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 به نام خدا                                                                 

 مقدمه:

ها شود، در این امور سازمانهای جستجوی سنتی اخبار مشاهده میکه در روشبه دلیل مشکلاتی 

گیرند؛ در همین راستا اداره کل روابط عمومی های هوشمند رصد و پایش اخبار بهره میاز سامانه

، های موضوعیها و تهیه بولتنجهاددانشگاهی نیز در تلاش است تا با بهره گیری از این سامانه

های ها و حوزهو... اخبار، به بازنمایی بخشی از تلاش همکاران جهادگر در بخش فصلی، ماهانه

 .های واحدهای سازمانی این نهاد در سراسر کشور بپردازدمختلف و بازتاب فعالیت روابط عمومی

های خبری و تحلیلی در کنار بازتاب دستاوردها در روند تصمیم گیری و تهیه این نوع از بولتن

تواند هم ترسیم کننده اتفاقات انجام ی آینده هر سازمان نیز اهمیت بالایی دارد و میریزبرنامه

 شده و هم نشان دهنده مسیر آینده باشد.

  020مورد بررسی قرار گرفت و  شهریورماه( 15تا  1نیمه اول شهریور ماه) در این بولتن اخبار

ت منتشر کننده و بازنشر دهنده خبر بود، استخراج و سای« جهاددانشگاهی»خبری که در آنها نام 

 مشخص شدند.

از نکات قابل توجه در این بولتن بازنشر و بازدید بسیار اخبار حوزه سلامت و پزشکی و به خصوص 

با  1۱دیکوو یدرمان دیجد یکردهایالهام بخش رو جینتا »ای که خبرویروس کرونا است. به گونه

 کیرتب امیپ»و « دیجد یها هیمقابله با سو یساده/ راه هاکرونا لامبدا به زبان »، «یسلول درمان

 در صدر قرار گرفتند.« روز پزشک دنیبه مناسبت فرارس یجهاددانشگاه سییر

های ایسنا، ایرنا، ایکنا، صدا و سیما نیز بیشترین خبر، بازنشر و بازدید خبر را در رابطه خبرگزاری

 با جهاددانشگاهی داشتند.
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 متن خبرها بخش اول: عناوین و

 

 در آغاز بکار پنجمین دوره طرح داناب یزد پیشنهاد شد؛

 هنرستان تخصصی آب در استان یزد تشکیل شود

 1400شهریور  15دوشنبه  20:4۲ - ایسنا

استان یزد به عنوان مجری  جهاددانشگاهیمعاون فرهنگی سازمان  "محمدرضا دهقانی"

طرح در استان گزارشی از دوره پنجم اجرای این طرح ارائه و اظهار کرد: طرح ملی دانش 

انش نجات آب به دانش آموزی نجات آب موسوم به داناب با هدف فرهنگ سازی و انتقال د

 آموزان برای پایه های تحصیلی هفتم، هشتم و نهم برگزار می شود

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  15دوشنبه  20:44 - خبر یزد

 هنرستان تخصصی آب در استان یزد تشکیل شود

 1400شهریور  1۱سه شنبه  0۱:15 - باشگاه خبرنگاران

 مشکلات آبی امروزنبود آگاهی عامل اصلی 

 1400شهریور  1۱سه شنبه  12:10 - جهاد دانشگاهی کشور

 پنجمین دوره طرح داناب آغاز بکار کرد

 

 شغل خانگی به بازار توسط جهاد دانشگاهی یزد 601اتصال 

 1400شهریور  15دوشنبه  1۲:05 - ایسنا

https://www.isna.ir/news/1400061511411/%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yazd-online.ir/Fa/News/207794/%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/7883894/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://acecr.ac.ir/fa/news/35552/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400061511336/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B0%DB%B6-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
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 ادجهوی با بیان اینکه پس از تصویب طرح مشاغل خانگی در دبیرخانه این طرح، سازمان 

مشاغل مجری آن در استانها شد، تصریح کرد: از ان جایی که طرح های قبلی  دانشگاهی

با افزایش آگاهی و مطالعه و تحقیق روی مشاغل بر  جهاددانشگاهیخانگی پایدار نبود، 

 اساس ویژگی ها و پتانسیل هر شهرستان توانست به ارتقا و توسعه این طرح در استان بپردازد

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  1۱سه شنبه  0۱:4۱ - باشگاه خبرنگاران

 انشگاهی یزد برای ایجاد اشتغالهمت جهاد د

 1400شهریور  1۱سه شنبه  12:1۱ - جهاد دانشگاهی کشور

شغل خانگی به بازار توسط جهاد دانشگاهی  10۱مدیر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد:اتصال 

 یزد

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  02:5۱ - خبر یزد

 شغل خانگی به بازار توسط جهاد دانشگاهی یزد 10۱اتصال 

 

 داناب طرحی برای فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب

 1400شهریور  15دوشنبه  1۱:05 - خبرگزاری صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، مدیر عامل شرکت، آب منطقه ای استان یزد 

گفت: طرح ملی داناب بر اساس تفاهم نامه مشترک بین آب منطقه ای، آموزش و پرورش 

به منظور گسترش فرهنگ سازی و توجه به مدیریت مصرف آب در  دانشگاهی جهادو 

 مدارس اجرا می شود

 

https://www.yjc.news/fa/news/7884050/%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://jdyazd.ac.ir/fa/news/35554/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B0%DB%B6-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://www.yazd-online.ir/Fa/News/207798/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-106-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3213308/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8
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سومین فراخوان برگزاری رویداد مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی واحد شهید 

 بهشتی

 1400شهریور  15دوشنبه  1۱:22 - جهاد دانشگاهی کشور

ل واحد شهید بهشتی، صاحبان ایده یا محصو دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

اولیه، برای شرکت در این رویداد فناورانه می توانند فرم های ثبت نام را تکمیل کرده و به 

از طریق صفحه  1400مهرماه سال  15همراه رزومه و مستندات طرح، حداکثر تا تاریخ 

 ارسال ایده وبسایت مرکز ارسال نمایند

  سایت دیگر: ۴

 1400شهریور  1۱سه شنبه  11:54 - ایسنا

 برگزاری رویداد مرکز نوآوری جهاد دانشگاهی شهید بهشتی با رویکرد نانو و بایوفناوری

 1400شهریور  1۱سه شنبه  11:5۱ - برخط نیوز

 دانشگاهی شهید بهشتی با رویکرد نانو و بایوفناوری برگزاری رویداد مرکز نوآوری جهاد

 1400شهریور  1۱سه شنبه  10:5۲ - دانا

 برگزاری رویداد مرکز نوآوری جهاد دانشگاهی شهید بهشتی با رویکرد نانو و بایوفناوری

 1400شهریور  1۱سه شنبه  14:21 - خبرگزاری دانشجو

 برگزاری رویداد مرکز نوآوری جهاد دانشگاهی شهید بهشتی با رویکرد نانو و بایوفناوری

 

ددانشگاهی کردستان و سازمان شهرداری ها و دهیاری انعقاد تفاهم نامه همکاری بین جها

 های استان

 1400شهریور  15دوشنبه  15:1۱ - جهاد دانشگاهی کشور

، در راستای تفاهم نامه بین سازمان شهرداری ها جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

و مصوبه کمیته راهبری آموزش شهرداری های  جهاددانشگاهیو دهیاری های کشور و 

استان با هدف گسترش همکاری ها در زمینه برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت 

http://beheshti.acecr.ac.ir/fa/news/35518/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%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-%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-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400061611811/%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-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%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-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/163099956310/holding-the-event-of-shahid-beheshti-university-jihad-innovation-center-with-nano-and-biotechnology-approach
http://danakhabar.com/fa/news/1259963/%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-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%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-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://snn.ir/fa/news/962061/%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-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%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-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://acecr.ac.ir/fa/news/35510/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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کوتاه مدت به صورت)حضوری و غیرحضوری( برای پرسنل شهرداری های تابعه استان و اعضای شورای اسلامی 

اهای استانداری کردستان به عنوان نماینده کمیته شهرهای تابعه، این تفاهم نامه بین دفتر امور شهری و شور

 ، تدوین و مبادله شدجهاددانشگاهیراهبری آموزش شهرداری های استان و 

 

 رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان:

 رویکرد جهاددانشگاهی در حوزه اشتغال، اتصال به اقتصاد دانش بنیان است

 1400شهریور  15دوشنبه  15:1۱ - ایسنا

حسن رهایی در مراسم افتتاح این مرکز نوآوری و شکوفایی که با حضور رئیس دانشگاه 

نان برگزار شد گفت: در جامع علمی کاربردی استان و مدیرکل ورزش و جوانان استان سم

با رویکرد اتصال  دانشگاهی جهاداین راستا با توجه به حجم فارغ التحصیلان دانشگاهی، 

 به اقتصاد دانش بنیان نقش بی بدیلی در حوزه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی داشته است

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  15دوشنبه  15:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 یان استرویکرد جهاددانشگاهی در حوزه اشتغال، اتصال به اقتصاد دانش بن

 

 افتتاح مرکز نوآوری و شتابدهی جهاددانشگاهی استان سمنان

 1400شهریور  15دوشنبه  15:15 - ایسنا

https://www.isna.ir/news/1400061511241/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%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
http://sem.acecr.ac.ir/fa/news/35514/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400061511239/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%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-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

۲ 

 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

رئیس استان سمنان با حضور  جهاددانشگاهیمرکز نوآوری و شتابدهی)منش( 

استان سمنان، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان، مدیرکل ورزش  جهاددانشگاهی

 و جوانان استان سمنان و

 

 معاون آموزشی جهاددانشگاهی استان سمنان خبر داد:

 تیم فناور در مرکز نوآوری و شتابدهی جهاددانشگاهی سمنان 60استقرار 

 1400شهریور  15دوشنبه  15:12 - ایسنا

سمنان  جهاددانشگاهیعلی منصفی راد در مراسم افتتاح مرکز نوآوری و شتابدهی)منش( 

ان اینکه راه اندازی تفکرات خلاقانه دانشجویان از ضروریات استان است، اظهار کرد: با بی

 جهادسمنان با همکاری وزارت ورزش و جوانان و  جهاددانشگاهیمرکز نوآوری و شکوفایی 

 فاز ترویجی، نو آوری و شتابدهی آغاز به کار کرد 0در  دانشگاهی

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  15دوشنبه  15:51 - جهاد دانشگاهی کشور

 تیم فناور در مرکز نوآوری و شتابدهی جهاددانشگاهی سمنان 10اسقرار 

 

 ل ورزش و جوانان استان سمنان مطرح کرد:مدیرک

 سمنان، چهارمین استان جوان کشور

 1400شهریور  15دوشنبه  15:11 - ایسنا

https://www.isna.ir/news/1400061511237/%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
http://sem.acecr.ac.ir/fa/news/35515/%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/00061761304/%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1


 

 

 

 

۱ 

 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

سمنان  جهاددانشگاهیسید محمد تقی علوی در آیین افتتاح مرکز نوآوری و شتابدهی 

درصد از جمعیت استان را می  45هزار جوان است که  241گفت: استان سمنان دارای 

 دهند و چهارمین استان کشور از نظر نیروی جوان است

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  15دوشنبه  1۲:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 تمرکز مراکز نوآوری بر روی پرورش و خلق ایده های نوین باشد

 

 بوقناق؛ گیاه دارویی مورد استفاده در بیماران دیابتی

 1400شهریور  15دوشنبه  14:44 - جهاد دانشگاهی کشور

، دکتر مجید قربانی جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی 

ام ننهوجی، گیاهشناس و عضو هیات علمی این پژوهشکده گفت: گیاه دارویی بوقناق با 

( میباشد و حدود eaypaApAاز گیاهان متعلق به خانواده چتریان )  muignyrEعلمی

گونه از این جنس در نواحی مختلف دنیا وجود دارد و به همین دلیل این جنس دارای توزیع جهانی بوده  250

 و مرکز تنوع در آمریکای جنوبی است

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  15دوشنبه  1۲:0۱ - خبرگزاری صدا و سیما

 بوقناق؛ گیاه دارویی مورد استفاده در بیماران دیابتی

 1400شهریور  1۱سه شنبه  10:0۲ - باشگاه خبرنگاران

 قناق؛ گیاه دارویی مورد استفاده در بیماران دیابتیبو

 

http://sem.acecr.ac.ir/fa/news/35522/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/35507/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C
https://www.iribnews.ir/fa/news/3213353/%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%82-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C
https://www.yjc.news/fa/news/7884451/%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%82-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C


 

 

 

 

۱ 

 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

 ارزیابی تنوع زیستی مخمری در نمونه های سنتی کفیر ایرانی

 1400شهریور  15دوشنبه  14:1۱ - جهاد دانشگاهی کشور

، اهیجهاددانشگبه گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به 

دکتر شقایق نصر عضو هیات علمی این مرکز گفت: کفیر یک نوشیدنی تخمیری است که 

به دلیل حضور مخلوطی از باکتری ها و مخمرها در ماتریکس پلی ساکاریدی آن ویژگی 

 های فراسودمند بسیاری دارد

  سایت دیگر: ۵

 1400شهریور  15دوشنبه  1۱:01 - خبرگزاری مهر
 توسط محققان مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی محقق شد؛

 ارزیابی تنوع زیستی مخمری در نمونه های سنتی کفیر ایرانی

 1400شهریور  15دوشنبه  1۱:01 - ایسنا
 توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران انجام گرفت

 ارزیابی تنوع زیستی مخمری در نمونه های سنتی کفیر ایرانی

 1400شهریور  15دوشنبه  1۱:0۲ - برخط نیوز

 ارزیابی تنوع زیستی مخمری در نمونه های سنتی کفیر ایرانی

 1400شهریور  15دوشنبه  21:12 - اگرو فود نیوز

توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران انجام گرفت:ارزیابی تنوع زیستی مخمری در نمونه 

 های سنتی کفیر ایرانی

 1400شهریور  15دوشنبه  21:42 - مرور نیوز
 ژنتیکی و زیستی محقق شد؛توسط محققان مرکز ذخایر 

 ارزیابی تنوع زیستی مخمری در نمونه های سنتی کفیر ایرانی

 

حمایت از پیشران ها، نقطه عطف طرح ملی توسعه مشاغل خانگی/ اهتمام جهاد دانشگاهی 

 در اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی ستودنی است

http://acecr.ac.ir/fa/news/35505/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/5298332/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400061511299/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/163092984884/evaluation-of-yeast-biodiversity-in-traditional-iranian-kefir-samples
https://agrofoodnews.com/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%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/
http://www.moroornews.com/fa/tiny/news-141788
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

 1400شهریور  15دوشنبه  14:10 - جهاد دانشگاهی کشور

 14اردبیل، مهران اوچی اردبیلی یکشنبه  استان دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

شهریورماه با بیان این مطب در دیدار با مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اردبیل 

نفر از استان اردبیل ثبت نام کرده بودند که بعد  200هزار و  0افزود: در این طرح بیش از 

 نفر ثبت نهایی شدند ۱00هزار و  2از غربالگری 

  دیگر: سایت 6

 1400شهریور  1۱سه شنبه  10:0۱ - ایسنا
 رئیس جهاددانشگاهی اردبیل خبرداد:

 حمایت از پیشران ها، نقطه عطف طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

 

 یک کارآفرین موفق مطرح کرد:

 در قالب تعاونی ها باید به فرهنگ تبدیل شودهر گونه رفتار 

 1400شهریور  15دوشنبه  14:02 - ایسنا

شهریورماه( در وبینار  15ساعد پناه، از کارآفرینان موفق در استان کردستان امروز دوشنبه )

 استان جهاددانشگاهیتعاون و کارآفرینی که به مناسبت هفته تعاون و به همت کرسی 

کردستان برگزار شد، اظهار کرد: برنامه ریزی مهمترین اصل بیزینس است و باید به این 

 اهمیت برسیم که وجود کسب و کار در کنار زندگی ما همچون اکسیژن است

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  15دوشنبه  14:04 - برخط نیوز

 هر گونه رفتار در قالب تعاونی ها باید به فرهنگ تبدیل شود

http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/35506/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%B9%D8%B7%D9%81-%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%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%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%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400061611696/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%B9%D8%B7%D9%81-%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
https://www.isna.ir/news/1400061511147/%D9%87%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/16309207831/any-behavior-in-the-form-of-cooperatives-must-become-a-culture
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 تخصصی بازار یابی را در نظر بگیرندپیشران ها باید بصورت 

 1400شهریور  15دوشنبه  10:5۲ - جهاد دانشگاهی کشور

استان کردستان: دکتر سیامک آزادی در وبینار  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

