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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

  

 به نام خدا                                                                   

 :مقدمه

دارد و  ییبالا تیهر سازمان اهم ندهیآ یزیرو برنامه یریمگیاخبار مرتبط در روند تصم یریگیپ

ها امور سازمان نیدر ا شود،یاخبار مشاهده م یسنت یجستجو یهاکه در روش یمشکلات لیبه دل

 .رندیگیاخبار بهره م شیهوشمند رصد و پا یهااز سامانه

از سامانه هوشمند رصد و  یریبا بهره گ یجهاددانشگاه یراستا اداره کل روابط عموم نیهم در

 یبخش ییو ماهانه اخبار، به بازنما یفصل ،یموضوع یهابولتن هیاخبار در تلاش است تا با ته شیپا

 یهایروابط عموم تیمختلف و بازتاب فعال یهاها و حوزهاز تلاش همکاران جهادگر در بخش

 .کشور بپردازدنهاد در سراسر  نیا یسازمان یواحدها

 یبررس مورد( 1۴۰۰خرداد ماه  15تا   1) یجهاددانشگاه ماه نیمه اول خردادبولتن اخبار  نیا در

بود استخراج و سایت منتشر کننده « جهاددانشگاهی»ی که در آنها نام خبر 171و   قرار گرفت

 دند.مشخص شو بازنشر دهنده خبر 

 مایصدا و س و باشگاه خبرنگاران جوانایرنا، دانشجو،  سنا،یا یهایخبرگزار یبازه زمان نیدر ا

 داشتند.در رابطه با جهاددانشگاهی را  و بازدید خبربازنشر  ،خبر نیشتریب
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   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 بخش اول: عناوین و متن خبرها

 

 پیام تسلیت رئیس جهاد دانشگاهی به مناسبت درگذشت زنده یاد قره یاضی

 1۴۰۰خرداد  15شنبه  1۳:37 - ایسنا

آمده است: ... امروز با  جهاددانشگاهیبه گزارش ایسنا، در پیام حمیدرضا طیبی، رئیس 

فراوان در سوگ دانشمند برجسته و استاد جهادگر زنده یاد پروفسور بهزاد قره  افسوس

یاضی نشسته ایم؛ او که سراسر عمر پربرکت خود را مصروف پیشرفت کشور نمود و کارنامه 

و چه در  ۳۰گیلان در دهه  جهاددانشگاهیپر افتخارش چه به عنوان عضو موسس و رئیس بخش فرهنگی 

آن به عنوان معاون تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی، رییس موسسه تحقیقات و مسئولیت های پس از 

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و رییس دفتر امور پژوهش سازمان برنامه و بودجه، بی شک الگوی 

 ارزشمندی برای جوانان به ویژه دانشجویان کشاورزی و ژنتیک گیاهی است

  سایت دیگر: ۵

 1۴۰۰خرداد  15شنبه  1۳:۴2 - برخط نیوز

 درگذشت پروفسور قره یاضی پیام تسلیت رئیس جهاد دانشگاهی به مناسبت

 1۴۰۰خرداد  15شنبه  1۳:۴۳ - خبرگزاری صدا و سیما

 ور قره یاضیپیام تسلیت رییس جهاددانشگاهی به مناست درگذشت پروفس

 1۴۰۰خرداد  15شنبه  17:1۳ - دی نیوز 8

 را تسلیت گفت” قره یاضی“رئیس جهاد دانشگاهی گیلان درگذشت پروفسور 

 1۴۰۰خرداد  1۳یکشنبه  ۰۰:25 - ایکنا

 لیت رئیس جهاددانشگاهی در پی درگذشت دکتر قره یاضیپیام تس

 1۴۰۰خرداد  17دوشنبه  1۰:22 - آریا

 مناست درگذشت پروفسور قره یاضیپیام تسلیت رییس جهاددانشگاهی به 

https://www.isna.ir/news/1400031511063/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/162289500390/message-of-condolence-from-the-head-of-the-university-jihad-on-the-occasion-of-the-death-of-professor-qara-yazi
https://www.iribnews.ir/fa/news/3127586/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%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%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://www.8deynews.com/592201/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3/
https://iqna.ir/fa/news/3975753/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
http://www.aryanews.com/News/20210607100751179/%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AA-%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%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A
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 رئیس جهاددانشگاهی استان بوشهر خبر داد:

 اجرای نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری در استان بوشهر توسط ایسپا

 1۴۰۰خرداد  15شنبه  1۴:۴1 - ایسنا

بوشهر، علی احمدی زاده در  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی مرکز افکارسنجی 

تاکنون، هفت موج به شکل تلفنی و  99جمع خبرنگاران عنوان کرد: از شهریورماه سال 

یک موج به شکل حضوری در شهرها و روستاهای استان در خصوص مشارکت مردم و 

 آرای کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری اجرا شده است

  سایت دیگر: ۷

 1۴۰۰خرداد  15شنبه  1۴:۴5 - برخط نیوز

 اجرای نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری در استان بوشهر توسط ایسپا

 1۴۰۰خرداد  15شنبه  1۴:5۰ - آقای خبر

 نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری در استان بوشهر توسط ایسپا اجرای

 1۴۰۰خرداد  15شنبه  15:17 - باشگاه خبرنگاران

 یژه انتخابات ریاست جمهوری اجرا کرده استایسپا هشت موج نظرسنجی و

 1۴۰۰خرداد  15شنبه  11:2۰ - ایرنا

 هشت موج نظرسنجی انتخاباتی در بوشهر اجرا شد

 1۴۰۰خرداد  1۳یکشنبه  ۰3:۰3 - صدای استان

 اجرای نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری در استان بوشهر توسط ایسپا

 1۴۰۰خرداد  1۳یکشنبه  11:17 - ری صدا و سیماخبرگزا

 هشت نظرسنجی انتخاباتی در استان بوشهر

 1۴۰۰خرداد  1۳یکشنبه  12:۴7 - خلیج فارس

 موج نظرسنجی انتخاباتی در بوشهر اجرا شد 1جهاد دانشگاهی: 

https://www.isna.ir/news/1400031511006/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%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-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7
https://www.barkhat.news/technology/162288804379/ispa-conducts-a-presidential-election-poll-in-bushehr-province
https://aghayekhabar.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF/
https://www.yjc.news/fa/news/7779372/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84355754/%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://sedayostan.ir/news/31706/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3127988/%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%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
https://pgnews.ir/module/news/401819/
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 سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی:نماینده مردم 

 جهاددانشگاهی کردستان از توانایی های خود برای توسعه استان استفاده کند

 1۴۰۰خرداد  15شنبه  13:22 - ناایس

شهرستان سقز ضمن اشاره به اینکه  جهاددانشگاهیبهزاد رحیمی در دیدار با مدیر مرکز 

در سطح کشور  جهاددانشگاهیتوانایی های این نهاد علمی شناخته شده است، اظهار کرد: 

 ددانشگاهیجهااز ظرفیت ها و پتانسیل های خوبی برخوردار است و ما نیز انتظار داریم 

استان کردستان از این توانایی ها در راستای توسعه استان کردستان استفاده کند و ما نیز بر همین اساس 

 همکاری لازم را خواهیم داشت

  سایت دیگر: ۲

 1۴۰۰خرداد  15شنبه  13:۴1 - روزنامه بازار کار
 سلامی:نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای ا

 جهاددانشگاهی کردستان از توانایی های خود برای توسعه استان استفاده کند

 1۴۰۰خرداد  1۳یکشنبه  1۰:۰۴ - بانه نیوز

 جهاددانشگاهی کردستان از توانایی های خود برای توسعه استان استفاده کند

 

 ته پزشکی مبتنی بر سبک زندگی سالم ؛به بهانه هف

 درصد مرگ ها در کشورهای در حال توسعه88سبک زندگی ناسالم؛ علت 

 1۴۰۰خرداد  15شنبه  ۰5:22 - ایسنا

https://www.isna.ir/news/1400031510962/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/345128/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://banehnews.org/?p=19803
https://www.isna.ir/news/1400031310095/%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%DB%B8%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
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علوم پزشکی تهران  دانشگاهی جهاددر همین باره با اعضای گروه پژوهشی سبک زندگی 

 به گفت وگو نشستیم که در پی می خوانید: 

  سایت دیگر: ۰8

 1۴۰۰خرداد  15شنبه  ۰7:۴9 - ایران خبر

 درصد مرگ ها در کشورهای در حال توسعه1۰سبک زندگی ناسالم؛ علت 

 1۴۰۰خرداد  15شنبه  ۰1:52 - خبر فوری

 درصد مرگ ها در کشورهای در حال توسعه1۰سبک زندگی ناسالم؛ علت 

 1۴۰۰خرداد  15شنبه  1۰:۴5 - صبای سلامت
 بهانه هفته پزشکی مبتنی بر سبک زندگی سالم ؛به 

 درصد مرگ ها در کشورهای در حال توسعه1۰سبک زندگی ناسالم؛ علت 

 1۴۰۰خرداد  15شنبه  1۰:57 - روزان

 درصد مرگ ها در کشورهای در حال توسعه1۰سبک زندگی ناسالم؛ علت 

 1۴۰۰خرداد  15شنبه  11:۰5 - خبرگزاری صدا و سیما

 درصد مرگ ها در کشور های در حال توسعه چیست؟ 1۰علت 

 1۴۰۰خرداد  15شنبه  11:21 - آریا

 درصد مرگ ها در کشور های در حال توسعه چیست؟ 1۰علت 

 1۴۰۰خرداد  15شنبه  12:۰9 - پانا

 درصد مرگ ها در کشورهای در حال توسعه1۰سبک زندگی ناسالم؛ علت 

 1۴۰۰خرداد  15شنبه  12:55 - بولتن نیوز
 به بهانه هفته پزشکی مبتنی بر سبک زندگی سالم ؛

 درصد مرگ ها در کشورهای در حال توسعه1۰سبک زندگی ناسالم؛ علت 

 1۴۰۰خرداد  15شنبه  1۴:15 - شفا آنلاین

 درصد مرگ ها در کشورهای در حال توسعه1۰علت 

 1۴۰۰خرداد  15شنبه  1۳:1۳ - خوزنا

 درصد مرگ ها در کشورهای در حال توسعه1۰سبک زندگی ناسالم؛ علت 

 

http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/162399/%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%DB%B8%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://www.khabarfoori.com/detail/2699775
https://sabayesalamat.ir/%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9B-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%DB%B8%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25d8%25b3%25d8%25a8%25da%25a9-%25d8%25b2%25d9%2586%25d8%25af%25da%25af%25db%258c-%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d8%259b-%25d8%25b9%25d9%2584%25d8%25aa-%25db%25b8%25db%25b0%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25b5%25d8%25af-%25d9%2585%25d8%25b1%25da%25af%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7-%25d8%25af
http://roozannews.ir/fa/news/59722/%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9B-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%DB%B8%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3127306/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.aryanews.com/News/20210605111737656/%D8%B9%D9%84%D8%AA-80-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%9F
http://pana.ir/news/1190162
https://www.bultannews.com/fa/news/726523/%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%DB%B8%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
http://shafaonline.ir/fa/news/282336/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%DB%B8%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
http://www.khoozna.ir/view-105099-%20%D8%B3%D8%A8%DA%A9%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9B%20%D8%B9%D9%84%D8%AA%20%DB%B8%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87.html
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 دگران دانشگاهی با آرمان های امام)ره(تجدیدمیثاق جها |فیلم 

 1۴۰۰خرداد  1۴جمعه  11:22 - ایکنا

 کد ویدیو 

 دانلود ... فیلم اصلی ... مجری کارشناس: محمد خرمی ... گویندگان خبر: زینب غفوریان و اکبر ابراهیمی 

 انتهای پیام

 

 امام)ره( فریادگر رجوع به دینی بود که از درون جامعه برمی خیزد + فیلم و عکس

 1۴۰۰خرداد  13پنجشنبه  11:۰1 - ایکنا

، جهاددانشگاهیگزارش ایکنا حاکی است، حجت الاسلام کمساری در پایان سخنانش از 

 خبرگزاری ایکنا و دیگر نهادهای همکار تشکر کرد

  سایت دیگر: ۲

 1۴۰۰خرداد  13پنجشنبه  2۰:3۰ - جماران

 مردم را دارای حق حاکمیت و حق تعیین سرنوشت می دانست کمساری: امام

 1۴۰۰خرداد  13پنجشنبه  21:25 - باشگاه خبرنگاران

 سمینار بین المللی امام خمینی )ره( و دنیای معاصر

ومی سازی قطعات رییس جهاددانشگاهی استان کرمان: استراتژی جهاددانشگاهی در بحث ب

 صنعتی نقطه روشنی برای آینده صنایع در استان است

 1۴۰۰خرداد  13پنجشنبه  17:۴۰ - نشانه نیوز

https://iqna.ir/fa/news/3975321/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%87
https://iqna.ir/fa/news/3975309/%D8%AD%D8%AC%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1512052
https://www.yjc.news/fa/news/7778199/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://www.neshanenews.ir/?p=101912
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

ین اد از ااستان کرمان و جمعی از مدیران این نه جهاددانشگاهیبه دعوت مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان رییس 

در زمینه تولید قطعات صنعتی به گفت و  جهاددانشگاهیمجتمع بازدید کردند و در مورد دانش و توانمندی 

 گو نشستند

 

 امام)ره( فریادگر رجوع به دینی بود که از درون جامعه برمی خیزد + فیلم و عکس

 1۴۰۰خرداد  13پنجشنبه  17:۰7 - ایکنا

، جهاددانشگاهیگزارش ایکنا حاکی است، حجت الاسلام کمساری در پایان سخنانش از 

 خبرگزاری ایکنا و دیگر نهادهای همکار تشکر کرد

 

 معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی استان مرکزی منصوب شد

 1۴۰۰خرداد  13پنجشنبه  13:5۳ - ایسنا

 جهاددانشگاهیبه گزارش ایسنا، طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر غفاری زاده سرپرست 

واحد  جهاددانشگاهیهش و فناوری استان مرکزی ، محسن مرادی به عنوان معاون پژو

 استان مرکزی منصوب شد

  سایت دیگر: ۲

 1۴۰۰خرداد  13جشنبه پن 13:59 - برخط نیوز

 معاون فرهنگی و پژوهشی جهاددانشگاهی استان مرکزی منصوب شد

 1۴۰۰خرداد  13پنجشنبه  15:1۳ - خبرگزاری اقتصادی ایران

 معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی استان مرکزی منصوب شد

https://iqna.ir/fa/news/3975309/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400031310128/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/162271242360/deputy-minister-of-culture-and-research-of-jihad-university-of-markazi-province-was-appointed
http://econews.ir/fa/content/3032469
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 

 بازنشر؛ به مناسبت سالروز ارتحال امام خمینی)ره(

 دکتر فیرحی: میزان مشروعیت دولت رابطه معکوسی با تعداد مستضعفان دارد

 1۴۰۰خرداد  13پنجشنبه  13:37 - نور نیوز

فیرحی که سال گذشته در نشست تخصصی جامعه، مردم و آسیب های اجتماعی ازمنظر 

برگزار و به صورت آنلاین پخش  دانشگاهی جهادامام خمینی که ازسوی معاونت فرهنگی 

شده بود، سخنرانی می کرد، از این فرصت برای صحبت درباره بحران سلامت و جایگاه 

 مستضعفان در ادبیات امام خمینی استفاده کرد

 

 در وبینار تبیین قیام امام خمینی)ره( مطرح شد:

 )ره(ره آورد قیام تاریخی امام "دمیدن روح خوداتکایی"و  "استقلال طلبی"

 1۴۰۰خرداد  13پنجشنبه  12:2۴ - ایسنا

حسن رهایی در وبینار تبیین قیام حضرت امام خمینی)ره( که صبح امروز در سامانه 

سمنان برگزار  جهاددانشگاهیز علمی کاربردی و توسط مرک جهاددانشگاهیآموزش آنلاین 

شد، از استقلال خواهی و دمیدن روح خوداتکایی به عهوان مهمترین دستاورد و ره آورد 

قیام تاریخی امام)ره( نام برد و اظهار کرد: با توجه به شرایط امروز کشور و تبلیغات منفی دشمنان، تبیین 

امی ایران برای جامعه دانشگاهی و جوانان یک ضرورت مهم و جدی اهداف قیام امام خمینی)ره( و انقلاب اسل

 است

https://nournews.ir/Fa/News/69254/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400031310042/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 

 دیدار رئیس جهاد دانشگاهی گلستان با فرماندار گالیکش

 1۴۰۰خرداد  13پنجشنبه  1۰:53 - استانداری گلستان

استان گلستان با تجری فرماندار گالیگش دیدار و  دانشگاهی جهادابراهیم شهبازی رئیس 

درخصوص رفع موانع و تسریع در روند احداث دهکده گیاهان دارویی این شهرستان بحث 

 و تبادل نظر کرد

 

 جذب نیروی امریه در مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

 1۴۰۰خرداد  13پنجشنبه  1۰:35 - ایسنا

( جهت تأمین نیروی انسانی DIS) دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا، مرکز اطلاعات علمی 

متخصص در زمینه های برنامه نویسی، تحلیل دادگان و هوش مصنوعی، ترجمه زبان 

 ذب نیروی امریه با مدرک کارشناسی ارشد کرده استانگلیسی و تولید محتوا اقدام به ج

  سایت دیگر: ۰۲

 1۴۰۰خرداد  13پنجشنبه  1۰:31 - برخط نیوز

 جذب نیروی امریه در مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

 1۴۰۰خرداد  13پنجشنبه  11:۴3 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 جذب نیروی امریه در مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

https://golestanp.ir/news/news-farmandari/83747-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%B4.html
https://www.isna.ir/news/1400031309948/%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-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/162270036238/recruitment-of-command-staff-in-the-scientific-information-center-of-jihad-daneshgahi
http://econews.ir/fa/content/3032179
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 1۴۰۰خرداد  13ه پنجشنب 13:32 - افق تهران

 جذب نیروی امریه در مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

 1۴۰۰خرداد  13پنجشنبه  1۴:12 - خبرگزاری مهر

 جذب نیروی امریه در مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی آغاز ثبت نام

 1۴۰۰خرداد  13پنجشنبه  15:52 - ایسکانیوز

 مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهیآغاز ثبت نام جذب نیروی امریه در 

 1۴۰۰خرداد  13پنجشنبه  1۳:3۰ - باشگاه خبرنگاران

 علمی جهاد دانشگاهی آغاز ثبت نام جذب نیروی امریه در مرکز اطلاعات

 1۴۰۰خرداد  13پنجشنبه  17:11 - خبرنامه دانشجویان ایران

 ز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی آغاز شدثبت نام جذب نیروی امریه در مرک

 1۴۰۰خرداد  13پنجشنبه  17:22 - پارسینه

 لمی جهاد دانشگاهیآغاز ثبت نام جذب نیروی امریه در مرکز اطلاعات ع

 1۴۰۰خرداد  13پنجشنبه  17:۴۰ - صبا ایران

 آغاز ثبت نام جذب نیروی امریه در مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

 1۴۰۰خرداد  13پنجشنبه  17:۴۴ - سایت تحلیلی خبری صبح تهران

 آغاز ثبت نام جذب نیروی امریه در مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

 1۴۰۰خرداد  13پنجشنبه  17:۴۴ - شبکه خبری اطلس

 آغاز ثبت نام جذب نیروی امریه در مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

 1۴۰۰خرداد  15شنبه  1۴:13 - روزنامه بازار کار
 از میان فارغ التحصیلان

 آغاز ثبت نام جذب نیروی امریه در مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

 

 در بازدید عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از هلجرد مطرح شد

لزوم تدوین نقشه راه توسعه فناوری در کشور/جهاددانشگاهی می تواند بنوعی زیمنس یا 

 سامسونگ ایران شود

 1۴۰۰رداد خ 13پنجشنبه  ۰9:52 - ایسنا

http://ofoghtehran.ir/58209/%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-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%87/
https://www.mehrnews.com/news/5226880/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%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-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://www.iscanews.ir/news/1098062/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%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-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.yjc.news/fa/news/7778022/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%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-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%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://iusnews.ir/fa/news-details/397270/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%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-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%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%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF/
https://www.parsine.com/fa/news/708971/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%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-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://www.sabairan.com/fa/news/166174/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%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-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%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://sobhetehran.com/fa/pages/?cid=137025
http://atlaskhabar.ir/fa/news/93270/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%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-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%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.bazarekar.ir/01/Fa/News/345134/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%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-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%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.isna.ir/news/1400031309918/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

به گزارش ایسنا، دکتر علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیر گروه 

اقتصادی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی در سفر به استان البرز به همراه دکتر حمیدرضا 

از پروژه های شاخص واحدهای سازمانی این نهاد در مجتمع  جهاددانشگاهیطیبی، رییس 

 )هلجرد( و پارک علم و فناوری البرز بازدید کردند جهاددانشگاهیتحقیقاتی شهدای 

  سایت دیگر: ۷

 1۴۰۰خرداد  13پنجشنبه  ۰9:5۳ - برخط نیوز

جهاددانشگاهی می تواند بنوعی زیمنس یا سامسونگ ایران  -نقشه راه توسعه فناوری در کشور  ضرورت تدوین

 شود

 1۴۰۰خرداد  13پنجشنبه  1۰:39 - سپیدار آنلاین

 مجمع تشخیص مصلحت نظام از پارک علم و فناوری البرز بازدید عضو

 1۴۰۰خرداد  13پنجشنبه  1۰:۴2 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 ان شودرلزوم تدوین نقشه راه توسعه فناوری در کشور/جهاددانشگاهی می تواند بنوعی زیمنس یا سامسونگ ای

 1۴۰۰خرداد  13پنجشنبه  11:۰3 - ایرنا
 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام :

 سرعت دستیبابی به فناوری ها برای کشور باید بیشتر شود

 1۴۰۰خرداد  13پنجشنبه  13:37 - خبرگزاری صدا و سیما
 البرز ؛

 سرعت دستیابی به فناوری ها برای کشور باید بیش تر شود

 1۴۰۰خرداد  17دوشنبه  1۳:12 - خبرگزاری دانشجو

 ساله کشور را در زمینه توسعه فناوری تدوین کنیم 15تا  1۰باید نقشه راه 

 1۴۰۰خرداد  17دوشنبه  1۳:15 - زنامه بازار کاررو

بازدید دکتر آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از پارک علم و فناوری البرز و مجتمع تحقیقاتی 

 شهدای جهاددانشگاهی

 

 نماینده ولی فقیه در استان کردستان:

 تقویت نخبگان باید در صدر اقدامات دولت قرار گیرد

https://www.barkhat.news/technology/162269790329/the-need-to-develop-a-roadmap-for-technology-development-in-the-country-university-jihad-can-be-a-kind-of-siemens-or-samsung-iran
http://www.p-sepidar.ir/siasi/254431-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%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.html
http://econews.ir/fa/content/3032107
https://www.irna.ir/news/84353852/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3126058/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/939924/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/345181/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%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-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%AF%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
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 1۴۰۰خرداد  13پنجشنبه  ۰1:۴7 - ایسنا

استان کردستان و با همت معاونت  جهاددانشگاهیاین نشست دانشجویی با حضور رییس 

در دفتر نماینده ولی  جهاددانشگاهیفرهنگی ، سازمان دانشجویان و مرکز امام و انقلاب 

رامیداشت یاد امام)ره( و بهره مندی از بیانات وی در راستای انتخابات فقیه با هدف گ

 برگزار شد

 

 سرپرست جهاد دانشگاهی لرستان مطرح کرد:

 آمادگی جهاد دانشگاهی برای توسعه کشت گیاهان دارویی

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  17:2۰ - ایسنا

لرستان به همراه مدیر مرکز تخصصی  دانشگاهی جهاددکتر امین سلاحورزیان، سرپرست 

دیدار و گیاهان دارویی این واحد با مدیرکل و معاونین اداره کل تعاون روستایی استان 

 تبادل نظر کردند

  سایت دیگر: ۲

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  17:2۳ - برخط نیوز

 کشت گیاهان دارویی آمادگی جهاد دانشگاهی برای توسعه

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  11:۴۴ - خبرگزاری اقتصادی ایران

 آمادگی جهاد دانشگاهی برای توسعه کشت گیاهان دارویی

 

 با برگزاری وبینار آموزشی؛

https://www.isna.ir/news/1400031309859/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400031209612/%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%D8%B3%D8%B9%D9%87-%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
https://www.barkhat.news/technology/162263850589/university-jihad-preparation-for-the-development-of-medicinal-plants
http://econews.ir/fa/content/3031703


 

 

 

 

1۴ 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 فاهیم زنجیره ارزش آشنا شدندمتقاضیان مشاغل خانگی آذربایجان غربی با م

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  17:15 - ایسنا

آذربایجان غربی، در این وبینار که  جهاددانشگاهیبه گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی 

با توجه به اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در کشور برگزار شد موضوعات مختلف 

مرتبط با زنجیره ارزش و راهکارهای ارتقای ارزش در کسب و کار در توسعه مشاغل خانگی 

 و بررسی قرار گرفتبا حضور دکتر عبداله زاده عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی ارومیه مورد بحث 

 

تندیس ملی فداکاری به دو تن از خانواده های فداکار سلامت در چهارمحال و بختیاری اهدا 

 شد

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  1۳:53 - ایسنا

انواده های فداکار به گزارش ایسنا، آیین اهدای تندیس نمادین فداکاری به دو تن از خ

سلامت در چهارمحال و بختیاری برگزار شد، در این آئین رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 

استان، مدیرعامل  دانشگاهی جهادرهبری در دانشگاه های چهارمحال و بختیاری، رئیس 

 جمعیت هلال احمر و رئیس شبکه بهداشت و درمان بروجن حضور داشتند

  سایت دیگر: ۲

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  17:37 - باشگاه خبرنگاران

 اهدای تندیس فداکاری به سه خانواده سلامت در بام ایران

 1۴۰۰خرداد  13پنجشنبه  ۰1:2۰ - خبرگزاری صدا و سیما

 اهدای تندیس فداکاری به سه خانواده سلامت در بام ایران

 

https://www.isna.ir/news/1400031209609/%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%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%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%A8%D8%A7-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7
https://www.isna.ir/news/1400031209594/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%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
https://www.yjc.news/fa/news/7777112/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/news/3125636/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 رئیس سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی:

 قدرت ادامه می یابدراهی که امام)ره( آغاز کردند با 

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  1۳:23 - ایسنا

دکتر جعفر محسنی در مراسم گرامیداشت سالروز ارتحال امام خمینی)ره( در مرکز علمی 

امام استان، اظهار کرد: ایران را در سطح جهان با  جهاددانشگاهیکاربردی سازمان 

خمینی)ره( شناختند، ایشان دنیا را متحول و بر دل ها حکومت کرد و این امر را عملا در 

 روز ارتحال امام)ره( شاهد بودیم که چگونه تمام اقشار یکدل و یکصدا عزادار ایشان شدند

