1400فروردین  30دوشنبه  12:40 - جام جم

https://www.irna.ir/news/84294313/%DB%B8-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
https://www.nasirnews.ir/%DB%B8-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3081047/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
http://nafee.ir/news/40944/%DB%B8%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343939/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
https://jamejamonline.ir/fa/news/1311506/87651-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%8499
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

در این راستا معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین با مدیریت و 

برگزاری کلاس های دانش افزایی و بازآموزی مدیران و کارشناسان کلیه واحد های مجموعه 

دیریت شهری، دوره های آموزشی ضمن خدمت را با همکاری دفتر امور شهری و م

، مرکز آموزش و پژوهش های دانشگاهی جهادشوراهای استانداری، مرکز آموزش علمی و کاربردی شهرداری، 

 برگزار کرده است 1399توسعه استان و دیگر مراکز معتبر آموزشی در سال 

 

 مدرسه تخصصی برنامه نویسی در کرمانشاه راه اندازی می شود

 1400فروردین  30دوشنبه  12:22 - خبرگزاری تسنیم

 هادجبه گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه ، علی اکبر والی با بیان اینکه آموزش های 

شامل دو دسته آموزش های دوره های آزاد و تخصصی و آموزش های ویژه  دانشگاهی

کارکنان دولت است اظهار داشت: این آموزش ها در رشته های مختلف به شرکت کنندگان 

 داده می شود

 

 اجرای نمونه گیری رایگان در منزل توسط جهاد دانشگاهی قزوین

 1400فروردین  30دوشنبه  12:14 - ایسنا

زینب مشایخ در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به شیوع کرونا و اوج گیری مجدد 

شرایطی را فراهم کرده است که مردم  جهاددانشگاهیآن در استان، آزمایشگاه پاتوبیولوژی 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/30/2487526/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%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.isna.ir/news/1400013017843/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%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-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 ایشاتدر خانه بمانند و کار درمانی خود را نیز انجام دهند؛ برای همین منظور امور مربوط به نمونه گیری آزم

 در شهر قزوین، به صورت رایگان در منزل و یا محل کار صورت می گیرد

 

 مسئول دفتر نمایندگی بانک خون بندناف رویان اردبیل خبرداد؛

 درصدی متقاضیان ذخیره خون بند ناف استان اردبیل در سال گذشته 69افزایش 

 1400فروردین  30دوشنبه  11:3۰ - ایسنا

du  میدان شفا، 3یا به دفتر نمایندگی استان واقع در اردبیل، شهرک کارشناسان، فاز ،

-04433۴40۱3۱، طبقه سوم مراجعه کنند و یا با شماره تماس جهاددانشگاهیساختمان 

 تماس بگیرند 093۴2۱34۰32

  سایت دیگر: 2

 1400فروردین  31سه شنبه  1۱:40 - ایرنا

 نمونه بندناف در بانک خون اردبیل ذخیره سازی شد 9۰0

 1400اردیبهشت  01چهارشنبه  09:10 - خبرگزاری صدا و سیما

 درصدی متقاضیان ذخیره خون بند ناف در استان اردبیل ۰9افزایش 

 1400اردیبهشت  01چهارشنبه  10:4۰ - رکنا

 درصدی متقاضیان ذخیره خون بند ناف در استان اردبیل ۰9افزایش 

 

 با اشاره به فعالیت مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی کرمانشاه

 یک زوج را درمان می کنیم "نابارور"زوج  2یک مسئول: از هر 

https://www.isna.ir/news/1400013017778/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-69-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.irna.ir/news/84302375/%DB%B9%DB%B6%DB%B0-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3082501/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B6%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-132/679910-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  30دوشنبه  11:32 - ایسنا

، گفت: مرکز درمان ناباروری 139۰خلیل جلیلی با اشاره به راه اندازی این مرکز از سال 

کرمانشاه زیر نظر پژوهشگاه رویان فعالیت کرده و تمام شیوه ها و  دانشگاهی جهاد

 دستورالعمل های درمان ناباروری در آن زیر نظر این پژوهشگاه انجام می شود

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  30دوشنبه  13:02 - طلوع کرمانشاه
 با اشاره به فعالیت مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی کرمانشاه

 یک زوج را درمان می کنیم” نابارور“زوج  3هر  از

 1400فروردین  30دوشنبه  13:43 - تابناک کرمانشاه

 یک زوج را درمان می کنیم "نابارور"زوج  3یک مسئول: از هر 

 

 انتشار کتاب شیمی پیش حیاتی در انتشارات جهاد دانشگاهی اردبیل

 1400فروردین  30دوشنبه  10:4۰ - خبرگزاری علمی و فناوری

مقدّم، داود نقی به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از اردبیل، این کتاب توسط آرش وجود، محمّد خدادادی 

زاده باقی، غلامرضا ابراهیم زاده رجائی و رضا ستوده از اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی 

 به رشته تألیف درآمده است

 

 به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی/

 گمنامی سربازان سلامت در آزمایشگاه ها

https://www.isna.ir/news/1400013017769/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-3-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://toloukermanshah.ir/19/267411/%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-3-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9/
http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/957324/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%DB%B3-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://www.stnews.ir/content/news/95714/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%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-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  30دوشنبه  10:42 - ایسنا

فروردین روز علوم آزمایشگاهی است و در استان زنان و مردانی هستند که در آزمایشگاه  30

عنوان دیده بانان سلامت یاد می شود؛ به  ها مشغول ارائه خدمات هستند و از آنان به

تگو قزوین به گف دانشگاهی جهادهمین مناسبت با ادیب قاسم کریمی سوپروایزر آزمایشگاه 

 می نشینیم

 

 در زمستان امسال؛

 دومین جشنواره منطقه ای موسیقی نواحی به میزبانی بیرجند برگزار می شود

 1400فروردین  30دوشنبه  10:0۰ - شبستان

یش یاد یاران با هدف تجلیل از هنرمندان و بزرگداشت یکی از مفاخر استان در زمزم هما

پایان سال جاری و حمایت از آلبو های موسیقی استان و پژوهش های موسیقی نواحی و 

برگزاری دومین جشنواره منطقه ای موسیقی نواحی با حضور استان های خراسان جنوبی، 

 استان در زمستان امسال برگزار می شود دانشگاهی جهادارکت رضوی، شمالی، کرمان و سمنان و با مش

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  30دوشنبه  10:1۴ - پایگاه خبری خاورستان

 دومین جشنواره منطقه ای موسیقی نواحی به میزبانی بیرجند برگزار می شود

 

 ت و تولید صفحات بزرگ کریستالیزاتور های صنایع فولادریزیایجاد دانش فنی ساخ

 1400فروردین  30دوشنبه  10:01 - و سیماخبرگزاری صدا 

https://www.isna.ir/news/1400013017694/%DA%AF%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7
http://shabestan.ir/detail/News/1046625
http://www.khavarestan.ir/news/99670/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.iribnews.ir/fa/news/3080314/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

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

تهران در  جهاددانشگاهی؛ مرکز آذرخش سازمان جهاددانشگاهینقل از روابط عمومی 

راستای اجرای طرح فناورانه تکمیل دانش فنی ساخت و تولید کریستالیزاتور های صنایع 

فولاد و ریخته گری، پس از انجام مراحل مختلف طرح از جمله طراحی و نمونه سازی ریخته گری و شکل 

 گردید فولادریزیدهی و ماشین کاری، موفق به تولید اولیه صفحات بزرگ کریستالیزاتور برای صنایع بزرگ 

  سایت دیگر: 3

 1400 فروردین 30دوشنبه  10:30 - آریا

 ایجاد دانش فنی ساخت و تولید صفحات بزرگ کریستالیزاتورهای صنایع فولادریزی

 1400فروردین  30دوشنبه  10:4۰ - دنیای معدن

 ایجاد دانش فنی ساخت و تولید صفحات بزرگ کریستالیزاتورهای صنایع فولادریزی

 1400فروردین  30دوشنبه  12:44 - اه خبری ایراسینپایگ

 ایجاد دانش فنی ساخت و تولید صفحات بزرگ کریستالیزاتورهای صنایع فولادریزی

 1400فروردین  30دوشنبه  14:23 - معدن مدیا

 ایجاد دانش فنی ساخت و تولید صفحات بزرگ کریستالیزاتورهای صنایع فولادریزی

 1400فروردین  30دوشنبه  14:20 - رصد اقتصادی

 ایجاد دانش فنی ساخت و تولید صفحات بزرگ کریستالیزاتورهای صنایع فولادریزی

 1400فروردین  30دوشنبه  21:34 - فلزات آنلاین

 ایجاد دانش فنی ساخت صفحات کریستالیزاتور های صنایع فولادریزی

 1400فروردین  31سه شنبه  0۱:23 - شرکت ملی فولاد ایران

 بزرگ کریستالیزاتورهای صنایع فولاد ریزیایجاد دانش فنی ساخت و تولید صفحات 

 

 سنگدوینی: جهاد دانشگاهی باید پل ارتباطی بین جامعه و دانشگاه باشد

 1400فروردین  30دوشنبه  09:11 - ایسنا

http://www.aryanews.com/News/20210419101549546/%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%8A
http://www.donyayemadan.ir/view/202176/-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-
http://www.irasin.ir/news/13204/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9
https://madanmedia.ir/creating-technical-knowledge-for-manufacturing-and-producing-large-plates-of-crystallizers-in-the-steel-industry/
https://www.rasadeghtesadi.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-13/18780-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
http://www.felezatonline.ir/News-20011/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C/?id=20011
http://niscoir.com/Portal/home/?news/267272/267293/581658/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400013017565/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%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%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 دانشگاهی جهادپژوهشی  -مهندس رمضانعلی سنگدوینی در بازدید از مجتمع آموزشی 

در زمینه پژوهشی در سال های اخیر اقدامات بسیار  دانشگاهی جهادگلستان، اظهار کرد: 

 کرده استخوبی انجام داده است و در زمینه کشت سیاهدانه در استان خوب عمل 

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  30دوشنبه  09:14 - برخط نیوز

 سنگدوینی: جهاد دانشگاهی باید پل ارتباطی بین جامعه و دانشگاه باشد

 1400فروردین  30دوشنبه  10:41 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 سنگدوینی: جهاد دانشگاهی باید پل ارتباطی بین جامعه و دانشگاه باشد

 میلیون تومانی برای مشاغل خانگی 31وام  پرداخت

 1400فروردین  29یکشنبه  1۱:43 - نشانه نیوز

استان کرمان مسئولیت پیاده سازی  دانشگاهی جهادرضا اسماعیلی با بیان اینکه قرار است 

انگی را با نظارت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خ

استان کرمان اجرا کند افزود: با توجه به نتایج قابل قبول این طرح )در سایر استان ها( و 

ضرورت توجه بیش از پیش به مشاغل خانگی در دوران کرونا، مقرر شد برای رونق اقتصاد خانوار و توسعه 

 د استان، این طرح در استان کرمان نیز از سال گذشته اجرایی شودجایگاه مشاغل خانگی در اقتصا

  سایت دیگر: 2

 1400اردیبهشت  01چهارشنبه  13:14 - آریا

 یلات مشاغل خانگی در استان کرمانمیلیارد تومان تسه 120پرداخت 

 1400اردیبهشت  01چهارشنبه  13:1۰ - وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی در استان کرمان 120پرداخت 

 1400اردیبهشت  01چهارشنبه  14:33 - خبر یزد

 در استان کرمانمیلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی  120پرداخت 

 

https://www.barkhat.news/technology/161880738336/sangduini-university-jihad-should-be-a-bridge-between-society-and-the-university
http://econews.ir/fa/content/2978123
http://www.neshanenews.ir/?p=100826
http://www.aryanews.com/News/120210421131445211/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-120-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.mcls.gov.ir/fa/news/237862/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-120-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.yazd-online.ir/Fa/News/186262/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-120-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 سرپرست جهاد دانشگاهی استان مرکزی خبر داد؛

 افتتاح نخستین آزمایشگاه ژنتیک استان مرکزی در اراک

 1400فروردین  29یکشنبه  1۱:11 - خبرگزاری مهر

 دارای دانشگاهی جهاداستان مرکزی، گفت: آزمایشگاه ژنتیک  دانشگاهی جهادسرپرست 

بخش های تخصصی شامل سیتورنتیک و ملکورلار است که با بهره برداری از تجهیزات به 

روز ژنتیک و کادر فنی مجرب از آزمایشگاه های شاخص در بخش ژنتیک به شمار می رود 

 و خدمات ارائه کند

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  29یکشنبه  19:14 - برگزاری اقتصادی ایرانخ

 افتتاح نخستین آزمایشگاه ژنتیک استان مرکزی در اراک

 1400فروردین  29یکشنبه  19:40 - تین نیوز

 اراکافتتاح نخستین آزمایشگاه ژنتیک استان مرکزی در 

 

 انبوه خوانی بدون توجه به محتوا، از آفت های عبادت است

 1400فروردین  29یکشنبه  1۴:40 - ایکنا

صنعتی  جهاددانشگاهیاین نشست با سخنرانی مهدی فیض در محل نمازخانه سازمان 

ر قرآن بر دشریف برگزار شد ... به گزارش ایکنا، اولین وبینار و نشست فرهنگی مبانی تد

فروردین ماه به مناسبت حلول ماه  29کریم با موضوع رویکردی نوین به آیات قرآن امروز، 

 رمضان بعد از نماز ظهر و عصر برگزار شد

https://www.mehrnews.com/news/5192266/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9
http://econews.ir/fa/content/2977671
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-229528
https://iqna.ir/fa/news/3965516/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 

 کسب و کار صنایع دستی بندرعباس رونق می گیرد

 1400فروردین  29یکشنبه  1۰:40 - پایگاه خبری قلم

وی از دانشگاه بعنوان مهمترین مرکز برای توسعه آموزشی حوزه کسب و کار صنایع دستی بندرعباس نام برد 

 ن زمینه شداستان هرمزگان در ای دانشگاهی جهادو خواستار همکاری 

 

 افتتاح اولین آزمایشگاه ژنتیک پزشکی استان مرکزی

 1400فروردین  29یکشنبه  14:1۴ - ایسنا

 ؛ اولین آزمایشگاه ژنتیک پزشکی استان مرکزی افتتاح شددانشگاهی جهادبه همت 

 

 طرح پژوهشی حوزه خانواده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ۱1اجرای 

 1400فروردین  29یکشنبه  14:43 - ایسنا

گروه پژوهشی ، دانشگاهی جهادبراین اساس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 

راه اندازی و فعالیت های پژوهشی هدفمند و  "مطالعات خانواده"جدیدی را با عنوان 

 متمرکزی در این حوزه آغاز کرده است

https://qalamna.ir/fa/news/352678/%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D9%85%D9%8A-%DA%AF%D9%8A
https://www.isna.ir/photo/1400012917207/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400012917177/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  29یکشنبه  14:40 - برخط نیوز

 طرح پژوهشی حوزه خانواده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 10اجرای 

 1400فروردین  29یکشنبه  14:40 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 طرح پژوهشی حوزه خانواده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 10اجرای 

 

اخذ گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت توسط جهاد دانشگاهی 

 آذربایجان غربی

 1400فروردین  29یکشنبه  14:0۴ - ایلنا

مجوز برگزاری دوره های  دانشگاهی جهادبر اساس مفاد این گواهینامه به معاونت آموزشی 

وزشی شغلی گروه امور اداری، مالی و بازرگانی در سه حیطه خدمات اداری و عمومی، آم

امور اداری و امور مالی در گستره استان آذربایجان غربی و در چارچوب برنامه های آموزشی 

 مصوب سالانه دستگاههای اجرایی داده شد

  سایت دیگر: ۱

 1400اردیبهشت  02پنجشنبه  19:1۴ - جام جم

 اخذ گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت توسط جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی

 

 تخفیف شهریه دوره های آموزشی جهاد دانشگاهی خوزستان، ویژه خانواده های کادر درمان

https://www.barkhat.news/technology/161874102373/implementation-of-10-family-research-projects-in-the-institute-of-humanities-and-social-studies
http://econews.ir/fa/content/2977413
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-83/1064619-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%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%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://jamejamonline.ir/fa/news/1312038/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%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%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  29یکشنبه  14:0۴ - یسناا

خوزستان در گفت وگو با ایسنا  دانشگاهی جهادمحمدامین صالحی نژاد، معاون آموزشی 

با اعلام این خبر گفت: در بیش از یک سال گذشته که کشور با تبعات ناشی از انتشار 

ویروس کرونا مواجه بوده است، کادر درمان شاغل در بیمارستان ها، مراکز بهداشت، 

یزان نیز مشکلات بسیاری را اورژانس و آزمایشگاه ها با دشواری های فراوانی مواجه بوده اند و خانواده این عز

 متحمل شده اند

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  29یکشنبه  1۰:2۰ - خبرگزاری صدا و سیما

 درمان در جهاد دانشگاهی خوزستانتخفیف شهریه آموزشی برای کادر 

 

 نخستین آزمایشگاه ژنتیک پزشکی در استان مرکزی راه اندازی شد

 1400فروردین  29یکشنبه  14:04 - خبرگزاری تسنیم

استان مرکزی خاطرنشان کرد: آزمایشگاه ژنتیک در اراک در  دانشگاهی جهادسرپرست 

مجاورت با مرکز ناباروری قرار گرفته که این یک مزیت است و می تواند به صورت همزمان 

 به این بخش نیز پوشش خدمات تخصصی داشته باشد

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  29یکشنبه  14:44 - ایلنا
 سرپرست جهاد دانشگاهی استان مرکزی خبر داد:

 راه اندازی نخستین آزمایشگاه ژنتیک استان مرکزی

https://www.isna.ir/news/1400012917131/%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%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%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://www.iribnews.ir/fa/news/3079814/%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%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%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/29/2487072/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1064726-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 

 ایده پردازی چیست؟

 1400ن فروردی 29یکشنبه  13:3۰ - ایسنا

مسعود شهرجردی در رویداد دورهمی با محوریت ایده یابی و شکار فرصت ها که به همت 

استان در اراک برگزار شد، اظهار کرد: ایده پردازی در واقع  دانشگاهی جهادمرکز نوآوری 

یک نوع تصور ذهنی بوده که در شرایط کمبود و نیاز، انجام می شود و گامی موثر برای 

 در شرایط فعلی است رشد و پیشرفت

 

 تمدید مهلت ارسال اثر به هشتمین جشنواره ملی نقش تن پوش

 1400فروردین  29یکشنبه  12:40 - هنر آنلاین

هنر و با همکاری برندهای  دانشگاهی جهادهشتمین جشنواره نقش تن پوش به همت 

پوشاک و حمایت کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، دانشگاه ها و دانشکده های هنری، 

ستاد فناوری های نرم و هویت ساز و اتحادیه ها و صنوف پوشک و به دبیری امین مختاری 

 برگزار خواهد شد 1400در تیرماه

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  29یکشنبه  13:11 - ایکنا

 تمدید مهلت ارسال آثار هشتمین جشنواره ملی نقش تن پوش

 1400فروردین  29یکشنبه  13:42 - ایرنا

https://www.isna.ir/news/1400012917088/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.honaronline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-7/160743-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B4
https://iqna.ir/fa/news/3965413/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4
https://www.irna.ir/news/84299510/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B4
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   1400روردین فروردین تا  1

 ار هشتمین جشنواره ملی نقش تن پوشتمدید مهلت ارسال آث

 1400فروردین  29یکشنبه  13:43 - ایسنا

 تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی نقش تن پوش

 1400فروردین  29یکشنبه  13:4۰ - برخط نیوز

 تمدید مهلت ارسال آثار جشنواره ملی )نقش تن پوش(

 1400فروردین  29یکشنبه  14:44 - روزنامه بازار کار

 تمدید مهلت ارسال آثار هشتمین جشنواره ملی نقش تن پوش

 1400فروردین  29یکشنبه  20:14 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی نقش تن پوش

 1400فروردین  30دوشنبه  04:01 - شاینا نیوز

 تمدید مهلت ارسال آثار هشتمین جشنواره ملی نقش تن پوش

 

 اولین رویداد تازه شو با موضوع فناوری اطلاعات در چهارمحال و بختیاری

 1400فروردین  29یکشنبه  12:41 - وزارت ارتباطات و فناوری

استان وجود دارد و تا کنون  دانشگاهی جهادوی تصریح کرد: در راستای اجرای این طرح تعامل بسیار خوبی با 

اقدامات خوبی انجام شده که گامی مهم برای آشنایی با فرصت های کار آفرینی، نقش و کاربرد فناوری اطلاعات 

و ارتباطات، هوش مصنوعی و چگونگی راه اندازی یک استارتاپ و شبکه سازی با فعالان و علاقمندان در این 

 حوزه خواهد بود

 

https://www.isna.ir/news/1400012917109/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B4
https://www.barkhat.news/art/16187378424/extension-of-the-deadline-for-submitting-works-of-the-national-festival-role-of-tunic
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343870/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4
http://econews.ir/fa/content/2977731
http://shaina.ir/singlenews.php?id=24794
https://www.ict.gov.ir/fa/news/104550/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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   1400روردین فروردین تا  1

 استاد تمام دانشگاه تهران:

 بیماری های ژنتیکی به معضلی برای کشور تبدیل شده است

 1400فروردین  29یکشنبه  12:3۰ - ایسنا

در آیین افتتاح آزمایشگاه  1400فروردین ماه  29به گزارش ایسنا، دکتر منصور حیدری 

استان راه اندازی شده است، با  دانشگاهی جهادژنتیک پزشکی استان مرکزی که به همت 

 به معضل تبدیل شده است،اشاره به اینکه مشکلات و بیماری های ناشی از مسائل ژنتیک 

افزود: مسلما هر بیماری و مشکل ژنتیکی، هزینه های سنگینی برای افراد و کشور به دنبال دارد در حالی که 

 این بیماری ها با یک آزمایش و مشاوره ساده قابل کنترل هستند

  سایت دیگر: 2

 1400فروردین  29یکشنبه  12:44 - برخط نیوز

 بیماری های ژنتیکی به معضلی برای کشور تبدیل شده

 1400فروردین  29یکشنبه  13:02 - شفقنا

 استاد دانشگاه تهران: بیماری های ژنتیکی به معضلی برای کشور تبدیل شده است

 0140فروردین  29یکشنبه  13:4۴ - خبرگزاری اقتصادی ایران

 بیماری های ژنتیکی به معضلی برای کشور تبدیل شده است

 

 به همت جهاد دانشگاهی؛

 افتتاح شداولین آزمایشگاه ژنتیک پزشکی استان مرکزی 

 1400فروردین  29یکشنبه  12:2۴ - ایسنا

استان مرکزی،  دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا، دکتر علی اصغر غفاری زاده سرپرست 

در آیین افتتاح این آزمایشگاه، اظهار کرد: با توجه به کمبودهای  1400فروردین ماه  29

استارت ایجاد این آزمایشگاه زده شد، البته به دلیل وجود  94موجود در استان از سال 

https://www.isna.ir/news/1400012916978/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.barkhat.news/technology/161873358380/genetic-diseases-have-become-a-problem-for-the-country
https://fa.shafaqna.com/news/1132248/
http://econews.ir/fa/content/2977151
https://www.isna.ir/news/1400012916964/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF


 

 

 

 

 

3۰ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

افتتاح این مشکلات و مسائلی کار راه اندازی آزمایشگاه قدری زمان برد ولی خوشبختانه امروز موفق به 

 آزمایشگاه در استان مرکزی شدیم

  سایت دیگر: 2

 1400فروردین  29یکشنبه  12:29 - برخط نیوز

 اه ژنتیک پزشکی استان مرکزی افتتاح شدنخستین آزمایشگ

 1400فروردین  29یکشنبه  13:4۴ - خبرگزاری اقتصادی ایران

 اولین آزمایشگاه ژنتیک پزشکی استان مرکزی افتتاح شد

 1400فروردین  29یکشنبه  1۰:1۴ - خبرگزاری صدا و سیما

 اولین آزمایشگاه ژنتیک پزشکی استان مرکزی افتتاح شد

 

 تحقق واقعی آموزش همراه با تولید در هنرستانهای کشاورزی آذربایجان غربی

 1400فروردین  29یکشنبه  11:44 - وزارت آموزش و پرورش

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان، صبح امروز، مدیرکل و معاون توسعه منابع 

 ارومیه بازدید کردند دانشگاهی جهاداستان از مرکز رشد واحدهای فناوری کشاوری  آموزش و پرورش

 

 اده انجام گرفت؛در دیدار جمعی از فعالان حوزه زنان و خانو

 میلیون تومانی رییس جمهور به پیشران مشاغل خانگی جهاددانشگاهی 711کمک 

 1400فروردین  29یکشنبه  11:24 - روزنامه بازار کار

https://www.barkhat.news/technology/161873268271/the-first-medical-genetics-laboratory-in-markazi-province-was-opened
http://econews.ir/fa/content/2977150
https://www.iribnews.ir/fa/news/3079706/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
http://medu.ir/fa/news/item/1515537/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B3?ocode=90290003
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343854/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%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


 

 

 

 

 

3۴ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

میلیون  400فعالان حوزه زنان و خانواده با کمک  در دیدار رییس جمهور با جمعی از

در عرصه پوشاک  جهاددانشگاهیتومانی به وجیهه محمودی پیشران مشاغل خانگی 

 موافقت شد

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  29یکشنبه  13:40 - ایکنا

 میلیونی رئیس جمهور به پیشران مشاغل خانگی جهاددانشگاهی 400کمک 

 

 سلسله درس گفتارهای معارف قرآنی به اضافه نور برگزار می شود

 1400فروردین  29یکشنبه  11:11 - ایکنا

به گزارش ایکنا، سلسله درس گفتارهای معارف قرآنی با عنوان به اضافه نور روزهای سه 

فروردین، دوشنبه ششم اردیبهشت، دوشنبه سیزدهم اردیبهشت و دوشنبه  31شنبه 

 برگزار خواهد شد 14بیستم اردیبهشت از ساعت 

 

 3۱خراسان جنوبی، بهشت گیاهان دارویی/ 

 کنگر فرنگی؛ نوبرانه بهاری برای تقویت دستگاه گوارش در ماه رمضان

 1400فروردین  29یکشنبه  11:03 - ایسنا

https://iqna.ir/fa/news/3965447/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%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
https://iqna.ir/fa/news/3965354/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400012916841/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

 

3۱ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

خراسان جنوبی با بیان اینکه  دانشگاهی جهادمدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 

طبیعت و مزاج کنگر فرنگی گرم بوده و در طب سنتی برای درمان اختلالات گوارشی و 

 زردی استفاده می شود

 

 سرپرست جهاد دانشگاهی واحد استان خبر داد:

 نمونه خون بند ناف نوزادان لرستان ۱۱11ذخیره سازی 

 1400فروردین  29یکشنبه  10:44 - ایسنا

ن بند ناف واحد لرستان اضافه کرد: سلول های بنیادی خو دانشگاهی جهادسرپرست 

نوع بیماری ازجمله انواع سرطان خون، تالاسمی، کم خونی  ۱0پتانسیل درمان بیش از 

 های مادرزادی، بیماری های نقص سیستم ایمنی و فلج مغزی را دارند

  سایت دیگر: 2

 1400فروردین  29یکشنبه  10:49 - برخط نیوز

 نمونه خون بند ناف نوزادان لرستان 1100ذخیره سازی 

 1400روردین ف 29یکشنبه  11:0۱ - میرملاس نیوز

 نمونه خون بند ناف نوزادان لرستان 1100ذخیره سازی 

 1400فروردین  29یکشنبه  11:13 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 نمونه خون بند ناف نوزادان لرستان 1100ذخیره سازی 

 

 اعطای تسهیلات مشاغل خانگی در کرمان

https://www.isna.ir/news/1400012916828/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B1%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.barkhat.news/technology/161872723060/storing-1100-cord-blood-samples-of-lorestan-infants
http://www.mirmalas.com/news/119646/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B1%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%86%D9%88%D8%B2/
http://econews.ir/fa/content/2976860
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  29یکشنبه  10:42 - خبرگزاری صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان امروز با اعلام این 

خبر در باره ارائه تسهیلات گفت: صاحبان مشاغل خانگی باید در سامانه ای که به همین نام ایجاد شده ثبت 

، صمت و میراث فرهنگی در کوتاهترین نام کنند و مجوز فعالیت آن ها با همکاری سه دستگاه جهاد کشاورزی

خبر داد و افزود:  دانشگاهی جهادزمان صادر می شود اسمائیلی از امضای تفاهم نامه ای در همین راستا با 

طبق این تفاهم نامه مشاغل خانگی شناسایی و آموزش های لازم به آن ها داده می شود و محصولات آن ها 

 دبرندسازی و به بازار عرضه خواهد ش

 

 روحیه فرهنگ جهادی یکی از کارهای ارزشمند جهاد دانشگاهی است

 1400فروردین  29یکشنبه  10:3۱ - اقتصاد آینده

به گزارش اقتصاد آینده نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی 

ن ااستان اصفهان ،حجت الاسلام رمضانعلی معتمدی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است

 دانشگاهی جهاددر دیدار با مهدی ژیانپور رئیس 1400فروردین 2۱اصفهان روز شنبه 

واحد اصفهان گفت: روحیه فرهنگ جهادی یکی از کارهای ارزشمندجهاد دانشگاهی است ،و کشور در حال 

 حاضر نیاز به چنین روحیه ای دارد

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  29یکشنبه  12:44 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 ترویج روحیه فرهنگ جهادی یکی از کارهای ارزشمند جهاد دانشگاهی است

 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3079298/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/282256/%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%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%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.farhang.gov.ir/fa/news/577054/%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%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%A7%D8%B3%D8%AA
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 سنگدوینی: رئیس جمهور آینده باید سیستم مدیریتی کشور را تغییر دهد

 1400فروردین  29یکشنبه  10:29 - ایسنا

 جهادوی با اشاره به اینکه برخی از دستگاه ها هنوز کارایی مجموعه های علمی مثل 

را درک نکرده اند، خاطرنشان کرد: علم به تنهایی نمی تواند گره گشای جامعه  دانشگاهی

 باشد؛ علم همراه با تجربه و عمل کارگشا است

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  29یکشنبه  10:34 - برخط نیوز

 سنگدوینی: رئیس جمهور آینده باید سیستم مدیریتی کشور را تغییر دهد

 1400فروردین  29یکشنبه  19:43 - پانا

 از مردم حرکت کنند دولت ها باید دینشان را ادا و جلوتر

بیانیه رییس جهاد دانشگاهی استان کرمان به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی 

 زمینی

 1400فروردین  29یکشنبه  10:23 - نشانه نیوز

فروردین ماه روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی  29ای  استان کرمان با صدور بیانیه دانشگاهی جهادرییس 

 زمینی را تبریک گفت

 

آغاز ثبت نام آزمون استخدامی نیروی قراردادی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های 

 اتمی

 1400فروردین  29یکشنبه  10:1۰ - ایسنا

https://www.isna.ir/news/1400012916804/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.barkhat.news/political/161872584381/sangdovini-the-next-president-must-change-the-country-s-management-system
http://www.pana.ir/news/1178535
http://www.neshanenews.ir/?p=100797
https://www.isna.ir/news/1400012916784/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

استان اردبیل افزود: متقاضیان برای اطلاع از شرایط عمومی  جهاددانشگاهیمعاون آموزشی 

و اختصاصی، مواد آزمون و نحوه ثبت نام در آزمون مذکور می توانند به سایت مرکز آزمون 

 ssstt//:susrه آدرس ب جهاددانشگاهی

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  29یکشنبه  12:14 - روزنامه بازار کار
 معاون آموزشی جهاد دانشگاهی استان اردبیل

 آغاز ثبت نام آزمون استخدامی نیروی قراردادی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی

 

 اثر توسط دبیرخانه جشنواره پایان نامه سال دانشجویی 211دریافت 

 1400فروردین  29یکشنبه  09:4۰ - خبرنامه دانشجویان ایران

براساس اعلام دبیرخانه جشنواه، آثار برگزیده در رشته های علوم انسانی این دوره از جشنواره در قالب کتاب 

 به چاپ خواهد رسید جهاددانشگاهیرات توسط سازمان انتشا

 

 رفع تشنگی با مصرف گیاه خرفه در ماه مبارک رمضان

 1400فروردین  29یکشنبه  09:44 - ایسنا

: درخصوص خواص این گیاه اظهار کرد دانشگاهی جهادرییس پژوهشکده گیاهان دارویی 

مصرف خرفه ، خشکی، گرمی و حرارت بدن را فرو نشانده در برطرف شدن و تسکین 

دردهای ناشی از حرارت و گرمی بدن و درمان اختلالات و التهابات مجاری ادراری موثر 

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343857/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://iusnews.ir/fa/news-details/392574/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C/
https://www.isna.ir/news/1400012916747/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
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است و برای رفع و پیشگیری از تشنگی در ماه مبارک رمضان بسیار مفید بوده و توصیه می شود که از شربت 

 فه یا سبزی خرفه در وعده افطار و سحر جهت رفع تشنگی و خواص بین نظیر آن استفاده شودحاوی تخم خر

  سایت دیگر: ۱2

 1400فروردین  29یکشنبه  09:40 - آفتاب نیوز

 رفع تشنگی با مصرف گیاه خرفه در ماه مبارک رمضان

 1400فروردین  29یکشنبه  09:40 - برخط نیوز

 رفع تشنگی با مصرف گیاه خرفه در ماه مبارک رمضان

 1400فروردین  29یکشنبه  10:00 - روزنامه اصفهان امروز

 رفع تشنگی با مصرف گیاه خرفه در ماه مبارک رمضان

 1400فروردین  29یکشنبه  10:31 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 گی با مصرف گیاه خرفه در ماه مبارک رمضانرفع تشن

 1400فروردین  29یکشنبه  10:4۰ - سلام نو

 گیاهی مفید برای رفع تشنگی ماه رمضان

 1400فروردین  29یکشنبه  11:04 - روز پلاس

 خرفه؛ گیاهی مفید برای رفع تشنگی ماه رمضان

 1400فروردین  29یکشنبه  11:0۱ - پایگاه خبری قلم

 رفع تشنگی با مصرف گیاه خرفه در ماه رمضان

 1400فروردین  29یکشنبه  21:11 - اتحاد خبر

 رفع تشنگی با مصرف گیاه خرفه در ماه مبارک رمضان

 1400فروردین  30دوشنبه  11:41 - ری علمی و فناوریخبرگزا

 خُرفه گیاهی سرشار از آنتی اکسیدان ها و ویتامین

 1400فروردین  30دوشنبه  1۱:40 - بازار نیوز

 رفع تشنگی با مصرف گیاه خرفه در ماه مبارک رمضان

 1400فروردین  31سه شنبه  21:02 - خبرگزاری برنا

 رفع تشنگی با مصرف گیاه خرفه در ماه مبارک رمضان

 1400فروردین  31سه شنبه  21:14 - صبحانه انلاین

 رفع تشنگی با مصرف گیاه خرفه در ماه مبارک رمضان

 1400اردیبهشت  01چهارشنبه  14:29 - حامیان ولایت

 ه خرفه در ماه مبارک رمضانرفع تشنگی با مصرف گیا

https://aftabnews.ir/fa/news/705081/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://www.barkhat.news/technology/161872302310/quenching-thirst-by-consuming-portulaca-oleracea-during-the-holy-month-of-ramadan
http://esfahanemrooz.ir/755928-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86.html
http://econews.ir/fa/content/2976740
https://www.salameno.com/news/55242587/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://roozplus.com/fa/news/195306/%D8%AE%D8%B1%D9%81%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://qalamna.ir/fa/news/352148/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/144958
http://www.stnews.ir/content/news/95718/%D8%AE%D9%8F%D8%B1%D9%81%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://bazarnews.ir/fa/news/92502/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1167903
http://sobhanehonline.com/fa/news/242852/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://ehavadar.com/fa/news-details/235683/-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-/
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رأی نیاوردند؟/ از خود  34نبوی: اگر اقتصاد زمان خاتمی خوب بود، چرا اصلاح طلبان در 

 ودن جهانگیری جای تعجب داردمتشکر ب

 1400فروردین  29یکشنبه  09:34 - خبرگزاری فارس

حجت الاسلام نبوی: بنده از اول انقلاب در تأسیس نهادهای انقلاب نقش مستقیم داشته 

، سپاه و در بخش هایی نیز مدیریت مستقیم داشته ام دانشگاهی جهادام؛ جهاد سازندگی، 

 که رزومه مفصلی را تشکیل می دهد

  سایت دیگر: 7

 1400فروردین  29یکشنبه  10:02 - جامعه نیوز

رأی نیاوردند؟/ از میزان از خود متشکر  ۱4ن خاتمی خوب بود، چرا اصلاح طلبان دوباره در اگر اقتصاد زما

 بودن جهانگیری تعجب می کنم

 1400فروردین  29یکشنبه  1۰:39 - مشرق نیوز

 رأی نیاوردند؟ ۱4نبوی: اگر اقتصاد خوب بود چرا اصلاح طلبان در 

 1400فروردین  29یکشنبه  1۴:39 - خبر فوری

را صاد خوب بود چمیلیون تومانی، عوام فریبی است/ از خودمتشکریِ جهانگیری متعجبم/ اگر اقت 2شعار یارانه 

 رای نیاوردند؟ ۱4اصلاح طلبان سال

 1400فروردین  29یکشنبه  23:44 - هم اندیشی

 رأی نیاوردند؟ ۱4نبوی: اگر اقتصاد زمان خاتمی خوب بود، چرا اصلاح طلبان در 

 1400دین فرور 30دوشنبه  0۰:4۴ - سرخط

رأی نیاوردند؟/ از خود متشکر بودن  ۱4نبوی: اگر اقتصاد زمان خاتمی خوب بود، چرا اصلاح طلبان در 

 جهانگیری جای تعجب دارد

 

https://farsnews.ir/news/14000114000242/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-4-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.jameenews.ir/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7/
https://www.mashreghnews.ir/news/1205224/%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B8%DB%B4-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.khabarfoori.com/detail/2607272
http://www.hamandishi.ir/news/423631/
http://sarxat.ir/2021/04/19/%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7/
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 بیکاری چهارمحال و بختیاری؛ فرصت ها و چالش ها

 1400فروردین  29یکشنبه  0۱:4۰ - ایرنا

فاضلی خاطر نشان کرد: توسعه و ترویج مشاغل خانگی از دیگر راهکارهای رونق اشتغال 

و فنی و حرفه ای و گسترش مشاغل خُرد با استفاده  دانشگاهی جهادی است که با همکار

از منابع قرض الحسنه مشاغل خانگی، تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری، منابع بنیاد 

 برکت، منابع در اختیار نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و بهزیستی و بنیاد شهید اجرا می شود

 

 سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرمانشاه:

 کرمانشاه را تحت پوشش داریم "علمی کاربردی"درصد دانشجویان  21

 1400فروردین  29یکشنبه  0۱:4۰ - ایسنا

دانشجو در مرکز علمی کاربردی  900دکتر حمیدرضا مجردی با اشاره به تحصیل بیش از 

کرمانشاه، اظهار کرد: در حال حاضر این مرکز به عنوان بزرگترین مرکز  دانشگاهی جهاد

علمی کاربردی  درصد دانشجویان 30علمی کاربردی استان شناخته می شود و بیش از 

 کرمانشاه در این مرکز تحصیل می کنند

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  29یکشنبه  10:3۱ - تابناک کرمانشاه

 کرمانشاه را تحت پوشش داریم "علمی کاربردی"درصد دانشجویان  30

 

https://www.irna.ir/news/84297532/%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7
https://www.isna.ir/news/1400012916676/30-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://www.tabnakkermanshah.ir/fa/news/956905/%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
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پیش گرفته است؟/ تجربه  سوئیس برای حل چالش ارتباط صنعت و دانشگاه چه روشی را در

 ای موفق در تبدیل دانش به ثروت

 1400فروردین  29یکشنبه  0۱:21 - خبرگزاری فارس

عاونت علمی ریاست از دستگاه های متولی مانند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، م

 جهادجمهوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری و 

؛ انتظار می رود با حمایت از مسیر شکل گرفته، موانع حقوقی و قانونی پیش دانشگاهی

 ل آورندروی توسعه این مدل جدید را مرتفع و از دانشگاه های پیشرو در این زمینه حمایت لازم را به عم

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  29یکشنبه  09:04 - کارآفرینان اقتصاد

سوئیس برای حل چالش ارتباط صنعت و دانشگاه چه روشی را در پیش گرفته است؟/ تجربه ای موفق در 

 تبدیل دانش به ثروت

 

 تیل جزء پنجم قرآن با صدای حامد ولی زادهتر |صوت 

 1400فروردین  29یکشنبه  01:02 - ایکنا

حامد ولی زاده، قاری بین المللی کشورمان در سی وسومین دوره مسابقات بین المللی 

و همچنین سومین مسابقات بین المللی قرآن  1394قرآن جمهوری اسلامی ایران در سال 

( رتبه نخست را دریافت 13۱9)مشهد مقدس سال  جهاددانشگاهیدانشجویان مسلمان 

 کرده است

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  31سه شنبه  04:10 - حوزه

 "حامد شاکرنژاد"ترتیل جزء هفتم قرآن کریم توسط |صوت 

https://farsnews.ir/news/14000128000019/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-
http://karafarinaneeghtesad.ir/News/SingleNews?Id=98841
https://iqna.ir/fa/news/3965163/%D8%B5%D9%88%D8%AA-%7C-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D9%88%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://www.hawzahnews.com/news/953201/%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
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 رییس جهاد دانشگاهی استان کردستان:

 همگرایی مسئولان زمینه ساز توسعه است

 1400فروردین  2۱شنبه  22:41 - ایسنا

نیز به عنوان یکی از نهادهای مولود انقلاب اسلامی به منظور  جهاددانشگاهیوی افزود: 

 ارائه خدمات ارزشی و فرهنگی در دانشگاه ها تشکیل شده است

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  2۱شنبه  22:44 - برخط نیوز

 همگرایی مسئولان زمینه ساز توسعه است

 1400فروردین  2۱شنبه  23:14 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 همگرایی مسئولان زمینه ساز توسعه است

 

 رئیس سازمان بهزیستی به کرونا مبتلا شد

 1400فروردین  2۱شنبه  21:21 - ایرنا

قبادی دانا دارای بورد فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی بالینی و عضو هیئت علمی 

طی حکمی از سوی محمد  139۴علوم پزشکی تهران، پنجم دی  انشگاهیجهادد

شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان 

 بهزیستی کشور منصوب شد

https://www.isna.ir/news/1400012816518/%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.barkhat.news/technology/161868318235/convergence-of-officials-underlies-development
http://econews.ir/fa/content/2976391
https://www.irna.ir/news/84298664/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
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  سایت دیگر: 7

 1400فروردین  2۱شنبه  21:44 - نصیر نیوز

 رئیس سازمان بهزیستی به کرونا مبتلا شد

 1400فروردین  29یکشنبه  01:44 - توسعه

 رئیس بهزیستی کشور به کرونا مبتلا شد

 1400فروردین  29یکشنبه  04:43 - مرآت

 رئیس سازمان بهزیستی به کرونا مبتلا شد

 1400فروردین  29یکشنبه  11:34 - وقت صبح

 کرونا، گریبانگیر وحید قبادی دانا شد

 1400فروردین  29یکشنبه  23:43 - صرفا جهت اطلاع

 رئیس بهزیستی کشور به کرونا مبتلا شد

 

 زندگی نامه دکتر مسعود پزشکیان

 1400فروردین  2۱شنبه  1۴:44 - انصاف نیوز

پس از تعطیلی دانشگاه، با عضویت در جهاد سازندگی و رفتن به روستاهای دورافتاده و 

برای توسعه علمی و تخصصی  دانشگاهی جهادتلاش برای محرومیت زدایی، و با فعالیت در 

 کشور، در تثبیت و تقویت انقلاب کوشید

 

 ابقا رییس پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی در سمت خود

https://www.nasirnews.ir/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF/
http://www.tuseah.com/next.aspx?asp=26931
http://meraatnews.com/content/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://www.vaghtesobh.com/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D8%AF/
https://serfanonline.ir/2021/04/18/295366/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF/
http://www.ensafnews.com/290887/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D9%8A%D8%A7%D9%86/
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 1400فروردین  2۱شنبه  1۰:20 - خبرگزاری صدا و سیما

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

 شگاهیجهاددان، آقای دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهینقل از روابط عمومی 

را  جهاددانشگاهیطی حکمی، آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی رییس پژوهشگاه رویان 

 به مدت سه سال دیگر در سمت خود ابقا کرد

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  2۱شنبه  1۴:1۰ - آریا

 ابقا رییس پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی در سمت خود

 1400فروردین  29یکشنبه  12:04 - رروزنامه بازار کا

 رییس پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی در سمت خود ابقا شد

 

 99ددانشگاهی کهگیلویه و بویراحمد طی سال وبینار تخصصی در جها 33برگزاری 

 1400فروردین  2۱شنبه  14:1۱ - ایسنا

ایمان اکبری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با مدیران 

در  جهاددانشگاهیکل و معاونین نهادهای فرهنگی، افزود: با توجه به لزوم حضور مستمر 

دانشگاه های استان اقداماتی از قبیل رایزنی جهت حضور و فعالیت در دفاتر دانشگاهی به 

رتباط مستمر با کارشناسان فرهنگی دانشگاه ها و ارتباط مستمر با انجمن ها و کانون های صورت محدود، ا

 دانشگاه ها به صورت محدود صورت گرفته است

https://www.iribnews.ir/fa/news/3078752/%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%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-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF
http://www.aryanews.com/News/20210417163721777/%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7-%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%8A%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%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343855/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%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-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400012816225/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B8-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%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-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 کنگره ملی شهدای زنجان انتظارات را برآورده نکرد "فرهنگی هنری"کمیته 

 1400فروردین  2۱شنبه  14:1۱ - خبرگزاری تسنیم

و دبیری بسیج  دانشگاهی جهادموسوی افزود: کمیته آفرینش های هنری به مسئولیت 

هنرمندان نیز در سه حوزه موسیقی، داستان و ساخت فیلم فراخوان داده اند و به لطف 

 خدا به موقع این اقدام عملیاتی خواهد شد

 

 مدیر مرکزخدمات تخصصی بیماری های داخلی جهاددانشگاهی خراسان رضوی اظهار کرد:

 بالا رفتن ایمنی بدن روزه داران با داشتن برنامه صحیح غذایی

 1400فروردین  2۱شنبه  12:34 - روزنامه بازار کار

خراسان رضوی گفت: اگر  جهاددانشگاهیمدیر مرکزخدمات تخصصی بیماری های داخلی 

ها ایمنی و مقاومت بدن را کاهش برنامه غذایی صحیحی داشته باشیم ، روزه داری نه تن

 نمی دهد ، بلکه منجر به بهبود شرایط جسمی و بالا رفتن ایمنی بدن هم می شود 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/28/2486300/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343815/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 گامی دیگر از جهاددانشگاهی زنجان در مسیر توسعه استان؛

 تصویب فاز دوم طرح تولید فناورانه نانوحس گرهای حکاکی شده الکتروشیمیایی

 1400فروردین  2۱شنبه  12:34 - ایسنا

گرهای الکتروشیمیایی به واسطه استان زنجان تصریح کرد: حس  جهاددانشگاهیرئیس 

داشتن مزایای بی شمار از جمله سادگی، کم هزینه بودن، گزینش پذیری زیاد و حساسیت 

بالا در برابر روش های مورد استفاده امروزی مورد توجه است؛ از این رو این حس گرها به 

ماری ها، بررسی و نظارت ابزارهای قدرتمندی در حوزه های مختلف از جمله غذا، محیط زیست، تشخیص بی

 های پزشکی و سیستم های امنیتی ضدتروریسم تبدیل شده است

 

 وین در راه اندازی منشهمراهی ورزش و جوانان با جهاد دانشگاهی قز

 1400فروردین  2۱شنبه  11:34 - ایسنا

 1۰ماهه  ۰قزوین تصریح کرد: در فرآیند  جهاددانشگاهیمدیر مرکز نوآوری و شتابدهی 

دوره در نظر گرفتیم که طی آن تیم ها با اصول توسعه محصول، بازاریابی و فروش محصول 

آشنا خواهند شد و در پایان رویدادی برگزار خواهیم کرد تا استارت آپ ها ایده های خود 

 را به سرمایه گذاران معرفی کنند

 

 نوشیدنی های طلایی برای ماه روزه داری

 1400فروردین  2۱شنبه  10:49 - ایسنا

https://www.isna.ir/news/1400012816079/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%AD%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400012815962/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://www.isna.ir/news/1400012815899/%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 خراسان جنوبی بیان دانشگاهی جهادعضو هیات علمی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 

کرد: در این ماه گنجاندن نوشیدنی های طبیعی و دمنوش های گیاهی در سفره های افطار 

بهترین گزینه برای روزه داران است چراکه روزه داران با نوشیدن این دمنوش ها می تواند 

 ضمن آن که توانایی بدن شان را در طول روز افزایش دهند، مقاومت بدن خود را تضمین می کند

  :سایت دیگر ۱

 1400فروردین  2۱شنبه  11:34 - آفتاب نیوز

 نوشیدنی های طلایی برای ماه روزه داری

 

 انتخاب زنجان به عنوان دبیر برتر نهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی

 1400فروردین  2۱شنبه  10:31 - ایسنا

واحد  2۱مرحله استانی نهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران با مشارکت 

تیم دانشجویی در سراسر کشور در سال گذشته برگزار  2۰2و با حضور  جهاددانشگاهی

 شد

 

برداشت گل محمدی در مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 

 آغاز شد

 1400فروردین  2۱شنبه  10:22 - شبستان

فروردین(  2۱به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بیرجند، مهدی ابراهیمی امروز )

در گفتگو با رسانه های گروهی اظهار کرد:کاشت گل محمدی به عنوان یکی از گیاهان 

https://aftabnews.ir/fa/news/704932/%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400012815861/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://shabestan.ir/detail/News/1046666
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

آغاز شد که در پاییز  139۱استان در سال  دانشگاهی جهاددارویی استراتژیک در مجتمع تحقیقات گیاهان 

سال گذشته بیش از هفت هزار قلمه از بوته های یکساله آن تکثیر شد که با کاشت این قلمه ها در سال جاری، 

 سطح زیر کشت آن به بیش از یک هکتار افزایش خواهد یافت

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  2۱شنبه  11:12 - باشگاه خبرنگاران

 برداشت نوبرانه های سرخ و صورتی بهار

 1400فروردین  2۱شنبه  12:10 - ایسنا
 تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان خبر داد: عضو هیات علمی مجتمع

 تولید سرکه گل محمدی با همت پژوهشگران جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

 

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  2۱شنبه  09:42 - فولاد مبارکه اصفهان

یزدخواستی در ادامه با اشاره به فرایند بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری، تصریح 

 تهران و با سفارش  دانشگاهی جهادکرد: این فرایند برای اولین بار با مشارکت سازمان 

سِت از این قالب ها آغاز گردید و در ادامه، با توجه به مصرف زیاد این صفحات در خطوط  3

شرکت  3ساسیت پروژه، به منظور اطمینان از انجام این فرایند، بومی سازی این قطعات با ریخته گری و ح

 دانش بنیان دیگر نیز شروع شد

  سایت دیگر: 73

 1400فروردین  2۱شنبه  10:02 - پایگاه خبری ایراسین
 بار در ایران صورت گرفت: برای نخستین

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  2۱شنبه  10:10 - معدن نیوز
 برای نخستین بار در ایران صورت گرفت:

 ازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکهبومی س

 1400فروردین  2۱شنبه  10:14 - تجارت گردان

https://www.yjc.ir/fa/news/7728860/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D9%88-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://www.isna.ir/news/1400012815901/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA-%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%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://www.msc.ir/fa-IR/Portal/1/news/view/17757/3238/Staging/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%87
http://www.irasin.ir/news/13067/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87
https://www.madannews.com/Fa/News/613488/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87
https://tejaratgardan.ir/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4/
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  2۱شنبه  10:24 - کیوسک خبر
 برای نخستین بار در ایران صورت گرفت:

 مبارکهبومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد 

 1400فروردین  2۱شنبه  11:00 - صدای پول

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  2۱شنبه  11:03 - پایگاه خبری گسترش

 اتفاق تاریخی در فولاد مبارکه

 1400فروردین  2۱شنبه  11:10 - چیلان آنلاین

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری برای اولین بار در ایران توسط شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  2۱شنبه  11:30 - دنیای معدن

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  2۱به شن 11:44 - فلزات آنلاین
 برای نخستین بار در ایران صورت گرفت؛

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  2۱شنبه  11:44 - بیرونیت

 صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکهبومی سازی 

 1400فروردین  2۱شنبه  12:0۱ - معدن مدیا

 سی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکهبرای نخستین بار در ایران صورت گرفت: بومی سازی صفحات م

 1400فروردین  2۱شنبه  12:44 - روند بورس امروز

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  2۱شنبه  13:03 - اقتصاد آنلاین
 برای نخستین بار در ایران صورت گرفت؛

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  2۱شنبه  13:0۱ - ایلنا
 برای نخستین بار در ایران صورت گرفت:

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  2۱شنبه  13:09 - 34معدن

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  2۱شنبه  13:10 - خبرگزاری تابناک
 برای نخستین بار در ایران صورت گرفت:

http://www.kioskekhabar.ir/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4/
https://sedayepool.ir/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4/
https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-166175
http://chilanonline.com/2021/04/17/35113/
https://www.donyayemadan.ir/view/201713/-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87
http://www.felezatonline.ir/News-19943/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87/?id=19943
http://birunit.ir/fullcontent/Persian/28913/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87/
https://madanmedia.ir/localization-of-copper-plates-casting-mold-of-mobarakeh-steel-company/
https://boursemrooz.com/93045/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4.html
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-521094
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-32/1064023-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87
https://madan24.com/2021/04/17/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4/
https://www.tabnak.ir/fa/news/1046572/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%87
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  2۱شنبه  13:34 - فصل اقتصاد

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  2۱شنبه  13:3۰ - نرخ باکس

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400دین فرور 2۱شنبه  13:3۴ - اقتصاد بازار

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  2۱شنبه  13:41 - خبرگزاری برنا
 برای نخستین بار در ایران صورت گرفت:

 اد مبارکهبومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فول

 1400فروردین  2۱شنبه  14:23 - ایمنا

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  2۱شنبه  14:24 - ایسنا
 برای نخستین بار در ایران صورت گرفت؛

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  2۱شنبه  14:00 - 34بورس

 برای نخستین بار در ایران صورت گرفت؛ بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  2۱شنبه  14:11 - پول نیوز
 برای نخستین بار در ایران صورت گرفت:

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  2۱شنبه  14:20 - اقتصاد آینده

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  2۱شنبه  14:40 - 34رویداد 

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  2۱شنبه  14:43 - موج
 برای نخستین بار در ایران صورت گرفت:

 الب ریخته گری شرکت فولاد مبارکهبومی سازی صفحات مسی ق

 1400فروردین  2۱شنبه  1۰:00 - مرور نیوز
 برای نخستین بار در ایران صورت گرفت:

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  2۱شنبه  1۰:30 - عصر معدن

https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/663592/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87
http://www.nerkhbox.com/view-news/42953/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87-.html
http://www.eghtesadebazar.ir/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF/16095-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%87
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1166235
https://www.imna.ir/news/487496/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87
https://www.isna.ir/news/1400012816232/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87
https://bourse24.ir/news/214862/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%9B+%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%B3%DB%8C+%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8+%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C+%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87
https://www.poolnews.ir/fa/news/348935/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%87
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/282092/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87
https://www.rouydad24.com/fa/news/258600/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-374219
http://www.moroornews.com/fa/tiny/news-132834
http://asremadan.com/News/29773/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87


 

 

 

 

 

44 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  2۱شنبه  1۰:4۱ - خبرگزاری مهر
 برای نخستین بار در ایران صورت گرفت؛

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  2۱شنبه  1۱:10 - آرا خبر

 شرکت فولاد مبارکهبومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری 

 1400فروردین  2۱شنبه  21:0۰ - خبرگزاری فارس

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری برای اولین بار در اصفهان

 1400فروردین  2۱شنبه  21:0۱ - بازار مشترک

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  2۱شنبه  21:41 - سبز البرز

 رای اولین بار در اصفهانبومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری ب

 1400فروردین  2۱شنبه  21:44 - مستقل آنلاین

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  29یکشنبه  00:04 - بورس پرس

 میلیون یورو با بومی سازی جدید فولاد مبارکه 3.4جلوگیری از خروج 

 1400فروردین  29یکشنبه  00:34 - نیوزماین 
 برای نخستین بار در ایران صورت گرفت:

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 0014فروردین  29یکشنبه  03:00 - نبض تجارت
 برای نخستین بار در ایران صورت گرفت:

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  29یکشنبه  03:04 - فراز نیوز

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  29یکشنبه  0۴:43 - نروزنامه کیمیای وط

 برای نخستین بار در ایران صورت گرفت: بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  29یکشنبه  09:02 - 34اقتصاد 

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  29یکشنبه  11:14 - روزنامه راه مردم

 برای نخستین بار در ایران صورت گرفت: بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  29یکشنبه  11:40 - رصد اقتصادی

https://www.mehrnews.com/news/5191317/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87
https://ara-news.ir/fa/news/65367/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87
https://farsnews.ir/news/14000128000962/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://baazaarmoshtarak.ir/news/id/10897/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%87
https://sabzalborz.ir/2021/04/17/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8/
https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-75520
http://boursepress.ir/news/167017/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%DB%B3-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87
http://www.minews.ir/fa/doc/news/55911/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%87
http://nabzetegarat.ir/content/33480/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%87
http://www.faraznews.com/?p=17863
http://eskimia.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C/
https://eghtesaad24.ir/fa/news/103601/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87
http://www.newsrahemardom.ir/county/126117/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85/
https://www.rasadeghtesadi.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-13/18742-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87


 

 

 

 

 

4۰ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  29یکشنبه  11:44 - بورس نیوز
 برای نخستین بار در ایران صورت گرفت؛

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  29یکشنبه  12:44 - اکونا پرس

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  29یکشنبه  13:14 - شما نیوز

 ه گری شرکت فولاد مبارکهبومی سازی صفحات مسی قالب ریخت

 1400فروردین  29یکشنبه  13:2۰ - مخبرگزاری تسنی

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه برای نخستین بار در ایران

 1400فروردین  29یکشنبه  13:31 - آریا

 سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکهبومی 

 1400فروردین  29یکشنبه  14:04 - می متالز

 ازی جدید فولاد مبارکهمیلیون یورو با بومی س 3.4جلوگیری از خروج 

 1400فروردین  29یکشنبه  14:34 - فولاد ایران

 تسنیم: بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه برای نخستین بار در ایران

 1400فروردین  29یکشنبه  14:3۰ - شارا

 برای نخستین بار در ایران صورت گرفت: بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  29یکشنبه  1۰:04 - خبر آنلاین

 مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه بومی سازی صفحات

 1400فروردین  29یکشنبه  1۰:11 - روزنامه نصف جهان

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  29یکشنبه  1۰:1۱ - فکر اقتصادی

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  29یکشنبه  22:0۰ - کوتاه آنلاین

 سی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکهبومی سازی صفحات م

 1400فروردین  30دوشنبه  11:34 - تیتر برتر

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400فروردین  30دوشنبه  14:04 - روزنامه جوان آنلاین
 برای نخستین بار در ایران صورت گرفت:

https://www.boursenews.ir/fa/news/238960/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87
https://www.econapress.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-24/66708-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87
https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-979309
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/29/2487035/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.aryanews.com/News/120210418133002475/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87
http://me-metals.ir/fa/news/206018/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%DB%B3%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87
http://www.iransteel.net/news_view.php?id=9272
http://www.shara.ir/view/46809/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA:-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87
https://www.khabaronline.ir/news/1506177/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87
https://nesfejahan.net/fa/news/197754/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87
https://fekreeghtesadi.ir/?p=14290
http://kotahonline.ir/?p=91256
https://www.titrebartar.com/fa/news/167910/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87
https://www.javanonline.ir/fa/news/1044416/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%87


 

 

 

 

 

4۴ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فولاد مبارکه

 1400اردیبهشت  02پنجشنبه  00:0۰ - دنیای اقتصاد

 ساخت صفحات مسی قالب ریخته گری در فولاد مبارکه

 

 ۱411مسافرگیری قطار ملی مترو در نیمه دوم سال

 1400دین فرور 2۱شنبه  0۱:4۱ - ایرنا

ولی شرکت های فعال در طراحی و ساخت این رام قطار، عمدتا ترکیبی از شرکت های 

دولتی و خصوصی بوده اند که از جمله می توان از مجموعه واگن سازی تهران خصوصی، 

مجموعه دیگر که با این  1۱و مجموعه شرکت تیوان ترمز و  جهاددانشگاهیمجموعه مپنا، 

 تند و بخش خصوصی هستند، نام بردمجموعه ها همکاری داش

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  2۱شنبه  11:00 - شعار سال

 ماه آینده صورت می گیرد ۰مسافرگیری قطار ملی مترو در 

 

 در سامانه عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری؛

 برابر شد 7مبلغ قراردادهای پژوهشی دانشگاهها با دستگاههای اجرایی 

 1400فروردین  2۱شنبه  0۱:43 - خبرگزاری مهر

ماده  9مهدی پاکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه براساس بند ح تبصره 

کل کشور، شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته  1399واحده قانون بودجه سال 

درصد از هزینه امور پژوهشی خود به حساب خزانه در  40به دولت موظف به واریز حداقل 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-30/3758091-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87
https://www.irna.ir/news/84291653/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%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%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://shoaresal.ir/fa/news/338017/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%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-%DB%B6-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5190122/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


 

 

 

 

 

4۱ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

مقاطع سه ماهه شدند، اظهار کرد: این اعتبارات باید در راستای حل مسائل و مشکلات از طریق توافقنامه با 

و اجرا در قالب  دانشگاهی جهادی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عال

طرح )پروژه( های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح )پروژه( های پسادکتری و طرح 

 )پروژه( های تحقیقاتی دانش آموختگان هزینه شود

  سایت دیگر: 4

 1400فروردین  2۱شنبه  09:44 - خبرنامه دانشجویان ایران

 برابر شد 4قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها با دستگاه های اجرایی 

 1400فروردین  2۱شنبه  10:12 - شورای عالی انقلاب فرهنگی
 در سامانه عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری؛
 برابر شد 4ستگاه های اجرایی قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها با د

 1400فروردین  2۱شنبه  11:0۱ - پرتال دانشگاهی

 برابر شدن مبلغ قراردادهای پژوهشی دانشگاهها با دستگاههای اجرایی 4

 1400فروردین  29یکشنبه  10:0۱ - روزنامه مناقصه مزایده

 برابر شد 4مبلغ قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها با دستگاه های اجرایی 

 

 عضو هیأت علمی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی تأکید کرد؛

 فاده از داروهای گیاهی در کشور، زمینه ساز رواج است"دایره المعارف گیاهان دارویی ایران"

 1400فروردین  2۱شنبه  01:0۴ - ایسنا

افزود: امروزه رویکرد جدیدی  دانشگاهی جهادعضو هیأت علمی پژوهشکده گیاهان دارویی 

در دانش پزشکی اتفاق افتاد و از ترکیبات طبیعی برای رسیدن به اهدف درمانی و دارویی 

 استفاده می شود

https://iusnews.ir/fa/news-details/392430/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/
https://sccr.ir/News/16917/1/-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.unp.ir/news/university/university-news/91910
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%B4/89904-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF.html
https://www.isna.ir/news/00061646124/%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2


 

 

 

 

 

49 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  2۱شنبه  02:12 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 ، زمینه ساز رواج استفاده از داروهای گیاهی در کشور"یره المعارف گیاهان دارویی ایراندا"

 

 آدرس و تلفن شعبه و نمایندگی های بیمه سامان در همدان

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  22:24 - کافه خودرو

... 