استان  جهاددانشگاهیو بازار تولیدات مشاغل خانگی که به همت  تخصصی اقتصاد

کردستان برگزار شد، اظهار کرد: نیاز سنجی در بحث مشاغل خانگی مسئله مهمی است 

 که باید به آن دقت شود

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  1۱سه شنبه  11:00 - ایسنا
 رییس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه:

 پیشران ها باید بازاریابی را تخصصی پیگیری کنند

 1400شهریور  1۱سه شنبه  11:0۲ - برخط نیوز

 پیشران ها باید بازاریابی را تخصصی پیگیری کنند

 

پیام تبریک رییس جهاددانشگاهی به مناسبت فرارسیدن سالروز تأسیس سازمان 

 دانشجویان

 1400شهریور  15دوشنبه  10:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

؛ در پیام تبریک دکتر جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان 

 آمده است:  جهاددانشگاهیحمیدرضا طیبی، رییس 

http://krd.acecr.ac.ir/fa/news/35503/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400061611738/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/163099644219/promoters-need-to-specialize-in-marketing
http://isojd.ac.ir/fa/news/2603/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%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%A8%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%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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  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  15دوشنبه  1۱:1۱ - ایسنا
 در پیام تبریک رییس جهاددانشگاهی تاکید شد

 توجه به سلایق مختلف دانشجویان در شبکه تشکیلاتی سازمان دانشجویان

 

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی استان کردستان و سازمان شهرداریها و 

 دهیاریهای استان

 1400شهریور  15دوشنبه  10:22 - جهاد دانشگاهی کشور

استان کردستان: با امضای این تفاهم نامه طرفین  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

حد اعلای تلاش خویش در جهت پیشبرد اهداف و موضوعات مطرح شده در این تفاهم را 

داده و همچنین با نیل به خوداتکایی ملی از هیچ کوششی در این جهت  در اولویت قرار

 دریغ نخواهند نمود

 

 دوره جدید طرح ملی دانشجومعلم قرآن برگزار می شود

 1400شهریور  15دوشنبه  10:1۱ - ایکنا

به عنوان  جهاددانشگاهیگاهیان کشور وابسته به به گزارش ایکنا، سازمان قرآنی دانش

منادی و پرچم دار برگزاری برنامه ها و دوره های آموزشی و پژوهشی در حوزه قرآن در 

دانشگاه ها، بر آن شد تا طرح تربیت دانشجومعلم قرآن را به همت اداره تربیت و آموزش 

 برگزار کند

https://www.isna.ir/news/1400061511293/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://krd.acecr.ac.ir/fa/news/35500/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://iqna.ir/fa/news/3995520/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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  سایت دیگر: ۷

 1400شهریور  15دوشنبه  1۱:14 - آنا
 از سوی سازمان قرآنی دانشگاهیان؛

 دوره جدید طرح ملی دانشجومعلم قرآن برگزار می شود

 1400شهریور  15دوشنبه  1۱:51 - جهاد دانشگاهی کشور

 دوره جدید طرح ملی دانشجومعلم قرآن برگزار می شود

 1400شهریور  15دوشنبه  1۲:44 - خبرگزاری صدا و سیما
 مهر؛ 1۱

 آغاز دوره جدید طرح ملی دانشجو معلم قرآن

 1400شهریور  1۱سه شنبه  11:1۱ - آریا

 آغاز دوره جدید طرح ملی دانشجو معلم قرآن

 1400شهریور  1۱سه شنبه  14:50 - خبرگزاری مهر
 از سوی سازمان قرآنی دانشگاهیان؛

 برگزار می شود دوره جدید طرح ملی دانشجو معلم قرآن

 1400شهریور  1۱سه شنبه  15:0۲ - راهبرد معاصر

 ثبت نام دوره جدید طرح ملی دانشجو معلم قرآن+ جزئیات و شرایط

 1400شهریور  1۱سه شنبه  15:4۱ - امه دانشجویان ایرانخبرن
 از سوی سازمان قرآنی دانشگاهیان؛

 برگزاری دوره جدید طرح ملی دانشجو معلم قرآن

 

 عضو هیأت علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مطرح کرد

 توسعه گردشگری پساکرونا در گرو بهبود تعاملات سیاسی با سایر کشورها

 1400شهریور  15دوشنبه  12:5۲ - ایسنا

خاطرنشان کرد: اگر در بحث  دانشگاهی جهادعضو هیأت علمی پژوهشکده گردشگری 

مه و روادید تسهیلاتی قائل شویم با بهبود تبلیغات و بازاریابی در خارج از مرزها می گذرنا

توان امیدوار بود ایران نیز جایگاه خود در این زمینه را پیدا کند، اما باز هم تاکید می کنم 

https://www.ana.press/news/605762/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/35520/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3213396/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://www.aryanews.com/News/20210907105356830/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/5298510/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://rahbordemoaser.ir/fa/news/101258/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7
https://iusnews.ir/fa/news-details/407049/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86/
https://www.isna.ir/news/1400061511054/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
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نه می زمیمناسبات سیاسی، بهبود تعاملات و همچنین ارتباطات گسترده با سایر کشورها، حرف اول را در این 

 زند

 

 مدیر اجرایی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی گیلان عنوان کرد

 باز گرداندن امید به جامعه؛ مسئولیت بزرگ شبکه دانشجویی در ایام کرونا

 1400شهریور  15دوشنبه  12:0۱ - ایسنا

 را یک تشکیلات دانشگاهی جهادفاطمه فدایی در گفت وگو با ایسنا، سازمان دانشجویان 

دانشجویی دانست که به منظور ساماندهی مطلوب و ارتقای مشارکت دانشجویان دانشگاه 

ها و موسسات آموزش عالی کشور در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، علمی و فوق برنامه 

از  گیلان نیز دانشگاهی جهادتاسیس شده است و اظهار کرد: سازمان دانشجویان  10۲۲شهریور سال  15در 

 فعالیت خود را آغاز کرد 10۲۲مهر 

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  15دوشنبه  10:1۱ - دی نیوز 8
 مدیر اجرایی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی گیلان عنوان کرد

 باز گرداندن امید به جامعه؛ مسئولیت بزرگ شبکه دانشجویی در ایام کرونا

 

 در سیستان و بلوچستان6۴00رت سرباز در طرح سرباز مها 6۲81آموزش 

 1400شهریور  15دوشنبه  11:50 - ایسنا

https://www.isna.ir/news/1400061511003/%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85
https://www.8deynews.com/614602/%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%9B-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1/
https://www.isna.ir/news/1400061510979/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B9-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%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-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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سرباز  12۱۱به گزارش ایسنا دکتر منصور تاجری افزود: در قالب طرح سرباز مهارت تعداد 

نیروهای مسلح استان دوره های مهارت های عمومی حوزه ی کارآفرینی، اشتغال و مهارت 

 واحد استان فرا گرفتند دانشگاهی جهادهای زندگی را توسط 

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  15دوشنبه  10:05 - جهاد دانشگاهی کشور

 نفر از طرح سرباز مهارت در سیستان و بلوچستان 12۱۱برخورداری 

 

 توسعه کشت و فراوری گیاهان دارویی، مهم ترین برنامه حوزه پژوهش

 1400شهریور  15دوشنبه  11:40 - جهاد دانشگاهی کشور

واحد استان گلستان؛ دکتر محسن قلی پور در  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 10۱۲همین رابطه گفت: طرح توجیهی فنی و اقتصادی دهکده گیاهان دارویی در سال 

 اقتصاد مقاومتی مصوب شده استدر ستاد فرماندهی 

 

 مدرسه پاییزه جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود

 1400شهریور  15دوشنبه  11:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

علوم پزشکی شهید بهشتی؛ مدرسه پاییزه در  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

حوزه های پزشکی، پرستاری، مامایی، دندان پزشکی، سلامت روان، مهارت های حرفه ای 

 آغاز می شود 1400و کارآفرینی سلامت در مهرماه 

http://acecr.ac.ir/fa/news/35498/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%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-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://golestan.acecr.ac.ir/fa/news/35496/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://acecr.ac.ir/fa/news/35495/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%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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 رییس اتاق بازرگانی سنندج؛

 ضروریات حوزه اشتغال استتولید صادرات محور از 

 1400شهریور  15دوشنبه  11:0۱ - ایسنا

شهریورماه( در وبینار تخصصی اقتصاد بازار و  15سید کمال حسینی امروز دوشنبه )

استان کردستان برگزار شد، اظهار  جهاددانشگاهیتولیدات مشاغل خانگی که به همت 

کرد: مقوله تولید امروزه به عنوان زیربنایی ترین محور توسعه یاد شده و در نگرش جامعه 

 بشری به عنوان یک ارزش تلقی می شود

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  1۱سه شنبه  0۱:02 - جهاد دانشگاهی کشور

 صادرات محور از ضروریات حوزه اشتغال است تولید

 

 نود و هشتمین شماره جدید فصلنامه پایش منتشر شد

 1400شهریور  15دوشنبه  10:5۲ - جهاد دانشگاهی کشور

هشت،  ، شماره نود وجهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم بهداشتی 

پژوهشی پایش از سوی پژوهشکده علوم بهداشتی  –دو ماهنامه نشریه علمی 

 به صورت الکترونیکی منتشر شد جهاددانشگاهی

https://www.isna.ir/news/1400061510911/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://krd.acecr.ac.ir/fa/news/35525/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://acecr.ac.ir/fa/news/35493/%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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 جذب پزشک متخصص زنان در مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاددانشگاهی قم )رویا(

 1400شهریور  15دوشنبه  10:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

قم، مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری با توجه  اددانشگاهیجهبه گزارش روابط عمومی 

به تعهد به رفع نیاز شهروندان به تازگی نیاز خود را به جذب پزشک متخصص زنان اعلام 

 کرده است

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  15دوشنبه  1۱:0۱ - ایسنا

 "رویا"جذب پزشک متخصص زنان در مرکز 

 

 به بهانه سالروز تاسیس سازمان دانشجویان؛

 دانشجویان جهاد دانشگاهی و تزریق نشاط اجتماعی در کالبد دانشگاهسازمان 

 1400شهریور  15دوشنبه  10:20 - ایسنا

 دانشگاهی جهاداظهار کرد: سازمان دانشجویان  حمید مرادی در گفت وگو با ایسنا

شهریور سال  15است که در تاریخ  دانشگاهی جهادتشکیلات وابسته به معاونت فرهنگی 

به منظور ساماندهی مطلوب به توسعه و ارتقای مشارکت دانشجویان دانشگاه و  ۲۲

 موسسات آموزش عالی کشور در زمینه های اجتماعی، سیاسی، علمی، صنفی و فوق برنامه تاسیس شد

http://acecr.ac.ir/fa/news/35489/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%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-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7-
https://www.isna.ir/news/1400061511380/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7
https://www.isna.ir/news/1400061510829/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%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%88-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF
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 توانمندسازی دانشجویان در اولویت برنامه های ما قرار دارد

 1400شهریور  15دوشنبه  10:21 - جهاد دانشگاهی کشور

خراسان رضوی، مهدی نعیمیان راد با  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

بیان این مطلب افزود: در این مسیر یکی از جدی ترین رویکردها و گام هایی که می توان 

 برداشت توانمند سازی دانشجویان در حوزه های مختلف است

 

 مرکز منش جهاددانشگاهی آذربایجان غربی برگزار شد "نیوزدی"نشست رویداد 

 1400شهریور  15دوشنبه  10:1۲ - ایسنا

آذربایجان غربی در این  جهاددانشگاهیمحمد پورمحمود، مدیر مرکز نو آوری و شتابدهی 

ه ، پشتیبانی و حمایت از استارت اپ ها و ایده های برتر اولویت مرکز نشست افزود: مشاور

 است

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  15دوشنبه  10:50 - جهاد دانشگاهی کشور

 گزار شدنشست رویداد نیوزدی مرکز منش جهاددانشگاهی آذربایجان غربی بر

 1400شهریور  15دوشنبه  10:02 - اروم نیوز
 مدیر مرکز نو آوری و شتابدهی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی:

رویداد کارآفرینی در مرکز نوآوری و شتابدهی آذربایجان غربی/ حمایت از استارت آپ ها و ایده  0۲برگزاری 

 های برتر اولویت مرکز منش است

http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/35486/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400061510817/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%86%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%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%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://acecr.ac.ir/fa/news/35492/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%86%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%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%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://uromnews.ir/1400/06/15/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B3%DB%B7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88/
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 کسب و کار فرآورده های گیاهان داروییبرگزاری دوره مدیریت 

 1400شهریور  15دوشنبه  0۱:42 - ایسنا

)قابل ترجمه( ارائه  دانشگاهی جهادبه شرکت کنندگان در این دوره، گواهینامه معتبر 

 خواهد شد

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  15دوشنبه  0۱:4۱ - برخط نیوز

 برگزاری دوره مدیریت کسب و کار فرآورده های گیاهان دارویی

 

 عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت وگو با ایلنا:

برنامه منسجمی برای پیشرفت دانش بنیان نداریم/ به موقع برای تامین واکسن کرونا اقدام 

 نکردیم/ چرا عده ای توضیحاتی به مسئولان ارشد دادند تا واکسن خارجی نخرند؟!

 1400شهریور  15دوشنبه  0۱:10 - ایلنا

می گذرد،  دانشگاهی جهادسال از آغاز به کار و فعالیت  41به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود 

نهادی که ابتدا هدف آن کمک به توسعه فناوری و استفاده از ظرفیت ها، تولید و پیشرفت 

 در کشور بود

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  15دوشنبه  11:1۱ - شورای عالی انقلاب فرهنگی

https://www.isna.ir/news/1400061510779/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%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
https://www.barkhat.news/technology/163090524829/holding-a-course-on-business-management-of-medicinal-plant-products
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1120231-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AC%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://sccr.ir/News/18181/1/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%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
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 دکتر طیبی مطرح کرد:
 ا اقتصاد دانش بنیانایجاد شغل برای همه جوانان ب

 1400شهریور  15دوشنبه  20:40 - شعار سال

 برنامه منسجمی برای پیشرفت دانش بنیان نداریم

 

انجام طرح نظرسنجی بررسی میزان رضایتمندی استفاده کنندگان از خدمات 

 استان کردستانالکترونیکی)غیر حضوری( شرکت توزیع برق 

 1400شهریور  15دوشنبه  0۱:5۱ - جهاد دانشگاهی کشور

ن کردستان: مرکز افکارسنجی دانشجویان استا دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

ایران )ایسپا( شعبه کردستان با همکاری روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان 

کردستان مبادرت به انجام نظرسنجی در بین استفاده کنندگان از خدمات الکترونیکی)غیر 

 حضوری( شرکت توزیع برق استان کردستان نمود

 

 ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلانمسابقه خاطره نویسی 

 1400شهریور  15دوشنبه  0۱:5۱ - جهاد دانشگاهی کشور

لرستان، به مناسبت بیست و سومین سالروز  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

مسابقه خاطره نویسی ویژه دانشجویان و فارغ  دانشگاهیجهادتشکیل سازمان دانشجویان 

 التحصیلان سراسر کشور توسط سازمان دانشجویان این واحد برگزار می شود

https://shoaresal.ir/fa/news/358047/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AC%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://krd.acecr.ac.ir/fa/news/35482/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://lrs.acecr.ac.ir/fa/news/35483/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%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-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
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 معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی استان قزوین:

 ایده های نو و جذاب جوانان قزوینی توسط جهاد دانشگاهی حمایت می شود

 1400شهریور  15دوشنبه  0۱:12 - ایرنا

امین خاکباز روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تصریح کرد: با انجام سرمایه گذاری 

ایده های نو، خلاقانه و جذاب نوجوانان در بخش های مختلف مرکز نوآوری و شتاب  برروی

 ، حمایت لازم از بسترسازی های یاد شده به عمل می آیددانشگاهی جهاددهی 

 

 رییس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی تشریح کرد

 لابم دوم انقبرنامه هایی برای تشکیل فراگیرترین شبکه توانمندسازی دانشجویان در گا

 1400شهریور  15دوشنبه  01:1۲ - ایسنا

با هدف ساماندهی مطلوب و توسعه  دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا، سازمان دانشجویان 

)ارتقاء( مشارکت دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در زمینه های 

اجتماعی، سیاسی، علمی، صنفی و فوق برنامه و در جهت تحقق استراتژی برنامه اول 

و به خصوص در  تأکید بر تقویت فرهنگ و ارزش های اسلامی در جامعه"مبنی بر  دانشگاهی جهادتوسعه 