  سایت دیگر: ۰

 1۴۰۰خرداد  12ه چهارشنب 11:25 - بسیج
 رئیس سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی:

 راهی که امام)ره( آغاز کردند با قدرت ادامه می یابد

 

 نماینده ولی فقیه در کرمانشاه:

 با نگاه به ظرفیت های داخلی می توان بر تحریم ها و فشارهای اقتصادی غلبه کرد

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  1۳:19 - رسا

 جهادرسا در کرمانشاه ، سیدجواد شوشتری؛ معاون  به گزارش خبرنگار خبرگزاری

کشور امروز با آیت الله مصطفی علما؛ امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان  دانشگاهی

 کرمانشاه دیدار و گفتگو کرد

 

https://www.isna.ir/news/1400031209566/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
http://basijnews.ir/fa/news/9347428/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://rasanews.ir/fa/news/681692/%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 

 

 

 

1۳ 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 تصویب منطقه ویژه اقتصادی لارستان حاصل تلاش جمعی بود

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  15:۴۴ - میلاد لارستان

هم اشاره کرد  جهاددانشگاهیحسنی در ادامه به تثبیت مجتمع آموزش عالی لارستان و 

و گفت: در این مدت تلاش های زیادی از سوی فرمانداری، استانداری، امام جمعه و نماینده 

 یج قابل قبولی رسیدیممردم با جدیت تمام صورت گرفت که خداراشکر به نتا

  سایت دیگر: ۴

 1۴۰۰خرداد  17دوشنبه  1۰:۴۰ - اقتصاد آینده

خذ های ا بهترین راه برای بوجود آمدن امنیت پایدار، آرامش، آسایش و استقلال کشور، رفتن به پای صندوق

 رأی است

 1۴۰۰خرداد  17دوشنبه  12:11 - ایسنا
 فرماندار ویژه لارستان مطرح کرد:

 ات هر دو اهمیت دارد/رشد تعداد کاندیداهای شوراهاسلامت مردم و انتخاب

 1۴۰۰خرداد  17دوشنبه  13:۴۳ - باشگاه خبرنگاران

 سلامت مردم و انتخابات هر دو اهمیت دارد

 1۴۰۰خرداد  17دوشنبه  15:39 - تابناک فارس

 اگر می خواهیم امیدآفرینی داشته باشیم نباید داشته های خود را از بین ببریم

 

 گیاه تسکین دهنده روماتیسم "بالوطی"

 1۴۰۰خرداد  12شنبه چهار 1۴:۴9 - ایسنا

خراسان جنوبی با اشاره به  دانشگاهی جهادمدیر مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی 

اینکه دم کرده گیاه برای رفع اضطراب و اختلالات عصبی مفید است، افزود: برای گیاه 

 بالوطی، خاصیت ضد کرم به ویژه برای کرم آسکاریس و کرمک ذکر شده است

http://mldl.ir/?p=115689
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/290907/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400031711882/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7
https://www.yjc.news/fa/news/7780888/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.tabnakfars.ir/fa/news/969378/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.isna.ir/news/1400031209466/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

  سایت دیگر: ۳

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  1۴:5۰ - برخط نیوز

 گیاه تسکین دهنده روماتیسم "بالوطی"

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  15:12 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 گیاه تسکین دهنده روماتیسم "بالوطی"

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  17:25 - پایگاه خبری قلم

 گیاه تسکین دهنده روماتیسم” بالوطی“

 

 استاد حوزه و دانشگاه:

 امام راحل اسلام ناب را از اسلام آمریکایی جدا کرد

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  1۴:22 - ایسنا

حجت الاسلام مجتبی نظری در مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( در مرکز 

ن شناسی آذربایجان شرقی، با بیان این که زما دانشگاهی جهادعلمی کاربردی سازمان 

نشانه ی عقل است، اظهار کرد: مردم هر جامعه ای باید زمان شناس باشند، ما اکنون در 

عصر امام خمینی)ره( زندگی می کنیم، قطعا عصر امام خمینی)ره( با عصر عقلانیت و عقل گرایی تفاوت هایی 

 دارد

  سایت دیگر: ۰

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  15:12 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 امام راحل اسلام ناب را از اسلام آمریکایی جدا کرد

 

https://www.barkhat.news/technology/162262914833/balouti-is-a-plant-that-relieves-rheumatism
http://econews.ir/fa/content/3031401
https://qalamna.ir/fa/news/370399/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://www.isna.ir/news/1400031209425/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/3031324
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

 امام خمینی)ره(افکار مسلمانان جهان را بیدار کرد

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  13:51 - ایسنا

حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم در مراسم گرامیداشت سالروز ارتحال 

استان اظهار کرد: امام  جهاددانشگاهیامام خمینی)ره( در مرکز علمی کاربردی سازمان 

ارتباط با اعلام روز قدس اندیشیدند که اکنون تاثیر این اعلام، در  خمینی )ره( تدبیری در

جهان پدیدار است، ایشان روز قدس را روزی اعلام کردند که در آن باید مردم علیه اسرائیل شعار دهند و از 

 ملت فلسطین حمایت کنند اما این اعلام، روز به روز جهانی تر و به روز جهانی قدس تبدیل شد

  گر:سایت دی ۷

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  1۴:53 - نصیر نیوز

 امام جمعه تبریز: ابتکار امام خمینی در نامگذاری روز قدس جهانی شد

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  15:12 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 جهان را بیدار کردامام خمینی)ره(افکار مسلمانان 

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  15:۴3 - راهبردنامه

 امام جمعه تبریز: ابتکار امام خمینی در نامگذاری روز قدس جهانی شد

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  15:۴9 - ایرنا

 امام جمعه تبریز: ابتکار امام خمینی در نام گذاری روز قدس جهانی شد

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  17:۴1 - حوزه

 نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی: امام خمینی)ره( حاج قاسم سلیمانی ها را تربیت کرد

 1۴۰۰خرداد  13پنجشنبه  3:2۴1 - تبریزمن
 نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

 امام خمینی)ره(افکار مسلمانان جهان را بیدار کرد

 1۴۰۰خرداد  15شنبه  15:55 - روزنامه جوان آنلاین
 امام جمعه تبریز:

 نام گذاری روز قدس جهانی شدابتکار امام خمینی در 

https://www.isna.ir/news/1400031209392/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.nasirnews.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7/
http://econews.ir/fa/content/3031321
http://raahbordnaame.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7/
https://www.irna.ir/news/84352973/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.hawzahnews.com/news/961820/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://tabrizeman.ir/1400/03/13/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C/
https://www.javanonline.ir/fa/news/1050544/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 

 انجام نظرسنجی های انتخاباتی در ایسپای جهاددانشگاهی کهگیلویه وبویراحمد

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  13:51 - ایسنا

 

استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: اطلاعات این  جهاددانشگاهیمسئول ایسپای 

سال کل کشور )اعم  11نظرسنجی با رعایت اصول علمی و با در نظر گرفتن جمعیت بالای 

از مناطق شهری و روستایی( شهرستان بویراحمد در شهر یاسوج و روستای سروک و شهرستان کهگیلویه در 

 ه حضوری انجام شده استشهر دهدشت و روستای سرپری به شیوه مصاحب

 

 دومین دوره مسابقات تخصصی مناظره با موضوع تعاون برگزار می شود

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  13:۴9 - بسیج

و با حمایت  جهاددانشگاهیمحورهای مسابقات این دوره که به همت سازمان دانشجویان 

کار و رفاه اجتماعی برگزار می شود، توسعه تعاونی های محلی، معاونت تعاون وزارت تعاون، 

 نوآوری در حوزه تعاون، تامین مالی تعاونی ها، موانع و مشکلات تعاونی ها و

 

 امام جمعه کرمانشاه: دستاوردهای بزرگ علمی کشور معرفی شود

https://www.isna.ir/news/1400031209385/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%BE%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-%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
http://basijnews.ir/fa/news/9347370/%D8%AF%D9%88%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-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%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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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  13:۴۰ - ایرنا

 جهادبه گزارش ایرنا، آیت الله مصطفی علما روز چهارشنبه در دیدار معاون پشتیبانی 

 کشور، بر ضرورت تبلیغ دستاوردهای علمی کشور به مردم تاکید کرد دانشگاهی

 

 فعالیت های دانش بنیانایجاد شهرک تحقیقاتی آبزی پروری؛ زمینه ساز گسترش 

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  13:37 - ایسنا

با اشاره به ضرورت ایجاد  دانشگاهی جهادبا سرپرست دکتر عبدالرسول دریایی در دیدار 

به عنوان  دانشگاهی جهادشهرک علمی تحقیقاتی آبزی پروری در استان هرمزگان گفت: 

یک نهاد جهادی و دانشگاهی می تواند نقش تأثیرگذاری در بومی سازی و انتقال دانش و 

زی شهرک تحقیقاتی و تولیدی آبزیان از مهم فن آوری صنعت آبزی پروری در استان داشته باشد که راه اندا

 ترین راهکارهای آن خواهد بود

  سایت دیگر: ۰

 1۴۰۰خرداد  13پنجشنبه  15:۴۳ - ایلنا
 مدیرکل شیلات استان هرمزگان:

 ایجاد شهرک آبزی پروری زمینه ساز گسترش فعالیت های دانش بنیان در این حوزه است

 

وآموزشیاران نهضت سوادآموزی درآزمون جهاد اطلاعیه ثبت نام مشمولین طرح امین 

 دانشگاهی

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  13:۰7 - وزارت آموزش و پرورش

  دانشگاهی جهاداطلاعیه ثبت نام مشمولین طرح امین وآموزشیاران نهضت سوادآموزی درآزمون 

https://www.irna.ir/news/84352810/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400031209356/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%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.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1085439-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%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%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://medu.ir/fa/news/item/1581946/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2?ocode=1000000783
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 

 ان برگزار شدآزمون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری های گیل

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  11:۰1 - ایسنا

میرمسلم رهبر هاشمی در گفت وگو با ایسنا از برگزاری آزمون تبدیل وضعیت نیروهای 

شهرداری های استان خبر داد و اظهار کرد: بر اساس مجوزهای دریافتی و بخشنامه شرکتی 

های ابلاغی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و دفتر امور شهری و شوراهای 

استانداری گیلان در راستای ساماندهی نیروهای انسانی متعهد و متخصص شهرداری های استان، آزمون تغییر 

شرکتی به منظور اشتغال در مشاغل کار معین کارمندی در مرکز آموزش کارکنان دولت وضعیت کارکنان 

 گیلان برگزار شد جهاددانشگاهیمعاونت آموزشی 

  سایت دیگر: ۰

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  13:31 - روزنامه بازار کار
 معاون آموزشی جهاددانشگاهی گیلان:

 آزمون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری های گیلان برگزار شد

 

 خرداد ماه سال جاری برگزار می شود؛

 جنوبیرویداداستارت آپی مجازی با موضوع نوع آوری در بسته بندی عناب خراسان 

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  1۰:21 - خبرگزاری علمی و فناوری

 دجهابه گزارش خبرگزاری علم و فن آوری از خراسان جنوبی ؛ مرکز نوآوری عناب وابسته به علمی کاربردی 

 استان برگزار می کند دانشگاهی

https://www.isna.ir/news/1400031209139/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/345076/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://www.stnews.ir/content/news/96425/%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%A2%D9%BE%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
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   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 

 ۲۳خراسان جنوبی، بهشت گیاهان دارویی/ 

 قیچ و بهبود ناراحتی های چشمی

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  1۰:1۳ - ایسنا

گل خراسان جنوبی اظهار کرد:  دانشگاهی جهادمدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 

های زرد این درختچه پیش رس بوده و معمولاً در اواسط اسفندماه ظاهر می شوند؛ به 

 دنبال آن میوه های بالدار حاوی سه عدد بذر، در اوایل اردیبهشت ماه به وجود می آیند

 

 مهم و فوری: آغاز ثبت نام آزمون داخلی آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر از عصرامروز

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  1۰:1۳ - وزارت آموزش و پرورش

 جهادمعاون سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: بر اساس اطلاعیه مرکز آزمون 

،آزمون داخلی آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر)دو نفر و بالاتر(نهضت سوادآموزی، مدرسین دانشگاهی

 ازعصرامروز آغازمی شود1392معلمان قرآنی قبل از سال طرح امین و 

 

 مسابقه سیزده با محوریت انتخابات ویژه دانشجویان سراسر کشور برگزار می شود

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  ۰9:51 - خبرگزاری دانشجو

https://www.isna.ir/news/1400031209069/%D9%82%DB%8C%DA%86-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85%DB%8C
http://medu.ir/fa/news/item/1581520/%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%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%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88?ocode=90220009
https://snn.ir/fa/news/938978/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%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-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%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
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 دانشگاهی جهادبه گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، معاونت فرهنگی سازمان 

مسابقه  1۴۰۰خرداد  21تهران در آستانه سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری کشور 

 عنوان مسابقه سیزده ویژه دانشجویان سراسر کشور برگزار می کند ای را با

  سایت دیگر: ۰۵

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  1۰:۰5 - خبرگزاری صدا و سیما
 در آستانه سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری کشور

 مسابقه سیزده ویژه دانشجویان سراسر کشور

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  1۰:22 - آریا

 مسابقه سیزده ویژه دانشجویان سراسر کشور

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  1۰:37 - تقریب

 مسابقه سیزده ویژه دانشجویان سراسر کشور

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  1۰:۴۰ - خبرگزاری مهر
 در آستانه سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری؛

 مسابقه سیزده ویژه دانشجویان سراسر کشور برگزار می شود

 1۴۰۰خرداد  12ه چهارشنب 11:21 - ایرنا

 مسابقه سیزده ویژه دانشجویان سراسر کشور برگزار می شود

 ۰1۴۰خرداد  12چهارشنبه  11:۴۰ - ایسکانیوز

 مسابقه سیزده با محوریت انتخابات ویژه دانشجویان سراسر کشور برگزار می شود

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  11:۴۳ - باشگاه خبرنگاران

 ر می شودمسابقه سیزده ویژه دانشجویان سراسر کشور برگزا

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  12:1۰ - ایسنا
 در قالب مسابقه سیزده ویژه دانشجویان سراسر کشور؛

 دانشجویان از رئیس جمهور سیزدهم پرسش می کنند

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  12:1۴ - برخط نیوز

 دانشجویان از رئیس جمهور سیزدهم پرسش می کنند

 1۴۰۰ خرداد 12چهارشنبه  13:۰2 - خبرنامه دانشجویان ایران

 مسابقه سیزده ویژه دانشجویان سراسر کشور برگزار می شود

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  1۳:3۳ - روزنامه بازار کار
 در قالب مسابقه سیزده ویژه دانشجویان سراسر کشور؛

 دانشجویان از رئیس جمهور سیزدهم پرسش می کنند

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  1۳:۴1 - شبستان

https://www.iribnews.ir/fa/news/3124626/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%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-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.aryanews.com/News/20210602101628679/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%8A%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.taghribnews.com/fa/news/506385/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%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-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.mehrnews.com/news/5226141/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%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-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%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.irna.ir/news/84352501/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%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-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%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://www.iscanews.ir/news/1097876/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%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-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.yjc.news/fa/news/7776618/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%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-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%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/1400031209229/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/162261972232/students-ask-the-13th-president
https://iusnews.ir/fa/news-details/397119/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%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-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%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/
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/345092/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://shabestan.ir/detail/News/1062628
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 در آستانه سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری؛
 مسابقه سیزده ویژه دانشجویان سراسر کشور برگزار می شود

 1۴۰۰داد خر 12چهارشنبه  23:37 - ایکنا

 مسابقه سیزده ویژه دانشجویان برگزار می شود

 1۴۰۰خرداد  13پنجشنبه  ۰5:51 - خبرگزاری تسنیم

 ویژه دانشجویان سراسر کشور برگزار می شود "سیزده"مسابقه 

 1۴۰۰خرداد  13پنجشنبه  ۰۳:3۴ - خبرگزاری اقتصادی ایران

 ویژه دانشجویان سراسر کشور برگزار می شود "سیزده"مسابقه 

 

 معاون سازمان جهاددانشگاهی کشور:

 مشاور گردشگری یک ضرورت در صنعت سینمای ایران است

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  ۰1:15 - ایسنا

کشور، مشاور گردشگری با بهره گیری از موضوع  جهاددانشگاهیبه گفته ی معاون پارلمانی 

های مختلفی مانند اقتصاد گردشگری، بازاریابی گردشگری، رفتار گردشگر، انگیزه سفر، 

سیستم گردشگری، مدیریت مقصد گردشگری و موارد دیگر می تواند مفاهیم جدید و 

د و دارای بنیه و عمق مناسب علمی ریشه داری را در تولیدات سینمایی وارد کند که صرفاً نمایش محض نباش

 چه در روایت طنز و چه در روایت جدی باشد

  سایت دیگر: ۳

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  ۰1:17 - برخط نیوز

 مشاور گردشگری یک ضرورت در صنعت سینمای ایران است

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  ۰9:15 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 مشاور گردشگری یک ضرورت در صنعت سینمای ایران است

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  11:۰1 - خبر یزد

 مشاور گردشگری یک ضرورت در صنعت سینمای ایران است

https://iqna.ir/fa/news/3975363/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%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-%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.tasnimnews.com/fa/news/1400/03/13/2514561/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%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-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%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://econews.ir/fa/content/3032016
https://www.isna.ir/news/1400031208925/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.barkhat.news/art/162260562278/tourism-consultant-is-a-necessity-in-the-iranian-film-industry
http://econews.ir/fa/content/3030659
https://www.yazd-online.ir/Fa/News/194409/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 

 مدرس نمونه جهاد دانشگاهی خراسان رضوی:

 دانشجو باید مدرس را در تکاپوی یادگیری ببیند

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  ۰7:۴۴ - ایسنا

مدرس گروه گرافیک هستم ...  دانشگاهی جهاددرحال حاضر نیز در بخش فرهنگ و هنر 

خراسان رضوی ادامه داد: همواره در تلاش هستم تا به  دانشگاهی جهاداین مدرس نمونه 

 رشته خود بهترین استفاده را ببرنددانشجویانم آموزش دهم تا از شغل و 

 

 معاون فرهنگی جهاددانشگاهی فارس اعلام کرد:

 "شهود قدسی"پایان خرداد آخرین مهلت شرکت در 

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  ۰۰:2۰ - ایسنا

فارس، همواره در برنامه ریزی و اجرای فعالیت های  جهاددانشگاهیاو با یادآوری اینکه 

فرهنگی و هنری با محوریت قرآن پیشرو بوده است، جشنواره ملی قرآن و هنر را از 

فاخرترین جشنواره های ملی دانشجویی دانست و گفت: طی چهار دوره قبل، شاهد 

 استقبال قابل توجه جوانان دانشجو، از این جشنواره بوده ایم

  دیگر:سایت  ۳

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  ۰۰:23 - برخط نیوز

 "شهود قدسی"پایان خرداد مهلت نهایی شرکت در 

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  ۰1:21 - خبرگزاری اقتصادی ایران

https://www.isna.ir/news/1400031208907/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D9%88%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400031208845/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/162257706551/end-of-june-deadline-for-participation-in-holy-intuition
http://econews.ir/fa/content/3030575
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 "شهود قدسی"پایان خرداد آخرین مهلت شرکت در 

 1۴۰۰خرداد  15شنبه  ۰2:21 - باشگاه خبرنگاران

 "شهود قدسی"پایان خردادماه آخرین مهلت شرکت در 

 

 قطار ملی، نتیجه اتکا به دانش و توانمندی جوانان ایرانی

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  ۰۰:۰5 - باشگاه خبرنگاران

یلی موجب شده محققان و صنعتگران ایرانی در اما در حال حاضر تحریم در حوزه صنایع ر

زمینه این صنعت مهم و استراتژیک ورود کنند، ورودی که با موفقت های چشمگیری 

، دانشگاهی جهادهمراه است و همکاری چند نهاد داخلی مانند شرکت های دانش بنیان، 

 مپنا، ایریکو و شهرداری تهران منجر به تولید اولین قطار ملی شد

  دیگر: سایت ۰

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  ۰9:22 - بصیر آنلاین

 قطار ملی، نتیجه اتکا به دانش و توانمندی جوانان ایرانی

 

 با همکاری جهاد دانشگاهی و شهرداری قم؛

 رویداد عکاسی فتوواک در قم برگزار شد

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  2:5۰2 - ایسنا

https://www.yjc.news/fa/news/7778991/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://www.yjc.news/fa/news/7768253/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.basironline.com/view.aspx?id=78638
https://www.isna.ir/news/1400031108822/%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%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

آیین فراخوان سومین بخش جشنواره نمای مطلوب با عنوان رویداد عکاسی فتوواک ، 

خردادماه در تالار رضوان شهرداری قم با حضور عکاسان و جمعی از مسئولان  11امروز، 

 قم برگزار شد جهاددانشگاهیشهرداری و 

 

 نمایندگان مجلسخواهش دبیر ستاد نقشه جامع علمی از 

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  2۰:35 - ایسکانیوز

وی ادامه داد: بحث دیگری که پیش از دستور مطرح شد و جمع بندی مثبتی روی آن 

 شنهادبود که پی دانشگاهی جهادصورت گرفت؛ مربوط به طرح های کلان ملی و فناورانه 

 شد آنها را وارد احکام برنامه هفتم کنیم

  سایت دیگر: ۶

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  ۰1:3۳ - ایرنا
 بر اساس طرح ساماندهی آموزش عالی؛

 می یابنددانشگاه تقلیل  ۴۰موسسه آموزش عالی دولتی به  11

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  ۰9:3۰ - خبرگزاری دانشجو

 دانشگاه تقلیل می یابد ۴۰سسات آموزش عالی به موسسه در طرح ساماندهی مو 119

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  ۰9:57 - خبرنامه دانشجویان ایران
 دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور؛

 مؤسسات آموزش عالی تجمیع و ادغام می شوند

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  ۰9:51 - الف

 دانشگاه تقلیل می یابند ۴۰موسسه آموزش عالی دولتی به  11بر اساس طرح ساماندهی آموزش عالی؛ 

 ۰۰1۴خرداد  12چهارشنبه  1۰:31 - پرتال دانشگاهی

 اعلام جزئیات طرح ساماندهی موسسات آموزش عالی/هیچ دانشگاهی منحل نشد

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  1۰:۴1 - شعار سال

 دانشگاه ۴۰هی، به دانشگاه دانشگاه مشمول طرح ساماند 11ادغام 

http://www.iscanews.ir/news/1097824/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://www.irna.ir/news/84352196/%DB%B8%DB%B8-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/938972/%DB%B1%DB%B1%DB%B9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://iusnews.ir/fa/news-details/397071/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%B9-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF/
http://www.alef.ir/news/4000312025.html
https://www.unp.ir/news/university/university-news/92200
https://shoaresal.ir/fa/news/345210/%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%DB%B8%DB%B8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 

 دوره های تدبر و تفسیر برای دانشجویان برگزار شود

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  17:۴1 - ایکنا

تبریز  دانشگاهی جهادوی دانشجوی ترم آخر فناوری اطلاعات در مرکز علمی کاربردی 

 است

 

 پژوهشی گیاهان دارویی جهاددانشگاهی منتشر شد؛ در فصلنامه علمی

 بر مبنای طب ایرانی divoC-۰1توصیه های گیاهی برای درمان علائم 

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  1۳:۴1 - ایسنا

به گزارش ایسنا، دکتر امیرحسین جمشیدی، محقق طب سنتی و سرپرست دانشکده طب 

 جهادگیاهان دارویی ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مقاله ای که در فصلنامه 

پرداخته  divoC19به چاپ رسیده است به بررسی گیاهان موثر در درمان علائم  دانشگاهی

 است

  سایت دیگر: ۶

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  1۳:۴۴ - برخط نیوز

 ایرانیبر مبنای طب  divoC-19توصیه های گیاهی برای درمان علائم 

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  17:1۰ - پارسینه

 بر مبنای طب ایرانی divoC-19توصیه های گیاهی برای درمان علائم 

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  17:13 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 بر مبنای طب ایرانی divoC-19توصیه های گیاهی برای درمان علائم 

https://iqna.ir/fa/news/3975020/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400031108671/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-Covid-%DB%B1%DB%B9-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/16225495821/herbal-recommendations-for-the-treatment-of-covid-19-symptoms-based-on-iranian-medicine
https://www.parsine.com/fa/news/708487/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-covid-%DB%B1%DB%B9-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://econews.ir/fa/content/3030269
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  17:35 - صبا ایران

 بر مبنای طب ایرانی divoC-19توصیه های گیاهی برای درمان علائم 

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  17:39 - سایت تحلیلی خبری صبح تهران

 ایرانیبر مبنای طب  divoC-19توصیه های گیاهی برای درمان علائم 

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  17:39 - شبکه خبری اطلس

 بر مبنای طب ایرانی divoC-19توصیه های گیاهی برای درمان علائم 

 

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان:

جهاد دانشگاهی در شورای فرهنگ عمومی/ هنر، توانایی و مهارت خلق زیبایی  نقش پررنگ

 هاست

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  15:۴۴ - ایسنا

دکتر احمدحسین فتایی امروز یازدهم خرداد در آیین اختتامیه دومین جشنواره 

رهنگی و هنری اقوام ایران زمین که به صورت وبینار در محل سالن جلسات دانشجویی، ف

لرستان برگزار شد، اظهار کرد: با تعاملی که بین دستگاه های فرهنگی و  دانشگاهی جهاد

 آموزشی وجود دارد این جشنواره در لرستان برگزار شد

  سایت دیگر: ۵

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  15:۴7 - برخط نیوز

 توانایی و مهارت خلق زیبایی هاست هنر -نقش پررنگ جهاد دانشگاهی لرستان در شورای فرهنگ عمومی 

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  1۳:۴۳ - خبرگزاری اقتصادی ایران

 نقش پررنگ جهاد دانشگاهی در شورای فرهنگ عمومی/ هنر، توانایی و مهارت خلق زیبایی هاست

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  19:37 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 فضای مجازی فرصتی برای ترویج فرهنگ غنی اقوام ایرانی

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  11:۴3 - سفیر افلاک
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان:

http://www.sabairan.com/fa/news/166079/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-covid%DB%B1%DB%B9-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://sobhetehran.com/fa/pages/?cid=136910
http://atlaskhabar.ir/fa/news/93175/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-covid%DB%B1%DB%B9-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400031108607/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D9%86%DA%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%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/162254610356/the-prominent-role-of-lorestan-university-jihad-in-the-council-of-public-culture-art-is-the-ability-and-skill-to-create-beauties
http://econews.ir/fa/content/3030109
https://lorestan.farhang.gov.ir/fa/news/583699/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://safireaflak.ir/1400/03/12/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%A7/