 

 با محوریت فناوری مد و لباس در اراک برگزار شد "تازه شو"رویداد 

 1400 فروردین 2۰پنجشنبه  20:4۱ - ایسنا

به گزارش ایسنا، فاطمه محرمخانی کارآفرین و مدیر و موسس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه 

ای ارمغان در این رویداد که به همت مرکز نوآوری و شتابدهی جوانان استان مرکزی برگزار 

شد، هدف از تاسیس آموزشگاه را آموزش صحیح مهارت و کمک به شروع کار برای جوانان 

گفت: هدف این است که هنرجویان با یادگیری مهارت و کسب کار در حوزه پوشاک، کاری را راه عنوان کرد و 

 اندازی کنند

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  21:13 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 با محوریت فناوری مد و لباس در اراک برگزار شد "تازه شو"رویداد 

http://econews.ir/fa/content/2975064
https://khodrocafe.ir/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86/
https://www.isna.ir/news/1400012615261/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/2974272


 

 

 

 

 

۰0 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 

 نامه آینۀ پژوهش منتشر شددوماه ۱37به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ شماره 

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  1۰:24 - حوزه

(، بانک اطلاعات CSeدوماهنامه آینه پژوهش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام )

(، مرکز اطلاعات علمی edididrn(، پایگاه استنادی سیویلیکا )nnrdunaنشریات کشور )

 pnt(، پرتال جامع علوم انسانی، سامانه نشریه: SCS) دانشگاهی جهاد

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  1۱:44 - شفقنا

 دوماهنامه آینۀ پژوهش منتشر شد 1۱4شماره 

 

 در یک نشست بررسی می شود

 تی شرت؛ یک زبان بین المللی

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  14:3۴ - ایسنا

هنر و با همکاری برندهای  دانشگاهی جهادهشتمین جشنواره نقش تن پوش به همت 

پوشاک و حمایت کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، دانشگاه ها و دانشکده های هنری، 

ستاد فناوری های نرم و هویت ساز و اتحادیه ها و صنوف پوشاک و به دبیری امین مختاری 

 برگزار می شود

https://www.hawzahnews.com/news/953588/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B1%DB%B8%DB%B5-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%DB%80-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://fa.shafaqna.com/news/1130856/
https://www.isna.ir/news/1400012615174/%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C


 

 

 

 

 

۰1 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

  سایت دیگر: 4

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  1۰:14 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 تی شرت؛ یک زبان بین المللی

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  1۰:40 - همراز

 تی شرت؛ یک زبان بین المللی

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  1۰:49 - ایرنا

 برگزاری دومین نشست آموزشی هشتمین جشنواره ملی نقش تن پوش

 1400اردیبهشت  01چهارشنبه  10:40 - ایکنا

 طراحی تا تولید محصول در جشنواره نقش تن پوش 100 روند صفر تا

 

 مددجوی قزوینی از خدمات آموزشی کمیته امداد بهره مند شدند 911هزار و  4

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  14:1۱ - ایرنا

وی افزود: در حوزه آموزش های مهارتی این اداره کل تفاهم نامه هایی را با سازمان های 

، فنی و حرفه ای و پارک علم و فناوری منعقد کرده تا دانشگاهی جهادمختلفی از جمله 

د فنی هم اخذ کنن بدین وسیله مددجویان بتوانند علاوه بر استفاده از اساتید مجرب مدرک

 و راحت تر وارد بازار کار شوند

 

طرح دانش آموزی نجات آب )داناب( در مدارس متوسطه اول سیستان و بلوچستان اجرا می 

 شود

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  12:4۴ - وزارت آموزش و پرورش

http://econews.ir/fa/content/2974092
http://www.hamraznews.ir/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1/17979-%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%B1%D8%AA%D8%9B-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84296767/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B4
https://iqna.ir/fa/news/3966157/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4
https://www.irna.ir/news/84296590/%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B9%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF
http://medu.ir/fa/news/item/1513219/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85?ocode=90490002


 

 

 

 

 

۰2 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

طرح ملی دانش آموزی نجات آب )داناب( با هدف فرهنگ سازی و ارتقا آگاهی دانش آموزان در راستای 

حفاظت از منابع آب به ویژه آب های زیرزمینی در قالب تفاهم نامه بین اداره کل آموزش و پرورش استان و 

 در مدارس متوسطه اول سیستان و بلوچستان اجرا می شود دانشگاهی هادج

 

 یبرگزاری دوره های مجازی آموزشی ارتقاء پایه نظام مهندس

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  12:4۰ - ایسنا

استان قم با سازمان نظام مهندسی استان،  جهاددانشگاهیعلی حسینی با اشاره به همکاری 

ر گفت و گو با ایسنا بیان کرد: دوره های آموزشی ارتقاء پایه نظام مهندسی شامل دوره د

به صورت مجازی در مرکز آموزشذهای  1399ساعته در سال  ۱4و 24، 1۰های آموزشی 

 نفر ساعت آموزشی برگزار شد 24۱21قم به مدت  دانشگاهی جهادآنلاین 

 

 یادداشتی در سوگ محمد حسین ترمه چی، نقاش نامدار مشهدی

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  12:30 - نیوز راٰ  شهرآ

 جهاددانشگاهیاو استاد نقاشیِ بی استاد و شاگردی است، که همان چند شاگردی را هم که در فرهنگ سرای 

 داشت بیشتر از اخلاق و منش او لذت بردند تا تکنیک و فن نقاشی اش

 

https://www.isna.ir/news/1400012615063/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://shahraranews.ir/fa/news/64165/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%DA%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%E2%80%8A%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%87%E2%80%8A%DA%86%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C


 

 

 

 

 

۰3 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 توسط جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی انجام شد

فراخوان دعوت از کارآفرینان، بنگاه های بالادستی و خیران جهت همکاری در طرح ملی 

 مشاغل خانگی

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  11:20 - ایسنا

 3400آذربایجان شرقی با ثبت نام بیش از  دانشگاهی جهادوی ادامه داد: در این راستا 

تغال خانگی در استان گام مهمی را در شناسایی و ساماندهی متقاضیان نفر متقاضی اش

 اشتغال در تمامی شهرها و روستاهای استان برداشته است

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  11:2۴ - برخط نیوز

 فراخوان دعوت از کارآفرینان، بنگاه های بالادستی و خیران جهت همکاری در طرح ملی مشاغل خانگی

 

 برگزاری دوره آموزش تجوید ویژه دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  10:42 - ایکنا

با حاضران  دانشگاهی جهادواهی رسمی از سوی بر اساس این گزارش در پایان این دوره گ

 در این دوره اهدا می شود

 

 یک فعال حوزه مشاغل خانگی:

https://www.isna.ir/news/1400012614993/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/161846970816/call-for-entrepreneurs-upstream-companies-and-charities-to-collaborate-on-the-national-home-business-plan
https://iqna.ir/fa/news/3964680/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C


 

 

 

 

 

۰4 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 توسعه مشاغل خانگی در گرو ارائه تسهیلات است

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  10:2۱ - ایسنا

وی در ادامه طرح ملی مشاغل خانگی در اصفهان را طرحی خوب ارزیابی کرد و گفت: 

به عنوان مجری، از پشتیبان های این طرح حمایت می کند و  دانشگاهی جهاداگرچه 

فانه ارگان های دولتی حمایت مناسبی در آموزش های متعددی را ارائه می دهد، اما متاس

 راستای پیشبرد اهداف این طرح ندارند

 

 منتشر شد ۱411هندسه دل ویژه رمضان 

 1400وردین فر 2۰پنجشنبه  10:2۴ - ایکنا

زیرنظر معاونت فرهنگی  جهاددانشگاهیبه گزارش ایکنا، اداره کل راهبری امور فرهنگی 

این نهاد اقدام به تهیه نشریه الکترونیکی با نام هندسه دل ویژه ایام ماه مبارک رمضان 

 کرده است

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  2۱شنبه  12:4۰ - شبستان

 منتشر شد 1400هندسه دل ویژه رمضان 

 

 رمضان خاک شیر، گیاهی مفید برای روزه داران در ماه مبارک

https://www.isna.ir/news/1400012614945/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://iqna.ir/fa/news/3964675/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%84-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://shabestan.ir/detail/News/1046694


 

 

 

 

 

۰4 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  09:31 - ایسنا

ر ، دکتجهاددانشگاهیبه گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی 

ین پژوهشکده در خصوص حسن فلاح حسینی متخصص فارماکولوژی و عضو هیات علمی ا

این گیاه دارویی عنوان کرد: خاک شیر از نظر طب قدیم ایران سرد و تر است در طب 

سنتی جایگاه ویژه ای دارد و در رفع تشنگی و جلوگیری از گرمازدگی در فصل تابستان به ویژه در ماه مبارک 

 رمضان موثر است

  سایت دیگر: 3۱

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  09:44 - فرتاک نیوز

 روزه داران خاکشیر بخورند

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  10:04 - روزنامه اصفهان امروز

 خاک شیر، گیاهی مفید برای روزه داران در ماه مبارک رمضان

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  10:1۴ - خبرگزاری اقتصادی ایران

 خاک شیر، گیاهی مفید برای روزه داران در ماه مبارک رمضان

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  10:44 - بازتاب

 خاک شیر، گیاهی مفید برای روزه داران در ماه مبارک رمضان

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  10:4۴ - خبر آنلاین

 دانه های این گیاه روزه داران را در تحمل تشنگی یاری می کند

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  1:121 - تیک

 دانه های این گیاه روزه داران را در تحمل تشنگی یاری می کند

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  11:12 - روزنامه نصف جهان

 روزه داران در ماه مبارک رمضانخاک شیر، گیاهی مفید برای 

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  12:03 - دنیای معدن

 دانه های این گیاه روزه داران را در تحمل تشنگی یاری می کند

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  1۱:44 - عصر ایران

 خاک شیر، گیاهی مفید برای روزه داران در ماه مبارک رمضان

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  19:03 - نواندیش

 خاک شیر، گیاهی مفید برای روزه داران در ماه مبارک رمضان

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  20:41 - سلام نو

https://www.isna.ir/news/1400012614900/%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-306502
http://esfahanemrooz.ir/755690-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86.html
http://econews.ir/fa/content/2973708
https://baztab.ir/%D8%AE%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.khabaronline.ir/news/1505081/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://tik.ir/fa/news/335897/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://nesfejahan.net/fa/news/197202/%D8%AE%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://www.donyayemadan.ir/view/201210/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.asriran.com/fa/news/779550/%D8%AE%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://noandish.com/fa/news/123443/%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%E2%80%8C%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://www.salameno.com/news/55241742/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

 

۰۰ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 فواید خاک شیر برای روزه داران در ماه مبارک رمضان

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  20:49 - اقتصاد آنلاین
 یک متخصص پزشکی تشریح کرد؛

 خواص ویژه خاکشیر برای روزه داران

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  21:2۴ - بهداشت نیوز

 خاک شیر، گیاهی مفید برای روزه داران در ماه مبارک رمضان

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  22:00 - هانا خبر

 خاک شیر، گیاهی مفید برای روزه داران در ماه مبارک رمضان

 1400فروردین  ۰2پنجشنبه  23:14 - شما نیوز

 این گیاه خاصیت خارق العاده ای برای روزه داران دارد

 1400فروردین  2۴جمعه  12:3۴ - هزار پیشه

 ماه مبارک رمضان خاک شیر، گیاهی مفید برای روزه داران در

 1400فروردین  2۱شنبه  02:0۰ - جام جم
 آشنایی با خاکشیر؛

 گیاهی مفید برای روزه داران در ماه مبارک رمضان

 1400فروردین  2۱شنبه  0۱:0۰ - کارگر آنلاین

 خاک شیر، گیاهی مفید برای روزه داران در ماه مبارک رمضان

 1400فروردین  2۱شنبه  10:1۱ - رصد روز

 خواص ویژه خاکشیر برای روزه داران

 1400فروردین  29یکشنبه  04:2۰ - افکار نیوز

 حتما این گیاه را در ماه رمضان نوش جان کنید

 1400فروردین  30دوشنبه  02:02 - پایگاه خبری گسترش

 فواید خاک شیر برای روزه داران

 

 جهاد دانشگاهی؛ واحد برتر در فعالیت های قرآنی

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  09:01 - خبرگزاری صدا و سیما

https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-520830
https://behdasht.news/fa/news-details/184767/%D8%AE%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86/
https://www.hanakhabar.ir/news.php?id=10F96154&news=%D8%AE%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%8C%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-979205
https://hezarpisheh.ir/%D8%AE%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25d8%25ae%25d8%25a7%25da%25a9%25e2%2580%258c%25d8%25b4%25db%258c%25d8%25b1%25d8%258c-%25da%25af%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2587%25db%258c-%25d9%2585%25d9%2581%25db%258c%25d8%25af-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2%25d9%2587%25e2%2580%258c%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586
https://jamejamonline.ir/fa/news/1311026/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://kargaronline.ir/fa/news-details/700721/-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86/
https://rasaderooz.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1048243-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-166711
http://www.iribnews.ir/fa/news/3076520/%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%AD%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C


 

 

 

 

 

۰۴ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 جهادبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، معاون فرهنگی 

استان از معرفی این واحد به عنوان واحد برتر در حوزه فعالیت های قرآنی در  دانشگاهی

 خبر داد 1399در سال  دانشگاهی جهادبین واحد های 

 

اثر برای جشنواره پایان نامه سال/برگزیده های حوزه علوم انسانی چاپ می  211دریافت 

 شوند

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  0۱:12 - ایسنا

، نزدیک به دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی سازمان انتشارات 

ار اسلامی بیشترین آث-اثر به دیبرخانه ارسال شده که از این تعداد گروه علوم انسانی  300

 سالی را به خود اختصاص داده استار

  سایت دیگر: ۱1

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  0۱:14 - برخط نیوز

 برگزیده های حوزه علوم انسانی چاپ می شوند -اثر برای جشنواره پایان نامه سال  300دریافت 

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  09:11 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 جشنواره پایان نامه سال/برگزیده های حوزه علوم انسانی چاپ می شونداثر برای  300دریافت 

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  10:0۰ - خبرگزاری دانشجو

 اثر برای جشنواره پایان نامه سال / برگزیده های حوزه علوم انسانی چاپ می شوند 300دریافت 

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  10:23 - خبرنامه دانشجویان ایران

 اثر برای جشنواره پایان نامه سال 300دریافت 

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  11:32 - ایسکانیوز

 اثر به جشنواره پایان نامه سال 300ارسال 

 1400فروردین  2۱شنبه  10:40 - خبرگزاری صدا و سیما

 اثر توسط دبیرخانه جشنواره پایان نامه سال دانشجویی 300دریافت 

 1400فروردین  2۱شنبه  11:19 - آریا

https://www.isna.ir/news/1400012614871/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://www.barkhat.news/technology/161845818254/receive-300-works-for-the-dissertation-festival-of-the-year-selected-in-the-field-of-humanities-will-be-published
http://econews.ir/fa/content/2973664
https://snn.ir/fa/news/926659/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://iusnews.ir/fa/news-details/392247/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84/
http://www.iscanews.ir/news/1093156/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.iribnews.ir/fa/news/3078248/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://www.aryanews.com/News/20210417105603862/%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%AA-300-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%8A


 

 

 

 

 

۰۱ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 اثر توسط دبیرخانه جشنواره پایان نامه سال دانشجویی 300دریافت 

 1400فروردین  2۱شنبه  14:44 - روزنامه بازار کار
 چاپ پایان نامه های برگزیده حوزه ی علوم انسانی توسط سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

 اثر توسط دبیرخانه جشنواره پایان نامه سال دانشجویی 300دریافت 

 1400فروردین  2۱شنبه  21:44 - باشگاه خبرنگاران

 اثر توسط دبیرخانه جشنواره پایان نامه سال دانشجویی 300دریافت 

 1400فروردین  2۱شنبه  21:40 - شفاف نیوز

 اثر توسط دبیرخانه جشنواره پایان نامه سال دانشجویی 300دریافت 

 

بانوی  711فارغ التحصیلی  |گذری بر فعالیت های مدرسه علمیه حضرت خدیجه)س( تهران 

 طلبه

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  02:34 - حوزه

وی ادامه داد: همچنین ایجاد دارالقرآن و برگزاری کلاس های متنوع قرآنی در حیطه های 

مختلف روخوانی، روان خوانی، تجوید، صوت و لحن، تدبر و تفسیر، برقراری مهدکودک و 

 جهادآموزش دیده و دارای گواهی از  اختصاص دادن فضای مناسب و بهره گیری از مربیان

 و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیگر فعالیت های فرهنگی این مدرسه علمیه به شمار می رود دانشگاهی

 

 به همت جهاد دانشگاهی اردبیل؛

 کتاب دانشگاه خدمت محور و مسئولیت پذیر منتشر شد

 1400فروردین  24چهارشنبه  22:1۰ - خبرگزاری علمی و فناوری

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343831/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/news/7729584/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://www.shafaf.ir/fa/news/523220/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://www.hawzahnews.com/news/952846/%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://www.stnews.ir/content/news/95668/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


 

 

 

 

 

۰9 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

استان اردبیل  دانشگاهی جهادگزارش خبرگزاری علم و فناوری از اردبیل؛ انتشارات  به

کتاب دانشگاه خدمت محورو مسئولیت پذیر را با رویکردی به گروه علوم تربیتی و آموزش 

 صفحه منتشر کرد 1۴۱فصل و  4عالی در 

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  2۱شنبه  09:1۰ - ایسنا
 به همت انتشارات جهاد دانشگاهی اردبیل؛

 کتاب دانشگاه خدمت محور و مسئولیت پذیر منتشر شد

 1400فروردین  2۱شنبه  09:34 - روزنامه بازار کار
 وم تربیتی و آموزش عالیبا رویکردی به گروه عل

 کتاب دانشگاه خدمت محور و مسئولیت پذیر منتشر شد

 

 دو پویش دانشجویی در ماه رمضان برگزار می شود

 1400فروردین  24چهارشنبه  19:44 - ایکنا

، این طرح ها جهاددانشگاهیبه گزارش ایکنا؛ به نقل از روابط عمومی سازمان دانشجویان 

 در دو قالب ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی و ارائه اقلام و سبد غذایی برگزار می شود

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  23:23 - بسیج

 برگزاری دو پویش دانشجویی در ماه رمضان

 

https://www.isna.ir/news/1400012815792/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343798/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3964661/%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://basijnews.ir/fa/news/9334289/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

 

۴0 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 جهت تکمیل کادر حفاظت فیزیکی

 روی قراردادیاستخدام نی

 1400فروردین  24چهارشنبه  1۱:04 - روزنامه بازار کار

جهت تکمیل کادر حفاظت فیزیکی، تعدادی  جهاددانشگاهیمجتمع تحقیقاتی شهدای 

 نیروی نگهبان مرد قراردادی با شرایط زیر استخدام می کند: 

 تابعیت جمهوری اسلامی ایران 

 دارای کارت پایان خدمت سربازی )بدون معافیت پزشکی( 

 ساعت استراحت(  4۱ساعت کار و  24) نوع همکاری؛ تمام وقت

 عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات 

 عدم سوء پیشینه کیفری و دارای حسن شهرت در محل زندگی 

ورزیده و دارای ظاهری مرتب، آراسته، مسئولیت پذیر و از لحاظ فیزیکی متناسب با شغل نگهبانی )سالم و 

 سانتیمتر(  1۱0بدون معلولیت و حداقل قد 

 سال )افرادی که دارای سابقه کار نگهبانی و حراست هستند در اولویت قراردارند(  30داکثر سن ح

 دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم )افراد با مدرک کارشناسی در اولویت هستند( 

 در اولویت هستند(  CeSIآشنا به رایانه )افراد دارای گواهی و مهارت 

 آزمون ورودی داخلی و گذراندن یک ماه دوره آزمایشی تکمیل فرم تقاضای همکاری و شرکت در 

 موفقیت در مصاحبه حضوری و دوره های آموزشی 

 ساکن شهرکرج، ترجیحاً ساکن کمالشهر 

 

 انعقاد تفاهم نامه همکاری جهاد دانشگاهی خوزستان و بسیج سازندگی

 1400فروردین  24چهارشنبه  14:13 - ایسنا

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343780/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400012514575/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%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%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

خوزستان و سرهنگ یونس زبیدی رییس  دانشگاهی جهادسیدعلیرضا علوی رییس سازمان 

ج سازندگی سپاه حضرت ولی عصر )عج( خوزستان تفاهم نامه همکاری های سازمان بسی

 مشترک دو سازمان در حوزه های آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و علمی را امضا کردند

  سایت دیگر: 2

 1400فروردین  24چهارشنبه  1۰:29 - خوزنا

 دگیانعقاد تفاهم نامه همکاری جهاد دانشگاهی خوزستان و بسیج سازن

 1400فروردین  24چهارشنبه  1۱:10 - خبرگزاری صدا و سیما

 همکاری مشترک جهاددانشگاهی و بسیج سازندگی در خوزستان

 1400فروردین  24چهارشنبه  21:43 - بسیج

 همکاری مشترک جهاددانشگاهی و بسیج سازندگی در خوزستان

 

 ی امریه در سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریفجذب نیرو

 1400فروردین  24چهارشنبه  14:44 - خبرگزاری صدا و سیما

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

صنعتی شریف، این سازمان از میان فارغ  جهاددانشگاهینقل از روابط عمومی سازمان 

 التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک نیروی امریه جذب می نماید

 

 مدیرکل زندان های استان خبر داد:

 میلیارد تومان اعتبار برای آزادی زندانیان مالی کردستان نیاز است 92

http://www.khoozna.ir/view-99781-%20%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF%20%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C.html
https://www.iribnews.ir/fa/news/3076270/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%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-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://basijnews.ir/fa/news/9334074/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%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-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/news/3076009/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%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%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81


 

 

 

 

 

۴2 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  24چهارشنبه  12:40 - ایسنا

وی وجه تمایز زندانبانی اسلامی را با زندان های آمریکا و اروپا، اصلاح و تربیت دانست و 

باره به زندان، کارگاه های اظهار کرد: در راستای اصلاح و تربیت زندانیان و عدم بازگشت دو

استان  جهاددانشگاهیآموزش مهارت های فنی و حرفه ای با کمک اداره فنی و حرفه ای و 

 کردستان در زندان ها و آسایشگاه های زندانیان برگزار شده است

 

 بازار فروش، بزرگ ترین مشکل بافندگان فرش در قزوین

 1400فروردین  24چهارشنبه  12:3۴ - ایسنا

وی تصریح کرد: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی ایده خوبی است و اگر تولیدکنندگان به 

پیشرانان و تجار متصل شوند در فروش محصول مشکلی نخواهند داشت، اگر این امکان 

کند می توانیم  ما را به بازرگانان، تجار و پیشران وصل دانشگاهی جهادفراهم شود و 

 نفر را در کارگاه خواهیم داشت 40فعالیت خوبی داشته باشیم و حتی ظرفیت جذب 

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  24چهارشنبه  1۴:44 - روزنامه بازار کار
 یک کارآفرین حوزه فرش بافی مطرح کرد

 بازار فروش، بزرگ ترین مشکل بافندگان فرش در قزوین

 

ه دبیر کل آژانس انرژی اتمی / خرابکاری های رخ داده، دفتر بسیج دانشجویی ب ۱116نامه 

 متوجه آژانس انرژی اتمی است

https://www.isna.ir/news/1400012514393/93-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2
https://www.isna.ir/news/1400012514388/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343776/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86


 

 

 

 

 

۴3 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  24چهارشنبه  12:1۴ - خبرگزاری دانشجو

... بسیج دانشجویی علمی کاربردی  دانشگاهی جهادبسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی 

  دانشگاهی جهاد

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  24چهارشنبه  12:39 - برخط نیوز

 خرابکاری در نطنز در مرحله نخست متوجه آژانس اتمی است -دفتر بسیج دانشجویی  1000ش از نامه بی

 1400فروردین  24 چهارشنبه 12:40 - خبرگزاری فارس

 دفتر بسیج دانشجویی/ خرابکاری در نطنز در مرحله اول متوجه آژانس اتمی است 1000نامه بیش از 

 1400فروردین  24چهارشنبه  12:41 - ایسکانیوز

 ه در نطنز، متوجه آژانس انرژی اتمی استخرابکاری های رخ داد

 1400فروردین  24چهارشنبه  13:00 - کارآفرینان اقتصاد

 است دفتر بسیج دانشجویی/ خرابکاری در نطنز در مرحله اول متوجه آژانس اتمی 1000نامه بیش از 

 1400فروردین  24چهارشنبه  13:04 - خبرگزاری صدا و سیما
 بسیج دانشجویی کشور؛ 100۰

 حادثه نطنز متوجه آژانس بین المللی انرژی اتمی است

 1400فروردین  24چهارشنبه  14:30 - خبرگزاری دفاع مقدس
 در نامه ای خطاب به رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح شد؛

 خرابکاری در نطنز در مرحله اول متوجه آژانس انرژی اتمی است

 1400فروردین  24چهارشنبه  14:3۴ - خبر ویژه

 دفتر بسیج دانشجویی/ خرابکاری در نطنز در مرحله اول متوجه آژانس اتمی است 1000نامه بیش از 

 1400فروردین  24چهارشنبه  14:43 - بسیج
 دفتر بسیج دانشجویی به رافائل گروسی: 1000نامه بیش از 

 متوجه آژانس اتمی است خرابکاری در نطنز در مرحله اول

 

 شبکه ملی مسوولیت اجتماعی دانشجویان تشکیل شد

https://snn.ir/fa/news/926431/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B6-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.barkhat.news/political/161838768232/the-letter-of-more-than-1000-student-mobilization-sabotage-offices-in-natanz-is-addressed-to-the-atomic-agency-in-the-first-stage
https://farsnews.ir/news/14000125000398/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B7%D9%86%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84
http://www.iscanews.ir/news/1093077/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B7%D9%86%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://karafarinaneeghtesad.ir/News/SingleNews?Id=96808
https://www.iribnews.ir/fa/news/3075857/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%86%D8%B7%D9%86%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://defapress.ir/fa/news/451159/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B7%D9%86%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://khabarevije.ir/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7/
https://basijnews.ir/fa/news/9333958/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B7%D9%86%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 

 

 

 

۴4 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  24چهارشنبه  11:1۰ - ایرنا

، ناعمه علی نژاد دانشجویان دانشگاهی جهادبه گزارش روز چهارشنبه سازمان دانشجویان 

سرمایه های انسانی دانشگاه ها و جامعه و از نیروهای جوان، متخصص و مطالبه گر  را

دانست و افزود: این قشر همواره تلاش می کنند تا آگاهی و فهم عمیق از مفاهیم و مسائل 

جامعه پیدا کنند، به شناخت و گفتگو پیرامون مسائل می پردازند و به عنوان یک گروه بیناقشری طبقات 

 امعه را به هم پیوند می دهندمختلف ج

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  23:23 - بسیج

 تلاش برای شناسایی و جبران خلاءهای راهبردی و گفتمانی ساختارهای دانشجویی

 

 استاندار در بازدید از دستاورهای پژوهشی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی تاکید کردمعاون اقتصادی 

جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی درجهت توسعه فناوریهای نوین گام های اثر گذار و 

 ارزشمند برداشته است

 1400فروردین  24چهارشنبه  11:14 - ایسنا

فروردین در بازدید از دستاوردهای مجموعه  24به نقل از روابط عمومی واحد،نادر صادقی 

در ارتباط با  دانشگاهی جهاداستان با بیان اینکه  دانشگاهی جهادپژوهش و فناوری 

تحقیقات فناورانه دانش بنیان، و جذب نخبگان علمی بویژه جوانان مستعد در جهت تولید 

فناوریها و محصولات آزمایشگاهی و تجاری سازی شده اقدام موثری در استان انجام داده است، افزود: نکته 

ده از فناوریهای نوین در تولید استان،استفا دانشگاهی جهادحائز اهمیت و مهم طی بازدید از بخشهای مختلف 

نشاءها و محصولات مزیت کشاورزی است که باتوجه به کشاورزی استان،اقدامی قابل تحسین و بسیار اثرگذار 

در رونق بخش کشاورزی  دانشگاهی جهادبشمار می رود که می توان از این قابلیتهای گروه های پژوهشی 

 هره بردصنعت و مباحث مدیریتی و سایر حوزه استان ب

https://www.irna.ir/news/84295160/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF
http://basijnews.ir/fa/news/9334290/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400012514246/%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%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C


 

 

 

 

 

۴4 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

  سایت دیگر: ۱

 1400هشت اردیب 02پنجشنبه  19:20 - جام جم
 معاون استاندار:

 گام های موثر جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی درجهت توسعه فناوریهای نوین

 

 توسط معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان سمنان انجام می شود؛

 در سمنان "سفره افطار ساده"برگزاری مسابقه ی عکاسی 

 1400فروردین  24چهارشنبه  10:3۱ - ایسنا

مزمان با ماه مبارک رمضان سید محمد علی شاهمیری در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: ه

 اهیجهاددانشگتوسط معاونت فرهنگی  "سفره افطار ساده "مسابقه بهترین عکس با عنوان 

 استان سمنان برگزار می شود

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  12:44 - رهنگ و ارشاد اسلامیوزارت ف

 برگزاری مسابقه عکاسی فرشته های آسمانی در سوادکوه شمالی

 1400فروردین  2۱شنبه  10:21 - سبز البرز

 برگزاری مسابقه عکاسی فرشته های آسمانی در سوادکوه شمالی

 

 تفاهم نامه همکاری بین سپاه صاحب الامر )عج( و جهاد دانشگاهی قزوین + فیلم

 1400فروردین  24چهارشنبه  09:4۰ - خبرگزاری صدا و سیما

https://jamejamonline.ir/fa/news/1312047/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%C2%A0%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%C2%A0%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%C2%A0%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87%D8%AA%C2%A0%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%C2%A0%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86%C2%A0
https://www.isna.ir/news/1400012514190/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://mazandaran.farhang.gov.ir/fa/news/576895/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://sabzalborz.ir/2021/04/17/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3075537/%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%A8%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%AC-%D9%88-%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%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86


 

 

 

 

 

۴۰ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مازیار سلحشور، مدیر کارگروه اشتغال  به گزارش

 جهادقرارگاه در خصوص امضای این تفاهم نامه گفت: در این تفاهم نامه قرارگاه و 

استان موظف می شوند در راستای ایجاد و ترویج اشتغال پایدار روستایی در  دانشگاهی

و کشت گیاهان دارویی، توسعه و ترویج باغبانی، تولید صنایع دستی رسته های شغلی مزیت دار، اعم از پرورش 

 و دست بافته ها همکاری کنند

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  24چهارشنبه  10:3۴ - باشگاه خبرنگاران

 امضای تفاهم نامه همکاری برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی در استان قزوین

 1400فروردین  24چهارشنبه  10:43 - بسیج
 در راستای تحقق شعار تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها؛

 امضا تفاهم نامه همکاری بین قرارگاه پیشرفت وآبادانی سپاه استان و جهاد دانشگاهی قزوین

 1400فروردین  24چهارشنبه  14:03 - خبرگزاری مهر
 مدیر کارگروه اشتغال قرارگاه پیشرفت سپاه استان قزوین خبر داد؛

 قزوین برای اشتغالزاییهمکاری قرارگاه پیشرفت و جهاد دانشگاهی 

 1400فروردین  24چهارشنبه  1۴:34 - آرا خبر

 همکاری قرارگاه پیشرفت و جهاد دانشگاهی قزوین برای اشتغالزایی

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  04:44 - اقتصاد آینده

 همکاری قرارگاه پیشرفت و جهاد دانشگاهی قزوین برای اشتغالزایی

 1400فروردین  2۰پنجشنبه  12:4۴ - خبرگزاری دفاع مقدس
 مدیر کارگروه اشتغال قرارگاه پیشرفت سپاه استان قزوین خبر داد؛

 همکاری قرارگاه پیشرفت و جهاد دانشگاهی قزوین برای اشتغالزایی

 1400فروردین  29یکشنبه  11:20 - روزنامه بازار کار
 مدیر کارگروه اشتغال قرارگاه پیشرفت سپاه استان قزوین خبر داد؛

 همکاری قرارگاه پیشرفت و جهاد دانشگاهی قزوین برای اشتغالزایی

 

https://www.yjc.ir/fa/news/7726091/%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%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://basijnews.ir/fa/news/9333873/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%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%A8%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%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%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/5189290/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%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%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://ara-news.ir/fa/news/65265/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%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%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/281700/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%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://defapress.ir/fa/news/451298/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%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%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343853/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%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%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C


 

 

 

 

 

۴۴ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 اخذ مجوز مرکز علمی کاربردی بین المللی از وزارت علوم در سال جاری

 1400فروردین  24چهارشنبه  09:39 - روزنامه بازار کار

 

خراسان رضوی، به گفته وی، حفظ سهم  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

درصدی از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علمی کاربردی استان خراسان رضوی از  12

 مشهد در سال جاری است جهاددانشگاهیامه های مرکز آموزش علمی کاربردی دیگر برن

 

 ترتیل جزء اول قرآن با صدای حامد ولی زاده |صوت 

 1400فروردین  24چهارشنبه  0۱:30 - ایکنا

حامد ولی زاده در سی وسومین دوره مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران در 

و همچنین در سومین مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان  1394سال 

 ت را دریافت کرد( رتبه نخس13۱9)مشهد مقدس سال  جهاددانشگاهی

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  24چهارشنبه  11:30 - موج

 دانلود جز یک قرآن پرهیزگار

 

 سلسله نشست های مبانی تدبر در قرآن برگزار می شود

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343762/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/3964350/%D8%B5%D9%88%D8%AA-%7C-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-277782


 

 

 

 

 

۴۱ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  24چهارشنبه  0۱:2۴ - ایکنا

رش ایکنا، سلسله نشست های مبانی تدبر در قرآن کریم با رویکردی نوین به آیات به گزا

 دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود جهاددانشگاهیاز سوی سازمان 

 جهاددانشگاهی استان کرمان برگزار می کند؛ محفل انس با قرآن به صورت مجازی

 1400فروردین  24سه شنبه  20:43 - نشانه نیوز

استان کرمان اقدام به برگزاری محفل انس با قرآن به  جهاددانشگاهیهمزمان با حلول ماه مبارک رمضان، 

 صورت مجازی کرده است

 

 کیست؟ 4خواننده تیتراژ بچه مهندس

 1400فروردین  24سه شنبه  19:14 - تیتر برتر

 جهادحمید حامی دیپلم تجربی دارد، او تحصیلات خود در کلاس های دکوراسیون 

 را بدلایل نامعلومی نیمه تمام رها کرد دانشگاهی

 

 همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از ابتدای سال آینده

 1400فروردین  24سه شنبه  1۴:41 - فصل تجارت

https://iqna.ir/fa/news/3964344/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.neshanenews.ir/?p=100669
https://www.titrebartar.com/fa/news/167724/%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/478476/%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 

کشور نیز گفت: امروز با  دانشگاهی جهادهمچنین در این نشست حمید طیبی رئیس 

همکاری وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی که در زمینه علم و فناوری کمک می کنند 

اورژانس کسب و کار کشور در دانشگاه علم و فرهنگ راه اندازی شد و یکی از زمینه های موفق برای صیانت 

 از کسب و کارهای کشور به شمار می رود

 

 فرصت مهم زنجان در توسعه صادرات غیرنفتی/ موانع پروژه های جهش تولید رفع می شود

 1400فروردین  24سه شنبه  1۴:40 - تحلیل بازار

رامین میرزایی با بیان اینکه از این تعداد پنج پروژه مربوط به سازمان صنعت و معدن و تجارت و پنج پروژه 

میراث فرهنگی و پارک علم و فناوری است که اجرا می شود،می گوید: ، دانشگاه زنجان، جهاددانشگاهیبرای 

 منابع یارانه ای در قالب تسهیلات هنوز به این پروژه ها اختصاص نیافته است

 

دوره تخصصی پروپوزال نویسی و استخراج مقاله و کتاب از پایان نامه در آذربایجان غربی 

 برگزار می شود

 1400فروردین  24سه شنبه  1۰:40 - ایسنا

آذربایجان غربی سیدجعفر ایرانی معاون آموزشی  جهاددانشگاهیبه نقل از روابط عمومی 

و فارغ استان اظهار کرد: این دوره آموزشی ویژه ویژه دانشجویان  دانشگاهی جهاد

 التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری برگزار می شود

https://www.tahlilbazaar.com/news/83337/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400012413771/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87


 

 

 

 

 

۱0 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 

 توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی انجام خواهد شد؛

 اجرای نخستین پیمایش ملی بزه دیدگی در ایران

 1400فروردین  24سه شنبه  1۰:14 - ایسنا

، شگاهیدان جهادبراساس اعلام روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 

این پیمایش به عنوان نخستین پیمایش ملی بزه دیدگی در ایران با اهداف: تعیین میزان 

وقوع جرائم در کشور؛ شناخت ویژگی های قربانیان جرائم و علل و عوامل بزه دیدگی آنها؛ 

ط رواب شناخت ویژگی های مجرمان و علل و عوامل ارتکاب جرم توسط آنها بر اساس اطلاعات قربانیان؛ شناخت

قربانیان و مجرمان؛ بررسی میزان گزارش جرائم به پلیس و دلایل گزارش و عدم گزارش آنها و تیپولوژی آنها؛ 

بررسی میزان احساس ناامنی و میزان ترس از جرائم مختلف؛ ارزیابی عملکرد دستگاه های مختلف در حوزه 

 های مختلف اجرا می شودجرم، شناسایی تجربه و ارزیابی افراد از نحوه برخورد دستگاه 

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  24سه شنبه  1۰:1۱ - برخط نیوز

 راناجرای اولین پیمایش ملی بزه دیدگی در ای

 1400فروردین  24سه شنبه  1۴:11 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 اجرای نخستین پیمایش ملی بزه دیدگی در ایران

 

 دائم رنگ عوض می کنند؛ مراقب بند بازان سیاسی باشیم

 1400فروردین  24سه شنبه  14:34 - عصر امروز

https://www.isna.ir/news/1400012413758/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.barkhat.news/technology/161831436374/implementation-of-the-first-national-survey-of-victims-in-iran
http://econews.ir/fa/content/2971830
http://asremrooz.ir/vdcb90b5srhb9fp.uiur.html


 

 

 

 

 

۱1 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 جهادعال رسانه ای در کانال تلگرامی خود نوشت: در به گزارش عصر امروز، محمد ایمانی ف

 ، به اصلاح طلبان و خاتمی گرایش داشتدانشگاهی

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  24سه شنبه  14:40 - بیان ما

 دائم رنگ عوض می کنند؛ مراقب بند بازان سیاسی باشیم

 1400فروردین  24سه شنبه  1۰:14 - رسا

 نگاهی به تازه های شبکه های اجتماعی امروز

 

 رئیس جهاد دانشگاهی زنجان:

 هزار نفر ساعت در زنجان آموزش طرح ملی توسعه مشاغل خانگی دیدند 7

 1400فروردین  24سه شنبه  14:2۱ - خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر ، کامران جعفری به عملیاتی شدن اجرای فاز دوم طرح ملی 

توسعه مشاغل خانگی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی 

 جهاداستان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان کارفرما و ناظر و  31در 

 به عنوان مجری طرح اجرا می شود دانشگاهی

  سایت دیگر: 2

 1400فروردین  24سه شنبه  1۰:13 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 هزار نفر ساعت در زنجان آموزش طرح ملی توسعه مشاغل خانگی دیدند 4

 1400فروردین  24سه شنبه  1۰:31 - تابناک زنجان

 هزار نفر ساعت در زنجان آموزش طرح ملی توسعه مشاغل خانگی دیدند 4

 1400فروردین  24چهارشنبه  10:20 - 34سراج

 هزار نفر ساعت در زنجان آموزش طرح ملی توسعه مشاغل خانگی دیدند 4

http://www.bayanema.ir/news/70327/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
https://rasanews.ir/fa/news/678192/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://www.mehrnews.com/news/5188455/%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/2971810
http://www.tabnakzanjan.ir/fa/news/955729/%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://seraj24.ir/news-details/205664/%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF/
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 

 همزمان با ماجرای تاسیسات هسته ای نطنز اعلام شد؛

 نفر ۱34نکته مهم درباره آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر/ ظرفیت  3

 1400فروردین  24سه شنبه  14:03 - خبرنامه دانشجویان ایران

ام آزمون استخدامی برای نیروگاه انرژی اتمی بوشهر را شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی ثبت ن

 آغاز کرده است دانشگاهی جهادتوسط مرکز آزمون 

 

 متی امسال در زنجان اجرایی می شودپروژه اقتصاد مقاو ۱1

 1400فروردین  24سه شنبه  14:24 - موج رسا

عنوان در ستاد اقتصاد مقاومتی  10عنوان پروژه احصا و در نهایت  ۰۱وی با بیان اینکه 

پروژه مربوط به  4ار است در استان اجرایی شود، افزود: از این تعداد کشور تایید شد و قر

، دانشگاه زنجان، میراث جهاددانشگاهیپروژه تیز از سوی  4سازمان صنعت و معدن و 

 فرهنگی و پارک علم و فنآوری اجرایی می شود

  سایت دیگر: 4

 1400فروردین  24سه شنبه  1۰:41 - رگزاری مهرخب
 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان:

 پروژه جهش تولید در زنجان افتتاح شد 12

 1400فروردین  24سه شنبه  1۴:11 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 جهش تولید در زنجان افتتاح شدپروژه  12

https://iusnews.ir/fa/news-details/392028/%DB%B7-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%7C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DB%B1%DB%B8%DB%B4-%D9%86%D9%81%D8%B1/
http://www.mojerasa.ir/khabar/20636/%DB%B1%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5188471/%DB%B1%DB%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/2971894


 

 

 

 

 

۱3 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  24چهارشنبه  11:40 - ایلنا
 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان :

 پروژه اقتصاد مقاومتی در سالجاری/ خبری از تفاهمنامه بانک های استان نیست 10اجرایی شدن 

 1400فروردین  30دوشنبه  12:44 - روزنامه شروع
 در جلسه اقتصاد مقاومتی زنجان مطرح شد؛

 پروژه اقتصاد مقاومتی امسال در زنجان اجرایی می شود 10

 

 فرماندار:

 جهاددانشگاهی به رفع چالش های شهرستان اردکان کمک کند

 1400فروردین  24سه شنبه  14:19 - ایسنا

فرودین ماه در نشست با رئیس و معاونین  24مصطفی پوردهقان اردکانی امروز سه شنبه 

از ظرفیت های  یزد که به منظور برخورداری بیشتر این شهرستان جهاددانشگاهیسازمان 

 120دارای  1400در بخش های مختلف برگزار شد، اظهار کرد: اردکان  جهاددانشگاهی

هزار نفر از این جمعیت را  32زن است که  100مرد به ازای هر  120هزار نفر جمعیت با نسبت جنسیتی 

 هزار نفر آنها را اتباع خارجی تشکیل می دهند 14هموطنان غیربومی و 

 

 نمایش داده نخواهد شد.

 (: فعال سازی نهادهای واسط۱ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه )

 1400فروردین  24سه شنبه  14:1۴ - مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1062829-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://shoroonline.ir/fa/news/48618/%DB%B1%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400012413636/%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%B1%D9%81%D8%B9-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1650591
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

برای مواجهه با این مسئله و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، تمهیداتی اندیشده 

 جهادشد و طی سال های اخیر نهادهایی همچون سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، 

، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، پژوهشکده ها و پژوهشگاه ها و شرکت دانشگاهی

 با هدف کاهش فاصله بین نیازها و ظرفیت های طرفین ایجاد شده است ها و مؤسسه های دانش بنیان

  سایت دیگر: 7

 1400فروردین  29یکشنبه  13:0۰ - اری تسنیمخبرگز

 ؛ دلیل بی اعتمادی متقابل دانشگاه و صنعت چیست؟"مرکز پژوهش های مجلس"گزارش 

 1400فروردین  29یکشنبه  14:44 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 ؛ دلیل بی اعتمادی متقابل دانشگاه و صنعت چیست؟"جلسمرکز پژوهش های م"گزارش 

 4001فروردین  29یکشنبه  1۴:44 - آرا خبر

 ؛ دلیل بی اعتمادی متقابل دانشگاه و صنعت چیست؟"مرکز پژوهش های مجلس"گزارش 

 1400فروردین  30دوشنبه  00:04 - یکتا پرس

 دلیل بی اعتمادی متقابل دانشگاه و صنعت چیست؟

 1400فروردین  30دوشنبه  23:24 - اقتصاددان

 متقابل دانشگاه و صنعتدلیل بی اعتمادی 

 

 گردهمایی مجازی نکوداشت روز ملی منابع انسانی در جهاددانشگاهی برگزار شد

 ی نیروی انسانی استکارآمدی سازمان متاثر از کارآمد

 1400فروردین  24سه شنبه  13:49 - روزنامه بازار کار

 جهاددانشگاهیبا فرارسیدن روز ملی منابع انسانی ، اداره کل منابع انسانی و امور اداری 

یج فرهنگ پاسداشت منابع انسانی پیشرو، شکوفا، به منظور تکریم سرمایه انسانی و ترو

 24نوآور، پویا و بانشاط در این نهاد، گردهمایی مجازی نکوداشت روز ملی منابع انسانی 

 فروردین ماه برگزار شد

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/29/2486924/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://econews.ir/fa/content/2977285
https://ara-news.ir/fa/news/65463/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.yektapress.com/fa/news/26281/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.eqtesaddan.ir/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA/
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343739/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 

 

 

 

۱4 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 

 با شعار منابع انسانی پیشرو و پایدار انجام شد

 برگزاری گردهمایی مجازی نکوداشت روز ملی منابع انسانی در جهاددانشگاهی

 1400فروردین  24سه شنبه  13:09 - روزنامه بازار کار

رویج فرهنگ پاسداشت منابع انسانی پیشرو، شکوفا، به منظور تکریم سرمایه انسانی و ت

مراسم نکوداشت روز ملی منابع انسانی به صورت  جهاددانشگاهینوآور، پویا و بانشاط در 

 مجازی در این نهاد برگزار شد

 

 دیدار رییس جهاددانشگاهی قزوین با دو نفر از نمایندگان این استان

 1400فروردین  24سه شنبه  13:04 - روزنامه بازار کار

قزوین با دو نفر از نماینده های این استان در  جهاددانشگاهینشست مشترک رییس 

 مجلس شورای اسلامی برگزار شد ... 