 تأسیس شد 10۲۲شهریورماه سال  15در تاریخ  "نسل جوان و دانشجویان دانشگاه ها

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  15دوشنبه  1۱:22 - خوزنا

 برنامه هایی برای تشکیل فراگیرترین شبکه توانمندسازی دانشجویان در گام دوم انقلاب

https://www.irna.ir/news/84461284/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D9%88-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400061410590/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.khoozna.ir/view-115394-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%20.html
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 حمد معطل اعتبارآزمایشگاه تخصصی ژنتیک کهگیلویه و بویرا

 1400شهریور  15دوشنبه  00:42 - راک نیوز

آزمایشگاه زنتیک یکی از نیازهای ضروری و خلاء های استان کهگیلویه و بویراحمد می 

این خلا در حال پر شدن است اما بعلت کمبود اعتبار  جهاددانشگاهیباشد که تلاش های 

 معطل مانده که نیازمند کمک و همکاری برای تکمیل است

 

 /گزارش/

 آزمایشگاه تخصصی ژنتیک کهگیلویه و بویراحمد معطل اعتبار

 1400شهریور  15دوشنبه  00:20 - ایسنا

 جهادملک پور بیان کرد: در همین راستا مجوز راه اندازی آزمایشگاه تخصصی ژنتیک به 

 استان داده شد دانشگاهی

  سایت دیگر: 1

 1400شهریور  15دوشنبه  01:1۲ - تابناک کهکیولیه و بویراحمد

 آزمایشگاه تخصصی ژنتیک کهگیلویه و بویراحمد معطل اعتبار

 1400شهریور  15دوشنبه  0۱:10 - یر نیوزبو

 آزمایشگاه تخصصی ژنتیک کهگیلویه و بویراحمد معطل اعتبار

 1400شهریور  15دوشنبه  0۱:2۲ - شورجهاد دانشگاهی ک

 راه اندازی آزمایشگاه تخصصی ژنتیک کهگیلویه و بویراحمد؛ معطل اعتبار

 1400شهریور  15دوشنبه  10:02 - کبنا نیوز

http://raaknews.com/44003/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C_%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%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_%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1/
https://www.isna.ir/news/1400061510606/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%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-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://www.tabnakkohkiluye.ir/fa/news/991508/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%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-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://boyernews.com/342754/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%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/
http://kba.acecr.ac.ir/fa/news/35481/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%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-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://www.kebnanews.ir/news/438664/%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 بهداشت و سلامت؛حوزه 
 ضعف مسئولان در راه اندازی آزمایشگاه ژنتیک کهگیلویه و بویراحمد

 1400شهریور  15دوشنبه  12:01 - خبرگزاری صدا و سیما

 نیاز کهگیلویه و بویراحمد به آزمایشگاه تخصصی ژنتیک

 1400شهریور  15دوشنبه  1۱:4۱ - خبرگزاری علمی و فناوری
 گزارش//
میلیارد ریالی کهگیلویه و بویراحمدی ها برای آزمایشات ژنتیک/ آزمایشگاه ژنتیک از نیازهای استان  10هزینه 

 است

 

 زمایشات تشخیصی مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی آنلاین اعلام می شودنتایج آ

 1400شهریور  14یکشنبه  20:02 - ایسنا

ورود به سامانه نوبت دهی اینترنتی مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری لازم است برای 

با  کلیک کنند و "نوبت دهی اینترنتی"مراجعین با ورود به وبسایت این مرکز روی عبارت 

وارد کردن نام کاربری و رمز عبوری که بعد از مراجعه به مرکز درمان ناباروری از طریق 

 جهادارد سامانه شوند همچنین شهروندانی که تا کنون به مرکز درمان ناباروری پیامک دریافت کرده اند و

قم مراجعه نکرده باشند می توانند با کلیک روی دکمه ثبت نام و ثبت مشخصات خود وارد سامانه  دانشگاهی

 نوبت دهی اینترنتی شوند

 

 پنج تعاونی جدید در کردستان راه اندازی می شود

 1400شهریور  14یکشنبه  22:2۱ - ایرنا

https://www.iribnews.ir/fa/news/3212759/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%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-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://www.stnews.ir/content/news/98111/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-10-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%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%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA--
https://www.isna.ir/news/1400061410585/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%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-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/84460691/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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تعاونی  2مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به اینکه از 

موفق شهر سنندج با حضور مسوولان بازدید به عمل خواهد آمد، اضافه کرد: برگزاری 

 کردستان دانشگاهی جهادداره کل کرسی تعاون و کارآفرینی به صورت مجازی با همکاری ا

 برای جویندگان کار و تعاونگران از دیگر برنامه های این هفته است

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  14یکشنبه  20:41 - باشگاه خبرنگاران

 تعاونی جدید در کردستان همزمان با هفته تعاون راه اندازی می شود 5

 

 کارگاه مهارت های زندگی با موضوع مهارت خودآگاهی برگزار شد

 1400شهریور  14یکشنبه  21:4۱ - ایسنا

شعبه علوم پزشکی قم و اداره  دانشگاهی جهادشایان ذکر است که این کارگاه که به همت 

قم با هدف بهبود عملکرد کارمندان اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی 

خوابگاه ها در روابط بین فردی و پیشرفت ناظم و ناظمه های خوابگاه برگزار شد با تدریس 

 خانم بلشلی همراه بود

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  14یکشنبه  21:52 - برخط نیوز

 کارگاه مهارت های زندگی با موضوع )مهارت خودآگاهی( برگزار شد

 

 بررسی خواهند شد "شتاب"دریافتی در رویداد  تمام ایده های

https://www.yjc.news/fa/news/7882412/%DB%B5-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400061410569/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/163086240358/a-life-skills-workshop-was-held-on-the-topic-self-awareness-skills
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 1400شهریور  14یکشنبه  1۱:40 - جهاد دانشگاهی کشور

در استان کرمان، این رویداد با موضوع نوآوری  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

مدیریت پسماند و محیط زیست به ویژه پسماند شهری، معدنی و صنعتی؛ با هدف 

ساماندهی مدیریت پسماند و تفکیک زباله برگزار می شود تا به واسطه آن ایده هایی که 

 در این خصوص ارائه می شوند هدایت و سازماندهی شوند و از میان آن ها طرح های کاربردی استخراج شود

 

 یداد ایده پردازی بازی واسباب بازیبرگزاری رو

 1400شهریور  14یکشنبه  15:4۱ - جهاد دانشگاهی کشور

خراسان شمالی، نخستین رویداد ایده پردازی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

خراسان شمالی در بجنورد برگزار  جهاددانشگاهیبازی و اسباب بازی توسط مرکز نوآوری 

 می شود

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  1۱سه شنبه  14:0۱ - ایسنا

 برگزاری نخستین رویداد ایده پردازی بازی و اسباب بازی توسط مرکز نوآوری جهاددانشگاهی بجنورد

 1400شهریور  1۱سه شنبه  14:1۱ - برخط نیوز

 بازی توسط مرکز نوآوری جهاددانشگاهی بجنوردبرگزاری نخستین رویداد ایده پردازی بازی و اسباب 

 

 ادامه تعامل اداره کل آموزش وپرورش استان با سایر دستگاه های اجرایی؛

 امضای تفاهم نامه اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان و جهاد دانشگاهی اصفهان

http://kerman.acecr.ac.ir/fa/news/35480/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-quot-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-quot-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/35475/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-
https://www.isna.ir/news/1400061612031/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2
https://www.barkhat.news/technology/163100790371/holding-the-first-game-and-toy-ideation-event-by-bojnourd-jihad-university-innovation-center
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 1400شهریور  14یکشنبه  14:50 - پانا

به منظور فراهم آوردن زمینه همکاری های سازنده و برقراری ارتباط  -اصفهان ) پانا( 

سازمان یافته و ایجاد مشارکت و بهره گیری از توانایی های موجود تفاهم نامه همکاری 

 د شداصفهان منعق دانشگاهی جهادبین اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان و 

 

 رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها:

 مسوولیت علم و فرهنگ کشور بر دوش وزرا است

 1400شهریور  14یکشنبه  14:00 - ایرنا

به گزارش روز یکشنبه مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام مصطفی 

شت: رستمی در نشست هم اندیشی وزرای عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار دا

شورای اسلامی شدن دانشگاه ها علاوه بر بهره مندی از حضور وزرای بهداشت، علوم، آموزش 

، فرصت های بزرگی در دانشگاهی جهادو پرورش و رییس دانشگاه آزاد، مجموعه های آموزش عالی کشور و 

 اختیار دارد

 

 شد کنفرانس کاربرد فرآورده های طبیعی در بیماری های نورودژنراتیو برگزار

 1400شهریور  14یکشنبه  14:22 - جهاد دانشگاهی کشور

، در این وبینار که با جهاددانشگاهیاهان دارویی به گزارش روابط عمومی پژوهشکده گی

سخنرانی دکتر علی رزمی عضو هیات علمی این پژوهشکده برگزار شد، دارای امتیاز 

بازآموزی بوده و با مجوز اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور از زیر مجموعه های 

http://www.pana.ir/news/1212601
https://www.irna.ir/news/84460879/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://acecr.ac.ir/fa/news/35467/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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های علمی مربوط به این حوزه مورد بررسی  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد و آخرین یافته

 قرار گرفت

 

 اتصال به بازارهای جهانی لازمه توسعه مشاغل خانگی است

 1400شهریور  14یکشنبه  14:1۲ - جهاد دانشگاهی کشور

استان کردستان: فرزانه دانشمند در وبینار  نشگاهیجهاددابه گزارش روابط عمومی 

تان استان کردس جهاددانشگاهیتخصصی اقتصاد و بازار تولیدات مشاغل خانگی که توسط 

برگزار شد، اظهار کرد: در بحث تولیدات مشاغل خانگی بازاریابی مسئله مهمی است که 

 باید فعالین این عرصه به خوبی به آن توجه کنند

  :سایت دیگر 6

 1400شهریور  15دوشنبه  14:4۱ - ایسنا
 مدیرعامل شرکت دانش بنیان همیشه پویا تاکید کرد

 اتصال به بازارهای جهانی لازمه توسعه مشاغل خانگی

 

 رییس سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه در سمت خود ابقا شد

 1400شهریور  14یکشنبه  14:01 - جهاد دانشگاهی کشور

ا ب جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 جهاددانشگاهیحکمی مجددا بهرام بادکو را برای مدت دو سال به عنوان رییس سازمان 

 استان کرمانشاه منصوب کرد

http://krd.acecr.ac.ir/fa/news/35469/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%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%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400061510668/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%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
http://acecr.ac.ir/fa/news/35466/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%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-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
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دومین جلسه از مجموعه نشست های مجازی چراغ هدایت با موضوع سبک زندگی برگزار 

 شد

 1400شهریور  14یکشنبه  10:4۱ - جهاد دانشگاهی کشور

استان کرمان، حجه الاسلام والمسلمین سازندگی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

را به دو نوع دینی و غیر دینی ذکر و تصریح کرد: سبک زندگی دینی در  سبک زندگی

 قرآن و همچنین توسط پیامبر و امامان به خوبی بیان شده است

 

 معاون علوم پزشکی اراک خبر داد:

همکاری با جهاددانشگاهی استان مرکزی جهت راه اندازی کلینیک های درمانی/کمبود 

 محسوس کلینیک دیابت

 1400شهریور  14یکشنبه  10:2۲ - ایسنا

شهریورماه در بازدید از مرکز تخصصی و فوق  10دکتر بهمن صادقی سده، روز گذشته، 

استان مرکزی با اشاره به اینکه در نظام تعاون  دانشگاهی جهادوری تخصصی درمان نابار

اجتماعی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی برعهده نظام های دولتی است و همین امر 

شلوغی بیمارستان ها و کلینیک ها و صفوف طولانی در این مراکز را رقم می زند، راهکار کنترل شرایط را 

ی دانست و گفت: در استان مرکزی متاسفانه از ظرفیت های نظامی مانند سپاه و استفاده از ظرفیت های جانب

 ارتش بهره مند نیستیم و در واقع، سپاه و ارتش در استان ظرفیت های درمانی گسترده ای در اختیار ندارند

http://kerman.acecr.ac.ir/fa/news/35463/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400061410213/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  15دوشنبه  1۱:02 - خبرگزاری صدا و سیما

 کمبود کلینیک دیابت در استان مرکزی

 

 اون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان:مع

 گام اول پیشگیری از حاشیه نشینی به خوبی برداشته شده است

 1400شهریور  14یکشنبه  10:20 - خبرگزاری برنا

به گزارش خبرگزاری برنا؛ سید مهدی قویدل در جلسه بررسی طرح علمی پیشگیری از 

، افزود: دبیرخانه شورای پیشگیری از وقوع جرم، دانشگاهی جهادحاشیه نشینی با همکاری 

برنامه های با محوریت پیشگیرانه و در راستای اهداف این معاونت را اجرا و سهم هر یک 

 یشگیری را مشخص می کنداز دستگاه ها در مقوله پ

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  14یکشنبه  1۱:5۱ - جام جم
 ان کرمان:معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل است

 گام اول پیشگیری از حاشیه نشینی در کرمان به خوبی برداشته شده است

 

 رویداد کارآفرینی در مرکز منش آذربایجان غربی برگزار شده است ۳۷

 1400شهریور  14یکشنبه  10:1۱ - ایرنا

رویداد کارآفرینی  0۱و ورزش و جوانان،  دانشگاهی جهادوی گفت: براساس تفاهم نامه بین 

رویداد در زمینه کارگاه آموزشی،  1۲رویداد از جمله  0۲ود که تاکنون برنامه ریزی شده ب

https://www.iribnews.ir/fa/news/3213160/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1229309
https://jamejamonline.ir/fa/news/1335797/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84460857/%DB%B3%DB%B7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

رویداد دورهمی و صندلی تجربه برگزار شده  ۲رویداد در زمینه برنامه های تازه شو، یک رویداد چاره جو و  12

 است

  سایت دیگر: ۴

 1400شهریور  14یکشنبه  10:02 - برگزاری برناخ

 آذربایجان غربی ارسال شده است "نوآوری و شتابدهی"ده ایده به مرکز منش 

 1400شهریور  14یکشنبه  14:40 - خبرگزاری علمی و فناوری

 آذربایجان غربی ارسال شده است "نوآوری و شتابدهی"ده ایده به مرکز منش 

 1400شهریور  14یکشنبه  1۲:11 - نصیر نیوز

 رویداد کارآفرینی در مرکز منش آذربایجان غربی برگزار شده است 0۲

 1400شهریور  14یکشنبه  1۱:01 - ایلنا

 جان غربیرویداد کارآفرینی در مرکز منش آذربای 0۲برگزاری 

 

 پژوهش جهاددانشگاهی به کمک کیفیت زعفران می آید

 1400شهریور  14یکشنبه  10:1۲ - ایسنا

خراسان جنوبی  جهاددانشگاهیمدیر گروه پژوهشی تولید و فرآوری گیاهان استراتژیک 

تولید و مصرف بهینه آب در زعفران استفاده اظهار کرد: یکی از روش های افزایش توامان 

از سیستم های هوشمند آبیاری است که در حال حاضر در مزرعه تحقیقاتی زعفران مجتمع 

 خراسان جنوبی بصورت پایلوت مورد بهره برداری قرار گرفته است دانشگاهی جهادتحقیقات گیاهان دارویی 

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  14یکشنبه  14:01 - جهاد دانشگاهی کشور

 ت بدون خاک زعفران در مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبیکش

 1400شهریور  14یکشنبه  15:5۲ - روستا نیوز

 کیفیت زعفران به کمک پژوهش جهاددانشگاهی

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1229320
http://www.stnews.ir/content/news/98073/%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B4-
https://www.nasirnews.ir/%DB%B3%DB%B7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C/
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-83/1126929-%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-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400061410199/%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%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/35471/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%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%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://www.rustanews.ir/news/19280/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%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
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

 

 مرکز درمان جهاد دانشگاهی استان مرکزی درصدد راه اندازی کلینیک آسم، آلرژی و دیابت

 1400شهریور  14یکشنبه  12:45 - ایسنا

شهریور در جریان بازدید معاون درمان علوم  10غفاری زاده ، روز گذشته،  علی اصغر

پزشکی اراک از مجموعه درمانی این نهاد با اشاره به پیگیری راه اندازی کلینیک پوست و 

استان مرکزی اظهار کرد: سلول های بنیادی در  دانشگاهی جهادزیبایی در مجموعه 

تی اثربخش هستند و تلاش داریم که در این راستا به موضوع سلول جوانسازی پوست و رفع بیماری های پوس

 درمانی ورود کنیم که در حال مطالعه زیرساخت ها جهت مهیا کردن امکانات هستیم

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  1۱سه شنبه  10:5۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 کلینیک آسم، آلرژی و دیابت بزودی در جهاددانشگاهی استان مرکزی راه اندازی می شود

 