 

 

 

 

3۰ 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 مجازی فرصتی برای ترویج فرهنگ غنی اقوام ایرانیفضای 

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  19:۰۰ - کوهنانی نیوز

 فضای مجازی فرصتی برای ترویج فرهنگ غنی اقوام ایرانی

 

 هستندزیرساخت فرهنگ ملی، اقوام و فولکلورهای آن 

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  15:۴1 - برخط نیوز

ر امروز رامین جانی پو -به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برخط نیوز به نقل از ایسنا 

یازدهم خرداد ماه در آیین اختتامیه دومین جشنواره دانشجویی، فرهنگی و هنری اقوام 

د ن نهابرگزار شد، با بیان اینکه ای دانشگاهی جهادایران زمین که در محل سالن جلسات 

انقلابی در راستای رسالت ذاتی خود در عرصه فرهنگ و دانش در معاونت فرهنگی زمینه های متنوعی برای 

انجام فعالیت های مربوط به مرکز افکارسنجی، خبرگزاری)ایسنا و ایکنا(، سازمان دانشجویان و انتشارات ایجاد 

راستای اعتلای فرهنگ این مرزوبوم انجام داده در  دانشگاهی جهادکرده است، بیان کرد: یکی از کارهایی که 

 راه اندازی مراکز تخصصی براساس ضرورت و نیاز جامعه در زمینه های مختلفی بوده است

  سایت دیگر: ۲

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  11:53 - ایسنا
 معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان:

 زیرساخت فرهنگ ملی، اقوام، فولکلورها و خرده فرهنگ های آن هستند

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  19:1۳ - خبرگزاری اقتصادی ایران

 نگ ملی، اقوام، فولکلورها و خرده فرهنگ های آن هستندزیرساخت فره

 

 رئیس جهاد دانشگاهی لرستان:

 رسیدگی به فرهنگ و اقوام مختلف سرلوحه فعالیت های نهادهای فرهنگی است

http://kohnaninews.ir/newskohnani/18911
https://www.barkhat.news/art/162254586849/the-infrastructure-of-national-culture-is-its-ethnicities-and-folklore
https://www.isna.ir/news/1400031108604/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/3030368
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  15:13 - ایسنا

لرستان گفت: رسیدگی به فرهنگ و اقوام مختلف سرلوحه فعالیت  دانشگاهی جهادرئیس 

 است دانشگاهی جهادفرهنگی به ویژه های نهادهای 

  سایت دیگر: ۲

 ۴۰۰1خرداد  11سه شنبه  15:23 - برخط نیوز

 رسیدگی به فرهنگ و اقوام مختلف سرلوحه فعالیت های نهادهای فرهنگی است

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  1۳:۴۳ - خبرگزاری اقتصادی ایران

 رسیدگی به فرهنگ و اقوام مختلف سرلوحه فعالیت های نهادهای فرهنگی است

 

 نشست هماهنگی معاون آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی و مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی تهران؛

 جشنواره ملی مشاغل خانگی تیرماه در تهران برگزار می شود

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  1۴:۰9 - روزنامه بازار کار

نشست هماهنگی و هم اندیشی با هدف برگزاری کیفی و هر چه بهتر جشنواره 

الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی با حضور معاون آموزش و کارآفرینی و  دستاوردهای

و مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی تهران و معاونان آن  دانشگاهی جهادمدیران 

 برگزار شد

 

 پژوهشگاه رویان اولین مرکز سلولهای بنیادی در کشور و ششمین مرکز در جهان است

https://www.isna.ir/news/1400031108569/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%AD%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%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/162254460825/taking-care-of-different-cultures-and-ethnicities-is-the-main-activity-of-cultural-institutions
http://econews.ir/fa/content/3030105
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/345058/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%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%A7%D8%B2-18-%D9%84%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%AA-21-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%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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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  1۴:۰۴ - رادیو گفت و گو

این مسئول با بیان اینکه اولین مرکز تحقیقات را در قالب علوم سلولی از وزارت بهداشت گرفتیم، تشریح کرد: 

پزشکی تولید مثل، کار را دنبال کردیم و در کنار  ، مرکز تحقیقاتی را در سطح پژوهشکدهدانشگاهی جهاددر 

 آن یک مرکز ناباروری را شکل دادیم

 

 سند توسعه فرهنگ قرآنی استان البرز تا آخر خرداد ماه سال جاری رونمایی می شود.

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  13:1۴ - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، ناصر مقدم گفت: 

استان آماده شده و پس از بررسی  دانشگاهی جهادپیش نویس سند توسعه قرآنی توسط 

های کارشناسان، تدوین نهایی پیش نویس سند توسعه فرهنگ قرآنی استان به اتمام 

 رسیده است

  سایت دیگر: ۲

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  11:15 - البرزدیده بان 

 رونمایی از سند توسعه فرهنگ قرآنی استان البرز تا پایان خرداد

 1۴۰۰خرداد  12چهارشنبه  13:2۳ - سپیدار آنلاین

 استان البرز تا آخر خرداد ماه سال جاری رونمایی می شود سند توسعه فرهنگ قرآنی

 

نخبگان جوان در دولت آینده سهم مؤثری در جهش تولید دارند/ دولت از فرصت های رونق 

 تولید استفاده نکرد

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  11:35 - خبرگزاری فارس

http://www.radiogoftogoo.ir/newsDetails/?m=178104&n=845820
https://alborz.farhang.gov.ir/fa/news/583642/%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-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%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://didebanealborz.ir/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%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-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://www.p-sepidar.ir/farhangi/254403-%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-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%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.html
https://farsnews.ir/news/14000311000261/%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

استان قزوین در گفت وگو با خبرنگار فارس در  دانشگاهی جهادفرشاد پیله چی، رئیس 

سال قبل برای سند چشم انداز  1۳و قله ای که  1۴۰۴قزوین اظهار کرد: تا رسیدن به افق 

 ترسیم کردیم، راهی نمانده استنظام مقدس جمهوری اسلامی  ٔ  ساله 2۰

 

 علاقه، مهارت، کسب دانش؛ کلید ورود به حوزه فرش بافی

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  ۰9:5۴ - ایسنا

ارتقای مهارت های فردی و اجتماعی جوانان و استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت های عظیم 

ن، مستعد و تحصیل کرده کشور در راستای تحقق توسعه پایدار فرهنگی، نیروی جوا

آموزشی، اجتماعی، ورزشی، کارآفرینی و اشتغال، یکی از اهداف تفاهم نامه منعقده بین 

 است جهاددانشگاهیوزارت ورزش و جوانان و 

 

 یاقوت سرخی که خریدار ندارد

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  ۰9:32 - ایسنا

خراسان جنوبی به  دانشگاهی جهادمحسن پویان، مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 

ایسنا گفت: زرشک از میوه تا حتی چوبش بسیار مفید بوده و آن چنان که باید قدرش 

 دانسته نشده است

  سایت دیگر: ۰

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  11:35 - پایگاه خبری قلم

 وقتی کشاورزان دست به دامان دلالان می شوند

https://www.isna.ir/news/1400031108125/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400031108086/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://qalamna.ir/fa/news/369953/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C


 

 

 

 

3۴ 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 

 پارک علم و فناوری البرز شاهد اتفاقات خوبی خواهد بود ۰۴88سال 

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  ۰1:23 - یدار آنلاینسپ

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به 

اینکه هرگز تصور نمی کردم پارک علم و فناوری البرز بااین همه فعالیت و شاخص های 

داشته باشد افزود: گزارش  خوبی که در ارزیابی ها دارد تنها چهار میلیارد تومان بودجه

 ٔ  اقدامات و عملکرد پارک علم و فناوری حاکی از تسلط مدیران این مجموعه به شاخص های موردنظر درزمینه

توسعه علم و فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان است و باید برای ارتقاء جایگاه این پارک به لحاظ بودجه و 

به  دانشگاهی جهاداین زمینه به دنبال جلسات و هماهنگی با مدیران  امکانات برنامه ریزی و تلاش کنیم و در

 هستیم دانشگاهی جهادویژه دکتر طیبی رئیس 

  سایت دیگر: ۰

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  1۴:1۳ - ایرنا
 مدیرکل برنامه ریزی وزارت علوم :

 میلیارد تومان به بودجه پارک های علم وفناوری کشور افزوده شد ۴۰۰

 

 جهاددانشگاهی خراسان رضوی:عضو هیات علمی 

 دموکراسی در ایران به دلیل نبود احزاب قوی به پوپولیسم تنزل پیدا کرده است

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  ۰۰:۰5 - ایسنا

http://www.p-sepidar.ir/ejtemayi/254320-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400-%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%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF.html
https://www.irna.ir/news/84351405/%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%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-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87
https://www.isna.ir/news/1400031107956/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

خراسان رضوی با اشاره به  جهاددانشگاهیمدیر گروه پژوهشی جامعه شناسی گردشگری 

اقتصادی کاندیدهای ریاست جمهوری پوپولیستی و کمتر دارای مبانی اینکه شعارهای 

علمی است، عنوان کرد: نبود نهادهای واسط مدنی همچون احزاب قوی باعث شده است 

تا مردم و سیاستمداران به طور مستقیم با یکدیگر در ارتباط باشند و در این وضعیت است که سیاستمدران 

 ود مستقیم مردم را تحت تاثیر قرار دهندتلاش می کنند که با شعارهای خ

 

 عنوان کتاب در جهاد دانشگاهی اردبیل منتشر شد ۰۴۶

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  17:۴7 - ایرنا

 دانشگاهی جهادعنوان کتاب اشاره کرد و افزود: انتشارات  11وی به در دست چاپ بودن 

اردبیل بر اساس رسالت فرهنگی خود، توجه ویژه ای به علوم مختلف و نشر آن در  استان

 قالب کتاب دارد تا بتواند در انتشار علم و دانش به وظیفه خود عمل کند

  سایت دیگر: ۲

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  ۰9:2۳ - ایبنا
 رئیس جهاد دانشگاهی اردبیل خبر داد؛

 عنوان کتاب از سوی انتشارات جهاد دانشگاهی استان اردبیل 1۴۳انتشار 

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  19:11 - ایسنا
 رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل خبرداد؛

 یلعنوان کتاب در انتشارات جهاددانشگاهی استان اردب 1۴۳انتشار 

 

 رئیس جهاددانشگاهی تاکید کرد:

 توجه به پارک های علم و فناوری برای دستیابی به رونق تولید

https://www.irna.ir/news/84350452/%DB%B1%DB%B4%DB%B6-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%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%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://www.ibna.ir/fa/report/306897/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-146-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%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%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://www.isna.ir/news/1400031108480/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B6-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%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%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  17:۴1 - ایسنا

استان فارس گفت: همان گونه که کشورهای توسعه یافته از محور  جهاددانشگاهیرئیس 

علم، تولید ثروت می کنند، مسلماً در ایران اسلامی هم باید همه مسئولان و برنامه ریزان 

و دست اندرکاران توجه ویژه ای به توانمندی های علمی داشته و برای فعال کردن ظرفیت 

 ها، تلاش کنند

 

 ثریت و اقبال عمومی شرط مشروعیت نظام استسیدحسن خمینی: نظر اک

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  15:3۴ - همشهری

گار امام به قبل از سخنرانی یاد دانشگاهی جهادمهدی عباسی رییس سازمان دانشجویان 

 ارائه گزارشی از دهمین رویداد ملی، فرهنگی دانشجویی طریق جاوید پرداخت

  سایت دیگر: ۷

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  15:51 - پانا
 سیدحسن خمینی در مراسم اختتامیه دهمین رویداد طریق جاوید؛

 شرط مشروعیت نظام استنظر جمهور 

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  15:52 - ایلنا
 سیدحسن خمینی:

حکومتی که اقبال عمومی را ندارد مشروع نیست/ کسی حق ندارد برای ما منتخب معرفی کند و بگویید بیا و 

 به این رأی بده! / نمی شود برای مردم تصمیم گیری کرد

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  1۳:۰7 - خبرگزاری تابناک
 در مراسم اختتامیه دهمین رویداد طریق جاوید؛

 سیدحسن خمینی: نمی شود برای مردم تصمیم گیری کرد

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  1۳:1۰ - روزنامه بازار کار
 حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی:

 ظام استنظر جمهور شرط مشروعیت ن

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  17:25 - شعار سال

https://www.isna.ir/news/1400031007857/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%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%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://www.hamshahrionline.ir/news/604660/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.pana.ir/news/1189067
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1083987-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.tabnak.ir/fa/news/1055380/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/345024/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://shoaresal.ir/fa/news/344950/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 ؛ شرط مشروعیت نظامنظر جمهور

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  23:3۰ - جماران

 فیلم کامل سخنان سید حسن خمینی در مراسم اختتامیه دهمین رویداد طریق جاوید

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  ۰۰:1۳ - خبرنما

 ن خمینی در مراسم اختتامیه دهمین رویداد طریق جاویدفیلم کامل سخنان سید حس

 

 تفاهم نامه همکاری فی مابین بهزیستی استان البرز و جهاد دانشگاهی البرز امضاء شد

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  15:27 - سازمان بهزیستی کشور

حیدری مدیر کل به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان البرز، در ابتدای جلسه دکتر اسدالله 

 گاهیدانش جهادبهزیستی استان ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه گفت: با شناختی که بنده دارم 

در حوزه های مختلف یک برند و افتخاریست برای کشور و اگر قرار است در حوزه مسائل اجتماعی و خانواده 

 انه باشدپژوهش هایی با همکاری هم داشته باشیم این مداخله باید عالم

 

 عدالت محدود به اقتصاد نیست / لزوم توجه به آزادی و توزیع فرصت های پیشرفت

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  13:3۳ - ایکنا

گی دانشجویی طریق به گزارش خبرنگار ایکنا، مراسم اختتامیه دهمین رویداد ملی فرهن

خردادماه، با حضور و سخنرانی حجت الاسلام سیدحسن خمینی،  1۰جاوید امروز دوشنبه 

و جمعی از  جهاددانشگاهیتولیت حرم مطهر امام)ره(، عیسی علیزاده، معاون فرهنگی 

 جهادگران و دانشجویان در محل حرم مطهر امام راحل برگزار شد

https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1511662
https://khabarnema.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7/
https://www.behzisti.ir/news/37274/%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%81%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%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://iqna.ir/fa/news/3974756/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 

 دم تصمیم گیری کردسیدحسن خمینی: نمی شود برای مر

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  13:۰۳ - ایسنا

به گزارش ایسنا، سیدحسن خمینی در اختتامیه دهمین رویداد ملی، فرهنگی دانشجویی 

و موسسه تنظیم و نشر آثار  دانشگاهی جهادطریق جاوید که با همکاری معاونت فرهنگی 

حضرت امام خمینی )ره( با موضوع امام خمینی )ره(، انقلاب اسلامی و انتخابات برگزار شد، 

 گفت: چون یک مغالطه ای در سخنان و گفته ها مطرح می شود، بنده توضیح می دهم

  سایت دیگر: ۲8

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  13:۰9 - برخط نیوز

 سیدحسن خمینی: نمی شود برای مردم تصمیم گیری کرد

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  13:15 - عصر ایران

 سیدحسن خمینی: حکومتی که اقبال عمومی ندارد مشروع نیست، این حکم خداست

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  13:2۴ - تدبیر و امید

س رای سیدحسن خمینی: نمی توان عده ای را انتخاب کرد و به مردم گفت به همینها رای بدهید/ هر ک

 اکثریت را به دست آورد همه به او احترام می گذارند

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  13:27 - وز نور

سیدحسن خمینی:کسی حق ندارد برای ما تعیین کند به چه فردی رای بدهیم/نظر جمهور شرط مشروعیت 

 نظام است

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  13:3۰ - کرج رسا

 سیدحسن خمینی: نمی شود برای مردم تصمیم گیری کرد

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  13:3۰ - دیار میرزا
 نمی شود برای مردم تصمیم گیری کردسیدحسن خمینی: 

 دوستان انصاف داشته باشند |نمی شود تو برای من منتخب کنی و بگویی به این رای بده 

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  13:۴1 - روزنامه مردم سالاری

 نمی شود برای مردم تصمیم گیری کرد

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  13:۴2 - عصر خبر

https://www.isna.ir/news/1400031007571/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.barkhat.news/political/162245028294/seyed-hassan-khomeini-it-is-not-possible-to-make-decisions-for-the-people
https://www.asriran.com/fa/news/786777/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://tadbirvaomid.ir/fa/news/322478/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://roozno.com/fa/news/481275/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://karajrasa.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85/
http://diyarmirza.ir/1400/03/%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7/
https://www.mardomsalari.ir/news/151506/%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://www.asrkhabar.com/fa/news/183509/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 

 

 

39 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 سیدحسن خمینی: حکومتی که اقبال عمومی ندارد مشروع نیست، این حکم خداست

 1۴۰۰داد خر 1۰دوشنبه  13:59 - کیوسک خبر
 سیدحسن خمینی:

 نمی شود برای مردم تصمیم گیری کرد

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  1۴:13 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 سیدحسن خمینی: نمی شود برای مردم تصمیم گیری کرد

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  1۴:25 - تین نیوز

 سیدحسن خمینی: نمی شود برای مردم تصمیم گیری کرد

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  1۴:31 - ایران خبر

 سیدحسن خمینی: نمی شود برای مردم تصمیم گیری کرد

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  1۴:5۴ - نیوزتیتر 

 سیدحسن خمینی: نمی شود برای مردم تصمیم گیری کرد

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  15:۰۳ - قدس آنلاین

 سیدحسن خمینی: نمی شود برای مردم تصمیم گیری کرد

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  15:12 - افق تازه

 سیدحسن خمینی: حکومتی که اقبال عمومی ندارد مشروع نیست، این حکم خداست

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  15:31 - ناطقان
 سید حسن خمینی:

 نمی شود برای مردم تصمیم گیری کرد

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  ۰1:۰9 - تجارت امروز

 ی را انتخاب کرد و به مردم گفت به همین ها رای بدهیدسیدحسن خمینی: نمی شود عده ا

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  ۰1:19 - تلنگر

 سید حسن خمینی : مردم خودشان اقامه عدالت کنند

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  11:11 - اینتر آز

 سیدحسن خمینی: نمی شود برای مردم تصمیم گیری کرد

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  22:۰9 - روزنامه ابتکار

 سیدحسن خمینی: نمی شود برای مردم تصمیم گیری کرد

 

https://www.kioskekhabar.ir/%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/
http://econews.ir/fa/content/3028595
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-231805
http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/162280/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://titrnews.ir/fa/news/103907/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://qudsonline.ir/news/754858/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://ofoghetaze.com/fa/news/103336/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://nateghan.ir/fa/news/274663/%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://tejaratemrouz.ir/fa/news/47902/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF
http://talaangor.ir/fa/news/18900/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://fa.interaztv.com/world/288027
http://ebtekarnews.com/index.php?newsid=175595


 

 

 

 

۴۰ 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 ریق جاوید درحرم امام راحل برگزار شددانشجویی ط -اختتامیه رویداد فرهنگی 

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  12:5۳ - ایرنا

به گزارش ایرنا، رییس سازمان دانشجویان و سرپرست مرکز امام، انقلاب و ولایت فقیه 

: این رویداد با برگزاری نشست های متعدد علمی با در این آیین گفت دانشگاهی جهاد

حضور صاحب نظران و پژوهشگران حوزه امام )ره( با برگزاری نشست های مختلف، تولیدات 

چند رسانه ای به ویژه پاکدست و فراخوان مقاله دانشجویی و برگزاری کارگاه های آموزشی آغاز شده و 

 دوره انتشار خواهد یافت سخنرانی های مطرح شده در قالب کتاب دهمین

  سایت دیگر: ۰

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  12:51 - وزنصیر نی

 دانشجویی طریق جاوید درحرم امام راحل برگزار شد –اختتامیه رویداد فرهنگی 

 

 سیدحسن خمینی:

حکومتی که اقبال عمومی را ندارد مشروع نیست/ کسی حق ندارد برای ما منتخب معرفی 

 گیری کردکند و بگویید بیا و به این رأی بده! / نمی شود برای مردم تصمیم 

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  12:۴5 - ایلنا

قبل از سخنرانی یادگار امام به  دانشگاهی جهادمهدی عباسی رییس سازمان دانشجویان 

 ارائه گزارشی از دهمین رویداد ملی، فرهنگی دانشجویی طریق جاوید پرداخت

  سایت دیگر: 8

 1۴۰۰خرداد  1۰نبه دوش 13:27 - فرارو

 سیدحسن خمینی: کسی حق ندارد برای ما تعیین کند به چه فردی رای بدهیم

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  13:5۰ - اسپادانا خبر

https://www.irna.ir/news/84350105/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84
https://www.nasirnews.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82/
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1083987-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fararu.com/fa/news/490373/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
https://www.espadanakhabar.ir/news/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


 

 

 

 

۴1 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 سیدحسن خمینی عنوان کرد؛
 حکومتی که اقبال عمومی ندارد مشروع نیست

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  13:51 - تازه نیوز

 ی حق ندارد بگوید به چه فردی رای بدهیم!سید حسن خمینی: کس

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  1۴:25 - خبرداغ

کسی حق ندارد برای ما تعیین کند به چه فردی رای بدهیم/ نمی شود برای مردم تصمیم گیری کرد/ هیچ 

 یستکسی معصوم ن

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  1۴:۴3 - خلیج فارس

 سیدحسن خمینی: کسی حق ندارد برای ما تعیین کند به چه فردی رای بدهیم

 1۴۰۰خرداد  1۰به دوشن 1۴:57 - کبنا نیوز
 در مراسم اختتامیه دهمین رویداد طریق جاوید؛

 سیدحسن خمینی: نمی شود شما منتخب کنید و بگویید به او رأی بده

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  1۳:۰۳ - روزنامه نصف جهان

 سیدحسن خمینی: کسی حق ندارد برای ما تعیین کند به چه فردی رای بدهیم

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  19:59 - اخبار صنعت

 حق ندارد برای ما تعیین کند به چه فردی رای بدهیمسیدحسن خمینی: کسی 

 

 به میزبانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی؛

 وضعیت سکونتگاه های غیررسمی سیاست ها، فرصت ها و چالش ها بررسی می شود

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  12:۰7 - ایسنا

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

 ptth//:cdمی توانند از طریق لینک  علاقه مندان جهت حضور در این نشست

  سایت دیگر: ۳

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  12:12 - برخط نیوز

 یت سکونتگاه های غیررسمی سیاست ها، فرصت ها و چالش ها بررسی می شودوضع

https://www.tazenews.com/news/87831/%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF/
https://khabaredagh.ir/fa/news/888287/%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://pgnews.ir/module/news/400941/
https://www.kebnanews.ir/news/434826/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%87
https://nesfejahan.net/fa/news/203657/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
http://www.akhbaresanat.ir/Newspaper/Page/1664/2/108887/0
https://www.isna.ir/news/1400031007494/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%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-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/162244680830/the-status-of-informal-settlements-is-examined-for-policies-opportunities-and-challenges


 

 

 

 

۴2 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  2:۴۴1 - اقتصادگردان
 به میزبانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی؛

 وضعیت سکونتگاه های غیررسمی سیاست ها، فرصت ها و چالش ها بررسی می شود

 1۴۰۰خرداد  1۰شنبه دو 13:11 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 وضعیت سکونتگاه های غیررسمی سیاست ها، فرصت ها و چالش ها بررسی می شود

 

 دهمین رویداد ملی طریق جاوید به کار خود پایان داد

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  11:3۰ - ایکنا

به گزارش خبرنگار ایکنا، مراسم اختتامیه دهمین رویداد ملی فرهنگی دانشجویی طریق 

جاوید به همت مرکز دانشجویی فرهنگی امام، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه وابسته به 

 خردادماه در محل حرم مطهر امام راحل برگزار شد 1۰وشنبه امروز د جهاددانشگاهی

  سایت دیگر: ۰

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  15:۴1 - جماران
 با حضور سید حسن خمینی برگزار شد؛

 اویداختتامیه دهمین رویداد ملی طریق ج

 

 کارگاه آموزشی اعتبارسنجی به همت جهاد دانشگاهی لرستان برگزار شد

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  1۰:۰2 - میرملاس نیوز

 لرستان گفت: کارگاه آموزشی اعتبار سنجی برگزار شد دانشگاهی جهادمعاون فناوری 

http://eghtesadgardan.ir/fa/news/173914/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/3028510
https://iqna.ir/fa/news/3974697/%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-19/1511614-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF
http://www.mirmalas.com/news/121401/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF/


 

 

 

 

۴3 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 

 نگاهی به تجربه موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان در آموزش مجازی

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  ۰9:51 - ایسنا

وی با بیان اینکه با توجه به اینکه این نیم سال سومین نیم سال مجازی است، اکنون دیگر 

 با کمکزمان تثبیت تجربیاتی است که در این مدت به دست آمده است، تصریح کرد: 

خوزستان صورت گرفته  دانشگاهی جهادهای خوبی که از طریق بخش انفورماتیک سازمان 

و همدلی و تلاش در بخش آموزش های کوتاه مدت موسسه و معاونت آموزشی سازمان، از تجربیات به دست 

 آمده به بهترین شکل استفاده کردیم

  سایت دیگر: ۰

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  1۰:12 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 نگاهی به تجربه موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان در آموزش مجازی

 

همکاری دفتر تسهیلگری اراک و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی در 

 آینده نزدیک

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  ۰9:22 - ایسنا

استان مرکزی، احمد ملک  دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی 

هنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی در نشست با مدیر دفتر حسینی دبیر شورای هما

تسهیل گری اراک ضمن تقدیر از فعالیت های صورت گرفته این دفتر در کوی امام 

سجاد)ع( باغ خلج و رودکی، گفت: بزودی تفاهم همکاری جهت حضور کارشناسان دفتر تسهیلگری در کمیته 

 اد مخدر صورت خواهد گرفتهای تخصصی شورای هماهنگی مبارزه با مو

https://www.isna.ir/news/1400031007314/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%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%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4
http://econews.ir/fa/content/3028176
https://www.isna.ir/news/1400031007270/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%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


 

 

 

 

۴۴ 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 

 رییس جهاددانشگاهی استان کردستان:

 نگاه کلان لازمه ایجاد تحول است

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  ۰9:1۴ - ایسنا

اشاره و عنوان کرد: ساختار و فرهنگ سازمانی این نهاد  جهاددانشگاهیوی به ساختار 

به صورت جهادی آماده فعالیت  جهاددانشگاهیانقلابی باعث شده که نیروی انسانی در 

 باشد

  سایت دیگر: ۲

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  ۰9:21 - برخط نیوز

 نگاه کلان لازمه ایجاد تحول است

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  1۰:12 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 نگاه کلان لازمه ایجاد تحول است