 قزوین با دو نفر از نماینده های این استان  جهاددانشگاهیدیدار رییس 

 22قزوین، صبح روز  جهاددانشگاهیه چی رییس قزوین، مهندس پیل جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 فروردین ماه با دکتر محمدبیگی و دکتر سیاهکلی نماینده های قزوین در مجلس شورای اسلامی دیدار کرد

 

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343738/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%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://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343737/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%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-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

 

۱۰ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی:

 فرآورده های نوآورانه از محصولات استراتژیک خراسان جنوبی تولید می شود

 1400فروردین  24سه شنبه  12:34 - شبستان

خراسان جنوبی ادامه داد: هدف از تاسیس این مجتمع کمک به  جهاددانشگاهیرئیس 

بهبود تولید و فرآوری سه محصول عناب، زرشک و زعفران در استان و انجام پژوهش های 

کاربردی، فناورانه و کمک به بهبود فرآیند تولید و فرآوری گیاهان دارویی استان در جهت 

شور و سوق سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به سمت ایجاد ارزش افزوده و خلق ثروت برای منطقه و ک

 این محصولات بوده است

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  24سه شنبه  12:44 - باشگاه خبرنگاران

 از تولید فرآورده های نوآورانه تا تأسیس کانون ملی زرشک و عناب

 1400فروردین  24سه شنبه  13:40 - ایسنا
 رئیس جهاددانشگاهی استان مطرح کرد:

 از تولید فرآورده های نوآورانه تا تاسیس کانون ملی زرشک و عناب در خراسان جنوبی

 

 رویداد ایده های خلاقانه طراحی هویت بصری در کرج برگزار می شود

 1400فروردین  24سه شنبه  12:31 - ایسنا

سید مرتضی سادات حسینی در گفت و گو با ایسنا، با اعلام این خبر گفت: فرهنگ سازی 

و اصلاح ذهنیت صاحبان کسب وکار درباره استفاده از هویت بصری فنی وکاربردی به 

وسیله متخصصان امر، ایجاد پیوند بین بازار و دانش طراحی هویت بصری، شناخت و تامین 

رای ساختار تبلیغاتی و برندینگ صاحبان صنایع و نزدیک شدن هویت نیروی متخصص طراحی گرافیک ب

 بصری تبلیغات به استانداردهای جهانی از اهداف این رویداد است

http://shabestan.ir/detail/News/1045470
https://www.yjc.ir/fa/news/7725157/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8
https://www.isna.ir/news/1400012413581/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8
https://www.isna.ir/news/1400012413448/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 

 

 

 

 

۱۴ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

  سایت دیگر: 2

 1400فروردین  24سه شنبه  12:4۱ - یدار آنلاینسپ

 رویداد ایده های خلاقانه طراحی هویت بصری در کرج برگزار می شود

 1400فروردین  24چهارشنبه  12:04 - امید بانوان

 صری برگزار می شودرویداد ایده های خلاقانه طراحی هویت ب

 1400فروردین  24چهارشنبه  12:44 - روزنامه بازار کار
 ؛1400اردیبهشت ماه 

 در کرج برگزار می شود رویداد ایده های خلاقانه طراحی هویت بصری

 

فرصتی برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در استان خراسان جنوبی /کشت گیاهان دارویی 

 گنجی در دل کویر

 1400فروردین  24سه شنبه  12:2۴ - خبرگزاری تسنیم

به اینکه خراسان جنوبی با اشاره  دانشگاهی جهادمدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 

کشورهای همسایه و کشورهایی مانند امارات که هیچ ندارند بهترین فرصت برای صادرات 

در این بخش هستند، گفت: اما در این بخش صادرات نداریم که متولیان باید برای توسعه 

بی وصادرات گیاهان دارویی تدابیری بیندیشند، چرا که می تواند ارزآوری بالایی برای کشور و خراسان جن

 داشته باشد

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  24سه شنبه  13:4۰ - باشگاه خبرنگاران

 گنجی سبز روییده از دل کویر/ ظرفیتی که زخم خورده از بی توجهی است

http://www.p-sepidar.ir/ejtemayi/252379-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.html
https://www.omidebanovan.ir/fa/news/4700/
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343764/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/24/2483483/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://www.yjc.ir/fa/news/7725242/%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 

 

 

 

۱۱ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 

 ابداع روشی جدید برای استخراج صنعتی مس توسط پژوهشگران ایرانی

 1400فروردین  24به سه شن 11:40 - ایسنا

به گزارش ایسنا، این فارغ التحصیل دکتری مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی 

خلا  رفع دانشگاهی جهاداز دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه از اهداف اصلی تاسیس 

مابین دانشگاه و صنعت و عینیت بخشیدن ایده های علمی دانشگاهی در صنعت است 

یده کارآفرینانه و فناورانه خود افزود: در جهان صنعتی امروز، تولید مس از هر دو نوع کانسنگ سولفیدی درباره ا

 و اکسیدی انجام می شود

  سایت دیگر: 7

 1400فروردین  24سه شنبه  11:44 - برخط نیوز

 ابداع روشی جدید برای استخراج صنعتی مس توسط پژوهشگران ایرانی

 1400فروردین  24سه شنبه  12:12 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 ابداع روشی جدید برای استخراج صنعتی مس توسط پژوهشگران ایرانی

 1400فروردین  24سه شنبه  12:40 - معدن نیوز

 عتی مس توسط پژوهشگران ایرانیابداع روشی جدید برای استخراج صن

 1400فروردین  24سه شنبه  12:41 - سپیدار آنلاین

 ایرانیابداع روشی جدید برای استخراج صنعتی مس توسط پژوهشگران 

 1400فروردین  24سه شنبه  13:33 - رو تیتر

 ابداع روشی جدید برای استخراج صنعتی مس توسط پژوهشگران ایرانی

 

 هاددانشگاهی زنجان خبر دادرئیس ج

https://www.isna.ir/news/1400012413360/%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/16182979583/inventing-a-new-method-for-industrial-extraction-of-copper-by-iranian-researchers
http://econews.ir/fa/content/2971211
https://www.madannews.com/Fa/News/613443/%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.p-sepidar.ir/eghtesadi/252380-%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.html
http://www.rotitr.com/143224/%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B3-%D8%AA/
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 ارائه آموزش به متقاضیان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در زنجان

 1400فروردین  24سه شنبه  11:0۱ - ایسنا

فروردین ماه( در جمع خبرنگاران، با اشاره به عملیاتی  24کامران جعفری صبح امروز )

شدن اجرای فاز دوم طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان زنجان، اظهار کرد: طرح 

استان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان  31ملی توسعه مشاغل خانگی در 

 ، به عنوان مجری طرح اجرایی می شودنشگاهیجهادداکارفرما و ناظر و 

  سایت دیگر: 6

 1400فروردین  24سه شنبه  11:44 - شبستان
 رئیس جهاددانشگاهی زنجان:

 ساعت آموزش به متقاضیان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در زنجان -هزار نفر 4ارائه بیش از 

 1400فروردین  24سه شنبه  11:43 - بسیج
 خبر داد رئیس جهاددانشگاهی استان زنجان

 ارائه آموزش به متقاضیان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در زنجان

 1400فروردین  24سه شنبه  12:14 - روزنامه بازار کار
 خبر دادرئیس جهاددانشگاهی زنجان 

 ارائه آموزش به متقاضیان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در زنجان

 1400فروردین  24سه شنبه  14:34 - خبرگزاری فارس

 ساعت آموزش به متقاضیان توسعه مشاغل خانگی در زنجان -نفر 4۱۱هزار و  4ارائه 

 1400فروردین  24سه شنبه  1۰:24 - روستا نیوز

 طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان زنجان در سه فاز اجرا می شود

 1400فروردین  24چهارشنبه  12:4۴ - ایرنا
 رئیس جهاددانشگاهی زنجان:

 آموزش های لازم به مشمولان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در زنجان ارائه شد

 

https://www.isna.ir/news/1400012413312/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://shabestan.ir/detail/News/1045494
http://basijnews.ir/fa/news/9333613/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343733/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://farsnews.ir/news/14000124000650/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-4-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1
http://www.rustanews.ir/news/12857/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84295343/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 صنعت چرم؛ صنعت تبدیل زباله دیگر صنایع به کالا

 1400فروردین  24سه شنبه  10:34 - ایسنا

استان زنجان نیز با اشاره به اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی  جهاددانشگاهیرئیس 

استان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه  31می گوید: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در 

به عنوان مجری طرح در حال اجرا  جهاددانشگاهیاجتماعی به عنوان کارفرما و ناظر و 

مه های اشتغال فراگیر است که در راستای تحقق اقتصاد است، گفت: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی از برنا

 مقاومتی، جهش تولید، کمک و حمایت از کسب و کارهای خرد در حال اجرا است

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  24سه شنبه  12:19 - روزنامه بازار کار
 صنعت چرم؛

 صنعت تبدیل زباله دیگر صنایع به کالا

 

 صدور مجوز تاسیس مرکز بیوتکنولوژی صنعتی جهاد دانشگاهی اردبیل

 1400فروردین  24سه شنبه  10:30 - فناوریخبرگزاری علمی و 

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از اردبیل ، مجوز تأسیس مرکز بیوتکنولوژی صنعتی 

کشور  دانشگاهی جهاداستان اردبیل از سوی معاونت پژوهش و فناوری  دانشگاهی جهاد

 صادر شد

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  24چهارشنبه  12:39 - روزنامه بازار کار
 از سوی معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

 صدور مجوز تاسیس مرکز بیوتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی اردبیل

 1400فروردین  2۱شنبه  13:2۱ - ایسنا

 صدور مجوز تاسیس مرکز بیوتکنولوژی صنعتی جهاد دانشگاهی اردبیل

https://www.isna.ir/news/1400012413267/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343734/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
http://www.stnews.ir/content/news/95650/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%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%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343763/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%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%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://www.isna.ir/news/1400012816148/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%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%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 

 انعقاد تفاهم نامه همکاری پیشران طرح توسعه مشاغل خانگی شهرستان کنگان

 1400فروردین  24سه شنبه  0۱:49 - ایسنا

معرفی نماینده به پیشران، کمک و بسترسازی و تأمین  دانشگاهی جهادوظایف و تعهدات 

بستر لازم جهت فروش و عرضه مستقیم کالاهای طرح، همکاری در شناسایی بازارهای 

داخلی و خارجی برای فروش محصولات طرح مشاغل خانگی، همکاری در معرفی مشاوران 

مکاری با پیشران در طرح، بررسی جهت ه جهاددانشگاهیو تسهیلگران به پیشران، استفاده از ظرفیت های 

 گزارش های دوره ای و پایانی و بررسی جلسات هماهنگی حسب ضرورت است

  سایت دیگر: 4

 1400فروردین  24سه شنبه  09:11 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 ان طرح توسعه مشاغل خانگی شهرستان کنگانانعقاد تفاهم نامه همکاری پیشر

 1400فروردین  24سه شنبه  24:12 - روزنامه بازار کار
 به منظور پیاده سازی الگوی جدید طرح ملی توسعه مشاغل خانگی،

 انعقاد تفاهم نامه همکاری پیشران طرح توسعه مشاغل خانگی شهرستان کنگان

 1400روردین ف 24چهارشنبه  11:40 - اتحاد خبر

 انعقاد تفاهم نامه همکاری پیشران طرح توسعه مشاغل خانگی شهرستان کنگان

 1400فروردین  24چهارشنبه  13:0۴ - صدای استان

 انعقاد تفاهم نامه همکاری پیشران طرح توسعه مشاغل خانگی شهرستان کنگان

 

 انتشار کتاب دستورالعمل کاربردی تکثیر ماهی

 1400فروردین  24سه شنبه  0۱:4۰ - خبرگزاری صدا و سیما

https://www.isna.ir/news/1400012413132/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%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-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://econews.ir/fa/content/2970776
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343736/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/144807
https://sedayostan.ir/news/31556/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%D8%B7%D8%B1/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3074224/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C
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یما، مرکزچهارمحال و بختیاری، کتاب دستورالعمل کاربردی به گزارش خبرگزاری صداوس

تکثیر ماهی قزل آلای رنگین کمان را فرزانه شیروانی فارسانی مدرس دانشگاه و دانشجوی 

 اهیدانشگ جهادمقطع دکترای دانشگاه صنعتی اصفهان گردآوری و توسط شعبه انتشارات 

 استان منتشر شده است

 

 سرطان رحم چهارمین سرطان کشنده در زنان

 1400فروردین  24سه شنبه  0۴:4۱ - یرناا

روز سه شنبه در  دانشگاهی جهاددکتر شهپر حقیقت لنفولوژیست و عضو هیات علمی 

گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: رحم عضو مهم باروری در زنان است که در حالت غیر 

 بارداری اندازه ای کمی بزرگتر از مشت دست دارد

  سایت دیگر: ۱1

 1400فروردین  24سه شنبه  09:10 - عصر ایران

 سرطان رحم چهارمین سرطان کشنده در زنان

 1400فروردین  24سه شنبه  09:40 - ناطقان

 دلایل ابتلا به سرطان رحم چیست؟

 1400فروردین  24سه شنبه  09:44 - آفتاب نیوز

 سرطان رحم چهارمین سرطان کشنده در زنان

 1400فروردین  24به سه شن 09:44 - روزنامه مردم سالاری

 چهارمین سرطان کشنده در زنان چیست؟

 1400فروردین  24سه شنبه  09:44 - عصر خبر

 سرطان رحم چهارمین سرطان کشنده در زنان

 1400فروردین  24سه شنبه  09:44 - خلیج فارس

 ن کشنده در زنانچهارمین سرطا

 1400فروردین  24سه شنبه  10:20 - خبر روز

 سرطان رحم چهارمین سرطان کشنده در زنان

https://www.irna.ir/news/84290117/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.asriran.com/fa/news/779097/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
http://nateghan.ir/fa/news/268981/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://aftabnews.ir/fa/news/704241/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.mardomsalari.ir/news/147710/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.asrkhabar.com/fa/news/181203/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://pgnews.ir/module/news/392457/
https://daylinews.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/
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 1400فروردین  24سه شنبه  11:1۴ - طلوع کرمانشاه
سرطان رحم چهارمین سرطان کشنده در زنان بعد از سرطان های ریه، سینه و کولون است و حدود سه درصد از زنان در طول زندگی خود 

 یماری می شوند.دچار این ب
 سرطان رحم چهارمین سرطان کشنده در زنان

 1400فروردین  24سه شنبه  11:44 - پایگاه خبری قلم

 سرطان رحم چهارمین سرطان کشنده در زنان

 1400فروردین  24سه شنبه  11:4۰ - بولتن نیوز

 سرطان رحم چهارمین سرطان کشنده در زنان

 

 ناگفته های بازار طلا از زبان مسئولان اتحادیه طلا و جواهر

 1400فروردین  24سه شنبه  0۴:43 - رکنا

نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر در پاسخ به این سؤال که پیشنهاد کاهش عیار طلا چه 

درصد  ۱۰انجام شد، بیش از  دانشگاهی جهادشد، توضیح داد: براساس تحقیقی که توسط 

عیار طلا مخالف هستند و بر همین اساس این پیشنهاد از دستور کار خارج مردم با کاهش 

 شد

  سایت دیگر: ۱4

 1400فروردین  24سه شنبه  0۱:14 - پانا
 گفت وگوی مسئولان اتحادیه طلا و جواهر درباره وضعیت بازار طلا

 خرید طلا سوتی شد

 1400فروردین  24سه شنبه  0۱:30 - برترتیتر 

 دلیل حذف طلا و سکه از سبد خرید خانوارهای ایرانی

 1400فروردین  24سه شنبه  0۱:3۴ - اقتصاد بازار

 طلا سوتی شد

 1400فروردین  24سه شنبه  0۱:44 - میزان

http://toloukermanshah.ir/19/267180/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/
https://qalamna.ir/fa/news/342404/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-2
https://www.bultannews.com/fa/news/717987/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-65/677090-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1
http://www.pana.ir/news/1177166
https://www.titrebartar.com/fa/news/167710/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F
http://www.eghtesadebazar.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/16044-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.mizanonline.com/fa/news/716312/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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 خرید طلا سوتی شد

 1400فروردین  24سه شنبه  09:09 - پایگاه خبری ایراسین

 ناگفته های بازار طلا از زبان مسئولان اتحادیه طلا و جواهر

 1400فروردین  24سه شنبه  42:09 - بنکر
 در سال های اخیر همانند سایر بازارها، طلا نیز با تحولات بسیاری روبه رو شده است.

 طلا سوتی شد

 1400فروردین  24سه شنبه  10:03 - روزنامه اصفهان امروز

 خرید طلا سوتی شد

 1400فروردین  24سه شنبه  10:10 - ایران جیب

 طلا سوتی شد

 1400فروردین  24سه شنبه  10:31 - اخبار بانک

 طلا سوتی شد

 1400فروردین  24سه شنبه  10:3۱ - فراسو خبر

 خرید طلا سوتی شد

 1400فروردین  24سه شنبه  11:04 - اقتصاد آنلاین
 گفت وگو درباره وضعیت بازار طلا؛

 طلا سوتی شد

 1400فروردین  24سه شنبه  11:1۱ - پایگاه خبری گسترش

 بدلیجات جایگزین طلا شد

 1400فروردین  24سه شنبه  11:33 - پایگاه خبری نما

 بدلیجات جایگزین طلا شد

 1400فروردین  24سه شنبه  12:24 - بازار مشترک

 طلا سوتی شد

 

 استقلال سیاسی ووابستگی فرهنگی ما/مترجمان رامثل فلاسفه معرفی کردند

 1400فروردین  24سه شنبه  0۴:13 - خبرگزاری اقتصادی ایران

http://www.irasin.ir/news/12837/%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://banker.ir/cnt-269608
http://esfahanemrooz.ir/755415-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF.html
https://www.iranjib.ir/shownews/81898/%D8%B7%D9%84%D8%A7-%C2%AB%D8%B3%D9%88%D8%AA%DB%8C%C2%BB-%D8%B4%D8%AF/
https://www.akhbarbank.com/news/79846/%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AA%DB%8C
https://farasoonews.ir/1400/01/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF/
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-520115
https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-165305
https://www.namanews.com/News/278088/%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://baazaarmoshtarak.ir/news/id/10527/%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/2970704
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و حتی سروش در آن سال ها کتاب های تئاتری خوبی  دانشگاهی جهادمثلاً انتشارات 

 منتشر می کردند

  سایت دیگر: 4

 1400فروردین  24سه شنبه  11:04 - پایگاه خبری تحلیلی حرا

 استقلال سیاسی ووابستگی فرهنگی ما

 1400فروردین  24سه شنبه  21:49 - دین آنلاین

 جریان روشنفکری ضد حاکمیت نیست

 1400فروردین  24چهارشنبه  00:23 - پایگاه خبری ذاکر
 چرایی آری به ترجمه و نه به تالیف در گفت وگو با صادق رشیدی؛

 استقلال سیاسی ووابستگی فرهنگی ما/مترجمان رامثل فلاسفه معرفی کردند

 1400فروردین  29یکشنبه  22:1۰ - ادیان نیوز

 جریان روشنفکری ضد حاکمیت نیست

 

 رییس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( اعلام کرد

 بررسی پیامدهای مختلف کرونا در نظرسنجی های ایسپا/طرفدار انتشار داده ها هستیم

 1400فروردین  24سه شنبه  04:09 - ایسنا

که براساس نظرسنجی انجام شده توسط  "کیفیت زندگی مردم ایران"همچنین کتاب 

چاپ و به زودی در اختیار  دانشگاهی جهادایسپا تهیه شده است، توسط سازمان انتشارات 

 علاقه مندان قرار خواهد گرفت

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  24سه شنبه  0۰:09 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 هستیمبررسی پیامدهای مختلف کرونا در نظرسنجی های ایسپا/طرفدار انتشار داده ها 

http://haraa.ir/fa/news/163661/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7
https://www.dinonline.com/31600/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
http://www.zakernews.ir/post/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-90
https://adyannews.com/77625/
https://www.isna.ir/news/1400012312879/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1
http://econews.ir/fa/content/2970701


 

 

 

 

 

9۰ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 

سیستم رانش قطار های پرسرعت در آینده بومی سازی می شود/ تحریم فرصتی برای ارتقای 

 توانایی داخلی و فناوری بومی

 1400فروردین  24سه شنبه  04:01 - باشگاه خبرنگاران

کشور در گفت وگو با  جهاددانشگاهیمحمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری 

خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، درباره موفق آمیز 

سال گذشته با توجه به مسائل  ۴از  دانشگاهی جهادبودن پروژه قطار ملی مترو اظهار کرد: 

رو ور را به بحث متزیست محیطی و ترافیک شهری و توسعه هایی که در کلانشهر ها ایجاد شده بود نیاز کش

 جدی گرفته بود

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  24سه شنبه  14:03 - توریسم آنلاین

 سیستم رانش قطار های پرسرعت در آینده بومی سازی می شود

 

 راهبرد مقاومت از دیدگاه اندیشمندان اسلامی معاصر

 1400فروردین  24سه شنبه  00:22 - خبرگزاری دفاع مقدس

شه امام خمینی )ره( و نگاهی به جنبش این نوشتار بخشی از کتاب راهبرد مقاومت دراندی

 جهادحزب الله، مهدی خان احمدی ودکتر سید جواد هاشمی فشارکی، انتشارات 

 است 1400؛ دانشگاهی

https://www.yjc.ir/fa/news/7721360/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%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.tourismonline.co/news/101556/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8
https://defapress.ir/fa/news/450836/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  24سه شنبه  10:4۴ - فاش نیوز

 مت از دیدگاه اندیشمندان اسلامی معاصرراهبرد مقاو

 1400فروردین  24چهارشنبه  10:04 - دیار آفتاب

 راهبرد مقاومت از دیدگاه اندیشمندان اسلامی معاصر

 

 مدیر بازاریابی و فروش شرکت آذین فورج:

 واردات قطعات، بازار تولیدکنندگان داخلی را تهدید می کند

 1400فروردین  23دوشنبه  1۰:0۴ - فلزات آنلاین

مدیر بازاریابی و فروش شرکت آذین فورج اضافه کرد: دیگر قطعه بومی سازی شده توسط این شرکت، رینگ 

 بود که مشتری اصلی این قطعه، شرکت های فولادی برای چرخ ریخته گری هستند دانشگاهی جهادمسی برای 

 

 رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت عنوان کرد

 همکاری برای راه اندازی بانک خون بند ناف در جنوب کرمان هستیمآماده 

 1400فروردین  23دوشنبه  14:1۱ - ایسنا

 دانشگاهی جهادفروردین ماه در نشست با مدیر دفتر  23ظهر امروز  "اصغر مکارم"دکتر

جیرفت با اشاره به این که جنوب کرمان بالاترین نرخ زایمان را در استان دارد، گفت: 

http://fashnews.ir/fa/news-details/81973/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-/
http://www.diyareaftab.ir/news/85153/
http://www.felezatonline.ir/News-19850/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF/?id=19850
https://www.isna.ir/news/1400012312722/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در راستای تاکید مقام معظم رهبری نسبت به فرزندآوری جهت راه اندازی مرکز 

 ز هیچ همکاری دریغ نخواهد کردناباروری و بانک خون ا

 

 اردیبهشت موکول شد 33نخستین کنفرانس بین المللی پژوهش های نشر به 

 1400فروردین  23دوشنبه  14:10 - خبرگزاری صبا

، حامد علی دانشگاهی جهادبه گزارش صبا به نقل از روابط عمومی سازمان انتشارات 

بین المللی پژوهش های نشر اظهار کرد: قرار بود اکبرزاده رییس نخستین کنفرانس 

فروردین برگزار شود، اما با  23نخستین کنفرانس بین المللی پژوهش های نشر در تاریخ 

توجه به دستورالعمل های ستاد ملی مقابله با کرونا و شرایط ناشی از شیوع بیماری، امکان برگزاری این رویداد 

 در تاریخ مقرر فراهم نیست

  ت دیگر:سای 2

 1400فروردین  23دوشنبه  1۱:41 - ایکنا

 کرونا کنفرانس پژوهش های نشر را به تعویق انداخت

 1400فروردین  24سه شنبه  04:12 - خبرگزاری برنا
 حامد علی اکبرزاده اعلام کرد؛

 کنفرانس پژوهش های نشر به تعویق افتاد

 1400فروردین  24چهارشنبه  12:44 - روزنامه بازار کار
 رایط ناشی از شیوع کرونا؛با توجه به ش

 اردیبهشت موکول شد 2۱برگزاری کنفرانس پژوهش های نشر به 

 

https://www.khabargozarisaba.com/174851/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%87-28-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF/
https://iqna.ir/fa/news/3963981/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1163999
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343765/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF
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 روشی نوین برای استخراج صنعتی مس در دنیا

 1400فروردین  23دوشنبه  14:0۰ - سپیدار آنلاین

و پارک علم و  دانشگاهی جهادمدیرعامل یک شرکت فناور در مجتمع تحقیقاتی شهدای 

فناوری البرز از موفقیت در زمینه استخراج صنعتی مس در دنیا خبر داد و اعلام کرد: در 

حال حاضر شرکت مشغول تولید کاتد مس از سمنت )کنسانتره مس اکسیدی( برای اولین 

 بار در دنیا می باشد

  سایت دیگر: 3

 1400وردین فر 24سه شنبه  10:34 - روزنامه بازار کار
 برای نخستین بار توسط یک شرکت فناور در پارک علم و فناوری البرز جهاد دانشگاهی صورت گرفت؛

 روشی نوین برای استخراج صنعتی مس در دنیا

 1400فروردین  24چهارشنبه  14:44 - جام جم
 د دانشگاهی صورت گرفت؛برای نخستین بار توسط یک شرکت فناور در پارک علم و فناوری البرز جها

 روشی نوین برای استخراج صنعتی مس در دنیا

 

 چگونه کسب و کار اینترنتی موفق داشته باشیم؟

 1400فروردین  23دوشنبه  13:4۴ - خبر آنلاین

واحد علامه طباطبائی ) منش(  دانشگاهی جهادبه همین خاطر مرکز نوآوری و شتابدهی 

غرب استان تهران، فضایی رو به وجود آورده است تا دانشجویان و دانش  برای اولین بار در

آموختگان و سایر علاقمندان دانشگاهی به راه اندازی کسب و کارهای نوپا بتوانند ایده های 

 خود را تجاری سازی کنند و از امکانات لازم جهت ایجاد کسب و کار خود بهره مند شوند

http://www.p-sepidar.ir/eghtesadi/252320-%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7.html
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343726/%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://jamejamonline.ir/fa/news/1310641/%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://www.khabaronline.ir/news/1504024/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
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 یاسوج جهاددانشگاهی کاربردی –راه اندازی مرکز نوآوری گیاهان داروئی مرکز علمی 

 1400فروردین  23دوشنبه  13:14 - خبر آنلاین

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین کهگیلویه و بویراحمد؛ به نقل از روابط عمومی 

استان کهگیلویه و بویراحمد، محمدحسین برهمن، سرپرست مرکز علمی  جهاددانشگاهی

فروردین ماه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد:  23یاسوج امروز،  دانشگاهی جهادکاربردی 

و دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان  جهاددانشگاهیاین مجوز با همکاری مؤسسه علمی کاربردی 

یری های صورت گرفته، از سوی معاونت محترم پژوهشی و دفتر نوآوری، فناوری کهگیلویه وبویراحمد و با پیگ

 شد صادر کشور کاربردی–و تجاری سازی دانشگاه جامع علمی 

  سایت دیگر: 7

 1400فروردین  23دوشنبه  14:4۴ - عصر دنا

 یاسوج جهاددانشگاهی کاربردی –راه اندازی مرکز نوآوری گیاهان داروئی مرکز علمی 

 1400فروردین  23دوشنبه  19:21 - ایسنا
 سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی یاسوج خبرداد

 کاربردی جهاددانشگاهی یاسوج_راه اندازی مرکز نوآوری گیاهان دارویی مرکز علمی 

 1400فروردین  24سه شنبه  10:4۰ - خبرگزاری صدا و سیما

 راه اندازی مرکز نوآوری گیاهان داروئی درجهاد دانشگاهی یاسوج

 1400فروردین  24سه شنبه  14:1۰ - ایرنا

 د دانشگاهی یاسوج راه اندازی می شودمرکز نوآوری گیاهان داروئی درجها

 1400فروردین  24چهارشنبه  09:04 - روزنامه بازار کار
 می کاربردی جهاد دانشگاهی یاسوج:سرپرست مرکز عل

 مرکز نوآوری گیاهان داروئی درجهاد دانشگاهی یاسوج راه اندازی می شود

https://www.khabaronline.ir/news/1504040/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%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
https://asrdena.ir/fa/news/16647/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%E2%80%93-%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-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC
https://www.isna.ir/news/1400012312914/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%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
https://www.iribnews.ir/fa/news/3074357/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A6%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-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC
https://www.irna.ir/news/84294235/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A6%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-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343756/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A6%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-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC-%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
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 

 رتقاء وضعیت زنان و خانواده استان کرمان بررسی شدروند اجرای سند ا

 1400فروردین  23دوشنبه  13:13 - آریا

 

وی با اشاره به اینکه دولت برای تحقق این عدالت تلاش زیادی کرده، اجرای طرح توان 

افزایی زنان سرپرست خانوار با همکاری وزارت کشور و سازمان های مردم نهاد، همچنین 

براساس الگوی مشاغل  دانشگاهی جهاداجرای طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار با مشارکت 

همکاری با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری برای ارتقاء مهارت زنان کارآفرین در استفاده از خانگی و 

بازارهای فروش مجازی را از این جمله عنوان و تاکید کرد که دولت با تقسیم کار بین دستگاهی و الگوسازی 

 و اعتبارات ملی در این حوزه فعال بوده است

  سایت دیگر: 2

 1400فروردین  23دوشنبه  13:2۰ - خبر یزد

 روند اجرای سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده استان کرمان بررسی شد

 1400فروردین  23دوشنبه  13:2۴ - معاونت امور زنان و خانواده

 روند اجرای سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده استان کرمان بررسی شد

 1400فروردین  23دوشنبه  14:43 - پیام مازند

 روند اجرای سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده استان کرمان بررسی شد

 

 با راه اندازی اورژانس کسب و کار در سال گذشته

 هزار نیروی کار به چرخه اشتغال برگشتند 211

http://www.aryanews.com/News/120210412131217536/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.yazd-online.ir/Fa/News/185005/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://women.gov.ir/fa/news/14523/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/199293/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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 1400فروردین  23دوشنبه  12:2۱ - ایسنا

و با هدف حمایت و  دانشگاهی جهاداورژانس کسب وکار ایده ای بود که با همکاری موثر 

 صیانت از بنگاههای اقتصادی و حفظ اشتغال نیروهای کار آغاز به کار کرد

  سایت دیگر: ۱4

 1400فروردین  23دوشنبه  12:32 - فصل اقتصاد

 هزار نیروی کار به چرخه اشتغال برگشتند 300

 1400فروردین  23دوشنبه  12:39 - برخط نیوز

 هزار نیروی کار به چرخه اشتغال برگشتند 300

 0014فروردین  23دوشنبه  12:44 - روزنامه مردم سالاری

 هزار نیروی کار به چرخه اشتغال برگشتند 300

 1400فروردین  23دوشنبه  12:40 - پیام فوری

 هزار نیروی کار به چرخه اشتغال برگشتند 300

 1400فروردین  23دوشنبه  12:4۱ - فصل تجارت

 هزار نیروی کار به چرخه اشتغال برگشتند 300

 1400فروردین  23دوشنبه  13:31 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 هزار نیروی کار به چرخه اشتغال برگشتند 300

 1400فروردین  23دوشنبه  14:0۰ - ربیع
 با راه اندازی اورژانس کسب و کار در سال گذشته

 هزار نیروی کار به چرخه اشتغال برگشتند 300

 1400فروردین  23دوشنبه  14:1۰ - بارعصر اعت

 هزار نیروی کار به چرخه اشتغال برگشتند 300

 1400فروردین  23دوشنبه  14:03 - تولید ایرانی

 هزار نیروی کار به چرخه اشتغال برگشتند 300

 1400فروردین  23دوشنبه  14:49 - اقتصادگردان
 ی اورژانس کسب و کار در سال گذشتهبا راه انداز

 هزار نیروی کار به چرخه اشتغال برگشتند 300

 1400فروردین  23دوشنبه  1۴:04 - کارگر نیوز

 هزار نیروی کار به چرخه اشتغال برگشتند 300

 1400فروردین  24سه شنبه  00:0۰ - دنیای اقتصاد

https://www.isna.ir/news/1400012312510/%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/661116/300-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.barkhat.news/economic/161821482849/300-000-workers-returned-to-employment
https://www.mardomsalari.ir/news/147668/%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://payamefori.ir/106731/%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA/
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/477928/300-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/2969893
https://raby.ir/%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA/
http://www.asretebar.com/News/234483/300-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://www.hamiyetolideirani.ir/news/26377/%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://eghtesadgardan.ir/fa/news/171505/%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://www.kargarnews.ir/fa/pages/?cid=59729
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-100/3755307-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84


 

 

 

 

 

103 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 هزار نیروی کار به چرخه اشتغال300برگشت 

 1400فروردین  24سه شنبه  00:23 - پایگاه خبری ذاکر

 برگشتند هزار نیروی کار به چرخه اشتغال 300

 1400فروردین  24سه شنبه  23:30 - می متالز

 هزار نیروی کار به چرخه اشتغال300برگشت 

 

انشکده دندانپزشکی در انجام کارهای خیر و خداپسندانه پیشگام اساتید و دانشجویان د

 هستند

 1400فروردین  23دوشنبه  11:44 - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تشکل دانشجویی بسیج دانشجویی، انجمن اسلامی دانشجویان،  4وی افزود: در دانشکده دندانپزشکی مشهد 

فعال است و هر مجموعه برنامه های خود را  دانشگاهی جهادجامعه اسلامی دانشجویان و سازمان دانشجویان 

 تندمتناسب با شرایط داشتند و در برخی برنامه ها به صورت مشارکتی فعالیت داش

 

 افتتاح اولین آزمایشگاه ژنتیک استان مرکزی

 1400فروردین  23دوشنبه  11:29 - ایسنا

استان مرکزی؛ دکتر علی اصغر  جهاددانشگاهیرش ایسنا، به نقل از روابط عمومی به گزا

استان با اعلام این خبر افزود: اولین آزمایشگاه ژنتیک  جهاددانشگاهیغفاری زاده سرپرست 

تان اس جهاددانشگاهیاستان توسط پروفسور منصور حیدری استاد دانشگاه تهران زیر نظر 

 افتتاح می شود

http://www.zakernews.ir/post/%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF-23
http://me-metals.ir/fa/news/205335/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DB%B3%DB%B0%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://www.mums.ac.ir/news-webda/2389-2021-04-12-06-51-07
https://www.isna.ir/news/1400012312417/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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   1400روردین فروردین تا  1

  گر:سایت دی 3

 1400فروردین  23دوشنبه  11:34 - آقای خبر

 افتتاح اولین آزمایشگاه ژنتیک استان مرکزی

 1400ین فرورد 23دوشنبه  11:3۰ - برخط نیوز

 افتتاح نخستین آزمایشگاه ژنتیک استان مرکزی

 1400فروردین  23دوشنبه  12:10 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 افتتاح اولین آزمایشگاه ژنتیک استان مرکزی

 1400فروردین  23دوشنبه  13:04 - ایلنا
 سرپرست جهاد دانشگاهی استان مرکزی خبر داد:
 زی بزودی به بهره برداری می رسدنخستین آزمایشگاه ژنتیک استان مرک

 1400فروردین  23دوشنبه  14:34 - خبرگزاری فارس

 افتتاح اولین آزمایشگاه ژنتیک استان مرکزی

 1400فروردین  29یکشنبه  12:14 - ایرنا

 اه ژنتیک استان مرکزی راه اندازی شدنخستین آزمایشگ

 1400فروردین  29یکشنبه  14:4۴ - خبرگزاری صدا و سیما

 اولین آزمایشگاه ژنتیک پزشکی استان مرکزی افتتاح شد

 1400فروردین  29یکشنبه  1۰:40 - یتابناک مرکز

 راه اندازی نخستین آزمایشگاه ژنتیک استان مرکزی

 

 امام جمعه قزوین:

 حمایت رهبری از جایگاه علم، پشتوانه جهاد دانشگاهی است

 1400فروردین  23دوشنبه  11:20 - ایسنا

https://aghayekhabar.ir/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1/
https://www.barkhat.news/technology/161821110375/inauguration-of-the-first-genetic-laboratory-in-markazi-province
http://econews.ir/fa/content/2969805
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1061863-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://farsnews.ir/news/14000123000334/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84299143/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3079706/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://www.tabnakmarkazi.ir/fa/news/957036/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400012312394/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%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


 

 

 

 

 

104 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

د: استان قزوین بیان کر دانشگاهی جهادکریم عابدینی در دیدار با مسئولان آیت الله عبدال

کارهای علمی و دانشگاهی مباحثی است که بسیار مورد تأیید و تأکید رهبر فرزانه انقلاب 

 بوده و لازم است هر روز توسعه یافته و تقویت شود

  سایت دیگر: 7

 1400فروردین  23دوشنبه  11:44 - خبرگزاری صدا و سیما

 حمایت رهبری از جایگاه علم، پشتوانه عظیمی برای جهاد دانشگاهی است

 1400فروردین  23دوشنبه  12:0۰ - باشگاه خبرنگاران

 حمایت رهبری از جایگاه علم، پشتوانه عظیمی برای جهاد دانشگاهی است

 1400فروردین  23دوشنبه  14:49 - خبر آنلاین
 امام جمعه قزوین:

 پیشرفت های علمی و دانشگاهی پس از انقلاب چشمگیر است

 1400فروردین  24سه شنبه  09:42 - شبستان
 نماینده ولی فقیه در استان قزوین:

 حمایت رهبری از حرکت های علمی پشتوانه عظیمی برای پیشرفت جهاد دانشگاهی است

 1400فروردین  24سه شنبه  14:42 - شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

 نماینده محترم ولی فقیه در استان قزوین: حمایت رهبری از جایگاه علم، پشتوانه جهاد دانشگاهی است

 

 سرپرست جهاد دانشگاهی استان مطرح کرد:

 پیشران طرح ملی توسعه مشاغل خانگی لرستان، کارآفرین برتر

 1400فروردین  23دوشنبه  11:11 - ایسنا

امین سلاحورزیان در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه هم اکنون طرح ملی توسعه مشاغل 

ر، تعاون و رفاه اجتماعی اجرا می و وزارت کا دانشگاهی جهادخانگی در استان با همکاری 

شود، اظهار کرد: در این طرح افراد کارآفرین که مشاغل خانگی نوین در استان راه اندازی 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3073391/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%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%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/7723786/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%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%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.khabaronline.ir/news/1504101/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://shabestan.ir/detail/News/1045434
https://ejna.ir/756/-/asset_publisher/30sywfONFrfa/content/id/30254868
https://www.isna.ir/news/1400012312377/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1


 

 

 

 

 

10۰ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

کرده بودند به عنوان پیشران شناسایی و معرفی شدند و نقش بسیار تأثیرگذاری در اجرای طرح ملی مشاغل 

 خانگی بر عهده داشتند

  سایت دیگر: 4

 1400فروردین  23دوشنبه  11:1۱ - برخط نیوز

 پیشران طرح ملی توسعه مشاغل خانگی لرستان، کارآفرین برتر

 1400فروردین  23دوشنبه  12:10 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 پیشران طرح ملی توسعه مشاغل خانگی لرستان، کارآفرین برتر

 1400فروردین  23دوشنبه  12:19 - روزنامه بازار کار
 سرپرست جهاد دانشگاهی استان مطرح کرد:

 پیشران طرح ملی توسعه مشاغل خانگی لرستان، کارآفرین برتر

 1400فروردین  23دوشنبه  1۴:01 - بازار نیوز

 پیشران طرح ملی توسعه مشاغل خانگی لرستان، کارآفرین برتر

 

 دانشجویی بازی های فکری برگزار می شود-آغاز به کار مدرسه بازی پردازی؛ لیگ ملی

 1400فروردین  23دوشنبه  10:44 - پانا

از آغاز کار مدرسه بازی پردازی  جهاددانشگاهیسرپرست سازمان دانشجویان  -تهران )پانا( 

با هدف تنوع بخشی به فعالیت های متناسب با ذائقه نسل جوان، به ویژه دانشجویان خبر 

 داد

  سایت دیگر: 2

 1400فروردین  23دوشنبه  12:1۴ - تهران پرس

 دانشجویی بازی های فکری-گزاری لیگ ملیآغاز کار مدرسه بازی پردازی/ بر

 1400فروردین  23دوشنبه  14:20 - باشگاه خبرنگاران

 دانشجویی بازی های فکری-پردازی/ برگزاری لیگ ملیآغاز کار مدرسه بازی 

https://www.barkhat.news/technology/161820996234/lorestan-national-home-business-development-plan-drivers-top-entrepreneur
http://econews.ir/fa/content/2969802
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343695/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1
https://bazarnews.ir/fa/news/92123/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1
http://www.pana.ir/news/1176937
http://tehranpress.com/1400/01/23/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%84%DB%8C%DA%AF/
https://www.yjc.ir/fa/news/7724028/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C


 

 

 

 

 

10۴ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  24سه شنبه  1۰:21 - ایکنا

 دانشجویی بازی های فکری برگزار می شود _لیگ ملی 

 

تاکید نماینده مردم اراک بر نقش آفرینی جهاد دانشگاهی در توسعه همه جانبه استان 

 مرکزی

 1400فروردین  23دوشنبه  09:3۰ - سپیدار آنلاین

دکتر علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، 

استان مرکزی و جمعی از کارشناسان و  دانشگاهی جهاددکتر علی اصغر غفاری رئیس 

و پارک علم و فناوری البرز  دانشگاهی جهادمدیران همراه از مجتمع تحقیقاتی شهدای 

 بازدید کردند

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  30دوشنبه  14:04 - روزنامه بازار کار
 مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی در حاشیه بازدید از

 تاکید نماینده اراک بر نقش آفرینی جهاددانشگاهی در توسعه استان مرکزی

 

 در یک پژوهش عنوان شد

 استفاده از لیزر روشی برای تکثیر سلول های بنیادی مو

 1400فروردین  23دوشنبه  01:11 - ایسنا

https://iqna.ir/fa/news/3964283/%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.p-sepidar.ir/ejtemayi/252280-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%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%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C.html
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343901/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%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%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400012212073/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%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-%D9%85%D9%88
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

واحد علوم پزشکی تهران، با انجام مطالعه ای  دانشگاهی جهادبه همین دلیل پژوهشگران 

 اثر لیزر کم توان را بر سلول های بنیادی فولیکول مو بررسی کردند

  سایت دیگر: ۱1

 1400فروردین  23دوشنبه  09:43 - ریسک نیوز

 استفاده از لیزر روشی برای تکثیر سلول های بنیادی مو

 1400فروردین  23دوشنبه  10:30 - ایران اکونومیست
 در یک پژوهش عنوان شد

 استفاده از لیزر روشی برای تکثیر سلول های بنیادی مو

 1400فروردین  23دوشنبه  11:10 - خبرگزاری صدا و سیما

 استفاده از لیزر روشی برای تکثیر سلول های بنیادی مو

 1400فروردین  23دوشنبه  11:44 - آریا

 استفاده از لیزر روشی برای تکثیر سلول های بنیادی مو

 1400فروردین  23دوشنبه  11:4۰ - خبرگزاری اقتصادی ایران

 تأثیر مثبت لیزر کم توان بر سلول های بنیادی فولیکول مو

 1400فروردین  23دوشنبه  12:41 - پانا

 تکثیر سلول های بنیادی مو با استفاده از لیزر

 1400فروردین  23دوشنبه  13:0۴ - پایگاه خبری قلم

 تکثیر سلول های بنیادی مو با استفاده از لیزر

 1400فروردین  23دوشنبه  20:29 - اتحاد خبر
 در یک پژوهش عنوان شد

 استفاده از لیزر روشی برای تکثیر سلول های بنیادی مو

 1400فروردین  24سه شنبه  11:4۱ - دانا

 تأثیر مثبت لیزر کم توان بر سلول های بنیادی فولیکول مو

 1400فروردین  24سه شنبه  12:14 - روزنامه سپهر

 استفاده از لیزر روشی برای تکثیر سلول های بنیادی مو

 

https://risknews.ir/news/149121/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%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-%D9%85%D9%88/show
http://iraneconomist.com/fa/news/378896/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%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-%D9%85%D9%88
https://www.iribnews.ir/fa/news/3073326/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%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-%D9%85%D9%88
http://www.aryanews.com/News/20210412113412519/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%DA%A9%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%88
http://econews.ir/fa/content/2969668
http://www.pana.ir/news/1177012
https://qalamna.ir/fa/news/340450/%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%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-%D9%85%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7-2
http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/144657
http://danakhabar.com/fa/news/1256375/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%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-%D9%81%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%88
https://sepehrnewspaper.com/Press/ShowNews/39151
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 سرپرست جهاد دانشگاهی گلستان مطرح کرد

 در جهاد دانشگاهی گلستان ظرفیت آموزش دانشجویان خارجی

 1400فروردین  23دوشنبه  00:0۴ - ایسنا

سیدعزیز موسوی در دیدار با رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان گلستان با 

می گذرد، اظهار کرد: این نهاد انقلابی  دانشگاهی جهاداشاره به اینکه چهل سال از تشکیل 

اجرایی بالا توانسته در حوزه های پزشکی، فنی و مهندسی، علوم  -با ظرفیت های علمی 

پایه، فرهنگی و غیره دستاوردهای بسیار مهمی داشته باشد و علاوه بر دانش فنی، محصولات ارزشمندی در 

جه به قابلیت رقابت پذیری با بازارهای خارجی می تواند آنها را به حوزه های مختلف تولید کند که با تو

 کشورهای دیگر عرضه کند

 

 سرپرست جهاد دانشگاهی گلستان مطرح کرد

 ظرفیت آموزش دانشجویان خارجی در جهاد دانشگاهی گلستان

 1400فروردین  22یکشنبه  20:44 - ایسنا

سیدعزیز موسوی در دیدار با رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان گلستان با 

می گذرد، اظهار کرد: این نهاد انقلابی  دانشگاهی جهاداشاره به اینکه چهل سال از تشکیل 

حوزه های پزشکی، فنی و مهندسی، علوم اجرایی بالا توانسته در  -با ظرفیت های علمی 

پایه، فرهنگی و غیره دستاوردهای بسیار مهمی داشته باشد و علاوه بر دانش فنی، محصولات ارزشمندی در 

حوزه های مختلف تولید کند که با توجه به قابلیت رقابت پذیری با بازارهای خارجی می تواند آنها را به 

 کشورهای دیگر عرضه کند

  گر:سایت دی ۱

 1400فروردین  23دوشنبه  0۱:4۴ - پانا

 جهاد دانشگاهی گلستان برای جذب دانشجوی خارجی اعلام آمادگی کرد

https://www.isna.ir/news/1400012212038/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%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-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400012212038/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%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-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87
http://www.pana.ir/news/1176873
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 

کارگروه قرآن و فضای مجازی تشکیل می شود / مهلت دو ماهه به اتحادیه مردمی برای 

 تصدی گری

 1400فروردین  22یکشنبه  19:2۴ - ایکنا

نام برده شد، اما مشخص نشد به  دانشگاهی جهادالبته در برخی جلسات از سامانه امجد 

 کجا رسید

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  23دوشنبه  09:04 - ب فرهنگیشورای عالی انقلا
 در جلسه مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی مقرر شد؛

 کارگروه قرآن و فضای مجازی تشکیل شود

 

 برگزاری انتخابات مجمع سالیانه مؤسسات قرآنی اصفهان در تیرماه

 1400فروردین  22یکشنبه  1۱:00 - ایکنا

وی افزود: نکته دیگر درخصوص بانک جامع اطلاعات قرآنیان بود که نظرات اعضای مدیره 

 پیگیری و عملیاتی می شود جهاددانشگاهیاخذ شد و کارهای اجرایی آن از طریق 

 

https://iqna.ir/fa/news/3963776/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://sccr.ir/News/16868/1/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF-
https://iqna.ir/fa/news/3963740/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87


 

 

 

 

 

111 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 فراخوان جذب ایده های نوآورانه در مرکز نوآوری و شتابدهی گلستان

 1400فروردین  22یکشنبه  14:00 - ایسنا

مهدی خطیر نامنی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: مرکز نوآوری و شتابدهی جوانان 

و ورزش و جوانان استان به منظور شتابدهی  دانشگاهی جهاداستان گلستان با همکاری 

به کسب وکارهای نوپا برای جوانان در بستر تجاری سازی ایده های نوآورانه تشکیل شده 

 است

 

اعلام فراخوان جذب و پذیرش ایده های نوآورانه در مرکز نوآوری و شتابدهی جوانان استان 

 مرکزی

 1400فروردین  22یکشنبه  12:4۰ - ایسنا

استان مرکزی، دکتر علی اصغر  دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی 

استان با اعلام این خبر، تصریح کرد: مرکز نوآوری و  جهاددانشگاهیغفاری زاده سرپرست 

 جهادشتابدهی جوانان استان مرکزی با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان و 

استان با مأموریت شتابدهی به کسب وکارهای نوپای فرهنگ بنیان در بستر تجاری سازی ایده های  دانشگاهی

 خدمات مؤثر تشکیل شده است نوآورانه در زمینه تولید محصولات و ارائه

  سایت دیگر: 2

 1400فروردین  22یکشنبه  12:4۱ - برخط نیوز

 اعلام فراخوان جذب و پذیرش ایده های نوآورانه در مرکز نوآوری و شتابدهی جوانان استان مرکزی

 1400فروردین  22یکشنبه  13:24 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 پذیرش ایده های نوآورانه در مرکز نوآوری و شتابدهی جوانان استان مرکزیاعلام فراخوان جذب و 

 1400فروردین  23دوشنبه  10:44 - روزنامه بازار کار

https://www.isna.ir/news/1400012211755/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400012211631/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%88-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88
https://www.barkhat.news/technology/161812908326/announcing-the-call-for-attracting-and-accepting-innovative-ideas-in-markazi-youth-innovation-and-acceleration-center
http://econews.ir/fa/content/2968592
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343686/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%88-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 سرپرست جهاد دانشگاهی استان مرکزی خبر داد
 اعلام فراخوان جذب و پذیرش ایده های نوآورانه در مرکز نوآوری و شتابدهی جوانان استان مرکزی

 

 پژوهشگر تحولات جمعیت:

 27مهاجرفرستی ایران در حوزه نخبگان و مهاجرپذیری آن نیروی کار ساده است/سالانه 

 سال هستند 23تا  31اجرت می کنند/ مهاجران علمی در بازه سنی هزار نفر از کشور مه

 1400فروردین  22یکشنبه  12:03 - خبرگزاری برنا

قاسمی با انتقاد از نبود متولی درخصوص تحولات جمعیت تصریح کرد: موضوع مهاجرت 

در کشور ما مانند موضوع تحولات جمعیت، متولی خاصی ندارد هرچند که شورای اجتماعی 

و برخی از مجموعه های علمی و مطالعاتی پژوهش هایی  دانشگاهی جهادوزارت کشور، 

یک نهاد متولی در مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی رنج می بریم و آسیب انجام می دهند اما ما از نداشتن 

 می بینیم

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  22یکشنبه  19:14 - شعار سال

 ایران در حوزه نخبگان و مهاجرپذیری نیروی کار ساده؟مهاجرفرستی 

 

 خواهد شد "دانش بنیان"اقتصاد ایران در دهه چهارم انقلاب 

 1400فروردین  22یکشنبه  11:00 - رادیو گفت و گو

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1161032
https://shoaresal.ir/fa/news/337220/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://www.radiogoftogoo.ir/newsDetails/?m=179607&n=818097
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وی تغییر روند مدیریت آموزشی و جهت گیری نوین این رویه را از دیگر دلایل انقلاب فرهنگی در دوران جدید 

فت را در حوزه کیفی و کمی با ذکر نام مراکزی همچون دانشگاه شاهد، آزاد و کشور عنوان کرد و این پیشر

 تشریح کرد دانشگاهی جهادتربیت مدرس و مرکز نشر دانشگاهی، فرهنگستان علوم و 

 

 آغاز ثبت نام آزمون استخدامی نیروگاه انرژی اتمی

 1400فروردین  22یکشنبه  10:14 - ایسنا

محمود شکریان در گفت و گو با ایسنا، گفت: آزمون استخدامی شرکت تعمیرات و پشتیبانی 

 برگزار می شود دانشگاهی جهاداتمی توسط مرکز آزمون  نیروگاه های

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  22یکشنبه  10:24 - سپیدار آنلاین

 آغاز ثبت نام آزمون استخدامی نیروگاه انرژی اتمی

 1400فروردین  22یکشنبه  10:4۱ - ۱تیتر 

 ثبت نام آزمون استخدامی نیروگاه انرژی اتمی در کرج آغاز شد

 1400فروردین  22یکشنبه  14:39 - روزنامه بازار کار
 معاون آموزشی جهاد دانشگاهی البرز خبر داد

 م آزمون استخدامی نیروگاه انرژی اتمیآغاز ثبت نا

 1400فروردین  24سه شنبه  10:34 - برق نیوز

 ثبت نام آزمون استخدامی نیروگاه انرژی اتمی بوشهر

 1400فروردین  24سه شنبه  14:0۴ - نیروگاهیان

 تمی بوشهرثبت نام آزمون استخدامی نیروگاه انرژی ا

 1400فروردین  24سه شنبه  14:1۱ - خبرنامه دانشجویان ایران

 جزئیات ثبت نام آزمون استخدامی نیروگاه انرژی اتمی

 1400فروردین  24سه شنبه  1۴:44 - شعار سال

 آغاز ثبت نام آزمون استخدامی نیروگاه انرژی اتمی بوشهر

https://www.isna.ir/news/1400012211388/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
http://www.p-sepidar.ir/eghtesadi/252221-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C.html
http://titre1.ir/fa/news/192606/%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343668/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://barghnews.com/fa/news/45285/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://nirogahian.ir/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7/
https://iusnews.ir/fa/news-details/392024/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-/
https://shoaresal.ir/fa/news/337438/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
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 نمایشگاه دائمی عرضه محصولات بانوان قمی دایر شود

 1400فروردین  22یکشنبه  09:4۰ - باشگاه خبرنگاران

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم افزود: بانک جامع اطاعات زنان شاخص استان 

و تمام دستگاه های اجرایی در حال تدوین است تا برنامه ریزی  دانشگاهی جهادبا همکاری 

 در این حوزه با آگاهی و شناخت کافی باشد

  سایت دیگر: 4

 1400فروردین  22یکشنبه  10:24 - قم نیوز

 نمایشگاه دائمی عرضه محصولات بانوان قمی دایر شود

 1400فروردین  22یکشنبه  10:41 - اقتصاد آینده

 نمایشگاه دائمی عرضه محصولات بانوان قمی دایر شود

 1400فروردین  22یکشنبه  11:0۱ - تابناک قم

 نمایشگاه دائمی عرضه محصولات بانوان قمی دایر شود

 1400فروردین  22یکشنبه  11:20 - قم فردا

 نمایشگاه دائمی عرضه محصولات بانوان قمی دایر شود

 

 صادرات پوشاک به کشورهای همسایه در صورت حمایت از مشاغل خانگی

 1400فروردین  22یکشنبه  09:3۰ - ایسنا

https://www.yjc.ir/fa/news/7722274/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.qomnews.ir/fa/news/95908/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/280882/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://tabnakqom.ir/fa/news/954847/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.qomefarda.ir/25075
https://www.isna.ir/news/1400012211328/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
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مهسا لطفی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: به مدت دو سال دوره طراحی لباس را در 

با هدف کاهش نیاز به البسه خارجی و  90شهید بهشتی سپری و از سال  دانشگاهی جهاد

 بومی سازی لباس های روز دنیا خانه طراحی و دوخت راه اندازی کردم

 

 جزئیات فراخوان هجدهم؛

 عضو جدید هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی ۱311جذب 

 1400فروردین  22یکشنبه  09:14 - خبرگزاری مهر

نفر ... به گزارش خبرنگار مهر ، ثبت نام فراخوان جذب و استخدام  19 دانشگاهی جهاد 2

عضو هیأت علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی دانشگاه های علوم پزشکی به 

وده و ملاک ثبت نام در فراخوان متقاضیان گرفتن کد رهگیری صورت متمرکز و اینترنتی ب

 است

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  22یکشنبه  10:04 - فارساول 

 عضو جدید هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی 1۱00جذب و استخدام 

 1400فروردین  22یکشنبه  10:09 - دیار میرزا
 جزئیات فراخوان هجدهم اعلام شد؛

 عضو جدید هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی+ جزییات 1۱00جذب 

 1400فروردین  22یکشنبه  10:13 - ایسکانیوز

 عضو جدید هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی جذب می شوند 1۱00

 1400فروردین  22یکشنبه  10:24 - خبرنامه دانشجویان ایران

 عضو جدید هیئت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی 1۱00جذب 

 1400فروردین  22یکشنبه  11:44 - روزنامه بازار کار
 جزئیات فراخوان هجدهم؛

 عضو جدید هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی 1۱00جذب 

https://www.mehrnews.com/news/5186020/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://www.avalfars.ir/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-1800%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86/
http://diyarmirza.ir/1400/01/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/
http://www.iscanews.ir/news/1092766/%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://iusnews.ir/fa/news-details/391708/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343652/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
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 1400فروردین  22یکشنبه  13:44 - خبرگزاری دانشجو

 دانشگاه های علوم پزشکیعضو جدید هیئت علمی در  1۱00جذب 

 1400فروردین  23دوشنبه  00:0۰ - شعار سال

 عضو جدید هیات علمی 1۱00اعلام جزئیات فراخوان جذب 

 1400فروردین  23دوشنبه  09:49 - دانا

 عضو جدید هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی 1۱00جذب 

 

توانمندی، اثر تحریم ها را کاهش می دهد/چشم انداز حرکت به سمت توسعه فناوری قطار 

 پرسرعت

 4001فروردین  22یکشنبه  04:14 - خبرگزاری اقتصادی ایران

... 

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  22یکشنبه  03:4۱ - ایسنا
 معاون پژوهشی جهاددانشگاهی علم و صنعت با اشاره به پروژه موفق قطار ملی مترو:

 توانمندی، اثر تحریم ها را کاهش می دهد/چشم انداز حرکت به سمت توسعه فناوری قطار پرسرعت

 

 نماینده مردم زابل:

 از پروژه های جهاد دانشگاهی حمایت می کنیم

 1400فروردین  21شنبه  21:44 - ایسنا

https://snn.ir/fa/news/925475/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://shoaresal.ir/fa/news/337265/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
http://danakhabar.com/fa/news/1256329/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://econews.ir/fa/content/2968036
https://www.isna.ir/news/1400012111029/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://www.isna.ir/news/1400012111147/%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%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%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

محمد سرگزی نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی در نشست با رئیس سازمان 

در حوزه تحقیقات و  دانشگاهی جهادان با پیشرو خواندن مدیریت و برنامه ریزی اسن

 دانشگاهی جهادفناوری گفت: وظیفه خود می دانیم بر اساس ظرفیت ها و توانمندی های 

در کلان کشور امکان انتقال این دانش و تخصص را به استان فراهم نماییم و حمایت های لازم را از پروژه ها و 

 انجام خواهیم داد دانشگاهی جهادطرح های 

 

 دانشجویی راهت ادامه دارد در گیلان -راه اندازی پویش علمی 

 1400فروردین  21شنبه  21:09 - ایسنا

دانشجویی راهت  -سیده فاطمه شفیعی در گفت وگو با ایسنا، از راه اندازی پویش علمی 

مان دانشجویان معاونت فرهنگی ادامه دارد خبر داد و اظهار کرد: این پویش به همت ساز

استان گیلان و با همراهی و حمایت سازمان دانشجویان و سازمان انتشارات  دانشگاهی جهاد

 برگزار می شود 1399-1400کشور برای نیمسال دوم سال تحصیلی  دانشگاهی جهاد

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  21شنبه  21:43 - وزدی نی 3
 سرپرست معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی گیلان خبر داد:

 گیلان در دارد ادامه راهت دانشجویی –راه اندازی پویش علمی 

 

 دعوت به همکاری در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

 1400فروردین  21شنبه  1۴:1۰ - خبرگزاری صدا و سیما

https://www.isna.ir/news/1400012111133/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://www.8deynews.com/575324/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8A%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AA/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3071491/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه گروه علمی فرهنگی هنری خبرگزاری صدا وسیما به نقل 

ن ، ایجهاددانشگاهیاز روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به 

مرکز برای یکی از طرح های پژوهشی خود نیاز به نیروی همکار کارشناس در رشته های 

 ایشگاه داردمیکروبیولوژی و علوم آزم

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  21شنبه  1۴:29 - آریا

 دعوت به همکاری در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

 

 (۱411فروردین  33تا  3۱سازمان آگهی های هورگان)

 1400فروردین  21شنبه  14:0۴ - هورگان

 جهاد... اعطای مدرک  دانشگاهی جهادفرصت ویژه برای آموزش دوره های کوتاه مدت 

 استان فارس  دانشگاهی

 

 قطار ملی مترو جایگزین واردات می شود

 1400فروردین  21شنبه  13:42 - گزاری اقتصادی ایرانخبر

 1۱، شرکت مترو و دانشگاهی جهادماه اخیر با همکاری  1۱به گزارش خبرنگار مهر ، محققان کشور طی 

 شرکت دانش بنیان موفق به طراحی قطار متروی ملی شدند

http://www.aryanews.com/News/20210410172455933/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%D9%8A%DA%A9%D9%8A-%D9%88-%D8%B2%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://hourgan.ir/fa/news/9610/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%8621-%D8%AA%D8%A7-27-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-1400
http://econews.ir/fa/content/2967276
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 

 گپ و گفت با ایرج امیرنظامی، آهنگ ساز و ترانه سرای پیش کسوت ساکن مشهد + ویدئو

 1400فروردین  21شنبه  13:2۴ - نیوز راٰ  شهرآ

مشهد خدمات ارزنده ای ارائه می  دانشگاهی جهادبا پیروزی انقلاب اسلامی نیز به عنوان مربی موسیقی در 

 کند

 

 به منظور آشنایی محققان و فناوران با دارایی های فکری،

راه اندازی سایت تحلیل پتنت و جستجو اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی در 

 پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی

 1400فروردین  21شنبه  12:34 - ار کارروزنامه باز

du راه  جهاددانشگاهی/ ( توسط شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری البرز

 اندازی شد ... 