 ای اشتغال زایی استان استطرح ملی توسعه مشاغل خانگی، گام بزرگی بر

 1400شهریور  14یکشنبه  12:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

استان اردبیل، بهرنگ کوهی با بیان این مطلب  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

که با  1400در جلسه بررسی و تصمیم گیری برای توزیع اعتبار مشاغل خانگی در سال 

حضور سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان سایر نهادهای استان در 

کم بهره به متقاضیان به ویژه پیشران ها یکی از اداره تعاون برگزار شد، افزود: حمایت مالی و اعطای تسهیلات 

 مهم ترین معیارهای اجرای موفق هر طرح کارآفرینی است

https://www.isna.ir/news/1400061410152/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9
http://acecr.ac.ir/fa/news/35545/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D8%B3%D9%85-%D8%A2%D9%84%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/35457/%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-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

 

 یک مسئول در شهرستان مرودشت:

 مشاغل خانگی راهکاری موثر برای اشتغالزایی است

 1400شهریور  14یکشنبه  12:0۲ - ایسنا

شعبه مرودشت، گفت: شرایط اقتصادی و محدویت  جهاددانشگاهیین در دیدار مدیر ژوب

منابع موجود باعث شده که با حجم زیادی از بیکاران مواجه شویم ضمن اینکه ایجاد 

 اشتغال در برخی حوزه ها نیازمند سرمایه گذاری کلان است

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  14یکشنبه  20:20 - باشگاه خبرنگاران

 مشاغل خانگی راهکاری موثر برای اشتغالزایی است

 

 فراخوان همکاری در جهاد دانشگاهی مازندران

 1400شهریور  14یکشنبه  12:2۲ - جهاد دانشگاهی کشور

مازندران، این واحد در راستای گسترش  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

فعالیتهای آموزشی و پژوهشی از تمام فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکترا در رشته 

علوم دامی و زراعی)کلیه گرایشها(، بیولوژی و  های مهندسی کامپیوتر، مهندسی شیلات،

بیوتکنولوژی، حسابداری، مدیریت مالی، مدیریت آموزشی، مدیریت فرهنگی، علوم ارتباطات و مدیریت رسانه 

و افرادی که دارای رزومه و سابقه شغلی مرتبط با رشته مورد نیاز هستند، به صورت تمام وقت، پاره وقت و یا 

 به همکاری می نماید امریه سربازی دعوت

https://www.isna.ir/news/1400061410141/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.news/fa/news/7882398/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://mzn.acecr.ac.ir/fa/news/35456/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%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%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  1۱سه شنبه  11:10 - ایسنا

 فراخوان همکاری در جهاد دانشگاهی مازندران

 1400شهریور  1۱سه شنبه  10:2۱ - پیام مازند

 فراخوان همکاری در جهاد دانشگاهی مازندران

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  0۱:1۲ - بازار کارروزنامه 
 در راستای گسترش فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

 فراخوان همکاری در جهاد دانشگاهی مازندران

 

 توسط سازمان جهاددانشگاهی یزد "سرباز ماهر"سرباز در مرحله سوم طرح  6۵۲0آموزش 

 1400شهریور  14یکشنبه  11:5۱ - جهاد دانشگاهی کشور

استان یزد، دکتر افروزیان معاون آموزشی  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی سازمان 

با اداره کل ورزش و جوانان  جهاددانشگاهیسازمان با اشاره به همکاری های آموزشی 

استان یزد عنوان کرد: در چهار ماه اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد ماه سال جاری تعداد 

ز ماهر توسط مرکز آموزش های تخصصی نفر از کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در مرحله سوم طرح سربا 1520

 یزد تحت آموزش قرار گرفته اند دانشگاهی جهادسازمان 

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  14یکشنبه  12:2۲ - خبر روز

 توسط سازمان جهاددانشگاهی یزد” سرباز ماهر“سرباز در مرحله سوم طرح  1520آموزش 

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  0۱:14 - ایسنا

 سرباز از ابتدای امسال توسط جهاددانشگاهی یزد 1520آموزش مهارتی 

https://www.isna.ir/news/1400061611747/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%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%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/228603/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%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%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347584/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%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%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://jdyazd.ac.ir/fa/news/35454/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DB%B1%DB%B5%DB%B2%DB%B0-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-quot-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-quot-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%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-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://daylinews.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DB%B1%DB%B5%DB%B2%DB%B0-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7/
https://www.isna.ir/news/1400061712488/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%DB%B1%DB%B5%DB%B2%DB%B0-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
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 نفر از پیشرانان طرح ملی مشاغل خانگی استان سمنان برای دریافت تسهیلات 8معرفی 

 1400شهریور  14یکشنبه  11:40 - ایسنا

 باستان سمنان همچنین تأکید کرد: در این کارگروه مصو جهاددانشگاهیمعاون آموزشی 

شد، باتوجه به اختصاص مبلغ قابل توجه تسهیلات به طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در 

شهرستان، دستگاه های اجرایی ملزم شدند نسبت به برنامه ریزی و بازنگری طرح های 

بعنوان مجری و نهاد توسعه ای اقدام  دانشگاهی جهاددریافتی در خصوص تسهیلات با نظر و مداخله گری 

 کنند

  دیگر: سایت ۳

 1400یور شهر 14یکشنبه  10:12 - جهاد دانشگاهی کشور

 نفر از پیشرانان طرح ملی مشاغل خانگی در استان سمنان برای دریافت تسهیلات ۱معرفی 

 1400شهریور  14یکشنبه  10:5۱ - تابناک سمنان

 نفر از پیشرانان طرح ملی مشاغل خانگی استان سمنان برای دریافت تسهیلات ۱معرفی 

 1400شهریور  15دوشنبه  10:02 - روزنامه بازار کار

 نفر از پیشرانان طرح ملی مشاغل خانگی استان سمنان برای دریافت تسهیلات ۱معرفی 

 

 عضو هیات علمی دانشگاه کردستان:

 مشاغل خانگی باید به سمت اقتصاد کلان سوق داده شود

 1400شهریور  14یکشنبه  11:0۱ - ایسنا

https://www.isna.ir/news/1400061410050/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DB%B8-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C
http://sem.acecr.ac.ir/fa/news/35458/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DB%B8-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.tabnaksemnan.ir/fa/news/991355/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DB%B8-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347525/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DB%B8-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400061410049/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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شهریورماه( در وبینار تخصصی اقتصاد و بازار تولیدات  14حامد قدرزاده امروز یکشنبه )

استان کردستان برگزار شد، اظهار کرد: فعالیت  جهاددانشگاهیمشاغل خانگی که به همت 

های مشاغل خانگی با وجود تولید ارزش در جامعه، در محاسبه درآمد ناخالص ملی وارد 

 نمی شود

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  14یکشنبه  11:52 - قدس آنلاین
 دستان:عضو هیات علمی دانشگاه کر

 مشاغل خانگی باید به سمت اقتصاد کلان سوق داده شود

 1400شهریور  15دوشنبه  0۱:5۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 مشاغل خانگی باید به سمت اقتصاد کلان سوق داده شود

 

 توجیه اقتصادی اشتغال خانگی، حتی زیر سلطه کرونا

 1400شهریور  14یکشنبه  11:01 - ایسنا

با طرح توسعه مشاغل خانگی گفت: با  جهاددانشگاهیحسینجانی در خصوص همکاری 

به عنوان پیشران طرح توسعه مشاغل خانگی معرفی شده ام و هم  جهاددانشگاهیتدبیر 

ه های تولید محصول چرمی هستیم تا تولیدکنندگان با اکنون در حال راه اندازی گرو

 هماهنگی بین گروه های تولیدی به صورت هماهنگ و متمرکز درآییم تا میزان تولید و اشتغال افزایش یابد

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  14یکشنبه  12:42 - اقتصادگردان

 صادی اشتغال خانگی، حتی زیر سلطه کروناتوجیه اقت

 1400شهریور  14یکشنبه  12:50 - فصل تجارت

 توجیه اقتصادی اشتغال خانگی، حتی زیر سلطه کرونا

 1400شهریور  15دوشنبه  0۱:4۲ - رروزنامه بازار کا

 توجیه اقتصادی اشتغال خانگی، حتی زیر سلطه کرونا

http://qudsonline.ir/news/767408/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://krd.acecr.ac.ir/fa/news/35484/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400061410036/%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://eghtesadgardan.ir/fa/news/178864/%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/518060/%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347524/%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 بهبود بواسیر با بلسان مکی

 1400شهریور  14یکشنبه  11:2۱ - جهاد دانشگاهی کشور

خراسان جنوبی، مهندس حسین راغ آرا گفت:  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

بلسان مَکی با نام های دیگر روغن بلسان، بَلسان و بَلسم مکی، گیاهی است با طبیعت گرم 

 مقوی اعصاب بوده و برای تقویت دید چشم مفید استو خشک که 

 

 چاپ کتاب متن کاوی در جهاد دانشگاهی اردبیل

 1400شهریور  14یکشنبه  11:2۱ - جهاد دانشگاهی کشور

استان اردبیل، این کتاب توسط دکتر سینا دامی،  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

عضو هیات علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب، عباس میرزایی، عضو 

 جهادمی اردبیل و فرید سروری تالیف و توسط انتشارات هیات علمی دانشگاه آزاد اسلا

 استان اردبیل وارد بازار کتاب شد دانشگاهی

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  15دوشنبه  11:04 - ایسنا

 چاپ کتاب متن کاوی در جهاد دانشگاهی اردبیل

 

http://acecr.ac.ir/fa/news/35451/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%DA%A9%DB%8C
http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/35449/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://www.isna.ir/news/1400061510955/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
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 شتابدهی جهاد دانشگاهی فارس رویداد کارآفرینی در مرکز نوآوری و ۲۲برگزاری 

 0014شهریور  14یکشنبه  11:21 - جهاد دانشگاهی کشور

فارس، علی اکبر زاهدیان نژاد مدیر مرکز نوآوری  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

فارس در آیین اختتامیه طرح های این مرکز با اشاره به  دانشگاهی جهادو شتاب دهی 

آغاز طرح منش در استان گفت: در ابتدای شروع طرح منش با اجرای برنامه و رویدادهای 

 نان خلاق و خوش فکر را به سمت کارآفرینی جذب کنیم و ایده های جدید شناسایی شد متنوع توانستیم جوا

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  14یکشنبه  12:1۲ - ایسنا
 یک مسئول در جهاددانشگاهی فارس مطرح کرد:

 ینی در مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی فارسرویداد کارآفر 22برگزاری 

 4001شهریور  14یکشنبه  12:21 - برخط نیوز

 رویداد کارآفرینی در مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی فارس 22برگزاری 

 1400شهریور  14یکشنبه  20:11 - باشگاه خبرنگاران

 رویداد کارآفرینی در مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی فارس 22برگزاری 

 

 تقدیر استانداری همدان از معاون آموزشی جهاددانشگاهی استان

 1400شهریور  14یکشنبه  11:02 - جهاد دانشگاهی کشور

همدان، ظاهر پورمجاهد معاون هماهنگی امور  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

اقتصادی استانداری همدان طی ارسال لوح از اهتمام و تلاش صادقانه عبدالله میرزابیگی 

 استان تقدیر و تشکر کرد جهاددانشگاهیمعاون آموزشی 

http://fars.acecr.ac.ir/fa/news/35448/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.isna.ir/news/1400061410108/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D9%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/163082820438/holding-22-entrepreneurship-events-in-fars-university-jihad-innovation-and-acceleration-center
https://www.yjc.news/fa/news/7882385/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://hmd.acecr.ac.ir/fa/news/35446/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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برگزاری رویداد دورهمی نحوه حمایت جهاددانشگاهی استان مرکزی از هسته های فناور 

 مستقر در منش استان

 1400شهریور  14یکشنبه  10:2۱ - جهاد دانشگاهی کشور

نحوه "استان مرکزی، رویداد دورهمی با محوریت  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

به همت  "استان مرکزی از هسته های فناور مستقر در مرکز منش جهاددانشگاهیحمایت 

 استان مرکزی برگزار شد جهاددانشگاهیمرکز نوآوری و شتابدهی جوانان 

 

 سربازان امریه ی سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه تقدیر شدند

 1400شهریور  14یکشنبه  10:02 - جهاد دانشگاهی کشور

 جهاددانشگاهیدر آستانه هفته دفاع مقدس مراسم تقدیر از سربازان امریه سازمان 

 نشاه با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن شهید نوروز نژاد برگزار شدکرما

 

 یک مسئول خبر داد

 نفر در دوره های آموزشی سرباز مهارت مازندران 6۷۴۵آموزش 

 1400شهریور  14یکشنبه  0۱:45 - ایسنا

http://acecr.ac.ir/fa/news/35444/%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%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ksh.acecr.ac.ir/fa/news/35443/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DB%8C-%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400061409885/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DB%B1%DB%B7%DB%B4%DB%B5-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%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%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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وی با اشاره به اهمیت موضوع آموزش در دوران جوانی و سربازی، ضرورت توانمندسازی 

صه کار و زندگی را مورد تاکید قرار داد و گفت : با همکاری سربازان برای ورود به عر

مازندران طرح مهارت  دانشگاهی جهادمعاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان و 

 1۲45آموزی سربازان استان مازندران اجرا شد و مجموعا در سه ماهه اردیبهشت ، خرداد و تیرماه سالجاری 

خود را در قالب طرح سرباز مهارت فراگرفتن و امیدواریم در صورت فراهم بودن سرباز مهارت های مورد علاقه 

 هزار جوان دیگر را در قالب سرباز مهارت آموزش دهیم 5شرایط، تا پایان سال 

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  14 یکشنبه 11:21 - پیام مازند

 نفر در دوره های آموزشی سرباز مهارت مازندران 1۲45آموزش 

 1400شهریور  14یکشنبه  11:42 - روزنامه بازار کار
 یک مسئول خبر داد

 ی آموزشی سرباز مهارت مازندراننفر در دوره ها 1۲45آموزش 

 

 کتاب درآمدی بر تاریخ اندیشه و عمل تربیتی در ایران منتشر شد

 1400شهریور  14یکشنبه  0۱:41 - جهاد دانشگاهی کشور

استان مرکزی، مجتبی غلامی معاون فرهنگی  جهاددانشگاهیمومی به گزارش روابط ع

استان مرکزی در این رابطه، گفت: کتاب درآمدی بر تاریخ اندیشه و عمل  جهاددانشگاهی

 استان به چاپ رسید جهاددانشگاهیتربیتی در ایران توسط سازمان انتشارات 

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  14یکشنبه  11:2۱ - ایسنا

 منتشر شد "درآمدی بر تاریخ اندیشه و عمل تربیتی در ایران"کتاب 

https://www.mazan-online.ir/Fa/News/228199/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-1745-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%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%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347485/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DB%B1%DB%B7%DB%B4%DB%B5-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%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%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://acecr.ac.ir/fa/news/35441/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400061410032/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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 معاون آموزشی موسسه عنوان کرد

 موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان دانشجوی ارشد در 6۵۳پذیرش 

 1400شهریور  14یکشنبه  0۱:20 - ایسنا

 دانشگاهی جهادنوید سیاه پلو در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: موسسه آموزش عالی 

با دریافت مجوز از وزارت علوم، پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی  ۱0خوزستان از سال 

 ارشد را رسما آغاز کرد

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  14یکشنبه  10:05 - اری صدا و سیماخبرگز

 دانشجوی ارشد در جهاد دانشگاهی خوزستان 150پذیرش 

 1400شهریور  14یکشنبه  10:20 - خوزنا

 دانشجوی ارشد در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان 150پذیرش 

 1400شهریور  14یکشنبه  10:50 - دیار کارون

 دانشجوی ارشد در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان 150پذیرش 

 

 مشاغل خانگی فرصتی برای صادرات کالاهای ایرانی

 1400شهریور  14یکشنبه  0۱:15 - جهاد دانشگاهی کشور

استان کردستان: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان  جهاددانشگاهیچند سالی است که به همت 

https://www.isna.ir/news/1400061409845/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%DB%B1%DB%B5%DB%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%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
https://www.iribnews.ir/fa/news/3211877/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%DB%B1%DB%B5%DB%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.khoozna.ir/view-115283-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4%20%DB%B1%DB%B5%DB%B3%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.html
http://www.deyarkaroon.ir/view-62582-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4%20%DB%B1%DB%B5%DB%B3%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.html
http://krd.acecr.ac.ir/fa/news/35440/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

رایی شده است و این طرح توانسته است در بحث کاهش نرخ بیکاری در استان کردستان تاثیر کردستان اج

 گزار باشد

 

آغاز همکاری آموزشی و پژوهشی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی قم و پردیس فارابی 