 

 توسط جهاد دانشگاهی قزوین صورت گرفت؛

 انتشار کتابی درباره آیین های سوگواری در تهران قدیم

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  ۰1:21 - ایسنا

کتاب باهدف ترویج آیین قزوین تصریح کرد: این  دانشگاهی جهادمدیر اجرایی انتشارات 

های اصیل سوگواری در ایران به خصوص در تهران باهدف ارتقای فرهنگ و دانش عمومی 

 و تخصصی شکل گرفته است

https://www.isna.ir/news/1400031007263/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.barkhat.news/technology/162243654281/the-macro-view-is-necessary-to-create-change
http://econews.ir/fa/content/3028170
https://www.isna.ir/news/1400031007208/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85


 

 

 

 

۴5 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

  سایت دیگر: ۴

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  ۰1:3۰ - برخط نیوز

 انتشار کتابی درمورد آیین های سوگواری در تهران قدیم

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  ۰1:۴5 - قدس آنلاین
 توسط جهاد دانشگاهی قزوین صورت گرفت؛

 انتشار کتابی درباره آیین های سوگواری در تهران قدیم

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  ۰9:۰۰ - هشدار نیوز

 انتشار کتابی درباره آیین های سوگواری در تهران قدیم

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  ۰9:۴5 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 انتشار کتابی درباره آیین های سوگواری در تهران قدیم

 

بازدید فرماندهان سپاه استان از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی و پارک علم و 

 فناوری البرز

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  ۰1:2۴ - سپیدار آنلاین

سردار رفیعی فرمانده سپاه حمزه سیدالشهدا استان البرز به همراه سایر فرماندهان با حضور 

 جهاددر پارک علم و فناوری البرز با مهندس عباسی رئیس مجتمع تحقیقاتی شهدای 

لم و فناوری البرز دیدار و برای توسعه همکاری ها رایزنی و مدیران پارک ع دانشگاهی

 کردند

  سایت دیگر: ۳

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  ۰9:۰۰ - روزنامه بازار کار
 رئیس پارک علم و فناوری البرز خبر داد:

 میلیارد تومانی و صادرات بیش از صدهزار دلاری محصولات دانش بنیان 115فروش 

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  13:3۰ - ایرنا

 میلیارد تومانی شرکت های دانش بنیان در البرز 115درآمد زایی 

https://www.barkhat.news/art/162243348243/publication-of-a-book-about-mourning-rituals-in-old-tehran
http://qudsonline.ir/news/754713/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://www.hoshdarnews.ir/400709/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85.html
http://econews.ir/fa/content/3028005
http://www.p-sepidar.ir/ejtemayi/254242-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%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.html
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/345007/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%B8%DB%B1%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84350046/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B8%DB%B1%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%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%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2


 

 

 

 

۴۳ 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  17:۰۳ - خبرگزاری دانشجو

 میلیارد تومانی و صادرات بیش از صدهزار دلاری محصولات دانش بنیان 115فروش 

 

دهمین دوره ی مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در ایلام برگزار می 

 شود

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  ۰1:2۰ - ایسنا

ملکی با بیان اینکه برگزیدگان مرحله استانی مسابقات مناظره دانشجویی به مرحله منطقه 

یافت، گفت: دانشجویان علاقمند می توانند با مراجعه به معاونت های ای راه خواهند 

 جهادفرهنگی دانشجویی دانشگاه های محل تحصیل و یا با مراجعه به معاونت فرهنگی 

بلوار تعمیرکاری خیابان فدائیان اسلام مراحل ثبت نام را انجام  -واحد استان ایلام به آدرس ایلام دانشگاهی

 تماس حاصل کنند ۰1۴322۴77۴9توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره دهند و همچنین می 

 

 رفع گرفتگی عروق با اوشق

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  ۰7:31 - خبرگزاری صدا و سیما

و سیمای خراسان جنوبی ، مدیر گروه پژوهشی تولید و فرآوری به گزارش خبرگزاری صدا 

استان گفت: اوشق با نام علمی  دانشگاهی جهادمجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 

Sieroc cooioocdmo  گیاهی از خانواده چتریان بوده و چندساله است، گل های

 آن زردرنگ و در انتهای ساقه ظاهر می شوند

https://snn.ir/fa/news/938539/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%B8%DB%B1%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400031007205/%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%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%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.iribnews.ir/fa/news/3121624/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B4%D9%82


 

 

 

 

۴7 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

  سایت دیگر: ۳

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  11:۴۰ - ایسنا

 "اوشَق"روق با گیاه رفع گرفتگی ع

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  13:11 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 "اوشَق"رفع گرفتگی عروق با گیاه 

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  ۰5:21 - اتحاد خبر

 "اوشَق"رفع گرفتگی عروق با گیاه 

 

 رئیس جهاد دانشگاهی مطرح کرد؛

 تکلیف خود را با شاخص های بین المللی سنجش توسعه یافتگی مشخص کنیم

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  ۰2:۰9 - ایسنا

در گفت و گو با ایسنا، در خصوص شاخص  دانشگاهی جهاددکتر حمیدرضا طیبی، رئیس 

های بین المللی توسعه یافتگی و اقدامات برای ارتقاء شاخص های توسعه کشور در دولت 

های مختلف بین المللی ارائه می کنند، رتبه آتی اظهار کرد: بر اساس آمارهایی که سازمان 

 های ایران در شاخص های سنجش پیشرفت و توسعه یافتگی، بسیار نامناسب است

  سایت دیگر: ۴

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  ۰3:15 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 شاخص های بین المللی سنجش توسعه یافتگی مشخص کنیمتکلیف خود را با 

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  ۰1:3۴ - شورای عالی انقلاب فرهنگی
 دانشگاهی مطرح کرد؛ رئیس جهاد

 تکلیف خود را با شاخص های بین المللی سنجش توسعه یافتگی مشخص کنیم

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  9:2۰۰ - باشگاه خبرنگاران

 تکلیف خود را با شاخص های بین المللی سنجش توسعه یافتگی مشخص کنیم

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  12:۴5 - میستایران اکونو

https://www.isna.ir/news/1400031007462/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B4%D9%82
http://econews.ir/fa/content/3028415
http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/147045
https://www.isna.ir/news/1400031007118/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://econews.ir/fa/content/3027952
https://sccr.ir/News/17314/1/-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.yjc.news/fa/news/7774011/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://iraneconomist.com/fa/news/383195/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85


 

 

 

 

۴1 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 طیبی:
 تکلیف خود را با شاخص های بین المللی سنجش توسعه یافتگی مشخص کنیم

 

 آرین منش:

 مشارکت حداقلی آسیب های جبران ناپذیری برای کشور در پی خواهد داشت

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  ۰1:2۴ - ایسنا

که به همت سازمان  "تئوری انتخاب"جواد آرین منش شب گذشته در برنامه اینستاگرامی 

خراسان رضوی برگزار شد، در رابطه وقایع اخیر پیرامون  دانشگاهی جهاددانشجویان 

انتخابات، اظهار کرد: انتخابات به صورت کلی یک فرآیند تصمیم گیری رسمی است که بر 

 اساس آن گروهی از مردم اختیارات خود را به مقامات رسمی برای مدتی معین تفویض می کند

 

 استاندار قم:

 بر استفاده از ظرفیت های جهاددانشگاهی در استان تاکید استاندار قم

 1۴۰۰خرداد  ۰9یکشنبه  22:21 - ایسنا

و معاونین  جهاددانشگاهیا دکتر محمد حیدری رئیس دکتر بهرام استاندار قم در دیدار ب

این نهاد انقلابی در استان، هماهنگی تمام دستگاه های استان را برای حل مشکلات مردم 

ضروری دانست و ادامه داد: اگر روند ارائه خدمت به مردم جایی نقصی وجود دارد انعکاس 

 همراهی همه دستگاه ها مشکلات حل شودمناسب به مدیریت استان انجام گیرد تا با همکاری و 

https://www.isna.ir/news/1400031007145/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400030907108/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%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%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

۴9 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

  سایت دیگر: ۴

 1۴۰۰خرداد  ۰9یکشنبه  22:3۰ - برخط نیوز

 ر قم بر استفاده از ظرفیت های جهاددانشگاهی در استانتاکید استاندا

 1۴۰۰خرداد  ۰9یکشنبه  22:32 - آقای خبر

 تاکید استاندار قم بر استفاده از ظرفیت های جهاددانشگاهی در استان

 1۴۰۰خرداد  ۰9یکشنبه  23:27 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 تاکید استاندار قم بر استفاده از ظرفیت های جهاددانشگاهی در استان

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  15:۰7 - باشگاه خبرنگاران

 تاکید استاندار قم بر استفاده از ظرفیت های جهاددانشگاهی در استان

 

 کنترل سالک در جهان با فناوری ایران

 1۴۰۰خرداد  ۰9یکشنبه  2۰:۰۰ - آنلاین روزنامه جوان

 دانش آموزان، بیشترین قربانیان سالک 

دانشگاه علوم پزشکی تهران، در ایران دو  دانشگاهی جهادبنا بر اطلاعات منتشر شده از 

 نوع سالک شهری )نوع خشک( و سالک روستایی )نوع مرطوب( وجود دارد

  سایت دیگر: ۵

 1۴۰۰خرداد  1۰نبه دوش 1۰:۴5 - قدس آنلاین

 کنترل سالک در جهان با فناوری ایران

 1۴۰۰خرداد  17دوشنبه  ۰7:۴3 - ایرنا

 سالک، زخمی کهنه بر چهره دامغان

 1۴۰۰خرداد  17دوشنبه  ۰1:2۳ - باشگاه خبرنگاران

 سالک، زخمی کهنه بر چهره دامغان

 1۴۰۰خرداد  17دوشنبه  13:۰5 - مرآت
 گزارشی از یک بیماری قدیمی؛

 سالک، زخمی کهنه بر چهره دامغان

https://www.barkhat.news/technology/162239748882/the-governor-of-qom-emphasizes-the-use-of-jihadist-capacities-in-the-province
https://aghayekhabar.ir/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%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/
http://econews.ir/fa/content/3027871
https://www.yjc.news/fa/news/7774571/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%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%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.javanonline.ir/fa/news/1049992/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://qudsonline.ir/news/754761/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84350879/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.news/fa/news/7780400/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
http://meraatnews.com/content/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%8C-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 1۴۰۰خرداد  17دوشنبه  13:5۴ - تابناک سمنان

 سالک، زخمی کهنه بر چهره دامغان

 

 داده اند که از آنها برای ترمیم زخم های مزمن استفاده می کنندمتخصصان یک شرکت دانش بنیان، لاروهای نوعی مگس را پرورش 

 جراحان کوچک طبیعت

 1۴۰۰خرداد  ۰9کشنبه ی 1۴:21 - جام جم

بنیان گذار و مدیرعامل شرکت جراحان کوچک طبیعت در گفت وگو با جام جم، درباره 

استفاده از روش لارو درمانی در ایران می گوید: داستان از جایی شروع شد که مقاله 

کارشناسی ارشد من در رابطه با ماگوت تراپی یا لارو درمانی بود، به همین دلیل تصمیم 

علوم پزشکی و همچنین دانشگاه علوم پزشکی تهران این شیوه درمانی را به  جهاددانشگاهیم با کمک گرفت

 صورت یک طرح اجرا کنم

 

در گفتگوی دیده بان علم با رئیس پژوهشگاه رویان اعلام شد:تولید نخستین رده سلولی 

های سلول جهت ژن درمانی سرطان خون/پیگیری درمان ضایعات ریوی کرونا با فرآورده 

 های بنیادی مزانشیم

 1۴۰۰خرداد  ۰9یکشنبه  13:37 - بان علم ایران دیده

مرکز جراحی محدود رویان با هدف ارائه  137۰سال پیش در هشتم خرداد ماه سال  3۰

خدمات درمانی به زوج های نابارور و پژوهش و آموزش در زمینه علوم باروری و ناباروری 

http://www.tabnaksemnan.ir/fa/news/969336/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://jamejamonline.ir/fa/news/1318324/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://www.isw.ir/47651/%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

وم عل دانشگاهی جهادن و همکارانش در توسط زنده یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی و گروهی از پژوهشگرا

 پزشکی ایران تاسیس شد

  سایت دیگر: ۰

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  11:۴1 - بهداشت نیوز

 خبر خوش؛ درمان ضایعات ریوی کرونا با سلول های بنیادی

 

 متقاضی در طرح توسعه مشاغل خانگی قزوین ثبت نام کردند 188یک هزار و 

 1۴۰۰خرداد  ۰9یکشنبه  13:1۰ - ایرنا

گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به چگونگی اجرای  سمانه مولاوردیخانی روز یکشنبه در

طرح مشاغل خانگی در استان قزوین اظهار داشت: طرح توسعه مشاغل خانگی از شهریور 

 جهاداستان کشور از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده و  31در  99سال 

 توسعه وظایفی را بر عهده دارد و مقرر شدبه عنوان مجری طرح و نهاد واسط تسهیل گر و  دانشگاهی

  سایت دیگر: ۴

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  ۰9:5۳ - وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 متقاضی در طرح توسعه مشاغل خانگی قزوین ثبت نام کردند 9۰۰هزار و یک 

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  1۰:۰9 - آریا

 توسعه مشاغل خانگی قزوین ثبت نام کردندمتقاضی در طرح  9۰۰یک هزار و 

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  11:21 - پیام مازند

 ثبت نام کردندمتقاضی در طرح توسعه مشاغل خانگی قزوین  9۰۰یک هزار و 

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  11:1۳ - خبر یزد

 متقاضی در طرح توسعه مشاغل خانگی قزوین ثبت نام کردند 9۰۰یک هزار و 

 

https://behdasht.news/fa/news-details/188850/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%9B-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%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/
https://www.irna.ir/news/84348709/%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B9%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%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-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.mcls.gov.ir/fa/news/240196/%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B9%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%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-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.aryanews.com/News/120210531100720166/%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-900-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%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-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/210763/%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-900-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%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-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.yazd-online.ir/Fa/News/194162/%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-900-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%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-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 امام خمینی)س(؛در حرم مطهر 

 مراسم اختتامیه طریق جاوید با سخنرانی سید حسن خمینی برگزار می شود

 1۴۰۰خرداد  ۰9یکشنبه  12:27 - جماران

به گزارش روابط عمومی ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی)س( ، مراسم اختتامیه 

دهمین رویداد ملی فرهنگی و آموزشی طریق جاوید با همکاری مرکز امام و انقلاب اسلامی 

و موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی و سخنرانی حجت الاسلام  دانشگاهی جهاد

 و المسلمین سید حسن خمینی برگزار می شود

  سایت دیگر: ۴

 1۴۰۰خرداد  ۰9یکشنبه  12:53 - ایسنا

 اختتامیه طریق جاوید با سخنرانی سیدحسن خمینی برگزار می شود

 1۴۰۰خرداد  ۰9یکشنبه  2:591 - ایلنا

 مراسم اختتامیه طریق جاوید با سخنرانی سید حسن خمینی برگزار می شود

 1۴۰۰خرداد  ۰9یکشنبه  13:21 - سلام نو

 اختتامیه طریق جاوید با سخنرانی سیدحسن خمینیبرگزاری مراسم 

 1۴۰۰خرداد  1۰دوشنبه  1۳:1۰ - شبکه تصویر

 مراسم اختتامیه دهمین رویداد ملی فرهنگی و آموزشی طریق جاوید

 

 یانسالگی رو ۳8اهمیت حفظ محققان در 

 1۴۰۰خرداد  ۰9یکشنبه  11:31 - ایسنا

، در یادداشتی در روزنامه جام دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا، حمیدرضا طیبی، رئیس 

جم نوشت: احساس ما به عنوان دانش آموزان و دانشجویان قبل از انقلاب که مسائل سیاسی 

اد ورانه و اقتصو توسعه ایران را پیگیری می کردیم، این بود کشور ما به لحاظ علمی و فنا

 متکی بر دانش ملی به عمد عقب نگه داشته می شود

https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-5/1511437-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400030906631/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1083482-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.salameno.com/news/55256651/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=6268
https://www.isna.ir/news/1400030906517/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

  سایت دیگر: ۳

 1۴۰۰خرداد  ۰9یکشنبه  12:15 - جام جم

 سالگی رویان 3۰اهمیت حفظ محققان در 

 1۴۰۰خرداد  ۰9یکشنبه  13:۰۴ - خبرگزاری اقتصادی ایران

 سالگی رویان 3۰در  اهمیت حفظ محققان

 1۴۰۰خرداد  ۰9یکشنبه  13:11 - فکر شهر

 سالگی رویان 3۰اهمیت حفظ محققان در 

 

 رییس جهاددانشگاهی:

 عدم شفافیت بسیاری ازمناقصات وفعالیت های اقتصادی

 1۴۰۰خرداد  ۰9یکشنبه  11:2۴ - سفرصت پر

به گزارش خبرنگار فرصت پرس : ... دکتر حمیدرضا طیبی گفت:عدم برگزاری بسیاری از مناقصات مهم به 

صورت استاندارد و سالم از مشکلات جدی سلامت اقتصادی کشور محسوب می شود مثلثی از عوامل فاسد 

ه خود سازندگان و یا تأمین کنندگانی را انتخاب می کنند کارفرما، مشاور و پیمانکار تشکیل شده و به دلخوا

 که درخواست های مالی فسادآلود آنها را تأمین کند

 

 تفاهم نامه سه جانبه توسعه مشاغل خانگی در قزوین منعقد شد

 1۴۰۰خرداد  ۰9یکشنبه  3۴:1۰ - ایرنا

به گزارش ایرنا، این تفاهم نامه با هدف توسعه همکاری های بین دستگاهی در راستای 

اجرا و پیاده سازی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی و همچنین استفاده بهینه از ظرفیت 

https://jamejamonline.ir/fa/news/1318279/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-30-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://econews.ir/fa/content/3027041
https://www.fekrshahr.ir/node/89731
https://forsatpress.com/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87/
https://www.irna.ir/news/84348560/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%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-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%AF


 

 

 

 

5۴ 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

اداره کل تعاون، کار استان قزوین،  جهاددانشگاهیهای مادی و معنوی طرفین برای اشتغال زایی جوانان میان 

 و رفاه اجتماعی استان و قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه استان قزوین منعقد شده است

  سایت دیگر: ۲

 1۴۰۰خرداد  ۰9یکشنبه  11:2۳ - خبرگزاری صدا و سیما

 انعقاد تفاهم نامه سه جانبه توسعه مشاغل خانگی در قزوین

 1۴۰۰خرداد  ۰9یکشنبه  11:5۳ - باشگاه خبرنگاران

 انعقاد تفاهم نامه سه جانبه توسعه مشاغل خانگی در قزوین

 

 انتشار کتاب ماهیان زینتی آب شیرین، دریایی و بی مهرگان آبزی

 1۴۰۰خرداد  ۰9یکشنبه  ۰1:5۰ - خبرگزاری صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزچهارمحال وبختیاری، کتاب ماهیان زینتی آب 

 دانشگاهی جهادشیرین، دریایی و بی مهرگان آبزی به همت شعبه سازمان انتشارات 

 چهارمحال و بختیاری منتشر شد

 

 جریان سازی علم در سطح ملی و بین المللی/ تأسیس شبکه جهانی آموزش رویان

 1۴۰۰خرداد  ۰9یکشنبه  ۰3:13 - خبرگزاری اقتصادی ایران

... 

  سایت دیگر: ۰

 1۴۰۰خرداد  ۰9یکشنبه  ۰2:33 - ایسنا

https://www.iribnews.ir/fa/news/3121566/%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-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%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-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://www.yjc.news/fa/news/7773156/%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-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%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-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/news/3121301/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C
http://econews.ir/fa/content/3026555
https://www.isna.ir/news/00061683912/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 معاون آموزشی پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی تأکید کرد:
 جهانی آموزش رویانجریان سازی علم در سطح ملی و بین المللی/ تأسیس شبکه 

 

 شنبلیله گیاهی موثر در درمان دیابت

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  22:۴1 - ناطقان

فلاح حسینی تاکید کرد: در یک مطالعه بالینی که بر روی بیماران دیابتی نوع دوم در پژوهشکده گیاهان 

دی وانجام شد ترکیب بذر این گیاه همراه با تعدادی از گیاهان دارویی دیگر موجب بهب جهاددانشگاهیدارویی 

 بیماری دیابت شد

 

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

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  21:35 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هنر با همکاری وزارت خانه ها، دستگاه های اجرایی و  دانشگاهی جهادبر همین اساس 

 ملی فیلم و عکسمراکز مرتبط با توسعه هنر، نوآوری، فناوری و صنعت، ششمین جشنواره 

 فناوری و صنعتی )فردا( را برگزار می کند

 

 نشست جایگاه زنان در انتخابات و کشورداری در اندیشه امام خمینی)س( ؛

 اشرف بروجردی: برای رئیس جمهور شدن زنان منع اخلاقی و قانونی نیست

http://nateghan.ir/fa/news/274238/%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://qom.farhang.gov.ir/fa/news/583110/%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


 

 

 

 

5۳ 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  11:11 - جماران

هفتمین نشست از مجموعه نشست های طریق جاوید با موضوع جایگاه زنان در انتخابات 

سسه تنظیم و نشر آثار امام و کشورداری در اندیشه امام خمینی)س( با مشارکت مؤ

به صورت مجازی  دانشگاهی جهادخمینی)س( و مرکز امام، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه 

 برگزار شد

  سایت دیگر: ۰

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  19:۴1 - پایگاه خبری اعتماد

 نیستامام همه جا نقش زنان را پررنگ می دانند / برای رئیس جمهور شدن زنان منع اخلاقی و قانونی 

 

در سی امین سالگرد تأسیس پژوهشگاه رویان در تحریریه جام جم میزبان دکتر عبدالحسین شاهوردی، رئیس این پژوهشگاه بودیم، 

 گفتگو کردیم

 سالگی ۳8فراز و فرودهای رویان در ایستگاه 

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  1۴:3۳ - جام جم

به عنوان پل ارتباطی میان جامعه علمی و نیازهای عموم  دانشگاهی جهادهمان زمان 

موسسه رویان به  137۰جامعه ، این نیاز را به خوبی درک کرد و در هشتم خرداد سال 

 عنوان مرکز درمان ناباروری کشور تأسیس شد

  سایت دیگر: ۰

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  1۳:2۴ - پیام مازند

 سالگی 3۰فراز و فرودهای رویان در ایستگاه 

 

https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-12/1511331-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://etemadonline.com/content/490895/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://jamejamonline.ir/fa/news/1318117/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-30-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/210434/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-30-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 باید و نباید های پیشرفت و توسعه کشور / تجربه های تلخ گذشته را تکرار نکنیم

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  1۴:3۰ - خبرگزاری دانشجو

، حمیدرضا طیبی، دانشگاهی جهادبه گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از 

صنعتی در کشور، از عدم وجود با تشریح مشکلات پیش روی توسعه  جهاددانشگاهیرییس 

آمایش سرزمینی، مشخص نبودن پیشران های توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، عدم 

رعایت اقتصاد مقیاس؛ استفاده نکردن از همه ظرفیت صنایع کشور برای دانش بنیان شدن محصولات تولیدی 

 در این عرصه نام برد و به دولتو عدم شفافیت بسیاری از فعالیت های اقتصادی به عنوان مهم ترین مشکلات 

 آینده یادآوری کرد تجربه تلخ گذشته را در این حوزه تکرار نکنیم

  سایت دیگر: ۰۲

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  1۴:5۴ - برخط نیوز

 تجربه های تلخ گذشته را تکرار نکنیم -باید و نبایدهای پیشرفت و توسعه کشور 

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  15:۰2 - ایسنا
 رییس جهاددانشگاهی مطرح کرد

 بایدها و نبایدهای پیشرفت و توسعه کشور/ تجربه های تلخ گذشته را تکرار نکنیم

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  15:۰۳ - ایکنا

 باید و نبایدهای پیشرفت و توسعه کشور / تجربه های تلخ گذشته را تکرار نکنیم

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  1۳:۰1 - خبرگزاری تسنیم

 طیبی: مدیران اجرایی در تحقق اقتصاد دانش بنیان کار بلد باشند

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  1۳:2۰ - نسیم خبر
 جهاددانشگاهی مطرح کردرییس 

 بایدها و نبایدهای پیشرفت و توسعه کشور/ تجربه های تلخ گذشته را تکرار نکنیم

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  1۳:2۰ - باشگاه خبرنگاران

 باید و نبایدهای پیشرفت و توسعه کشور/ تجربه های تلخ گذشته را تکرار نکنیم

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  17:11 - ایلنا
 رییس جهاددانشگاهی مطرح کرد:

 وسعه صنعتی کشور استعدم وجود آمایش سرزمینی یکی از مشکلات ت

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  17:1۴ - خبرگزاری اقتصادی ایران

 نبود اراده برای توسعه دانش بنیان متکی بر توان ملی

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  17:5۰ - خبرگزاری فارس

https://snn.ir/fa/news/937845/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%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-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.barkhat.news/technology/162228379257/we-should-and-should-not-repeat-the-bitter-experiences-of-the-past-the-progress-and-development-of-the-country
https://www.isna.ir/news/1400030805904/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%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-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%A7
https://iqna.ir/fa/news/3974343/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%E2%80%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/03/08/2511877/%D8%B7%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%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-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
http://www.nasimnews.com/fa/Details19118.aspx
https://www.yjc.news/fa/news/7772178/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%E2%80%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1083082-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://econews.ir/fa/content/3026191
https://farsnews.ir/news/14000308000722/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%E2%80%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 باید و نبایدهای پیشرفت و توسعه کشور/ تجربه های تلخ گذشته را تکرار نکنیم

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  11:32 - کارآفرینان اقتصاد

 باید و نبایدهای پیشرفت و توسعه کشور/ تجربه های تلخ گذشته را تکرار نکنیم

 1۴۰۰خرداد  ۰9یکشنبه  ۰1:۰1 - شورای عالی انقلاب فرهنگی
 رییس جهاددانشگاهی مطرح کرد؛

 وسعه کشوربایدها و نبایدهای پیشرفت و ت

 1۴۰۰خرداد  ۰9یکشنبه  1۰:۰۰ - روزنامه بازار کار
 رییس جهاددانشگاهی مطرح کرد

 بایدها و نبایدهای پیشرفت و توسعه کشور

 