مدیر عامل این شرکت دانش بنیان با اشاره به حمایت های موثر پارک علم و فناوری البرز 

ت: پارک علم و فناوری البرز بستر و زمینه تعامل سازنده از شرکت های دانش بنیان و فناور گف جهاددانشگاهی

ای را با بخش های مختلف دولتی و خصوصی فراهم نموده که این شرایط به توسعه فعالیت های این شرکت 

 ها کمک میکند

  سایت دیگر: 6

 1400فروردین  21شنبه  21:09 - ایرنا

 نایی با اختراعات در البرز راه اندازی شدسایت آش

https://shahraranews.ir/fa/news/63552/%DA%AF%D9%BE%E2%80%8C%D9%88%E2%80%8C%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343637/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%AA%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%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-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%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
https://www.irna.ir/news/84290653/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  21شنبه  21:12 - در حاشیه

 سایت آشنایی با اختراعات در البرز راه اندازی شد

 1400فروردین  22یکشنبه  09:14 - ایسنا

 راه اندازی سایت تحلیل پتنت و آشنایی با اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی

 1400فروردین  22یکشنبه  09:1۱ - برخط نیوز

 یی با اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتیراه اندازی سایت تحلیل پتنت و آشنا

 1400فروردین  22یکشنبه  09:39 - سپیدار آنلاین

 سایت تحلیل پتنت و آشنایی با اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی راه

 1400فروردین  22یکشنبه  10:11 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 های صنعتی راه اندازی سایت تحلیل پتنت و آشنایی با اختراعات، علائم تجاری و طرح

 

 وقتی مسئولان از طرح صرفه جویی در برق استقبال نمی کنند!

 1400فروردین  21شنبه  12:34 - ایسنا

وی گفت: در واحد تحقیق و توسعه طراحی تولید قوی بودیم و در بخش بازار ضعف داشتیم 

به منظور تجاری سازی و رفع این ضعف،  99به همین دلیل در روزهای پایانی سال 

قزوین منعقد کردیم که پس از انعقاد قرارداد تجاری سازی با  جهاددانشگاهیقراردادی با 

 پروژه مشترک گرفته ایم  2تا به امروز  دانشگاهی جهاد

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  21شنبه  13:42 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 ح صرفه جویی در برق استقبال نمی کنند!وقتی مسئولان از طر

 1400فروردین  21شنبه  13:4۱ - دانا نیوز

 سید علیرضا عرشیها: چرا مسئولان از طرح صرفه جویی در برق استقبال نمی کنند!؟

https://darhashiyeh.com/news/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400012211300/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%AA%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/16181163033/launching-a-patent-analysis-site-and-getting-acquainted-with-inventions-trademarks-and-industrial-designs
http://www.p-sepidar.ir/eghtesadi/252206-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%AA%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87.html
http://econews.ir/fa/content/2968207
https://www.isna.ir/news/1400012110700/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/2967273
http://dananews.ir/2021/04/10/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%87%D8%A7-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D8%B1/
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 نمایش نامه خوانی شیطان در تابستان

 1400فروردین  21نبه ش 11:31 - ایسنا

است که توسط  19۰9به گزارش ایسنا، شیطان در تابستان نوشته میشل فور در سال 

داریوش مودبیان ترجمه شده و در قالب کتاب طنزآوران جهان نمایش به چاپ رسیده 

است ... ... این نمایش نامه با زبان طنز به سیاست های جنگ افروزانه حکومت آمریکا برای 

 چه بیشتر سلاح اشاره دارد فروش هر

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  21شنبه  12:14 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 نمایش نامه خوانی شیطان در تابستان

 1400فروردین  22یکشنبه  14:31 - خبر آنلاین

 خوانی با حضور فرزین پورمحبینمایش نامه 

 

 با رویکرد توسعه بازار؛

ناوری پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی راه اندازی می مرکز تجاری سازی و تبادل ف

 شود

 1400فروردین  21شنبه  10:30 - روزنامه بازار کار

https://www.isna.ir/news/1400012110606/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://econews.ir/fa/content/2967052
https://www.khabaronline.ir/news/1503764/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A8%DB%8C
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343623/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%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-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%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%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
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   1400روردین فروردین تا  1

با رویکرد  جهاددانشگاهیمرکز تجاری سازی و تبادل فناوری پارک علم و فناوری البرز 

 دوتوسعه بازار و فروش شرکتهای فناور مستقر با همکاری بخش خصوصی راه اندازی می ش

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  22یکشنبه  0۱:41 - سپیدار آنلاین

 مرکز تجاری سازی و تبادل فناوری پارک علم و فناوری البرز راه اندازی خواهد شد

 

 پتروشیمی جم حامی چاپ یک کتاب شد

 1400فروردین  21شنبه  09:40 - نفت ما

، کتاب تخصصی روش های "نفت ما  "انس رویدادهای مهم نفت و انرژیبه گزارش آژ

نیترات زدایی از آب اشامیدنی و پساب صنعتی با تالیف مازیار بحیرایی و محبوبه نوروزی 

 منتشر شد دانشگاهی جهادچم کریمی و حمایت شرکت پتروشیمی جم توسط انتشارات 

 

فتتاح دفتر جهاد دانشگاهی غرب مازندران در شهرستان تنکابن در نشست هماهنگی با 

حضور حجت الاسلام والمسلمین حاج سید مهدی هدایتی امام جمعه محترم شهرستان 

تنکابن دکتر سید امیرحسینی جو معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تنکابن ورئیس 

ران جهت تشکیل دفتر نمایندگی جهاد دانشگاهی در جهاد دانشگاهی استان مازند

 شهرستان تنکابن در فرمانداری تنکابن برگزار گردید.

 1400فروردین  21شنبه  09:40 - شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

http://www.p-sepidar.ir/eghtesadi/252192-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%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-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF.html
https://www.naftema.com/news/134256/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://siasi.ejna.ir/183/-/asset_publisher/g8MgYQPIefw4/content/id/30216477
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   1400روردین فروردین تا  1

... 

 

 مهمترین رویدادهای خبری استان اردبیل در هفته ای که گذشت

 1400فروردین  21شنبه  09:0۱ - ایرنا

استان اردبیل از صدور مجوز تاسیس مرکز نوآوری و شکوفایی با  دانشگاهی جهادرئیس 

 زمینه فعالیت گیاهان دارویی و گردشگری در این استان خبر داد

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  21شنبه  09:12 - در حاشیه

 مهمترین رویدادهای خبری استان اردبیل در هفته ای که گذشت

 

 سرپرست جهاد دانشگاهی استان خبر داد:

 فرصت شغلی در لرستان 2111ایجاد بیش از 

 1400فروردین  21شنبه  0۱:20 - ایسنا

دکتر امین سلاحورزیان در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه حوزه اشتغال از جمله بخش 

استان ملحق شده است، اظهار کرد: در این راستا  دانشگاهی جهادهایی است که به ساختار 

مجری سه طرح اشتغال زا بودیم و دو طرح الگوی نوین توسعه و ساماندهی مشاغل خانگی 

ی زنان سرپرست خانوار به اتمام رسیده و طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در حال اجرا و توانمندسازی اقتصاد

 است

https://www.irna.ir/news/84289663/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%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%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
https://darhashiyeh.com/news/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%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%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-4
https://www.isna.ir/news/1400012110373/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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  سایت دیگر: 6

 1400 فروردین 21شنبه  0۱:21 - برخط نیوز

 فرصت شغلی در لرستان 3000ایجاد بیش از 

 1400فروردین  21شنبه  0۱:2۱ - فصل تجارت

 فرصت شغلی در لرستان 3000ایجاد بیش از 

 1400فروردین  21شنبه  0۱:3۴ - فصل اقتصاد

 فرصت شغلی در لرستان 3000ایجاد بیش از 

 1400فروردین  21شنبه  09:12 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 فرصت شغلی در لرستان 3000ایجاد بیش از 

 1400فروردین  21شنبه  10:24 - اقتصادگردان
 سرپرست جهاد دانشگاهی استان خبر داد:

 فرصت شغلی در لرستان 3000ایجاد بیش از 

 1400فروردین  23دوشنبه  10:49 - روزنامه بازار کار
 سرپرست جهاد دانشگاهی استان خبر داد:

 فرصت شغلی در لرستان 3000ایجاد بیش از 

 

 مراقبت از پوست با انار

 1400فروردین  21شنبه  0۴:22 - ایسنا

، آنتی اکسیدان های دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی 

این میوه، پوست را در برابر رادیکال های آزاد محافظت می کند، بنابراین می توان برای 

 داشتن پوستی شاداب و سالم، از آب انار و روغن هسته انار استفاده کرد

  سایت دیگر: ۱۱

 1400فروردین  21شنبه  0۴:24 - برخط نیوز

 مراقبت از پوست با انار

https://www.barkhat.news/economic/161802654795/creating-more-than-3000-job-opportunities-in-lorestan
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/477076/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-3000-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/660043/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-3000-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://econews.ir/fa/content/2966763
http://eghtesadgardan.ir/fa/news/171378/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343689/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400012110343/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://www.barkhat.news/technology/161802318269/skin-care-with-pomegranate
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 1400فروردین  21شنبه  0۴:34 - پارسینه

 مراقبت از پوست با انار

 1400فروردین  21شنبه  0۴:44 - فرتاک نیوز

 تاثیر انار بر پوست

 1400فروردین  21شنبه  0۴:40 - اقتصاد آنلاین

 مراقبت از پوست با انار

 1400فروردین  21شنبه  0۱:0۱ - روزنامه اصفهان امروز

 مراقبت از پوست با انار

 1400فروردین  21شنبه  0۱:14 - صراط نیوز

 مراقبت از پوست با انار

 1400فروردین  21شنبه  0۱:1۴ - خبرگزاری اقتصادی ایران

 مراقبت از پوست با انار

 1400فروردین  21شنبه  09:34 - آفتاب نیوز

 مراقبت از پوست با انار

 1400فروردین  21شنبه  09:40 - سلام نو

 تضمین سلامت پوست با انار

 1400فروردین  21شنبه  11:04 - شمال نیوز

 مراقبت از پوست با انار

 1400فروردین  21شنبه  12:14 - خبر فوری

 مراقبت از پوست با انار

 

 دانش بنیان ها نیروی محرک قطار ملی شدند

 1400فروردین  20جمعه  22:2۴ - روزنامه جوان آنلاین

و مپنا  دانشگاهی جهادشرکت دانش بنیان و شرکت واگن سازی تهران،  1۱وی تأکید کرد: این پروژه با تلاش 

 منجر به تولید یک رام قطار شد

https://www.parsine.com/fa/news/697050/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-305819
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-519144
http://esfahanemrooz.ir/754948-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1.html
https://www.seratnews.com/fa/news/552959/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://econews.ir/fa/content/2966729
https://aftabnews.ir/fa/news/703652/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://www.salameno.com/news/55239613/%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://www.shomalnews.com/view/215615/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1/
https://www.khabarfoori.com/detail/2589883
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
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 رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر:

 صنایع نفت و گاز از شرکت های دانش بنیان استان بوشهر حمایت کنند

 1400فروردین  20جمعه  22:24 - خبرگزاری مهر

بوشهر این رویدادها را فرصت مناسبی برای اشتغال غیر مستقیم  دانشگاهی جهادرئیس 

دانست و بیان کرد: بیشترین مشکل استارت آپ ها و شتاب دهنده ها در زیرساخت ها 

 موعه های دولتی هستنداست که نیازمند کمک های مالی مج

  سایت دیگر: 7

 1400فروردین  20جمعه  23:34 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 صنایع نفت و گاز از شرکت های دانش بنیان استان بوشهر حمایت کنند

 1400فروردین  21شنبه  00:4۴ - اقتصاد آینده

 نایع نفت و گاز از شرکت های دانش بنیان استان بوشهر حمایت کنندص

 1400فروردین  21شنبه  10:34 - اتحاد خبر
 رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر:

 نندصنایع نفت و گاز از شرکت های دانش بنیان استان بوشهر حمایت ک

 1400فروردین  21شنبه  11:00 - سوک
 رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر:

 صنایع نفت و گاز از شرکت های دانش بنیان استان بوشهر حمایت کنند

 1400فروردین  21شنبه  11:21 - جنوب نیوز

 صنایع نفت و گاز از شرکت های دانش بنیان استان بوشهر حمایت کنند

 

https://www.mehrnews.com/news/5185157/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/2966630
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/280627/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C
http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/144548
http://sook.ir/fa/news/236104/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%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%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://www.jonoubnews.ir/fa/news/243697/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%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%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


 

 

 

 

 

12۴ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 استارتاپ ها؛ موثرترین عامل پیشرفت کشورهای توسعه یافته

 1400فروردین  20جمعه  19:1۴ - ایسنا

عنوان کرد: در  1400علی احمدی زاده روز جمعه در اختتامیه نخستین رویداد استارتاپی 

 جهادزی که مجموعه استانی باشد که با مجو 4استان بوشهر توانست جز  9۱سال 

کشور از معاونت علمی ریاست جمهوری دریافت کرد، مرکز نوآوری و شتابدهی  دانشگاهی

استان  دانشگاهی جهادرا افتتاح کند و با همراهی مجموعه پارک علم و فناوری و مرکز نوآوری و شتابدهی 

 بوشهر، اتفاقات خوبی در استان رقم خورد

  سایت دیگر: 7

 1400فروردین  20جمعه  19:1۱ - برخط نیوز

 استارتاپ ها؛ موثرترین عامل پیشرفت کشورهای توسعه یافته

 1400فروردین  20جمعه  20:14 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 استارتاپ ها؛ موثرترین عامل پیشرفت کشورهای توسعه یافته

 1400فروردین  20جمعه  23:2۴ - خلیج فارس

 استارتاپ ها؛ موثرترین عامل پیشرفت کشورهای توسعه یافته

 1400فروردین  21شنبه  09:30 - پایگاه خبری پیغام

 در بوشهر با معرفی سه ایده برتر 1400اختتامیه نخستین رویداد استارتاپی 

 1400فروردین  21شنبه  10:21 - مدیر اینفو

 استارتاپ ها؛ موثرترین عامل پیشرفت کشورهای توسعه یافته

 

 فروردین 31جزئیات استخدامی در نیروگاه اتمی بوشهر/ ثبت نام از 

 1400فروردین  20جمعه  1۱:2۰ - ارسخبرگزاری ف

استان بوشهر گفت: این آزمون در رشته های موردنیاز برق )در  دانشگاهی جهادرئیس 

کلیه گرایش ها شامل الکترونیک، قدرت، کنترل و مخابرات(، مکانیک، عمران، مهندسی 

https://www.isna.ir/news/1400012010236/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87
https://www.barkhat.news/technology/161797962885/startups-the-most-effective-factor-in-the-development-of-developed-countries
http://econews.ir/fa/content/2966570
https://pgnews.ir/module/news/391771/
http://peigham.ir/shownews.aspx?id=125248
http://www.modirinfo.com/content/4/72690/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7%D8%9B-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87
https://farsnews.ir/news/14000120000428/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86


 

 

 

 

 

12۱ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

شیمی، مهندسی هسته ای )گرایش های رآکتور، کاربرد پرتوها(، فیزیک هسته ای، ایمنی صنعتی، حسابداری، 

صنعتی(، بهداشت حرفه ای، منابع انسانی، امور مالی، طب کار و مدارک  مدیریت )گرایش ها دولتی، مالی و

 پزشکی برگزار می شود

  سایت دیگر: 4

 1400فروردین  20جمعه  19:49 - مشرق نیوز

 فروردین 20جزئیات استخدامی در نیروگاه اتمی بوشهر/ ثبت نام از 

 1400فروردین  21شنبه  09:4۴ - چغادک نیوز

 فروردین 20جزئیات استخدامی در نیروگاه اتمی بوشهر/ ثبت نام از 

 1400فروردین  21شنبه  10:29 - بوشهر نیوز

 فروردین 20از  جزئیات استخدامی در نیروگاه اتمی بوشهر/ ثبت نام

 1400فروردین  21شنبه  12:22 - گام خبر

 فروردین 20جزئیات استخدامی در نیروگاه اتمی بوشهر/ ثبت نام از 

 

 معرفی شد ۱411سه ایده برتر نخستین رویداد استارتاپی 

 1400فروردین  20جمعه  1۰:4۴ - ایسنا

استان  دانشگاهی جهاددر اختتامیه این استارتاپ که به همّت مرکز نوآوری و شتابدهی 

 20و  19، 1۱بوشهر و حمایت اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر طی سه روز )

 4تیم شرکت کننده فرصت داده شد تا در زمان  10فروردین ماه( فعالیت داشت، به هر 

دقیقه قالب نهایی ایده خود را به صورت مجازی به داوران ارائه دهند و در انتها نیز پاسخگوی سوالات داوران 

 باشند

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  20جمعه  1۴:01 - برخط نیوز

 معرفی شد 1400سه ایده برتر نخستین رویداد استارتاپی 

https://www.mashreghnews.ir/news/1201575/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://www.choghadaknews.ir/1400/01/21/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1/
http://bushehrnews.ir/6934/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1/
http://gamkhabar.ir/?news_id=101459
https://www.isna.ir/news/1400012010211/%D8%B3%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/161797140813/the-top-three-ideas-for-the-first-1400-startup-event-were-introduced
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  20جمعه  1۴:14 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 معرفی شد 1400سه ایده برتر نخستین رویداد استارتاپی 

 1400فروردین  20جمعه  1۱:2۰ - گاه خبرنگارانباش

 بوشهر با معرفی برترین ها پایان یافت 1400نخستین رویداد استارتاپی 

 1400فروردین  20جمعه  19:40 - ایمنا

 شدمعرفی  1400سه ایده برتر نخستین رویداد استارتاپی 

 1400فروردین  20جمعه  23:21 - خلیج فارس

 معرفی شد 1400سه ایده برتر نخستین رویداد استارتاپی 

 1400فروردین  22یکشنبه  01:00 - سوک

 1400تصاویر/ اولین رویداد استارتاپی 

 1400فروردین  23دوشنبه  10:49 - روزنامه بازار کار
 با محوریت دریا

 معرفی شد 1400سه ایده برتر نخستین رویداد استارتاپی 

 

 عکس - ۱411اولین رویداد استارتاپی 

 1400فروردین  20جمعه  14:4۰ - ایسنا

یان این رقابت مجازی، تیم مارینا )با ایده پارک تفریحی، درمانی مادر و کودک(، تیم در پا

کلینزی )با ایده جمع آوری آنلاین پسماند( و تیم مهرسان سبز )با ایده ساخت و آموزش 

 تزئینات از مواد بازیافتی( مقام اول تا سوم را کسب کردند

 

 رییس مرکز ملی پایش سیاست ها و برنامه های اشتغال مطرح کرد:

http://econews.ir/fa/content/2966493
https://www.yjc.ir/fa/news/7720651/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.imna.ir/news/485794/%D8%B3%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://pgnews.ir/module/news/391769/
http://sook.ir/fa/news/236107/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343688/%D8%B3%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400012010189/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 اورژانس کسب و کار ناجی بنگاه های اقتصادی و مانع تعدیل نیرو

 1400فروردین  20جمعه  14:10 - ایرنا

وی بیان کرد: اواسط سال گذشته ایده اورژانس کسب و کار مطرح و مطالعات لازم در این 

این مرکز به صورت رسمی توسط  دانشگاهی جهادزمینه انجام شد و پس از آن با مشارکت 

 وزیر تعاون افتتاح شد

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  20جمعه  14:12 - در حاشیه

 اورژانس کسب و کار ناجی بنگاه های اقتصادی و مانع تعدیل نیرو

 1400فروردین  20جمعه  14:21 - فصل تجارت

 اورژانس کسب و کار ناجی بنگاه های اقتصادی و مانع تعدیل نیرو

 1400فروردین  20جمعه  14:24 - فصل اقتصاد

 اورژانس کسب و کار ناجی بنگاه های اقتصادی و مانع تعدیل نیرو

 1400فروردین  20جمعه  1۰:41 - عصر بازار
 رییس مرکز ملی پایش سیاست ها و برنامه های اشتغال مطرح کرد:

 اورژانس کسب و کار ناجی بنگاه های اقتصادی و مانع تعدیل نیرو

 1400فروردین  21شنبه  09:04 - روزنامه بازار کار
 رییس مرکز ملی پایش سیاست ها و برنامه های اشتغال مطرح کرد:

 اورژانس کسب و کار ناجی بنگاه های اقتصادی و مانع تعدیل نیرو

 1400فروردین  21شنبه  10:21 - مدیر اینفو

 اورژانس کسب و کار ناجی بنگاه های اقتصادی و مانع تعدیل نیرو

 1400فروردین  21شنبه  10:40 - خبرگزاری صنایع
 رئیس مرکز ملی پایش سیاست ها و برنامه های اشتغال:

 دی و مانع تعدیل نیرو استراه اندازی اورژانس کسب و کار، ناجی بنگاه های اقتصا

 

https://www.irna.ir/news/84287395/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88
https://darhashiyeh.com/news/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/477012/%C2%AB%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D9%86%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/659961/%C2%AB%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D9%86%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88
http://www.asrebazar.com/Home/News/169478
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343614/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88
http://www.modirinfo.com/content/4/72691/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88
https://sanayepress.com/1400/01/20/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-2/
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 مطالبات مردمی؛ اولویت فعالان و نهادهای قرآنی

 1400فروردین  20جمعه  0۱:42 - ایکنا

اصفهان با اتحادیه تشکل های قرآنی استان در تهیه بانک اطلاعات  جهاددانشگاهیهمکاری 

ن ... حسین خاکساری هرندی، مدیرعامل اتحادیه مؤسسات و تشکل های فرهنگی قرآنیا

این استان  جهاددانشگاهیمردمی قرآن و عترت استان اصفهان اظهار کرد: پیرو درخواست 

مبنی بر همکاری با اتحادیه مؤسسات قرآنی اصفهان به منظور تهیه بانک جامع اطلاعات قرآنیان، اولین جلسه 

استان، بهنام افشاری، نماینده قرآنی  جهاددانشگاهیبا حضور مهدی ژیان پور، رئیس در این خصوص 

و داروغه از معاونت پژوهش اداره کل ارشاد اسلامی و مدیرعامل اتحادیه در محل اتحادیه برگزار  جهاددانشگاهی

 شد

 

 آیین تجلیل از خادمان قرآن خراسان رضوی

 1400فروردین  20جمعه  01:14 - ایکنا

... 

 

 جهاد دانشگاهی توانایی تامین هزینه ساخت آزمایشگاه های مرجع را ندارد

 1400فروردین  19پنجشنبه  21:44 - شعار سال

https://iqna.ir/fa/news/3963218/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/3963250/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://shoaresal.ir/fa/news/336780/%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%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%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-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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کشور در گفت وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی  دانشگاهی جهادشعار سال :حمیدرضا طیبی، رئیس 

پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ایجاد آزمایشگاه های مرجع در کشور اظهار کرد: ایجاد آزمایشگاه های 

 مرجع یک کار حاکمیتی بوده و جز در موارد خاص سودآور نیست

 

 فراخوان سومین جشنواره نمای مطلوب در قم اعلام شد

 1400فروردین  19پنجشنبه  1۴:4۴ - شهر بیست

به گزارش شهر بیست به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، این جشنواره با مشارکت اداره 

واحد  دانشگاهی جهادسازی استان قم، سازمان نظام مهندسی استان قم و کل راه و شهر

استان قم در محورهای مختلف عکاسی شامل نماهای تاریخی زیبا و با هویت اسلامی، 

ایرانی و متناسب با اقلیم قم )به ویژه مصالح آجری(، نماهای مسکونی مطلوب و ایجاد الگو برای منطقه و 

 ایجاد آشفتگی بصری شده اند برگزار می شود نماهای نامطلوب که باعث

 

 کسب و کار اسلامی بیشتر از تولید ثروت به ارزش آفرینی می انجامد

 1400فروردین  19پنجشنبه  1۴:30 - ایکنا

برای تمییز دادن کسب و کار اسلامی  جهاددانشگاهیوی درباره شاخصی که در این واحد 

از غیر اسلامی است، ادامه داد: دو شاخص قراردادی برای این موضوع در نظر گرفته ایم 

ه کسب و کار در حوزه ترویج مفاهیم و ارزش های اسلامی این شاخص ها شامل اینست ک

 قدم بر دارد و یا کاری که انجام می شود و کسبی که اتفاق می افتد منتج شده از تعالیم اسلامی باشد

https://shahr20.ir/34986/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1/
https://iqna.ir/fa/news/3963088/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF
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   1400روردین فروردین تا  1

 

 99قرارداد ترک تشریفات شهرداری در سال  429جزییات 

 1400فروردین  19پنجشنبه  1۰:1۴ - عصر شهروند

پیمانکار  ۴00، با بیش از 1399... شهرداری تهران در سال واحد علامه طباطبایی  دانشگاهی جهاد: پیمانکار –

حقیقی و حقوقی، قرارداد منعقد کرد و هزاران پروژه را تعریف و به پیمانکار واجد شرایط ارجاع داد و هزاران 

 میلیارد تومان قرارداد امضا شد

 

تحقق تفاهم نامه امضایی با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور/ بهره برداری از طرح های 

 متعدد علمی استان به زودی با حضور سورنا ستاری

 1400فروردین  19پنجشنبه  1۰:10 - ری خراسان شمالیاستاندا

شجاعی تاکید بر ساخت هشت پژوهش سرای دانش آموزی در شهرستانها نیز داشت و از 

گلایه کرد و افزود: مسیر اعتبارات  دانشگاهی جهادعدم پیشرفت طرح اصلاح به نژادی دام از 

 بوده است دانشگاهی جهاد مشخص نشده و این کوتاهی از سمت دانشگاهی جهاداز سوی 

  سایت دیگر: 4

 1400فروردین  19پنجشنبه  1۱:1۴ - خبرگزاری مهر
 استاندار خراسان شمالی خبر داد؛

 تحقق تفاهم نامه های خراسان شمالی و معاونت علمی ریاست جمهوری

 1400فروردین  19پنجشنبه  19:14 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 تحقق تفاهم نامه های خراسان شمالی و معاونت علمی ریاست جمهوری

 1400فروردین  19پنجشنبه  19:21 - اقتصاد آینده

 الی و معاونت علمی ریاست جمهوریتحقق تفاهم نامه های خراسان شم

https://asrshahrvand.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/280312/
http://garmeh.nkhorasan.ir/RContent/BKRR3IK-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%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%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-.aspx
https://www.mehrnews.com/news/5184646/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://econews.ir/fa/content/2965762
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/280399/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88
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 1400فروردین  19پنجشنبه  21:02 - تابناک خراسان شمالی

 معاونت علمی ریاست جمهوریتحقق تفاهم نامه های خراسان شمالی و 

 

 نخستین نمونه قطار ملی مترو در پایتخت رونمایی شد

 1400فروردین  19پنجشنبه  14:14 - خبرگزاری اقتصادی ایران

بر اساس این گزارش این پروژه با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 

مجموعه صنعتی  4شرکت دانش بنیان و  1۱همکاری شرکت های مختلف داخلی از جمله 

، مپنا و ایریکو ، بر اساس تجربیات دانشگاهی جهادبه نام های شرکت واگن سازی تهران، 

 ل واگن ها صورت پذیرفته استنس 3سال گذشته در استفاده از  20

  سایت دیگر: 9

 1400فروردین  19پنجشنبه  14:44 - همشهری

 رونمایی از قطار ملی مترو |تصاویر 

 0014فروردین  19پنجشنبه  14:3۰ - برخط نیوز

 رونمایی از اولین نمونه قطار ملی مترو -تصاویر 

 1400فروردین  19پنجشنبه  1۰:03 - ایسنا

 مراسم رونمایی از نخستین نمونه قطار ملی مترو

 1400فروردین  19پنجشنبه  1۴:49 - خبر آنلاین

 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  0۰:21 - وقت نیوز

 رونمایی از نخستین نمونه قطار ملی مترو / تصاویر

 1400فروردین  20جمعه  11:34 - بولتن نیوز

 رونمایی از نخستین نمونه قطار ملی مترو

 1400فروردین  20جمعه  22:00 - کیهان

http://www.tabnaknkhorasan.ir/fa/news/954146/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
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
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
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 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 ۱17اضافه شدن 

 1400فروردین  19پنجشنبه  14:11 - افق تهران

 جهادشرکت دانش بنیان و سه مجموعه بزرگ نظیر  1۱سورنا ستاری در ادامه اضافه کرد: 

 و شرکت واگن سازی تهران در طراحی، ساخت قطعات، تکنولوژی و  دانشگاهی

 

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

 4001فروردین  19پنجشنبه  13:42 - ایرنا

ایر و س جهاددانشگاهیستاری با اشاره به بهره برداری قطار ملی مترو تاکید کرد: با تلاش 

شرکت های داخلی، ایران امروز دارای دانش فنی طراحی و ساخت واگن مترو است، امروز 

درصد این قطارها داخلی 2۰یک رام قطار مترو به بهره برداری می رسد در حالی که قبلا 

 ماه، هفت واگن که یک رام قطار را تشکیل می دهند با تلاش 1۱سازی شده بود اما در این پروژه در عرض 

و مپنا و واگن سازی تهران داخلی سازی شدند و دانش فنی و طراحی آن به  دانشگاهی جهادشرکت و  1۱

درصد داخلی سازی رسیده است، به این ترتیب ما امروز دارای دانش فنی طراحی و ساخت واگن  ۱4حدود 

 مترو هستیم

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


 

 

 

 

 

13۰ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  19پنجشنبه  13:44 - در حاشیه

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

 1400فروردین  19پنجشنبه  1۰:34 - خبرگزاری صدا و سیما

 افتتاح طرح های دانش بنیان

 

برگزاری وبینار آموزشی سواد مالی در کسب و کار و دفترداری قانونی حسابداری در شرکت 

 های تعاونی

 1400فروردین  19پنجشنبه  13:44 - اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

 جهادبه اطلاع کلیه تعاون گران استان اصفهان می رساند برای شرکت در وبینارهای آموزشی، از سوی 

 گواهی نامه آموزشی معتبر اعطا خواهد شد دانشگاهی

 

 یک فعال حوزه مشاغل خانگی مطرح کرد؛

 ورود به بازارهای جهانی با اجرای درست طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

 1400فروردین  19پنجشنبه  13:24 - ایسنا

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://isfahan.mcls.gov.ir/fa/news/237223/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400011909619/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

است،  دانشگاهی جهادوی در ادامه درباره طرح ملی توسعه مشاغل خانگی که مجری آن 

گفت: این طرح بسیار مناسب است، اما به نظر می رسد هنوز به اهداف اصلی خود نرسیده 

اصفهان با برپایی دوره های آموزشی متنوع، تلاش بسیاری  دانشگاهی جهاداست، البته 

 برای رسیدن به این هدف دارد

 

بنیان؛ ستاری: دانش فنی طراحی واگن مترو را  طرح کلان ملی و دانش 7بهره برداری از 

 داریم؛ شهریور ماه امسال واکسیناسیون با واکسن آنفولانزای ایران ساخت انجام می شود

 1400فروردین  19پنجشنبه  12:44 - بنیاد ملی نخبگان

، شرکت مپنا و واگن سازی تهران دانشگاهی جهادمجموعه  3شرکت دانش بنیان و  1۱

 اشتنددر این پروژه همکاری د

  سایت دیگر: 7

 1400فروردین  19پنجشنبه  13:10 - عصر پرس
 ستاری:

 توسعه شرکت های دانش بنیان بزرگترین دستاورد اقتصاد دانش بنیان است

 1400فروردین  19پنجشنبه  1۰:43 - شورای عالی انقلاب فرهنگی
 دکتر ستاری:

 شهریور ماه امسال واکسیناسیون با واکسن آنفولانزای ایران ساخت انجام می شود

 1400فروردین  20جمعه  12:3۴ - خبرگزاری دانشجو

ستاری: دانش فنی طراحی واگن مترو را داریم؛ شهریور ماه امسال واکسیناسیون با واکسن آنفولانزای ایران 

 ساخت انجام می شود

 1400فروردین  21شنبه  11:4۴ - لتدو

طرح کلان ملی و دانش بنیان؛ ستاری:شهریور ماه امسال واکسیناسیون با واکسن آنفولانزای  4بهره برداری از 

 ایران ساخت انجام می شود

https://www.bmn.ir/fa-IR/News/News/111279/%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%B2-5-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%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%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9B-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://asrpress.ir/fa/news/23526/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://sccr.ir/News/16839/1/-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/924877/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%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%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://dolat.ir/detail/361646
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  21شنبه  12:0۰ - سبز البرز

 ن ساخت انجام می شودستاری:شهریور ماه امسال واکسیناسیون با واکسن آنفولانزای ایرا

 

 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 

 جهادبنیان و همکاری سه مجموعه ساخت گفت: پیش از شروع کار شرکت های دانش 

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

ماه به مرحله  1۱شرکت دانش بنیان طی  1۱درصد بومی سازی شده بود اما اکنون با تلاش این مجموعه ها و 

 درصد یک قطار، بومی سازی شده است ۱4ای رسیدیم که بیش از 

  ت دیگر:سای 7

 1400فروردین  19پنجشنبه  13:09 - ایسکانیوز

 ساخت اولین واکسن آبزیان/ در تولید قطار مترو خودکفا شدیم

 1400فروردین  19پنجشنبه  13:24 - ملیت

 ساخت اولین واکسن آبزیان/ در تولید قطار مترو خودکفا شدیم

 1400فروردین  19پنجشنبه  13:2۴ - دانا
 معاون علمی و فناوری مطرح کرد؛

 ساخت اولین واکسن آبزیان/ در تولید قطار مترو خودکفا شدیم

 1400فروردین  19پنجشنبه  13:44 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 ساخت اولین واکسن آبزیان/ در تولید قطار مترو خودکفا شدیم

 1400فروردین  19پنجشنبه  1۱:44 - بسیج

 ساخت اولین واکسن آبزیان/ در تولید قطار مترو خودکفا شدیم

https://sabzalborz.ir/2021/04/10/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7/
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
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
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 

 سال آینده ۱1هزار واگن مترو در  7حناچی: نیاز به 

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

 

شرکت دانش  1۱شهردار تهران افزود: در این پروژه ساخت قطار مترویی با بکارگیری 

، شرکت دانشگاهی جهادمجموعه بزرگ صنعتی شامل شرکت واگن سازی تهران،  4بنیان، 

 ریلی مپنا و شرکت پیرووان ترمز، ریلی طراحی و ساخت اولین قطار مترویی ملی در کشور محقق شد

  سایت دیگر: 4

 1400فروردین  19پنجشنبه  13:32 - آریا

 سال آینده 10هزار واگن مترو در  4حناچی: نیاز به 

 1400فروردین  19پنجشنبه  13:44 - تحلیل بازار

 سال آینده 10هزار واگن مترو در  4نیاز به 

 1400فروردین  19پنجشنبه  14:01 - بازار مشترک

 سال آینده 10هزار واگن مترو در  4نیاز به 

 1400فروردین  19پنجشنبه  14:14 - آفتاب نیوز

 رونمایی از نخستین قطار ملی مترو |تصاویر

 

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

 و نیاز داریمهزار واگن متر 7آینده 

 1400فروردین  19پنجشنبه  11:2۴ - همشهری

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
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
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

، شرکت مپنا و دانشگاهی جهادمجموعه  3شرکت دانش بنیان و  1۱در این پروژه بزرگ 

 ر آن بودندواگن سازی درگی

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  19نبه پنجش 11:30 - برخط نیوز

هزار واگن مترو  4شهردار تهران: در ده سال آینده  -رونمایی از اولین قطار ملی مترو با دستور رئیس جمهور 

 نیاز داریم

 1400فروردین  19پنجشنبه  413:4 - سلام نو

 از نخستین قطار ملی مترو رونمایی شد

 

 تولید یک رام قطار مترویی هفت واگنه

 1400روردین ف 19پنجشنبه  11:24 - باشگاه خبرنگاران

حناچی گفت: ضمن دستیابی به اهداف مذکور، با بومی سازی فناوری ساخت قطار مترو و 

مجموعه بزرگ صنعتی شامل واگن سازی  4شرکت دانش بنیان،  1۱با به کار گیری از 

، شرکت ریلی مپنا و شرکت تی یو وان ترمز ریلی، طراحی و ساخت دانشگاهی جهادتهران، 

 نخسین قطار مترویی ریلی در کشور محقق شد

  سایت دیگر: 2

 4001فروردین  19پنجشنبه  11:4۱ - افکار نیوز

 توضیحات حناچی درمورد تولید یک رام قطار مترویی

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

 تولید یک رام قطار مترویی هفت واگنه

 1400فروردین  19پنجشنبه  14:10 - شفاف نیوز

 تولید یک رام قطار مترویی هفت واگنه

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
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
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 

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

 1400فروردین  19پنجشنبه  11:20 - ایرنا

ماه با  1۱شهردار تهران ادامه داد: طراحی و ساخت یک رام قطار هفت واگنه در مدت 

و همچنین چهار شرکت بزرگ صنعتی از جمله شرکت واگن  شرکت دانش بنیان 1۱تلاش 

 ، مپنا لوکوموتیو و تیوان ترمز انجام شددانشگاهی جهادسازی تهران، 

  سایت دیگر: 4

 1400فروردین  19پنجشنبه  11:21 - در حاشیه

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

 1400فروردین  20جمعه  03:34 - نصیر نیوز

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

 1400فروردین  21شنبه  00:1۱ - شرق

 واگن مترو نیاز داریم 4000سال 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

 

هزار  7سال آینده به  ۱1هزار شغل پایدار در صورت تولید انبوه قطار داخلی/در  ۱7ایجاد 

 واگن مترو نیازمندیم

 1400 فروردین 19پنجشنبه  11:20 - ایلنا

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/
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
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

مجموعه بزرگ صنعتی،  4شرکت دانش بنیان و  1۱در این پروژه بومی سازی با مشارکت 

و شرکت تیووان ترمز ریلی محقق  دانشگاهی جهادشرکت واگن سازی تهران، شرکت مپنا، 

 شد

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  19پنجشنبه  14:42 - شعار سال

 1400واگن در  104تولید 

 

 شرکت دانش بنیان در ساخت یک رام قطار ملی ۱3مشارکت 

 1400فروردین  19پنجشنبه  11:14 - آریا

و  دانشگاهی جهادشرکت دانش بنیان و سه مجموعه بزرگ نظیر  1۱ -خبرگزاری آریا 

 شرکت واگن سازی تهران در طراحی، ساخت قطعات، تکنولوژی و 

  سایت دیگر: 2

 1400ردین فرو 19پنجشنبه  11:33 - پیام مازند

 شرکت دانش بنیان در ساخت یک رام قطار ملی 1۱مشارکت 

 1400فروردین  19پنجشنبه  12:10 - خبر یزد

 شرکت دانش بنیان در ساخت یک رام قطار ملی 1۱مشارکت 

 1400فروردین  19پنجشنبه  1۴:00 - فردا شهر

 شرکت دانش بنیان در ساخت یک رام قطار ملی 1۱مشارکت 

 

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
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
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 واگنه مترویی با دستور رئیس جمهور 3بهره برداری از تولید یک رام قطار 

 1400فروردین  19پنجشنبه  11:0۱ - ایسنا

شرکت دانش بنیان و شرکت واگن سازی تهران،  1۱تلاش وی تاکید کرد: این پروژه با 

و مپنا منجر به تولید یک رام قطار شد تمامی زیر سیستم ها مطابق با  دانشگاهی جهاد

 استانداردهای بین المللی در این پروژه و در کشور تولید شده است

  سایت دیگر: 2

 1400فروردین  19پنجشنبه  11:12 - برخط نیوز

 واگنه مترویی با دستور رئیس جمهور ۴بهره برداری از تولید یک رام قطار 

 1400فروردین  19پنجشنبه  12:11 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 واگنه مترویی با دستور رئیس جمهور ۴بهره برداری از تولید یک رام قطار 

 1400فروردین  19پنجشنبه  12:40 - تین نیوز

 واگنه مترویی با دستور رئیس جمهور ۴بهره برداری از تولید یک رام قطار 

 

 آزمایشگاه جهاد دانشگاهی مشهد

 1400فروردین  19پنجشنبه  11:0۰ - نی نی بان

مشهد، یکی از آزمایشگاه های این شهر است که می توانید با  دانشگاهی جهادآزمایشگاه 

 تعرفه دولتی، آزمایش های مختلف دوران بارداری خود را در آن انجام دهید

 

 معاون علمی رئیس جمهور تاکید کرد؛

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
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-228978
https://niniban.com/fa/news/228176/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%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%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

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

 مترو شدواگن 

 1400فروردین  19پنجشنبه  10:44 - ایسنا

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

درصد این 2۰وز یک رام قطار مترو به بهره برداری می رسد در حالی که پیشتر و گفت: امر

واگن که یک رام قطار  ۴ماه،  1۱قطارها داخلی سازی شده بود اما در این پروژه در عرض 

و مپنا و واگن سازی تهران داخلی سازی شدند و  دانشگاهی جهادشرکت و  1۱را تشکیل می دهند با تلاش 

 درصد داخلی سازی رسیده است ۱4حی آن به حدود دانش فنی و طرا

  سایت دیگر: 6

 1400فروردین  19پنجشنبه  10:4۴ - برخط نیوز

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

 1400فروردین  19پنجشنبه  11:29 - خبرگزاری اقتصادی ایران

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

 1400ین فرورد 19پنجشنبه  12:2۱ - 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

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

 1400فروردین  19پنجشنبه  13:4۴ - ایران اکونومیست

 ی به همت دانش بنیان هاستاری : تولید نخستین واکسن آبزیان و آنفلوآنزای انسان

 

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
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
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

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

 مترو

 1400فروردین  19پنجشنبه  10:44 - بنیاد ملی نخبگان

راحی سیستم رانش برای تامین و ط دانشگاهی جهاددر این طرح ملی مجموعه هایی چون 

، مپنا لوکوموتیو برای طراحی سیستم بوژی ، واگن سازی تهران با هدف تامین مجموعه 

 بدنه، تزیینات داخلی و مونتاژ و تیوان ترمز با طراحی در و ترمز همکاری کردند

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  21شنبه  10:3۴ - دولت

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

 1400فروردین  21شنبه  10:4۱ - 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

 1400فروردین  19پنجشنبه  10:21 - ایسنا

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

 گاهیدانش جهادنخستین قطار ملی مترو در گفت وگو با ایسنا گفت: یکی از وظایف اصلی 

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

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  19پنجشنبه  10:42 - قدس آنلاین

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

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/
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


 

 

 

 

 

14۰ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  19پنجشنبه  11:29 - خبرگزاری اقتصادی ایران

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

 1400فروردین  19پنجشنبه  11:34 - خبرگزاری صدا و سیما

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

 1400فروردین  19پنجشنبه  14:44 - تین نیوز
 معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی تأکید کرد؛

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

 1400فروردین  19پنجشنبه  1۴:3۰ - 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

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

 

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

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

 است

 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 شودباشند و به 

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
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


 

 

 

 

 

14۴ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

  سایت دیگر: 6

 1400فروردین  19پنجشنبه  10:23 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 انشگاهی استدهه فعالیت علمی و فناورانه جهاد د4طراحی 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  14:3۰ - 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  14:14 - افق تازه
 مدیر پروژه طراحی و ساخت سیستم رانش مترو در جهاد دانشگاهی علم و صنعت:

 ت علمی و فناورانه جهاد دانشگاهی استدهه فعالی4طراحی و ساخت سیستم رانش مترو حاصل 

 1400فروردین  20جمعه  12:02 - آریا

 دهه فعالیت علمی جهاد دانشگاهی است 4ش مترو حاصل طراحی و ساخت سیستم ران

 

 با حضور معاون استاندار خراسان رضوی صورت گرفت؛

 برگزاری آیین تجلیل از خادمان برگزیده کشوری قرآن کریم

 1400فروردین  19پنجشنبه  0۱:41 - داری خراسان رضویاستان

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، محمدصادق براتی در این 

و با حضور اساتید قرآنی برگزار شد، اظهار  دانشگاهی جهادمراسم که به میزبانی سازمان 

به فرموده امام باقر علیه کرد: قرآن تضمین کننده سعادت بشری در دو جهان است و 

 السلام مانند دو ستاره تابناک )خورشید و ماه( صحنه زندگی انسان را منور می سازد

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
http://ostandari.khorasan.ir/RContent/5IK87HX-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85.aspx


 

 

 

 

 

14۱ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  19پنجشنبه  09:4۰ - خبرگزاری صدا و سیما

 برگزاری آیین تجلیل از خادمان برگزیده کشوری قرآن کریم

 1400فروردین  19پنجشنبه  10:30 - موج
 محمدصادق براتی:

 مشهد، میزبان برگزاری آیین تجلیل از خادمان برگزیده کشوری قرآن کریم

 

 قطار متروی ملی در ایستگاه اول

 1400فروردین  19پنجشنبه  0۱:44 - ایرنا

در این زمینه گفت: سیستم رانش شامل بخش  دانشگاهی جهادحمید رضا طیبی رییس 

 H، بخش انتقال انرژی الکتریکی به قطار مترو یا SCnSکنترل مرکزی یا 

  سایت دیگر: 7

 1400فروردین  19پنجشنبه  0۱:44 - در حاشیه

 قطار متروی ملی در ایستگاه اول

 1400فروردین  19پنجشنبه  10:2۴ - شعار سال

 ر متروی ملی امروز وارد مدار حرکت می شودنخستین قطا

 1400فروردین  19پنجشنبه  10:4۴ - دانشجو خبرگزاری

 قطار متروی ملی در ایستگاه اول

 1400فروردین  19پنجشنبه  12:34 - فرادید

 بهره برداری از اولین قطار متروی ملی

 1400فروردین  20جمعه  11:40 - نصیر نیوز

 قطار متروی ملی در ایستگاه اول

https://www.iribnews.ir/fa/news/3069435/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-372803
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
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/


 

 

 

 

 

149 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 

 رئیس جهاد دانشگاهی قزوین درمصاحبه با صبح قزوین:

توانمند شدند/ راه اندازی مرکز  نفر در طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار۱۱۱

 نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی باهدف تجاری سازی

 1400فروردین  19پنجشنبه  0۱:30 - صبح قزوین

فرشاد پیله چی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین با اشاره به فعالیت های 

 99ل در سا دانشگاهی جهادقزوین در سال گذشته اظهار کرد: مجموعه  دانشگاهی جهاد

نیز همچون سال های گذشته به فعالیت های خود ادامه داد البته با وجود شیوع کرونا 

 شرایط بسیار سخت تر بود

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  19پنجشنبه  09:4۴ - دانا
 رئیس جهاد دانشگاهی قزوین:

نفر در طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار توانمند شدند/ راه اندازی مرکز نوآوری و 111

 شتابدهی جهاد دانشگاهی باهدف تجاری سازی

 

 عبور توسعه مترو از تحریم و کرونا

 1400 فروردین 19پنجشنبه  00:0۱ - همشهری

قطارهای فعلی مورد استفاده در خطوط مترو با مشارکت شرکت های خارجی و سهم 

درصدی شرکت های داخلی در کشور ساخته و مونتاژ شده اند اما در قطار ملی شرکت 30

ماه تلاش شبانه روزی  1۱درصدی داشته اند و این قطار حاصل ۱4های داخلی سهم 

https://sobheqazvin.ir/news/349289/%DB%B1%DB%B1%DB%B1%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF--%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%87%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%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://www.dana.ir/News/1722621.html
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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، مپنا و ایریکو دانشگاهی جهادازجمله شرکت واگن سازی تهران، مجموعه صنعتی 4شرکت دانش بنیان، 1۱

 است

 

 انتشار مجموعه کرونا روایت توسط انتشارات جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  21:40 - جماران

... 

 

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی مطرح کرد:

 لزوم زیبایی شناسی مجدد مفاهیم قرآنی برای جوانان

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  19:00 - ایسنا

 1۱وارید در آیین تجلیل از خادمان برگزیده کشوری قرآن کریم که امروز، جعفر مر

خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: مفتخریم  دانشگاهی جهادفروردین ماه، در سازمان 

که در مشهد و در جوار مضجع شریف امام رضا)ع( در جلسه تکریم خادمان قرآنی هستیم 

رادی هستند که هم از جهت فعالیت های قرآنی، هم تاثیرگذاری بر و آقایان سادات فاطمی و غراب جزء اف

 فضاهای فرهنگی، اجتماعی و بین الملل در اندیشه های قرآنی سرآمد و الگویی برای جوانان بوده اند

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  21شنبه  13:2۰ - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 نیازمند بازپیرایی مفاهیم اخلاقی و معنوی در جامعه هستیم

https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1504322
https://www.isna.ir/news/1400011809210/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.farhang.gov.ir/fa/news/576123/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
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 خادمان مشهدی برگزیده کشوری قرآن کریم تجلیل شدند

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  1۱:49 - ایسنا

 1۱ین مراسم که امروز، سید محمدجواد سادات فاطمی، استاد و پیشکسوت قرآنی، در ا

خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: پس از  دانشگاهی جهادفروردین ماه، در سازمان 

سال فعالیت قرآنی به این نتیجه رسیده ام که نباید به افراد روانخوانی، تجوید و  40

د، چراکه هر شخصی روخوانی قرآن تدریس کرد، بلکه باید نوجوانان و جوانان این سرزمین را عاشق قرآن کر

 ممکن است از راهی عاشق قرآن شود

 

 رشته های دریایی غیر شیلاتی جزو نیازهای هرمزگان است

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  1۱:34 - ایرنا

 دانشگاهی جهادحجت الاسلام والمسلمین عبادی زاده روز چهارشنبه در دیدار با مسوولان 

هرمزگان اظهار داشت: حقوق و تجارت دریایی از جمله رشته های متناسب با ظرفیت ها 

 که با اهتمام ویژه قابلیت تاسیس در دانشگاه ها را دارند و نیازهای این استان است

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  1۱:3۴ - در حاشیه

 رشته های دریایی غیر شیلاتی نیز جزو نیازهای هرمزگان است

https://www.isna.ir/news/1400011809201/%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84287044/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://darhashiyeh.com/news/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 برگزاری کارگاه های آموزشی برای شتابدهی کسب وکارهای فناورانه جوانان

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  1۱:31 - خبرگزاری برنا

به گزارش برنا آذربایجان غربی، محمدحسین حسنی درخصوص برگزاری کارگاه های 

آموزشی درخصوص برنامه شتابدهی کسب وکارهای فناورانه جوانان گفت: براساس تفاهم 

 "منش"امضا شد، برای راه اندازی مرکز  شگاهیدان جهادنامه ای که بین ورزش و جوانان با 

 میلیون تومانی در نظر گرفته شد224بودجه 

 

 پیام نویسنده اقتصاد سیاسی جهانی به فارسی زبانان

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  1۴:2۰ - ایسنا

، جان رونهیل، دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان انتشارات 

استاد دانشگاه واترلو در پیامی ویدئویی که در اختیار این سازمان قرار داده، اظهار کرد: 

 سلام گرم خود را از شهر واترلو به شما می فرستم

  سایت دیگر: 6

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  1۴:3۴ - فصل تجارت

 پیام نویسنده اقتصاد سیاسی جهانی به فارسی زبانان

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  1۴:43 - فصل اقتصاد

 پیام نویسنده اقتصاد سیاسی جهانی به فارسی زبانان

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  1۴:43 - آرمان اقتصادی

 نی به فارسی زبانانپیام نویسنده اقتصاد سیاسی جها

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1161667
https://www.isna.ir/news/1400011809165/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/476729/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%C2%AB%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/659586/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%C2%AB%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://armaneghtesadi.com/610188/1400/01/18/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81/
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 1400فروردین  1۱چهارشنبه  1۱:42 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 پیام نویسنده اقتصاد سیاسی جهانی به فارسی زبانان

 1400فروردین  21شنبه  10:34 - خبرگزاری صبا

 پیام نویسنده کتاب اقتصاد سیاسی جهانی برای ایرانی ها

 1400فروردین  22یکشنبه  02:14 - خبرگزاری برنا
 از شهر واترلو؛
 اب اقتصاد سیاسی جهانی به ایران سلام کردنویسنده کت

 

 معاون استاندار تاکید کرد

 عبور از موج چهارم کرونا با همراهی مردم

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  1۰:3۰ - ایسنا

فروردین ماه در آیین تجلیل از خادمان برگزیده کشوری قرآن  1۱محمدصادق براتی امروز 

خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: از  دانشگاهی جهادکریم که در سازمان مرکزی 

رضوی به وضعیت  امروز متاسفانه شرایط مشهد مقدس و برخی شهرهای استان خراسان

 قرمز درآمده است

 

 نشت تصاویر تلفن گیمینگ آینده لنوو+عکس

 1400 فروردین 1۱چهارشنبه  1۰:24 - خبرگزاری تابناک

http://econews.ir/fa/content/2964836
https://www.khabargozarisaba.com/174172/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1162601
https://www.isna.ir/news/1400011809143/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%AC-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
https://www.tabnak.ir/fa/news/1044648/%D9%86%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
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شمارش معکوس تا حرکت قطار ملی روی ریل خودکفایی/ ساخت قلب تپنده قطار ملی 

  دانشگاهی جهادمترو به همت 

 

 مجمع خیران قرآنی در کشور تشکیل می شود

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  1۰:0۱ - ایسنا

حجت الاسلام و المسلمین علی مولانوری در آیین تجلیل از خادمان برگزیده کشوری قرآن 

خراسان رضوی برگزار شد،  دانشگاهی دجهافروردین ماه، در سازمان  1۱کریم که امروز، 

اظهار کرد: ربع قرن است که برنامه تکریم از خادمان قرآن کریم، به عنوان یکی از فعالیت 

 های قرآنی کشور برگزار می شود

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  1۰:10 - برخط نیوز

 مجمع خیران قرآنی در کشور تشکیل می شود

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  1۱:14 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 مجمع خیران قرآنی در کشور تشکیل می شود

 

 در نشست خبری از کشف گونه گیاهی جدید

 کشف گونه گیاهی جدید به نام علمی فیلیپانش پویانی

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  1۰:01 - خبرگزاری صدا و سیما

https://www.isna.ir/news/1400011809120/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.barkhat.news/art/161779554283/the-quranic-charities-association-is-formed-in-the-country
http://econews.ir/fa/content/2964774
https://www.iribnews.ir/fa/news/3068928/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
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به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه گروه علمی فرهنگی هنری خبرگزاری صدا و سیما به 

، آقای محسن پویان مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان جهاددانشگاهینقل از روابط عمومی 

فروردین در نشست خبری از کشف گونه  1۱خراسان جنوبی  دانشگاهی جهاددارویی 

 ( خبر دادPsEidtnarsE ttranaddگیاهی جدید به نام فیلیپانش پویانی )

 

 معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

 نابسامانی های جوانان استفعالیت های قرآنی پتانسیل ارزشمندی برای 

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  1۰:00 - ایسنا

تجلیل از خادمان برگزیده کشوری فروردین ماه در آیین  1۱دکتر فاطمه محرری امروز 

خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: ما با  دانشگاهی جهادقرآن کریم که در سازمان 

دانشجویان در ارتباط هستیم و آگاه هستیم امروزه دانشجویان درگیر نابسامانی ها و 

در همه مراحل زندگی، استرس هایی هستند که در شرایط کنونی وجود دارد، فعالیت های قرآنی می تواند 

 درسی، اشتغال و

 

 گونه گیاهی فیلیپانش پویانی در خراسان جنوبی کشف شد

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  14:1۱ - خبرگزاری تسنیم

https://www.isna.ir/news/1400011809113/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/18/2480628/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

خراسان جنوبی ظهر  دانشگاهی جهادع تحقیقات گیاهان دارویی محسن پویان مدیر مجتم

امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: محل جمع آوری نمونه این گیاه در 

 جنوب شهرستان بیرجند ارتفاعات باقران و بند امیر شاه بوده است

 

 نخستین نمونه قطار ملی فردا رونمایی می شود

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  14:1۰ - خبرگزاری صدا و سیما

این امر با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همکاری شرکت های مختلف 

مجموعه صنعتی به نام های شرکت واگن  4شرکت دانش بنیان و  1۱اخلی از جمله د

سال گذشته در استفاده  20، مپنا و ایریکو، براساس تجربیات دانشگاهی جهادسازی تهران، 

 نسل واگن ها صورت پذیرفته است 3از 

  سایت دیگر: 2

 1400فروردین  1۱نبه چهارش 14:4۱ - آریا

 نخستین نمونه قطار ملی فردا رونمایی می شود

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  19:12 - ایران جیب

 نخستین نمونه قطار ملی فردا رونمایی می شود

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  20:30 - شیرازه

 نخستین نمونه قطار ملی فردا رونمایی می شود

 

 هی جدید به نام علمی فیلیپانش پویانی کشف شدگونه گیا

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  14:11 - خبرگزاری اقتصادی ایران

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
http://econews.ir/fa/content/2964619
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1۱خراسان جنوبی امروز چهارشنبه  جهاددانشگاهیمحسن پویان، مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 

 PsEidtnarsE ttranaddفروردین در نشست خبری از کشف گونه گیاهی جدید به نام فیلیپانش پویانی)

 ( خبر داد

 

 رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی:

 جهاد دانشگاهی با برگزاری مسابقات قرآنی توانست جایگاه خود را در کشور باز کند

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  14:49 - ایسنا

فروردین ماه در آیین تجلیل از خادمان برگزیده  1۱دکتر سید علی اکبر شمسیان امروز 

خراسان رضوی برگزار شد،  دانشگاهی جهادکشوری قرآن کریم که در سازمان مرکزی 

 هادجی در دانشگاه ها به اظهار کرد: بعد از انقلاب فرهنگی، بسیاری از فعالیت های فرهنگ