 دانشگاه تهران

 1400شهریور  14یکشنبه  0۱:12 - جهاد دانشگاهی کشور

قم، در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری  جهاددانشگاهیبه گزارش گزارش روابط عمومی 

قم و  جهاددانشگاهیکه به امضای محمد رستمی رییس مرکز آموزش علمی کاربردی 

دکتر احمد حاجی ده آبادی معاون پژوهش و فناوری پردیس فارابی رسید دو طرف بر 

 راستای اهداف و سیاست های مطرح شده است تاکید کردندهمکاری های مشترک پژوهشی و آموزشی در 

 

 فرمانده انتظامی شهرستان بیجار مطرح کرد:

 جلوگیری از مهاجرت جوانان با حرکت به سوی دانش بنیان شدن

 1400شهریور  14یکشنبه  0۱:2۱ - ایسنا

 اهیدانشگ جهادسرهنگ شهریار قربانی فرمانده انتظامی شهرستان بیجار در دیدار با مدیر 

ظهار کرد: حرکت به سوی جذب ، ادانشگاهی جهادبیجار، با ابراز خوشحالی از فعالیت های 

ایده های جوانان و پرورش خلاقیت در آن ها باعث جلوگیری از مهاجرت جوانان به شهرهای 

 دیگر می شود

http://acecr.ac.ir/fa/news/35439/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%82%D9%85-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%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
https://www.isna.ir/news/1400061409797/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

  سایت دیگر: 6

 1400یور شهر 14یکشنبه  10:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 جلوگیری از مهاجرت جوانان با حرکت به سوی دانش بنیان شدن

 

تفاهم نامه همکاری فی مابین جهاددانشگاهی و فرماندهی انتظامی شهرستان بیجار منعقد 

 شد

 1400شهریور  14یکشنبه  ۲:5۱0 - جهاد دانشگاهی کشور

استان کردستان، در راستای توسعه فعالیت های  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

مرکز بیجار و فرماندهی انتظامی  جهاددانشگاهیآموزشی، تفاهم نامه همکاری فی مابین 

 منعقد شد  جهاددانشگاهیشهرستان بیجار، در محل 

 

 لاپاروسکوپی و اندومتریوز برگزار می شودجشنواره فیلم های 

 1400شهریور  14یکشنبه  0۲:52 - ایسنا

، ابن سینا - دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا، پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی 

( را در تاریخ mIME 2022چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز )

 برگزار می کند 1400بهمن ماه  14-15و  ۱-۲

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  14یکشنبه  0۲:54 - برخط نیوز

 جشنواره فیلم های لاپاروسکوپی و اندومتریوز برگزار می شود

http://krd.acecr.ac.ir/fa/news/35445/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86
http://krd.acecr.ac.ir/fa/news/35433/%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%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%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400061409771/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/163081212744/laparoscopic-and-endometriosis-film-festivals-are-held
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 رئیس جهاددانشگاهی فارس:

راه اندازی مرکز نوآوری و شتاب دهی؛ گامی مهم در راستای فعال سازی پتانسیل جوانان 

 کشور

 1400شهریور  14یکشنبه  00:52 - شیرازه

استان فارس  جهاددانشگاهیبه گزارش سرویس فرهنگی شیرازه ، مظاهر بابایی رئیس 

امروز در آیین اختتامیه طرح منش و رویداد نیوز دی ضمن تقدیر از همکاری اداره کل 

ورزش و جوانان استان گفت: با طرح هایی نظیر منش )مرکز نوآوری و شتابدهی( سعی 

 در استان فارس برداشته شود شده تا گامی حتی کوچک برای جوانان

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  14یکشنبه  10:21 - باشگاه خبرنگاران

 راه اندازی مرکز نوآوری و شتاب دهی؛ گامی مهم در راستای فعال سازی پتانسیل جوانان کشور

 1400شهریور  14یکشنبه  11:40 - ی و فناوریخبرگزاری علم

 هم افزایی میان دستگاهی عاملی برای تسریع در رشد و پیشرفت

 1400شهریور  14یکشنبه  12:04 - ایسنا
 رئیس جهاددانشگاهی فارس:

 فعال کننده پتانسیل جوانان است مرکز نوآوری و شتابدهی

 

 قصه مادر ژاپنی شهید بابایی و ادای احترام به او

 1400شهریور  14یکشنبه  00:0۱ - همشهری

http://shiraze.ir/fa/news/149724/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.yjc.news/fa/news/7881343/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.stnews.ir/content/news/98064/%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400061410138/%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-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/139635/%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85.html
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 وارد جبهه شد دانشگاهی جهادپسر بزرگم تازه وارد دانشگاه شده بود که از طریق 

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  1۱سه شنبه  15:52 - حوزه

 به شهادت رسید 1ساله با مادری ژاپنی که در والفجر 1۱ماجرای جوان 

 

واحدی تعاونی مسکن اعضای جهاددانشگاهی/ توسعه  ۲60آغاز احداث مجتمع مسکونی 

 خدمات رفاهی این نهاد در سطح کشور

 1400شهریور  10شنبه  21:02 - جهاد دانشگاهی کشور

واحدی تعاونی  210، احداث مجتمع مسکونی جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

مان با روز تعاون با شهریور ماه، همز 10عصر روز شنبه،  جهاددانشگاهیمسکن اعضای 

و اعضای هیات مدیره تعاونی مسکن  جهاددانشگاهیحضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس 

 این نهاد به صورت رسمی آغاز شد

  سایت دیگر: ۴

 1400شهریور  10شنبه  22:2۱ - ایسنا
 با حضور دکتر طیبی در روز تعاون انجام گرفت؛

 واحدی تعاونی مسکن اعضای جهاددانشگاهی 210آغاز احداث مجتمع مسکونی 

 1400شهریور  10شنبه  22:00 - برخط نیوز

 واحدی تعاونی مسکن اعضای جهاددانشگاهی 210شروع احداث مجتمع مسکونی 

 1400شهریور  14یکشنبه  1۱:41 - خوزنا

 هاددانشگاهیواحدی تعاونی مسکن اعضای ج 210آغاز احداث مجتمع مسکونی 

 1400شهریور  15دوشنبه  12:02 - روزنامه بازار کار
 ی در روز تعاون انجام گرفت؛با حضور دکتر طیب

 واحدی تعاونی مسکن اعضای جهاددانشگاهی کلید خورد 210احداث مجتمع مسکونی 

https://www.hawzahnews.com/news/976802/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1%DB%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/35432/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%DB%B2%DB%B1%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.isna.ir/news/00061759717/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%DB%B2%DB%B1%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/163077834354/commencement-of-construction-of-a-210-unit-housing-cooperative-housing-complex-for-members-of-the-jihad-university
http://www.khoozna.ir/view-115291-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C%20%DB%B2%DB%B1%DB%B0%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C%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.html
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347533/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%DB%B2%DB%B1%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
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میلیارد ریال اعتبار مصوب از محل اعتبارات سرمایه ای  ۴0میلیارد ریال از  ۲0تخصیص 

 برای واحد آذربایجان غربی 6۴00استان در سال 

 1400شهریور  10شنبه  1۱:02 - جهاد دانشگاهی کشور

آذربایجان  جهاددانشگاهیآذربایجان غربی، رییس  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

غربی در جلسه مشترک با دبیر کارگروه برنامه ریزی و توسعه ارومیه ضمن تقدیر و تشکر 

از عنایات و حمایتهای آن کارگروه در برنامه های بستر ساز توسعه این نهاد در استان 

میلیارد ریال برای  40بر تصویب اعتبار خاطرنشان ساخت: پیرو اعلام قبلی و مصوبه کارگروه مبتنی 

پیگیر مصوبه و اخذ مجوز جهت افزایش اعتبار  20واحد آذربایجان غربی که در کمیسیون  جهاددانشگاهی

میلیارد ریال و حتی افزایش این رقم یرای هر  120( و در مجموع 1402-1400برای تسری در طول سه سال)

گرفته که در سطح کشور برای این واحد بی نظیر است بتوانیم  سال هستیم امیدواریم با حمایتهای صورت

 پاسخ این اعتماد مسولان در راستای توسعه کیفی و علمی استان را به نحو احسن بدهیم 

 20دبیر کارگروه برنامه ریزی و توسعه ارومیه با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه آذربایجان غربی مبلغ 

آذربایجان غربی را به معاون نظارت مالی و رییس  جهاددانشگاهی 1400تخصیص در سال  میلیارد ریال اعلام

خزانه معین استان در مرحله اول برای طی فرایند قانونی اعلام و ابلاغ کرده است خاطرنشان ساخت: تخصیص 

اورانه مصوب طرح طرح فن 4درصد اعتبار پژوهشی استان به این نهاد و نظارت علمی و همکاری در اجرای  50

دانشگاهای استان نشان از شخصیت و اعتماد علمی استان به این نهاد دارد که امیدواریم این هزینه ها بعنوان 

یک سرمایه گذاری بستر ساز برای توسعه استان قلمداد شود و پروژه های با اعتبار تملک نیز در راستای توسعه 

 د مدیریت و اجرایی گرددعلم عملی که حلاوتش برای مردم استان ملموس باش

 

 اطلاعیه جشنواره شعر دانشجویی :

 مهلت شرکت تمدید نمی شود

http://agh.acecr.ac.ir/fa/news/35431/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
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 1400شهریور  10شنبه  1۱:55 - ایسنا

تنها شرط های شرکت در این جشنواره سالانه که به همت اداره کل امور راهبری معاونت 

و با مشارکت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور برگزار می  دانشگاهی جهادفرهنگی 

رسالی در دیگر جشنواره ها شود، دانشجو بودن صاحب آثار و نیز حائز رتبه نبودن آثار ا

 اعلام شده است

  سایت دیگر: ۵

 1400شهریور  10شنبه  1۱:5۲ - برخط نیوز

 مهلت شرکت تمدید نمی شود

 1400شهریور  14یکشنبه  0۱:0۱ - ایکنا

 جشنواره ملی شعر دانشجویی تمدید نمی شود

 1400شهریور  14یکشنبه  0۱:10 - خبرگزاری مهر
 بیرخانه جشنواره خبر داد؛د

 مهلت شرکت در دومین دوره جشنواره ملی شعر دانشجویی تمدید نمی شود

 1400شهریور  14یکشنبه  10:02 - ایلنا

 مهلت شرکت در دومین دوره جشنواره شعر دانشجویی تمدید نمی شود

 1400شهریور  15دوشنبه  0۱:04 - سبز البرز

 مهلت شرکت در دومین دوره جشنواره ملی شعر دانشجویی تمدید نمی شود

 

 61 -در درمان کوویدگامی موثر  "مدیریت عفونت"و "تعدیل واکنش ایمنی"

 1400شهریور  10شنبه  1۱:00 - خوزنا

ا و ت کروندر نشس دانشگاهی جهادعضو هیئت علمی پژوهشکده پزشکی علوم تولیدمثل پژوهشگاه رویان 

تولیدمثل در بیست و دومین کنگره بین المللی پزشکی تولیدمثل رویان با تأکید بر این نکته که توسعه یک 

رویکرد مؤثر برای کنترل و درمان این بیماری ضروری است، گفت: تعدیل واکنش ایمنی و مدیریت عفونت 

 نظر گرفته شود در  1۱ -می تواند به عنوان یک گام ضروری در مهار بیماری کووید

https://www.isna.ir/news/1400061309616/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/163076551031/the-company-deadline-will-not-be-extended
https://iqna.ir/fa/news/3995116/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5296810/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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%B1-6/1126835-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://sabzalborz.ir/2021/09/06/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1/
http://www.khoozna.ir/view-115194-%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84%20%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA%20%20%DA%AF%D8%A7%D9%85%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%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%20%2019%20.html


 

 

 

 

4۲ 

 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

 

 مسابقات اسم کارتیل مهمان مجازی جمع های خانوادگی و دوستانه دانشجویان

 1400شهریور  10شنبه  1۱:20 - کشورجهاد دانشگاهی 

، مدت هاست که به علت دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان 

 شیوع ویروس کرونا، لذت انجام بازی های دورهمی و خانوادگی سلب شده است

 

 مدیر کل ورزش و جوانان فارس :

 فارس استان پیشرو در اجرای طرح منش است

 1400شهریور  10شنبه  1۱:12 - خبرگزاری برنا

شهریور ماه آیین اختتامیه طرح مرکز  10به گزارش خبرگزاری برنا از فارس ، صبح امروز 

 شیراز برگزار شد دانشگاهی جهادنوآوری و شتابدهی با نام منش در 

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  14یکشنبه  01:02 - شیرازه
 مدیرکل ورزش و جوانان فارس:

 استان فارس در اجرای طرح نوآوری و شتابدهی پیشرو بوده است

 1400شهریور  14یکشنبه  11:14 - جهاد دانشگاهی کشور

 استان فارس در اجرای طرح منش پیشرو بوده است

 1400شهریور  14یکشنبه  12:20 - ایسنا
 مدیرکل ورزش و جوانان فارس:

 فارس در اجرای طرح منش پیشرو است

http://isojd.ac.ir/fa/news/2597/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1228959
http://shiraze.ir/fa/news/149725/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%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-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://fars.acecr.ac.ir/fa/news/35447/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400061410118/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 سازمانی به نام دانشجویان

 1400شهریور  10شنبه  15:5۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 ز هدا اصل روستا؛ مدیر سازمان دانشجویی واحد استان البر

یک فهم جدید و استراتژی نو در عرصه پیشبرد امور  دانشگاهی جهادسازمان دانشجویی 

 بوده است جهاددانشگاهیفرهنگی در جامعه دانشگاهی کشور و اهداف 

 

 برگزاری اولین رویداد ایده پردازی و اسباب بازی در خراسان شمالی

 1400شهریور  10شنبه  15:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

با توجه به اهمیت و نقش بسیار مهم اسباب بازی ها در افزایش خلاقیت و هوش کودکان 

 جهادتاب دهی و تاثیر فناوری های جدید در دنیای اسباب بازی ها، مرکز نوآوری و ش

بجنورد، اولین رویداد ایده پردازی و اسباب بازی را در خراسان شمالی، با  دانشگاهی

 محورهای زیر برگزار می کند: 

 بازی و اسباب بازی های تیمی  •

 بازی و اسباب بازی های فکری، آموزشی و مهارتی  •

 بازی و اسباب بازی با رویکرد آموزش مفاهیم شهروندی  •

 اسباب بازی های سنتی، بومی و محلی  بازی و •

 بازی و اسباب بازی با مفاهیم دینی و زیارتی  •

 بازی و اسباب بازی های الکترونیکی  •

 اجتماعی  _بازی و اسباب بازی های محیطی  •

 بازی و اسباب بازی با مفاهیم دفاع مقدس  •

http://isojd.ac.ir/fa/news/2595/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A8
http://isojd.ac.ir/fa/news/2594/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
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ین المندان در پنجمانتخاب دکتر مهدی حسینیان به عنوان رئیس پنل تخصصی پزشکی س

 کنگره بین المللی بیومدیسین ایران

 1400شهریور  10شنبه  14:04 - جهاد دانشگاهی کشور

علوم پزشکی  دانشگاهی جهاددکتر مهدی حسینیان سراجه لو عضو هیات علمی سازمان 

پدر علم ژنتیک ایران و دبیر علمی پنجمین کنگره  تهران توسط پروفسور داریوش فرهود

بین المللی بیومدیسین ایران، به عنوان رئیس پنل تخصصی پزشکی سالمندان در این 

 کنگره انتخاب شد

 

 معرفی برگزیدگان دومین دوره مسابقه آینه آیات ویژه جهادگران

 1400شهریور  10شنبه  14:2۲ - ایکنا

به گزارش ایکنا، سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برای دومین سال متوالی و به مناسبت 

مسابقه تدبر در قرآن کریم با عنوان آینه  جهاددانشگاهیچهل و یکمین سالروز تشکیل 

 آیات را برگزار کرد

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  10شنبه  1۲:42 - جهاد دانشگاهی کشور

 سابقه آینه آیات ویژه جهادگرانمعرفی برگزیدگان دومین دوره م

http://tums.acecr.ac.ir/fa/news/35426/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%86%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%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%A8%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://iqna.ir/fa/news/3995024/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%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%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://acecr.ac.ir/fa/news/35430/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%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%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 کریمی خبر داد:

 افتتاح فاز دوم آزمایشگاه جامع تخصصی جهاد دانشگاهی استان مرکزی

 1400شهریور  10شنبه  10:40 - خانه ملت

اک، کمیجان و خنداب به گزارش خبرگزاری خانه ملت ؛ علی اکبر کریمی نماینده مردم ار

و عضو مجمع نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی از افتتاح فاز دوم 