دانشجویی طریق جاوید در حرم مطهر برگزار می -اختتامیه دهمین رویداد ملی، فرهنگی

 شود

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  1۴:3۰ - خبرگزاری دانشجو

دانشجویی طریق جاوید،  -عباسی بیان کرد: مراسم اختتامیه دهمین رویداد ملی، فرهنگی

همزمان با سی و دومین سالگرد ارتحال بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی، با حضور یادگار 

فرزانه حضرت امام، آیت الله سید حسن خمینی، تولیت حرم مطهر، حجت الاسلام و 

ه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( و سید حمید رضا طیبی رئیس المسلمین کمساری، رییس مؤسس

 در مرقد مطهر امام خمینی )ره( رگزار می شود 1۴۰۰خرداد ماه  1۰روز دوشنبه  جهاددانشگاهی

  سایت دیگر: ۴

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  17:۰۳ - ایکنا

 آئین اختتامیه دهمین رویداد ملی طریق جاوید برگزار می شود

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  17:5۰ - خبرگزاری صدا و سیما
 ارتحال امام خمینی )ره( همزمان با سالگرد

 "طریق جاوید "دانشجویی -خرداد؛ اختتامیه رویداد ملی، فرهنگی 1۰

 1۴۰۰خرداد  ۰1به شن 19:۰3 - آریا

 خرداد 1۰دانشجویی طریق جاوید ؛ -برگزاری اختتامیه رویداد ملی، فرهنگی

http://karafarinaneeghtesad.ir/News/SingleNews?Id=125104
https://sccr.ir/News/17299/1/-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%E2%80%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/344972/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%E2%80%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://snn.ir/fa/news/937864/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B7%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://iqna.ir/fa/news/3974360/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF-%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.iribnews.ir/fa/news/3121018/%DB%B1%DB%B0-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF-
http://www.aryanews.com/News/20210529175911547/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%9B-10-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 1۴۰۰خرداد  ۰9یکشنبه  1۰:15 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 ر می شودآیین اختتامیه دهمین رویداد طریق جاوید در حرم مطهر برگزا

 

 معرفی ایده های برتر مرکز نوآوری و شتابدهی جهاددانشگاهی استان مرکزی

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  1۴:27 - ایسنا

استان مرکزی، اولین نشست  دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی 

رمایه گذاری مرکز نوآوری و شتابدهی جوانان استان مرکزی شورای جذب و پذیرش و س

استان مرکزی، نمایندگان اداره کل ورزش و جوانان و  جهاددانشگاهیبا حضور سرپرست 

 استان جهاددانشگاهیدر سالن جلسات  دانشگاهی جهاددستگاه های اجرایی استان، صنعتگران و معاونین 

 برگزار شد

  سایت دیگر: ۲

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  1۴:33 - برخط نیوز

 جهاددانشگاهی استان مرکزیمعرفی ایده های برتر مرکز نوآوری و شتابدهی 

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  15:۴1 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 معرفی ایده های برتر مرکز نوآوری و شتابدهی جهاددانشگاهی استان مرکزی

 

 /کیمیای جمعیت/

 درصدی می کنند ۵8درصدی که کار  ۵

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  12:11 - ایسنا

http://econews.ir/fa/content/3026790
https://www.isna.ir/news/1400030805876/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%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%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
https://www.barkhat.news/technology/162228240318/introducing-the-top-ideas-of-the-innovation-and-acceleration-center-of-jihad-university-of-markazi-province
http://econews.ir/fa/content/3025992
https://www.isna.ir/news/1400030805693/5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-50-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


 

 

 

 

۳۰ 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

سال فعالیت، تأسیس  3۰طی  دانشگاهی جهادحاصل تلاش پژوهشگران پژوهشگاه رویان 

پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول های بنیادی، پژوهشکده زیست فناوری، 

پژوهشکده پزشکی تولید مثل، همچنین تأسیس مرکز خدمات تخصصی شامل مرکز فوق 

دیابت، چاقی و متابولیسم است و شاید یکی از موفق ترین تخصصی درمان ناباروری، مرکز سلول درمانی، مرکز 

فعالیت های این مجموعه درمان ناباروری بوده است که با ارتقای کیفیت، در نقاط مختلف کشور فعال شده 

 است

  سایت دیگر: ۲

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  12:11 - برخط نیوز

 درصدی می کنند 5۰درصدی که کار  5

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  13:13 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 درصدی می کنند 5۰درصدی که کار  5

 

 م تشکیل جلسه دادشورای راهبردی توسعه مشاغل خانگی در ق

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  12:۰2 - ایسنا

سومین شورای راهبردی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان قم در استانداری قم با 

حضور مهندس مهرداد غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم، دکتر محمد 

واحد استان و مدیران کل دستگاه های اجرایی استان  دانشگاهی جهادحیدری رئیس 

 برگزار شد

  سایت دیگر: ۰

 1۴۰۰خرداد  ۰9یکشنبه  ۰9:5۰ - روزنامه بازار کار

 شورای راهبردی توسعه مشاغل خانگی در قم تشکیل جلسه داد

https://www.barkhat.news/technology/162227442333/5-who-do-50-work
http://econews.ir/fa/content/3025728
https://www.isna.ir/news/1400030805675/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%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-%D9%82%D9%85-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/344970/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%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-%D9%82%D9%85-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF


 

 

 

 

۳1 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 

 /برندینگ در گردشگری/

 زیارت، اصلی ترین عنصر برندینگ شهر مشهد

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  1۰:51 - ایسنا

درمورد ضرورت و فواید ایجاد  جهاددانشگاهیعضو هیأت علمی پژوهشکده گردشگری 

برندینگ در حوزه گردشگری و به تعبیری برندسازی در زمینه مکان و مقاصد گردشگری 

بیان کرد: این موضوع کاملا واضح است هرچه موضوع برندینگ و یا تصویر ذهنی مخاطبان 

مقاصد گردشگری کشور، با نیازها، خواسته ها و تمایلات گردشگران و مخاطبان همراه و هم راستا باشد و از 

 تصویر ذهنی مناسبی ایجاد کند، در نهایت سبب افزایش و جذب بیشتر گردشگر می شود

  سایت دیگر: ۵

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  1۰:57 - برخط نیوز

 زیارت، اصلی ترین عنصر برندینگ شهر مشهد

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  11:1۰ - گردشبان

 زیارت، اصلی ترین عنصر برندینگ شهر مشهد

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  11:23 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 زیارت، اصلی ترین عنصر برندینگ شهر مشهد

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  11:۴۰ - باشگاه خبرنگاران

 زیارت، اصلی ترین عنصر برندینگ شهر مشهد

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  1۳:11 - بازار مشترک

 ی ترین عنصر برندینگ شهر مشهدزیارت، اصل

 

 سالگی این پژوهشگاه مطرح کرد: ۳8دکتر شاهوردی در آستانه 

https://www.isna.ir/news/1400030805568/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://www.barkhat.news/art/162226956825/pilgrimage-the-main-branding-element-of-mashhad
http://gardeshban.ir/fa/news/40695/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/3025401
https://www.yjc.news/fa/news/7771905/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://baazaarmoshtarak.ir/news/id/14529/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF


 

 

 

 

۳2 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی، نماد رویش خودباوری و توانمندی

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  ۰9:55 - خبرگزاری صدا و سیما

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

؛ آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی در این زمینه دانشگاهی جهادومی نقل از روابط عم

پژوهشکده زیست "پژوهشکده شامل:  3سال،  3۰گفت: حاصل تلاش پژوهشگران در این 

پژوهشکده پزشکی تولید "در تهران و  "پژوهشکده زیست فناوری"، "شناسی و فناوری سلول های بنیادی

 مشغول فعالیت و ارائه خدمات هستند دانشگاهی جهادگاه رویان در اصفهان است که در قالب پژوهش "مثل

  سایت دیگر: ۰

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  15:۰9 - آریا

 جهاددانشگاهی، نماد رویش خودباوری و توانمندیپژوهشگاه رویان 

 

 در سلسله نشست صندلی تجربه مرکز منش جهاددانشگاهی زنجان عنوان شد؛

 متفاوت بودن؛ کلید موفقیت در تولید و تجارت

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  ۰9:1۰ - ایسنا

ارتقای مهارت های فردی و اجتماعی جوانان و استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت های عظیم 

نیروی جوان، مستعد و تحصیل کرده کشور در راستای تحقق توسعه پایدار فرهنگی، 

تفاهم نامه منعقده بین  آموزشی، اجتماعی، ورزشی، کارآفرینی و اشتغال، یکی از اهداف

 است جهاددانشگاهیوزارت ورزش و جوانان و 

  سایت دیگر: ۰

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  ۰9:۴۴ - روزنامه بازار کار
 در سلسله نشست صندلی تجربه مرکز منش جهاددانشگاهی زنجان عنوان شد؛

 متفاوت بودن؛ کلید موفقیت در تولید و تجارت

https://www.iribnews.ir/fa/news/3120308/%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-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://www.aryanews.com/News/20210529150646339/%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%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://www.isna.ir/news/1400030805438/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/344931/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%9B-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA


 

 

 

 

۳3 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 

 معرفی سایبر پارک ها در یک کتاب

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  ۰1:17 - ایسنا

سایبر پارک به واسطه روش های  قزوین اظهار کرد: دانشگاهی جهادمدیر اجرایی انتشارات 

مختلف اجرا و استفاده از فناوری های دیجیتالی، درون نوع جدیدی از پاسخ لحظه ای و 

قابل ارتباط، اشتراک گذاری و یکپارچه کردن مکان های عمومی رشد می کنند، در این 

 صورت بعد فیزیکی فضا تبدیل به شکل نامشخص تر ولی فعال تری از تعامل می شود

  سایت دیگر: ۲

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  ۰1:11 - برخط نیوز

 معرفی )سایبر پارک ها( در یک کتاب

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  ۰9:۴۰ - زاری اقتصادی ایرانخبرگ

 معرفی سایبر پارک ها در یک کتاب

 

 حقوق عامه درغربالگری سلامت جنین و سقط درمانی

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  ۰۳:2۰ - روزنامه سپید

 2125ابن سینا، از بین  دانشگاهی جهاددر مطالعه مرکز تحقیقات پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی 

درصد 5/95مورد مثبت یافت شد و از بین  9۴مادر باردار تحت بررسی در یکی از مراکز استاندارد، تعداد 

Dderr- erictovr موالید، هیچ یک مبتلا به عوارض مورد نظر نبودند 

https://www.isna.ir/news/1400030805389/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://www.barkhat.news/art/16222600228/introduction-cyber-parks-in-a-book
http://econews.ir/fa/content/3025209
http://sepidonline.ir/d/82806-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.html


 

 

 

 

۳۴ 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 

 سال بعد از تحقق یک رویا ۳8ئو / رویان ، وید

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  ۰5:23 - ایسنا

 تصویربردار و تدوینگر: نوید مرسلی / خبرنگار: سمیه ایمانیان

  سایت دیگر: ۰

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  ۰۳:2۴ - آقای خبر

 سال بعد از تحقق یک رویا 3۰ویدئو / رویان ، 

 

 ساله شد؛ ۳8پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی 

 نگاهی به سه دهه فعالیت پژوهشگاه رویان در عرصه های مختلف

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  ۰2:33 - ایسنا

به همت زنده یاد دکتر سعید کاظمی  جهاددانشگاهیبه گزارش ایسنا، پژوهشگاه رویان 

خردادماه  1علوم پزشکی ایران در  دانشگاهی جهادآشتیانی و جمعی از پژوهشگران در 

به عنوان مرکز جراحی محدود با هدف ارائه خدمات درمانی به زوج های نابارور  137۰سال 

 و پژوهش و آموزش در زمینه علوم باروری و ناباروری تأسیس شد

  دیگر:سایت  ۲

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  13:23 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 نگاهی به سه دهه فعالیت پژوهشگاه رویان در عرصه های مختلف

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  21:۰۴ - اترکعصر 

https://www.isna.ir/news/1400030705279/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7
https://aghayekhabar.ir/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C-%DB%B3%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88/
https://www.isna.ir/news/1400030705135/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%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%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81
http://econews.ir/fa/content/3025738
http://www.atraknews.com/new.aspx?id=2840644
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 ساله شد؛ 3۰پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی 
 نگاهی به سه دهه فعالیت پژوهشگاه رویان در عرصه های مختلف

 

 جهت تامین نیروی انسانی متخصص

 فراخوان جذب نیروی امریه سربازی در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

 1۴۰۰خرداد  ۰7جمعه  21:19 - روزنامه بازار کار

ن در نظر دارد جهت تامی جهاددانشگاهیمرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به 

نیروی انسانی متخصص از میان فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد اقدام به جذب 

 نیروی امریه کند

 

 از میان فارغ التحصیلان مقطع دکتری

 پژوهشگاه ابن سینا جهاددانشگاهی نیرو جذب می کند

 1۴۰۰خرداد  ۰7جمعه  1۳:1۴ - روزنامه بازار کار

ابن سینا از میان فارغ -جهاددانشگاهیپژوهشگاه علوم و فناوری های نوین زیستی 

 التحصیلان مقطع دکتری اقدام به جذب نیرو می کند

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/344916/%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%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
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/344915/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%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


 

 

 

 

۳۳ 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 

 با این گیاه دیابت را درمان کنید

 1۴۰۰خرداد  ۰7جمعه  1۴:5۴ - بهداشت نیوز

، دکتر حسن فلاح جهاددانشگاهیبه نقل از روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی 

حسینی محقق در زمینه دیابت و عضو هیات علمی این پژوهشکده با اشاره به این که 

گیاه دارویی در کاهش میزان گلوکز خون و یا کاهش  12۰۰تاثیر مثبت بیش از  تاکنون

سال گذشته تحقیقات آزمایشگاهی و همچنین  2۰تا  1۰عوارض ناشی از آن شناخته شده است، عنوان کرد: در 

ها  آنبالینی متعددی روی گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان دیابت انجام گرفته است که در تعدادی از 

 اثرات قابل ملاحظه ای در کاهش گلوکز خون بیماران دیابتی مشاهده شده است

 

 یک هفته با کتاب؛

 آغاز ثبت نام بهارانه کتاب و افتتاح کتابشهر بوشهر

 1۴۰۰خرداد  ۰7جمعه  ۰9:1۰ - خبرگزاری مهر

خبر از موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران شروع می شود و سپس با  2ه با گزارش این هفت

 تهران ادامه پیدا می کند دانشگاهی جهاداخباری از دانشنامه ایرانیستیکا و سازمان 

  سایت دیگر: ۰

 1۴۰۰خرداد  ۰7جمعه  11:37 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 آغاز ثبت نام بهارانه کتاب و افتتاح کتابشهر بوشهر

https://behdasht.news/fa/news-details/188483/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF/
https://www.mehrnews.com/news/5220187/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://econews.ir/fa/content/3024627
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 

 گفت وگوی ایسنا با رئیس پژوهشگاه رویان در آستانه سی امین سالگرد؛

 پژوهشگاه رویان، نماد رویش خودباوری و توانمندی/ نهالی که به درخت پُرثمر تبدیل شد

 1۴۰۰خرداد  ۰7جمعه  ۰3:5۰ - ایسنا

به  137۰خرداد سال  1)رویان(؛ نهال نوپایی که  دانشگاهی جهادپژوهشگاه علوم سلولی 

ته کاش دانشگاهی جهاددست زنده یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی و جمعی از پژوهشگران 

سال از عمر فعالیت خود، امروز به درخت پرثمری تبدیل شده است که  3۰شد، با گذشت 

مؤسسه برتر تحقیقاتی  1۰یافته و در جمع  در عرصه ملی و بین المللی به جایگاه درخشان و قابل توجهی دست

 جهان در حوزه تحقیقات ناباروری و روش های کمک باروری قرار گرفته است

  سایت دیگر: ۰

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  11:3۴ - روزنامه بازار کار
 گفت وگوی با رئیس پژوهشگاه رویان در آستانه سی امین سالگرد؛

 درخت پُرثمر تبدیل شد نهالی که به "رویان"

 

 از سوی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی و دانشگاه علم فرهنگ؛

 پنجمین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی در ارومیه برگزار می شود

 1۴۰۰خرداد  ۰۳پنجشنبه  11:52 - ایسنا

آذربایجان غربی ، مرتضی نبی  جهاددانشگاهیبه گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی 

استان با اعلام این خبر اظهار کرد: پنجمین  جهاددانشگاهیزاده، سرپرست معاونت فرهنگی 

آذربایجان غربی و دانشگاه علم و فرهنگ کشور  دانشگاهی جهاددوره این همایش از سوی 

https://www.isna.ir/news/1400030604836/%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-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/344938/%22%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%22-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D9%8F%D8%B1%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400030604638/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C


 

 

 

 

۳1 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

و با مشارکت مراکز دانشگاهی، علمی و نهاد ها و دستگاههای اجرایی و گروههای مرتبط پژوهشی این نهاد و 

 کشور برگزار می شود دانشگاهی جهادنظارت اداره کل مطالعات فرهنگی 

 

 اشتراک می گذارندالبرز و زنجان تجربیات خود در حوزه مشاغل خانگی را به 

 1۴۰۰خرداد  ۰۳پنجشنبه  11:۰۰ - ایسنا

م در این جلسه گفت: در ابتدا، کار البرز ه دانشگاهی جهادمحمود شکریان معاون آموزشی 

مقداری گنگ بود اما در ادامه هدف اصلی به وسیله آقای قاسم پور، آقای آبین و سایر 

دوستان فعال در این طرح مشخص شد و با حمایت های جناب شادمهر و همکارانشان 

 راهبردهایی استفاده شد که به مسیر اصلی رسیدیم

  سایت دیگر: ۵

 1۴۰۰خرداد  ۰۳پنجشنبه  1۴:29 - سپیدار آنلاین

 تراک می گذارندالبرز و زنجان تجربیات خود در حوزه مشاغل خانگی را به اش

 1۴۰۰خرداد  ۰۳پنجشنبه  1۴:39 - روزنامه بازار کار
 در حوزه مشاغل خانگی؛

 رنداستان های البرز و زنجان تجربیات خود را به اشتراک می گذا

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  11:37 - وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 رز در زمینه مشاغل خانگیاشتراک گذاری تجربیات استان های زنجان و الب

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  11:۴9 - آریا

 نجان و البرز در زمینه مشاغل خانگیاشتراک گذاری تجربیات استان های ز

 1۴۰۰خرداد  11سه شنبه  12:51 - خبر یزد

 ن های زنجان و البرز در زمینه مشاغل خانگیاشتراک گذاری تجربیات استا

 

https://www.isna.ir/news/1400030604598/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%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%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.p-sepidar.ir/gozaresh/254130-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%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%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF.html
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/344908/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.mcls.gov.ir/fa/news/240075/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://www.aryanews.com/News/120210601114910328/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://www.yazd-online.ir/Fa/News/194281/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C


 

 

 

 

۳9 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی:

استارت آپ نوآوری در بسته بندی عناب و فرآورده های آن در خراسان جنوبی برگزار می 

 شود

 1۴۰۰خرداد  ۰۳پنجشنبه  ۰9:3۰ - شبستان

خراسان جنوبی ادامه داد: با حمایت این رویداد از ایده های برتر در  جهاددانشگاهیرئیس 

بسته بندی عناب و فرآورده های عناب و ورود این ایده ها به چرخه تولید، زمینه های 

 جدیدی برای سرمایه گذاری و خلق ثروت از عناب به وجود خواهد آمد

  ایت دیگر:س ۵

 1۴۰۰خرداد  ۰۳پنجشنبه  ۰9:57 - ایسنا
 با هدف رسیدن به بهترین ایده بازارپسندی و مارکتینگ؛

 در خراسان جنوبی برگزار می شود "آورده های آننوآوری در بسته بندی عناب و فر"استارت آپ 

 1۴۰۰خرداد  ۰۳پنجشنبه  11:12 - پایگاه خبری خاورستان

 استارت آپ نوآوری در بسته بندی عناب و فرآورده های آن در خراسان جنوبی برگزار می شود

 1۴۰۰خرداد  ۰۳پنجشنبه  13:2۴ - خبرگزاری برنا
 همت مرکز نوآوری عناب علمی کاربردی جهاددانشگاهی استان: به

 استارت آپ نوآوری در بسته بندی عناب و فرآورده های آن در خراسان جنوبی برگزار می شود

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  11:۰9 - روزنامه بازار کار
 به همت مرکز نوآوری عناب علمی کاربردی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی؛

 استارت آپ نوآوری در بسته بندی عناب و فرآورده های آن برگزار می شود

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  22:39 - بورس نیوز
 ردی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی برگزار می کند؛مرکز نوآوری عناب موسسه علمی کارب

 برگزاری رویداد شتاب با موضوع نوآوری در بسته بندی عناب و فرآورده های عناب

 

 در بیست و نهمین نشست شورای علمی و فناوری پارک علم و فناوری البرز با حضور مسئولان ملی و استان تأکید شد

http://shabestan.ir/detail/News/1060716
https://www.isna.ir/news/1400030604553/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.khavarestan.ir/news/100164/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%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%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1184757
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/344935/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%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
https://www.boursenews.ir/fa/news/241570/%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%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8


 

 

 

 

7۰ 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 حمایت واقع بینانه از پارک علم و فناوری البرزعزم مسئولان ملی و استانی برای 

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  2:592 - روزنامه بازار کار

 

به گزارش بازارکار، بیست و نهمین نشست شورای علمی و فناوری پارک علم و فناوری 

البرز با حضور دکتر بهنام طالبی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه فناوری وزارت علوم، 

استانداری البرز، دکتر بهروز تحقیقات و فناوری، دکتر جهانگیر شاهمرادی معاون هماهنگی امور اقتصادی 

بادکو رئیس سازمان تجاری سازی و اشتغال دانش آموختگان، دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و 

، دکتر جمشید شنبه زاده معاون پژوهشی دانشگاه خوارزمی، دکتر ابوالفضل فلاح دانشگاهی جهادفناوری 

خواجه  دانشگاهی جهادبیب اله اصغری رئیس سازمان مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان البرز، دکتر ح

،دکتر اهیدانشگ جهادنصیرالدین طوسی، دکتر شاهین فررئیس مرکز رشد فناوری سلامت پژوهشگاه ابن سینا 

محمد نوری سپهر معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان البرز و همچنین محمدعلیزاده رئیس 

هش و فناوری و تنی چند اعضای صندوق پژوهش و فناوری و اعضای شورای هیئت مدیره صندوق و پژو

 همکاری شرکت های فناور پارک امروز پنجم خرداد در پارک علم و فناوری البرز برگزار شد

  سایت دیگر: ۰

 1۴۰۰خرداد  ۰۳پنجشنبه  13:1۴ - سپیدار آنلاین

 واحد فناور و دانش بنیان 2۰1حمایت پارک علم و فناوری البرز از 

 

 معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی مطرح کرد:

 بروزرسانی خدمات آموزشی در جهاددانشگاهی مبتنی بر فضای مجازی

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  21:۰7 - ایسنا

استان گیلان  جهاددانشگاهیمهدی باصولی امروز در حاشیه جلسه شورای معاونین سازمان 

هار کرد: گیلان به واسطه اقلیم و طبیعت منحصر به فرد، مردمان در گفت وگو با ایسنا اظ

 دانشگاهی جهادسخت کوش دارای ظرفیت های بی نظیری است و خوشبختانه سازمان 

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/344888/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%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
http://www.p-sepidar.ir/ejtemayi/254112-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%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%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86.html
https://www.isna.ir/news/1400030504405/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C


 

 

 

 

71 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 جهاددانشگاهیگیلان با وجود این پتانسیل ها، زمینه ای را برای فعالیت انتخاب کرده است که در مجموعه 

 منحصر به فرد است

  سایت دیگر: ۳

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  22:2۴ - خبرگزاری اقتصادی ایران

 بروزرسانی خدمات آموزشی در جهاددانشگاهی مبتنی بر فضای مجازی

 1۴۰۰خرداد  ۰۳پنجشنبه  2:511 - مهرصبا

 بروزرسانی خدمات آموزشی در جهاد دانشگاهی مبتنی بر فضای مجازی

 1۴۰۰خرداد  ۰7جمعه  21:2۴ - روزنامه بازار کار
 معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی مطرح کرد:

 بروزرسانی خدمات آموزشی در جهاددانشگاهی مبتنی بر فضای مجازی

 

 شنبلیله گیاهی موثر در درمان دیابت

 1۴۰۰خرداد  ۰5رشنبه چها 17:12 - ایسنا

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

حسن فلاح حسینی محقق در زمینه دیابت و عضو هیات علمی این پژوهشکده با اشاره به 

گیاه دارویی در کاهش میزان گلوکز خون و یا  12۰۰این که تاکنون تاثیر مثبت بیش از 

سال گذشته تحقیقات آزمایشگاهی و  2۰تا  1۰اهش عوارض ناشی از آن شناخته شده است، عنوان کرد: در ک

همچنین بالینی متعددی روی گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان دیابت انجام گرفته است که در تعدادی 

 شده است از آن ها اثرات قابل ملاحظه ای در کاهش گلوکز خون بیماران دیابتی مشاهده

  سایت دیگر: ۲۷

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  17:1۳ - برخط نیوز

 شنبلیله گیاهی موثر در درمان دیابت

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  11:۰3 - برترین ها

 مان دیابتگیاهی موثر در در

http://econews.ir/fa/content/3023683
https://mehre-saba.ir/iran-world/67617/
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/344917/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400030504284/%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://www.barkhat.news/technology/162203310269/herbal-fenugreek-is-effective-in-treating-diabetes
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1122045/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  11:۰5 - ی قلمپایگاه خبر

 شنبلیله گیاهی موثر در درمان دیابت

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  11:17 - تیک

 گیاهی موثر در درمان دیابت

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  11:29 - تصویر روز

 گیاهی موثر در درمان دیابت

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  11:3۰ - اقتصاد نیوز

 شنبلیله گیاهی موثر در درمان دیابت

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  11:57 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 رمان دیابتشنبلیله گیاهی موثر در د

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  19:۴9 - صبحانه انلاین

 گیاهی موثر در درمان دیابت

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  21:۰۳ - باشگاه خبرنگاران

 شنبلیله گیاهی موثر در درمان دیابت

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  21:51 - بهداشت نیوز

 این سبزی خانگی، داروی گیاهی دیابت است!