فعالیت های قرآنی بود که از روی اخلاص، صداقت  جهاددانشگاهیواگذار شد و یکی از رویکردهای  دانشگاهی

 و امانت داری برگزار شد

 

 نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

 جهاد دانشگاهی ظرفیت وصل کردن حلقه دانشگاه ها و صنایع را دارد

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  14:23 - ایسنا

ده ولی فقیه در هرمزگان، در این دیدار اظهار کرد: مقام معظم رهبری)مدظله العالی( نماین

 هادجامسال را به عنوان سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نام گذاری کردند و سهم 

https://www.isna.ir/news/1400011809046/%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1
https://www.isna.ir/news/1400011809005/%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%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

و جامعه نخبگانی و دانشگاهی در تحقق این شعار و همچنین در راستای تمدن سازی در گام دوم  دانشگاهی

 نقلاب اسلامی، نقش بسیار مهمی دارندا

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  14:11 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 جهاد دانشگاهی ظرفیت وصل کردن حلقه دانشگاه ها و صنایع را دارد

 

 قلب تپنده قطار مترو ملی با همت جهادی به حرکت درآمد

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  14:1۰ - برخط نیوز

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

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

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

 درصد تولید داخل رونمایی خواهد شد ۱4فروردین ماه( از قطار مترو ملی با  19فردا پنج شنبه ) 

  سایت دیگر: ۱2

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  14:31 - تحلیل بازار

 قلب تپنده قطار مترو ملی با همت جهادی به حرکت درآمد

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  14:3۴ - خبرگزاری دانشجو

 درصد تولید داخلی ۱4کت درآمد / رونمایی از قطار ملی با قلب تپنده قطار مترو ملی با همت جهادی به حر

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  14:43 - خبرگزاری تسنیم

 نخستین قطار مترو ملی فردا رو نمایی می شود

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  14:11 - دی ایرانخبرگزاری اقتصا

 نخستین قطار مترو ملی فردا رو نمایی می شود

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  14:4۱ - دانا نیوز

 قطار مترو ساخت جهاددانشگاهی رونمایی شد

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  14:42 - اایلن
 فردا انجام می شود؛

http://econews.ir/fa/content/2964622
https://www.barkhat.news/technology/161778864331/the-beating-heart-of-the-national-metro-train-moved-with-jihadist-efforts
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
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 رونمایی از قطار مترو ملی با حضور رییس جمهور

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  1۰:49 - مشرق نیوز

 قطار ملی فردا رونمایی می شود

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  1۴:04 - کارآفرینان اقتصاد

 قلب تپنده قطار مترو ملی با همت جهادی به حرکت درآمد

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  1۴:0۴ - یکتا پرس

 حرکت قلب تپنده قطار مترو ملی با همت جهادی

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  1۴:19 - ناطقان

 قطار ملی فردا رونمایی می شود

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  1۱:00 - عصر امروز

 قلب تپنده قطار مترو ملی با همت جهادی به حرکت درآمد

 1400فروردین  19پنجشنبه  10:41 - 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

 

 دبیر کارگروه کاهش موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با قدس آنلاین:

 داروی ترک اعتیاد مدنظر دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر چیست؟

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  14:01 - قدس آنلاین

این در حالی است که پیش از این بسیاری از کارشناسان تصور می کردند داروی گیاهی 

 دجهامدنظر مومنی همان دتوکسین است؛ یعنی داروی تولیدی پژوهشکده گیاهان دارویی 

که از عصاره گیاه تلخ بیان)سوفورا آلو پکرویید( از گیاهان بومی استان کرمان  دانشگاهی

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/
http://qudsonline.ir/news/746723/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


 

 

 

 

 

1۰0 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 جهادبه عنوان اولین داروی گیاهی درمان اعتیاد در مراسمی با حضور رییس  99اد مرد14گرفته شده است که 

 و رییس سازمان غذا و دارو رونمایی شد دانشگاهی

 

 قلب تپنده قطار مترو ملی با همت جهادی به حرکت درآمد

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  13:24 - باشگاه خبرنگاران

، جهاددانشگاهیانجام این مگا پروژه فناورانه کشور که به همت پژوهشگران و مهندسان 

شرکت دانش بنیان، تکمیل و به مرحله بهره  1۱شرکت واگن سازی تهران، شرکت مپنا و 

برداری رسید از آن جهت حائز اهمیت است که خیلی ها باور نداشتند که این کار مهم در 

داخل و به ویژه بخش سیستم پیچیده کنترلی آن قابل انجام باشد، اما با دانش و تلاش جهادی طراحی و تولید 

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

درصد قیمت یک قطار را تشکیل  30از آن به عنوان مغز، قلب و ماهیچه های یک قطار نامبرده شده و حدود 

 ر واحد علم و صنعتد جهاددانشگاهیمی دهد به بهترین شکل و با پیشرفته ترین فناوری توسط جهادگران 

 انجام گرفت

  سایت دیگر: 7

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  14:1۰ - در حاشیه

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

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  14:4۰ - ایرنا
 با حضور رییس جمهوری؛

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

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  14:49 - آریا

 مت جهادی به حرکت درآمدقلب تپنده قطار مترو ملی با ه

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  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

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/


 

 

 

 

 

1۰1 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 

 گونه گیاهی جدید در خراسان جنوبی به ثبت رسید

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  12:1۴ - ایرنا

روز چهارشنبه در خراسان جنوبی  دانشگاهی جهادمدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 

نشست خبری درباره نحوه ثبت جهانی این گونه گیاهی گفت: گیاهانی که در سراسر استان 

جمع آوری می شوند، در مجموعه ای به نام هرباریوم گردآوری خواهند شد و در زمینه 

 گیاه شناسی سه نوع منطقه ای، ملی و جهانی وجود دارد

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  12:19 - در حاشیه

 گونه گیاهی جدید در خراسان جنوبی به ثبت جهانی رسید

 

 به ثبت جهانی رسید "فیلیپانش پویانی"گونه گیاهی 

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  12:1۰ - پایگاه خبری خاورستان

 جهادهان دارویی به گزارش خبرنگار خاورستان، محسن پویان مدیرمجتمع تحقیقات گیا

خراسان جنوبی صبح امروز در نشست خبری از کشف جدیدی در گونه گیاهی  دانشگاهی

 خبر داد "فیلیپانش پویانی"به نام 

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  13:14 - دانا
 مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی:

 به ثبت جهانی رسید+فیلم "فیلیپانش پویانی"گونه گیاهی 

https://www.irna.ir/news/84287034/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://darhashiyeh.com/news/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://www.khavarestan.ir/news/99515/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://www.dana.ir/News/1722391.html


 

 

 

 

 

1۰2 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 

 نمایی از نخستین نمونه قطار ملی مترورو

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  12:01 - آریا

 

این امر با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همکاری شرکت های مختلف 

مجموعه صنعتی به نام های شرکت واگن  4شرکت دانش بنیان و  1۱داخلی از جمله 

نسل واگن ها  3سال گذشته در استفاده از  20، مپنا و ایریکو، براساس تجربیات دانشگاهی جهادسازی تهران، 

 صورت پذیرفته است

  سایت دیگر: ۱2

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  12:24 - خبر یزد

 رونمایی از نخستین نمونه قطار ملی مترو

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  13:43 - پیام مازند

 یی از نخستین نمونه قطار ملی مترورونما

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  13:40 - خبرگزاری تسنیم

 قطار ملی مترو فردا رونمایی می شود

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  14:13 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 ی می شودقطار ملی مترو فردا رونمای

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  14:44 - نیوزآفتاب 

 قطار ملی مترو فردا رونمایی می شود

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  14:10 - جهان نیوز

 قطار ملی مترو فردا رونمایی می شود

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  1۴:1۴ - شبکه خبر

 رونمایی از نخستین نمونه قطار ملی؛ جمعه

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  23:14 - هم اندیشی

 قطار ملی مترو فردا رونمایی می شود

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/


 

 

 

 

 

1۰3 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  19پنجشنبه  01:2۴ - خبر جنوب

 در چهار گوشه ایران

 1400فروردین  19پنجشنبه  12:0۱ - ابنا

 رونمایی از نخستین نمونه قطار ملی مترو

 1400فروردین  19پنجشنبه  12:11 - خبرگزاری اهل بیت

 رونمایی از نخستین نمونه قطار ملی مترو

 1400فروردین  19پنجشنبه  14:34 - باشگاه خبرنگاران

 رونمایی از نخستین نمونه قطار ملی مترو

 1400فروردین  19نجشنبه پ 1۴:11 - روزنامه اقتصاد برتر

 رونمایی از نخستین نمونه قطار ملی مترو

 

 توسط مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی؛

 گونه گیاهی جدید به نام علمی فیلیپانش پویانی کشف شد

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  11:4۰ - ایسنا

خراسان جنوبی امروز  جهاددانشگاهیمحسن پویان، مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 

فروردین در نشست خبری از کشف گونه گیاهی جدید به نام فیلیپانش  1۱چهارشنبه 

 ( خبر داد PsEidtnarsE ttranaddپویانی)

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  12:31 - خبرگزاری صدا و سیما

 ثبت جهانی گونه گیاهی جدید به همت محقق بیرجندی

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  12:4۴ - خبرگزاری برنا

 ثبت جهانی گونه گیاهی جدید به همت محقق بیرجندی

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  13:3۰ - شبستان
 توسط مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

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
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/
https://www.isna.ir/news/1400011808744/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF
http://www.iribnews.ir/fa/news/3068627/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1161384
http://shabestan.ir/detail/News/1043734


 

 

 

 

 

1۰4 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 گونه گیاهی جدید به نام علمی فیلیپانش پویانی کشف شد

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  14:13 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 ام فیلیپانش پویانی در خراسان جنوبی کشف شدگونه گیاهی جدید به ن

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  14:1۰ - خبر فوری

 کشف گونه گیاهی جدید با نام علمی فیلیپانش پویانی

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  14:1۰ - برخط نیوز

 گونه گیاهی جدید به نام علمی ) فیلیپانش پویانی( شناسایی شد

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  14:4۴ - ایلنا

 گونه گیاهی جدید به همت محقق بیرجندی ثبت جهانی شد

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  1۰:30 - آرا خبر

 گونه گیاهی جدید به نام فیلیپانش پویانی در خراسان جنوبی کشف شد

 

 رونمایی قطار ملی ایرانی با حضور رئیس جمهور

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  11:22 - خبرگزاری اقتصادی ایران

واگنه مترویی در تهران است  ۴د افتتاح طرح تولید یک رام قطار یکی از این طرح ها که قرار است رونمایی شو

 شرکت دانش بنیان به نتیجه رسیده است 1۱با همکاری  دانشگاهی جهادکه توسط محققان 

 

 فردا؛ رونمایی از نخستین نمونه قطار ملی مترو

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  11:04 - خبرگزاری صدا و سیما

http://econews.ir/fa/content/2964501
https://www.khabarfoori.com/detail/2585257
https://www.barkhat.news/technology/161778870659/a-new-plant-species-was-identified-with-the-scientific-name-poupani-philippines
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1059876-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://ara-news.ir/fa/news/64859/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF
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


 

 

 

 

 

1۰4 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 

این امر با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همکاری شرکت های مختلف 

مجموعه صنعتی به نام های شرکت واگن  4شرکت دانش بنیان و  1۱داخلی از جمله 

نسل واگن ها  3سال گذشته در استفاده از  20، مپنا و ایریکو، براساس تجارب دانشگاهی جهادسازی تهران، 

 ستصورت پذیرفته ا

  سایت دیگر: 33

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  11:14 - ایلنا

 قطار ملی مترو به راه افتاد

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  11:24 - آریا

 رونمایی از نخستین نمونه قطار ملی مترو؛ فردا

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  411:3 - پایگاه خبری اعتماد

 نخستین نمونه قطار ملی مترو رونمایی می شود

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  12:30 - ایسنا

 فردا از نخستین نمونه قطار ملی مترو رونمایی می شود

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  12:34 - برخط نیوز

 فردا از اولین نمونه قطار ملی مترو رونمایی می شود

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  12:44 - شهر فردا

 فردا از نخستین نمونه قطار ملی مترو رونمایی می شود

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  12:4۱ - همشهری

 رونمایی از نخستین قطار ملی مترو

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  13:43 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 فردا از نخستین نمونه قطار ملی مترو رونمایی می شود

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  14:1۰ - خبرگزاری دانشجو

 فردا از نخستین نمونه قطار ملی مترو رونمایی می شود

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  14:32 - اینتر آز

 فردا از نخستین نمونه قطار ملی مترو رونمایی می شود

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  14:44 - دانا

 تین نمونه قطار ملی مترو رونمایی می شودفردا از نخس

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  14:4۱ - خبر آنلاین

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
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
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 فردا رونمایی از قطار ملی مترو با حضور رئیس جمهور

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  1۰:44 - تین نیوز

 نخستین نمونه قطار ملی مترو رونمایی می شود

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  1۴:23 - پایگاه خبری ملی

 فردا رونمایی از قطار ملی مترو با حضور رئیس جمهور

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  1۱:30 - پرسایران 

 رونمایی از نخستین نمونه قطار ملی؛ فردا

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  22:22 - شعار سال

 فردا از نخستین نمونه قطار ملی مترو رونمایی می شود

 1400فروردین  19پنجشنبه  02:3۱ - شبکه الکوثر

 فردا از نخستین نمونه قطار ملی مترو رونمایی می شود

 1400فروردین  19پنجشنبه  10:4۴ - روزنامه سپهر

 نخستین نمونه قطار ملی مترو رونمایی می شود

 1400فروردین  19پنجشنبه  12:1۰ - استانداری تهران

 ر تهرانارونمایی از نخستین قطار ملی مترو به صورت ویدیوکنفرانسی توسط رئیس جمهور و با حضور استاند

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

 نخستین نمونه قطار ملی مترو در پایتخت رونمایی شد

 1400فروردین  19پنجشنبه  13:44 - دی نیوز 3

 رونمایی از نخستین قطار ملی مترو

 1400فروردین  19ه پنجشنب 14:2۱ - رو تیتر

 نخستین نمونه قطار ملی مترو در پایتخت رونمایی شد

 

 نقش سازنده مادر سالم در سلامت جامعه و خانواده

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  10:24 - یکتا پرس

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
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.yektapress.com/fa/news/23838/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87


 

 

 

 

 

1۰۴ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

به گزارش گروه اجتماعی یکتاپرس، دکتر خدیجه شادجو، جراح و متخصص زنان و فلوشیپ 

وص در این خص جهاددانشگاهیلاپاروسکوپی پیشرفته و آندومتریوز پژوهشگاه ابن سینای 

 باید از چند منظر مورد بررسی قرار گیردگفت: سلامت زنان 

  سایت دیگر: 4

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  10:49 - پایگاه خبری نما

 نقش سازنده مادر سالم در سلامت جامعه و خانواده

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  10:43 - اطلاع نیوز

 تندرستی کودک چگونه تضمین می شود

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  13:40 - 34تدبیر 

 کودک چگونه تضمین می شودتندرستی 

 1400فروردین  21شنبه  0۰:42 - اینتیتر

 مادر سالم، تندرستی کودک را تضمین می کند

 

 رویداد عکاسی فتوواک با موضوع نمای مطلوب برگزار می شود

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  09:23 - ایسنا

واحد استان قم و در راستای تحقق  جهاددانشگاهیبه همت شهرداری قم و با همکاری 

اهداف سومین جشنواره نمای مطلوب جهت ترویج الگوی مناسب برای نماهای شهری و 

معرفی ارزش های معماری بومی و توجه به فرهنگ معماری ایرانی اسلامی، رویداد عکاسی 

 فتوواک برگزار می شود

 

https://www.namanews.com/News/277589/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://www.etelanews.com/fa/news/214115/%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://tadbir24.ir/fa/news/122552/%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://intitr.net/1400/01/21/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%8C-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/
https://www.isna.ir/news/1400011808502/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%88%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 

 

 

 

 

1۰۱ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 شمارش معکوس تا حرکت قطار ملی روی ریل خودکفایی؛

 ساخت قلب تپنده قطار ملی مترو به همت جهاد دانشگاهی

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  0۱:44 - ایسنا

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

 دانش بومی سیستم رانش مترو در این مجموعه آغاز شد

  سایت دیگر: 6

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  09:04 - تین نیوز

 ساخت قلب تپنده قطار ملی مترو به همت جهاد دانشگاهی

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  09:39 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 ساخت قلب تپنده قطار ملی مترو به همت جهاد دانشگاهی

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  10:34 - پرشین خودرو

 ساخت پیشرانه قطار ملی مترو به همت جهاد دانشگاهی

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  10:44 - شهر فردا

 ساخت قلب تپنده قطار ملی مترو به همت جهاد دانشگاهی

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  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  10:2۱ - رو تیتر

 ساخت قلب تپنده قطار ملی مترو به همت جهاد دانشگاهی

 

 یادداشت/

 آزاده ای که اسیر نامداری خویش شد

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
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/


 

 

 

 

 

1۰9 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  00:42 - جماران

... پایگاه خبری جماران: درگذشت  دانشگاهی جهاد*دانش آموخته فلسفه دین و استادیار 

فضای شوکه کننده ای بر عموم مردم و اهالی  1400مرحوم نامداری در ابتدای سال 

فرهنگ حاکم کرد و موجی از ابراز احساسات را در فضای مجازی به راه انداخت و موضوعی 

 است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت

 

 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  1۱چهارشنبه  00:20 - ایسنا

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

شرکت دانش بنیان، تکمیل و به مرحله بهره  1۱شرکت واگن سازی تهران، شرکت مپنا و 

 برداری رسید

  سایت دیگر: 6

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  01:14 - خبرگزاری اقتصادی ایران

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

 شد

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  10:2۱ - خبرگزاری مهر
 جمهور؛ با حضور رئیس

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

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  12:34 - آرا خبر

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

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  12:41 - موج رسا

https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1504166
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
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


 

 

 

 

 

1۴0 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 قطار ملی ایرانی رونمایی می شود

 0140فروردین  1۱چهارشنبه  13:04 - پایداری ملی )پدافند غیر عامل(

 قطار ملی ایرانی رونمایی می شود

 1400فروردین  21شنبه  22:0۰ - فناوری و نوآوری

 افتتاح خط تولید واکسن آنفلوانزا

 

درصد و سهم جوانان  21هزار میلیارد تومان به طرح های اشتغال زا/ سهم زنان  ۱23پرداخت 

 درصد 22

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  00:1۰ - خبرگزاری فارس

این طرح ملی شامل سه مرحله : شناسایی مزیت ها و فرصت ها، توانمندسازی متقاضیان 

ذیل با همکاری سازمان تجاری سازی  و اتصال به بازار بوده و در قالب سه برنامه به شرح

بعنوان نهاد تسهیل گر در دست اجرا  دانشگاهی جهادفناوری و اشتغال دانش آموختگان 

 و پیاده سازی است: 

  سایت دیگر: ۱۱

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  00:1۱ - برخط نیوز

 درصد 33درصد و سهم جوانان  30سهم زنان  -هزار میلیارد تومان به طرح های اشتغال زا  13۴پرداخت 

 1400فروردین  1۱ارشنبه چه 00:2۱ - فصل تجارت

 درصد 33درصد و سهم جوانان  30هزار میلیارد تومان به طرح های اشتغال زا/ سهم زنان  13۴پرداخت 

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  00:44 - تازه ترین ها

 درصد 33درصد و سهم جوانان  30هزار میلیارد تومان به طرح های اشتغال زا/ سهم زنان  13۴پرداخت 

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  01:00 - کارآفرینان اقتصاد

 درصد 33درصد و سهم جوانان  30هزار میلیارد تومان به طرح های اشتغال زا/ سهم زنان  13۴پرداخت 

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  01:3۰ - اقتصاد آنلاین
 مدیر کل سیاستگذاری اشتغال وزارت کار مطرح کرد؛

 هزار میلیارد تومان به طرح های اشتغال زا13۴پرداخت 

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://farsnews.ir/news/14000116000940/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-30-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88
https://www.barkhat.news/economic/161773842888/payment-of-137-thousand-billion-tomans-to-employment-generating-projects-the-share-of-women-is-30-and-the-share-of-youth-is-33
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/476394/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-137-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-30-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-33-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://www.tazetarinha.com/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-137-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C/
http://karafarinaneeghtesad.ir/News/SingleNews?Id=92369
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-518450


 

 

 

 

 

1۴1 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  09:09 - شبکه ایران کالا

 33درصد و سهم جوانان  30هزار نفر با اجرای قانون مشاغل خانگی/ سهم زنان  21اشتغال زایی برای بیش از 

 درصد

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  09:33 - تولید ایرانی

 درصد 33درصد و سهم جوانان  30هزار میلیارد تومان به طرح های اشتغال زا/ سهم زنان  13۴پرداخت 

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  09:39 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 هزار میلیارد تومان به طرح های اشتغال زا13۴پرداخت 

 1400فروردین  1۱هارشنبه چ 10:01 - یکتا پرس

 هزار میلیارد تومان به طرح های اشتغال زا 13۴ازوجی: پرداخت 

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  10:24 - پایگاه خبری تحلیلی حرا
 درصد 33درصد و سهم جوانان  30سهم زنان 
 ارد تومان به طرح های اشتغال زاهزار میلی 13۴پرداخت 

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  11:30 - روزنامه کسب و کار

 هزار میلیارد تومان به طرح های اشتغال زا 13۴پرداخت 

 

 ظرفیت های اقتصاد دانش بنیان در استان سمنان/ حمایت از تولید و رفع موانع

 1400فروردین  1۴سه شنبه  44:22 - تحلیل بازار

فاطمه منصوری با بیان اینکه پایه های اساسی اجرای اقتصاد دانش محور نیروی انسانی خلاق و جوان است، 

، دانشگاهی جهادتاکید کرد: در استان سمنان با ایجاد هماهنگی و هم افزایی های انجام شده بین دانشگاه ها، 

مراکز رشد و بخش خصوصی، اکوسیستم فناوری و کار آفرینی شکل بنیاد نخبگان، پارک علم و فناوری و 

 گرفته است

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  10:23 - معدن مدیا

 ظرفیت های اقتصاد دانش بنیان در استان سمنان/ حمایت از تولید و رفع موانع

https://www.iktv.ir/newsdetail/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C/61904/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-21-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-30-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-33-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF
http://www.hamiyetolideirani.ir/news/26248/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-137-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%A7-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-30-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-33
http://econews.ir/fa/content/2963750
https://www.yektapress.com/fa/news/23836/%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-137-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7
http://haraa.ir/fa/news/163565/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-137-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7
https://kasbokarnews.ir/1400/01/18/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B1%DB%B3%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C/
https://www.tahlilbazaar.com/news/82128/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88
https://madanmedia.ir/capacities-of-knowledge-based-economy-in-semnan-province-supporting-production-and-removing-barriers/


 

 

 

 

 

1۴2 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 

کارخانه نوآوری  2وژی های بهینه سازی آب و فاضلاب اجرا شود/ راه اندازی مطالعه تکنول

 در سمنان

 1400فروردین  1۴سه شنبه  2:432 - خبرگزاری فارس

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان تصریح کرد: در استان سمنان با ایجاد 

، بنیاد نخبگان، دانشگاهی جهادهماهنگی و هم افزایی های انجام شده بین دانشگاه ها، 

پارک علم و فناوری و مراکز رشد و بخش خصوصی، اکوسیستم فناوری و کارآفرینی شکل 

 گرفته است

  سایت دیگر: 7

 1400فروردین  1۱به چهارشن 01:04 - ایسنا
 معاون رئیس جمهور:

 کارآفرینی با اعتبارات دولتی توسعه نمی یابد/ لزوم تعیین تکلیف اراضی پارک علم و فناوری

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  0۱:04 - برخط نیوز

 ضرورت تعیین تکلیف اراضی پارک علم و فناوری -کارآفرینی با اعتبارات دولتی توسعه نمی یابد 

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  0۱:13 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 کارآفرینی با اعتبارات دولتی توسعه نمی یابد/ لزوم تعیین تکلیف اراضی پارک علم و فناوری

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  10:44 - ایلنا
 معاون رئیس جمهوری در سمنان مطرح کرد:

 بخش خصوصی میدان دار توسعه رویه های علمی و فناورانه در کشور است

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  13:1۰ - خبر آنلاین

 تغییر نگرش برای توسعه مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در استان ایجاد شده است

 

https://farsnews.ir/news/14000117001015/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B3
https://www.isna.ir/news/1400011808370/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81
https://www.barkhat.news/technology/161776632330/entrepreneurship-does-not-develop-with-government-funding-the-need-to-assign-the-lands-of-the-science-and-technology-park
http://econews.ir/fa/content/2963736
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1059494-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.khabaronline.ir/news/1502377/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

 

1۴3 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

کارخانه نوآوری  2شود/ راه اندازی مطالعه تکنولوژی های بهینه سازی آب و فاضلاب اجرا 

 در سمنان

 1400فروردین  1۴سه شنبه  21:44 - خبرگزاری فارس

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان تصریح کرد: در استان سمنان با ایجاد 

، بنیاد نخبگان، دانشگاهی جهادنشگاه ها، هماهنگی و هم افزایی های انجام شده بین دا

پارک علم و فناوری و مراکز رشد و بخش خصوصی، اکوسیستم فناوری و کارآفرینی شکل 

 گرفته است

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  0۱:1۴ - ایسنا

 درخواست استاندار برای راه اندازی سه کارخانه نوآوری در سمنان

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  10:14 - ایلنا
 همزمان با سفر ستاری به سمنان مطرح شد؛

 ن سمنانپیشنهاد راه اندازی سه کارخانه نوآوری در استا

 

 مسیر توسعه کشور با تغییر اقتصاد منبع محور به دانش محور هموارتر می شود

 1400فروردین  1۴سه شنبه  21:22 - باشگاه خبرنگاران

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان تصریح کرد: در استان سمنان با ایجاد 

، بنیاد نخبگان، دانشگاهی جهادهماهنگی و هم افزایی های انجام شده بین دانشگاه ها، 

پارک علم و فناوری و مراکز رشد و بخش خصوصی، اکوسیستم فناوری و کار آفرینی شکل 

 گرفته است

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  13:1۰ - خبر آنلاین

https://farsnews.ir/news/14000117001015/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400011808371/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1059498-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/7717783/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/news/1502375/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1


 

 

 

 

 

1۴4 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان:
 محور به دانش محور هموارتر می شود مسیر توسعه کشور با تغییر اقتصاد منبع

 

 دیدار اعضای جهاد دانشگاهی خوزستان با نماینده ولی فقیه

 1400فروردین  1۴سه شنبه  20:21 - ایسنا

استان  جهاددانشگاهیبه گزارش ایسنا، وی در خصوص ظرفیت های آموزشی و علمی 

 خوزستان گفت: انصافا در خصوص فضای علمی زحمات بسیاری کشیده شده است

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  1۴سه شنبه  20:4۴ - خوزنا

 خوزستان با نماینده ولی فقیه دیدار اعضای جهاد دانشگاهی

 1400فروردین  1۴سه شنبه  23:43 - بسیج

 کردهیئت رئیسه جهاد دانشگاهی خوزستان با نماینده ولی فقیه دیدار 

 

 گفتگوی خبر روز با نجاتگر جلفایی اسماعیل زمانپور

 1400فروردین  1۴سه شنبه  1۱:0۰ - خبر روز

، پایه داوطلبی، عمومی امداد و نجات، دوره های آموزشی تخصصی هلال احمر ضمن دوره های کمکهای اولیه

را زیر نظر مربیان مجرب استانی، کشوری و بین المللی همچون آقایان دکتر شاهبازی، آیدین سقایی سعید، 

سید علی سیدی، وحید بهروان و محمد احمدی گذرانده ام دوره های تخصصی جست و جو و نجات در ارتفاع 

https://www.isna.ir/news/1400011708301/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%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%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://www.khoozna.ir/view-99023-%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87.html
http://basijnews.ir/fa/news/9332115/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%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%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://daylinews.ir/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/


 

 

 

 

 

1۴4 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

فضاهای معلق درکوهستان، جاده، آوار، ترابری، حمایت های روانی، اسکان اضطراری اردوگاه، اقدامات پیش و 

بیمارستانی و دوره بالینی/پراتیک در بیمارستان ساجدی هادیشهر، گواهی انجام کار، مربیگری مقدماتی 

یگری طرح پیشگیری موثر تجسس و امداد در کوهستان و پزشکی در کوهستان از فدراسیون کوهنوردی، مرب

از اعتیاد/طرح ملی پیمان، دوره کاوش حقوق بشر دوستانه، دوره آشنایی با طب سنتی و اسلامی و کاربرد 

با  دانشگاهی جهادگیاهان دارویی و دوره کمک پرستاری/بهیاری را به خاطر علاقه ای که داشتم از طریق 

 موفقیت گذراندم

 

 مرکز شکوفایی گیاهان دارویی و گردشگری در اردبیل ایجاد می شود

 1400فروردین  1۴سه شنبه  1۴:3۱ - ایرنا

به گزارش ایرنا ، مهران اوچی اردبیلی روز سه شنبه به خبرنگاران گفت: این مجوز در 

و وزارت ورزش و  دانشگاهی جهادراستای عملیاتی کردن تفاهم نامه منعقد شده میان 

جوانان و با پیگیری های صورت گرفته، از سوی سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال 

 دانش آموختگان کشور صادر شد

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  1۴ه شنبه س 1۴:42 - در حاشیه

 مرکز شکوفایی گیاهان دارویی و گردشگری در اردبیل ایجاد می شود

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  13:31 - ایسنا
 رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل خبرداد؛

 اردبیل صدور مجوز تأسیس مرکز نوآوری و شکوفایی در

 

 صدور خدمات فنی و مهندسی و ماشین های آبیاری به کشورهای منطقه

https://www.irna.ir/news/84286289/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://darhashiyeh.com/news/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400011808767/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%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%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84


 

 

 

 

 

1۴۰ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  1۴سه شنبه  1۰:2۱ - خبرگزاری اقتصادی ایران

 صنعتی شریف با اشاره به بخشی از تجربیات پژوهشکده دانشگاهی جهادسرپرست پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

در این زمینه اظهار داشت: این پژوهشکده در زمینه سال فعالیت  24توسعه تکنولوژی در طول بیش از 

تجهیزات و تکنولوژی های سامانه های نوین آبیاری همکاری های متعددی با وزارت جهاد کشاورزی داشته 

 است

 

 بازار کار برای هیچ رشته ای تضمین شده نیست

 1400فروردین  1۴سه شنبه  1۰:02 - باشگاه خبرنگاران

کشور در گفت وگو با خبرنگار  دانشگاهی جهادمحمد صادق بیجندی، معاون آموزشی 

حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، درباره وضعیت اشتغال فارغ 

التحصیلان رشته های انسانی، تجربی و مهندسی اظهار کرد: بیشتر افراد جذب رشته هایی 

 ت بالایی استمی شوند که نیاز کمتری به سرمایه گذاری دارد و از نظر اجتماعی دارای موقعی

 

 انتصاب سرپرست سازمان جهاددانشگاهی تهران

 1400فروردین  1۴ سه شنبه 14:4۰ - خبرگزاری صدا و سیما

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

 جهاددانشگاهی، آقای دکتر حمیدرضا طیبی رییس دانشگاهی جهادنقل از روابط عمومی 

 تهران جهاددانشگاهیبا حکمی آقای دکترمسعود کمبرانی را به عنوان سرپرست سازمان 

 منصوب کرد

http://econews.ir/fa/content/2963245
https://www.yjc.ir/fa/news/7671025/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.iribnews.ir/fa/news/3067790/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%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%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

 

1۴۴ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  1۴سه شنبه  1۰:30 - آریا

 انتصاب سرپرست سازمان جهاددانشگاهی تهران

 

 OC3ریزجلبک ها، روش کاربردی و طبیعی برای حذف 

 1400فروردین  1۴سه شنبه  14:01 - ایسنا

مدیر گروه پژوهشی بیوتکنولوژی میکرو ارگانیسم های صنعتی پژوهشکده بیوتکنولوژی 

خراسان رضوی تصریح کرد: گزارش ها نشان می دهند که میزان  جهاددانشگاهیصنعتی 

اکسیژنی که ریزجلبک ها برای زمین مهیا می کنند، بیش از نیمی از اکسیژن تشکیل 

 دهنده هوا است و بقیه اکسیژن هوا توسط گیاهان سبز و درشت جلبک های دریایی تولید می شود

  سایت دیگر: 2

 1400فروردین  1۴سه شنبه  14:0۰ - برخط نیوز

 rt2ریزجلبک ها، روش کاربردی و طبیعی برای حذف 

 1400فروردین  1۴سه شنبه  1۰:2۱ - زاری اقتصادی ایرانخبرگ

 eC2ریزجلبک ها، روش کاربردی و طبیعی برای حذف 

 1400فروردین  1۴سه شنبه  1۰:34 - شفاف نیوز

 eC2ریزجلبک ها، روش کاربردی و طبیعی برای حذف 

 

 رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی چهارمحال و بختیاری:

http://www.aryanews.com/News/20210406160319844/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%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%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400011708097/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%AC%D9%84%D8%A8%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-CO2
https://www.barkhat.news/technology/161770524737/microalgae-a-practical-and-natural-way-to-remove-co2
http://econews.ir/fa/content/2963243
http://www.shafaf.ir/fa/news/522094/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%AC%D9%84%D8%A8%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-co2


 

 

 

 

 

1۴۱ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 الزامی بر افزایش تعداد مراکز علمی کاربردی وجود ندارد

 1400فروردین  1۴سه شنبه  14:40 - ایسنا

استان خاطرنشان کرد: این نهاد دارای ریشه و  دانشگاهی جهادشایق در ادامه با تقدیر از 

دی عمل می کند و در برگزاری سابقه زیادی بوده که به عنوان حامی مرکز علمی و کاربر

 آموزش های کوتاه مدت موفق عمل کرده است

 

 شگاهی چهارمحال و بختیاریآغاز ثبت نام ترم بهار آموزش های کوتاه مدت جهاد دان

 1400فروردین  1۴سه شنبه  14:1۱ - ایسنا

را یکی از حوزه های تخصصی  سیروس رضایی در گفت وگو با ایسنا آموزش های کوتاه مدت

استان در راستای مهارت آموزی و توسعه کارآفرینی معرفی کرد و از شروع  دانشگاهی جهاد

ثبت نام ترم بهار آموزش های عمومی، تخصصی، تخصصی پیشرفته و اشتغال محور در 

 مراکز آموزشی این نهاد به صورت غیر حضوری برای عموم مردم استان خبر داد

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  1۴سه شنبه  1۰:44 - خبرگزاری صدا و سیما

 آغاز نام نویسی ترم بهار آموزش های کوتاه مدت جهاد دانشگاهی

 

 مدیرکل ورزش و جوانان فارس:

 کارآفرینی امری آموزش پذیر است

https://www.isna.ir/news/1400011708057/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400011708025/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%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-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84
https://www.iribnews.ir/fa/news/3067854/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%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


 

 

 

 

 

1۴9 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  1۴سه شنبه  13:4۱ - اری برناخبرگز

حاجی زاده در ادامه به طرح منش اشاره کرد و ابراز داشت: این طرح دراستان فارس از 

با موضوعات کاربردی آغازشده وبسیار مورد  جهاددانشگاهیسال گذشته با همکاری خوب 

استقبال جوانان قرارگرفت و در حال حاضر فاز اول طرح منش انجام شده ووارد فاز دوم 

 فروردین مجددا آغاز شده است 14آن شدیم که کارگاهها از 

 

 جهاد دانشگاهی قزوین به شرکت های دانش بنیان برای تجاری سازی کمک می کند

 1400فروردین  1۴سه شنبه  13:2۰ - ایرنا

 جهادفرشاد پیله چی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به وظایف 

تای حمایت از شرکت های دانش بنیان اظهار داشت: شرکت های دانش در راس دانشگاهی

بنیان در زمینه تولید محصول توانمندی زیادی دارند ولی در حوزه های بازار و تجاری 

در  دانشگاهی جهادسازی با مشکلاتی رو به رو هستند و نمی توانند تولیدات خود را در بازار عرضه کنند که 

 به دنبال ارایه مناسب محصولات آنها به بازار است این زمینه ورود کرده و

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  1۴سه شنبه  13:2۴ - در حاشیه

 جهاد دانشگاهی قزوین به شرکت های دانش بنیان برای تجاری سازی کمک می کند

 1400فروردین  1۴سه شنبه  1۰:12 - ایلنا

 نشگاهی استان قزوین از شرکت های دانش بنیانحمایت جهاد دا

 

 معاون امور جوانان اداره ورزش و جوانان استان قزوین:

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1160852
https://www.irna.ir/news/84285849/%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%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%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%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9
https://darhashiyeh.com/news/%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%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%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%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-98/1059353-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

 

1۱0 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 ر طرح منش حمایت می شودایده های دانش بنیان د

 1400فروردین  1۴سه شنبه  12:44 - خبرگزاری برنا

du  ثبت نام کنند تا این ایده ها مورد قضاوت و داوری اولیه قرار گیرد دانشگاهی جهاددر 

 

 رئیس جهاد دانشگاهی مازندران:

 افتتاح واحد غرب در گرو نیازها و انتظارات منطقه است

 1400فروردین  1۴سه شنبه  12:34 - ایسنا

 جهادبه گزارش خبرنگار ایسنا، نشست هماهنگی راه اندازی و عقد تفاهم نامه یک مرکز 

 در غرب مازندران روز گذشته در محل فرمانداری تنکابن برگزار شد دانشگاهی

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  1۴سه شنبه  14:1۱ - پیام مازند

 افتتاح واحد غرب در گرو نیازها و انتظارات منطقه است

 

 مدیر اشتغال جهاددانشگاهی واحد استان ایلام خبر داد:

 تامین دستگاه نخ ریس نیمه اتوماتیک برای متقاضیان طرح ملی مشاغل خانگی در ایلام

 1400فروردین  1۴سه شنبه  09:44 - ایسنا

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1160660
https://www.isna.ir/news/1400011707879/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/197637/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400011707614/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AE-%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84


 

 

 

 

 

1۱1 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

یونس میرزایی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در چارچوب طرح ملی مشاغل خانگی با 

واحد ایلام به عنوان نهاد  دانشگاهی جهادکارفرمایی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی 

 دستگاه نخ ریس نیمه اتوماتیک برای متقاضیان کرده است 40تسهیلگر اقدام به تامین 

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  12:22 - تابناک ایلام

 دستگاه نخ ریس نیمه اتوماتیک برای متقاضیان طرح ملی مشاغل خانگی تامین می شود 40

 

 کنترل آفت انباری برنج با عصاره یک گیاه دارویی

 1400فروردین  1۴سه شنبه  0۱:44 - ایسنا

برای آزمایش کارایی عصاره گیاه زربین به عنوان یک حشره کش طبیعی برای دفع آفات 

انباری برنج و به طور ویژه آفتی به نام شپشه برنج، یک تیم تحقیقاتی هشت نفره از 

با همکاری دانشگاه پیام نور تهران مطالعه ای  دانشگاهی جهاد پژوهشکده گیاهان دارویی

 را انجام داده اند که نتایج علمی و فنی آن اخیراً در فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی منتشر شده است

  سایت دیگر: 6

 1400فروردین  1۴سه شنبه  0۱:4۱ - برخط نیوز

 کنترل آفت انباری برنج با عصاره یک گیاه دارویی

 1400فروردین  1۴سه شنبه  09:21 - آنلاین77

 راه حل طبیعی برای کنترل آفت انباری برنج

 1400فروردین  1۴سه شنبه  09:34 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 کنترل آفت انباری برنج با عصاره یک گیاه دارویی

 1400فروردین  1۴سه شنبه  10:02 - خبرپیام 

 کنترل آفت انباری برنج با عصاره یک گیاه دارویی

 1400فروردین  1۴سه شنبه  10:4۴ - پایگاه خبری قلم

http://www.tabnakilam.ir/fa/news/953612/%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AE-%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400011707525/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/161768256231/control-of-rice-storage-pest-with-an-extract-of-a-medicinal-plant
https://www.55online.news/fa/tiny/news-195934
http://econews.ir/fa/content/2962333
http://www.payamekhabar.ir/news/8916/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://qalamna.ir/fa/news/327374/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF


 

 

 

 

 

1۱2 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 کنترل آفت انباری برنج با عصاره یک گیاه دارویی

 1400فروردین  1۴سه شنبه  20:24 - تاج پرس

 عصاره یک گیاه دارویی برای کنترل آفت انباری برنج

 

 زوج نابارور در استان کرمانشاه 736شناسایی 

 1400فروردین  1۴سه شنبه  0۱:40 - خبرگزاری صدا و سیما

وی با اشاره به وجود دو نوع نازایی اولیه و ثانویه خاطرنشان کرد: در حال حاضر شاهد روند 

افزایشی نازایی اولیه در کشور و به تبع آن در استان کرمانشاه هستیم، به همین منظور دو 

)غیر دولتی( در زمینه درمان  دانشگاهی جهادمرکز درمانی بیمارستان معتضدی )دولتی( و 

 نابارور در استان فعالیت دارندزوج های 

 

 رییس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت:

ن و عترت دانشجویان سی وپنجمین جشنواره ملی قرآ"وزارت بهداشت رتبه نخست 

 را کسب کرد "کشور

 1400فروردین  1۴سه شنبه  0۱:34 - وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

به گزارش وبدا، دکتر محمد روح الله محمدعلی نژاد عمران رییس مرکز قرآن و عترت 

ی سی وپنجمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان وزارت بهداشت در نشست خبر

در  13۰4دانشگاه های کشور گفت: جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور از سال 

 دوره این جشنواره بود 24، میزبانی دانشگاهی جهادایران اسلامی آغاز به کار کرد که مجموعه 

http://www.tajpress.ir/fa/News/11852/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://www.iribnews.ir/fa/news/3067058/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B5%DB%B7%DB%B6-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C/-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%22%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%22-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 

 

 

 

 

1۱3 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  0۴:31 - اقتصاد آینده

سی وپنجمین جشنواره ملی قرآن و "هداشت رتبه نخست رییس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت: وزارت ب

 را کسب کرد "عترت دانشجویان کشور

 

 نفر برگزار می شود ۱34ای جذب آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر بر

 1400فروردین  1۴سه شنبه  0۴:14 - برخط نیوز

استان بوشهر افزود: مراحل بعدی شامل کنترل مدارک داوطلبان  دانشگاهی جهادرئیس 

مطابق با الزامات قید شده در متن دفترچه راهنما، ارزیابی شایستگی ها و توانمندی ها از 

طریق برگزاری کانون ارزیابی، بررسی صلاحیت های عمومی )گزینش(، ارزیابی سلامت 

 و روانشناسی، و موفقیت در دوره های آموزش شغلی استجسمانی و روانی از طریق انجام معاینات پزشکی 

  سایت دیگر: 31

 1400فروردین  1۴سه شنبه  0۴:30 - نفت ما

 نیروگاه اتمی بوشهر آزمون استخدامی برگزار می کند

 1400فروردین  1۴سه شنبه  0۴:40 - سپاس

 نفر برگزار می شود 1۱4ی نیروگاه اتمی بوشهر برای جذب آزمون استخدام

 1400فروردین  1۴سه شنبه  0۱:13 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 نفر برگزار می شود 1۱4آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر برای جذب 

 1400فروردین  1۴سه شنبه  09:03 - اتحاد خبر
 رئیس مرکز آزمون جهاددانشگاهی استان بوشهر:

 نفر برگزار می شود 1۱4آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر برای جذب 

 1400فروردین  1۴سه شنبه  09:12 - دانا
 رئیس مرکز آزمون جهاددانشگاهی استان بوشهر:

 آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر برگزار می شود

 0140فروردین  1۴سه شنبه  09:1۰ - خبرگزاری صدا و سیما
 مرکز آزمون جهاد دانشگاهی خبر داد

http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/280109/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/161767698869/bushehr-nuclear-power-plant-recruitment-test-will-be-held-to-attract-184-people
https://www.naftema.com/news/134137/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://sepas.ir/1400/01/17/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7/
http://econews.ir/fa/content/2962275
http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/144353
http://www.dana.ir/News/1721822.html
https://www.iribnews.ir/fa/news/3067108/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF


 

 

 

 

 

1۱4 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر برگزار می شود

 1400فروردین  1۴سه شنبه  09:41 - نگارانباشگاه خبر

 نیروگاه اتمی بوشهر نیرو جذب می کند

 1400فروردین  1۴شنبه سه  09:4۴ - روزنامه بازار کار
 رئیس مرکز آزمون جهاددانشگاهی استان بوشهر:

 نفر برگزار می شود 1۱4آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر برای جذب 

 1400فروردین  1۴سه شنبه  09:4۱ - خبرگزاری فارس

 نیروگاه اتمی بوشهر برگزار می شود آزمون استخدامی

 1400فروردین  1۴سه شنبه  10:30 - آریا

 آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر برگزار می شود

 1400فروردین  1۴سه شنبه  11:44 - خلیج فارس

 آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر برگزار می شود

 1400فروردین  1۴سه شنبه  12:0۰ - صدای استان

 نفر برگزار می شود 1۱4آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر برای جذب 

 1400فروردین  1۴سه شنبه  12:0۱ - تابناک بوشهر
 رئیس مرکز آزمون جهاددانشگاهی استان بوشهر:

 نفر برگزار می شود 1۱4آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر برای جذب 

 1400فروردین  1۴سه شنبه  12:21 - جنوب نیوز

 آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر برگزار می شود

 1400فروردین  1۴سه شنبه  12:21 - گام خبر

 آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر برگزار می شود

 1400فروردین  1۴سه شنبه  12:3۴ - خارگ نیوز

 نیروگاه اتمی بوشهر نیرو جذب می کند

 1400فروردین  1۴سه شنبه  13:3۴ - خبرنامه دانشجویان ایران

 نفر برگزار می شود 1۱4آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر برای جذب 

 1400فروردین  1۱چهارشنبه  10:44 - پایگاه خبری پیغام

 نیروی جدید استخدام می کند 1۱4نیروگاه اتمی بوشهر 

 1400فروردین  23دوشنبه  20:49 - اصب

 آگهی استخدام شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی )سهامی خاص(

https://www.yjc.ir/fa/news/7716851/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343568/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B1%DB%B8%DB%B4-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://farsnews.ir/news/14000117000177/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.aryanews.com/News/20210406094626706/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://pgnews.ir/module/news/391066/
https://sedayostan.ir/news/31518/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7/
http://www.tabnakbushehr.ir/fa/news/953372/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B1%DB%B8%DB%B4-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.jonoubnews.ir/fa/news/243664/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://gamkhabar.ir/?news_id=101386
https://www.khargnews.ir/fa/news/26945/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://iusnews.ir/fa/news-details/391119/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B1%DB%B8%DB%B4-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/
http://peigham.ir/shownews.aspx?id=125196
http://www.sabainfo.ir/fa/news/134803


 

 

 

 

 

1۱4 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  24سه شنبه  14:2۰ - خبرگزاری علمی و فناوری

 آغاز ثبت نام آزمون استخدامی نیرو ی قراردادی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی

 

 رئیس مرکز آزمون جهاددانشگاهی استان بوشهر:

 نفر برگزار می شود ۱34آزمون استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر برای جذب 

 1400فروردین  1۴سه شنبه  0۴:09 - ایسنا

استان بوشهر افزود: مراحل بعدی شامل کنترل مدارک داوطلبان  دانشگاهی جهادرئیس 

طابق با الزامات قید شده در متن دفترچه راهنما، ارزیابی شایستگی ها و توانمندی ها از م

طریق برگزاری کانون ارزیابی، بررسی صلاحیت های عمومی )گزینش(، ارزیابی سلامت 

 جسمانی و روانی از طریق انجام معاینات پزشکی و روانشناسی، و موفقیت در دوره های آموزش شغلی است

 

 جذابیتهای طرح کار در خانه

 1400فروردین  1۴سه شنبه  00:13 - ایسنا

 1400در سال  دانشگاهی جهادمیثم ضارب نیا در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: جهادگران 

زدایی ها نامگذاری شده در قالب اجرای طرح ملی که به نام تولید، پشتیبانی ها و مانع 

توسعه مشاغل خانگی تلاش خواهند کرد تا این ماموریت سنگین و حساس را در حوزه 

 تولید و کارآفرینی به سرانجام برسانند

http://www.stnews.ir/content/news/95651/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%E2%80%8C%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400011707473/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B1%DB%B8%DB%B4-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400011707437/%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87


 

 

 

 

 

1۱۰ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 

همکاری جهاددانشگاهی اصفهان با اتحادیه تشکل های قرآنی استان در تهیه بانک اطلاعات 

 قرآنیان

 1400فروردین  1۰دوشنبه  19:42 - ایکنا

حسین خاکساری، مدیرعامل اتحادیه مؤسسات و تشکل های فرهنگی مردمی قرآن و 

ن ای جهاددانشگاهیر کرد: پیرو درخواست عترت استان اصفهان در گفت وگو با ایکنا، اظها

استان مبنی بر همکاری با اتحادیه مؤسسات قرآنی اصفهان به منظور تهیه بانک جامع 

استان، بهنام  جهاددانشگاهیاطلاعات قرآنیان، اولین جلسه در این خصوص با حضور مهدی ژیان پور، رئیس 

اونت پژوهش اداره کل ارشاد اسلامی و مدیرعامل اتحادیه و داروغه از مع جهاددانشگاهیافشاری، نماینده قرآنی 

 در محل اتحادیه برگزار شد

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  29یکشنبه  19:1۴ - پانا

 اولین جلسه تهیه بانک جامع اطلاعات قرآنیان استان اصفهان برگزار شد

 

 رویدادی ملی برای انتخاب برترین استارت آپ ها و شرکت های نوآور حوزه تعاون

 1400فروردین  1۰دوشنبه  1۴:31 - ایسنا

به گزارش ایسنا ، منتا )مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران( با همکاری سازمان دانشجویان 

، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش جهاددانشگاهی

 تعاون و بانک توسعه تعاون برگزارکنندگان اولین دوره این رویداد هستند

https://iqna.ir/fa/news/3962539/%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%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.pana.ir/news/1178512
https://www.isna.ir/news/1400011607319/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1


 

 

 

 

 

1۱۴ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  1۰دوشنبه  1۴:33 - برخط نیوز

 رویدادی ملی برای انتخاب برترین استارت آپ ها و شرکت های نوآور حوزه تعاون

 1400فروردین  1۰دوشنبه  1۴:41 - فصل تجارت

 رویدادی ملی برای انتخاب برترین استارت آپ ها و شرکت های نوآور حوزه تعاون

 1400فروردین  1۰دوشنبه  1۱:03 - فصل اقتصاد

 ت آپ ها و شرکت های نوآور حوزه تعاونرویدادی ملی برای انتخاب برترین استار

 1400فروردین  1۰دوشنبه  1۱:13 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 رویدادی ملی برای انتخاب برترین استارت آپ ها و شرکت های نوآور حوزه تعاون

 1400فروردین  1۰دوشنبه  19:4۴ - روزنامه بازار کار
 گاهیبا همکاری سازمان دانشجویان جهاددانش

 رویدادی ملی برای انتخاب برترین استارت آپ ها و شرکت های نوآور حوزه تعاون

 1400فروردین  1۰دوشنبه  20:43 - بسیج

 آغاز رویداد ملی منتا با هدف انتخاب برترین استارت آپ ها و شرکت های نوآور

 1400فروردین  21شنبه  11:4۴ - ایکنا

 جهت حمایت از استارتاپ ها برگزار می شود رویداد منتا در

 

 بازدید رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از ایکنا

 1400فروردین  1۰دوشنبه  1۰:41 - ایکنا

، محمدحسین جهاددانشگاهیوی در جریان این بازدید که عیسی علیزاده، معاون فرهنگی 

حسنی، سرپرست سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور و فقیه زاده، مدیرکل دفتر امور مجلس 

نیز حضور داشتند، ضمن آشنایی با گروه های خبری ایکنا، در جریان روند  انشگاهیجهادد

 انتشار تولیدات رسانه ای اولین و تنها خبرگزاری تخصصی قرآنی جهان اسلام قرار گرفت

https://www.barkhat.news/technology/161762772273/national-event-to-select-the-top-startups-and-innovative-companies-in-the-field-of-cooperation
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/475940/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%BE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/658603/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%BE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
http://econews.ir/fa/content/2961984
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343560/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%BE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
http://basijnews.ir/fa/news/9331783/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%BE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1
https://iqna.ir/fa/news/3963398/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3962616/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7


 

 

 

 

 

1۱۱ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  29یکشنبه  1۰:34 - خانه ملت

 هنگی مجلس شورای اسلامینشست کمیسیون فر

 

 استقبال بی نظیر از کارگاره های بین المللی دانشگاه علامه طباطبائی

 تجربه موفق مدرسه نوروزی ترجمه |آنچه گذشت 

 1400فروردین  1۰دوشنبه  14:14 - عطنا

از دانشگاه های داخل کشور نیز، اساتید، دانشجویان و محققان گروه های آموزشی مختلف 

دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، شهید چمران، الزهرا، تیریز، 

، ازاد اصفهان)خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تربیت مدرس، فردوسی مشهد

خوزستان، آزاد اسلامی تهران جنوب حضور  دانشگاهی جهادیزد، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه شیراز، 

 داشتند

 

 رییس بنیاد نخبگان استان زنجان مطرح کرد:

 نقش دستگاه های اجرایی در بهبود نتایج طرح شهید احمدی روشن

 1400فروردین  1۰دوشنبه  14:14 - بنیاد ملی نخبگان

میرزایی؛ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، کریمی؛ رییس دانشگاه تحصیلات 

تکمیلی علوم پایه زنجان، نجفیان؛ رییس دانشگاه زنجان، مظفری؛ مدیرکل آموزش 

https://www.icana.ir/Fa/News-Picture/473055/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.atnanews.ir/archives/301006/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87/
https://www.bmn.ir/fa-IR/News/News/111258/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86


 

 

 

 

 

1۱9 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

استان، طغرانگار؛ عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان و قاسملو  اهیدانشگ جهادوپرورش استان، جعفری؛ رییس 

مدیر آموزش، پژوهش و توسعه آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، در این نشست حضور 

 داشتند

 

 فرهیختگان از یک تغییر مهم و تاثیرگذار در قانون بودجه گزارش می دهد

 برد پژوهشی دانشگاه آزاد و شرکت ها در بستر پژوهشیار -تعامل برد

 1400فروردین  1۰دوشنبه  14:01 - فرهیختگان

، شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی 1400قانون بودجه سال  9براساس بند )و( تبصره 

( این قانون مکلفند در اجرای تکالیف قانونی 3ماره )وابسته به دولت مندرج در پیوست ش

( از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را %40مربوط، حداقل چهل درصد )

(، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز %24در مقاطع سه ماهه به میزان بیست وپنج درصد )

ریق توافقنامه با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود ازط

و حوزه های علمیه در قالب طرح)پروژه( های کاربردی،  دانشگاهی جهادپژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و 

عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح)پروژه( های پسادکتری و طرح)پروژه( های تحقیقاتی دانش 

 تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانندآموختگان تحصیلات 

 

 صندلیِ لرزانِ فرهنگ در شهرداری مشهد؛

 چهار رئیس برای سازمان فرهنگی شهرداری مشهد در کمتر از چهار سال!