 استان مرکزی خبر داد دانشگاهی جهادآزمایشگاه جامع تخصصی 

 

شبکه  60کارآفرین طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در هرمزگان به بازار، ایجاد ۲80اتصال 

 زنجیره ارزش در استان

 1400شهریور  10شنبه  12:2۱ - جهاد دانشگاهی کشور

استان هرمزگان، محمد دل پسند در دیدار با  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان با اشاره به فاز اول طرح ملی توسعه مشاغل 

انگی در استان هرمزگان افزود: با هدف مطالعه و بررسی منابع و استخراج اطلاعات جهت خ

 شناسایی فرصت ها و مزیت های شغلی استان صورت گرفت

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  10شنبه  12:54 - ایسنا

 کارآفرین طرح ملی توسعه مشاغل خانگی هرمزگان به بازار 2۱0اتصال 

 0140شهریور  10شنبه  10:1۲ - باز خبر

 کارآفرین طرح ملی توسعه مشاغل خانگی هرمزگان به بازار 2۱0اتصال 

https://www.icana.ir/Fa/News/482754/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%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
http://jdhor.acecr.ac.ir/fa/news/35423/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B8%DB%B0-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%B1%DB%B0-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400061309244/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B8%DB%B0-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://bazkhabar.ir/103514/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B8%DB%B0-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84/
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 1400شهریور  10شنبه  15:42 - روزنامه بازار کار

 فرین طرح ملی توسعه مشاغل خانگی هرمزگان به بازارکارآ 2۱0اتصال 

 

 رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی داراب مطرح کرد:

 تاثیر مشاغل خانگی بر بهبود اقتصاد خانوار/قدردانی از جهاددانشگاهی

 1400شهریور  10شنبه  12:14 - ایسنا

شهریور در جمع خبرنگاران گفت: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی  10صدیقه ثبوت شنبه 

با هدف کمک به رونق  جهاددانشگاهیبا همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 

 اقتصادی خانوار، اجرایی شده است

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  14یکشنبه  0۱:51 - باشگاه خبرنگاران

 تاثیر مشاغل خانگی بر بهبود اقتصاد خانوار

 

 شماره جدید فصلنامه گیاهان دارویی جهاددانشگاهی منتشر شد

 1400شهریور  10شنبه  12:14 - جهاد دانشگاهی کشور

، این شماره از فصلنامه جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی 

شامل هشت مقاله تحقیقاتی است که گیاهان مورد بررسی در مقالات شامل میوه کلوس، 

 فلفلی، اناریجه، گزنه سفید برگ گونه شیپوری، مریم نخودی خزری، گیاه فردوسی، نعناع

 و قیچ کاشانی می باشد

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347461/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B8%DB%B0-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.isna.ir/news/1400061309185/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.yjc.news/fa/news/7881286/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://acecr.ac.ir/fa/news/35422/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%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-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  10شنبه  14:2۲ - روزنامه بازار کار
 توسط پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی؛

 ماره جدید فصلنامه گیاهان دارویی جهاددانشگاهی منتشر شدش

 

 کارگاه آموزشی آشنایی با مالکیت فکری و ثبت اختراع برگزار شد

 1400شهریور  10شنبه  10:14 - جهاد دانشگاهی کشور

استان مرکزی، از مجموعه رویدادهای کسب و  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

کارهای فناورانه جوانان، کارگاه آموزشی آشنایی با مالکیت فکری و ثبت اختراع ویژه 

ی استارتاپ ها با حضور تیم های ایده پرداز و جوانان در محل مرکز نوآوری و شتابده

 استان به صورت حضوری و مجازی برگزار شد جهاددانشگاهی

 

 برگزاری نمایشگاه دستاوردهای تیم های استارتاپی مستقر در منش گلستان

 1400شهریور  10شنبه  10:11 - جهاد دانشگاهی کشور

ای تیم های گلستان، نمایشگاه دستاورده جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

شهریورماه در فضای باز  10استارتاپی مستقر در مرکز نوآوری و شتابدهی)منش( گلستان 

 موزه صنایع دستی خانه امیرلطیفی گرگان برگزار شد

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347453/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%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-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/35417/%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%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/35416/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%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%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی دندانپزشکی توسط جهاددانشگاهی استان کرمان

 1400شهریور  10شنبه  10:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

استان کرمان، دکتر حسین پورموسی ضمن خیر  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

م به استاد و دندانپزشکان شرکت کننده در کارگاه، به ضرورت و اهمیت دوره های مقد

آموزشی تخصصی به منظور افزایش مهارت دندانپزشکان وارائه خدمات بهتر به آحاد جامعه 

 پرداخت

 

 نادیده گرفتن طب سنتی برای درمان ویروس کرونا/ رشد هزار گونه گیاه دارویی در ایران

 1400شهریور  10شنبه  10:01 - 1تیتر 

اظهار کرد: کشور ایران  دانشگاهی جهادپژوهشکده گیاهان دارویی  رضا غفارزادگان رئیس

در حوزه گیاهان دارویی از پتانسیل بالایی برخوردار است که توجه به این امر می تواند 

 اشتغال زایی و ایجاد شغل های پایدار در حوزه کشاورزی و حوزه های داروسازی شود

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  10شنبه  1۱:20 - آنا

 نادیده گرفتن طب سنتی برای درمان ویروس کرونا

 

http://kerman.acecr.ac.ir/fa/news/35415/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://titre1.ir/fa/news/196141/%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.ana.press/news/605254/%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 
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 می شوید! "شاغل"با تحصیل در این دانشگاه 

 1400شهریور  10شنبه  0۱:4۲ - جهاد دانشگاهی کشور

کرمانشاه دکتر خلیل جلیلی رئیس مؤسسه  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

کرمانشاه در معرفی این موسسه و فعالیت های آن، با اشاره  دانشگاهی جهادآموزش عالی 

جو در این موسسه دانش 1۲40،گفت: در حال حاضر  10۱4به فعالیت این مرکز از سال 

 گروه آموزشی مشغول به تحصیل می باشند 12در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد در 

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  14یکشنبه  14:40 - ایسنا

 می شوید! "شاغل"با تحصیل در این دانشگاه 

 

 تجهیز مدارس نیازمند امکانات آموزشی در محله های قلعه محمود و میدان قلعه

 1400شهریور  10شنبه  0۱:1۱ - جهاد دانشگاهی کشور

استان کرمان، بدین منظور امکاناتی ازجمله؛ ویدئو  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

پروژکتور، بورد هوشمند، کامپیوتر، صندلی و پرینتر به دو مدرسه دبستان دخترانه 

 امیرالمومنین و دبیرستان پسرانه شهیدعلی ایرانمنش اهدا شد

 

 پیام تسلیت رئیس جهاد دانشگاهی مازندران به مناسبت درگذشت خبرنگار فقید ایرنا

 1400شهریور  12جمعه  1۱:5۱ - جهاد دانشگاهی کشور

http://ksh.acecr.ac.ir/fa/news/35403/%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-quot-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-quot-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF-
https://www.isna.ir/news/1400061410314/%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF
http://kerman.acecr.ac.ir/fa/news/35401/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87
http://mzn.acecr.ac.ir/fa/news/35398/%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-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7
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مازندران، مهندس محمد رضا شافعیان رئیس  دانشگاهی جهادوابط عمومی به گزارش ر

مازندران طی پیامی درگذشت زنده یاد حسین فلاحتی پیشکسوت عرصه  دانشگاهی جهاد

خبر و خبرنگار ایرنا در حوزه مازندران، خراسان رضوی و خراسان شمالی را به جامعه رسانه 

 تسلیت گفتای کشور و خانواده این خبرنگار فقید 

 

 بازدید مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان گلستان از کارگاه خیاطی

 1400شهریور  12جمعه  1۱:1۱ - جهاد دانشگاهی کشور

استان گلستان: متین تقی بائی در این بازدید  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

اظهار کرد: این کارگاه خیاطی با نیروی فعال مشغول به کار می باشد و نیاز به نیروی کار 

 و وام برای توسعه دارد

 

 احی لباس عاملی موثر بر فرهنگ پوششطر

 1400شهریور  12جمعه  1۱:1۱ - جهاد دانشگاهی کشور

استان گلستان، به همراه با استاد فرهیخته سرکار  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

خانم خوشفر مدیریت آموزشگاه خیاطی و طراحی لباس پرنیان واقع استان گلستان، 

 انجام شد شهرستان علی آباد کتول نشستی

 

http://golestan.acecr.ac.ir/fa/news/35396/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C
http://golestan.acecr.ac.ir/fa/news/35397/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4
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 تجربه کشورهای موفق در توانمندسازی اقتصادی سالمندان

 1400شهریور  12جمعه  0۱:5۱ - ایسنا

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه می دهد: در  دانشگاهی جهادعضو هیات علمی 

کشورهای در حال توسعه که بسیاری از افراد )اگر نگوییم اکثریت آنها( در حد زنده ماندن 

 به سر می برند، تامین درآمد موضوعی است که همه گروه های سنی نگران آن هستند

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  12جمعه  10:01 - برخط نیوز

 تجربه کشورهای موفق در توانمندسازی اقتصادی سالمندان

 1400شهریور  12جمعه  14:0۱ - روزنامه بازار کار
 طبق گفته رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان

 تجربه کشورهای موفق در توانمندسازی اقتصادی سالمندان

 

 آغاز رقابت های قرآنی اوقاف در استان ها

 1400شهریور  12جمعه  0۱:02 - ایکنا

در حالی سپری شد که شاهد  1400به گزارش ایکنا، هفته دوم از سومین ماه تابستان 

تشکیل جلسه شورای معارف سیما، اعلام برنامه زمانی مرحله استانی مسابقات قرآن اوقاف، 

ده های نزاجا، آغاز طرح تلفنی برگزاری مرحله سراسری مسابقات قرآن بانوان شاغل و خانوا

، تصویب کلیات برنامه های شش ماهه دوم اتحادیه کشوری جهاددانشگاهیحفظ قرآن مشکوة ویژه اعضای 

مؤسسات، انتشار خبر راه اندازی مرکز نوآوری و خلاقیت های قرآنی در آینده نزدیک از سوی سازمان دارالقرآن 

 و و درگذشت مادر شهید منا محسن حاجی حسنی 

https://www.isna.ir/news/1400061208525/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.barkhat.news/social/163064688371/experience-of-successful-countries-in-economic-empowerment-of-the-elderly
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347426/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://iqna.ir/fa/news/3994429/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

 

 دبیر علمی کنگره سلول های بنیادی رویان تأکید کرد:

 تبدیل تهدید کرونا به فرصتی تازه برای برقراری ارتباطی مؤثر با دانشمندان برجسته جهان

 1400شهریور  12جمعه  02:44 - ایسنا

شهریورماه با سخنرانی دکتر سید جعفر حسین، مدیر  10مراسم افتتاحیه روز چهارشنبه 

(، پروفسور هیو تیلور، رئیس انجمن پزشکی OHWهانی )منطقه ای سازمان بهداشت ج

( و دکتر ابراهیم پارسانژاد، رئیس انجمن باروری و ناباروری eRSIتولیدمثل آمریکا )

و رییس کنگره بین  دانشگاهی جهاد(، دکتر عبدالحسین شاهوردی، رییس پژوهشگاه رویان MRSIایران )

 المللی رویان برگزار شد

 

 کریمی عنوان کرد:

 ضرورت ورود جهاد دانشگاهی استان مرکزی به رفع نیازهای صنعت

 1400شهریور  11پنجشنبه  21:55 - ایسنا

 زی که در حاشیه آییناستان مرک دانشگاهی جهادعلی اکبر کریمی در نشست با مسئولان 

و افتتاح طرح توسعه  جهاددانشگاهیآغاز بکار دفتر نمایندگی پژوهشکده محیط زیست 

به عنوان  دانشگاهی جهادآزمایشگاه تخصصی میکروبیولوژی در اراک برگزار شد، افزود: 

یت های این نهادی انقلابی خدمات ارزنده ای را به کشور عرضه کرده است و سال های طولانی است که فعال

نهاد از تمرکز بر حوزه های فرهنگی و آموزشی خارج شده و به فعالیت های علمی و پژوهشی و دانش بنیان 

 توسعه یافته است

https://www.isna.ir/news/1400061007819/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%A7
https://www.isna.ir/news/1400061108397/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
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  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  10شنبه  0۱:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 لزوم ورود جهاددانشگاهی استان مرکزی برای رفع نیازهای صنعت

 

 دفتر نمایندگی پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی در استان مرکزی آغاز بکار کرد

 1400شهریور  11پنجشنبه  21:50 - ایسنا

شهریور در  11استان مرکزی پنجشنبه  دانشگاهی جهادمحسن مرادی معاون پژوهشی 

 هادجن دفتر و افتتاح طرح توسعه آزمایشگاه تخصصی میکروبیولوژی آئین آغاز بکار ای

استان که با حضور علی اکبر کریمی نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس  دانشگاهی

افتتاح  ۱۲استان در سال  دانشگاهی جهادشورای اسلامی انجام شد، اظهار کرد: آزمایشگاه معتمد محیط زیست 

 یدا کردشد و به تدریج توسعه پ

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  10شنبه  10:10 - ایرنا

 پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی استان مرکزی آغاز به کار کرد

 

 شهریه دانشگاه های غیر انتفاعی در ایام کرونا

 1400شهریور  11پنجشنبه  10:00 - خبرگزاری تابناک

http://acecr.ac.ir/fa/news/35408/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400061108396/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84459268/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.tabnak.ir/fa/news/1073665/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

دانشگاه علم و فرهنگ با اتصال علمی، فرهنگی، پژوهشی و کارآفرینی به مجموعه های 

از قبیل پژوهشگاه رویان، پژوهشگاه ابن سینا، پژوهشگاه علوم انسانی،  دانشگاهی جهاد

برق،پژوهشکده گردشگری، پژوهشکده توسعه تکنولوژی، پژوهشکده گیاهان پژوهشکده 

 دارویی و

  سایت دیگر: ۵

 1400شهریور  11پنجشنبه  14:51 - باشگاه خبرنگاران

 شهریه دانشگاه های غیر انتفاعی در ایام کرونا

 1400شهریور  11پنجشنبه  1۱:22 - همشهری

 شهریه دانشگاه های غیر انتفاعی در ایام کرونا

 1400شهریور  11پنجشنبه  1۲:04 - خبر آنلاین

 شهریه دانشگاه های غیر انتفاعی در ایام کرونا

 1400شهریور  12جمعه  04:4۱ - آقای خبر

 اولین ویدئو از میلاد سرلک پس از ترخیص از بیمارستان و بازگشت به تیم ملی |د ببینی

 1400شهریور  10شنبه  11:0۱ - خبرگزاری تسنیم

 شهریه دانشگاه های غیر انتفاعی در ایام کرونا

 

 ینده در این آزمایشگاه انجام خواهد شداز هفته آ 61انجام نمونه گیری آزمایش کووید 

 1400شهریور  11پنجشنبه  10:5۱ - جهاد دانشگاهی کشور

خراسان رضوی، سید محسن بنی هاشمی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

با بیان این مطلب افزود: با توجه به جمعیت منطقه طلاب مشهد و به منظور جلوگیری از 

در آزمایشگاه  1۱کاهش تردد بیماران برای تشخیص کرونا، نمونه گیری آزمایش کووید 

 ان رضوی از هفته آینده انجام خواهد شدخراس جهاددانشگاهیشهید مفتح 

https://www.yjc.news/fa/news/7878408/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.hamshahrionline.ir/news/624305/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.khabaronline.ir/news/1550955/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://aghayekhabar.ir/blog/2021/09/03/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%84%DA%A9-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/13/2565514/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/35394/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

 

 آغاز به کار فاز دوم آزمایشگاه جهاد دانشگاهی استان مرکزی

 1400شهریور  11پنجشنبه  10:01 - خبرگزاری صدا و سیما

 استان جهاددانشگاهیگزاری صدا و سیما استان مرکزی ؛ غفاری زاده رئیس به گزارش خبر

مرکزی گفت: فاز دوم آزمایشگاه جامع میکروتخصصی میکروبیولوژی با حضور کریمی 

استان  جهاددانشگاهینماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در 

ینه های صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی با دانشگاه علوم پزشکی امروز اغاز بکار کرد که این آزمایشگاه در زم

 همکاری خواهد داشت 

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  11پنجشنبه  11:51 - باشگاه خبرنگاران

 افتتاح فاز دوم آزمایشگاه جامع تخصصی جهاد دانشگاهی استان مرکزی

 