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  22:11 - شفا آنلاین

 گیاهی موثر در درمان دیابت

 1۴۰۰خرداد  ۰۳پنجشنبه  ۰3:33 - ناطقان

 شنبلیله گیاهی موثر دردرمان دیابت

 1۴۰۰خرداد  ۰۳پنجشنبه  ۰3:۴۰ - دنیای اقتصاد

 درمان دیابت با این گیاهان فوق العاده

 1۴۰۰خرداد  ۰۳جشنبه پن ۰5:۰3 - ایسکانیوز

 شنبلیله گیاهی موثر در درمان دیابت

 1۴۰۰خرداد  ۰۳پنجشنبه  ۰1:21 - باتو تابناک

 گیاهی موثر در درمان دیابت

 1۴۰۰خرداد  ۰۳پنجشنبه  ۰1:21 - آنلاین۵۵

 درمان دیابت با گیاهان دارویی

 1۴۰۰خرداد  ۰۳پنجشنبه  ۰9:2۴ - گردشبان

 ی گیاهی دیابت است!این سبزی خانگی، دارو

 1۴۰۰خرداد  ۰۳پنجشنبه  13:۰2 - خوزنا

https://qalamna.ir/fa/news/368422/%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA
http://tik.ir/fa/news/342219/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://tasvirrooz.ir/101771/
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/415103-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA
http://econews.ir/fa/content/3023511
http://sobhanehonline.com/fa/news/245502/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://www.yjc.news/fa/news/7769807/%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://behdasht.news/fa/news-details/188439/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA!/
http://shafaonline.ir/fa/news/281662/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA
http://nateghan.ir/fa/news/274124/%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%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%86-62/3767954-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://www.iscanews.ir/news/1097100/%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://tabnakbato.ir/fa/news/212736/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://www.55online.news/fa/tiny/news-203333
http://gardeshban.ir/fa/news/40612/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.khoozna.ir/view-103887-%20%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA.html
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 شنبلیله گیاهی موثر در درمان دیابت

 1۴۰۰خرداد  ۰۳پنجشنبه  13:53 - حامیان ولایت

 این سبزی خانگی، داروی دیابت است!

 1۴۰۰خرداد  ۰۳پنجشنبه  1۳:2۴ - میهن نوین

 موثر در درمان دیابتشنبلیله گیاهی 

 1۴۰۰خرداد  ۰۳پنجشنبه  17:11 - همشهری

 گیاهی موثر در درمان دیابت |خواص شگفت انگیز شنبلیله 

 1۴۰۰خرداد  ۰۳پنجشنبه  11:29 - خبر اتحاد

 گیاهی موثر در درمان دیابت

 1۴۰۰خرداد  ۰۳پنجشنبه  11:3۳ - را نیوزٰ  شهرآ

 آشنایی با خواص شگفت انگیز شنبلیله

 1۴۰۰خرداد  ۰7جمعه  ۰5:۰1 - روز پلاس

 گیاهی برای درمان دیابت

 1۴۰۰خرداد  ۰1ه شنب ۰7:۰۳ - جام جم
 طب سنتی

 این سبزی خانگی، داروی گیاهی دیابت است

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  11:2۳ - کرمانشاه تیتر

 این سبزی خانگی، داروی گیاهی دیابت است

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  22:۰۰ - پایگاه خبری نما

 این سبزی خانگی، داروی گیاهی دیابت است

 

 باشد آموزش باید خلاقانه و اشتغال محور

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  15:27 - ایسنا

جنوب کرمان با اشاره به تبیین  جهاددانشگاهیامروز در دیدار با مدیر  "محمد رضانژاد"

اهداف همکاری های مشترک در امر آموزش گفت: در آموزش ها توانمندسازی جامعه 

 فراهم کنندهدف مد نظر است که باید خلاقانه وده و زمینه ایجاد شغل را 

http://ehavadar.com/fa/news-details/243172/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA!/
https://mihannovin.ir/112208-2/
https://www.hamshahrionline.ir/news/603866/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA
http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/146882
https://shahraranews.ir/fa/news/68669/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87
http://roozplus.com/fa/news/199698/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://jamejamonline.ir/fa/news/1317893/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://kermanshahtitr.ir/35399/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.namanews.com/News/282152/-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400030504181/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF


 

 

 

 

7۴ 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 

 دلیل برای استفاده نکردن از محلول ضدعفونی کننده الکلی ۵

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  15:۰2 - خبرگزاری علمی و فناوری

 

وی عنوان کرد: در نهایت آزمایشات تکمیلی بر روی این محصول در دانشگاه های علوم پزشکی اراک و 

پزشکی تهران تایید کرد که این محلول توانایی از بین بردن طیف بسیار وسیعی  آزمایشگاه مرجع دانشگاه علوم

از باکتریها، ویروس ها و قارچ ها را دارد و تولید مشترک آن در قالب یک همکاری مشترک بین مخترعین و 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز گردید دانشگاهی جهادمجموعه 

 

 ای علمی بین المللیآموزش نحوه جست وجو در پایگاه ه

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  13:۴5 - ایسنا

، نحوه کار با سامانه ocioecmبه گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، نحوه کار با سامانه 

لمی کشور، پژوهش های علوم و فناوری اطلاعات ایران، جست وجو در بانک کنفرانس ع

، دسترسی به پایان نامه های دانشجویان دانشگاه دانشگاهی جهادپایگاه اطلاعات علمی 

های داخل کشور، آموزش جست وجوی علمی با گوگل پژوهشگر، آموزش جست وجوی علمی با گوگل، معرفی 

 جست وجوی ابزارهای کنترل سرقت ادبی و شناسایی مجلات مناسب، نحوه کار با سامانه اسکوپوس، آموزش

، آموزش کامل نحوه دسترسی به پایان نامه های دانشجویان دانشگاه های دنیا، نحوه دسترسی siwعلمی با 

به مقالات علمی به صورت رایگان، معرفی پایگاه های داده بین الملل ی، نحوه دانلود کتاب به صورت رایگان و 

 این کارگاه استمعرفی ناشران برتر دنیا و وبسایت های آن ها سرفصل های 

http://www.stnews.ir/content/news/96311/5-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400030504049/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AC%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 

 استقبال از نوغانداری در چهار محال و بختیاری

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  13:۴2 - همشهری

 جهادبه گزارش همشهری آنلاین، یکی دوسال است که طرح نوغانداری با اجرای کلاس های آموزشی از سوی 

ه های چهار محال و بختیاری در استان به اجرا درآمده که درآمد اقتصادی خوب این رشته از رست دانشگاهی

 کشاورزی موجب شده تا افراد بیشتری نسبت به فعالیت در حوزه رقبت نشان دهند و پای کار بیایند

 

 فرصت برای حضور استارت آپ های فناورمحور در مسیر مزرعه تا سفره ۴888وجود بیش از 

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  13:23 - ایسنا

در میتاپارک کشاورزی و  دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا، الهام فهام ، عضو هیئت علمی 

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با محوریت حل نوآورانه چالش های  منابع طبیعی

کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به کاربرد نوآوری در موفقیت کسب و کار گفت: در 

اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی کشور ما، جای استارت آپ های حوزه کشاورزی بسیار خالی است و تعداد 

در کشور نیز در بخش خدماتی فعالیت می کنند و بخش فناور محور کشاورزی  محدود استارت آپ های موجود

 مغفول مانده است

  سایت دیگر: ۴

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  13:21 - برخط نیوز

 فرصت برای حضور استارت آپ های فناورمحور در مسیر مزرعه تا سفره ۴۰۰۰وجود بیش از 

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  15:29 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 فرصت برای حضور استارت آپ های فناورمحور در مسیر مزرعه تا سفره ۴۰۰۰وجود بیش از 

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  11:29 - روزنامه بازار کار

https://www.hamshahrionline.ir/news/603661/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%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
https://www.isna.ir/news/1400030504018/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1
https://www.barkhat.news/technology/162201936365/there-are-more-than-4000-opportunities-for-technology-based-startups-to-be-present-on-the-farm-to-table-route
http://econews.ir/fa/content/3023227
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/344937/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%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%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی:
 فرصت برای حضور استارت آپ های فناورمحور در مسیر مزرعه تا سفره ۴۰۰۰وجود بیش از 

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  23:5۴ - بورس نیوز
 عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی:

 جای استارت آپ های حوزه کشاورزی خالی است

 

 در حوزه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی؛

 جهاددانشگاهی و سازمان بسیج سازندگی استان سمنان تفاهم نامه همکاری امضا کردند

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  13:۰9 - ایسنا

استان سمنان در جلسه امضای این تفاهم نامه گفت:  جهاددانشگاهیحسن رهایی رئیس 

و سازمان بسیج سازندگی دارای روحیه مشترک انقلابی و جهادی هستند  جهاددانشگاهی

 و هم افزایی و تجمیع فعالیت های گزین در این دو نهاد بسیار ارزشمند و مفید است

 

 تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل بهزیستی استان و جهاد دانشگاهی امضا شد

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  13:۰9 - سازمان بهزیستی کشور

عسگری افزود: با توجه به وضعیت موجود، اشتغال جامعه هدف به عنوان مهمترین دغدغه 

توانمندسازی آنها در اولویت فعالیت های بهزیستی قرار دارد و در این زمینه به تعامل  برای

در جهت آموزش مهارت های لازم و فراهم کردن زمینه ورود این افراد  دانشگاهی جهادبا 

 به بازار کار نیاز می باشد

https://www.boursenews.ir/fa/news/241571/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%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%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400030503999/%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%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%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
https://www.behzisti.ir/news/37015/%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%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

  سایت دیگر: ۰

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  15:۴۳ - ایسنا

 انعقاد تفاهم نامه همکاری میان سازمان بهزیستی و جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری

 

 زمان ارسال آثار به کنگره بین المللی رویان تمدید شد

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  12:1۳ - ایرنا

مقاله تا این  1۴۰، دکتره ارسال دانشگاهی جهادبه گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی 

لحظه به دبیرخانه این کنگره اشاره کرد و افزود: براساس تجربه های گذشته، در مهلت 

برابری تعداد مقالات دریافتی  3تا  2یانی ارسال خلاصه مقالات به دبیرخانه کنگره، افزایش پا

 تمدید شده است 1۴۰۰خرداد  1۰را شاهد هستیم؛ از همین رو، مهلت ارسال خلاصه مقالات تا 

 

 افکارسنجی این دوره از انتخابات چه تفاوتی با دوره های قبلی دارد؟

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  11:۴۰ - شعار سال

ا داشتن است که ب یکی از مراکز افکارسنجی مشهور و معتبر داخلی، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا(

 استان ها تعریف می شود دانشگاهی جهاداستان کشور ذیل معاونت فرهنگی  31شعبه فعال در  31

  سایت دیگر: ۰

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  15:37 - الف

 ارزیابی نکنندنظرسنجی آمده تا از داخل ماشین مردم را 

https://www.isna.ir/news/1400030504203/%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%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%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-%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://www.irna.ir/news/84343782/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://shoaresal.ir/fa/news/344187/%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.alef.ir/news/4000305075.html
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 

 متقاضی اردبیلی در طرح مشاغل خانگی انجام شد ۰88پایش سه هزار و 

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  1۰:57 - ایرنا

اردبیل هم گفت: مهم ترین ویژگی طرح ملی توسعه مشاغل استان  دانشگاهی جهادرئیس 

خانگی، توجه به تولید مبتنی بر بازار، توانمندسازی متقاضیان و کاهش وابستگی به وام 

 است

  سایت دیگر: ۳

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  11:51 - شهرخوان

 متقاضی اردبیلی در طرح مشاغل خانگی انجام شد 1۰۰پایش سه هزار و 

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  1۴:۴7 - ایسنا
 رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل:

 طرح مشاغل خانگی به تنوع بخشی و بازنگری رشته های قدیمی می پردازد

 1۴۰۰خرداد  ۰۳پنجشنبه  1۴:۴۴ - روزنامه بازار کار
 رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل:

 شی و بازنگری رشته های قدیمی می پردازدطرح مشاغل خانگی به تنوع بخ

 

 رئیس جهاددانشگاهی استان زنجان تاکید کرد

 لزوم پیش گیری از خام فروشی گیاهان دارویی در کشور

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  1۰:33 - ایسنا

خردادماه( در جلسه امضای تفاهم نامه همکاری مشترک  5کامران جعفری صبح امروز )

، قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه انصارالمهدی )عج( استان زنجان و جهاددانشگاهیبین 

https://www.irna.ir/news/84343580/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%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-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://shahrkhan.ir/51987/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD
https://www.isna.ir/news/1400030504143/%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-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/344911/%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-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400030503755/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%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-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

توسعه ای در راستای اجرای طرح ملی توسعه  -دشت آندیا برای اجرای قرارداد پژوهشی شرکت گل های 

مشاغل خانگی در استان، اظهار کرد: طرح مشاغل خانگی در کشورهایی مثل چین با الگوی فعلی انجام و بسیار 

ورت یارانه ها به ص موفق بود و شرط موفقیت این طرح در کشور نیز انجام کامل فرآیند اجرایی و توجه به ارائه

 بجا و متمرکز است

 

 دبیر اجرایی بیست و دومین کنگره بین المللی رویان تأکید کرد

اهمیت استمرار برنامه های مهم علمی در شرایط مختلف/ کرونا، یکی از محورهای مورد بحث 

 در کنگره رویان

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  ۰۴:2۴ - ایسنا

این موضوع تاحدودی باعث نگرانی در برگزاری کنگره سال گذشته رویان شد؛ اما به لطف 

، یکی از نخستین رویدادهای دانشگاهی جهادپژوهشگاه رویان و خدا و همت همکاران در 

بزرگ علمی که در کشور به صورت مجازی برگزار شد، بیست و یکمین کنگره بین المللی 

 رویان بود

  سایت دیگر: ۲

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  ۰5:1۳ - خبرگزاری اقتصادی ایران

 اهمیت استمرار برنامه های مهم علمی در شرایط مختلف/ کرونا، یکی از محورهای مورد بحث در کنگره رویان

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  ۰۳:1۴ - آقای خبر

 اهمیت استمرار برنامه های مهم علمی در شرایط مختلف/ کرونا، یکی از محورهای مورد بحث در کنگره رویان

دانشگاهی استان کرمان: حمایت از ایده های برتر در بحث تولید و اشتغال از رییس جهاد

 اهمیت ویژه ای برخوردار است

 1۴۰۰خرداد  ۰۴سه شنبه  21:25 - نشانه نیوز

https://www.isna.ir/news/00061680394/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2
http://econews.ir/fa/content/3022484
https://aghayekhabar.ir/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1/
http://www.neshanenews.ir/?p=101729
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

یت در مرکز تجاری سازی فناوری و اشتغال استان کرمان خاطرنشان کرد: لازمه موفق جهاددانشگاهیرییس 

دانش آموختگان حمایت از ایده های برتر در بحث تولید و اشتغال می باشد و امید است بتوانیم در این راستا 

 موفق عمل کنیم

 

 کاهش تپش قلب با گیاه بالنگو

 1۴۰۰خرداد  ۰۴سه شنبه  1۳:۴7 - ایسنا

خراسان جنوبی با اشاره به  جهاددانشگاهیتخصصی گیاهان دارویی مدیر مرکز خدمات 

این که خیسانده دانه این گیاه نفخ معده را از بین برده و یبوست را رفع می کند، افزود: 

بالنگو، مقوی قلب بوده، برای رفع وحشت و خفقان همراه با گلاب کاربرد دارد و برای 

 ب مفید بوده و برای دل پیچه و شکم روی موثر استدرمان کولیت و اسهال خونی همراه با گلا

  سایت دیگر: ۰۳

 1۴۰۰خرداد  ۰۴سه شنبه  1۳:52 - برخط نیوز

 کاهش تپش قلب با گیاه بالنگو

 1۴۰۰خرداد  ۰۴سه شنبه  17:23 - پایگاه خبری قلم

 لنگوکاهش تپش قلب با گیاه با

 1۴۰۰خرداد  ۰۴سه شنبه  17:۴۰ - خبرگزاری اقتصادی ایران

 کاهش تپش قلب با گیاه بالنگو

 1۴۰۰خرداد  ۰۴سه شنبه  17:۴7 - حامیان ولایت

 کاهش تپش قلب با گیاه بالنگو

 1۴۰۰خرداد  ۰۴سه شنبه  11:1۰ - برترین ها

 لب با گیاه بالنگوکاهش تپش ق

 1۴۰۰د خردا ۰۴سه شنبه  2۰:۰7 - تابناک باتو

 کاهش تپش قلب با گیاه بالنگو

 1۴۰۰خرداد  ۰۴سه شنبه  21:37 - جام جم
 مدیر مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی اعلام کرد؛

https://www.isna.ir/news/1400030403394/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%BE%D8%B4-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%88
https://www.barkhat.news/technology/162194514787/reduce-heart-rate-with-balango-plant
https://qalamna.ir/fa/news/368079/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%BE%D8%B4-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%88
http://econews.ir/fa/content/3022127
http://ehavadar.com/fa/news-details/242741/-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%BE%D8%B4-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%88/
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1121690/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%BE%D8%B4-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%88
https://tabnakbato.ir/fa/news/212613/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%BE%D8%B4-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%88
https://jamejamonline.ir/fa/news/1317490/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%BE%D8%B4-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%88
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 کاهش تپش قلب با گیاه بالنگو

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  ۰1:1۴ - اتحاد خبر

 اه بالنگوکاهش تپش قلب با گی

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  ۰1:31 - خبرگزاری صدا و سیما

 هش تپش قلب با تخم شربتیکا

 1۴۰۰ خرداد ۰5چهارشنبه  2۰:31 - ناطقان

 کاهش تپش قلب با گیاه بالنگو

 1۴۰۰خرداد  ۳۰پنجشنبه  ۰1:۰3 - صراط نیوز

 کاهش تپش قلب با تخم شربتی

 1۴۰۰خرداد  ۰۳ه پنجشنب 11:۰۴ - شمال نیوز

 کاهش تپش قلب با تخم شربتی

 1۴۰۰خرداد  ۰7جمعه  12:۰2 - ی نماپایگاه خبر

 کاهش تپش قلب با گیاه بالنگو

 

 رئیس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی تاکید کرد

 ابزاری مناسب جهت بسط گفتگوی اخلاق مدار، در سطح دانشگاه ها "مناظره"

 1۴۰۰خرداد  ۰۴سه شنبه  1۳:۴۰ - ایسنا

و  دانشگاهی جهادناصر محمدی افزود: ما امروز با ابراز خرسندی از امضای تفاهم نامه با 

گیری تعاملی دوجانبه با نهادی که از دیرباز متولی مناظرات دانشگاهی بوده، فرصت شکل 

پیش آمده را غنیمت دانسته و منتظر توفیقات و تاثیرات اجرایی و عملیاتی این تفاهم نامه 

 و تعامل هستیم

  سایت دیگر: ۳

 1۴۰۰خرداد  ۰۴سه شنبه  1۳:۴۳ - ایکنا

 مدار در سطح دانشگاه ها و میان دانشجویان مناظره؛ ابزاری مناسب جهت بسط گفت وگوی اخلاق

http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/146823
http://www.iribnews.ir/fa/news/3117460/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%BE%D8%B4-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%AA%DB%8C
http://nateghan.ir/fa/news/274143/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%BE%D8%B4-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%88
https://www.seratnews.com/fa/news/559128/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%BE%D8%B4-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%AA%DB%8C
http://www.shomalnews.com/view/217829/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%BE%D8%B4-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%AA%DB%8C/
https://www.namanews.com/News/281926/-%D9%83%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%BE%D8%B4-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%88
https://www.isna.ir/news/1400030403386/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%B7-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7
https://iqna.ir/fa/news/3973737/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%B7-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 1۴۰۰خرداد  ۰۴سه شنبه  17:۴۰ - خبرگزاری اقتصادی ایران

 ابزاری مناسب جهت بسط گفتگوی اخلاق مدار، در سطح دانشگاه ها "مناظره"

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  ۰3:۴3 - پیام مازند

 مناظره ابزاری مناسب جهت بسط گفتگوی اخلاق مدار، در سطح دانشگاه ها

 

همکاری سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی و موسسه خانه کتاب و ادبیات  امضای تفاهم نامه

 ایران

 1۴۰۰خرداد  ۴۰سه شنبه  1۴:۴9 - ایبنا

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا( ، به نقل از روابط عمومی سازمان انتشارات 

، این تفاهم نامه با هدف استفاده متقابل از توانمندی های سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

کتاب و کتابخوانی و حمایت از اقدامات و  و موسسه خانه کتاب در راستای ترویج فرهنگ

 فعالیت های دانشگاهیان در عرصه کتاب، کتابخوانی و نشر منعقد شده است

  سایت دیگر: ۰

 1۴۰۰خرداد  ۰۴سه شنبه  1۴:51 - ایرنا

 ی و خانه کتاب بر همکاریاهتمام انتشارات جهاد دانشگاه

 

مسابقات ملی مناظره دانشجویی مشترک دانشگاه پیام نور و سازمان دانشجویی جهاد 

 دانشگاهی برگزار می شود

 1۴۰۰خرداد  ۰۴سه شنبه  12:35 - خبرگزاری یوپنا

http://econews.ir/fa/content/3022126
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/209862/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%B7-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://www.ibna.ir/fa/naghli/306659/%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%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%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-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84342774/%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%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-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://upna.ir/1400/03/04/%D8%A8%D8%A7-%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%9B-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84/
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

نیز گفت: دانشگاه پیام نور  دانشگاهی جهاددکتر مهدی عباسی رئیس سازمان دانشجویان 

با توجه به گستردگی آن در سطح کشوز و نیز برخورداری از امکانات مناسب می تواند 

 بستر مطلوبی را برای برگزاری مسابقات ملی مناظره دانشجویی باشد

 

 رئیس پژوهشگاه رویان در گفتگو با مهر:

 لجزایرهزار زوج نابارور صاحب فرزند شدند/ تاسیس رویان در ا ۳۵

 1۴۰۰خرداد  ۰۴سه شنبه  11:1۳ - خبرگزاری مهر

وی با بیان اینکه این نیازها بار اقتصادی برای مردم و جامعه داشته گفت: اکنون خدا را 

توانسته همپای کشورهای اروپایی این هزینه ها را از دوش  جهاددانشگاهیشکرگزاریم که 

 مردم بردارد

  سایت دیگر: 8

 1۴۰۰خرداد  ۰۴سه شنبه  12:32 - ایران اکونومیست
 رئیس پژوهشگاه رویان :

 هزار زوج نابارور صاحب فرزند شدند35

 1۴۰۰خرداد  ۰۴سه شنبه  13:19 - انا نیوزد

 هزار زوج نابارور صاحب فرزند شدند/ تاسیس رویان در الجزایر35رئیس پژوهشگاه رویان : 

 1۴۰۰خرداد  ۰۴سه شنبه  17:۴۰ - خبرگزاری اقتصادی ایران

 ر صاحب فرزند شدند/ تاسیس رویان در الجزایرهزار زوج نابارو 35

 1۴۰۰خرداد  ۰۴سه شنبه  17:۴7 - خبرگزاری فارس

 هزار زوج نابارور را صاحب فرزند کرد/ تاسیس شعبه دیگر پژوهشگاه در الجزایر 35رویان 

 1۴۰۰خرداد  ۰۴سه شنبه  11:۰2 - یکتا پرس

 هزار زوج نابارور را صاحب فرزند کرد 35رویان 

 1۴۰۰خرداد  ۰۴سه شنبه  11:32 - ایمنا

 زار زوج نابارور را صاحب فرزند کرده 35رویان 

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  ۰3:31 - پیام مازند

https://www.mehrnews.com/news/5218712/%DB%B3%DB%B5%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1
http://iraneconomist.com/fa/news/382672/%DB%B3%DB%B5%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://dananews.ir/2021/05/25/%D8%B1%D8%A6%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-%DB%B3%DB%B5%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88/
http://econews.ir/fa/content/3022128
https://farsnews.ir/news/14000304000899/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://www.yektapress.com/fa/news/33911/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.imna.ir/news/496171/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/209849/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-35-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 هزار زوج نابارور را صاحب فرزند کرد 35رویان 

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  ۰3:۴5 - صراط نیوز

 کرد هزار زوج نابارور را صاحب فرزند 35رویان 

 

 نشست فتح خرمشهر و دفاع مقدس از منظر امام خمینی)س( ؛

محمدعلی رحمانی: پناه بردن از شرّ بزرگ به شرّ کوچک تر خلاف مشرب امام است/ 

کشورهای عربی به خاطر مسائل وهمی اسرائیل را در کنار ما آورده اند/ ایرانیان مظهر حب 

 الوطن من الایمان هستند

 1۴۰۰خرداد  ۰۴سه شنبه  11:۰2 - جماران

ه از سلسله برنامه های طریق جاوید با موضوع فتح خرمشهر و دفاع مقدس ششمین برنام

از منظر امام خمینی)س( با مشارکت معاونت فرهنگی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 

به صورت مجازی  دانشگاهی جهادخمینی)س( و مرکز امام، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه 

 برگزار شد

 

 قاء سلامت جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی:مدیر کلینیک طب پیشگیری و ارت

 قبل از زایمان، سلامتی را برای فرزندانمان ذخیره کنیم

 1۴۰۰خرداد  ۰۴سه شنبه  ۰9:۴1 - ایسنا

https://www.seratnews.com/fa/news/559070/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-12/1510855-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%88%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400030402794/%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

و با ایسنا اظهار کرد: با توجه به نقش ممتاز سلول های دکتر الهه بایبوردی در گفت وگ

بنیادی خون بند ناف در درمان بیماری های خاص و صعب العلاج ، ایجاد بانک خون بند 

گامی بسیار مهم برای ارتقای سلامتی فرزندان این مرز  جهاددانشگاهیناف رویان توسط 

 بوم بوده است

 

 خرمشهر به فرماندهان دادند هشداری که امام)ره( بعد از آزادسازی

 1۴۰۰خرداد  ۰۴سه شنبه  ۰9:21 - ایکنا

به گزارش خبرنگار ایکنا، به مناسبت روز آزادسازی خرمشهر در قالب دهمین رویداد 

ر حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی فرهنگی و آموزشی طریق جاوید ، نشستی با حضو

رحمانی، با موضوع فتح خرمشهر و دفاع مقدس از منظر امام خمینی)ره( از سوی سازمان 

، مرکز فرهنگی دانشجویی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی و مؤسسه تنظیم و دانشگاهی جهاددانشجویان 

 نشر آثار امام خمینی)ره( برگزار شد

 

 پاسخ داد نتایج یک نظرسنجی

 رای دهندگان به کدام یک از نامزدها تمایل بیشتری دارند؟

 1۴۰۰خرداد  ۰۴سه شنبه  ۰۰:۴7 - ایسنا

به منظور  1۴۰۰اردیبهشت ماه  3۰و  29مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران)ایسپا( در 

سنجش نگرش مردم مشهد درباره انتخابات ریاست جمهوری اقدام به انجام نظرسنجی 

 نموده است

https://iqna.ir/fa/news/3973538/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400030402626/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