 1400فروردین  1۰دوشنبه  13:3۰ - ایبنا

http://farhikhtegandaily.com/news/53093/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AF--%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1/
http://www.ibna.ir/fa/report/304687/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

خراسان رضوی، مدیریت خبرگزاری  دانشگاهی جهاددر کارنامه کاری وی، معاونت فرهنگی 

برگزاری بین المللی قرآن )ایکنا( در خراسان رضوی ایسنا در خراسان و از بنیانگذاران خ

 به چشم می خورد

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  1۴سه شنبه  20:3۰ - شعار سال

 سال! 4از رئیس در کمتر  4صندلیِ لرزانِ فرهنگ و تغییر 

 

 راه اندازی مجمع خادمان قرآن و عترت دانشگاهی

 1400فروردین  1۰دوشنبه  13:04 - ایکنا

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت در ادامه به پیشینه ای از جشنواره ملی قرآن و 

به اهتمام  13۰4عترت دانشجویان پرداخت و تصریح کرد: این جشنواره از سال 

 جهاددانشگاهیدوره از این جشنواره به صورت دبیرخانه ثابت در  24آغاز و  جهاددانشگاهی

 برگزار شد و به همت و میزبانی این نهاد

 

 فروردین برگزار می شود 33اختتامیه جشنواره قرآنی دانشجویان 

 1400فروردین  1۰دوشنبه  12:3۴ - ایرنا

رییس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اضافه کرد: برگزاری 

دوره از این جشنواره به صورت دبیرخانه  24آغاز شد و  13۰4این جشنواره ملی از سال 

 برگزار شد جهاددانشگاهیدائم در مجموعه 

https://shoaresal.ir/fa/news/336454/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%90-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%90-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://iqna.ir/fa/news/3962562/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84284580/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  1۰دوشنبه  12:39 - در حاشیه

 فروردین برگزار می شود 22اختتامیه جشنواره قرآنی دانشجویان 

 

 در جشنواره ملی قرآن و عترت؛

 مجمع خادمان قرآن دانشگاه های کشور افتتاح می شود

 1400فروردین  1۰دوشنبه  12:21 - خبرگزاری مهر

ت بهداشت یادآور شد: جشنواره ملی قرآن و عترت رئیس مرکز قرآن و عترت وزار

دوره به صورت  24آغاز شد و  دانشگاهی جهاددر کشور به اهتمام  ۰4دانشجویان از سال 

برگزار شد و پس از آن با شکل گیری شورای  دانشگاهی جهاددبیرخانه دائم در مجموعه 

گی مقام معظم رهبری بنا شد جشنواره ملی هماهنگی فعالیت های قرآنی دانشگاهیان در مجموعه نهاد نمایند

 به صورت گردشی بین دستگاه ها در واقع میزبانی شود

  سایت دیگر: 2

 1400فروردین  1۰دوشنبه  12:41 - ایسنا
 رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت خبر داد

 دانشجو در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره قرآن و عترت 33تقدیر از 

 1400فروردین  1۰دوشنبه  13:14 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 دانشجو در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره قرآن و عترت 33دیر از تق

 1400فروردین  1۰دوشنبه  14:20 - خبرگزاری دانشجو

 مجمع خادمان قرآن دانشگاه های کشور افتتاح می شود

 

https://darhashiyeh.com/news/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5181707/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400011607043/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%AA
http://econews.ir/fa/content/2961499
https://snn.ir/fa/news/923876/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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   1400روردین فروردین تا  1

 برگزاری رویداد ایده شو، به منظور شکوفایی خلاقیت در حوزه گردشگری لرستان

 1400فروردین  1۰دوشنبه  12:03 - خبرگزاری برنا

به گزارش خبرگزاری برناازلرستان، سیدامین قاسمی امروز دوشنبه در این خصوص ، 

استان لرستان  دانشگاهی جهاداظهارکرد: به موجب این تفاهم نامه در نظر داریم با همکاری 

توسعه اشتغال در بخش  به منظور جذب گردشگر و معرفی ظرفیت های بومی، منطقه ای و

 گردشگری، رویداد ایده شو در حوزه گردشگری را برگزار کنیم

 

 قه فناوری ماشین ها و تکنولوژی های آبیاریورود پژوهشکده توسعه تکنولوژی به تکمیل حل

 1400فروردین  1۰دوشنبه  11:43 - ایسنا

ر، مجری سامانه های همکاری مداوم با سازمان جهاد کشاورزی استان های مختلف کشو

نوین آبیاری، مجری طرح جامع شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و رودخانه های مرزی 

کشور و مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در زمینه تخصصی سامانه های نوین آبیاری 

 صنعتی شریف طی سالیان دانشگاهی جهادبخشی از سوابق تخصصی پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان 

 گذشته می باشد

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  1۰دوشنبه  11:4۴ - برخط نیوز

 ورود پژوهشکده توسعه تکنولوژی به تکمیل حلقه فناوری ماشین ها و تکنولوژی های آبیاری

 1400فروردین  1۰دوشنبه  12:00 - فصل اقتصاد

 ورود پژوهشکده توسعه تکنولوژی به تکمیل حلقه فناوری ماشین ها و تکنولوژی های آبیاری

 1400فروردین  1۰دوشنبه  12:12 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 ورود پژوهشکده توسعه تکنولوژی به تکمیل حلقه فناوری ماشین ها و تکنولوژی های آبیاری

 1400فروردین  1۰دوشنبه  12:30 - فصل تجارت

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1160210
https://www.isna.ir/news/1400011606980/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88
https://www.barkhat.news/technology/16176075639/entry-of-technology-development-research-institute-to-complete-the-technology-circle-of-machines-and-irrigation-technologies
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/658366/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%E2%80%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://econews.ir/fa/content/2961401
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/475772/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%E2%80%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 حلقه فناوری ماشین ها و تکنولوژی های آبیاری ورود پژوهشکده توسعه تکنولوژی به تکمیل

 1400فروردین  1۰دوشنبه  14:1۰ - اقتصادگردان

 ورود پژوهشکده توسعه تکنولوژی به تکمیل حلقه فناوری ماشین ها و تکنولوژی های آبیاری

 1400فروردین  1۴سه شنبه  12:4۴ - در حاشیه

 ورود پژوهشکده توسعه تکنولوژی به تکمیل حلقه فناوری ماشین های آبیاری

 1400فروردین  1۴سه شنبه  12:4۴ - ایرنا

 ورود پژوهشکده توسعه تکنولوژی به تکمیل حلقه فناوری ماشین های آبیاری

 1400فروردین  1۴سه شنبه  14:19 - خبرگزاری مهر

 صدور خدمات فنی و مهندسی و ماشین های آبیاری به کشورهای منطقه

 

 سازمان ها و نهادهای قرآنی با هم همدل نیستند

 1400فروردین  1۰دوشنبه  10:4۰ - بیان ما

به گزارش بیان ما و به نقل ازسازمان دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی، این پیشکسوت قرآنی کشورمان 

شاره با ا دانشگاهی جهاددر حضور جمعی از مدیران، فعالان، اساتید و پیشکسوتان قرآنی کشور و نیز مدیران 

ی برای برگزاری سلسله نشست هایی با همت ایکنا و سازمان اوقاف و امور خیریه، گفت: تا زمانی به برنامه ریز

 که تشتت در جامعه قرآنی برطرف نشود، وضعیت به همین منوال خواهد بود

 

 جذب نیروی امریه سربازی در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

 1400فروردین  1۰ دوشنبه 09:44 - خبرگزاری صدا و سیما

http://eghtesadgardan.ir/fa/news/171213/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%E2%80%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://darhashiyeh.com/news/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84285784/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/5182395/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
http://www.bayanema.ir/news/69471/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3066085/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه گروه علمی فرهنگی هنری خبرگزاری صدا و سیما به 

، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاددانشگاهینقل از روابط عمومی 

جهت تأمین نیروی انسانی متخصص، اقدام به جذب نیروی امریه با مدرک  جهاددانشگاهی

 کرده است 1400کارشناسی ارشد در رشته صنایع غذایی یا علوم تغذیه برای سال 

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  1۰دوشنبه  10:2۱ - آریا

 جذب نیروی امریه سربازی در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

 1400فروردین  21شنبه  0۱:04 - ایسنا

 فراخوان جذب نیروی امریه در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

 1400فروردین  21شنبه  0۱:0۰ - برخط نیوز

 فراخوان جذب نیروی امریه در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

 1400فروردین  21شنبه  09:34 - اتحاد خبر

 ژنتیکی و زیستی ایرانفراخوان جذب نیروی امریه در مرکز ملی ذخایر 

 1400فروردین  21شنبه  09:43 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 فراخوان جذب نیروی امریه در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

 1400فروردین  21شنبه  13:14 - خبرگزاری دانشجو

 مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران نیروی امریه جذب می کند

 1400روردین ف 21شنبه  14:12 - خبرگزاری برنا

 مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران نیروی امریه جذب می کند

 1400فروردین  23دوشنبه  10:44 - روزنامه بازار کار
 با مدرک کارشناسی ارشد در رشته صنایع غذایی یا علوم تغذیه ب

 فراخوان جذب نیروی امریه در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

 

 گلایه از عدم تأمین زیرساخت ها |برابر افزایش داد 7خشکسالی قیمت گیاهان دارویی را تا 

 1400 فروردین 1۰دوشنبه  09:42 - تحلیل بازار

http://www.aryanews.com/News/20210405095447507/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%D9%8A%DA%A9%D9%8A-%D9%88-%D8%B2%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400012110363/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.barkhat.news/technology/16180257624/call-for-recruitment-in-the-national-center-for-genetic-and-biological-resources-of-iran
http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/144536
http://econews.ir/fa/content/2966797
https://snn.ir/fa/news/925114/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1162821
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343687/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.tahlilbazaar.com/news/81568/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

خراسان جنوبی ادامه داد: در برخی از کشورها اقدامات  دانشگاهی جهادمدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 

درصد آب را یازیافت می کنند ولی ما متأسفانه در این زمینه  94خوبی در حوزه بازیافت آب صورت گرفته و تا 

 اقدام جدی انجام نداده ایم

 

 در دانشگاه امیرکبیر

 برگزاری کارگاه های معنای زندگی چیست؟

 1400فروردین  1۰دوشنبه  0۱:42 - خبرگزاری صدا و سیما

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

صنعتی امیرکبیر، آقای سیدعلی محمدپور سرپرست  دانشگاهی جهادنقل از روابط عمومی 

صنعتی امیرکبیر از برگزاری سلسله کارگاه های معنای  جهاددانشگاهیمعاونت فرهنگی 

 ه مبارک رمضان خبر دادزندگی چیست؟ هم زمان با حلول ما

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  1۰دوشنبه  10:2۱ - آریا

 برگزاری کارگاه های معنای زندگی چیست؟ در دانشگاه امیرکبیر

 

 قادر آشنا:

 نمایشنامه های منطبق با هویت و جغرافیای ایران اولویت نظام باشد

 1400فروردین  1۰دوشنبه  0۱:1۱ - ایرنا

https://www.iribnews.ir/fa/news/3065990/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.aryanews.com/News/20210405093707473/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%C2%AB%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%8A-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%9F%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84283426/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF


 

 

 

 

 

19۰ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

مشغول خدمت بودم باورم  دانشگاهی جهادکه در  13۴۰آشنا درباره این پروژ گفت: سال 

 آن بود که نمایشنامه، محوری ترین و اساسی ترین عنصر در عرصه فعالیت هنر تئاتر است

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  1۰دوشنبه  0۱:21 - در حاشیه

 نمایشنامه های منطبق با هویت و جغرافیای ایران اولویت نظام باشد

 

 در گفت وگو با ایسنا عنوان شد:

 "سکه ضرب نشده تولید"و دو روی  "پشتیبانی ها و مانع زدایی ها"

 1400فروردین  1۰دوشنبه  00:33 - ایسنا

 

استان سمنان با برشمردن شعارهای یک دهه گذشته خاطرنشان  جهاددانشگاهیرئیس 

جهاد  "و در طلعیه دهه نود رهبری معظم انقلاب از  1390کرد: از زمانی که در سال 

 "تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها"که شعار سال 1400به عنوان شعار سال نام بردند تا سال "اقتصادی

ر شعار سال های این یک دهه روبرو هستیم که تقریبا همگی بر یک افق و نامگذاری شده، با کلیدواژه هایی د

 حرکت در یک مسیر و چشم انداز اصرار دارند

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  1۰دوشنبه  14:11 - تابناک سمنان

 "سکه ضرب نشده تولید"و دو روی  "پشتیبانی ها و مانع زدایی ها"

 1400فروردین  1۴سه شنبه  10:24 - خبرگزاری فارس

 تحقق شعار سال؛ مستلزم عزمی ملی

https://darhashiyeh.com/news/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400011606627/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://www.tabnaksemnan.ir/fa/news/953144/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://farsnews.ir/news/14000116000233/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D8%B2%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 

 کتاب خانواده ایرانی منتشر شد

 1400فروردین  14یکشنبه  22:1۴ - ایکنا

، کتاب خانواده جهاددانشگاهیبه گزارش ایکنا، به نقل از روابط عمومی سازمان انتشارات 

 و منتشر شده است ایرانی در سه جلد نگاشته شده و به همت این سازمان چاپ

  سایت دیگر: ۱2

 4001فروردین  1۰دوشنبه  00:01 - ایسنا

 خانواده ایرانی منتشر شد

 1400فروردین  1۰دوشنبه  00:03 - برخط نیوز

 خانواده ایرانی منتشر شد

 1400فروردین  1۰دوشنبه  09:21 - ایلنا

 کتاب خانواده ایرانی منتشر شد

 1400فروردین  1۰دوشنبه  14:2۱ - روزنامه نوآوران

 خانواده ایرانی منتشر شد

 1400فروردین  1۰دوشنبه  1۰:01 - خبرگزاری مهر
 هاد دانشگاهی؛توسط سازمان انتشارات ج

 کتاب خانواده ایرانی منتشر شد

 1400فروردین  1۰دوشنبه  1۰:24 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 کتاب خانواده ایرانی منتشر شد

 1400فروردین  1۰دوشنبه  1۴:00 - خبرگزاری دفاع مقدس
 توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی؛

 تشر شدکتاب خانواده ایرانی من

 1400فروردین  1۰دوشنبه  19:4۰ - خبرگزاری دانشجو

 کتاب خانواده ایرانی منتشر شد

 1400فروردین  1۰دوشنبه  20:44 - ایرانا

https://iqna.ir/fa/news/3962476/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400011606619/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.barkhat.news/art/161756472273/iranian-family-was-published
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1058513-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://www.noavaranonline.ir/fa/news/267030
https://www.mehrnews.com/news/5181969/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/2961885
https://defapress.ir/fa/news/449936/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/923927/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://irananews.com/791525/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 کتاب خانواده ایرانی منتشر شد

 1400فروردین  1۴سه شنبه  00:09 - شفقنا

 کتاب خانواده ایرانی چاپ و روانه بازار کتاب شد

 1400فروردین  1۴سه شنبه  09:00 - رادیو فرهنگ

 کتاب خانواده ایرانی منتشر شد

 1400فروردین  1۴سه شنبه  12:2۴ - جماران

 کتاب خانواده ایرانی منتشر شد

 1400فروردین  19پنجشنبه  12:32 - عصر ایران

 کتاب خانواده ایرانی منتشر شد

 

 رگاه معنای زندگی چیست؟ برگزار می شودکا

 1400فروردین  14یکشنبه  22:11 - ایکنا

علاقه مندان برای شرکت در این کارگاه ها و کسب اطلاعات بیشتر، می توانند به سامانه 

مراجعه کنند ... به گزارش ایکنا؛ سلسله کارگاه های معنای زندگی  جهاددانشگاهیامجد 

چیست؟ با حضور سید مهدی سیدی، مدرس دوره های سبک زندگی و نویسندگی خلاق 

 جلسه همراه با تمرینات کاربردی و فعالیت های گروهی، با ظرفیت محدود برگزار می شود ۱در قالب 

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  1۰دوشنبه  14:03 - شبستان

 کارگاه معنای زندگی چیست؟ برگزار می شود

 

https://fa.shafaqna.com/news/1125140/
http://radiofarhang.ir/newsDetails?m=060001&n=815512
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-70/1504093-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.asriran.com/fa/news/778362/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3962475/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://shabestan.ir/detail/News/1043047
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 بیشتر فارغ التحصیلان فاقد مهارت هستند

 1400فروردین  14یکشنبه  1۱:39 - پایگاه خبری قلم

کشور درباره پدیده مدرک گرایی در  دانشگاهی جهادگروه جامعه: محمد صادق بیجندی، معاون آموزشی 

کشور اظهار کرد: افزایش کمی دانشگاه ها باعث شده تا آموزش عالی ایران در رشته هایی توسعه پیدا کند که 

بازار کار خوبی نداشته و به اینصورت بیشتر افراد به سمت داشتن تنها مدرک دانشگاهی سوق داده شوند و 

 ستاین موضوع یک آسیب جدی در کشور ا

 

 به مناسبت روز ذخایر ژنتیکی و زیستی تأکید کرد

 استفاده از ذخایر ژنتیکی در راستای ارتقای کیفیت زندگی و پیشرفت کشور

 1400فروردین  14یکشنبه  1۴:44 - خبرگزاری صدا و سیما

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه گروه علمی فرهنگی هنری خبرگزاری صداوسیما به نقل 

یم کشورمان بانام روز فروردین که در تقو 14، هم زمان با دانشگاهی جهاداز روابط عمومی 

ذخایر ژنتیکی و زیستی نام گذاری شده است آقای دکتر سید مجید تولیت رییس مرکز 

ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در پیامی تأکید کرد: کشور ایران به دلیل شرایط اقلیمی خاص از تنوع 

د به دلیل شرایط مختلف ماننژنتیکی و زیستی بالایی برخوردار است؛ از طرفی همین تنوع زیستی عظیم، 

حوادث طبیعی، دستکاری ها و بی توجهی انسان سبب انقراض و یا از بین رفتن گونه های مختلف گیاهی، 

 جانوری و میکربی شده است

  سایت دیگر: 6

 1400فروردین  14یکشنبه  1۱:0۰ - کارگر آنلاین

 گی و پیشرفت کشوراستفاده از ذخایر ژنتیکی در راستای ارتقای کیفیت زند

 1400فروردین  1۰دوشنبه  0۱:0۰ - ایسنا
 رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاددانشگاهی تاکید کرد:

 استفاده از ذخایر ژنتیکی در راستای ارتقاء کیفیت زندگی و پیشرفت کشور

https://qalamna.ir/fa/news/323283/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3065723/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://kargaronline.ir/fa/news-details/692551/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/
https://www.isna.ir/news/1400011606696/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA
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 1400فروردین  1۰دوشنبه  0۱:44 - آنلاین77

 درصورت استفاده صحیح از تنوع زیستی و ژنتیکی میتوان فقر را از کشور زدود

 1400فروردین  1۰دوشنبه  09:31 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 استفاده از ذخایر ژنتیکی در راستای ارتقاء کیفیت زندگی و پیشرفت کشور

 1400فروردین  1۰دوشنبه  11:4۱ - خبرگزاری مهر
 رئیس مرکز ذخایر ژنتیکی عنوان کرد؛

 ضرورت حفظ ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

 1400فروردین  1۰دوشنبه  13:44 - پایگاه خبری قلم

 ضرورت حفظ ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

 

 رئیس جهاددانشگاهی فارس:

 جهاددانشگاهی فارس برای تحقق شعار سال برنامه دارد

 1400فروردین  14یکشنبه  13:29 - ایسنا

حفظ انقلاب اسلامی و دستاوردهای "به واسطه اولویت  یجهاددانشگاهوی با بیان اینکه 

به مباحث فناورانه ورود و رهبر معظم انقلاب نیز طی سال های گذشته از طرح های  "آن

فناورانه این نهاد علمی دانشگاهی حمایت ویژه داشته اند و در این مسیر بودجه های 

و همچنین تلاش برای موانع و تقویت پشتیبانی ها خاصی هم پیش بینی کرده اند، گفت: قطعاً با کار جهادی 

 می توانیم در تحقق شعار سال نقش عمده ای ایفا کنیم

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  14یکشنبه  14:3۱ - خبرگزاری اقتصادی ایران

 عار سال برنامه داردجهاددانشگاهی فارس برای تحقق ش

https://www.55online.news/fa/tiny/news-195763
http://econews.ir/fa/content/2961074
https://www.mehrnews.com/news/5181259/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://qalamna.ir/fa/news/325171/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-3
https://www.isna.ir/news/1400011506312/%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%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/2960441
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 سند توسعه فرهنگی استان قزوین در آستانه فاز دوم

 1400فروردین  14یکشنبه  13:1۰ - ایسنا

گاه های مدیر پروژه سند توسعه فرهنگی قزوین خاطرنشان کرد: با توجه به تعدد دست

فرهنگی در استان مدیران در تلاش بودند با تدوین سند توسعه فرهنگی قزوین یک 

همگرایی و وحدت یکپارچه در بین دستگاه های فرهنگی استان ایجاد کنند که بر مبنای 

و اداره کل فرهنگ  جهاددانشگاهیتحقیقات انجام شده این بحث در سال گذشته منجر به اخذ قرارداد میان 

 اد اسلامی استان شدو ارش

 

 فروش یک باب ساختمان-جهاد دانشگاهی استان فارس  -مزایده  2319

 1400فروردین  14یکشنبه  12:04 - روزنامه مناقصه مزایده

استان فارس در نظر دارد یک  دانشگاهی جهادواحد استان فارس ...  دانشگاهی جهادمناقصات ومزایده های 

 ۰23باب ساختمان به مساحت عرصه

 

https://www.isna.ir/news/1400011506288/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85
http://monaghesatiran.ir/%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7/89353-3209-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%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%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86.html
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 هزار هکتار مزارع گندم مازندران 62مبارزه با عوامل خسارتزا در 

 1400فروردین  14یکشنبه  12:02 - پیام مازند

 

مازندران، وی با اشاره به مبارزه شیمیایی با بیماری ها در  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی سازمان 

هکتار، سپتوریوز  3۴4هکتار مزارع گندم مازندران، گفت: مبارزه با بیماری های سفیدک سطحی در  ۰43

هکتار از مزاع گندم مازندران انجام  3۱هکتار و توام )سفیدک سطحی و سپتوریوز برگی( در  240برگی در 

 شد

 

 نیکیِ نسترن

 1400فروردین  14یکشنبه  11:21 - ایسنا

تاکنون مرکز پیشگیری از سرطان نسترن سه سمپوزیوم بین المللی را با همراهی 

، دانشگاه فردوسی، دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت و درمان برگزار جهاددانشگاهی

 کرده است

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  1۰دوشنبه  11:1۴ - صبح مشهد

 یادی از نسترن در یادبود تاسیس انجمن پیشگیری از سرطان در مشهد

 

 فرشاد مستأجران خبر داد:

https://www.mazan-online.ir/Fa/News/197016/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-63-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400011506118/%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86
https://sobhmashhad.ir/1400/01/16/39771/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25af%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25b1-%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25af-%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25b3-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25ac%25d9%2585%25d9%2586-%25d9%25be&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25af%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25b1-%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25af-%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25b3-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25ac%25d9%2585%25d9%2586-%25d9%25be
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 طراحی نظام مدیریت استراتژیک در سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان

 1400فروردین  14یکشنبه  11:21 - موج

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، فرشاد مستأجران با اشاره به اتمام پروژه ی طراحی 

نظام مدیریت استراتژیک اظهار کرد: طرح نظام مدیریت استراتژیک عملکرد محور بر مبنای 

روش های نوین طراحی نظام مدیریت استراتژیک توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری 

 واحد صنعتی اصفهان به عنوان مجری و مشاور به پایان رسید دانشگاهی جهاداصفهان و با همکاری 

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  14یکشنبه  14:00 - ایمنا

 طراحی نظام مدیریت استراتژیک سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان

 

 توجه به روز ذخایر ژنتیکی و زیستی در رادیو ایران

 1400فروردین  14یکشنبه  11:0۴ - روابط عمومی صدا و سیما

مبنی بر راه اندازی  دانشگاهی جهادعلت انتخاب این روز، ابلاغ فرمان مقام معظم رهبری به 

 زیست بانک است

  سایت دیگر: 4

 1400فروردین  14یکشنبه  11:0۱ - رادیو ایران

 توجه به روز ذخایر ژنتیکی و زیستی در رادیو ایران

 1400فروردین  14یکشنبه  11:11 - پایگاه اطلاع رسانی رادیو

 توجه به روز ذخایر ژنتیکی و زیستی در رادیو ایران

 1400فروردین  14یکشنبه  11:11 - سازمان صدا و سیما

 یر ژنتیکی و زیستی در رادیو ایرانتوجه به روز ذخا

https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-372083
https://www.imna.ir/news/484735/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.pririb.ir/portal/newsview/48787
http://www.radioiran.ir/NewsDetails?m=010001&n=814369
http://www.radio.ir/ChannelNewsDetails?m=202020&n=814388
http://radio.irib.ir/ChannelNewsDetails?m=202020&n=814388
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 1400فروردین  14یکشنبه  12:23 - هنر صدا

 توجه به روز ذخایر ژنتیکی و زیستی در رادیو ایران

 

 رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی خبر داد:

 نفر در حوزه مشاغل خانگی به بازار کار 311اتصال 

 1400فروردین  14یکشنبه  11:0۴ - شبستان

فروردین( به  14به گزارش خبرگزاری شبستان از بیرجند، جلال الدین صادقی امروز )

خبرنگاران رسانه های گروهی گفت: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی به کارفرمایی اداره 

به عنوان نهاد توسعه ای و  جهاددانشگاهیکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و توسط 

 در حال انجام استمداخله گر در حوزه اشتغال 

  سایت دیگر: 7

 1400فروردین  14یکشنبه  11:42 - ایرنا

 نفر در خراسان جنوبی صاحب شغل خانگی شدند 200

 1400فروردین  14یکشنبه  11:44 - در حاشیه

 نفر در خراسان جنوبی صاحب شغل خانگی شدند 200

 1400فروردین  14یکشنبه  14:04 - ایسنا
 رئیس جهاددانشگاهی استان خبر داد:

 نفر در خراسان جنوبی صاحب شغل خانگی شدند 200

 1400فروردین  14یکشنبه  1۰:2۰ - پایگاه خبری خاورستان

 نفر از خراسان جنوبی در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی 900ثبت نام 

 1400فروردین  1۴سه شنبه  3۴:12 - روزنامه بازار کار
 رییس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی:

 نفر در خراسان جنوبی صاحب شغل خانگی شدند 200

http://voiceart.ir/fa/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C/
http://shabestan.ir/detail/News/1042530
https://www.irna.ir/news/84283275/%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://darhashiyeh.com/news/%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400011506368/%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.khavarestan.ir/news/99473/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-900-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343579/%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


 

 

 

 

 

204 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 

 ن امداد ونجات:رئیس سازما

 هلال احمر در برپایی چادرهای امدادی طبق استانداردهای جهانی عمل می کند

 1400فروردین  14یکشنبه  11:01 - ایرنا

 

به گفته شریفی سده، براساس مصوبه ای که از شورای معاونین اخذ شده است، دوره ام بی 

تفاهم  دانشگاهی جهادش مدیریت بحران برگزار خواهد شد و در این زمینه با ای با گرای

 نامه ای امضا شده است و در تلاشیم تا این دوره برگزار شود

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  14یکشنبه  11:03 - در حاشیه

 هلال احمر در برپایی چادرهای امدادی طبق استانداردهای جهانی عمل می کند

 

 رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال کشور:

 حلقه واسط کسب و کارها است"تکنولوژی سنتر"

 1400فروردین  14یکشنبه  44:10 - ایسنا

بیجار ضمن ابراز خوشحالی از حضور  جهاددانشگاهیمحمد اسکندری در بازدید از 

درجهاددانشگاهی به عنوان فضای علمی مطرح کشور اظهار کرد: در اهمیت جایگاه این 

نهاد همین بس که دانشمندی از ژاپن جایزه رویان را دریافت کرده بود و به دریافت این 

یزه افتخار می کرد، این نمونه را در هیچ جای دیگری ندیدم و این نشان دهنده ارزشمند بودن جا

 است جهاددانشگاهی

https://www.irna.ir/news/84283211/%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%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%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84
https://darhashiyeh.com/news/%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%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%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400011506075/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 

 

 

 

20۰ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  14یکشنبه  11:00 - برخط نیوز

 حلقه واسط کسب و کارها است"تکنولوژی سنتر"

 

 بهار نارنج، منبع مواد مغذی و معدنی ضروری بدن

 1400فروردین  14یکشنبه  10:3۰ - ایسنا

، دکتر توکلی تصریح جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی 

کرد: برای جلوگیری از آسیب دیدن لباس ها توسط حشرات، به جای استفاده از نفتالین 

 های خشک نارنج استفاده کردکه بد بوست می توان از پوست و شکوفه 

  سایت دیگر: 9

 1400فروردین  14یکشنبه  10:39 - برخط نیوز

 بهار نارنج، منبع مواد مغذی و معدنی ضروری بدن

 1400فروردین  14یکشنبه  11:12 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 بهار نارنج، منبع مواد مغذی و معدنی ضروری بدن

 1400ردین فرو 14یکشنبه  12:10 - خبرگزاری صدا و سیما

 خواص بی نظیر بهار نارنج برای بدن انسان

 1400فروردین  14یکشنبه  12:21 - کارگر آنلاین

 خواص بی نظیر بهار نارنج برای بدن انسان

 1400فروردین  14یکشنبه  13:3۰ - جهانی پرس

 خواص بی نظیر بهار نارنج برای بدن انسان

 1400فروردین  14یکشنبه  20:2۰ - نامه نیوز

 خواص بی نظیر بهار نارنج برای بدن انسان

 1400فروردین  14یکشنبه  21:00 - ایمنا
 بسته خبری سلامت ایمنا:

https://www.barkhat.news/technology/161751762221/technology-center-is-the-business-interface
https://www.isna.ir/news/1400011506044/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86
https://www.barkhat.news/technology/16175164318/orange-spring-is-the-body-s-source-of-essential-nutrients-and-minerals
http://econews.ir/fa/content/2960080
https://www.iribnews.ir/fa/news/3065296/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://kargaronline.ir/fa/news-details/691251/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/
http://www.jahanipress.ir/NSite/FullStory/?Serv=205&SGr=314&Id=255483
https://namehnews.com/fa/news/615418/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.imna.ir/news/484798/%DB%B5-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF


 

 

 

 

 

20۴ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 غذا را برای رفع افسردگی بخورید 4

 4001فروردین  1۰دوشنبه  10:2۱ - آریا

 خواص بی نظیر بهار نارنج برای بدن انسان

 1400فروردین  1۰دوشنبه  11:44 - دنیای معدن

 خواص بی نظیر بهار نارنج برای بدن انسان

 

 تأکید بر ضرورت مطالبه گری جامعه قرآنی به نفع مردم و تلاوت دلنشین قاریانی از دو نسل

 1400فروردین  14یکشنبه  10:1۰ - ایکنا

فروردین ماه با  14به گزارش خبرنگار ایکنا، دیدار نوروزی جامعه قرآنی عصر روز گذشته، 

حضور جمعی از مدیران، فعالان، اساتید و پیشکسوتان قرآنی کشورمان و نیز مدیران 

 با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد جهاددانشگاهی

 

 تجهیزات مورد نیاز حمل ونقل ریلی باید بومی سازی شود

 1400فروردین  14یکشنبه  10:10 - باشگاه خبرنگاران

کشور در گفت وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  دانشگاهی جهادحمیدرضا طیبی، رئیس 

اخلی لیدات دگروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، درباره وضعیت ایران در زمینه تو

اظهار کرد: نفت، گاز و پتروشیمی، کشاورزی و حمل و نقل ریلی یکی از صنایع مهم کشور 

 است

http://www.aryanews.com/News/20210405094525755/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.donyayemadan.ir/view/199091/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://iqna.ir/fa/news/3962290/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/7669150/%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-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 

 

 

 

 

20۱ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 

 رعابدین کابلی در کاوش بودخاک بزرگترین مربی می

 1400فروردین  14یکشنبه  09:4۰ - ایبنا

۱  

روابط فرهنگی و بازرگانی شهداد و منطقه ترکستان در هزاره سوم ویژگی اثر: منتشر شده 

  13۰9در مجموعه مقالات کرمان شناسی در سال 

بررسی باستان شناسی شهداد ویژگی اثر: منتشر شده در جلد سوم مجموعه شهرهای ایران به کوشش دکتر 

 منتشر شد دانشگاهی جهادتوسط  13۰۱محمد یوسف کیانی که در سال 

 

 پژوهشگران پیشنهاد کردند

 راهکاری برای افزایش عزت نفس دختران

 1400فروردین  14یکشنبه  09:23 - ایسنا

در همین خصوص و در رابطه با تأثیر مهارت های ارتباطی والدین بر میزان عزت نفس 

جام داده است که نتایج نوجوانان، تیمی پژوهشی از دانشگاه تربیت مدرس مطالعه ای را ان

ر منتش دانشگاهی جهادآن اخیراً در فصل نامه پایش متعلق به پژوهشکده علوم بهداشتی 

 شده است

http://www.ibna.ir/fa/report/304631/%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4
https://www.isna.ir/news/1400011505943/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  14یکشنبه  10:11 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 راهکاری برای افزایش عزت نفس دختران

 

 پانزدهم فروردین؛ روز ذخایر ژنتیکی و زیستی

 1400فروردین  14یکشنبه  33:0۱ - یکتا پرس

مبنی بر راه اندازی زیست بانک بوده  دانشگاهی جهادعلت انتخاب این روز ابلاغ فرمان مقام معظم رهبری به 

 است

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  14یکشنبه  09:3۰ - رادیو گفت و گو

 هفته سلامت، روز ذخایر ژنتیکی

 

 میلیون تومان برای هر فرزند۱11رحم های پولساز؛ 

 1400فروردین  14یکشنبه  0۱:04 - برترین ها

اردبیل یکی از مراکز است که برای فرزندآوری به روش  دانشگاهی جهاداما مرکز ناباروری 

رحم اجاره ای در سال های اخیر با استقبال روبه رو شده و در عین حال دردسرهایی 

میلیون تومانی را برای خانواده های متقاضی  100تا۴0همچون پرداخت هزینه قراردادهای 

 به همراه داشته است

http://econews.ir/fa/content/2959937
https://www.yektapress.com/fa/news/22872/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
http://www.radiogoftogoo.ir/NewsDetails?m=177107&n=814340
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1104757/%D8%B1%D8%AD%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن
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  سایت دیگر: 6

 1400فروردین  14یکشنبه  0۱:34 - اینشفا آنل

 میلیونی برای هر فرزند100رحم های پولسازِ 

 1400فروردین  14یکشنبه  09:33 - پایگاه خبری قلم

 قاچاق انسان برای اجاره رحم

 1400فروردین  14یکشنبه  12:1۰ - صبحانه انلاین

 میلیون تومان برای هر فرزند100رحم های پولساز؛ 

 1400فروردین  14یکشنبه  14:14 - تابناک باتو

 میلیون تومان برای هر فرزند100رحم های پولساز؛ 

 1400فروردین  14یکشنبه  14:20 - سلامت نیوز

 میلیون تومان برای هر فرزند100رحم های پولساز با 

 1400فروردین  14یکشنبه  1۱:1۰ - خلیج فارس

 میلیون تومان برای هر فرزند100رحم های پولساز؛ 

 

 حاج احمد متوسلیان یکی از برجستگان دفاع مقدس بود

 1400فروردین  14یکشنبه  0۰:34 - میزان

 جهاد، وقتی بازگشائی دانشگاه ها انجام شد، ۰0بعد هم که در همان اوائل دهه ی 

 جهادتشکیل شد که یکی از نقاط حساس و یکی از مراکز مایه ی افتخار،  دانشگاهی

 است دانشگاهی

http://shafaonline.ir/fa/news/277464/%D8%B1%D8%AD%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%90-100%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://qalamna.ir/fa/news/322414/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%AD%D9%85-4
http://sobhanehonline.com/fa/news/241537/%D8%B1%D8%AD%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://tabnakbato.ir/fa/news/208086/%D8%B1%D8%AD%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://www.salamatnews.com/news/309715/%D8%B1%D8%AD%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-100%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://pgnews.ir/module/news/390746/
https://www.mizanonline.com/fa/news/713773/%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D8%AF
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 + جدول هزینه دوره ۱411آغاز دوره مهارت آموزی معلمان حق التدریس/ استخدام از مهر 

 1400فروردین  14یکشنبه  04:04 - خبرگزاری تسنیم

قابل دریافت  دانشگاهی جهاد)گواهی قبولی در آزمون داخلی از طریق سایت مرکز آزمون 

 است

  سایت دیگر: ۱2

 1400فروردین  14یکشنبه  0۰:10 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 + جدول هزینه دوره 1400آغاز دوره مهارت آموزی معلمان حق التدریس/ استخدام از مهر 

 1400فروردین  14یکشنبه  09:21 - پایگاه خبری گسترش

 معلمان حق التدریس بخوانند

 1400فروردین  14یکشنبه  10:34 - میزان

 + جدول هزینه دوره 1400استخدام معلمان حق التدریس در مهر جزییاتی از 

 1400فروردین  14یکشنبه  13:09 - دنیای معدن

 + جدول هزینه دوره 1400ز استخدام معلمان حق التدریس در مهر جزییاتی ا

 1400فروردین  14یکشنبه  13:23 - اقتصاد آنلاین

 جزییات شروع دوره های استخدامی معلمان حق التدریس

 1400فروردین  14یکشنبه  13:42 - مردم نیوز

 1400جزییاتی از استخدام معلمان حق التدریس در مهر 

 1400فروردین  14یکشنبه  14:02 - ایلنا

 وره های استخدامی معلمان حق التدریسجزییات شروع د

 1400فروردین  14یکشنبه  14:14 - کارگر آنلاین

 فوری/جزییات شروع دوره های استخدامی معلمان حق التدریس

 4001فروردین  14یکشنبه  14:19 - ناطقان

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/15/2478152/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1-1400-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87
http://econews.ir/fa/content/2959740
https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-163185
https://www.mizanonline.com/fa/news/713861/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87
http://www.donyayemadan.ir/view/198880/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-517689
http://www.mardom-news.com/news/177936/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1058284-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://kargaronline.ir/fa/news-details/691685/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3/
http://nateghan.ir/fa/news/267882/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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 جزییات دوره های استخدامی معلمان

 1400فروردین  14یکشنبه  14:4۰ - وانا

 جزییات شروع دوره های استخدامی معلمان حق التدریس

 1400فروردین  14یکشنبه  14:3۰ - کارگر نیوز

 جزییات شروع دوره های استخدامی معلمان حق التدریس

 1400فروردین  14یکشنبه  22:30 - راهبرد معاصر

 / آخرین تغییرات رتبه بندی معلمان 1400جزئیات استخدام معلمان حق التدریس مهر 

 1400 فروردین 1۰دوشنبه  1۰:4۰ - آوای رودکوف

 + جدول هزینه دوره 1400آغاز دوره مهارت آموزی معلمان حق التدریس/ استخدام از مهر 

 

 مبارزه با کرونا توصیه هایی برای توانمندسازی در

 1400فروردین  14یکشنبه  00:01 - دنیای اقتصاد

ترجمه شده است در سایت  دانشگاهی جهادنسخه کامل این گزارش که از سوی پژوهشکده مطالعات توسعه 

 این پژوهشکده قابل دسترسی است

 

 کنگان مجهز به سیستم پایش تصویری شد

 1400دین فرور 14شنبه  23:33 - خبرگزاری فارس

شهردار بندر کنگان افزود: این مهم با تصویب در شورای اسلامی شهر کنگان و مساعدت 

های فرماندار شهرستان و با تبادل نظر و همفکری با پلیس راهور شهرستان و استفاده از 

https://vananews.com/fa/news/402468/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://www.kargarnews.ir/fa/pages/?cid=59554
https://rahbordemoaser.ir/fa/news/82699/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%87%D8%B1-1400-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://avayerodkof.ir/fa/news/30090/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87
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-100/3752444-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://farsnews.ir/news/14000114000523/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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 رصنعتی شریف، محورهای پرخطر به سامانه های پایش تصوی دانشگاهی جهادظرفیت شرکت های دانش بنیان 

 خودکار مجهز شد

  سایت دیگر: 2

 1400فروردین  14یکشنبه  10:31 - سپاس

 کنگان مجهز به سیستم پایش تصویری شد

 1400فروردین  14یکشنبه  12:41 - گام خبر

 کنگان مجهز به سیستم پایش تصویری شد

 1400 فروردین 22یکشنبه  10:34 - ثلاث

 کنگان مجهز به سیستم پایش تصویری شد

 

 رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال کشور:

 درگاه ملی مجوزهای کشور راهی آسان برای تمدید و دریافت مجوز کسب و کار است

 1400فروردین  14شنبه  22:42 - ایسنا

اشاره کرد و افزود: در تکنولوژی سنتر که  دانشگاهی جهاد اسکندری به ظرفیت و همراهی

برنامه ریزی شده می توانیم در بحث های سوغات و قطعات  دانشگاهی جهادبا همراهی 

خودرو و مباحث دیگر ورود کنیم، اعتباراتی به صندوق کارآفرینی امید و بانک توسعه 

ایری ذکر شده در جلسه می توانند موثر واقع تعاون اختصاص داده شده که برای طرح های روستایی و عش

 شوند

 

https://sepas.ir/1400/01/15/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF/
http://gamkhabar.ir/?news_id=101356
http://salas.ir/64486/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF/
https://www.isna.ir/news/1400011405803/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%D8%A8
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 با حضور معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان

 ا و طرح های جوانان برای شهری بهتر آغاز به کار کرداولین جشنواره ملی ایده ه

 1400فروردین  14شنبه  22:13 - رت ورزش و جوانانوزا

 رشته  12این جشنواره در 

 عمران شهری و شهرسازی 

 معماری ،زیباسازی ،سیما و تبلیغات شهری،منظر و مبلمان شهری 

 ( HSeایمنی سلامت و محیط زیست شهری )

 گردشگری ،بافت تاریخی و میراث ماندگار 

 اقتصاد شهری و درآمدهای پایدار 

 فرهنگی ،اجتماعی، هنری و ورزشی 

 مدیریت حمل و نقل ،ترافیک شهری و حمل نقل عمومی و پاک 

 فناوری اطلاعات ،استارت آپها و هوشمند سازی شهری 

 شیوه های استخدام ،به کارگیری نیرو و انگیزش بخشی 

 پیشگیری ،مقابله و مدیریت بحران 

 انی شیوه تعامل و ارتباط با شهروندان و اِطلاع رس

 حکمروایی هوشمند و عدالت محور 

 و با مشارکت معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان 

 سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 

 شورای عالی استانها 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام 

 سازمان اسناد کتابخانه ملی 

  دانشگاهی جهاد

 وزارت جهاد کشاورزی 

 اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان 

 گردشگران بنیاد 

 رادیو تهران 

 موسسه جام جم 

 موسسه همشهری 

 بنیاد ملی خانواده 

http://news.msy.gov.ir/news/2101492-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF.html?t=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 آژانس خبری تخصصی خانه حقوق ایران 

 کتابنامه مدیران جوان 

 شهرداران جوان 

 تیرماه برگزار خواهد شد  14فروردین لغایت  14از 

 tsnsuinunaEpninaعلاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت 

  سایت دیگر: 4

 1400فروردین  14شنبه  23:04 - خبرگزاری برنا
 با حضور معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان؛

 اولین جشنواره ملی ایده ها و طرح های جوانان برای شهری بهتر آغاز به کار کرد

 1400فروردین  30دوشنبه  09:09 - پانا

 اولین جشنواره ملی طرح های جوانان برای شهری بهتر برگزار می شود

 1400فروردین  31سه شنبه  10:0۰ - خبرگزاری صدا و سیما

 ان برای شهری بهترجشنوارۀ ملی طرح های جوان

 1400فروردین  31سه شنبه  11:40 - روزنامه بازار کار

 جشنوارۀ ملی طرح های جوانان برای شهری بهتر

 

 بسته خبری سلامت ایمنا

 عناب؛ آجیل شفابخش/ نوشیدنی های فصل گرم را بشناسید

 1400فروردین  14شنبه  21:00 - ایمنا

خراسان جنوبی، اظهار  دانشگاهی جهادعضو هیئت علمی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 

 0درصد پروتئین،  4کرد: میوه عناب بر حسب وزن خشک دارای حدود 

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1159476
http://pana.ir/news/1178609
https://www.iribnews.ir/fa/news/3081429/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%80-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/343922/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%80-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1
https://www.imna.ir/news/484584/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%AC%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B5%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%85


 

 

 

 

 

21۰ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  1۰دوشنبه  03:41 - یکتا پرس

 نوشیدنی های فصل گرم را بشناسید

 

 فعالان قرآنی پیش از حق خود، مطالبه گر حقوق جامعه باشند

 1400فروردین  14به شن 20:3۰ - ایکنا

فروردین ماه با حضور جمعی  14به گزارش ایکنا، دیدار نوروزی جامعه قرآنی عصر امروز 

ا ، بدانشگاهی جهاداز مدیران، فعالان، اساتید و پیشکسوتان قرآنی کشور و نیز مدیران 

 رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد

 

 معاون ورزش و جوانان بوشهر:

 میلیارد ریال اعتبار اشتغال زایی به جوانان استان بوشهر پرداخت شد 3

 1400فروردین  14شنبه  12:1۱ - ایرنا

دهجان ادامه داد: علاوه بر این در قالب فعالیت های کارآفرینانه وزارت ورزش و جوانان، 

دوره آموزشی راه اندازی مراکز نوآوری و شکوفایی با تامین اعتبار  40زون بر تاکنون اف

 در استان بوشهر برگزار شده است جهاددانشگاهیاداره کل ورزش و جوانان از سوی 

  سایت دیگر: 7

 1400فروردین  14شنبه  12:19 - در حاشیه

https://www.yektapress.com/fa/news/23095/%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B5%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3962259/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84282242/%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://darhashiyeh.com/news/%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF


 

 

 

 

 

21۴ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 میلیارد ریال اعتبار اشتغال زایی به جوانان استان بوشهر پرداخت شد ۴

 1400فروردین  14شنبه  12:42 - خلیج فارس

 میلیارد اعتبار اشتغال زایی به جوانان استان ۴پرداخت 

 1400فروردین  14شنبه  13:22 - خارگ نیوز

 میلیارد ریال اعتبار اشتغال زایی به جوانان استان بوشهر پرداخت شد ۴

 1400فروردین  14شنبه  22:2۴ - فکر شهر

 میلیارد ریال اعتبار اشتغال زایی به جوانان استان بوشهر پرداخت شد ۴

 1400فروردین  14یکشنبه  0۱:00 - سوک

 میلیارد ریال اعتبار اشتغال زایی به جوانان استان بوشهر پرداخت شد ۴

 

 گزارشی از چالش های پیش روی شناخت زعفران خراسان جنوبی در دنیا؛

 پیازی هم وزن طلا که خوراک دام می شود!

 1400فروردین  14شنبه  09:3۴ - ایسنا

خراسان  دانشگاهی جهادطیبه شاهی، عضو هیات علمی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 

جنوبی نیز به ایسنا گفت: زعفران ایران در سایر کشورها با قیمت چندین برابری به فروش 

به می رسد و این نشان دهنده پتانسیل خوب فروش در بازار است که این نیازمند برنامه 

 و کاربردی در این زمینه استریزی بسیار خوب و موثر 

  سایت دیگر: 4

 1400فروردین  14شنبه  09:44 - فصل تجارت

 پیازی هم وزن طلا که خوراک دام می شود!

 1400فروردین  14شنبه  09:4۰ - فصل اقتصاد

 پیازی هم وزن طلا که خوراک دام می شود!

 1400فروردین  14شنبه  10:10 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 پیازی هم وزن طلا که خوراک دام می شود!

https://pgnews.ir/module/news/390488/
https://www.khargnews.ir/fa/news/26803/%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
https://www.fekrshahr.ir/node/86338
http://sook.ir/fa/news/236064/%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/00061640714/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/474172/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/657400/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/2958586


 

 

 

 

 

21۱ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  14شنبه  10:4۱ - عصر ایران

 پیازی هم وزن طلا که خوراک دام می شود!

 

 مدیر مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاددانشگاهی اردبیل مطرح کرد

 آمارهای عجیب قرارداد رحم اجاره ای

 1400فروردین  14شنبه  09:30 - ایسنا

اردبیل به آمارهای  جهاددانشگاهیدکتر رویا گسیلی، مدیر مرکز درمان ناباروری قفقاز 

میلیون تومان، اشاره و خاطرنشان کرد: در  100تا  ۴0عجیب قرارداد رحم اجاره ای بین 

پنج سال اخیر در مرکز درمان ناباروری اردبیل، این روش یکی از راه های فرزندآوری مطرح 

 وده و در زنانی که مشکل تخمک داشته با عمل لقاح مصنوعی، انتقال جنین به رحم اجاره ای انجام می شودب

  سایت دیگر: ۱3

 1400فروردین  14شنبه  09:3۰ - فرتاک نیوز

 قراردادهای عجیب و غریب رحم اجاره ای

 1400فروردین  14شنبه  10:03 - سلامت نیوز
 مدیر مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاددانشگاهی اردبیل مطرح کرد

 آمارهای عجیب قرارداد رحم اجاره ای

 1400فروردین  14شنبه  10:04 - شفا آنلاین
 مدیر مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاددانشگاهی اردبیل مطرح کرد:

 آمارهای عجیب قرارداد رحم اجاره ای

 1400فروردین  14شنبه  10:10 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 آمارهای عجیب قرارداد رحم اجاره ای

 1400فروردین  14شنبه  10:49 - فارسخلیج 

 آمارهای عجیب قرارداد رحم اجاره ای

 1400فروردین  14شنبه  10:44 - ناطقان

https://www.asriran.com/fa/news/777398/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400011405146/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C
https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-304943
http://www.salamatnews.com/news/309648/-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://shafaonline.ir/fa/news/277387/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://econews.ir/fa/content/2958534
https://pgnews.ir/module/news/390437/
http://nateghan.ir/fa/news/267730/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 آمارهای عجیب قرارداد رحم اجاره ای

 1400فروردین  14شنبه  11:00 - تلنگر

 قیمت های نجومی رحم اجاره ای

 1400فروردین  14شنبه  11:02 - پایگاه خبری پایشگر

 آمارهای عجیب قرارداد رحم اجاره ای

 1400فروردین  14شنبه  11:04 - آفتاب نیوز
 انشگاهی اردبیل مطرح کردمدیر مرکز درمان ناباروری قفقاز جهادد

 آمارهای عجیب قرارداد رحم اجاره ای

 1400فروردین  14شنبه  11:1۰ - عصر ایران

 آمارها و رقم های عجیب در قراردادهای رَحِم اجاره ای

 1400فروردین  14شنبه  11:3۴ - خبرگزاری تابناک

 آمارها و رقم های عجیب در قراردادهای رَحِم اجاره ای

 1400فروردین  14شنبه  12:12 - ساوالان خبر

 در اردبیل آمارهای عجیب قرارداد رحم اجاره ای

 1400فروردین  14شنبه  12:1۴ - 34حادثه 

 میلیون تومان 100تا  ۴0مشکلات رحم اجاره ای / قیمت: بین 

 1400فروردین  14شنبه  13:0۴ - شعار سال

 آمار ها و رقم های عجیب در قرارداد های رَحِم اجاره ای

 1400فروردین  14شنبه  14:24 - 34رویداد 

 آمارهای عجیب قرارداد رحم اجاره ای

 1400فروردین  14شنبه  14:1۰ - پایگاه خبری قلم

 رقم های عجیب در قراردادهای رَحِم اجاره ای

 1400فروردین  14شنبه  14:1۴ - سلام نو

 قیمت اجاره رَحِم چقدر است؟

 1400ردین فرو 14شنبه  14:44 - آژانس خبری ریحان

 آمارهای عجیب قرارداد رحم اجاره ای

 

http://talaangor.ir/fa/news/18408/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C
http://paieshgar.ir/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C/
https://aftabnews.ir/fa/news/702596/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://www.asriran.com/fa/news/777391/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%82%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%8E%D8%AD%D9%90%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://www.tabnak.ir/fa/news/1043705/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%82%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%8E%D8%AD%D9%90%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://www.savalankhabar.ir/221506/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1/
http://hadese24.ir/news/73909
https://shoaresal.ir/fa/news/335825/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%82%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%8E%D8%AD%D9%90%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://www.rouydad24.com/fa/news/256799/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://qalamna.ir/fa/news/320849/%D8%B1%D9%82%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%8E%D8%AD%D9%90%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%A7-4
https://www.salameno.com/news/55237330/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://reihaan.ir/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C/
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خبرداد

ورزشکاران/ تولید داروهای آنتی تولید مکمل های ورزشی با پایه گیاهی برای تضمین سلامت 

 بیوتیک دامی

 1400فروردین  14شنبه  04:03 - ایسنا

د: با توجه به نیاز کشور، طرح تأکید کر دانشگاهی جهادرییس پژوهشکده گیاهان دارویی 

 3، اکنون دانشگاهی جهادهای فناورانه را شناسایی کردیم و با هماهنگی دفتر مرکزی 

داروی آنتی بیوتیک دامی بر پایه گیاهان دارویی، آفت کش  4طرح فناورانه برای تولید 

 ژوهشکده درحال انجام هستندمکمل ورزشی با پایه گیاهی در پ 4گیاهی برای گیاهان گلخانه ای و مزرعه ای، 

  سایت دیگر: 2

 1400فروردین  14شنبه  0۰:14 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 تولید مکمل های ورزشی با پایه گیاهی برای تضمین سلامت ورزشکاران/ تولید داروهای آنتی بیوتیک دامی

 1400فروردین  14شنبه  10:10 - خبرگزاری صدا و سیما

 اجرای طرح های فناورانه برای تولید داروهای آنتی بیوتیک دامی

 1400فروردین  14شنبه  10:3۰ - آریا

 اجرای طرح های فناورانه برای تولید داروهای آنتی بیوتیک دامی

 

 در آستانه روز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی مطرح شد

 ذخایر ژنتیکی و زیستی؛ منبعی برای حفاظت و بهره برداری پایدار از طبیعت

 1400فروردین  14شنبه  01:0۰ - ایسنا

https://www.isna.ir/news/1400011304974/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://econews.ir/fa/content/2958453
https://www.iribnews.ir/fa/news/3064048/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%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-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://www.aryanews.com/News/20210403102115703/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%8A%E2%80%8C%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://www.isna.ir/news/1400011304943/%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 دانشگاهی جهاددر نهایت، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در همان سال توسط 

در تقویم  94فروردین به عنوان روز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران سال  14تاسیس و 

 رسمی کشور ثبت شد

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  14شنبه  02:30 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 رای حفاظت و بهره برداری پایدار از طبیعتذخایر ژنتیکی و زیستی؛ منبعی ب

 1400فروردین  14شنبه  14:3۰ - سلامت نیوز

 تیکی و زیستی؛ منبعی برای حفاظت و بهره برداری پایدار از طبیعتذخایر ژن

 

 توسعه فعالیت های هلدینگ کوثر در بخش دام و طیور

 1400فروردین  14شنبه  00:29 - دنیای اقتصاد

در همین راستا و به عنوان ایجاد یکی از بزرگ ترین مراکز ذخایر ژنتیکی دام های اصیل 

نتال، در نظر است از طریق طرح های گوشتی با محوریت نژاد سیم-دو منظوره شیری

کشور، جهت تولید  دانشگاهی جهادمبتنی بر دانش بنیان با همکاری مراکز علمی ازجمله 

و تکثیر جنین نژاد سیمنتال در سال جاری و سایر نژاد های مورد نیاز از جمله جرزی )با هدف افزایش تولید 

ای گوشتی در آینده، اقدام خواهد شدو به همین منظور چربی شیر دام ها برای تولید کره حیوانی( و نژاد ه

راس دام  1000واحد تقی آباد ورامین )شرکت اشراق( به عنوان یک مجموعه تازه تاسیس و مدرن با ظرفیت 

هزار راس جمعیت گله به این امر مهم اختصاص داده شده و در حال حاضر فعال شده و در  2مولد شیری و 

و پتانسیل ژنتیکی گله یاد شده در راستای تحقق اهداف مدنظر برای توسعه نژاد  نظر است که از ظرفیت ها

اصیل سیمنتال اصلاح و ارتقای نژاد های آمیخته )دورگ کشور( با تامین دام زنده مواد نر و ماده و محصولات 

 ژنی )اسپرم و جنین( اقدام شود

http://econews.ir/fa/content/2958431
http://www.salamatnews.com/news/309688/%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%9B-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-104/3751995-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  14یکشنبه  1۰:44 - شبکه ایران کالا

 توسعه فعالیت های هلدینگ کوثر در بخش دام و طیور

 

س هنری ارشاد اسلامی مهدیشهر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سمنان، درگذشت کارشنا

 را تسلیت کفت

 1400فروردین  13جمعه  21:0۱ - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 جهاد، دریافت گواهینامه دوره آموزش مهارتهای کسب و کار با همکاری 1390خرداد

احراز  در دانشگاه تربیت مدرس، 13۱۴و موسسه کار و تامین اجتماعی دی ماه  دانشگاهی

درجه کارشناسی تئاتر، احراز درجه فوق لیسانس کارگردانی، قبولی در کنکور کارشناسی 

دانشگاه آزاد اسلامی و مترجمی گروه تئاتر دژاوو  3دانشگاه تربیت مدرس و رتبه  9ارشد سراسری با رتبه 

فقید می توان مشاهده  محصول مشترک ایران و آلمان، را به عنوان سوابق فعالیتی در کارنامه این هنرمنتد

 کرد

 

 عبور از مانع تحریمها با پشتیبانی از نهضت قطعه سازی در صنعت نفت

 1400فروردین  13جمعه  1۱:42 - خبرگزاری صدا و سیما

 

خوزستان با ساخت قطعات تحریم شده صنعت نفت، حالا  دانشگاهی جهادهم اکنون در 

 میلیون دلار صرفه جویی ارزی صورت گرفته است 40ود چیزی حد

https://www.iktv.ir/newsdetail/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C/61813/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1
https://semnan.farhang.gov.ir/fa/news/575388/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%81%D8%AA
https://www.iribnews.ir/fa/news/3063783/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA
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 یاس زرد، یک ضدتهوع طبیعی

 1400فروردین  13جمعه  11:41 - ایسنا

خراسان جنوبی با اشاره به این که  جهاددانشگاهیمدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 

جوشانده این گیاه برای زخم های سرطانی کاربرد دارد، یادآور شد: برای تهیه دمنوش از 

 گرم گیاه خشک در یک لیتر آب جوش استفاده می شود 30

  سایت دیگر: 2

 1400فروردین  13جمعه  11:44 - برخط نیوز

 یاس زرد، یک ضدتهوع طبیعی

 1400فروردین  13جمعه  12:10 - دی ایرانخبرگزاری اقتصا

 یاس زرد، یک ضدتهوع طبیعی

 1400فروردین  13جمعه  13:43 - اه خبری قلمپایگ

 یاس زرد، یک ضدتهوع طبیعی

 

 لت تدبیر و امید تشریح شد؛اهم اقدامات دفتر مقررات ملی وکنترل ساختمان در دو

همکاری در تهیه برنامه های پنج ساله توسعه و اصلاح قوانین و آیین نامه ها/ برگزاری آزمون 

 های ورود به حرفه مهندسی/تدوین و بازنگری مقررات ملی و کنترل ساختمان

 1400فروردین  13جمعه  0۴:43 - پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

توان به این موارد اشاره کرد: شیوه نامه صدور، از دیگر اقدامات انجام شده در این بخش می 