در حوزه صنایع دستی و  "صندلی تجربه"و  "چاره جو"برگزاری دو رویداد آموزشی 

 گردشگری در سمنان

 1400شهریور  11پنجشنبه  10:14 - ایسنا

در راستای برنامه شتابدهی کسب و کارهای فناورانه، ویژه جوانان و علاقه مندان به 

ان سمن جهاددانشگاهیکارآفرینی و به همت مرکز نوآوری و شتابدهی مرکز علمی کاربردی 

 ره کل ورزش و جوانان استان سمنان برگزار می شودو همکاری معاونت جوانان ادا

  سایت دیگر: ۵

 1400شهریور  12جمعه  12:4۱ - خبرگزاری فارس

http://www.iribnews.ir/fa/news/3209287/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://www.yjc.news/fa/news/7878146/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%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
https://www.isna.ir/news/1400061108034/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%88-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9
https://farsnews.ir/news/14000612000169/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D9%88-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

 رویداد آموزشی چاره جو و صندلی تجربه در سمنان 2برگزاری 

 1400شهریور  12معه ج 10:1۱ - سبز البرز

 رویداد آموزشی چاره جو و صندلی تجربه در سمنان 2برگزاری 

 1400شهریور  10شنبه  10:2۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 سمنان برگزاری دو رویداد آموزشی چاره جو و صندلی تجربه در

 1400شهریور  14یکشنبه  10:5۲ - صنعت نیوز

 برگزاری رویداد آموزشی چاره جو و صندلی تجربه در حوزه صنایع دستی و گردشگری در سمنان

 1400شهریور  1۱سه شنبه  0۲:42 - سازمان صدا و سیما

 کارآفرینی در حوزه صنایع دستی

 

 رییس پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی تأکید کرد

 کنگره رویان، زمینه ساز شکل گیری ایده های جدید و انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک

 1400شهریور  11پنجشنبه  0۱:41 - ایسنا

افزود: رویکرد و نگاه ما در حوزه آموزش، انتقال  دانشگاهی جهادرییس پژوهشگاه رویان 

 تجربیات خود به جامعه و درعین حال، استفاده از دانش و تجربیات دیگران بوده است

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  12جمعه  0۱:01 - خوزنا

 کنگره رویان، زمینه ساز شکل گیری ایده های جدید و انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک

 

https://sabzalborz.ir/2021/09/03/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D9%88-%D9%88/
http://acecr.ac.ir/fa/news/35418/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%88-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
http://sanatnews.ir/detail.asp?lang_id=1&id=242814
http://radioeghtesad.irib.ir/NewsDetails?m=099553&n=901029
https://www.isna.ir/news/1400061108009/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C
http://www.khoozna.ir/view-115074-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9.html
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

ضرورت تقویت جهاددانشگاهی به عنوان یک نهاد انقلابی/ تولید تکثیر و انجماد سلول های 

 بنیادی جنینی جلوه ای از ظرفیت بی پایان استعدادهای ملت ایران

 1400شهریور  11پنجشنبه  0۱:52 - جهاد دانشگاهی کشور

، در دهمین  10۱۱شهوریور ماه  11، پیش از ظهر جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

، اعضای شورای مرکزی این نهاد انقلابی به حضور حضرت جهاددانشگاهیسالگرد تشکیل 

 د و با معظم له دیدار کردندآیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی رسیدن

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  11پنجشنبه  12:2۲ - ایکنا

 ضرورت تقویت جهاددانشگاهی به عنوان یک نهاد انقلابی

 

 موسسهپذیرش دانشجو در مقطع ارشد رشته های صنایع غذایی در این 

 1400شهریور  11پنجشنبه  0۱:2۱ - جهاد دانشگاهی کشور

خراسان رضوی، مهندس علیرضا حاتمی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

انشجویان می توانند در طول تحصیل از مزایای اخذ وام قرض با بیان این مطلب افزود: د

 میلیون تومان ( استفاده نمایند 2الحسنه از صندوق رفاه وزارت علوم ) هر ترم 

 

 پای صحبت کارآفرینان اهوازی طرح ملی مشاغل خانگی

 1400هریور ش 10چهارشنبه  1۱:40 - ایسنا

http://acecr.ac.ir/fa/news/35349/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%D9%89-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86%D9%89-%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%89-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%89-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%89-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://iqna.ir/fa/news/3994646/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/35389/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87
https://www.isna.ir/news/1400061007815/%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

به عنوان یک  دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا، به منظور اجرا و پیاده سازی این طرح، 

نهاد توسعه ای، واسطه ای و تسهیل گر مکلف به شناسایی، توانمندسازی )آموزش و 

مشاوره( اشخاص حقیقی و حقوقی و پایدارسازی مشاغل خانگی با اتصال به بازار با بهره 

ای افقی و عمودی شد و با استفاده از شبکه کارشناسان، مشاوران و تسهیل گران خود در مندی از شبکه ه

سراسر کشور و بهره مندی از ظرفیت های تمامی سازمان های دولتی و غیر دولتی به ویژه بخش خصوصی، 

ر گی ددر حال شناسایی حلقه های مفقوده و خلاء طرح های مشابه قبلی و توسعه نقش و جایگاه مشاغل خان

 اقتصاد کشور است

 

 رئیس جهاددانشگاهی؛

 الگوسازی موفق پژوهشگاه رویان در زمینه درمان ناباروری

 1400شهریور  10چهارشنبه  1۱:50 - خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر حمیدرضا طیبی امروز در بیست و دومین کنگره رویان که 

در چهل و یک سال گذشته ایجاد  شگاهیجهاددانبه صورت آنلاین برگزار شد با بیان اینکه 

شد، گفت: در ابتدا اساس کار، مشخص کردن حوزه های کاری، با دو نگاه، تأمین نیازهای 

 فناورانه روز جامعه و همچنین رصد و همراهی با تحولات روز علمی و فناورانه در دنیا بود

 

ای بخش سلامت برگزار وبینار کاربرد مدل های سری زمانی منقطع در تحلیل اثر سیاست ه

 می شود

 1400شهریور  10چهارشنبه  1۱:22 - جهاد دانشگاهی کشور

https://www.mehrnews.com/news/5294461/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%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%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%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
http://acecr.ac.ir/fa/news/35384/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%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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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

، وبینار کاربرد مدل های سری زمانی منقطع در جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

از سوی پژوهشکده 1۱تا  14شهریورماه از ساعت  24تحلیل اثر سیاست های بخش سلامت 

 برگزار می شود جهاددانشگاهیعلوم بهداشتی 

 

 ستاوردهای مرکز نوآوری جهاد دانشگاهی گلستان گشایش یافتنمایشگاه د

 1400شهریور  10چهارشنبه  15:40 - ایرنا

گلستان به خبرنگار ایرنا گفت: شکل  دانشگاهی جهادمدیر مرکز نوآوری جوانان مرکز 

گیری این نمایشگاه از آبان پارسال با فراخوان برای شناسایی طرح های خلاق جوانان 

 استان در حوزه های گیاهان دارویی، گردشگری و صنایع دستی بوده است

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  10چهارشنبه  1۱:1۲ - تابناک گلستان

 نمایشگاه دستاوردهای مرکز نوآوری جهاد دانشگاهی گلستان گشایش یافت

 

 نمایشگاه دستاوردهای فناورانه مرکز نوآوری و شتابدهی جوانان استان مرکزیبرگزاری 

 1400شهریور  10چهارشنبه  15:42 - جهاد دانشگاهی کشور

استان مرکزی، نمایشگاه محصولات واحدهای  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

فناور مرکز نوآوری و شتابدهی جوانان استان مرکزی همزمان با رویداد نیوز دی با ارایه 

دستاوردهای ویژه استارتاپ هایی که مراحل مختلف ترویجی و نوآوری و بعضا شتابدهی 

 ایش گذاشته شداستان به نم جهاددانشگاهیرا پشت سر گذاشته اند در محل مرکز منش 

https://www.irna.ir/news/84456625/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%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-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://www.tabnakgolestan.ir/fa/news/990421/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%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-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://acecr.ac.ir/fa/news/35381/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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 معاون جهاد دانشگاهی استان خبر داد

 "سرباز مهارت"سرباز پادگان های خوزستان در طرح  6۵00آموزش بیش از 

 1400شهریور  10نبه چهارش 15:2۱ - ایسنا

محمدامین صالحی نژاد در گفت وگو با ایسنا با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به اهمیت 

آموزش در دوران سربازی و ضرورت توانمندسازی سربازان برای ورود به عرصه کار و زندگی 

ن، پس از گذراندن دوران خدمت، با مشارکت اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستا

معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان و همچنین کارگروه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای 

خوزستان  دانشگاهی جهادمسلح استان خوزستان، فاز سوم طرح سرباز مهارت از اول اردیبهشت ماه از سوی 

 آغاز شد

  سایت دیگر: ۵

 1400شهریور  10چهارشنبه  1۱:05 - خبرگزاری صدا و سیما

 آموزش سربازان پادگان های خوزستان در طرح سرباز مهارت

 1400شهریور  10چهارشنبه  1۱:02 - عطر کارون

 های خوزستان در طرح سرباز مهارت آموزش سربازان پادگان

 1400شهریور  11پنجشنبه  0۲:14 - بسیج

 آموزش سربازان پادگان های خوزستان در طرح سرباز مهارت

 1400شهریور  11پنجشنبه  1۲:40 - خوزنا

 "سرباز مهارت"سرباز پادگان های خوزستان در طرح  1500آموزش بیش از 

 1400شهریور  15دوشنبه  1۲:00 - جنوب فردا

 ”سرباز مهارت“سرباز پادگان های خوزستان در طرح  1500آموزش بیش از 

 

https://www.isna.ir/news/1400061007694/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%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
https://www.iribnews.ir/fa/news/3208818/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%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
http://atrkaroon.ir/1400/06/10/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7/
http://basijnews.ir/fa/news/9369557/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%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
http://www.khoozna.ir/view-115034-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0%20%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%20%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20.html
https://jonoobfardanews.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88/
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 تبریک رئیس جهاددانشگاهی فارس به تولیت جدید حرم شاهچراغ)ع(

 1400شهریور  10چهارشنبه  15:1۲ - جهاد دانشگاهی کشور

فارس، در پی انتصاب آیت الله ابراهیم کلانتری،  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

دس شاهچراغ)ع( از سوی رهبر معظم انقلاب، مظاهر بابایی، به سمت تولیت آستان مق

 فارس پیام تبریکی صادر کرد جهاددانشگاهیرئیس 

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  12جمعه  10:50 - ایسنا

 ام تبریک رئیس جهاددانشگاهی فارس به تولیت جدید شاهچراغ)ع(پی

 

 خاصیت ضد سرطانی گیاه پروانش

 1400شهریور  10چهارشنبه  15:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

، پروانش با نام علمی دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی 
aygap Eygiu L 

  سایت دیگر: 1

 1400ریور شه 10چهارشنبه  1۱:5۱ - ایرنا
 عضو هیات علمی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی:

 گیاه پروانش خاصیت ضد سرطانی دارد

 1400شهریور  10چهارشنبه  20:0۲ - جام جم
 عضو هیات علمی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی:

 گیاه پروانش خاصیت ضد سرطانی دارد

 1400شهریور  11پنجشنبه  0۱:00 - ایسکانیوز

 ضد سرطانی گیاه پروانش آشنایی با خاصیت

 1400شهریور  12جمعه  0۱:02 - ایسنا

http://fars.acecr.ac.ir/fa/news/35378/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%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-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B9-
https://www.isna.ir/news/1400061208555/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%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-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B9
http://acecr.ac.ir/fa/news/35374/%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://www.irna.ir/news/84457141/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://jamejamonline.ir/fa/news/1335345/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.iscanews.ir/news/1109298/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://www.isna.ir/news/1400061208500/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

 رطان، گیاهی ضد س"پروانش"

 1400شهریور  12جمعه  0۱:04 - برخط نیوز

 ، گیاهی ضد سرطان"پروانش"

 1400شهریور  10شنبه  1۱:42 - خوزنا

 ، گیاهی ضد سرطان"پروانش"

 

واحدی تعاونی مسکن اعضای جهاددانشگاهی  ۲60مراسم آغاز احداث مجتمع مسکونی 

 برگزار می شود

 1400شهریور  10چهارشنبه  14:5۲ - جهاد دانشگاهی کشور

واحدی  210، مراسم آغاز احداث مجتمع مسکونی جهاددانشگاهیمومی به گزارش روابط ع

با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس  جهاددانشگاهیتعاونی مسکن اعضای 

شهریور ماه، همزمان با روز  10و اعضای هیات مدیره تعاونی روز شنبه  جهاددانشگاهی

 متر برگزار می شود 125هزار و  ۱تعاون در زمینی به مساحت 

 

 شد برگزار TIرویداد صندلی تجربه با موضوع اشنائی با تجربیات کارافرین برتر در حوزه 

 1400شهریور  10چهارشنبه  14:4۱ - جهاد دانشگاهی کشور

آذربایجان غربی، دکتر پور محمود دبیر مرکز  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

استان آذربایجان غربی گفت: این رویداد در ادامه  دانشگاهی جهادنوآوری و شتابدهی 

برنامه شتابدهی کسب وکارهای فناورانه جوانان استان با هدف اشنائی سلسله رویدادهای 

 برگزار شد MIجوانان و مخاطبان رویداد با تجربیات کار افرین موفق در حوزه 

https://www.barkhat.news/technology/163064358336/parvanesh-an-anti-cancer-plant
http://www.khoozna.ir/view-115190-%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%8C%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86.html
http://acecr.ac.ir/fa/news/35376/%DA%A9%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%DB%B2%DB%B1%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://agh.acecr.ac.ir/fa/news/35373/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-it-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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 رموز موفقیت پیشران تولید تابلوفرش طرح توسعه مشاغل خانگی یزد

 1400شهریور  10چهارشنبه  14:41 - ایسنا

به عنوان یک نهاد توسعه ای،  جهاددانشگاهیبه منظور اجرای و پیاده سازی این طرح، 

واسطه ای و تسهیلگر مکلف به شناسایی، توانمندسازی)آموزش و مشاوره( اشخاص حقیقی 

قوقی و پایدارسازی مشاغل خانگی با اتصال به بازار با بهره مندی از شبکه های افقی و ح

 و عمودی شد

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  11پنجشنبه  00:25 - خبر یزد

 رموز موفقیت پیشران تولید تابلوفرش طرح توسعه مشاغل خانگی یزد

 1400شهریور  14یکشنبه  12:10 - جهاد دانشگاهی کشور

 رموز موفقیت پیشران تولید تابلوفرش طرح توسعه مشاغل خانگی یزد

 

 عضو پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مطرح کرد

 گردشگری به حمایت دولت در پساکروناچشم امید صنعت 

 1400شهریور  10چهارشنبه  14:21 - ایسنا

تشریح کرد: دلیل خسارت بیشتر به بخش  دانشگاهی جهادعضو پژوهشکده گردشگری 

تاسیسات اقامتی در دوران اقامتی به دلیل زیرساخت های پرهزینه و هزینه نگهداری بالای 

تعطیلی این واحدها بوده و عملا سرمایه گذاری های کلان در حال حاضر از انتفاع خارج 

 شده و درآمدزایی حداقلی آن ها، تامین هزینه های جاری را نیز نمی کند

https://www.isna.ir/news/1400061007640/%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B4-%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-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://www.yazd-online.ir/Fa/News/207183/%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B4-%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-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
http://jdyazd.ac.ir/fa/news/35455/%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B4-%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-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400061007616/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 مسئول مرکز نوآوری و شتابدهی)منش( جهاد دانشگاهی گلستان:

 تان برگزار شدنمایشگاه دستاوردهای منش در گلس

 1400شهریور  10چهارشنبه  14:1۱ - شبستان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از گرگان، مهدی خطیرنامنی ظهر امروز )چهارشنبه 

 دانشگاهی جهادو شتابدهی شهریور( در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مرکز نوآوری  10

منش استان گلستان زیرمجموعه اداره کل ورزش و جوانان هستیم که در دو محور گیاهان 

دارویی و صنایع دستی فراخوان هایی برای برگزاری رویدادها و کارگاه های مجازی از آذر سال گذشته ارائه 

 کرده است

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  10چهارشنبه  14:5۲ - خبرگزاری برنا
 مسئول مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی گلستان:

 نمایشگاه دستاوردهای منش در گلستان برگزار شد

 

 غیرانتفاعی و خیریه راهی بازار نشر شدکتاب بازاریابی اجتماعی در سازمان های 

 1400شهریور  10چهارشنبه  14:11 - ایلنا

تهران، کتاب بازاریابی  دانشگاهی جهادبه گزارش ایلنا به نقل از معاونت فرهنگی سازمان 