  سایت دیگر: ۲

 1۴۰۰خرداد  ۰۴سه شنبه  ۰۰:۴9 - برخط نیوز

 رای دهندگان به کدام یک از نامزدها تمایل بیشتری دارند؟

 1۴۰۰خرداد  ۰۴سه شنبه  ۰1:۴۰ - خبرگزاری اقتصادی ایران

 رای دهندگان به کدام یک از نامزدها تمایل بیشتری دارند؟

 

 معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با بازارکار:

 طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در راستای توسعه کسب و کارهای خانگی تداوم می یابد

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  23:۴5 - روزنامه بازار کار

معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه همایش تجلیل از عملکرد 

بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه طرح 

در سراسر  دانشگاهی جهادملی توسعه مشاغل خانگی از طرح های خوبی است که توسط 

ح ملی توسعه مشاغل خانگی، طرح بسیار خوب در توسعه فعالیت ها و کسب و کشور اجرا می شود گفت: طر

 کارهای خانگی در کشور است و اجرای این طرح در کل کشورجریان دارد

 

 ویژه برنامه شب شعر خرمشهر در جهاد دانشگاهی کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  22:29 - ایسنا

کهگیلویه و بویراحمد، این مراسم  دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی 

کشور همچون زهرا شرعی با حضور شاعران حماسی و اهالی شعر و هنر و موسیقی استان و 

https://www.barkhat.news/political/162188748853/which-candidate-do-voters-prefer-the-most
http://econews.ir/fa/content/3020985
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/344831/%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%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400030302570/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%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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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

زاده، محسن مظلومی، قاسم بدره، رسول هادوری، سید اهورا حسینی، آتریسا قاسمی، نیایش میرزاپور و با 

 خوانندگی استاد کوروش رضوانی برگزار شد

 

 مدیر آموزش و پرورش جیرفت:

 برگزاری دوره های آموزشی برای جامعه فرهنگیان ضرورتی اجتناب ناپذیر است

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  22:25 - ایسنا

جنوب کرمان با اشاره به جایگاه  جهاددانشگاهیدر نشست با مدیر  "مهران سنجری"دکتر

 نظام تعلیم و تربیت در پیشرفت های علمی و 

 

 به میزبانی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری انجام شد؛

 برگزاری کرسی آزاداندیشی با موضوع شورای نگهبان در ترازوی عدالت و عقلانیت

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  15:۰7 - ایسنا

به گزارش ایسنا، کرسی آزاداندیشی و نظریه پردازی سازمان بسیج اساتید چهارمحال و 

 دانشگاهی هادجبختیاری با موضوع شورای نگهبان در ترازوی عدالت و عقلانیت با همکاری 

استان برگزار شد، در این برنامه چهار نفر از صاحب نظران به تبادل نظر پرداختند، مخاطبان 

 از طریق وبینار در این کرسی آزاداندیشی شرکت کردند

https://www.isna.ir/news/1400030302568/%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-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1
https://www.isna.ir/news/1400030302320/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 

 مدیر اداره برنامه ریزی و آموزش جهاد دانشگاهی مازندران خبر داد

 در مازندران "سربازمهارت"اجرای طرح 

 1۴۰۰خرداد  ۰3به دوشن 13:۴2 - ایسنا

دکتر سید مرتضی ساداتی کیادهی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه این طرح طی 

برای  دانشگاهی جهادقرارداد میان وزارت ورزش و جوانان، ستاد کل نیروهای مسلح و 

مهارت افزایی سربازان وظیفه اجرایی خواهد شد، اظهار کرد: این طرح، برای آمادگی فرد 

 نظور ورود به بازار کار پس از اتمام خدمت سربازی در نظر گرفته شده استبه م

  سایت دیگر: ۲

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  13:۴9 - پیک نکا

 در مازندران” سربازمهارت“اجرای طرح 

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  21:35 - پیام مازند

 در مازندران "سربازمهارت"اجرای طرح 

 

 خانگیبرپایی دوره آموزشی پرورش دام سبک در بجنورد برای متقاضیان مشاغل 

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  12:32 - ایسنا

 نبه گزارش ایسنا به نقل از دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی خراسان شمالی، حس

استان اظهار کرد: با توجه به تفاهم نامه  جهاددانشگاهیخوش صفا، معاون آموزشی 

به عنوان مجری با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان کارفرما مقرر  جهاددانشگاهی

 نفر در رشته های مشاغل خانگی راه اندازی شود 5۰۰است ایجاد اشتغال برای 

https://www.isna.ir/news/1400030302201/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://peykneka.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/209510/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%22%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%22-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400030302087/%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-70-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 

 شگاهی سمنان؛به همت مرکز نوآوری جهاددان

 دو وبینار آموزش کارآفرینی در حوزه صنایع دستی و گردشگری در سمنان برگزار شد

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  11:۰1 - ایسنا

علی منصفی راد اظهار کرد: از سلسه رویدادهای مرکز نوآوری و شتابدهی مرکز علمی 

در حوزه صنایع  "تازه شو"و  "صندلی تجربه"سمنان، دو رویداد  جهاددانشگاهیکاربردی 

دستی و گردشگری ویژه علاقه مندان و کارآفرینان در این حوزه در استان سمنان برگزار 

 شد

  سایت دیگر: ۲

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  1۴:۴7 - تابناک سمنان
 اهی سمنان؛به همت مرکز نوآوری جهاددانشگ

 دو وبینار آموزش کارآفرینی در حوزه صنایع دستی و گردشگری در سمنان برگزار شد

 1۴۰۰خرداد  ۰7جمعه  13:15 - خبرگزاری فارس

 وبینار آموزش کارآفرینی در سمنان 2برگزاری 

 

 ی خوزستانتیر؛ پایان نیم سال تحصیلی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاه ۳

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  1۰:15 - ایسنا

نوید سیاه پلو در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: نیم سال تحصیلی جاری یعنی نیم سال 

خوزستان به صورت کاملا  دانشگاهی جهاد، در موسسه آموزش عالی 1۴۰۰-1399دوم 

 الکترونیکی شروع شد

https://www.isna.ir/news/1400030301928/%D8%AF%D9%88-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.tabnaksemnan.ir/fa/news/966296/%D8%AF%D9%88-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://farsnews.ir/news/14000306000229/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400030301861/%DB%B3-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%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
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 

 نشست فتح خرمشهر و دفاع مقدس از منظر امام خمینی )ره( برگزار می شود

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  1۰:15 - خبرگزاری دانشجو

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجوْ، ششمین نشست علمی از سلسله نشست های دهمین رویداد 

ا موضوع فتح خرمشهر و دفاع مقدس از منظر امام خمینی )ره( به همت مرکز فرهنگی ملی طریق جاوید ب

ی و معاونت فرهنگ جهاددانشگاهیدانشجویی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی با همکاری سازمان دانشجویان 

رداد ماه خ 3مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(، همزمان با سالگرد آزاد سازی خرمشهر دوشنبه 

 برگزار می شود 19ساعت  1۴۰۰

 

 آغاز همکاری پژوهشکده گیاهان دارویی و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  1۰:13 - خبرگزاری اقتصادی ایران

نیز با اشاره جایگاه و اهمیت موضوع سلامت، اظهار کرد:  دانشگاهی جهادرییس پژوهشکده گیاهان دارویی 

نگاه ما در پژوهشکده به سمت فناوری و صنعت است و در تلاش هستیم موضوعاتی را انتخاب کنیم که هم 

 مساله محور باشد و هم بتوانیم حلقه واسط بین دانش، فناوری و صنعت باشیم

 

 همکاری های فناورانه مناطق نفتخیز جنوب و جهاد دانشگاهی توسعه می یابد

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  ۰9:۴۴ - پدیده جنوب

https://snn.ir/fa/news/936562/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%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://econews.ir/fa/content/3019777
http://padidehjonoob.ir/1400/03/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D9%88/
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

پایگاه خبری پدیده جنوب؛ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نفتخیز، مهندس احمد محمدی 

کشور  دانشگاهی جهاددر نشست با رئیس و مسئولان  1۴۰۰روز یکشنبه دوم خرداد ماه 

 برتری هایی نسبت دانشگاهی جهادکه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد اظهار داشت: 

به سایر موسسات علمی و پژوهشی کشور دارد و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، تجربیات موفقی با این 

 موسسه از جمله در ساخت مته های حفاری داشته است

  سایت دیگر: ۳

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  1۴:12 - اکونا پرس

 همکاری های فناورانه مناطق نفتخیز جنوب و جهاد دانشگاهی توسعه می یابد

 1۴۰۰خرداد  ۰۴ سه شنبه 11:22 - نفت آنلاین

 همکاری مناطق نفتخیز جنوب و جهاد دانشگاهی

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  13:1۴ - خبر خوزستان
 با توافق مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و رئیس جهاد دانشگاهی؛؛

 همکاری های فناورانه مناطق نفتخیز جنوب و جهاد دانشگاهی توسعه می یابد

 

 از گیاهان دارویی توسعه اشتغال را رقم می زندبهره برداری مناسب 

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  ۰9:37 - ایسنا

در این رویداد که به همت مرکز نوآوری و شتابدهی اردبیل و با همکاری معاونت امور 

جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان به صورت مجازی برگزار شد، عضو هیأت علمی 

استان اردبیل گفت: بهره برداری مناسب از گیاهان دارویی می تواند به  جهاددانشگاهی

 الزایی برای جوانان کمک شایانی کندتوسعه اقتصادی استان و اشتغ

  سایت دیگر: 8

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  1۰:5۰ - روزنامه بازار کار
 رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل:

 غال را رقم می زندبهره برداری مناسب از گیاهان دارویی توسعه اشت

https://www.econapress.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-70/68281-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%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%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://www.naftonline.ir/news/24037/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%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://khabarkhouzestan.ir/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D9%88/
https://www.isna.ir/news/1400030301822/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%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%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/344822/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%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%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 1۴۰۰خرداد  ۰۴سه شنبه  ۰7:5۰ - ایرنا

 کشت گیاهان دارویی در استان اردبیل در حال گسترش است

 1۴۰۰خرداد  ۰۴سه شنبه  ۰1:5۳ - خبرگزاری فارس

 گیاه دارویی سازگار در استان اردبیل 11افزایش تولید 

 1۴۰۰خرداد  ۰۴سه شنبه  1۰:۰7 - ساوالان خبر

 گسترش کشت گیاهان دارویی در اردبیل

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  ۰1:۰۳ - خبرگزاری صدا و سیما

 بیلافزایش کشت گیاهان دارویی سازگار در ارد

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  1۰:۴۴ - رکنا

 افزایش کشت گیاهان دارویی سازگار در اردبیل

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  13:51 - پانا

 فزایش کشت گیاهان دارویی سازگار در اردبیلا

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  13:55 - جام جم

 افزایش کشت گیاهان دارویی سازگار در اردبیل

 

 براساس تفاهم نامه منعقده از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان صورت گرفت؛

پژوهشی حوزه مدیریت و کارآفرینی تعاونی های آذربایجان غربی به واگذاری دو طرح 

 جهاددانشگاهی

 1۴۰۰رداد خ ۰3دوشنبه  ۰1:۴7 - ایسنا

آذربایجان غربی، امین رستم زاده،  جهاددانشگاهیبه گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی 

استان در پنجمین جلسه راه اندازی پژوهشکده واحد در حوزه سبز  جهاددانشگاهیرئیس 

که در راستای توسعه، تمرکز و همگرایی فعالیتهای گروه های پژوهشی واحد بر اساس 

واحد برگزار شد، گفت: براساس تفاهم نامه منعقده فی مابین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  برنامه توسعه

موضوع مورد مطالعه و پژوهش به این نهاد واگذار شده که از این  5استان  جهاددانشگاهیآذربایجان غربی و 

های آذربایجان غربی مبتنی بر  تعداد، دو طرح مطالعاتی طراحی مدل مدیریت نوآوری و بازاریابی در تعاونی

https://www.irna.ir/news/84341737/%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-%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://farsnews.ir/news/14000304000110/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%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.savalankhabar.ir/224580/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3116835/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%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-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%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%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-52/691068-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%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-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://www.pana.ir/news/1187885
https://jamejamonline.ir/fa/news/1317636/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%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-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://www.isna.ir/news/1400030301754/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%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-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

مدیریت دانش و بررسی دلایل عدم رغبت مردم به تشکیل شرکت های تعاونی و درصد پایین اشتغال بخش 

تعاون نسبت به بخش های دیگر استان آذربایجان غربی طی سالجاری از سوی گروه مدیریت کسب و کار 

 اجرایی می شود جهاددانشگاهی

  سایت دیگر: ۲

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  ۰9:۰7 - بازار نیوز

 واگذاری دو طرح پژوهشی تعاونی های آذربایجان غربی به جهاددانشگاهی

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  ۰9:2۴ - هانا خبر

 واگذاری دو طرح پژوهشی حوزه مدیریت و کارآفرینی تعاونی های آذربایجان غربی به جهاددانشگاهی

 

 سیاست داخلی چگونه دولت ها را ناکارآمد می کند؟

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  ۰۴:13 - خبرگزاری اقتصادی ایران

... 

  سایت دیگر: ۴

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  ۰3:15 - ایسنا

 سیاست داخلی چگونه دولت ها را ناکارآمد می کند؟

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  ۰9:۰2 - عصر ایران

 سیاست داخلی چگونه دولت ها را ناکارآمد می کند؟

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  ۰9:۰7 - عصر خبر

 کارآمد می کند؟سیاست داخلی چگونه دولت ها را نا

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  ۰9:52 - شعار سال

 عامل ناکارآمدی دولت ها در سیاست داخلی 21

https://bazarnews.ir/fa/news/93463/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%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%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
https://www.hanakhabar.ir/news.php?id=36D2EB5A&news=%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C%20%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://econews.ir/fa/content/3019567
https://www.isna.ir/news/1400030201548/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.asriran.com/fa/news/785656/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.asrkhabar.com/fa/news/183081/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://shoaresal.ir/fa/news/343866/%DB%B2%DB%B8-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 

 رئیس دانشگاه منابع طبیعی گرگان:

 جهاد دانشگاهی اقدامات موثری در زمان تحریم انجام داد

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  22:27 - ایسنا

در این  دانشگاهی جهادعبدالرضا حاجیلری؛ مدیرکل راهبری و پژوهش معاونت پژوهشی 

یک فرصت بوده است،  دانشگاهی جهاددیدار با اشاره به اینکه تحریم ها همیشه برای 

 در سطح کشور در دست اجرا است دانشگاهی جهادطرح فناورانه توسط  31گفت: 

 

 معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی قم در گفت وگو با ایسنا؛

 پیامدهای کاهش جمعیت و بحران جامعه سالخورده در ایران

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  21:5۴ - ایسنا

قم در گفت وگو با ایسنااز قم، با اشاره به  دانشگاهی جهادعلی حسینی، معاون فرهنگی 

اهمیت موضوع جمعیت، آن را نقطه ثروت و قدرت کشورها دانست و بیان کرد: مقوله 

ترین و حساس ترین  جمعیت و اهمیت جمعیت شناسی در برنامه ریزی ها یکی از مهم

 موضوعات عصر حاضر در ساختارهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و تأثیرگذار در این حوزه ها است

 

 نشست جایگاه شورای نگهبان در انتخابات از منظر امام خمینی)س( ؛

https://www.isna.ir/news/1400030201646/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://www.isna.ir/news/1400030201638/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

کاظم قاضی زاده: شورای نگهبان آلت دست بازی های سیاسی نشود/ بعضی از هشدارهای 

 شورای نگهبان مورد توجه قرار نگرفته استامام به 

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  11:11 - جماران

آموزشی طریق جاوید با موضوع جایگاه  یکی از نشست های دهمین رویداد ملی فرهنگی و

شورای نگهبان در انتخابات از منظر امام خمینی )س( با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر 

به صورت  دانشگاهی جهادآثار امام خمینی)س( و مرکز امام، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه 

 مجازی برگزار شد

  سایت دیگر: ۰

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  11:۴۰ - ایکنا

 عدم شفافیت؛ چالش بزرگ برای شورای نگهبان

 

 قرارداد پژوهشی معدنی با دانشگاه ها و نهادها، توسط مرکز تحقیقات مواد معدنی ۵اتمام 

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  15:57 - ایمیدرو

وفایی فرد با اشاره به انعقاد تفاهم نامه میان این مرکز و پژوهشکده فرآوری مواد معدنی 

و اصلاح فرآیندهای کارخانجات گفت: این تفاهم نامه با هدف عارضه یابی  دانشگاهی جهاد

انجام شد و در حال  دانشگاهی جهادفرآوری در کشور و انتقال دانش فنی با همکاری 

 حاضر نیز یک دوره اموزشی مجازی با کمک اساتید بین المللی با همکاری جهاد در حال انجام است

  سایت دیگر: ۰۲

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  15:51 - آرمان اقتصادی

 قرارداد پژوهشی معدنی با دانشگاه ها و نهادها، توسط مرکز تحقیقات مواد معدنی 5اتمام 

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  1۳:1۰ - می متالز

 قرارداد پژوهشی معدنی با دانشگاه ها و نهادها، توسط مرکز تحقیقات مواد معدنی 5اتمام 

https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-12/1510644-%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3973270/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://www.imidro.gov.ir/news/29691-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C.html
https://armaneghtesadi.com/640490/1400/03/02/%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-5-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/
https://me-metals.ir/fa/news/211634/%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%DB%B5-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  1۳:3۰ - عصر معدن

 دانشگاه ها و نهادها، توسط مرکز تحقیقات مواد معدنیقرارداد پژوهشی معدنی با  5اتمام 

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  17:۰۴ - صنعت کار

 قرارداد پژوهشی معدنی با دانشگاه ها و نهادها، توسط مرکز تحقیقات مواد معدنی 5اتمام 

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  19:25 - شما نیوز

 قرارداد پژوهشی معدنی با دانشگاه ها و نهادها، توسط مرکز تحقیقات مواد معدنی 5اتمام 

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  2۰:52 - ماین نیوز
 اعلام کرد: 99وفایی فرد با اشاره به عملکرد سال 

 قرارداد پژوهشی معدنی با دانشگاه ها و نهادها، توسط مرکز تحقیقات مواد معدنی 5اتمام 

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  ۰9:3۳ - ه خبری گسترشپایگا

 99پیوند دانشگاه ها با مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی در سال 

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  ۰9:۴9 - معدن نیوز
 اعلام کرد: 99وفایی فرد با اشاره به عملکرد سال 

 قرارداد پژوهشی معدنی با دانشگاه ها و نهادها، توسط مرکز تحقیقات مواد معدنی 5اتمام 

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  11:59 - جهان معدن

 قرارداد پژوهشی معدنی با دانشگاه ها و نهادها، توسط مرکز تحقیقات مواد معدنی 5اتمام 

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  13:32 - پایگاه خبری ایراسین
 اعلام کرد: 99وفایی فرد با اشاره به عملکرد سال 

 قرارداد پژوهشی معدنی با دانشگاه ها و نهادها، توسط مرکز تحقیقات مواد معدنی 5اتمام 

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  15:1۰ - قتصادیرصد ا

 قرارداد پژوهشی معدنی با دانشگاه ها و نهادها، توسط مرکز تحقیقات مواد معدنی 5اتمام 

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  1۳:۰۴ - بیرونیت

 قرارداد پژوهشی معدنی با دانشگاه ها و نهادها، توسط مرکز تحقیقات مواد معدنی 5اتمام 

 

اهی و شرکت های ملی حفاری و مناطق نفت اهواز؛ میزبان نشست های همکاری جهاددانشگ

 خیزجنوب

http://asremadan.com/News/31106/%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-5-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://www.sanatkaar.ir/72996/%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-5-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-982161
http://www.minews.ir/fa/doc/news/56415/%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-5-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-174626
https://www.madannews.com/Fa/News/615147/%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-5-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://jahanemadan.com/2017-12-25-07-37-41/par/item/6174-5
https://www.irasin.ir/news/14681/%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%DB%B5-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2
https://www.rasadeghtesadi.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-13/19752-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://birunit.ir/fullcontent/Persian/29267/%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%DB%B5-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C/
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  15:21 - ایسنا

و در سفر محمدرضا پورعابدی،  جهاددانشگاهیبا حضور مجازی حمیدرضا طیبی، رییس 

معاون پژوهش و فناوری این نهاد به اهواز، دو نشست جداگانه با حمیدرضا گلپایگانی، 

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران و محمدی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز 

 جنوب برگزار شد

  سایت دیگر: ۵

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  15:21 - برخط نیوز

 ملی حفاری و مناطق نفت خیزجنوباهواز؛ میزبان نشست های همکاری جهاددانشگاهی و شرکت های 

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  1۳:13 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 اهواز؛ میزبان نشست های همکاری جهاددانشگاهی و شرکت های ملی حفاری و مناطق نفت خیزجنوب

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  1۳:31 - خبرگزاری صدا و سیما

 همکاری جهاددانشگاهی و شرکت های تابعه وزارت نفت در اهواز

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  17:32 - تابا خبر

 اهواز؛ میزبان نشست های همکاری جهاددانشگاهی و شرکت های تابعه وزارت نفت

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  21:23 - عطر کارون

 کت های ملی حفاری و مناطق نفت خیزجنوباهواز میزبان نشست های همکاری جهاددانشگاهی و شر

 

 مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی:

 شالوده اصلی فعالیت های کمیته امداد بسترسازی فرهنگی و توانمندسازی مددجویان است

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  13:31 - دیار آفتاب

به گزارش دیار آفتاب ؛ مجید مؤمنی مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی امروز در جلسه 

 گفت: شالوده دانشگاهی جهادانعقاد تفاهم نامه مشترک همکاری فی مابین کمیته امداد و 

https://www.isna.ir/news/1400030201462/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%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-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/162176736392/ahwaz-hosts-cooperation-meetings-between-jihad-university-and-national-drilling-companies-and-oil-rich-regions-in-the-south
http://econews.ir/fa/content/3019187
https://www.iribnews.ir/fa/news/3114874/%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-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://tabakhabar.ir/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%9B-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25d8%25a7%25d9%2587%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%259b-%25d9%2585%25db%258c%25d8%25b2%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25b3%25d8%25aa%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2587%25d9%2585%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25ac%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25af%25d8%25a7
http://atrkaroon.ir/1400/03/02/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%9B-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7/
http://www.diyareaftab.ir/news/86520/
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

اصلی فعالیت های کمیته امداد بسترسازی فرهنگی و توانمندسازی مددجویان با ایجاد اشتغال پایدار و تأمین 

 مسکن است

  سایت دیگر: ۳

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  1۴:۴۳ - دانا
 مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی:

 شالوده اصلی فعالیت های کمیته امداد بسترسازی فرهنگی و توانمندسازی مددجویان است

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  1۰:12 - ایسنا

 تاثیر همکاری کمیته امداد و جهاددانشگاهی در بهبود سطح فرهنگی و وضعیت اجتماعی نیازمندان

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  11:1۳ - خبرگزاری اقتصادی ایران

 تاثیر همکاری کمیته امداد و جهاددانشگاهی در بهبود سطح فرهنگی و وضعیت اجتماعی نیازمندان

 

 معاون پژوهش جهاددانشگاهی قم خبرداد

 های نابارور در مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاددانشگاهی قمارایه تسهیلات به زوج 

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  ۰9:51 - ایسنا

ستان ا دانشگاهی جهادلیلا ناصرپور در گفت وگو با خبرنگاران بیان کرد: معاونت پژوهشی 

قم بیش از یک دهه است که در این استان در حال فعالیت بوده و پژوهش هایی را در 

راستای خدمت رسانی به افراد و تکمیل خدمات در مراکز خدمات تخصصی انجام داده 

 است

  سایت دیگر: ۰

 1۴۰۰خرداد  ۰3وشنبه د 12:21 - باشگاه خبرنگاران

 ارایه تسهیلات به زوج های نابارور در مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاددانشگاهی قم

http://www.dana.ir/News/1736638.html
https://www.isna.ir/news/1400030503720/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%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%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88
http://econews.ir/fa/content/3022809
https://www.isna.ir/news/1400030201038/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.yjc.news/fa/news/7766899/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AC%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%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-%D9%82%D9%85
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   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 

 کتاب حق به شهر توسط انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین منتشر شد

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  ۰9:31 - ایسنا

قزوین اظهار کرد: بخشی از این کتاب به فرهنگ  دانشگاهی جهادمدیر اجرایی انتشارات 

شهرنشینی می پردازد و انگاشت عدالت را در نظریه های شهری جستجو می کند، تلاش 

 استوار استبرای درک توان بالقوه نظریه شهری به جهت تغییر و تکامل 

  سایت دیگر: ۰

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  ۰9:۴3 - برخط نیوز

 دانشگاهی قزوین منتشر شدکتاب )حق به شهر( توسط انتشارات جهاد 

 

 یک متخصص ژنتیک عنوان کرد:

 قصه ای که پایانش رونق خانه های سالمندان است/ ایران نیازمند دکتر حسابی هاست

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  ۰9:35 - ایسنا

ی استان مرکزی با بیان اینکه تنهای دانشگاهی جهادمسئول فنی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی 

تجربه های زندگی افراد بویژه در سنین میانسالی و سالمندی است، افزود: یکی از بدترین 

مسلما اگر زیرساخت های رشد جمعیت در کشور مهیا باشد، هیچ زوجی خواستار زندگی 

بدون فرزند نیست، ولی با نبود زیرساخت های لازم برای رشد جمعیت و بدنبال آن عدم تمایل زوجین به 

 خانه های سالمندان خواهیم بودفرزندآوری، شاهد افزایش 

https://www.isna.ir/news/1400030201012/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%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-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.barkhat.news/art/162174667127/the-book-right-to-the-city-was-published-by-qazvin-university-jihad-publications
https://www.isna.ir/news/1400030201010/%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 

هزار محفل و هزار  ۵۶منتشر شد / اعلام آمار  ۰۳18کتاب سال قرآن جمهوری اسلامی ایران 

 مسابقه

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  ۰9:1۳ - ایکنا

دستگاه، گزارش عملکرد درخواست شده است که تنها  13در بخش نهادهای تخصصی از 

، بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیا)عج(، سازمان بسیج جهاددانشگاهیدستگاه شامل  1۰

، سازمان دارالقرآن الکریم، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان فرهنگ و مستضعفین

ارتباطات اسلامی، نهادهای قرآنی دفتر مقام معظم رهبری، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، 

 وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به ارائه عملکرد کرده اند

  گر:سایت دی ۲

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  13:52 - شورای عالی انقلاب فرهنگی
 از سوی دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی؛

 منتشر شد 1391کتاب سال قرآن جمهوری اسلامی ایران 

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  15:11 - شبستان
 از سوی دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی؛

در یک  1391انتشار کتاب سال قرآن جمهوری اسلامی ایران/ تمامی فعالیت های قرآنی کشورمان در سال 