تمدید و ارتقاء پایه مهندسی، بخشنامه عناوین و سرفصل دوره های آموزشی ورود به حرفه 

https://www.isna.ir/news/1400011304837/%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B6%D8%AF%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/161734818893/yellow-jasmine-a-natural-antiemetic
http://econews.ir/fa/content/2958088
https://qalamna.ir/fa/news/319179/%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D8%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B6%D8%AF%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-4
http://news.mrud.ir/news/91360/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7
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ساعته(، بخشنامه سه دوره ی آموزشی ایمنی،  ۴۰صلاحیت اجرا برای رشته های معماری و عمران )دوره 

ارتقاء پایه صلاحیت اجرا رشته های معماری و عمران، برای صدور، تمدید و  HSeبهداشت و محیطزیست 

بخشنامه ابلاغ کتاب آموزشی بازآفرینی شهری پایدار در محدوده ها و محله های ناکارآمد شهری در سال 

، بخشنامه های نحوه برگزاری دوره های آموزشیالکترونیکی)مجازی(، چاپ کتاب بازآفرینی شهری 139۴

مقررات ملی ساختمان  1۴الکترونیکی)مجازی( پایان دوره های آموزشی مبحث  پایدار، برگزاری آزمون های

 جهادبرای اخذ صلاحیت طراحی و نظارت بر لوله کشی گاز با همکاری  1394لوله کشی گاز طبیعی از سال 

  1394 سال –، برگزاری آزمون های الکترونیکی صلاحیت لوله کشی گاز دانشگاهی

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  13جمعه  14:44 - تین نیوز

 همکاری در تهیه برنامه های پنج ساله توسعه و اصلاح قوانین و آیین نامه هامسک

 

 طراحی نرم افزار بانک اطلاعات گیاهی/امکان جستجوی موضوعی گیاهان خوراکی و دارویی

 1400فروردین  13جمعه  03:24 - ایسنا

تأکید کرد: برخلاف جستجو  دانشگاهی جهادعضو هیأت علمی پژوهشکده گیاهان دارویی 

م زیادی از اطلاعات پراکنده، تکراری و غیرمرتبط در موتورهای جستجو مانند گوگل که حج

را به کاربر ارائه می کنند، در نرم افزار بانک اطلاعات گیاهی، اطلاعات بسیار دقیق در 

 خصوص هر گیاه با یک جستجوی ساده و به سرعت در دسترس خواهد بود

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  13جمعه  04:11 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 طراحی نرم افزار بانک اطلاعات گیاهی/امکان جستجوی موضوعی گیاهان خوراکی و دارویی

https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-228701
https://www.isna.ir/news/1400011003701/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
http://econews.ir/fa/content/2957911


 

 

 

 

 

224 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 

 نگاهی بر مهمترین رخدادهای شهرستانهای غرب خراسان در سالی که گذشت

 1400فروردین  12پنجشنبه  22:44 - عصر سبزوار

در سبزوار، پیوستن  دانشگاهی جهادفراهم شدن مقدمات راه اندازی برخی از دستاوردهای این همایش ملی، 

دانشگاه حکیم سبزواری به دانشگاههای مجازی جهان اسلام، بهره برداری از یک کتابخانه روستایی و خدمات 

 رایگان دندانپزشکی به محرومان بود

 

 مهر گزارش می دهد؛

 نوروزی متفاوت با دانشجویان خراسان شمالی/ جهاد با طعم اخلاص

 1400فروردین  12پنجشنبه  1۱:30 - خبرگزاری مهر

مسئول بسیج دانشجویی خراسان شمالی ادامه داد: این قرارگاه از دانشجویان دانشگاه های 

 شگاهیدان جهادر، دارالفنون، علوم پزشکی، فرهنگیان، کوثر، انقلاب، دولتی بجنورد، پیام نو

 و آزاد تشکیل شده است

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  12پنجشنبه  1۱:3۴ - اقتصاد آینده

 نوروزی متفاوت با دانشجویان خراسان شمالی/ جهاد با طعم اخلاص

http://asrsabzevar.ir/?p=27479
https://www.mehrnews.com/news/5179195/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/279116/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
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 1400فروردین  12پنجشنبه  19:3۰ - خبرگزاری اقتصادی ایران

 نوروزی متفاوت با دانشجویان خراسان شمالی/ جهاد با طعم اخلاص

 

 فروردین؛ ۱3بیانیه جهاد دانشگاهی به مناسبت 

 تلاش مضاعف خود را برای تحقق حداکثری شعار سال به کار می بندیم

 1400فروردین  12پنجشنبه  11:33 - خبرگزاری مهر

، این نهاد با صدور بیانیه ای ضمن  جهاددانشگاهیبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 

فروردین ماه، اعلام کرد در سال پیش رو، این نهاد انقلابی همت و  12گرامیداشت یوم الله 

تلاش مضاعف خود را برای تحقق حداکثری شعار امسال، همچنین ظهور و بروز ثمره ی 

 خواهد نمودتلاش ها در عرصه زندگی مردم و سربلندی بیش از پیش نظام اسلامی مصروف 

  سایت دیگر: ۱1

 1400فروردین  12پنجشنبه  11:44 - ایرنا

 تفروردین اعلام رسمی از بین رفتن وابستگی سیاسی کشور اس 12جهاد دانشگاهی:

 1400فروردین  12پنجشنبه  11:4۰ - در حاشیه

 ستگی سیاسی کشور استفروردین اعلام رسمی از بین رفتن واب 12جهاد دانشگاهی:

 1400فروردین  12پنجشنبه  11:44 - خبرگزاری صدا و سیما

 بیانیه جهاددانشگاهی به مناسبت روز جمهوری اسلامی

 1400فروردین  12پنجشنبه  11:4۴ - ایسنا
 فروردین عنوان شد 12در بیانیه جهاد دانشگاهی به مناسبت 

 تحقق حداکثری شعار امسال از اهداف جهاد دانشگاهی در سال جدید

 1400فروردین  12پنجشنبه  12:44 - برگزاری اقتصادی ایرانخ

 تحقق حداکثری شعار امسال از اهداف جهاد دانشگاهی در سال جدید

 1400فروردین  12پنجشنبه  13:3۴ - ایکنا

 بیانیه جهاددانشگاهی به مناسبت فرارسیدن روز جمهوری اسلامی

http://econews.ir/fa/content/2957818
https://www.mehrnews.com/news/5178941/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85
https://www.irna.ir/news/84280848/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B1%DB%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://darhashiyeh.com/news/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B1%DB%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.iribnews.ir/fa/news/3062908/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%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%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400011204485/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%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-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/2957517
https://iqna.ir/fa/news/3962007/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%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%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 1400فروردین  12پنجشنبه  13:4۱ - ایسکانیوز

 عزم همه جانبه جهاد دانشگاهی برای تحقق شعار سال

 1400فروردین  12پنجشنبه  14:10 - باشگاه خبرنگاران

 تلاش مضاعف جهاد دانشگاهی برای تحقق حداکثری شعار سال

 1400فروردین  12پنجشنبه  14:24 - خبرگزاری دانشجو

 همت و تلاش مضاعف خود را برای تحقق شعار سال به کار خواهیم گرفت

 1400فروردین  13جمعه  11:2۱ - آریا

 اددانشگاهی به مناسبت روز جمهوری اسلامیبیانیه جه

 

 / برکه های موضوعی آیات را استخراج کرده ام۱411چاپ قرآن کتاب مبارک در بهار 

 1400فروردین  12پنجشنبه  10:1۰ - ایکنا

در گفت وگو با ایکنا درباره کتاب در دست  دانشگاهی جهادمهدی فیض، عضو هیئت علمی 

انتشار خود با عنوان قرآن مبارک گفت: فهم قرآن نیاز به نگاه ساختارمند به آیات قرآن 

 دارد و این نگاه قدری مغفول است

  سایت دیگر: 2

 1400فروردین  12پنجشنبه  12:10 - رسا

 1400چاپ قرآن کتاب مبارک در بهار 

 1400فروردین  12پنجشنبه  12:3۴ - در حاشیه

 1400چاپ قرآن کتاب مبارک در بهار 

 0140فروردین  12پنجشنبه  12:3۴ - ایرنا

 1400چاپ قرآن کتاب مبارک در بهار 

http://www.iscanews.ir/news/1092047/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%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-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.yjc.ir/fa/news/7712317/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%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%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://snn.ir/fa/news/922856/%D9%87%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://www.aryanews.com/News/20210402110954165/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87-%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%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://iqna.ir/fa/news/3961148/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%85
https://rasanews.ir/fa/news/677376/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://darhashiyeh.com/news/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://www.irna.ir/news/84280898/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
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 یک فعال حوزه مشاغل خانگی:

 برنامه ریزی برای بازاریابی در توسعه مشاغل خانگی ضرورت دارد

 1400فروردین  12پنجشنبه  09:2۰ - اایسن

 دانشگاهی جهادترشیزی با اشاره به آموزش های مجازی در حوزه مشاغل خانگی که توسط 

برگزار می شود، اظهار کرد: زمانیکه به صورت گروهی افراد در حوزه مشاغل خانگی تولید 

 برنامه ریزی شود دارند، باید برای ادامه فعالیت آنها در بحث بازاریابی این تولیدات،

 

 رییس دانشگاه علم و فرهنگ تأکید کرد

 آموزش مجازی گران تر از آموزش حضوری است/ضرورت استفاده از آموزش تلفیقی

 1400فروردین  12پنجشنبه  01:10 - ایسنا

دانشگاه علم و فرهنگ در گفتگو با ایسنا، ضمن تشریح دکتر سیدسعید هاشمی، رییس 

در کشور  19عملکرد این دانشگاه طی یک سال گذشته و از آغاز همه گیری بیماری کووید 

و همه گیری این بیماری در سطح کشور و سایر نقاط دنیا،  139۱گفت: از اسفند سال 

د که یکی از اصلی ترین بحران ها در حوزه کشورها با بحران های متعددی در حوزه های مختلف مواجه شدن

 آموزش عالی بود

  سایت دیگر: 7

 1400فروردین  12پنجشنبه  01:20 - برترین ها

 آموزش مجازی گران تر از آموزش حضوری است

https://www.isna.ir/news/1400011204383/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400011003694/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1104032/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 1400فروردین  12پنجشنبه  2:2۰0 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 آموزش مجازی در دنیا گران تر از آموزش حضوری است

 1400فروردین  12پنجشنبه  11:02 - خوزنا

 آموزش مجازی گران تر از آموزش حضوری است

 1400فروردین  12پنجشنبه  11:19 - دیار کارون

 آموزش مجازی گران تر از آموزش حضوری است

 1400فروردین  12پنجشنبه  12:4۱ - شفقنا

رییس دانشگاه علم و فرهنگ: آموزش مجازی گران تر از آموزش حضوری است/ ضرورت استفاده از آموزش 

 تلفیقی

 

 تجلیل از هنرمند فعال تئاتر شهرستان بابلسر

 1400فروردین  12پنجشنبه  00:41 - تابناک مازندران

 

واحد مازندران و با همکاری  دانشگاهی جهادگفتنی است : نمایش جیب خالی از سوی گروه تئاتر سیاوشان 

همیاران سلامت روان شمیم بهزیستی، اداره فرهنگ وارشاد اسلامی، شورای نطارت بر نمایش، اداره بهزیستی، 

فرمانداری و معاونت اجتماعی فرهنگی نیروی انتظامی شهرستان بابلسر به مناسبت هفته ناجا و هفته سلامت 

 هرستان بابلسر در چندین نوبت به اجراء در آمددر ش 99با موضوع امنیت و سلامت مهرماه 

 

 رصد به کمک مدیران قرآنی کرمان می آید

 1400فروردین  11چهارشنبه  1۴:40 - ایکنا

http://econews.ir/fa/content/2957272
http://www.khoozna.ir/view-98501-%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
http://www.deyarkaroon.ir/view-56881-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
https://fa.shafaqna.com/news/1122768/
http://www.tabnakmazani.ir/fa/news/952115/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D8%B1
https://iqna.ir/fa/news/3961913/%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D8%AF
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صطفی نیک ورز، مدیرعامل اتحادیه مؤسسات و تشکل های فرهنگی مردمی قرآن و م

، گفت: آموزش مجازی 99عترت استان کرمان، با اشاره به فعالیت های این اتحادیه در سال 

برای قرآن  دانشگاهی جهادقرآن کریم با شرکت مؤسسات فعال و با همکاری سایت امجد 

 سات نیز از طریق اسکای روم آموزش مجازی را ارائه می دهندآموزان انجام شد، یک سری از مؤس

 

 ۱299مهمترین اقدامات ایمیدرو در سال 

 1400فروردین  11چهارشنبه  14:33 - ایسنا

ا میلیارد ریال مربوط به ایمیدرو بوده که ب 142پروژه به ارزش حدود  3۰از این میزان، 

 ،دانشگاهی جهاددانشگاه های تهران، صنعتی شریف، علم و صنعت، صنعتی امیرکبیر، 

انجمن مهندسی معدنی، تربیت مدرس، شهید بهشتی، صنعتی اصفهان، امام خمینی )ره(، 

 کاشان، صنعتی همدان، گلپایگان و دانشگاه آزاد واحد سمنان منعقد شده است

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  11چهارشنبه  14:3۰ - برخط نیوز

 1399مهمترین فعالیت ها ایمیدرو در سال 

 1400فروردین  11چهارشنبه  14:4۰ - فصل تجارت

 1399مهمترین اقدامات ایمیدرو در سال 

 1400فروردین  11چهارشنبه  1۰:14 - فصل اقتصاد

 1399مهمترین اقدامات ایمیدرو در سال 

 1400فروردین  11چهارشنبه  1۰:14 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 1399ات ایمیدرو در سال مهمترین اقدام

 1400فروردین  11چهارشنبه  22:44 - پایگاه خبری ایراسین

 1399مهمترین اقدامات ایمیدرو در سال 

 1400فروردین  12پنجشنبه  01:00 - شبکه ایران کالا

 1399مهمترین اقدامات ایمیدرو در سال 

https://www.isna.ir/news/1400011104179/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9
https://www.barkhat.news/economic/161718870228/the-most-important-activities-of-imidro-in-1399
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/473840/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1399
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/656975/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1399
http://econews.ir/fa/content/2957067
http://www.irasin.ir/news/12103/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9
https://www.iktv.ir/newsdetail/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C/61742/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9
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 1400فروردین  12پنجشنبه  1۰:44 - تاج پرس

 1399ن و صنایع معدنی ایران در سال مهمترین اقدامات سازمان توسعه و نوسازی معاد

 1400فروردین  14شنبه  12:3۱ - باشگاه آلومینیوم

 گذشت 1399آنچه در ایمیدرو در سال 

 

 رییس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی در جلسه امضا تفاهم نامه با مدیرکل ورزش و جوانان استان:

 تقویت نظام خلاقیت، ضرورت توسعه فناوری را دو چندان می کند

 1400فروردین  11نبه چهارش 14:3۱ - ایسنا

آذربایجان غربی این دیدار با حضور مهندس  جهاددانشگاهیبه نقل از روابط عمومی 

 دانشگاهی جهادپورایراندوست مدیرکل ورزش و جوانان استان، امین رستم زاده، رئیس 

استان و معاونان هر دو دستگاه در راستای توسعه همکاریهای فیمابین در حوزه های 

 شی، آموزشی و فرهنگی از جمله راه اندازی مرکز نوآوری و شکوفایی برگزار شدمختلف پژوه

 

 یاسمن سفید گلی برای شادابی روح و روان

 1400فروردین  11چهارشنبه  10:04 - خبرگزاری صدا و سیما

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

؛ آقای مهندس محسن پویان با اشاره به این که یاسمن جهاددانشگاهینقل از روابط عمومی 

بستانی، یاسمن بوّا، سجلاب می سفید را با نام هایی، چون گل هاشم، یاسمن، یاسمن 

 شناسند، گفت: طبیعت این گیاه گرم و خشک است

http://www.tajpress.ir/fa/News/11829/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%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-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1399
https://www.alinclub.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400011104147/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3062060/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  11چهارشنبه  11:00 - آریا

 یاسمن سفید گلی برای شادابی روح و روان

 1400فروردین  11چهارشنبه  14:0۴ - ایسنا

 "یاسمن سفید"رفع لکه های پوستی با مصرف 

 1400فروردین  11چهارشنبه  14:09 - برخط نیوز

 "یاسمن سفید"رفع لکه های پوستی با مصرف 

 1400فروردین  11چهارشنبه  14:4۰ - شفا آنلاین

 "یاسمن سفید"رفع لکه های پوستی با مصرف 

 1400فروردین  11چهارشنبه  14:14 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 "یاسمن سفید"رفع لکه های پوستی با مصرف 

 1400فروردین  11چهارشنبه  14:1۴ - الف

 "یاسمن سفید"رفع لکه های پوستی با مصرف 

 1400فروردین  11چهارشنبه  20:39 - بهداشت نیوز

 تسکین سردرد با دمنوش این گیاه دارویی

 1400فروردین  11چهارشنبه  21:21 - روز پلاس

 تسکین سردرد با دمنوش این گیاه دارویی

 

 معاون پژوهشی پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی عنوان کرد:

 تلاش برای طراحی سیستم کنترل دور موتور پرقدرت

 1400فروردین  11چهارشنبه  04:04 - ایسنا

دکتر صادق محمدی افزود: یکی از فعالیت های اصلی گروه پژوهشی منابع تغذیه صنعتی 

 ، طراحی و ساخت سیستم های وی اف دی استدانشگاهی جهادپژوهشکده برق 

http://www.aryanews.com/News/20210331102913570/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%AF-%DA%AF%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400011104130/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%84%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/161718348370/remove-skin-blemishes-by-using-white-jasmine
http://shafaonline.ir/fa/news/277259/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%84%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/2957013
http://www.alef.ir/news/4000111064.html
https://behdasht.news/fa/news-details/183369/%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C/
http://roozplus.com/fa/news/193490/%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400011003687/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  11به چهارشن 0۰:14 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 تلاش برای طراحی سیستم کنترل دور موتور پرقدرت

 

 مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

 کتیرا؛ گزینه ای برای تقویت روده و تسکین درد کلیه

 1400فروردین  10سه شنبه  12:40 - خبرگزاری صدا و سیما

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

؛ آقای محسن پویان گفت: کتیرا با نام ای دیگر گون، دانشگاهی جهادنقل از روابط عمومی 

گون کتیرا، حلوسیا و کثیرا، گیاهی است که در گیاه درمانی از صمغ آن که از ساقه گیاه 

 ای زرد و کتیرای سفید در بازار وجود داردگون به دست می آید استفاده می شود و دو نوع آن به نام کتیر

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  10سه شنبه  14:4۱ - آریا

 کتیرا؛ گزینه ای برای تقویت روده و تسکین درد کلیه

 1400فروردین  12پنجشنبه  0۱:44 - گردشبان

 تقویت روده و تسکین درد کلیه با کتیرا !

 

 "شنگ"التیام زخم پوست با گیاه 

 1400فروردین  10سه شنبه  12:11 - ایسنا

http://econews.ir/fa/content/2956587
https://www.iribnews.ir/fa/news/3061497/%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87
http://www.aryanews.com/News/20210330144350962/%DA%A9%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%9B-%DA%AF%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D9%8A%D9%87
http://gardeshban.ir/fa/news/38535/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7-
https://www.isna.ir/news/1400011003565/%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%86%DA%AF
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 جهاددانشگاهیرویی مهندس سارا غزلباش کارشناس گیاهان دارویی پژوهشکده گیاهان دا

با بیان این که استفاده از شیرابه یا لاتکس گیاه شنگ در بهبود زخم ها از جمله زخم های 

 Sunrtttrta"سرمازدگی گزارش شده است، عنوان کرد: گیاه شنگ با نام علمی 

runldaditidrt"  از دیرباز تاکنون در طب سنتی به عنوان التیام دهنده زخم برای جراحات ایجاد شده در

اده می شود و استفاده موضعی از عصاره گیاه شنگ می تواند تاثیرات التیام دهنده در زخم ایجاد دام ها استف

 شده در پوست داشته باشد

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  10سه شنبه  12:14 - برخط نیوز

 "شنگ"التیام زخم پوست با گیاه 

 1400فروردین  10سه شنبه  12:2۰ - اول فارس

 یک خاصیت جالب درمانی گیاه دارویی شنگ

 1400فروردین  10سه شنبه  13:14 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 "شنگ"التیام زخم پوست با گیاه 

 1400فروردین  10سه شنبه  13:39 - بهداشت نیوز

 زخمتان را با این گیاه دارویی ترمیم کنید

 1400فروردین  10سه شنبه  14:24 - خبرگزاری صدا و سیما

 خم پوستگیاه شنگ راهی برای التیام ز

 0140فروردین  10سه شنبه  14:11 - پایگاه خبری قلم

 ”شنگ“التیام زخم پوست با گیاه 

 1400فروردین  10سه شنبه  14:44 - آریا

 گیاه شنگ راهی برای التیام زخم پوست

 

 مهجوریت قرآن در سبد فرهنگی خانواده ها / تخصصی کردن فعالیت مؤسسات

 1400فروردین  10سه شنبه  10:42 - ایکنا

https://www.barkhat.news/technology/161709024280/healing-skin-wounds-with-sheng-plant
https://www.avalfars.ir/49311-2/
http://econews.ir/fa/content/2956065
https://behdasht.news/fa/news-details/183280/%D8%B2%D8%AE%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3061602/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://qalamna.ir/fa/news/311996/%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%86%DA%AF-5
http://www.aryanews.com/News/20210330144101540/%DA%AF%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://iqna.ir/fa/news/3960284/%D9%85%D9%87%D8%AC%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

همچنین زیرساخت های لازم در سطح استان فراهم است و می توان از ظرفیت 

 عرصه های دیگر استفاده کرددر آموزش و از ظرفیت سایر دستگاه ها در  جهاددانشگاهی

 

عیدی تب هایی که از شهریور پارسال از تاب نیفتاد/ روایتی از همسنگری با دفاع مقدس 

 جوانان دهه هفتادی

 1400فروردین  10سه شنبه  0۱:19 - خبرگزاری فارس

اه های علوم پزشکی، شهید قرارگاه بسیج دانشجویی اهواز پذیرای دانشجویان دانشگ

شده بود؛ باید لیست را می بستند، آن هایی که تخصص  دانشگاهی جهادچمران، آزاد و 

های علوم پزشکی داشتند آموزش ها را شروع کردند، دانشجویان جهادی ، نمونه گیری را 

 خیلی خوب یاد گرفتند

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  10سه شنبه  11:41 - برخط نیوز

 روایتی از همسنگری با دفاع مقدس جوانان دهه هفتادی -اب نیفتاد عیدی تب هایی که از شهریور پارسال از ت

 

 د؛رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خبر دا

 "دتوکسین"به حداقل رساندن عوارض ترک اعتیاد با داروی گیاهی 

 1400فروردین  10سه شنبه  04:04 - ایسنا

https://farsnews.ir/news/14000109000485/%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF--%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7
https://www.barkhat.news/plus/16170887422/a-feast-of-fevers-that-has-not-been-tolerated-since-september-of-last-year-a-story-of-solidarity-with-the-sacred-defense-of-the-youth-of-the-seventies
https://www.isna.ir/news/00061631851/%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

نا، در گفتگو با ایس یدانشگاه جهاددکتر رضا غفارزادگان، رییس پژوهشکده گیاهان دارویی 

با اشاره به فعالیت این پژوهشکده در زمینه تولید دارویی گیاهی برای کمک به ترک اعتیاد 

گفت: متأسفانه شاهد افزایش تعداد معتادان در کشور هستیم و کمپ های ترک اعتیاد در 

 زمینه داروهای ترک اعتیاد با مشکل مواجه هستند

  سایت دیگر: 4

 1400فروردین  10سه شنبه  0۰:11 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 "دتوکسین"به حداقل رساندن عوارض ترک اعتیاد با داروی گیاهی 

 1400فروردین  10سه شنبه  12:1۴ - روزان

 ”دتوکسین“به حداقل رساندن عوارض ترک اعتیاد با داروی گیاهی 

 1400فروردین  10سه شنبه  12:3۰ - فکر شهر

 "کسیندتو"به حداقل رساندن عوارض ترک اعتیاد با داروی گیاهی 

 1400فروردین  10سه شنبه  1۰:30 - راهبرد معاصر

 تولید نخستین داروی گیاهی مجوزدار کشور در زمینه ترک اعتیاد

 

همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر نمایشگاه آثار هنری و عکس انقلاب در دانشگاه آزاد 

 قروه افتتاح شد

 1400فروردین  10سه شنبه  02:44 - شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

قروه و به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر  دانشگاهی جهادنمایشگاه عکس انقلاب و آثار هنری به همت 

 در دانشگاه آزاد اسلامی قروه افتتاح شد

 

http://econews.ir/fa/content/2955750
http://roozannews.ir/fa/news/53616/%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF/
https://www.fekrshahr.ir/node/86115
https://rahbordemoaser.ir/fa/news/82189/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF
https://siasi.ejna.ir/183/-/asset_publisher/g8MgYQPIefw4/content/id/30111599
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 دو داروی جدید ایرانی درمان اعتیاد در راه است

 1400فروردین  09 دوشنبه 23:1۰ - خوزنا

و برخی از شرکت های دارویی بر روی گیاهان دارویی که  دانشگاهی جهاداز جمله مراکز علمی کشور، مانند 

 می توانند در درمان اعتیاد موثر باشند، کار کرده اند

 

 عملکرد کمیته دانشگاهی کنگره شهدای یزد تشریح شد

 1400فروردین  09دوشنبه  20:1۱ - ایسنا

وی تصریح کرد: جهت انجام اهداف این کمیته، جلسات مختلفی با حضور روسای دانشگاه 

و دیگر ادارات نقش آفرین در زمینه های  دانشگاهی جهادهای استان، معاونین فرهنگی، 

علمی پژوهشی برگزار شد که ماحصل این جلسات، تعریف هشت کارگروه اصلی این کمیته 

 این کارگروه ها را یکی از اعضا بر عهده گرفتندبوده که مسئولیت هر کدام از 

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  09دوشنبه  22:22 - خبر یزد

 عملکرد کمیته دانشگاهی کنگره شهدای یزد تشریح شد

 

 ساخت دو داروی جدید ایرانی به منظور درمان اعتیاد

http://www.khoozna.ir/view-98286-%D8%AF%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
https://www.isna.ir/news/1400010903339/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
https://www.yazd-online.ir/Fa/News/182845/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
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 1400فروردین  09دوشنبه  1۱:42 - شعار سال

ای دارویی بر روی گیاهان دارویی که و برخی از شرکت ه دانشگاهی جهاداز جمله مراکز علمی کشور، مانند 

 می توانند در درمان اعتیاد موثر باشند، کار کرده اند

 

 مدیرکل کمیته امداد فارس اعلام کرد؛

 99هزار شغل برای مددجویان کمیته امداد فارس در سال  ۱3ایجاد بیش از 

 1400روردین ف 09دوشنبه  11:44 - خبرگزاری مهر

او ادامه داد: از جمله اقداماتی که کمیته امداد امام خمینی )ره( فارس در راستای 

 ۴04هزار و  14توانمندسازی افراد تحت پوشش این کمیته در نظر گرفته است آموزش به 

نفر از مددجویان نیز که درخواست اشتغال از این نهاد حمایتی را داشتند این در حالی 

اداره کل فنی و حرفه ای استان فارس  دانشگاهی جهادگاه های مختلفی نظیر جهاد کشاورزی و است که دست

 نیز با کمیته امداد فارس در راستای آموزش همکاری داشتند

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  09دوشنبه  12:2۱ - خبرگزاری اقتصادی ایران

 99هزار شغل برای مددجویان کمیته امداد فارس در سال  1۱ایجاد بیش از 

 1400فروردین  09دوشنبه  22:40 - آرا خبر

 99هزار شغل برای مددجویان کمیته امداد فارس در سال  1۱بیش از  ایجاد

 1400فروردین  09دوشنبه  23:2۱ - خبر جنوب

 هزار شغل برای مد د جویان کمیته امد اد فارس ایجاد شد 1۱پارسال، بیش از 

 1400 فروردین 10سه شنبه  0۰:04 - اقتصاد آینده

 99هزار شغل برای مددجویان کمیته امداد فارس در سال  1۱ایجاد بیش از 

 1400فروردین  10سه شنبه  0۱:4۰ - خبرگزاری صدا و سیما
 پارسال
 درصدی اشتغال مددجویان کمیته امداد فارس ۴2رشد 

https://shoaresal.ir/fa/news/335125/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5177098/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%A1%D9%A8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://econews.ir/fa/content/2955399
https://ara-news.ir/fa/news/64398/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%A1%D9%A8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9
http://www.khabarjonoub.ir/news.php?id=208597
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/278731/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%A1%D9%A8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C
https://www.iribnews.ir/fa/news/3061187/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%A7%D9%A2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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 1400فروردین  10شنبه  سه 13:2۰ - پایگاه خبری قلم

 درصدی اشتغال مددجویان کمیته امداد فارس ۴2رشد 

 1400فروردین  14شنبه  09:2۱ - کمیته امداد امام خمینی
 مدیرکل کمیته امداد فارس اعلام کرد

 99هزار شغل برای مددجویان کمیته امداد فارس در سال  1۱ایجاد بیش از 

 

 مسئول بسیج دانشجویی خراسان شمالی مطرح کرد؛

 مدرسه ساخته می شود 3دانشجوی بجنوردی در اردوی جهادی/  ۱33حضور 

 1400فروردین  09دوشنبه  11:40 - خبرگزاری مهر

مسئول بسیج دانشجویی خراسان شمالی ادامه داد: این قرارگاه از دانشجویان دانشگاه های 

 شگاهیدان جهادور، دارالفنون، علوم پزشکی، فرهنگیان، کوثر، انقلاب، دولتی بجنورد، پیام ن

 و آزاد تشکیل شده است

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  09دوشنبه  12:2۱ - خبرگزاری اقتصادی ایران

 مدرسه ساخته می شود 2ی/ دانشجو بجنوردی در اردوی جهاد 122حضور 

 1400فروردین  14شنبه  09:01 - خبرگزاری دانشجو

 جهادگر در اردوی نوروزی بسیج دانشجویی خراسان شمالی 122حضور 

 

 رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه:

https://qalamna.ir/fa/news/311791/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%A7%D9%A2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF
https://news.emdad.ir/fa/newsagency/181333/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://www.mehrnews.com/news/5177463/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B2%DB%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B2-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/2955397
https://snn.ir/fa/news/923072/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B2%DB%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
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   1400روردین فروردین تا  1

اوقاف می تواند در حمایت از تولید نقش مهمی ایفا کند/حتی یک متر از زمین های موقوفه 

 نباید به حالت بایر باقی بماند

 1400فروردین  09دوشنبه  10:41 - شبستان

 جهادرئیس سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: در راستای حمایت از تولید با مشارکت 

، در زمینه حمایت از شرکت های دانش بنیان، تولید دام های سنگین و سبک دانشگاهی

 و تولید ماهی در قفس حضور موفقی داشته ایم

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  09دوشنبه  11:41 - ایسنا

 اوقاف می تواند در حمایت از تولید نقش مهمی ایفا کند

 1400فروردین  09دوشنبه  12:2۱ - خبرگزاری اقتصادی ایران

 اوقاف می تواند در حمایت از تولید نقش مهمی ایفا کند

 

 ر تعریف نشدهطیبی: اقتصاد مقیاس به درستی در کشو

 1400فروردین  09دوشنبه  09:19 - برترین ها

کشور در گفتگو با خبرنگار  دانشگاهی جهادباشگاه خبرنگاران: حمیدرضا طیبی، رئیس 

حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در کشور ما 

 اقتصاد مقیاس تا کنون به درستی تعریف نشده است

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  09دوشنبه  09:22 - تیک

 درستی در کشور تعریف نشدهطیبی: اقتصاد مقیاس به 

 1400فروردین  09دوشنبه  09:44 - پایگاه خبری اعتماد

 طیبی: اقتصاد مقیاس به درستی در کشور تعریف نشده

http://shabestan.ir/detail/News/1041161
https://www.isna.ir/news/1400010903200/%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/2955345
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1103580/%D8%B7%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87
http://tik.ir/fa/news/333311/%D8%B7%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87
https://etemadonline.com/content/473700/%D8%B7%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87
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 معاون فناوری جهاد دانشگاهی استان خبر داد:

 برگزاری رویداد ایده شو گردشگری لرستان

 1400فروردین  09دوشنبه  09:12 - ایسنا

 14لرستان یادآور شد: مهلت ارسال ایده ها تا  دانشگاهی جهادمعاون فناوری مرکز رشد 

 فرودین ماه سال جاری است

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  09دوشنبه  09:14 - برخط نیوز

 برگزاری رویداد ایده شو گردشگری لرستان

 1400فروردین  09دوشنبه  10:44 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 برگزاری رویداد ایده شو گردشگری لرستان

 

 یت های داخلیفرصت های خوبی در کشور داریم/ لزوم استفاده از ظرف

 1400فروردین  09دوشنبه  04:14 - خبرگزاری اقتصادی ایران

استان بوشهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری عصر  دانشگاهی جهادبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 

ا ب دانشگاهی جهاداستان بوشهر اظهار داشت: از همان روزی که  نشگاهیدا جهادیکشنبه در نشست با رئیس 

یک حرکت جهادی، همان امری که مد نظر مقام معظم رهبری بود تشکیل شد چشم ها به این نهاد انقلابی 

دوخته شده تا هر روز شاهد نوآوری و خلاقیت این نهاد باشیم و همواره امید زیادی به فعالیت این نهاد در 

 ر وجود داشته استکشو

https://www.isna.ir/news/1400010903101/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.barkhat.news/technology/161699298382/lorestan-tourism-idea-show-event
http://econews.ir/fa/content/2955239
http://econews.ir/fa/content/2955209
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 دو داروی جدید ایرانی درمان اعتیاد در راه است/ادعای کنترل مصرف مجدد در معتادان

 1400فروردین  09دوشنبه  03:11 - خبرگزاری اقتصادی ایران

... 

  سایت دیگر: ۱3

 1400فروردین  09دوشنبه  02:49 - ایسنا

 دو داروی جدید ایرانی درمان اعتیاد در راه است/ادعای کنترل مصرف مجدد در معتادان

 1400فروردین  09دوشنبه  0۱:00 - ایلنا
 مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت وگو با ایلنا:

وارد بازار شد/ متادون  "دتوکسین"را کنترل می کند/ "وسوسه"تیاد که ساخت داروی جدیدی برای ترک اع

 درمانی دیگر بس است/ درمان سری دوزی موثر نیست

 1400فروردین  09دوشنبه  09:11 - عصر ایران

 داروی جدید ایرانی درمان اعتیاد در راه است 2

 1400فروردین  09دوشنبه  09:41 - 34رویداد 

 داروی جدید ایرانی برای درمان اعتیاد 2

 1400فروردین  09دوشنبه  10:42 - شعار سال

 سری دوزی موثر نیستمتادون درمانی دیگر بس است؛ درمان 

 1400فروردین  09دوشنبه  10:4۴ - روزان

 دو داروی جدید ایرانی درمان اعتیاد در راه است/ادعای کنترل مصرف مجدد در معتادان

 1400فروردین  09دوشنبه  10:42 - خبر خودرو

 داروی جدید ایرانی درمان اعتیاد در راه است 2

 1400فروردین  09دوشنبه  10:4۱ - خبرگزاری تابناک

 دو داروی جدید ایرانی درمان اعتیاد در راه است

 1400فروردین  09دوشنبه  11:21 - خلیج فارس

 اعتیاد در راه است دو داروی جدید ایرانی درمان

 1400دین فرور 09دوشنبه  11:4۴ - سلامت نیوز

http://econews.ir/fa/content/2955196
https://www.isna.ir/news/1400010803055/%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1055735-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.asriran.com/fa/news/776898/2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.rouydad24.com/fa/news/256385/%DB%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://shoaresal.ir/fa/news/335094/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://roozannews.ir/fa/news/53519/%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7/
http://khabarkhodro.com/fa/news/614493/2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tabnak.ir/fa/news/1042962/%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://pgnews.ir/module/news/389812/
http://www.salamatnews.com/news/309560/%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
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 دو داروی جدید ایرانی درمان اعتیاد در راه است/ادعای کنترل مصرف مجدد در معتادان

 1400فروردین  09دوشنبه  11:4۴ - تجارت گردان

وارد بازار شد/ متادون ” دتوکسین”را کنترل می کند/” وسوسه“ساخت داروی جدیدی برای ترک اعتیاد که 

 ستدرمانی دیگر بس است/ درمان سری دوزی موثر نی

 1400فروردین  09دوشنبه  14:0۰ - خوزنا

 دو داروی جدید ایرانی درمان اعتیاد در راه است

 1400فروردین  09دوشنبه  14:1۴ - دیار کارون

 دو داروی جدید ایرانی درمان اعتیاد در راه است

 1400فروردین  09دوشنبه  1۰:1۰ - شفا آنلاین

 دو داروی جدید ایرانی درمان اعتیاد در راه است

 1400فروردین  09دوشنبه  19:12 - آنلاین77

 دریافت مجوز تولید انبوه داروی جدید ترک اعتیاد؛ به زودی /ترکیبات مخدری در این دارو وجود ندارد

 1400فروردین  10سه شنبه  12:10 - 31رشت 

 دو داروی جدید ایرانی درمان اعتیاد در راه است/ادعای کنترل مصرف مجدد در معتادان

 1400فروردین  10سه شنبه  12:1۱ - غیر منتظره

 دو داروی جدید ایرانی درمان اعتیاد در راه است/ادعای کنترل مصرف مجدد در معتادان

 

 اوقاف می تواند در حمایت از تولید ایفای نقش کند

 1400فروردین  0۱یکشنبه  1۴:20 - ایکنا

 جهادرئیس سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: در راستای حمایت از تولید با مشارکت 

، در زمینه حمایت از شرکت های دانش بنیان، تولید دام های سنگین و سبک دانشگاهی

 و تولید ماهی در قفس، حضور موفقی داشته ایم

  سایت دیگر: 2

 1400فروردین  0۱یکشنبه  21:4۴ - شبستان

https://tejaratgardan.ir/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%B3/
http://www.khoozna.ir/view-98235-%D8%AF%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20.html
http://www.deyarkaroon.ir/view-56797-%D8%AF%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20.html
http://shafaonline.ir/fa/news/277134/%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.55online.news/fa/tiny/news-194894
http://www.rasht20.ir/%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7/
http://gheyremontazereh.ir/%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7/
https://iqna.ir/fa/news/3961527/%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://shabestan.ir/detail/News/1041098
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 رئیس سازمان اوقاف وامور خیریه
 اوقاف در حمایت از تولید نقش مهمی ایفا می کند

 1400فروردین  09دوشنبه  00:14 - شعار سال

 یفای نقش کنداوقاف می تواند در حمایت از تولید ا

 1400فروردین  09دوشنبه  11:3۰ - رانکوه نیوز

اوقاف در حمایت از تولید نقش مهمی ایفا می کند/حتی یک متر از زمین های موقوفه نباید به حالت بایر باقی 

 بماند

 

 کمک به بهبود زخم معده با گیاه پاغازه

 1400فروردین  0۱یکشنبه  14:20 - خبرگزاری صدا و سیما

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه گروه علمی فرهنگی هنری خبرگزاری صدا وسیم ا به 

س شهلا امینی گفت: پاغازه یا غازیاغی ؛ خانم مهندجهاددانشگاهینقل از روابط عمومی 

( یک گونه از گیاهان مرتعی، یکساله و پایا از تیره anirnudn irirnudt)نام علمی: 

 چتریان است که در مناطق غرب کشور به خصوص کرمانشاه به این نام مشهور است

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  0۱یکشنبه  14:44 - آریا

 کمک به بهبود زخم معده با گیاه پاغازه

 

 نماینده اردبیل:

 دهند جوانان بیانیه گام دوم انقلاب را نقشه راه حوزه های گوناگون قرار

https://shoaresal.ir/fa/news/335071/%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://rankoohnews.ir/%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D9%85%DB%8C/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3060228/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87
http://www.aryanews.com/News/20210328143311526/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87


 

 

 

 

 

244 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  0۱یکشنبه  12:02 - ایرنا

وی افزود: برای نخستین بار در استان اردبیل در راستای بهبود فضای کسب و کار و پرورش 

به امضا رسید تا جوانان ایده پرداز با گذراندن  دانشگاهی جهادایده های نو، تفاهم نامه ای با 

 دوره های آموزشی مورد نظر بتوانند وارد عرصه کسب و کار شوند

  سایت دیگر: 2

 1400فروردین  0۱یکشنبه  12:03 - در حاشیه

 جوانان بیانیه گام دوم انقلاب را نقشه راه حوزه های گوناگون قرار دهند

 1400فروردین  0۱یکشنبه  22:3۴ - خبرگزاری صدا و سیما

 جوانان بیانیه گام دوم انقلاب را نقشه راه قرار دهند

 1400فروردین  10سه شنبه  12:2۱ - وزارت ورزش و جوانان
 حجت السلام موسوی، نماینده مردم اردبیل، نیر نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی:

 و ایجاد اشتغال را باید برای جوانان از طریق صنایع ایجاد کنیم فضاهای کسب و کار

 

 نخبه قرآنی: وسعت پوشش اخبار قرآنی متناسب با ظرفیت های این حوزه نیست

 1400فروردین  0۱یکشنبه  11:2۱ - ایرنا

آن را تاسیس کرده، دانشجوی به گزارش ایرنا، رحیم خاکی که خبرگزاری بین المللی قر

است  دانشگاهی جهاددکتری مدیریت رسانه در دانشگاه تهران و عضو هیات علمی رسمی 

و با توجه به تجربه و دانشی که در زمینه های قرآنی و رسانه دارد، خبر قرآنی را پاک ترین 

 خبر توصیف می کند

  سایت دیگر: 2

 1400فروردین  0۱یکشنبه  11:30 - در حاشیه

 نخبه قرآنی: پوشش اخبار قرآنی در مقایسه با ورزش متعادل نیست

 1400فروردین  0۱یکشنبه  12:23 - نصیر نیوز

https://www.irna.ir/news/84276424/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://darhashiyeh.com/news/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3060187/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
http://news.msy.gov.ir/news/2100183-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85.html?t=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84275515/%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://darhashiyeh.com/news/%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.nasirnews.ir/%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3/


 

 

 

 

 

24۰ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 یستنخبه قرآنی: وسعت پوشش اخبار قرآنی متناسب با ظرفیت های این حوزه ن

 1400فروردین  09دوشنبه  04:30 - راهبردنامه

 نخبه قرآنی: وسعت پوشش اخبار قرآنی متناسب با ظرفیت های این حوزه نیست

 

 مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان خبر داد

 میلیون تومان به طرح شتاب دهی کسب و کارهای فناورانه جوانان 271اختصاص 

 1400فروردین  0۱یکشنبه  10:42 - ایسنا

خلیلی با اشاره به تاسیس مرکز شتاب دهی کسب و کارهای فناورانه جوانان در 

میلیون تومان  340، تصریح کرد: در زمان افتتاح 9۴استان زنجان در سال  جهاددانشگاهی

میلیون تومان به  340به این طرح تزریق شد و در سال گذشته نیز با انعقاد تفاهم نامه 

 این منظور اختصاص یافت و سعی داریم جوانان توانمند را به این مرکز سوق دهیم

 

 دانشگاه علامه طباطبائی میزبان نوروزی دانشگاه های مطرح دنیا

 استقبال بی نظیر دانشگاهیان |روز نخست مدرسه بین المللی ترجمه 

 1400فروردین  0۱یکشنبه  09:14 - عطنا

گروه های آموزشی مختلف از دانشگاه های داخل کشور نیز، اساتید، دانشجویان و محققان 

دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی، شهید 

چمران، الزهرا، تبریز، آزاد اسلامی تهران مرکز، فردوسی مشهد، ازاد اصفهان)خوراسگان(، 

http://raahbordnaame.ir/%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3/
https://www.isna.ir/news/1400010802743/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B3%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.atnanews.ir/archives/300828/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C-3/


 

 

 

 

 

24۴ 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 سلامی تهران جنوب وخوزستان، آزاد ا دانشگاهی جهاددانشگاه یزد، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه شیراز، 

 غیره حضور داشتند

 

 مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان:

 تحقق شعار سال در گرو هم افزایی و همکاری بین بخشی است

 1400فروردین  0۱یکشنبه  0۱:3۰ - ایرنا

، مرکز شتاب دهی فناوری جوانان 9۴وی خاطرنشان کرد: با کارهای انجام گرفته در سال 

 340به عنوان پایلوت با مبلغ  دانشگاهی جهاداستان نیز در استان زنجان و با همکاری 

 ون تومان راه اندازی شد که همین رقم نیز سال گذشته اختصاص یافتمیلی

  سایت دیگر: 4

 1400فروردین  0۱یکشنبه  0۱:42 - در حاشیه

 تحقق شعار سال در گرو هم افزایی و همکاری بین بخشی است

 1400فروردین  0۱یکشنبه  09:41 - خبرگزاری مهر
 مدیر کل ورزش و جوانان زنجان:

 سازمان مردم نهاد در زنجان مجوز فعالیت دریافت کردند 9۱

 1400فروردین  0۱یکشنبه  10:40 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 سازمان مردم نهاد در زنجان مجوز فعالیت دریافت کردند 9۱

 1400فروردین  0۱یکشنبه  12:23 - بسیج
 زنجان: مدیرکل ورزش و جوانان استان

 تحقق شعار سال در گرو هم افزایی و همکاری بین بخشی است

 

https://www.irna.ir/news/84276125/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://darhashiyeh.com/news/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/5176851/%DB%B9%DB%B8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/2954584
http://basijnews.ir/fa/news/9330208/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 آیت الله حسینی بوشهری:

 هاد علمی انقلابی جهاددانشگاهی داردکشور امید زیادی به فعالیت های ن

 1400فروردین  0۱یکشنبه  0۱:30 - ایسنا

استان بوشهر با تبریک  دانشگاهی جهادآیت الله حسینی بوشهری در نشست با رئیس 

در هر جا و هر زمینه ای که حضور  دانشگاهی جهاداعیاد شعبانیه عنوان کرد: خوشبختانه 

داشته توانسته متناسب با وظایف و ماموریت های محوله خود، عمل کند و موفق باشد، 

کرده و با برنامه  توصیه من به شما این است که دچار روزمرگی نشوید و مرتبا دستاوردها و عملکرد را رصد

 پیش بروید تا در آینده، این مجموعه در استان بوشهر یک سروگردن از سایر مجموعه ها بالاتر باشد

  سایت دیگر: 7

 1400فروردین  0۱یکشنبه  0۱:42 - شفقنا

 ی داخلی بسیار داریم، اما نگاهمان به بیرون استآیت الله حسینی بوشهری: ظرفیت ها

 1400فروردین  0۱یکشنبه  09:14 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 کشور امید زیادی به فعالیت های نهاد علمی انقلابی جهاددانشگاهی دارد

 1400فروردین  09دوشنبه  03:49 - خبرگزاری مهر
 نماینده بوشهر در مجلس خبرگان:

 فرصت های خوبی در کشور داریم/ لزوم استفاده از ظرفیت های داخلی

 1400فروردین  09دوشنبه  12:41 - گام خبر

 فرصت های خوبی در کشور داریم/ لزوم استفاده از ظرفیت های داخلی

 1400فروردین  90دوشنبه  1۱:44 - خلیج فارس

 نماینده بوشهر در مجلس خبرگان: کشور امید زیادی به فعالیت های جهاددانشگاهی دارد

 

فرصت هایی که از دل بحران خلق شد / گستردگی مخاطبان فعالیت های فرهنگی 

 جهاددانشگاهی

https://www.isna.ir/news/1400010802658/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%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
https://fa.shafaqna.com/news/1120439/
http://econews.ir/fa/content/2954526
https://www.mehrnews.com/news/5177336/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
http://gamkhabar.ir/?news_id=101303
https://pgnews.ir/module/news/389874/
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  0۱یکشنبه  0۱:21 - ایکنا

یکی از نهاد هایی که به واسطه شیوع کرونا فعالیت آن، همانند بسیاری از مجموعه ها، 

 بود جهاددانشگاهیتحت الشعاع قرار گرفت، 

 

 گزارشی از اقدامات وزارت ورزش و جوانان در حوزه های کارآفرینی و اوقات فراغت

فرینی به جوانان در سه سال اخیر / سند جامع میلیارد تومان وام اشتغال و کارآ ۱22پرداخت 

 اوقات فراغت برای اولین بار در کشور تدوین شد

 1400فروردین  0۱یکشنبه  02:2۴ - وزارت ورزش و جوانان

 ستارت آپی با رویکرد اشتغال زایی جوانان رویداد ا 100حمایت از برگزاری بیش از 

مورد از طرح ها و پروژه های اشتغال از جمله کسب و کارهای فناورانه  140اجرای بیش از 

 جوانان 

 اهیدانشگ جهادکارآفرینی اجتماعی و راه اندازی و بهره برداری از مراکز نوآوری و شکوفایی)منش( با مشارکت 

ایلام، کردستان و هرمزگان به عنوان استان های پایلوت با آموزش نزدیک به در استان های زنجان، بوشهر، 

  99مرکز جدید تا پایان سال  10چهار هزار و سیصد نفر و راه اندازی 

 قسمتی با موضوع معرفی جوانان کارآفرین از شبکه های سیما  100تولید و پخش مجموعه تلویزیونی مستند 

زارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و تاسیس تعاونی های جوانان برای نخستین بار انعقاد تفاهم نامه همکاری با و

 در سراسر کشور 

انعقاد تفاهم نامه با ستاد کل نیروهای مسلح و انجام دوره های مهارت آموزی سربازان و اخذ مجوز امریه برای 

 ریماه پایانی خدمت سربازی اعضای فعال سمن های جوانان از مقام معظم رهب ۰

  سایت دیگر: 6

 1400فروردین  0۱یکشنبه  11:14 - دولت

 گزارشی از اقدامات وزارت ورزش و جوانان در حوزه های کارآفرینی و اوقات فراغت

https://iqna.ir/fa/news/3959905/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%B4%D8%AF-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%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
http://news.msy.gov.ir/news/2100085-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B1%DB%B3%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C.html?t=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://dolat.ir/detail/360917
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  0۱یکشنبه  12:2۰ - سبز البرز

 گزارشی از اقدامات وزارت ورزش و جوانان در حوزه های کارآفرینی و اوقات فراغت

 1400فروردین  0۱یکشنبه  14:44 - ایرنا

 میلیارد تومان وام اشتغال به جوانان در سه سال اخیر 133پرداخت 

 1400فروردین  0۱یکشنبه  14:4۴ - در حاشیه

 ل به جوانان در سه سال اخیرمیلیارد تومان وام اشتغا 133پرداخت 

 1400فروردین  0۱یکشنبه  14:4۰ - نصیر نیوز

 میلیارد تومان وام اشتغال به جوانان در سه سال اخیر 133پرداخت 

 1400روردین ف 0۱یکشنبه  1۰:11 - عصر اعتبار

 میلیارد تومان وام اشتغال به جوانان در سه سال اخیر 133پرداخت 

 

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

 تجهیزات خارجی برخورد کند

 1400فروردین  0۴شنبه  22:20 - باشگاه خبرنگاران

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

بری تحت با اشاره به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم ره 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 

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

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: ۱3

 1400فروردین  0۴شنبه  22:32 - ایکنا

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

https://sabzalborz.ir/2021/03/28/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF/
https://www.irna.ir/news/84276796/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B1%DB%B3%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
https://darhashiyeh.com/news/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B1%DB%B3%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
https://www.nasirnews.ir/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B1%DB%B3%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87/
http://www.asretebar.com/News/233114/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-133-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
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
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  0۱یکشنبه  00:2۰ - برخط نیوز

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

 موفق

 1400فروردین  0۱یکشنبه  0۱:3۰ - خبرگزاری صدا و سیما
 رییس جهاددانشگاهی:

 لزوم تکثیر الگوسازی های موفق

 1400فروردین  0۱یکشنبه  09:32 - خبرگزاری مهر
 رئیس جهاد دانشگاهی تاکید کرد؛

 آمادگی جهاد دانشگاهی برای تولید فناوری مورد نیاز کشور

 1400فروردین  0۱یکشنبه  09:39 - مردم نیوز
 رئیس جهاد دانشگاهی تاکید کرد؛

 آمادگی جهاد دانشگاهی برای تولید فناوری مورد نیاز کشور

 1400فروردین  0۱یکشنبه  09:40 - 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  0۱یکشنبه  09:4۱ - فصل اقتصاد

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

 1400فروردین  0۱یکشنبه  10:13 - فصل تجارت

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

 1400فروردین  0۱یکشنبه  10:1۴ - تیتر نیوز

 تحریم ها مقصر اصلی وضع موجود نیست

 1400فروردین  0۱یکشنبه  10:34 - آرا خبر

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

 فناوری های موردنیاز کشور/ تحریم ها مقصر اصلی وضع موجود نیست

 1400فروردین  0۱یکشنبه  10:3۰ - آریا

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

 1400فروردین  0۱یکشنبه  10:40 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 آمادگی جهاد دانشگاهی برای تولید فناوری

 1400فروردین  0۱یکشنبه  12:2۰ - شورای عالی انقلاب فرهنگی
 رییس جهاددانشگاهی با تشریح شرایط تحقق شعار سال تاکید کرد؛

 ادگی جهاد برای مدیریت و تولید فناوری های موردنیاز کشورآم

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
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
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  0۱یکشنبه  13:31 - خبرگزاری تسنیم

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

 1400فروردین  0۱یکشنبه  14:2۰ - خبرگزاری دانشجو

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

 های موفق

 1400فروردین  0۱یکشنبه  14:4۴ - روزان

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

 1400فروردین  0۱یکشنبه  1۰:43 - ایمنا

 آمادگی جهاد دانشگاهی برای مدیریت و تولید فناوری های موردنیاز کشور

 1400فروردین  0۱یکشنبه  20:02 - شعار سال

 یغات یا تحولات جهاد دانشگاهی؟تبل

 

 معرفی هیات داوران جشنواره نمایش نامه نویسی کوتاه دانشجویی فضای معنوی آیات قرآنی

 1400فروردین  0۴ شنبه 20:42 - تابناک مازندران

 هادجبر اساس این گزارش، حمیدرضا گل محمدی تواندشتی مسوول کانون تئاتر سیاوشان 

واحد مازندران و دبیر نخستین جشنواره نمایش نامه نویسی کوتاه دانشجویی  دانشگاهی

فضای معنوی آیات قرآنی دانشگاه های مازندران در گفت و گو با تابناک مازندران از معرفی 

ات داوران این جشنواره خبر داد و گفت: با توجه به پایان یافتن مهلت ارسال آثاربه دبیرخانه جشنواره،در هی

طی احکامی خانم ها اعظم بروجری، شیرین مجتهدی و آقای حبیب طالقان غفاری به عنوان هیات داوران این 

 جشنواره منصوب شدند

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  14شنبه  14:10 - ایسنا
 یک مسئول خبر داد

 دانشگاه های مازندران "فضای معنوی آیات قرآنی"معرفی داوران جشنواره نمایش نامه نویسی 

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
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
http://www.tabnakmazani.ir/fa/news/951350/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400011405520/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  14شنبه  14:04 - پیام مازند

 معرفی داوران جشنواره نمایش نامه نویسی فضای معنوی آیات قرآنی دانشگاه های مازندران

 

 نفر 71کارآموز تا اشتغال  311بت بانوی کارآفرین آلاشتی؛ از معرفی پای صح

 1400فروردین  0۴شنبه  1۱:42 - خبرگزاری فارس

در مشاغل خانگی شهرستان  دانشگاهی جهاداین بانوی کارآفرین یادآور می شود: بنده رابط 

نفر را آموزش داده  100نفر را برای این مشاغل معرفی کردم و به  200هم هستم، تاکنون 

 نفر در کارگاه با هم کار می کنیم 10نفر مشغول کار هستند و با همراهی  40شد، 

  سایت دیگر: 2

 1400فروردین  0۴شنبه  20:4۴ - سوادکوه نیوز

فاطمه نعمتی الاشتی کارآفرین برتر کشور بیان کرد: *توان صادراتی صنایع دستی سوادکوه *موانع ایجاد 

 نفر 40کارآموز تا اشتغال  200ین آلاشتی؛ از معرفی نمایشگاه دائمی در سوادکوه * بانوی کارآفر

 1400فروردین  0۴شنبه  21:2۱ - چهار دانگه

 نفر 40کارآموز تا اشتغال  200پای صحبت بانوی کارآفرین آلاشتی؛ از معرفی 

 1400فروردین  0۱یکشنبه  02:4۴ - بازار نیوز

 نفر 40کارآموز تا اشتغال  200پای صحبت بانوی کارآفرین آلاشتی؛ از معرفی 

 

بیمار مبتلا به ویروس جهش یافته شناسایی  71جولان کرونای انگلیسی در استان بوشهر / 

 شدند + فیلم

https://www.mazan-online.ir/Fa/News/196853/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://farsnews.ir/news/14000107000063/%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%7C%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%B5%DB%B0
http://www.savadkoohnews.ir/?p=14222
https://4dangehnews.ir/%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%B1/
https://bazarnews.ir/fa/news/91161/%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%DB%B5%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  0۴شنبه  1۴:1۰ - خبرگزاری تسنیم

سعید کشمیری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر با اشاره به آزمایش تست کرونا 

در استان بوشهر اظهار داشت: در این راستا خدمات آزمایشگاهی توسط دانشگاه علوم 

 و بخش خصوصی ارائه می شود دانشگاهی جهادپزشکی، 

  یت دیگر:سا 6

 1400فروردین  0۴شنبه  1۱:00 - خبرگزاری فارس

 خیزش ویروس کرونا در بوشهر/ ثبت دو فوتی جدید

 1400فروردین  0۴شنبه  1۱:03 - خلیج فارس

 ان بوشهرجولان کرونای جهش یافته در است

 1400فروردین  0۴شنبه  1۱:34 - سلام نو

 مبتلا به کرونای جهش یافته در بوشهر 40شناسایی 

 1400فروردین  0۱یکشنبه  0۱:0۱ - تابناک بوشهر

 بیمار مبتلا به ویروس جهش یافته شناسایی شدند 40جولان کرونای انگلیسی در استان بوشهر / 

 1400فروردین  09دوشنبه  09:30 - در حاشیه

 سه هزار نفر در استان بوشهر واکسن کرونا دریافت کرده اند

 1400فروردین  09دوشنبه  11:2۱ - ایرنا

 سه هزار نفر در استان بوشهر علیه کرونا واکسینه شدند

 

ورانه جدید را در دستور کار قرار پروژه فنا 41طیبی: جهاد دانشگاهی برای امسال پیشبرد 

 می دهد

 1400فروردین  0۴شنبه  14:0۰ - خبرگزاری دانشجو

کشور در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، درباره برنامه مشارکت  دانشگاهی جهادطیبی، رییس 

به وزارت بهداشت  دانشگاهی جهادآن ها در ساخت واکسن کرونا با همراهی وزارت بهداشت بیان کرد: محققان 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/07/2475479/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-50-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://farsnews.ir/news/14000107000596/%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://pgnews.ir/module/news/389566/
https://www.salameno.com/news/55235629/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://www.tabnakbushehr.ir/fa/news/951392/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DB%B5%DB%B0-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://darhashiyeh.com/news/%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84278164/%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/920978/%D8%B7%DB%8C%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%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DB%B4%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%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%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

برای فعالیت در زمینه طراحی و تولید ساخت واکسن ویروس کرونا اعلام آمادگی کردند؛ اما تیم های دیگر در 

اولویت حمایتی قرار گرفتند و با توجه به آنکه بودجه پژوهشی زیادی را نیاز داشت، نتوانستیم در این زمینه 

 فعالیت کنیم

 

 /99/وزارت کار و بازار اشتغال در سال 

 پایان خوش آخرین دستمزد قرن!

 1400فروردین  0۴شنبه  13:44 - ایسنا

در حوزه اشتغال، راه اندازی نخستین مرکز اورژانس کسب و  99از دیگر رویدادهای سال 

بود که با هدف حمایت و صیانت از بنگاههای اقتصادی  دانشگاهی جهادر کار با همکاری موث

 و حفظ اشتغال نیروهای کار آغاز به کار کرد

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  0۴شنبه  13:4۴ - برخط نیوز

 پایان خوش آخرین دستمزد قرن!

 1400فروردین  0۴شنبه  14:0۴ - فکر شهر

 پایان خوش آخرین دستمزد قرن!

 1400فروردین  0۴شنبه  14:0۱ - فصل تجارت

 پایان خوش آخرین دستمزد قرن!

 1400فروردین  0۴شنبه  14:13 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 پایان خوش آخرین دستمزد قرن!

 1400فروردین  0۴شنبه  14:20 - فصل اقتصاد

 پایان خوش آخرین دستمزد قرن!

 1400فروردین  0۴شنبه  14:40 - شهر فردا

 پایان خوش آخرین دستمزد قرن!

 1400فروردین  0۴شنبه  14:44 - ملیت

https://www.isna.ir/news/1400010702384/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D9%86
https://www.barkhat.news/economic/161683716261/happy-end-of-the-last-wage-of-the-century
https://www.fekrshahr.ir/node/85984
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/473097/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D9%86
http://econews.ir/fa/content/2954055
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/655980/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D9%86
http://shahrefarda.ir/fa/news/124551/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D9%86
http://meliyat.com/fa/news/341161/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D9%86
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 پایان خوش آخرین دستمزد قرن!

 1400فروردین  0۴شنبه  1۰:4۴ - حرف آنلاین

 اید سال دیگرپرکردن شکاف دستمزد و معیشت؛ش

 

 مشاور مدیر عامل صندوق نوآوری و شکوفایی کشور:

 دانش بنیان استاساس کار صندوق نوآوری و شکوفایی خدمت رسانی به شرکت های 

 1400فروردین  0۴شنبه  13:34 - ایسنا

بیجار به  هیدانشگا جهاد شکوفایی و نوآوری مرکز از بازدید در احمدی خان ەمعصوم

اساس کار صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره و اظهار کرد: اساس کار صندوق نوآوری و 

شکوفایی خدمت رسانی به شرکت های دانش بنیان است و این خدمات در قالب های 

 مختلف ارائه می شود

  سایت دیگر: 2

 1400فروردین  0۴شنبه  14:12 - برخط نیوز

 اساس کار صندوق نوآوری و شکوفایی خدمت رسانی به شرکت های دانش بنیان است

 1400فروردین  0۴شنبه  14:44 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 اساس کار صندوق نوآوری و شکوفایی خدمت رسانی به شرکت های دانش بنیان است

 1400فروردین  0۴شنبه  1۰:44 - خبرگزاری دانشجو

 به شرکت های دانش بنیان است اساس کار صندوق نوآوری و شکوفایی خدمت رسانی

 

 ۱411طرح فناورانه توسط بخش کشاورزی و منابع طبیعی جهاددانشگاهی در سال  ۱4اجرای 

http://harfonline.ir/40735-2/
https://www.isna.ir/news/1400010702358/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%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%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%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.barkhat.news/technology/161683800221/the-basis-of-the-innovation-and-prosperity-fund-is-to-provide-services-to-knowledge-based-companies
http://econews.ir/fa/content/2954127
https://snn.ir/fa/news/922286/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%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%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%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%A7%D8%B3%D8%AA
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   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  0۴شنبه  11:40 - خبرگزاری صدا و سیما

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

؛ آقای دکتر داراب یزدانی در باره برنامه های دفتر دانشگاهی جهادنقل از روابط عمومی 

برای سال  جهاددانشگاهیتخصصی کشاورزی و منابع طبیعی معاونت پژوهش و فناوری 

طرح فناورانه جدید را که برخی از آن ها در راستای طرح های فعلی  14داد گفت: ما برای این سال تع 1400

 است در دستور کار داریم که در صورت تأمین اعتبار اجرایی خواهند شد

  سایت دیگر: 2

 1400فروردین  0۴شنبه  12:4۱ - آریا

 1400طرح فناورانه توسط بخش کشاورزی و منابع طبیعی جهاددانشگاهی در سال  14اجرای 

 1400فروردین  0۴شنبه  12:4۰ - بازار نیوز

 1400طرح فناورانه توسط بخش کشاورزی و منابع طبیعی جهاددانشگاهی در سال  14اجرای 

 1400فروردین  0۴شنبه  14:14 - باشگاه خبرنگاران

 طرحی نوین برای حل مشکل کمبود گوشت و کره در کشور

 

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

 کشور در کنار ایجاد کسب وکار پایدار

 1400فروردین  0۴شنبه  11:00 - خبرگزاری فارس

 ن مدیرکل دفتربه گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، ولی الله روش

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: 2

 1400فروردین  0۴شنبه  11:03 - برخط نیوز

https://www.iribnews.ir/fa/news/3059314/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%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%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%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%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
http://www.aryanews.com/News/20210327122026869/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A-14-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%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%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%8A-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%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%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400
https://bazarnews.ir/fa/news/91155/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%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%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%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%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://www.yjc.ir/fa/news/7708400/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

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

 ایجاد کسب وکار پایدار

 1400فروردین  0۴شنبه  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  0۴به شن 12:01 - پایگاه خبری فناوری اطلاعات

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

 کسب وکار پایدار

 

 ارائه خدمات آزمایشگاهی توسط جهاددانشگاهی قزوین در ایام نوروز

 1400فروردین  0۴شنبه  10:34 - ایسنا

قزوین از امروز  جهاددانشگاهیامین خاکباز در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: مرکز درمان 

شنبه هفت فروردین در بخش خدمات آزمایشگاهی آماده ارائه خدمت به مراجعه کنندگان 

 است

 

 چگونه می توان از تبعات حاشیه نشینی کم کرد؟

 1400فروردین  0۴شنبه  09:00 - ایرنا

 ،دانشگاهی جهادبنابر نتایج پژوهش خوش فر و همکاران در پایگاه اطلاعات و مدارک علمی 

رهنگی، اجتماعی و اقتصادی، هنوز سطح باروری در مناطق حاشیه نشین به دلایل ساختار ف

 زنان در مقایسه با سایر زنان شهری از میزان بالاتری برخوردار است

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
https://www.isna.ir/news/1400010702188/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%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-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://www.irna.ir/news/84258214/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  0۴شنبه  09:03 - در حاشیه

 چگونه می توان از حاشیه ، حاشیه نشینی کم کرد؟

 

 درمان یبوست با گیاه فلوس

 1400فروردین  0۴شنبه  03:0۰ - یکتا پرس

به گزارش گروه اجتماعی یکتاپرس، مهندس رسول محمدی، کارشناس گروه فارماکولوژی و طب کاربردی 

درخصوص خواص دارویی گیاه فلوس اظهار کرد: این گیاه از نظر  دانشگاهی جهادپژوهشکده گیاهان دارویی 

طب قدیم ایران کمی گرم و تر و یکی از بهترین داروها برای رفع یبوست می باشد زیرا مصرف آن عوارضی 

 ندارد بنابراین حتی برای زنان در دوران بارداری و اطفال مناسب می باشد

 

 نگاهی بر مهمترین رخدادهای شهرستانهای غرب خراسان رضوی در سالی که گذشت

 0014فروردین  0۰جمعه  14:42 - ایرنا

 دانشگاهی جهادبرخی از دستاوردهای این همایش ملی، فراهم شدن مقدمات راه اندازی 

در سبزوار، پیوستن دانشگاه حکیم سبزواری به دانشگاه های مجازی جهان اسلام، بهره 

 برداری از یک کتابخانه روستایی و خدمات رایگان دندانپزشکی به محرومان بود

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  0۰جمعه  14:44 - در حاشیه

 نگاهی بر مهمترین رخدادهای غرب خراسان رضوی در سالی که گذشت

https://darhashiyeh.com/news/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.yektapress.com/fa/news/20125/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B3
https://www.irna.ir/news/84274095/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%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
https://darhashiyeh.com/news/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%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-1


 

 

 

 

 

2۰0 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  0۰جمعه  1۱:24 - قدس آنلاین

 نگاهی بر مهمترین رخدادهای شهرستانهای غرب خراسان رضوی در سالی که گذشت

 

 دهمین شمارۀ پژوهش های عقلی نوین منتشر شد

 1400فروردین  0۰جمعه  14:23 - خبرگزاری مهر

 (؛ پایگاهnnrdunaدوفصلنامۀ پژوهش های عقلی نوین در بانک اطلاعات نشریات کشور )

(، پایگاه edididrn(؛ پایگاه استنادی سیولیکا )sttulnrtمجلات تخصصی نور )

؛ پرتال جامع علوم انسانی؛ کتابخوان همراه پژوهان SCS دانشگاهی جهاداستنادی 

(tnpttsnna 

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  0۰جمعه  1۰:40 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 دهمین شمارۀ پژوهش های عقلی نوین منتشر شد

 

 "تشنه داری"کمک به بهبود زخم معده و دردهای شکمی با گیاه 

 1400فروردین  0۰جمعه  14:3۰ - ایسنا

 جهاددکتر قادری، مدیر گروه بیوتکنولوژی گیاهان دارویی پژوهشکده گیاهان دارویی 

در خصوص گیاه تشنه داری گفت: عصاره آبی این گیاه در تسکین دردهای  دانشگاهی

روماتیسمی و جوشانده این گیاه در شیر، برای بهبود زخم معده و رفع دردهای شکمی 

 استفاده می شود

http://qudsonline.ir/news/745347/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/5175703/%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%80-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/2953477
https://www.isna.ir/news/1400010601981/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C


 

 

 

 

 

2۰1 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

  سایت دیگر: ۱۱

 1400فروردین  0۰جمعه  14:39 - برخط نیوز

 "تشنه داری"کمک به بهبود زخم معده و دردهای شکمی با گیاه 

 1400فروردین  0۰جمعه  14:3۱ - خبرگزاری اقتصادی ایران

 "تشنه داری"کمک به بهبود زخم معده و دردهای شکمی با گیاه 

 1400فروردین  0۰جمعه  1۰:1۴ - بهداشت نیوز

 دردهای شکمی با این گیاه دارویی بهبود زخم معده و

 1400فروردین  0۰جمعه  1۰:33 - پانا

 "تشنه داری"کمک به بهبود زخم معده و دردهای شکمی با گیاه 

 1400فروردین  0۰جمعه  19:04 - پایگاه خبری قلم

 ”تشنه داری“کمک به بهبود زخم معده با گیاه 

 1400فروردین  0۰جمعه  19:3۱ - آنلاین77

 ا از بین می برد.بخار حاصل از جوشیدن گیاه تشنه داری درد و عفونت گوش ر

 1400فروردین  0۰جمعه  19:4۴ - میهن نوین

 ”تشنه داری“کمک به بهبود زخم معده و دردهای شکمی با گیاه 

 0014فروردین  0۰جمعه  20:4۱ - یکتا پرس

 بهبود زخم معده با کمک گیاه تشنه داری

 1400فروردین  0۰جمعه  23:39 - دانستنی آنلاین

 زخم معده و دردهای شکمی را با این گیاه دارویی تسکین دهید

 1400فروردین  0۴شنبه  10:4۴ - آریا

 کمک به بهبود زخم معده و دردهای شکمی با گیاه تشنه داری

 1400فروردین  0۴شنبه  11:4۰ - اول فارس

 راز بهبود انواع زخم و درد با گیاه معجزه گر طبیعت ایران

 

 به نتیجه می رسد ۱411پروژه فناورانه جهاددانشگاهی تا شهریور  2۱

https://www.barkhat.news/technology/161675322288/helps-heal-stomach-ulcers-and-abdominal-pain-with-thirst
http://econews.ir/fa/content/2953426
https://behdasht.news/fa/news-details/183083/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C/
http://www.pana.ir/news/1173405
https://qalamna.ir/fa/news/302514/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-3
https://www.55online.news/fa/tiny/news-194518
https://mihannovin.ir/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25da%25a9%25d9%2585%25da%25a9-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25a8%25d9%2587%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25af-%25d8%25b2%25d8%25ae%25d9%2585-%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25af%25d9%2587-%25d9%2588-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b4%25da%25a9%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25da%25af
https://www.yektapress.com/fa/news/22079/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://danestanyonline.ir/%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7/
http://www.aryanews.com/News/20210327105252031/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B4%DA%A9%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.avalfars.ir/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%85/


 

 

 

 

 

2۰2 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  0۰جمعه  13:0۰ - خبرگزاری دانشجو

ن اقدامات تریکشور در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، درباره مهم جهاددانشگاهیطیبی، رییس 

بیان کرد: یکی از کار های شاخص ما در حوزه فنی و مهندسی، طراحی و ساخت سیستم  99آن ها در سال 

واگنه است که امیدواریم تا اردیبهشت ماه  ۴رانش واگن های مترو در پروژه طراحی و ساخت یک رام مترو 

 قطار در سیر قرار گیرد

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  0۰جمعه  14:0۱ - ایسکانیوز

 به نتیجه می رسد 1400پروژه فناورانه جهاددانشگاهی درسال  31

 

 ریواس، سوغاتی فصل بهار برای کاهش کلسترول و فشار خون

 1400فروردین  0۰جمعه  11:4۱ - ایسنا

دکتر حورا آموزگار، داروساز و مسئول فنی مرکز خدمات تخصصی تولید فرآورده های 

در خصوص خواص این گیاه بهاری  دانشگاهی جهاددارویی پژوهشکده گیاهان دارویی 

رد: ساقه زیرزمینی این گیاه دارای خواص درمانی و متعادل کننده حرکات روده اظهار ک

 ای است و در یبوست و اسهال هر دو کاربرد دارد

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  0۰جمعه  12:00 - برخط نیوز

 ریواس، سوغاتی فصل بهار برای کاهش کلسترول و فشار خون

 1400فروردین  0۰جمعه  12:44 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 ریواس، سوغاتی فصل بهار برای کاهش کلسترول و فشار خون

 1400فروردین  0۰جمعه  13:49 - خبر آنلاین

 خواص جادویی ریواس، گیاه بهاری کوهستان

https://snn.ir/fa/news/920975/%DB%B3%DB%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%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%AA%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF
http://www.iscanews.ir/news/1091713/%DB%B3%DB%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%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%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400010601918/%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DA%A9%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86
https://www.barkhat.news/technology/161674368246/rhubarb-a-spring-souvenir-for-lowering-cholesterol-and-blood-pressure
http://econews.ir/fa/content/2953316
https://www.khabaronline.ir/news/1498834/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

 

2۰3 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  0۰جمعه  14:1۱ - یکتا پرس

 کلسترول و فشار خون با ریواس

 1400فروردین  0۰جمعه  14:44 - خبرگزاری تابناک

 خواص جادویی ریواس، گیاه بهاری کوهستان

 1400فروردین  0۰جمعه  19:2۰ - آنلاین77

 ریواس، سوغاتی فصل بهار در چاقی و پرفشاری خون بارداری مؤثر است.

 1400فروردین  0۰جمعه  20:10 - پایگاه خبری قلم

 خواص جادویی ریواس، گیاه بهاری کوهستان

 1400فروردین  0۴شنبه  00:22 - زندگی آنلاین

 خواص جادویی ریواس، گیاه بهاری کوهستان

 

 مروری بر پنج دوره شوراهای شهر تهران

 1400فروردین  0۰جمعه  01:13 - خبرگزاری اقتصادی ایران

... 

  سایت دیگر: 2

 1400فروردین  0۰جمعه  00:01 - ایسنا

 مروری بر پنج دوره شوراهای شهر تهران

 1400فروردین  0۰جمعه  11:4۱ - تهران پرس

 دوره مدیریت شهری پایتخت 4نگاهی بر 

 1400فروردین  0۴شنبه  00:0۱ - پایگاه خبری ذاکر

 مروری بر پنج دوره شوراهای شهر تهران

https://www.yektapress.com/fa/news/22075/%DA%A9%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B3
https://www.tabnak.ir/fa/news/1042553/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.55online.news/fa/tiny/news-194514
https://qalamna.ir/fa/news/302614/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-4
https://zendegionline.ir/articles/medicinal_plants_and_traditional_medicine/medicinal_plants/257845
http://econews.ir/fa/content/2953136
https://www.isna.ir/news/99122015052/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://tehranpress.com/1400/01/06/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DB%B5-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA/
http://www.zakernews.ir/post/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-95


 

 

 

 

 

2۰4 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 

 فرصت شغلی در دو طرح گردشگری و عمرانی جزیره کیش 371ایجاد 

 0014فروردین  04پنجشنبه  13:41 - خبرگزاری صدا و سیما

وی به برنامه ریزی ها برای تبدیل جزیره کیش به شهر هوشمند اشاره کرد و گفت: مرکز 

فناوری های صنایع خلاق که توسط پارک ملی علوم نرم و صنایع فرهنگی دانشگاه علم و 

متر زیربنا با سرمایه  4200در فرهنگسرای مرکزی کیش در  دانشگاهی جهادفرهنگ 

اه اندازی شده است یکی از طرح های موثر در تامین زیرساخت های هوشمند میلیارد تومان ر 140گذاری 

 سازی کیش است

 

 شماره نوزدهم فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی منتشر شد

 1400فروردین  04پنجشنبه  13:12 - خبرگزاری اقتصادی ایران

گاه (؛ پایnnrdunaلامی در بانک اطلاعات نشریات کشور )فصلنامه مطالعات ادبی متون اس

(، پایگاه edididrn(؛ پایگاه استنادی سیولیکا )sttulnrtمجلات تخصصی نور )

؛ پرتال جامع علوم انسانی؛ کتابخوان همراه پژوهان SCS دانشگاهی جهاداستنادی 

(tnpttsnna 

  سایت دیگر: 2

 1400فروردین  04پنجشنبه  13:4۴ - ایلنا

 نوزدهمین شماره فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی منتشر شد

 1400فروردین  04پنجشنبه  19:44 - ایرانا

 شماره نوزدهم فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی منتشر شد

https://www.iribnews.ir/fa/news/3058122/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B4
http://econews.ir/fa/content/2952793
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1055362-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://irananews.com/790559/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88/


 

 

 

 

 

2۰4 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  0۰جمعه  02:32 - تقریب

 ن اسلامیانتشار شماره نوزدهم فصلنامه مطالعات ادبی متو

 

 میلیارد ریال 211هزار و  9بهره برداری از دو طرح گردشگری و عمرانی با سرمایه گذاری 

 1400فروردین  04پنجشنبه  13:0۰ - سازمان منطقه آراد کیش

جعفر آهنگران به برنامه ریزی های کلان در جهت تبدیل جزیره کیش به شهر هوشمند 

اشاره کرد و گفت: مرکز فناوری های صنایع خلاق که توسط پارک ملی علوم نرم و صنایع 

 4200در فرهنگسرای مرکزی کیش در  دانشگاهی جهادفرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ 

یلیارد تومان راه اندازی شده است یکی از طرح های موثر در تامین زیرساخت م 140متر زیربنا با سرمایه گذاری 

 های هوشمند سازی کیش است

  سایت دیگر: ۱3

 1400فروردین  04پنجشنبه  13:19 - خبر یزد

 میلیارد ریال 300هزار و  9بهره برداری از دو طرح گردشگری و عمرانی با سرمایه گذاری 

 1400فروردین  04پنجشنبه  13:43 - پول نیوز
 با حضور رییس جمهور:

 از دو طرح گردشگری و عمرانی در جزیره کیش بهره برداری شد

 1400فروردین  04پنجشنبه  13:44 - تجارت گردان

 میلیارد ریال 300هزار و  9بهره برداری از دو طرح گردشگری و عمرانی با سرمایه گذاری 

 1400فروردین  04پنجشنبه  13:4۰ - دنیای خبر

 میلیارد ریال 300هزار و  9بهره برداری از دو طرح گردشگری و عمرانی با سرمایه گذاری 

 1400فروردین  04پنجشنبه  14:0۰ - ی مهرخبرگزار
 با حضور رییس جمهور از طریق ویدیو کنفرانس انجام شد؛

 بهره برداری از دو طرح گردشگری و عمرانی در جزیره کیش

 1400فروردین  04پنجشنبه  14:11 - پیام مازند

 میلیارد ریال 300هزار و  9بهره برداری از دو طرح گردشگری و عمرانی با سرمایه گذاری 

http://www.taghribnews.com/fa/news/497696/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://news.kish.ir/fa/news/8613/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%A3%D9%A0%D9%A0-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-
https://www.yazd-online.ir/Fa/News/182365/%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%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%A3%D9%A0%D9%A0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84
https://www.poolnews.ir/fa/news/347975/%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://tejaratgardan.ir/%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%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8/
http://donyaye-khabar.ir/?p=44477
https://www.mehrnews.com/news/5175668/%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%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B4
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/195179/%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%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%A3%D9%A0%D9%A0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  04پنجشنبه  14:34 - خبر آنلاین

 میلیارد ریال 300هزار و  9بهره برداری از دو طرح گردشگری و عمرانی با سرمایه گذاری 

 1400فروردین  04پنجشنبه  14:44 - کیوسک خبر
 با حضور رییس جمهور کشورمان از طریق ویدیو کنفرانس در کیش محقق شد:
 میلیارد ریال 300هزار و  9بهره برداری از دو طرح گردشگری و عمرانی با سرمایه گذاری 

 1400فروردین  04پنجشنبه  14:3۰ - رگزاری اقتصادی ایرانخب

 بهره برداری از دو طرح گردشگری و عمرانی درکیش

 1400فروردین  04پنجشنبه  1۰:02 - مناطق آزاد
 با حضور رئیس جمهور از طریق ویدئوکنفرانس در کیش محقق شد:

 بهره برداری از دو طرح گردشگری و عمرانی در منطقه آزاد کیش

 1400فروردین  04پنجشنبه  1۰:1۴ - خبرگزاری فارس

 میلیارد ریال 300ر و هزا 9طرح گردشگری و عمرانی با سرمایه گذاری  2بهره برداری از 

 1400وردین فر 04پنجشنبه  1۴:03 - ایران نو

 میلیارد ریال 300هزار و  9بهره برداری از دو طرح گردشگری و عمرانی با سرمایه گذاری 

 1400فروردین  04پنجشنبه  1۱:0۴ - تصویر روز

 بهره برداری از دو طرح گردشگری و عمرانی در کیش

 4001فروردین  04پنجشنبه  1۱:4۴ - ایلنا
 با حضور رییس جمهور کشورمان از طریق ویدیو کنفرانس در کیش محقق شد:
 میلیارد ریال 300هزار و  9بهره برداری از دو طرح گردشگری و عمرانی با سرمایه گذاری 

 1400فروردین  04پنجشنبه  19:49 - اندیشه کیش

 میلیارد ریال 300هزار و  9بهره برداری از دو طرح گردشگری و عمرانی با سرمایه گذاری 

 1400فروردین  04پنجشنبه  21:3۱ - شما نیوز

 میلیارد ریال 300هزار و  9بهره برداری از دو طرح گردشگری و عمرانی با سرمایه گذاری 

 1400فروردین  04پنجشنبه  21:44 - آریا

 میلیارد ریال 300هزار و  9بهره برداری از دو طرح گردشگری و عمرانی با سرمایه گذاری 

 1400فروردین  0۴شنبه  00:34 - اقتصاد آینده

 بهره برداری از دو طرح گردشگری و عمرانی در جزیره کیش

https://www.khabaronline.ir/news/1498591/%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%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://www.kioskekhabar.ir/%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%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8/
http://econews.ir/fa/content/2952925
http://www.freezonesnews.com/%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%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://farsnews.ir/news/14000105000386/%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-%DB%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%A3%D9%A0%D9%A0
http://iraneno.ir/fa/news/50647/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%A3%D9%A0%D9%A0-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://tasvirrooz.ir/98726/
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-30/1055414-%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%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84
http://www.andishekish.ir/?p=20113
https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-978220
http://www.aryanews.com/News/120210325214400504/%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%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%A3%D9%A0%D9%A0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/278298/%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%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 

 انگاره جوان ایرانی / به دنبال جوان موجود در گفتمان انقلاب با رویکرد ارتباطی باشیم 2

 1400فروردین  04پنجشنبه  09:4۰ - ایکنا

معنای انسان  دانشگاهی جهادو بعد از آن  134۱مثلاً تشکیل جهادسازندگی در سال 

جهادی را در جامعه تولید کرد، چنانکه تشکیل بسیج مستضعفان، انسان بسیجی را به 

عنوان انسانی با کمترین هزینه و ادعا و با بیشترین کارآمدی در حفظ و پاسداری از انقلاب 

 معنا کرد

 

بازار داغ جشنواره های قرآنی / ساماندهی داوران مسابقات قرآن و انتخاب روستای قرآنی 

 کشور

 1400فروردین  04پنجشنبه  09:20 - ایکنا

دوره از جشنواره  24برگزار می شود ... همچنین  دانشگاهی جهاداین مسابقات به همت 

 برگزار شده است دانشگاهی جهادملی قرآن و عترت دانشگاهیان نیز به همت 

 

 ان؛گزارش ایبنا از تعطیلی و تاسیس کتاب فروشی های تهر

https://iqna.ir/fa/news/3961000/3-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
https://iqna.ir/fa/news/3961109/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 کتاب فروشی در سایه کرونا/ شناکردن خلاف جهت رودخانه ۱3تاسیس 

 1400فروردین  04پنجشنبه  0۱:0۰ - ایبنا

 و شانزده  دانشگاهی جهاد

ه همین جهت بوده است که علی مهرماه زمان خوبی برای بازگشایی است ... شاید ب

و همکارانشان مهرماه را برای بازگشایی کتاب  دانشگاهی جهاداکبرزاده، رئیس انتشارات 

 با عنوان جدید شانزده انتخاب کردند دانشگاهی جهادفروشی 

 

 معصومه ابتکار در گفتگوی تفصیلی با برنا:

/ خشونت را تسریع کنید آقای قالیباف؛ تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر

دوچرخه سواری بانوان نه ممنوعیت شرعی دارد نه قانونی/ برخی کشورهای عربی دختران 

 ایرانی را قاچاق می کنند

 1400فروردین  04پنجشنبه  0۰:14 - خبرگزاری برنا

ت دو طرح بسیار بزرگ درمورد توان افزایی زنان سرپرست خانوار با در سالی که گذش

و همکاری سازمان های مردم نهاد به نتیجه رساندیم تا بتوانیم  دانشگاهی جهادهمکاری 

 به زنان سرپرست خانوار که به یک معیشت پایدار نیاز دارند، کمک کنیم

  سایت دیگر: 7

 1400فروردین  04پنجشنبه  0۱:04 - پایگاه خبری اعتماد

دوچرخه سواری زنان نه ممنوعیت شرعی دارد نه قانونی/ برخی کشورهای عربی دختران ایرانی را قاچاق می 

 کنند

 1400فروردین  04پنجشنبه  0۱:2۰ - تیک
 معصومه ابتکار، معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده:

دوچرخه سواری زنان نه ممنوعیت شرعی دارد نه قانونی/ برخی کشورهای عربی دختران ایرانی را قاچاق می 

http://www.ibna.ir/fa/report/304433/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-17-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1154765
https://etemadonline.com/content/473327/%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://tik.ir/fa/news/332787/%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 کنند

 1400فروردین  04پنجشنبه  1۴:3۱ - اصلاحات نیوز

برخی کشورهای عربی دختران ایرانی را قاچاق می کنند؛ آنان به عنوان کارگران جنسی خرید و فروش می 

 شوند، باید خانواده ها و جوانان را آگاه کنیم

 1400فروردین  04پنجشنبه  23:1۰ - دیار میرزا
 معصومه ابتکار، معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده:
 دوچرخه سواری زنان ممنوعیت شرعی و قانونی ندارد|کشورهای عربی دختران ایرانی را قاچاق می کنند

 1400فروردین  0۰جمعه  19:40 - شعار سال

 برخی کشور های عربی دختران ایرانی را قاچاق می کنند

 

 ی و زیستی ایران مطرح کرد؛مدیر بانک گیاهی مرکز ملی ذخایر ژنتیک

 روشی برای نگهداری چند صدساله نمونه های گیاهی

 1400فروردین  04پنجشنبه  04:04 - ایسنا

، علم و عمل توامان است، یعنی علاوه بر انجام یک فعالیت پژوهشی، دانشگاهی جهادوظیفه 

 خروجی کار به رفع نیاز کشاورز و بازار منجر شده و منافع اقتصادی در پی دارد

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  04پنجشنبه  0۰:10 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 روشی برای نگهداری چند صدساله نمونه های گیاهی

 

https://eslahatnews.com/173299/
http://diyarmirza.ir/1400/01/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%DB%8C/
https://shoaresal.ir/fa/news/334710/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99122720983/%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://econews.ir/fa/content/2952564


 

 

 

 

 

2۴0 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 اقتصاد سیاسی انتخابات در گفتگو با سیدمجیدحسینی

 1400فروردین  04چهارشنبه  1۴:34 - شعار سال

زد؟  دانشگاهی جهادد سازندگی را زد؟ چون وزارت کشاورزی کار نمی کرد؟ چرا چرا جها

امام چه کار کرد؟ دائماً برای فرار از تبعیض و اینکه این ساخت به نفع پائینی ها کار کند، 

 ساختار را دور می زد

  سایت دیگر: 3

 1400ردین فرو 04چهارشنبه  1۱:03 - شهدای ایران

 صدای معلم و پرستار و کارگر در انتخابات نیست

 1400فروردین  04پنجشنبه  00:3۱ - اتی تحریریهموسسه مطالع

 شباهت دیده نشده احمدی نژاد و روحانی

 

 شکل نگرفته است / لزوم ترسیم توسعه آینده صنایعطیبی: هنوز اراده برای پیشرفت کشور 

 1400فروردین  04چهارشنبه  10:0۰ - خبرگزاری دانشجو

کشور در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، درباره تهیه فهرستی از  دانشگاهی جهادطیبی رییس، 

نیاز های صنایع برای دانشگاه ها در جهت تسهیل رفع آن ها بیان کرد: در کل صنایع کشور باید برنامه های 

و  سال آینده مشخص باشد، باید مشخص کنیم که به عنوان مثال نفت، گاز 14تا  10توسعه آینده برای 

پتروشیمی ما در آینده چگونه توسعه پیدا کند یا حتی توسعه حمل و نقل شهری ما به چه صورتی می خواهد 

 پیش رود

 

https://shoaresal.ir/fa/news/334442/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://shohadayeiran.com/fa/news/214014/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.tahririeh.com/news/9071/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://snn.ir/fa/news/920967/%D8%B7%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9


 

 

 

 

 

2۴1 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

های فضای مجازی برای فعالیت های قرآنی / درگذشت اساتید و فعالان قرآنی  حاشیه سازی

 و برگزاری مسابقات سراسری قرآن

 1400فروردین  04چهارشنبه  09:4۰ - ایکنا

او در مسیر کمک به بهبود وضعیت قرآنی جامعه هدف سازمان بهزیستی به خصوص 

نابینایان گام های مهمی برداشت که برپایی دوره هایی همچون آموزش تلفنی حفظ قرآن، 

دانشجومعلم و دانشجومتدبر قرآن کریم با همکاری سازمان قرآنی دانشگاهیان 

 از جمله آنهاست جهاددانشگاهی

 

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

 1400ین فرورد 04چهارشنبه  09:3۴ - خبر آنلاین

 149۱14۴... کد خبر  nM  ...2۰4 2۰2 14دریافت 

 

 تمهم ترین اقدامات دینی و قرآنی دانشگاه الزهرا)س( در سالی که گذش

 1400فروردین  04چهارشنبه  09:1۴ - ایکنا

ندا گلیجانی مقدم، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرا)س(، در گفت و گو با ایکنا، 

فعالیت های دینی و قرآنی این دانشگاه در سالی که گذشت پرداخت و اظهار  به تشریح

کرد: معاونت فرهنگی یکی از بخش های دانشگاه الزهرا)س( است که در کنار سایر بخش 

ها، فعالیت هایی را پیگیری می کند، چراکه برخی از فعالیت های قرآنی دانشگاه از سوی دفتر نمایندگی ولی 

https://iqna.ir/fa/news/3958784/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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
https://iqna.ir/fa/news/3960417/%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%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

و نظایر آنها انجام می شود، اما فعالیت های  دانشگاهی جهاده، بسیج کارکنان، بسیج اساتید، فقیه در دانشگا

قرآنی معاونت فرهنگی شامل دو بخش است که یکی کانون های مذهبی ما همانند کانون قرآن و عترت، کانون 

نهج البلاغه و کانون مهدویت و دیگری انجمن علمی و دانشجویی گروه قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه 

 الزهرا)س( است

 

 با همایش ها و نمایشگاه های فناورانه چه کرد؟ "کرونا"

 1400فروردین  04چهارشنبه  01:2۱ - ایسنا

سال  40... نمایشگاه دستاوردهای  جهاددانشگاهیساله  40لغو نمایشگاه دستاوردهای 

و به مناسبت  99مردادماه سال  1۰که قرار بود در هفته منتهی به  جهاددانشگاهیفعالیت 

 چهلمین سالگرد تشکیل این نهاد در تهران برپا شود، به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد

  سایت دیگر: 6

 1400فروردین  04چهارشنبه  09:00 - برخط نیوز

 با نمایشگاه های فناورانه و همایش های علمی چه کرد؟ "کرونا"

 1400فروردین  04چهارشنبه  09:2۴ - آنلاین77

 فناورانه چه کرد؟با همایش ها و نمایشگاه های  "کرونا"

 1400فروردین  04چهارشنبه  09:41 - فصل تجارت

 با همایش ها و نمایشگاه های فناورانه چه کرد؟ "کرونا"

 1400فروردین  04چهارشنبه  09:4۱ - فصل اقتصاد

 با همایش ها و نمایشگاه های فناورانه چه کرد؟ "کرونا"

 1400فروردین  04چهارشنبه  10:24 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 و نمایشگاه های فناورانه چه کرد؟با همایش ها  "کرونا"

 1400فروردین  04چهارشنبه  1۴:33 - شفا آنلاین

 با همایش ها و نمایشگاه های فناورانه چه کرد؟ "کرونا"

https://www.isna.ir/news/99122620370/%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.barkhat.news/technology/161656008264/what-did-corona-do-with-technology-exhibitions-and-scientific-conferences
https://www.55online.news/fa/tiny/news-194226
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/472627/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%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-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/655352/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%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-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F
http://econews.ir/fa/content/2951922
http://shafaonline.ir/fa/news/276844/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%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-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 

 

 

 

 

2۴3 
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 از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛

 شماره هجدهم فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی منتشر شد

 1400فروردین  03سه شنبه  14:2۱ - خبرگزاری مهر

گاه (؛ پایnnrdunaفصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی در بانک اطلاعات نشریات کشور )

(، پایگاه edididrnسیولیکا ) (؛ پایگاه استنادیsttulnrtمجلات تخصصی نور )

؛ پرتال جامع علوم انسانی؛ کتابخوان همراه پژوهان SCS دانشگاهی جهاداستنادی 

(tnpttsnna 

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  03سه شنبه  14:3۱ - همراز

 شماره هجدهم فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی منتشر شد

 1400فروردین  03سه شنبه  1۰:13 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 ون اسلامی منتشر شدشماره هجدهم فصلنامه مطالعات ادبی مت

 

 طرح پژوهشی جدید جهاددانشگاهی در سال جاری 43پیگیری 

 1400فروردین  03سه شنبه  14:21 - باشگاه خبرنگاران

جوان ، مهشید منزوی  به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران

مدیرکل دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر معاونت پژوهش و فناوری 

در دفتر تخصصی علوم انسانی،  99در رابطه با طرح هایی که در سال  جهاددانشگاهی

طرح پژوهشی در دفتر تخصصی علوم انسانی،  2۰، 1399اجتماعی و هنر آغاز شده است، گفت: در سال 

https://www.mehrnews.com/news/5174773/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://www.hamraznews.ir/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1/17615-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/2951635
https://www.yjc.ir/fa/news/7705525/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DB%B4%DB%B7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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طرح در راستای اجرای شبکه برنامه ها، طرح های  24و هنر بررسی و مصوب شده است که اجتماعی 

کارفرمایی، تحلیل های ثانویه طرح های ملی، موضوعات خاص، حمایت از زمینه یابی فعالیت های گروه های 

 دارای موافقت اصولی و کلی بوده است

 

 قطار مترو روی ریل تولید داخلی

 1400فروردین  03سه شنبه  13:44 - شبکه خبر

، با بومی سازی همه تجهیزات قطار مترو، از جمله دانش فنی دانشگاهی جهادمحققان 

 سیستم رانش، خودکفایی کشور را در فناوری ریلی شهری، تحقق بخشیدند

  سایت دیگر: ۱

 1400 فروردین 04چهارشنبه  09:23 - تین نیوز

 قطار مترو روی ریل تولید داخلی

 

 فعالیت های راهبردی مرکز نوآوری کیش درحمایت از شرکت های دانش بنیان

 1400فروردین  03سه شنبه  13:3۰ - یوسک خبرک

در بخش دیگری از فعالیت های مستمر مسئولان سازمان و مرکز نوآوری کیش، مرکز ملی 

با همکاری پارک ملی علم و فناوری صنایع  دانشگاهی جهادفناوری های نرم و صنایع خلاق 

ظرفیتی برای  اسفند به صورت رسمی گشایش یافت که خود 1۱خلاق و فرهنگی کشور 

 استقرار فعالان حوزه شرکت های دانش بنیان و خلاق در این جزیره است

https://www.irinn.ir/fa/news/813233/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-228498
http://www.kioskekhabar.ir/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%AD/
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  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  03سه شنبه  13:3۰ - سازمان منطقه آراد کیش

 فعالیت های راهبردی مرکز نوآوری کیش درحمایت از شرکت های دانش بنیان

 1400فروردین  03سه شنبه  13:39 - آریا

 فعالیت های راهبردی مرکز نوآوری کیش درحمایت از شرکت های دانش بنیان

 1400فروردین  03سه شنبه  14:14 - ازندپیام م

 فعالیت های راهبردی مرکز نوآوری کیش درحمایت از شرکت های دانش بنیان

 1400فروردین  03سه شنبه  14:3۱ - یزد خبر

 فعالیت های راهبردی مرکز نوآوری کیش درحمایت از شرکت های دانش بنیان

 1400فروردین  03سه شنبه  14:3۱ - آنلاینخبر 

 فعالیت های راهبردی مرکز نوآوری کیش درحمایت از شرکت های دانش بنیان

 1400فروردین  03سه شنبه  1۱:44 - تجارت گردان

 فعالیت های راهبردی مرکز نوآوری کیش درحمایت از شرکت های دانش بنیان

 1400فروردین  04چهارشنبه  0۰:14 - اقتصاد آینده

 الیت های راهبردی مرکز نوآوری کیش درحمایت از شرکت های دانش بنیانفع

 

 +عکس۱411اطلاعیه برگزاری اولین رویداد استارتاپی 

 1400فروردین  03سه شنبه  13:23 - خلیج فارس

 1400به گزارش خلیج فارس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ نخستین رویداد استارتاپی 

 1400فروردین  20و  19با عنوان جشنواره ایده پردازی، ارزیابی و پذیرش تیم های نوآور، 

 دانشگاهی جهادبا محوریت دریا، انرژی و صنایع خلاق به همت مرکز نوآوری و شتابدهی 

 دانشگاهی جهاداستان بوشهر، با حمایت اداره کل ورزش و جوانان و همکاری مرکز آموزش علمی کاربردی 

 این استان برگزار می شود

http://news.kish.ir/fa/news/8609/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.aryanews.com/News/120210323133855765/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%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.mazan-online.ir/Fa/News/194808/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%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.yazd-online.ir/Fa/News/182217/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%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.khabaronline.ir/news/1498084/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%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://tejaratgardan.ir/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%AD/
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/277900/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B4
https://pgnews.ir/module/news/388974/
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کسی که  |آیت الله موسوی جزایری: چه کسی باید پاسخگوی وضعیت خوزستان باشد؟ 

 استاندار می شود عندالله مسئول است

 1400فروردین  03سه شنبه  11:24 - حوزه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه در اهواز، آیت الله موسوی جزایری، در دیدار سید 

 جهادخوزستان، اظهار داشت: خدا را شاکریم که  دانشگاهی جهادعلیرضا علوی، رئیس 

استان، عملکرد بسیار قابل قبولی داشته و در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد  دانشگاهی

 برتر کشور بوده است دانشگاهی جهادو در ارزیابی های کشوری جزء سه 

 

هزار قطعه مورد نیاز صنایع  ۱3رئیس جهاد دانشگاهی خوزستان خبر داد: طراحی دانش فنی 

 خوزستان

 1400فروردین  03سه شنبه  11:1۰ - حوزه

 جهاده در اهواز، دکتر سید علیرضا علوی، رئیس به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوز

خوزستان، با آیت الله موسوی جزایری، رئیس شورای حوزه علمیه خوزستان  دانشگاهی

 دیدار و گفت وگو کرد

 

https://www.hawzahnews.com/news/950478/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.hawzahnews.com/news/950477/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 تابستان داغ فعالیت های قرآنی / آینده پژوهی آموزش قرآن در دوران کرونا و پساکرونا

 1400فروردین  03سه شنبه  0۱:4۰ - ایکنا

قبول شدگان آزمون سطح سه، پس از گذراندن سطح چهار به عنوان مربی تدبر در قرآن 

تدبر در کلام وحی می توانند در  و مؤسسه جهاددانشگاهیکریم و با مدرک معتبر از 

 مساجد، کانون ها و دانشگاه ها فعالیت داشته باشند

 

 عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی:

 گشایش بازار سوغات در گرو گشایش اقتصادی کشور است

 1400فروردین  03سه شنبه  01:31 - ایسنا

خراسان  دانشگاهی جهادعضو هیات علمی گروه جامعه شناسی پژوهشکده گردشگری 

و در پژوهش دیگری که در سال  9۴رضوی افزود: در پژوهشی که ما در فروردین سال 

ه ایم، متوجه شدیم که زائران در مشهد بیشتر پوشاک، زیورآلات انجام داد 90و  ۱9های 

)نقره و گوهرسنگ ها(، مواد خوراکی )خشکبار، زعفران و ادویه، نقل و نبات(، اقلام متبرک )مهر، تسبیح، 

 جانماز( و اسباب بازی خریداری می کنند

 

 ۱411برگزاری اولین رویداد استارتاپی 

 1400فروردین  03سه شنبه  00:4۴ - ایسنا

https://iqna.ir/fa/news/3958357/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.isna.ir/news/1400010300707/%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400010300702/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
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استان بوشهر با حمایت اداره کل ورزش  دانشگاهی جهادبه همّت مرکز نوآوری و شتابدهی 

استان  دانشگاهی جهادو جوانان استان بوشهر و همکاری مرکز آموزش علمی کاربردی 

)جشنواره ایده پردازی، ارزیابی و پذیرش تیم های  1400بوشهر اولین رویداد استارتاپی 

 خلاق برگزار می گرددبا محوریت دریا، انرژی و صنایع  1400فروردین ماه  20و  19نوآور( مورخ 

  سایت دیگر: ۱1

 1400فروردین  03سه شنبه  00:4۴ - برخط نیوز

 1400اطلاعیه برگزار شدن نخستین رویداد استارتاپی 

 1400فروردین  03سه شنبه  09:11 - باشگاه خبرنگاران

 رویداد استارتاپی دریا، انرژی و صنایع خلاق در بوشهر برگزار می شود

 1400فروردین  03سه شنبه  09:14 - خبرنامه دانشجویان ایران

 1400اطلاعیه برگزاری اولین رویداد استارتاپی 

 1400فروردین  03سه شنبه  09:4۴ - ایرنا

 جشنواره ایده پردازی در جهاد دانشگاه بوشهر برگزار می شود

 1400فروردین  03سه شنبه  09:49 - در حاشیه

 برگزار می شودجشنواره ایده پردازی در جهاد دانشگاه بوشهر 

 1400فروردین  03سه شنبه  10:30 - تدبیر نو

 جشنواره ایده پردازی در جهاد دانشگاه بوشهر برگزار می شود

 1400فروردین  03سه شنبه  12:43 - دیار جنوب

 1400اطلاعیه برگزاری اولین رویداد استارتاپی 

 1400فروردین  03سه شنبه  12:4۰ - خلیج فارس

 برگزار می شودجشنواره ایده پردازی در جهاد دانشگاه بوشهر 

 1400فروردین  03سه شنبه  14:10 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 1400برگزاری اولین رویداد استارتاپی 

 1400فروردین  13جمعه  13:3۰ - جام جم
 مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی استان بوشهر برگزار می کند

 1400اولین رویداد استارتاپی 

https://www.barkhat.news/technology/161644482274/announcement-of-the-first-1400-startup-event
https://www.yjc.ir/fa/news/7705200/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://iusnews.ir/fa/news-details/389722/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0/
https://www.irna.ir/news/84272610/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%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-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://darhashiyeh.com/news/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%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-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://tadbirno.ir/fa/news/59932/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%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-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.deyarejonoub.ir/26164.html
https://pgnews.ir/module/news/388953/
http://econews.ir/fa/content/2951545
https://jamejamonline.ir/fa/news/1308980/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0


 

 

 

 

 

2۴9 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 

 مدیران سهام دار؟! خط کش خودی و غیرخودی؟!

 1400فروردین  03سه شنبه  00:4۰ - شعار سال

جا دارد تا مدیران تحول گرای باقی مانده در سیستم های مدیریت و افراد دلسوز مملکت 

در این ایام و این برهه تمام تمرکز خود را بر روی باز کردن بندهای تعارض منافع در نظام 

پرورش در برخی سلامت معطوف کنند، در این مجال جا دارد از اقدام وزارت آموزش و 

در تولید مجله  دانشگاهی جهادرویکردها برای محدودیت در ایجاد تعارض منافع و همچین از تلاش دوستان 

هفتگی تعارض منافع و همینطور از اقدام مدیرعامل تامین اجتماعی در توجه به تعارض منافع در انتصابات در 

در بخش درمان انتظارات بسیار بیشتر از اینهاست، اما  اداری و مالی و بیمه ای و اقتصادی تشکر کنم که البته

 به هر حال باید چراغ این مهم توسط تحصیل کردگان حقوق و دلسوزان این آب و خاک بر افراشته شود

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  0۰جمعه  01:30 - گیتی آنلاین
 گیتی آنلاین گزارش می دهد :

 مدیران سهام دار ، خط کش خودی و غیرخودی

 

 کاهش وزن با تخم کتان

 1400فروردین  02دوشنبه  1۴:1۰ - دا و سیماخبرگزاری ص

https://shoaresal.ir/fa/news/334239/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%DA%A9%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://gitionline.ir/fa/news/39216/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%DA%A9%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://www.iribnews.ir/fa/news/3056150/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

 

2۱0 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

خراسان جنوبی،  جهاددانشگاهیبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی 

محسن پویان گفت: کتان با نام های دیگر برزک و تلسج گیاهی است که در گیاه درمانی 

 از دانه آن استفاده می شود

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  02دوشنبه  1۴:3۰ - کارگر آنلاین

 کاهش وزن با تخم کتان

 

 ضرورت توسعه فعالیت های فناورانه در علوم مختلف

 1400فروردین  02دوشنبه  10:34 - سیما خبرگزاری صدا و

 

وی با بیان اینکه علوم انسانی ما یک مقدار عقب است گفت: فعالیت هایی در عرصه توسعه 

سال اخیر آغاز و حتی پارک  4رشته های علوم انسانی و مهارت آموزی در این رشته ها در 

ایجاد شده است؛ البته در دانشگاه علامه طباطبایی  دانشگاهی جهادخاص علوم انسانی و هنر در تهران و زیر نظر 

 که مرکز علوم انسانی محسوب می شود فعالیت هایی شکل گرفته، اما باید توسعه پیدا کند

 

 محمد مهدی تندگویان در گفت و گوی نوروزی با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد:

همه مراکز مشاوره ازدواج در سایت های دادستانی و پلیس فتا قرار می گیرند / آموزش 

 هزار سرباز 37مهارت زندگی و اشتغال به 

https://kargaronline.ir/fa/news-details/666100/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%86/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3055750/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%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%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81


 

 

 

 

 

2۱1 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 1400فروردین  02دوشنبه  09:44 - وزارت ورزش و جوانان

معاون امور جوانان با اشاره به تداوم موضوع سرباز مهارت نیز گفت: امسال از دو جلد کتاب 

ارت های زندگی و مهارت های اشتغال( با همکاری آموزشی طرح سرباز مهارت شامل )مه

در ستاد ملی ساماندهی امور جوانان رونمایی شد که سربازان با توجه به  دانشگاهی جهاد

 محدودیت های کرونایی می توانند از فضای آنلاینی که در پادگان ها وجود دارد با اساتید در تماس باشند

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  02دوشنبه  10:4۰ - ایرنا
 معاون وزیر ورزش و جوانان:

 مراکز مشاوره ازدواج و خانواده در سایت های دادستانی قرار می گیرند

 1400فروردین  02دوشنبه  10:4۱ - در حاشیه

 مراکز مشاوره ازدواج و خانواده در سایت های دادستانی قرار می گیرند

 1400روردین ف 02دوشنبه  11:3۰ - نصیر نیوز

 مراکز مشاوره ازدواج و خانواده در سایت های دادستانی قرار می گیرند

 1400فروردین  02دوشنبه  12:29 - خبرگزاری برنا
 زش و جوانان عنوان کرد:محمد مهدی تندگویان در گفت و گوی نوروزی با پایگاه خبری وزارت ور

همه مراکز مشاوره ازدواج در سایت های دادستانی و پلیس فتا قرار می گیرند/ آموزش مهارت زندگی و اشتغال 

 هزار سرباز 24به 

 1400ردین فرو 02دوشنبه  13:09 - خبر آنلاین

 تندگویان: سایت های همسریابی و صیغه یابی غیرقانونی است

 1400فروردین  02دوشنبه  14:42 - دنیای اقتصاد

 ی بودن سایت های همسریابی و صیغه یابیاعلام غیرقانون

 1400فروردین  02دوشنبه  1۴:44 - فراسو خبر

 مراکز مشاوره ازدواج و خانواده در سایت های دادستانی قرار می گیرند

 1400فروردین  02به دوشن 20:40 - تابناک سمنان

 اعلام غیرقانونی بودن سایت های همسریابی و صیغه یابی

http://news.msy.gov.ir/news/2099214-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%AA%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B5.html?t=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84271943/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://darhashiyeh.com/news/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.nasirnews.ir/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1155368
https://www.khabaronline.ir/news/1497754/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%DB%8C%D8%BA%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3750527-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%DB%8C%D8%BA%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://farasoonews.ir/1400/01/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/
http://www.tabnaksemnan.ir/fa/news/950573/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%DB%8C%D8%BA%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 

تر مجازی جایگزین برگزاری حقیقی کرونا و نیمه تعطیلی برخی از فعالیت های قرآنی/ بس

 شد

 1400فروردین  02دوشنبه  09:20 - ایکنا

در حکمی،  جهاددانشگاهی، سیدحمیدرضا طیبی، رئیس 99اوایل اردیبهشت ماه 

محمدحسین حسنی را به عنوان سرپرست سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور و همچنین 

 سرپرست خبرگزاری بین المللی قرآن )ایکنا( منصوب کرد

 

 باز هم کرونا و چالش رسم های کهن

 1400فروردین  01یکشنبه  14:44 - ایسنا

قم، در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه  دانشگاهی جهادلی حسینی، معاون فرهنگی ع

حضور در مهمانی ها و دورهمی های خانوادگی از جمله عواملی است که می تواند بر 

گسترش شیوع کرونا تاثیر بگذارد، عنوان کرد: بر اساس نظر سنجی صورت گرفته از سوی 

 4۰، 1399در دی ماه  جهاددانشگاهی

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  01یکشنبه  1۴:0۱ - خبرهای فوری

 باز هم کرونا و چالش رسم های کهن

https://iqna.ir/fa/news/3955856/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/00061631166/%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86
https://khabar-fouri.com/social/147714/


 

 

 

 

 

2۱3 

   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 

 باور به جوانان لازمه تحقق شعار سال/ صدور مجوزهای تولید باید تسهیل شود

 1400فروردین  01یکشنبه  13:42 - خبرگزاری فارس

استان گلستان با تاکید بر اینکه با وجود همه این بحران ها و  دانشگاهی جهادسرپرست 

دشمنی و تحریم های سنگین دشمنان علیه ملت ایران، این مردم بصیر و بیدار ما بودند 

ی ها استقامت ورزیدند، خاطرنشان کرد: تردیدی نداریم که برای که در برابر زیاده خواه

دستیابی به استقلال بیش از هر زمان دیگری این روزها به استقامت و مقاومت نیازمندیم، استقامتی که همراه 

 با تلاش و کوشش در جهت خودکفایی اقتصادی و بازرگانی باشد

  سایت دیگر: ۱

 1400فروردین  01یکشنبه  14:1۴ - ایسنا
 سرپرست جهاد دانشگاهی گلستان:

 میدان دادن به جوانان یکی از راههای تحقق جهش چشمگیر در تولید است

 

 بهبود زخم های بیماران با گل همیشه بهار

 1400فروردین  01یکشنبه  12:30 - ایسنا

؛ وی در پایان اظهار جهاددانشگاهیبنابر اعلام روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی 

کرد: تی ترپنهای موجود در گل های این گیاه مهم ترین اجزای ضد التهابی آن را تشکیل 

 می دهند

  سایت دیگر: 3

 1400فروردین  01یکشنبه  12:33 - برخط نیوز

https://farsnews.ir/news/13991230000440/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/00061635936/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/00061635865/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%84-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://www.barkhat.news/technology/161631720318/healing-wounds-of-patients-with-marigold
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   اخبار فروردین ماه جهاددانشگاهی بولتن

   1400روردین فروردین تا  1

 بهبود زخم های بیماران با گل همیشه بهار

 1400فروردین  01یکشنبه  12:4۴ - فراسو خبر

 یماران با گل همیشه بهاربهبود زخم های ب

 1400فروردین  01یکشنبه  13:14 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 بهبود زخم های بیماران با گل همیشه بهار

 1400فروردین  01یکشنبه  14:2۴ - پایگاه خبری قلم

 با گل همیشه بهار بهبود زخم های بیماران

 1400فروردین  01یکشنبه  1۱:03 - شفا آنلاین

 بهبود زخم های بیماران با گل همیشه بهار

 1400فروردین  02دوشنبه  0۱:24 - کارگر آنلاین

 بهبود زخم های بیماران با گل همیشه بهار

 1400فروردین  02دوشنبه  11:40 - رگزاری صدا و سیماخب

 بهبود زخم های بیماران با گل همیشه بهار

 1400فروردین  02دوشنبه  23:01 - ناطقان

 گلی برای بهبود زخم های بیماران

https://farasoonews.ir/1400/01/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D8%AE%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%84-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%87/
http://econews.ir/fa/content/2950287
https://qalamna.ir/fa/news/289932/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D8%AE%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%84-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%87-4
http://shafaonline.ir/fa/news/276653/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D8%AE%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%84-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://kargaronline.ir/fa/news-details/664951/-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D8%AE%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%84-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3055827/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D8%AE%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%84-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://nateghan.ir/fa/news/266945/%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D8%AE%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86