 کتاب

 

 های نابارور و کم بضاعتحمایت از زوج 

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  ۰1:1۰ - خبرگزاری صدا و سیما

https://iqna.ir/fa/news/3973026/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-1398-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-56-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84-%D9%88-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87
https://sccr.ir/News/17240/1/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B8-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://shabestan.ir/detail/News/1059320
https://www.iribnews.ir/fa/news/3114096/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%AA
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استان قم ظرفیت خیران استان در عرصه سلامت را بی نظیر دانست  دانشگاهی جهادمعاون پژوهشی مرکز 

آمادگی دارد زوج های نابارور را که توانایی درمان ندارند  دانشگاهی جهادوگفت: به کمک خیران سلامت مرکز 

 دریافت تسهیلات کم بهره به بانک ها معرفی کندبرای 

 

 اَنجبار؛ تسکین دهنده التهاب صفرا

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  ۰1:۰1 - خبرگزاری صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، عضو هیات علمی مجتمع تحقیقات 

یژه ه واستان با اشاره به اینکه انجبار برای قطع خونریزی ب جهاددانشگاهیگیاهان دارویی 

خونریزی از شش ها مفید است، گفت: اَنجبار که با نام دیگر اناریف هم شناخته می شود، 

گیاهی است که طبیعت آن سرد و خشک بوده، برای قطع خونریزی به ویژه خونریزی از شش ها مفید است و 

 اسهال های صفراوی و مزمن را درمان می کند

  سایت دیگر: ۷

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  ۰1:۴7 - ایسنا

 دهنده التهاب صفراتسکین  "اَنجبار"

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  ۰1:۴9 - برخط نیوز

 تسکین دهنده التهاب صفرا "اَنجبار"

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  ۰9:۰5 - دنیای معدن

 تسکین دهنده التهاب صفرا "اَنجبار"

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  ۰9:1۴ - خبرگزاری اقتصادی ایران

 تسکین دهنده التهاب صفرا "اَنجبار"

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  17:15 - بهداشت نیوز

 تسکین دهنده گیاهی برای التهاب صفرا

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  ۰۳:31 - روز پلاس

 ن دهنده گیاهی برای التهاب صفراتسکی

http://www.iribnews.ir/fa/news/3113536/%D8%A7%D9%8E%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7
https://www.isna.ir/news/1400030200963/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7
https://www.barkhat.news/technology/16217435429/anjbar-relieves-inflammation-of-bile
http://www.donyayemadan.ir/view/209326/-%D8%A7%D9%8E%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7
http://econews.ir/fa/content/3018356
https://behdasht.news/fa/news-details/188137/%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7/
http://roozplus.com/fa/news/199256/%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7
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 1۴۰۰خرداد  ۰۳پنجشنبه  ۰2:17 - ناطقان

 تسکین دهنده التهاب صفرا"اَنجبار"

 

 مدیر مرکز نوآوری گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی کهگیلویه و بویراحمد:

 سه ایده برتر رویداد ملی شتاب انتخاب شدند

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  19:25 - خبرگزاری علمی و فناوری

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد، رحمت الله صمدی مدیر مرکز نوآوری گیاهان 

واحد کهگیلویه و بویراحمد در جمع خبرنگاران اظهار  دانشگاهی جهادکاربردی  -دارویی مرکز آموزش علمی 

ایده از استان با موضوع تولید و فرآوری عسل به دبیرخانه رویداد ملی شتاب واقع در این مرکز  23شت: دا

 ارسال شد

 

 روش های کمک باروری با علل زنانه در برنامه پایان ناباروری

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  517:1 - خبرگزاری اقتصادی ایران

، برنامه تلویزیونی دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی مرکز درمان ناباروری ابن سینا 

پایان ناباروری زنان که با مشارکت گروه دانش شبکه چهار سیما و پژوهشگاه و تولید می 

 شود، به ابعاد مختلف سلامت باروری و ناباروری می پردازد

  سایت دیگر: ۲

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  11:۰1 - یکتا پرس

 روش های کمک باروری با علل زنانه در برنامه پایان ناباروری

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  11:35 - شفاف نیوز

http://nateghan.ir/fa/news/274126/%D8%A7%D9%8E%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7
http://www.stnews.ir/content/news/96246/%D8%B3%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF--
http://econews.ir/fa/content/3017956
https://www.yektapress.com/fa/news/33330/%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://www.shafaf.ir/fa/news/525898/%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C


 

 

 

 

1۰3 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 در برنامه امروز پایان ناباروری بررسی خواهد شد؛
 روش های کمک باروری با علل زنانه در برنامه پایان ناباروری

 

 قاتی گیاهان دارویی اجرا می شودطرح های تحقی

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  17:15 - خبرگزاری اقتصادی ایران

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، تفاهم نامه همکاری پژوهشکده گیاهان دارویی 

پژوهشگران و فناوران کشور با حضور دکتر رضا و صندوق حمایت از  جهاددانشگاهی

غفارزادگان رئیس پژوهشکده گیاهان دارویی و دکتر ایمان افتخاری رئیس صندوق حمایت 

 از پژوهشگران منعقد شد

  سایت دیگر: ۷

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  12:۰۰ - خبرگزاری فارس

 طرح تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه گیاهان دارویی 35گامی برای ارتقای سلامت جامعه؛ حمایت از 

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  ۰9:23 - ایسنا
 با انقاد تفاهم نامه همکاری مقرر شد؛

 آغاز همکاری پژوهشکده گیاهان دارویی و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  ۰9:21 - برخط نیوز

 ی و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشورشروع همکاری پژوهشکده گیاهان داروی

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  12:3۰ - ایرنا

 طرح تحقیقاتی حوزه گیاهان دارویی 35حمایت از 

 1۴۰۰خرداد  ۰3دوشنبه  11:52 - فصل تجارت

 ان داروییطرح تحقیقاتی حوزه گیاه 35حمایت از 

 1۴۰۰خرداد  ۰۴سه شنبه  ۰1:3۰ - روزنامه سبزینه

 برابر کم تر می کند1۰کشت متراکم گلخانه ای نیاز آبی را 

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  11:۴۴ - روزنامه بازار کار
 با انعقاد تفاهم نامه همکاری مقرر شد؛

 دارویی و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور آغاز همکاری پژوهشکده گیاهان

http://econews.ir/fa/content/3017957
https://farsnews.ir/news/14000302000266/%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-35-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87
https://www.isna.ir/news/1400030301801/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%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-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.barkhat.news/technology/162183211240/commencement-of-cooperation-between-the-research-institute-of-medicinal-plants-and-the-fund-for-support-of-researchers-and-technologists-of-the-country
https://www.irna.ir/news/84340953/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B5-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%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
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/492037/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-35-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%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
http://sabzineh.org/Newspaper/Page/1423/3/95860/0
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/344877/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%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-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1


 

 

 

 

1۰۴ 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 

 ر راستای استفاده از ظرفیت نخبگان و فارغ التحصیلان جوان؛

 ۰۴88سال  –فراخوان جذب و استخدام پژوهشگاه ابن سینا 

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  1۳:۰9 - روزنامه بازار کار

ابن سینا در راستای استفاده از  -دانشگاهی جهادپژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی 

ظرفیت نخبگان و فارغ التحصیلان جوان دانشگاههای داخل و خارج از کشور در پیشبرد 

داف و ماموریت های پژوهشگاه، اقدام به جذب و استخدام از میان فارغ التحصیلان دوره اه

 -فرآورده های بیولوژی -دکتری دانشگاههای معتبر داخل و خارج کشور در رشته های )سلولی مولکولی

 ژنتیک( می نماید -پزشکی مولکولی -بیوشیمی -بیوتکنولوژی

  سایت دیگر: ۳

 1۴۰۰خرداد  ۰۳پنجشنبه  1۰:51 - ایسنا

 پژوهشگاه ابن سینا جهاددانشگاهی نیرو جذب می کند

 1۴۰۰خرداد  ۰۳پنجشنبه  11:13 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 ددانشگاهی نیرو جذب می کندپژوهشگاه ابن سینا جها

 1۴۰۰خرداد  ۰۳پنجشنبه  12:37 - خبرگزاری دانشجو

 پژوهشگاه ابن سینا جهاددانشگاهی نیرو جذب می کند

 

 جایگاه شورای نگهبان در انتخابات از منظر امام خمینی بررسی می شود

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  15:55 - ایکنا

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/344766/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%E2%80%93-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400
https://www.isna.ir/news/1400030604590/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://econews.ir/fa/content/3023960
https://snn.ir/fa/news/937493/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%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
https://iqna.ir/fa/news/3973052/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF


 

 

 

 

1۰5 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 جهاداین نشست به صورت مجازی برگزار و از طریق صفحه رسمی سازمان دانشجویان 

 به صورت زنده پخش خواهد شد owisC@به نشانی  دانشگاهی

 

 رئیس جهاد دانشگاهی در نهمین نشست هم اندیشی و هماهنگی آموزش عالی مطرح کرد:

 اقتصادِ دانش بنیان با نیروی انسانی توسعه یافته و آموزش دیده محقق می شود

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  1۴:2۴ - روزنامه بازار کار

، روز شنبه اول دانشگاهی جهادنهمین نشست هم اندیشی و هماهنگی آموزش عالی 

و رئیس امنای دانشگاه  دانشگاهی جهادطیبی رئیس  خردادماه با حضور دکتر حمیدرضا

ها و مؤسسات آموزش عالی این نهاد، دکتر غلامعلی منتظر رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و 

تضمین کیفیت آموزش عالی، دکتر فرزانه شمیرانی مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم تحقیقات 

 برگزار شد دانشگاهی جهادی و فناوری و جمعی از مدیران حوزه آموزش

  سایت دیگر: ۲

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  15:21 - خبرگزاری صدا و سیما
 نهمین نشست هم اندیشی و هماهنگی آموزش عالی جهاددانشگاهی

 آموزش عالی لزوم توجه وزارت علوم به مسائل زیرنظام غیردولتی

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  1۳:2۰ - آریا

 لزوم توجه وزارت علوم به مسائل زیرنظام غیردولتی آموزش عالی

 

 اهی صنعتی شریفدعوت به همکاری در سازمان جهاد دانشگ

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/344760/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%90-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3113651/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://www.aryanews.com/News/20210522160442916/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A


 

 

 

 

1۰۳ 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  1۴:23 - ایسنا

صنعتی شریف  جهاددانشگاهیبه گزارش ایسنا، گروه پژوهشی فناوری اطلاعات سازمان 

 وقت، برنامهبرای تکمیل نیروی فنی خود با شرایط: جنسیت خانم/آقا، نوع همکاری پاره 

، nommu++، تسلط کامل به dنویس سخت افزار، تسلط کامل به برنامه نویسی سیستم 

 ، دعوت به همکاری می نمایدnommuتسلط کامل به پیاده سازی بر روی 

  سایت دیگر: ۲

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  1۴:25 - برخط نیوز

 دعوت به همکاری در سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  15:32 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 دعوت به همکاری در سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

 

 افزایش حضور گردشگران سلامت در ایران

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  1۴:۰2 - خبرگزاری فارس

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس، پنجمین دوره سلسله نشست های چشم انداز 

صنعت گردشگری در ایران با موضوع وضعیت گردشگری سلامت در ایران با همکاری مرکز 

علوم  دانشگاهی جهادگردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران و معاونت فرهنگی 

 پزشکی شهید بهشتی برگزار شد

  :سایت دیگر ۳

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  1۴:۰7 - برخط نیوز

 افزایش حضور گردشگران سلامت در ایران

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  1۴:25 - روزنامه جوان آنلاین

 ضور گردشگران سلامت در ایرانافزایش ح

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  11:33 - کارآفرینان اقتصاد

 افزایش حضور گردشگران سلامت در ایران

https://www.isna.ir/news/1400030100552/%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-%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
https://www.barkhat.news/technology/162167724238/invitation-to-cooperate-in-sharif-university-of-technology-jihad-organization
http://econews.ir/fa/content/3017758
https://farsnews.ir/news/14000301000514/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.barkhat.news/social/162167610392/increasing-the-presence-of-health-tourists-in-iran
https://www.javanonline.ir/fa/news/1048669/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://karafarinaneeghtesad.ir/News/SingleNews?Id=120570


 

 

 

 

1۰7 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 

 جذب نیروی امریه در پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  13:39 - ایسنا

در مقطع کارشناسی ارشد و  دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا، پژوهشکده گیاهان دارویی 

بیماری های گیاهی، حشره شناسی  دکتری )فارغ التحصیلان دانشگاه دولتی( رشته های

و دفع آفات، شناسایی و مبارزه با علف های هرز، میکروبیولوژی )مرتبط با پاتوژن های 

 گیاهی( نیروی داوطلب امریه جذب می کند

  سایت دیگر: ۳

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  13:۴۰ - برخط نیوز

 جذب نیروی امریه در پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

 1۴۰۰خرداد  ۰1نبه ش 1۴:۴1 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 جذب نیروی امریه در پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

 1۴۰۰خرداد  ۰5چهارشنبه  11:۴9 - روزنامه بازار کار
 تریدر مقاطع کارشناسی ارشد و دک

 جذب نیروی امریه در پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

 

هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی به کار خود پایان داد/افزایش مشارکت دانشگاه 

 های داخلی و خارجی

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  13:1۳ - ایسنا

https://www.isna.ir/news/1400030100484/%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
https://www.barkhat.news/technology/162167454822/recruitment-of-command-staff-in-jihad-university-medicinal-plants-research-institute
http://econews.ir/fa/content/3017652
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/344878/%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
https://www.isna.ir/news/1400030100448/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A8-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4


 

 

 

 

1۰1 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

مراسم افتتاحیه این کنفرانس با حضور دکتر سید ستار هاشمی، معاون وزارت ارتباطات و 

دکتر سید سعید هاشمی، رییس دانشگاه علم و فرهنگ، دکتر محمدرضا فناوری اطلاعات، 

، دکتر مهدی باصولی، معاون هماهنگی دانشگاهی جهادپورعابدی، معاون پژوهش و فناوری 

(، دکتر علیرضا DIS، دکتر فاطمه عظیم زاده، رئیس مرکز اطلاعات علمی )جهاددانشگاهیو امور مجلس 

ش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و فرهنگ و دکتر سید مهدی سجادی فر، آقابابایی مبارکه، معاون آموز

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد

  سایت دیگر: ۰۵

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  1۴:۴1 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 کنفرانس بین المللی وب پژوهی به کار خود پایان داد/افزایش مشارکت دانشگاه های داخلی و خارجیهفتمین 

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  15:3۴ - روزنامه بازار کار
 مجازی؛ با برگزاری به صورت

 هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی به کار خود پایان داد

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  12:۴9 - خبرگزاری مهر

 وب پژوهیدانشگاه تهران در صدر بیشترین آمار مقاله کنفرانس 

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  12:55 - خبرگزاری صدا و سیما
 با افزایش مشارکت دانشگاه های داخلی و خارجی

 هفتمین همایش بین المللی وب پژوهی به کار خود پایان داد

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  13:۰5 - ایلنا
 با برگزاری به صورت مجازی؛

 هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی به کار خود پایان داد/ افزایش مشارکت دانشگاه های داخلی و خارجی

 1۴۰۰خرداد  2۰یکشنبه  13:1۰ - آقای خبر

 اخبار ایران و جهان |خبرگزاری مهر  –دانشگاه تهران در صدر بیشترین آمار مقاله کنفرانس وب پژوهی 

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  13:32 - خبرگزاری فارس

 هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی به کار خود پایان داد/ افزایش مشارکت دانشگاه های داخلی و خارجی

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  13:3۴ - برخط نیوز

افزایش مشارکت دانشگاه های داخلی و  -هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی به کار خود پایان داد 

 خارجی

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  1۴:۰۳ - خبرگزاری دانشجو

 مقاله به کنفرانس وب پژوهشی / دانشگاه تهران صدرنشین شد 159ارائه 

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  1۴:32 - کارآفرینان اقتصاد

 هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی به کار خود پایان داد/ افزایش مشارکت دانشگاه های داخلی و خارجی

http://econews.ir/fa/content/3017651
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/344762/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%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%88%D8%A8-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5218497/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%A8-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C
https://www.iribnews.ir/fa/news/3114600/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A8-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1080295-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A8-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://aghayekhabar.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84/
https://farsnews.ir/news/14000302000476/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%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%88%D8%A8-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://www.barkhat.news/technology/162176058819/the-7th-international-web-research-conference-concludes-increasing-the-participation-of-domestic-and-foreign-universities
https://snn.ir/fa/news/936371/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DB%B1%DB%B5%DB%B9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%A8-%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%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
http://karafarinaneeghtesad.ir/News/SingleNews?Id=121033


 

 

 

 

1۰9 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  15:2۳ - ایرنا

 افزایش مشارکت دانشگاه های داخلی و خارجی در کنفرانس وب پژوهی

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  15:۴۰ - ایکنا

 هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی به کار خود پایان داد

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  15:5۳ - باشگاه خبرنگاران

 افزایش مشارکت دانشگاه ها در هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  2۰:۴۰ - شفاف نیوز

 افزایش مشارکت دانشگاه ها در هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

 1۴۰۰اد خرد ۰3دوشنبه  1۴:۰2 - آریا

 هفتمین همایش بین المللی وب پژوهی به کار خود پایان داد

 

 طی حکمی از سوی بهزاد رشیدی دبیر؛

 داوران بخش عکس ششمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی معرفی شدند

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  12:35 - گیتی آنلاین

ششمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی )فردا( با هدف معرفی فعالیت ها، 

توانمندی ها و دستاوردهای کشور در بخش های مختلف علمی، فناوری، نوآوری و صنعتی 

هنر با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان  دانشگاهی جهادتوسط 

 سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دبیری بهزاد رشیدی برگزار می شود

  سایت دیگر: ۰

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  13:52 - سینما سینما

 معرفی داوران بخش عکس ششمین جشنواره فردا

https://www.irna.ir/news/84340189/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%A8-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/3973212/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%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%88%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/7766055/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%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%88%D8%A8-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C
http://www.shafaf.ir/fa/news/526011/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%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%88%D8%A8-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C
http://www.aryanews.com/News/20210524123736370/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D9%8A%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A8-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://gitionline.ir/fa/news/39874/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%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%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%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://cinemacinema.ir/news/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%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%81%D8%B1%D8%AF/
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 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 

 برنامه شتابدهی؛در راستای اجرای فاز نوآوری 

 رویداد در فاز نوآوری در استان مرکزی برگزار می شود ۰۲

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  11:5۴ - روزنامه بازار کار

 

استان مرکزی؛ مرکز نوآوری و  جهاددانشگاهیبه گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی 

وزشی از مجموعه رویدادهای رویداد و کارگاه آم12استان مرکزی  جهاددانشگاهیشتابدهی 

کارآفرینی برنامه شتابدهی کسب و کارهای فناورانه جوانان در فاز نوآوری که به کارفرمایی اداره کل ورزش و 

سال علاقه مند و مستعد راه اندازی کسب و کار فناورانه از ابتدای خردادماه  35تا  11جوانان استان برای جوانان 

 سال جاری را برگزار می کند

 

 رئیس دانشگاه پیام نور استان کردستان:

 ظرفیت های علمی جهاددانشگاهی استان کردستان قابل تقدیر است

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  11:5۴ - ایسنا

استان کردستان ضمن تقدیر و تشکر از  جهاددانشگاهیدار با رئیس یعقوب احمدی، در دی

 جهاددانشگاهیاستان در راستای توسعه علمی جامعه اظهار کرد:  جهاددانشگاهیخدمات 

 دارای ظرفیت های خوبی است که باید از آنها بیشتر بهره مند شد

  سایت دیگر: ۴

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  12:۰1 - برخط نیوز

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/344746/%DB%B1%DB%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%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-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%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/1400030100329/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%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%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.barkhat.news/technology/162166860821/the-scientific-capacities-of-jihad-e-daneshgahi-in-kurdistan-province-are-commendable
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   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 ظرفیت های علمی جهاددانشگاهی استان کردستان قابل تقدیر است

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  12:12 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 ظرفیت های علمی جهاددانشگاهی استان کردستان قابل تقدیر است

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  12:39 - روزنامه بازار کار
 رئیس دانشگاه پیام نور استان کردستان:

 ظرفیت های علمی جهاددانشگاهی استان کردستان قابل تقدیر است

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  1۴:۰1 - پیام مازند

 ظرفیت های علمی جهاددانشگاهی استان کردستان قابل تقدیر است

 

 داوران بخش عکس ششمین جشنواره فناوری و صنعتی معرفی شدند

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  11:۴3 - خبرگزاری مهر

ششمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی )فردا( با هدف معرفی فعالیت ها، 

وری، نوآوری و صنعتی توانمندی ها و دستاوردهای کشور در بخش های مختلف علمی، فنا

هنر با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان  دانشگاهی جهادتوسط 

 سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دبیری بهزاد رشیدی برگزار می شود

  سایت دیگر: 8

 1۴۰۰خرداد  ۰1ه شنب 11:۴۳ - پانا

 معرفی داوران بخش عکس ششمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  11:۴9 - خبرگزاری برنا
 طی حکمی از سوی بهزاد رشیدی؛

 س فناوری و صنعتی معرفی شدندداوران بخش عکس ششمین جشنواره فیلم و عک

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  11:5۰ - خبرگزاری دانشجو

 معرفی داوران بخش عکس ششمین جشنواره فناوری و صنعتی

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  12:15 - ایلنا

 معرفی داوران بخش عکس ششمین جشنواره فناوری و صنعتی

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  12:31 - خبرگزاری دفاع مقدس

http://econews.ir/fa/content/3017407
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/344749/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%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%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/209119/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%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%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/5217601/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%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%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%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.pana.ir/news/1186753
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1182141
https://snn.ir/fa/news/936015/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%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%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
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%B1-6/1079716-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%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%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
https://defapress.ir/fa/news/457690/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%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%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
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 معرفی داوران بخش عکس ششمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  12:39 - خبرگزاری صبا

 معرفی داوران بخش عکس جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  12:52 - ایکنا

 داوران عکس جشنواره فردا معرفی شدند

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  13:۴۴ - شبستان

 داوران بخش عکس ششمین جشنواره فناوری و صنعتی معرفی شدند

 

 /نهمین نشست هم اندیشی و هماهنگی آموزش عالی جهاد دانشگاهی/

 دکتر طیبی: نیازمند اقتصادِ دانش بنیان متکی بر توان ملی هستیم

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  11:21 - ایسنا

، دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا، نهمین نشست هم اندیشی و هماهنگی آموزش عالی 

، دانشگاهی جهاد( با حضور دکتر حمیدرضا طیبی، رییس 1۴۰۰صبح امروز )اول خردادماه 

دکتر غلامعلی منتظر، رییس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری، دکتر فرزانه شمیرانی، مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و 

 برگزار شد دانشگاهی جهادجمعی از رؤسا و معاونین دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 

  سایت دیگر: ۲

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  12:12 - خبرگزاری اقتصادی ایران

 دکتر طیبی: نیازمند اقتصادِ دانش بنیان متکی بر توان ملی هستیم

 1۴۰۰خرداد  ۰2یکشنبه  ۰1:2۳ - ی عالی انقلاب فرهنگیشورا
 دکتر طیبی:

 نیازمند اقتصادِ دانش بنیان متکی بر توان ملی هستیم

https://www.khabargozarisaba.com/184013/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%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/
https://iqna.ir/fa/news/3972970/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://shabestan.ir/detail/News/1058823
https://www.isna.ir/news/1400030100281/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B7%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%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-%D9%85%D8%AA%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
http://econews.ir/fa/content/3017412
https://sccr.ir/News/17230/1/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%90-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
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 مدیرکل راهبری و پژوهش معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی:

 جهاد دانشگاهی می تواند بازوی توانمندی برای اداره کل کار گلستان باشد

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  1۰:۴1 - ایسنا

در موضوع مشاغل خانگی در  دانشگاهی جهادعبدالرضا حاجیلری در این دیدار بیان کرد: 

گلستان بسیار خوب عملکرده است و در کنار اداره کل کار، نتایج بهتری نیز حاصل خواهد 

 شد

 

 افزایش درآمد زایی با تولید گیاهان دارویی

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  ۰9:51 - تابناک البرز

خی گیاهان البرز گفت: بر دانشگاهی جهادعضو هیئت علمی پژوهشکده گیاهان دارویی 

 دارویی توانایی بهسازی خاک های شور را دارند

  سایت دیگر: ۰

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  15:17 - سپیدار آنلاین

 ودی گیاهان داروییبازار صع

 

https://www.isna.ir/news/1400030100230/%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%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/965653/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://www.p-sepidar.ir/ejtemayi/253937-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%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.html


 

 

 

 

11۴ 

 جهاددانشگاهی  1۴۰۰بولتن بازنشر اخبار نیمه اول خردادماه 

   1۴۰۰خرداد ماه  15تا  1

 در میزگرد ایسنای ایلام، عنوان شد؛

 در شهر گلیم نقش برجسته پشم به فرش می رسد؟

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  ۰9:32 - ایسنا

واحد استان ایلام در تشریح طرح ملی  دانشگاهی جهادیونس میرزایی ، مدیر اشتغال 

مشاغل خانگی به کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در تابستان 

دامداری، نخ ریسی، گلیم بافی، خیاطی، انیمیشن، برنامه نویسی، رشته شغلی  1در  1399

نفر در سامانه ملی مشاغل خانگی در استان ایلام ثبت نام کردند که  95هزار و  2مترجمی و ویراستاری تعداد 

 دوره ویژه دامداران 3دوره آموزشی برای متقاضیان خیاطی،  11با آغاز سال جدید در بخش آموزش توانسته ایم 

 دوره عمومی برای همه متقاضیان اجرا شد ۴و 

  سایت دیگر: ۰

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  12:5۴ - روزنامه بازار کار
 در میزگرد ایسنای ایلام، عنوان شد؛

 در شهر گلیم نقش برجسته پشم به فرش می رسد؟

 

 اصفهان: رئیس گروه قرآن وعترت اداره کل فرهنگ و ارشاد

 سامانه جامع اطلاعات فعالان قرآنی راه اندازی می شود

 1۴۰۰خرداد  ۰1شنبه  ۰1:۴1 - شبستان

رئیس گروه قرآن وعترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان ادامه داد: سامانه 

 جهادجامع اطلاعات فعالان قرآنی استان اصفهان با همکاری اتحادیه موسسات قرآن و 

 .طراحی و راه اندازی خواهد شد دانشگاهی

https://www.isna.ir/news/1400030100140/%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/344751/%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%AF%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C-%D9%BE%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF%D8%9F
http://shabestan.ir/detail/News/1058678