اجتماعی در سازمان های غیرانتفاعی و خیریه تألیف محمدمهدی ذوالفقارزاده ، عضو هیئت 

 جهادعلمی دانشگاه تهران و محمدمهدی عظیمی حسنی از سوی انتشارات سازمان 

 هزار تومان منتشر شد 55صفحه به قیمت  204تهران در  دانشگاهی

http://shabestan.ir/detail/News/1090390
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1227813
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%B1-6/1125308-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  10شنبه  0۱:05 - خبرگزاری صدا و سیما

 انتشار کتاب بازاریابی اجتماعی در سازمان های غیرانتفاعی و خیریه

 1400شهریور  14یکشنبه  1۱:41 - ایکنا

 بازاریابی اجتماعی در سازمان های غیرانتفاعی و خیریه منتشر شد

 

 مستقر در منش گلستان برگزاری نمایشگاه دستاوردهای تیم های استارتاپی

 1400شهریور  10چهارشنبه  14:0۱ - ایسنا

گلستان، معاون امور جوانان اداره  دانشگاهی جهادمدیرکل کمیته امداد استان، سرپرست 

کل ورزش و جوانان استان، معاون صنایع دستی میراث فرهنگی استان، مدیر سلامتکده 

 دانشگاهی جهادطب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، سرپرست معاونت پژوهشی 

اعی استان، سرپرست اداره طرح و استان، مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتم

برنامه شهرداری گرگان و مدیر موزه صنایع دستی خانه امیرلطیفی گرگان، با حضور در این نمایشگاه از بخش 

 های مختلف بازدید و با توانمندی های تیم های استارتاپی آشنا شدند

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  10چهارشنبه  14:50 - خبرگزاری مهر

 نمایشگاه دستاوردهای تیم های استارت آپی در گلستان برپا شد

 1400شهریور  10چهارشنبه  21:4۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 نمایشگاه دستاوردهای تیم های استارتاپی مستقر در منش گلستان

 

 رییس جهاد دانشگاهی تاکید کرد:

https://www.iribnews.ir/fa/news/3210718/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://iqna.ir/fa/news/3995300/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400061007592/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%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%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/5294636/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%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%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
http://golestan.acecr.ac.ir/fa/news/35387/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%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%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 ضرورت بازتعریف خدمات پزشکی تولیدمثل با توجه به اپیدمی کرونا

 1400شهریور  10چهارشنبه  10:55 - ایرنا

به گزارش ایرنا حمیدرضا طیبی در بیست و دومین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل 

 جهادور برگزار شد افزود: محققان پژوهشگاه رویان شهری 10رویان که صبح امروز 

در این مدت سعی کردند ضمن ارائه خدمات، با بازنگری در پروتکل ها، مطالعات  دانشگاهی

بالینی در زمینه پزشکی تولید مثل و سلول های بنیادی و ویروس کرونا و این اپیدمی انجام دهند که نتایج 

 تآن در مجلات علمی به چاپ رسیده اس

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  10چهارشنبه  1۲:00 - خبرگزاری مهر
 رئیس پژوهشگاه رویان مطرح کرد؛

 ید جهت ارائه خدمات سلول درمانی در کروناضرورت تعریف پروتکل های جد

 1400شهریور  10چهارشنبه  20:00 - پیام مازند

 پیدمی کروناضرورت بازتعریف خدمات پزشکی تولیدمثل با توجه به ا

 1400شهریور  10چهارشنبه  22:42 - مرور نیوز
 رئیس پژوهشگاه رویان مطرح کرد؛

 ضرورت تعریف پروتکل های جدید جهت ارائه خدمات سلول درمانی در کرونا

 

 گسترش فاصله طبقانی تا اخبار تلخ کرونامقصران بی تفاوتی اجتماعی؛ از 

 1400شهریور  10چهارشنبه  10:55 - ایکنا

، در گفت وگو با ایکنا، جهاددانشگاهیز مشاوره جهت بهروز نظری، روانشناس و مدیر مرک

به تشریح دلایل واکنش های متفاوت مردم ایران نسبت به شیوع کرونا پرداخت و ضمن 

پاسخ به این مسئله که آیا جامعه ایران دچار خودخواهی شده و منافع فردی را بر منافع 

https://www.irna.ir/news/84456862/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/5294431/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/227651/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.moroornews.com/fa/tiny/news-141360
https://iqna.ir/fa/news/3994400/%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

ه علوم رفتاری و جامعه شناسی به عنوان جمعی ارجحیت می دهند؟ گفت: بحث خودخواهی اجتماعی در حوز

 مقوله بی تفاوتی اجتماعی مطرح می شود

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  10چهارشنبه  1۱:0۲ - هتهران رسان

 گسترش خودخواهی و بی تفاوتی در جامعه

 1400شهریور  10چهارشنبه  21:00 - بولتن نیوز
 بهروز نظری تشریح کرد؛

 مقصران بی تفاوتی اجتماعی؛ از گسترش فاصله طبقانی تا اخبار تلخ کرونا

 

 پوستر بیست و سومین سالگرد تأسیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی رونمایی شد

 1400شهریور  10چهارشنبه  10:15 - جهاد دانشگاهی کشور

 15، با نزدیک شدن به  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان 

، از پوستر بیست و سومین  جهاددانشگاهیشهریورماه، سالگرد تشکیل سازمان دانشجویان 

سالگرد تأسیس این سازمان با شعار سازمان دانشجویان، فراگیرترین شبکه توانمندسازی 

 اسلامی رونمایی شددانشجویان در گام دوم انقلاب 

 

الزام واحدهای جهاددانشگاهی به تشکیل شرکت در خصوص محصولات و فناوری های 

 تولیدی

 1400شهریور  10چهارشنبه  12:2۲ - جهاد دانشگاهی کشور

https://www.tehranrasaneh.ir/news/5069/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://www.bultannews.com/fa/news/740205/%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://isojd.ac.ir/fa/news/2592/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/35368/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

، جلسه شورای حقوق مالکیت فکری جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس شورا، دکتر محمدرضا پورعابدی  جهاددانشگاهی

حمد جواد شوشتری، دکتر بهروز بادکو و دکتر حمید گورابی، نائب رییس شورا، دکتر سید م

شهریورماه  ۱دکتر راسخ، دکتر حبیب الله اصغری به عنوان اعضای شورا و دکتر ولی الله روشن بعنوان دبیر شورا 

 برگزار شد

 

 آغاز به کار کنگره بین المللی پزشکی تولیدمثل رویان

 1400شهریور  10چهارشنبه  12:2۲ - ایسنا

 ،دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا ، دکتر عبدالحسین شاهوردی، رییس پژوهشگاه رویان 

ضمن خوشامدگویی به تمامی اساتید، پژوهشگران و شرکت کنندگان در بیست و دومین 

ن کنگره بین المللی سلول های بنیادی کنگره بین المللی پزشکی تولیدمثل و هفدهمی

رویان گفت: از تمامی اساتید و میهمانانی که با وجود برنامه کاری فشرده، پژوهشگاه رویان را در برگزاری این 

کنگره مورد حمایت و یاری قرار دادند، به ویژه دکتر حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت مجلس 

، دکتر سید جعفر حسین، مدیر منطقه ای دانشگاهی جهادیبی، رییس شورای اسلامی، دکتر حمیدرضا ط

(، eRSI(، پروفسور هیو تیلور، رئیس انجمن پزشکی تولیدمثل آمریکا )OHWسازمان بهداشت جهانی )

 ( تشکر و قدردانی می کنمMRSIدکتر ابراهیم پارسانژاد، رئیس انجمن باروری و ناباروری ایران )

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  10چهارشنبه  10:2۱ - صبای سلامت

 آغاز به کار کنگره بین المللی پزشکی تولیدمثل رویان

 1400شهریور  10چهارشنبه  14:11 - سینا

 کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل رویان آغاز به کار کرد

https://www.isna.ir/news/1400061007441/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%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-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://sabayesalamat.ir/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25d8%25a2%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25a8%25d9%2587%25e2%2580%258c%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1-%25da%25a9%25d9%2586%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2586%25e2%2580%258c%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d9%2584%25d9%2584%25db%258c-%25d9%25be%25d8%25b2%25d8%25b4%25da%25a9%25db%258c-%25d8%25aa
https://sinapress.ir/news/121494
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الگوسازی های بسیار موفق جهاددانشگاهی در حوزه پزشکی/ رویان مجموعه خوشنام این 

 نهاد در سطح بین المللی

 1400شهریور  10چهارشنبه  11:44 - جهاد دانشگاهی کشور

، بیست و دومین کنگره بین المللی پزشکی جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

سخنران  5۱تولیدمثل و هفدهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان، با حضور 

 14شهریورماه به صورت مجازی آغاز شد و تا  10برجسته داخلی و بین المللی از امروز 

 شهریورماه ادامه دارد

  سایت دیگر: ۵

 1400شهریور  10چهارشنبه  10:10 - ایسنا
 رییس جهاد دانشگاهی:

 فعالیت های جهاد دانشگاهی، همراهی با تحولات روز علمی و فناورانه در دنیا بوده است

 1400شهریور  10چهارشنبه  10:10 - برخط نیوز

 لات روز علمی و فناورانه در دنیا بوده استفعالیت های جهاد دانشگاهی، همراهی با تحو

 1400شهریور  10چهارشنبه  1۲:0۱ - باشگاه خبرنگاران

 الگوسازی های بسیار موفق جهاد دانشگاهی در حوزه پزشکی/ رویان مجموعه خوشنام این نهاد در سطح بین

 المللی

 1400شهریور  10چهارشنبه  20:2۱ - پیام مازند

الگوسازی های بسیار موفق جهاد دانشگاهی در حوزه پزشکی/ رویان مجموعه خوشنام این نهاد در سطح بین 

 المللی

 1400شهریور  10شنبه  11:54 - شورای عالی انقلاب فرهنگی
 دکتر طیبی:

 های جهاد دانشگاهی، همراهی با تحولات روز علمی و فناورانه در دنیا بوده استفعالیت 

http://acecr.ac.ir/fa/news/35366/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%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%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400061007500/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.barkhat.news/technology/163048566447/university-jihad-activities-have-been-accompanied-by-current-scientific-and-technological-developments-in-the-world
https://www.yjc.news/fa/news/7877411/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%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%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%E2%80%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/227604/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%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%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C--%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%E2%80%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
https://sccr.ir/News/18153/1/-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

 

 ترکیبات طبیعی، مهمترین منابع آنتی اکسیدان ها

 1400شهریور  10چهارشنبه  11:11 - ایسنا

، براساس مطالعات اپیدمیولوژیک، دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی گیاهان دارویی 

مصرف میوه، سبزیجات و موادغذایی بدون فرآوری، بهترین راه حفاظت در برابر بیماری 

 اتیو استهای ناشی از استرس اکسید

  سایت دیگر: ۴

 1400شهریور  10چهارشنبه  11:10 - برخط نیوز

 ترکیبات طبیعی، مهمترین منابع آنتی اکسیدان ها

 1400شهریور  10چهارشنبه  15:40 - خوزنا

 ترکیبات طبیعی، مهمترین منابع آنتی اکسیدان ها

 1400شهریور  10چهارشنبه  1۱:42 - اقتصاد آنلاین

 معجزه آنتی اکسیدان هایی که نابودگر عوامل سرطانزاست

 1400شهریور  11پنجشنبه  1۱:1۱ - دانشجو اینترنشنال

 ترکیبات طبیعی مهمترین منابع آنتی اکسیدان ها

 

 یک مدیر پژوهشگاه رویان خبر داد؛

 با سلول درمانی 61نتایج الهام بخش رویکردهای جدید درمانی کووید

 1400شهریور  10چهارشنبه  10:5۲ - خبرگزاری مهر

https://www.isna.ir/news/1400061007335/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7
https://www.barkhat.news/technology/163047841081/natural-compounds-are-the-most-important-sources-of-antioxidants
http://www.khoozna.ir/view-114947-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7.html
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-558482
https://daneshjoin.ir/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9/
https://www.mehrnews.com/news/5294317/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%B1%DB%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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   1400شهریور ماه  15تا  1

خاطرنشان کرد: به نظر می  دانشگاهی جهادمدیر مرکز سلول درمانی پژوهشگاه رویان 

رسد استفاده از داروهای ضد ویروس در بهبود وضعیت بالینی بیماران موثر است اما هیچ 

 پروتکل قطعی برای درمان بیماری وجود ندارد

  سایت دیگر: 61

 1400شهریور  10چهارشنبه  12:0۱ - تازه ترین ها

 ل درمانیبا سلو 1۱نتایج الهام بخش رویکردهای جدید درمانی کووید

 1400شهریور  10چهارشنبه  10:20 - رسانه کلیک
 مدیر پژوهشگاه رویان:

 با نتایج الهام بخش 1۱سلول درمانی کووید 

 1400شهریور  10چهارشنبه  10:22 - ایرنا
 مدیر مرکز سلول درمانی پژوهشگاه رویان:

 سندرم اختلال حاد تنفسی همچنان بخش حل نشده کرونا است

 1400شهریور  10چهارشنبه  10:51 - ایران آنلاین

 احتمال عواقب منفی طولانی مدت بر هورمون ها

 1400شهریور  10چهارشنبه  10:5۱ - سلامت نیوز
 مدیر مرکز سلول درمانی پژوهشگاه رویان:

 سندرم اختلال حاد تنفسی همچنان بخش حل نشده کرونا است

 1400شهریور  10چهارشنبه  14:0۱ - فناوری و نوآوری

 با سلول درمانی 1۱نتایج الهام بخش رویکردهای جدید درمانی کووید

 1400شهریور  10چهارشنبه  14:50 - انتخاب

 سندرم اختلال حاد تنفسی همچنان بخش حل نشده کرونا است

 1400شهریور  10چهارشنبه  15:22 - برترین ها

 با نتایج الهام بخش 1۱سلول درمانی کووید 

 1400شهریور  10چهارشنبه  1۱:42 - خبر خودرو

 با نتایج الهام بخش 1۱سلول درمانی کووید 

 1400شهریور  10چهارشنبه  1۱:10 - خوزنا

 با نتایج الهام بخش 1۱سلول درمانی کووید 

 1400شهریور  10چهارشنبه  1۱:00 - بولتن نیوز

 با سلول درمانی 1۱نتایج الهام بخش رویکردهای جدید درمانی کووید

 1400شهریور  10چهارشنبه  20:22 - جام جم
 مدیر مرکز سلول درمانی پژوهشگاه رویان:

https://www.tazetarinha.com/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://click.ir/news/health/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9/
https://www.irna.ir/news/84456751/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ion.ir/news/738068/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C
https://www.salamatnews.com/news/317048/-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://fanavarimag.ir/1400/06/10/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF19-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.entekhab.ir/fa/news/635556/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1150102/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4
http://khabarkhodro.com/fa/news/631270/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4
http://www.khoozna.ir/view-114991-%20%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%20%DB%B1%DB%B9%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4.html
https://www.bultannews.com/fa/news/740189/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%B1%DB%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://jamejamonline.ir/fa/news/1335343/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 سندرم اختلال حاد تنفسی همچنان بخش حل نشده کرونا است

 1400شهریور  11پنجشنبه  04:2۱ - م مازندپیا

 سندرم اختلال حاد تنفسی همچنان بخش حل نشده کرونا است

 1400شهریور  11پنجشنبه  12:00 - رو تیتر

 با سلول درمانی 1۱نتایج الهام بخش رویکردهای جدید درمانی کووید

 1400شهریور  10شنبه  0۱:20 - ایسنا
 عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان تاکید کرد

 1۱ -گامی موثر در درمان کووید "مدیریت عفونت"و "تعدیل واکنش ایمنی"

 1400شهریور  10شنبه  0۱:20 - برخط نیوز

 1۱ -گامی موثر در درمان کووید "مدیریت عفونت"و "تعدیل واکنش ایمنی"

 

 استان مرکزی و اتاق تعاونانعقاد تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی 

 1400شهریور  10چهارشنبه  10:55 - ایسنا

 "احمد زمانی"اه منعقد شد و به گزارش ایسنا، این تفاهم نامه روز گذشته، نهم شهریورم

دبیر اتاق تعاون استان مرکزی در حاشیه انعقاد این تفاهم نامه به ایسنا گفت: از گذشته 

آموزش بخش تعاون برعهده اتاق تعاون بوده و بر اساس قانون، مسئولیت تصدی گری 

 هادجزش ها با همکاری بخش تعاون برعهده اتاق قرار دارد که در همین راستا تصمیم به تخصصی تر شدن آمو

 و دیگر نهادهای فعال در این حوزه گرفته شد دانشگاهی

 

 دستیابی به دانش فنی تولید دو واکسن ویژه آبزیان

 1400شهریور  10چهارشنبه  10:40 - جهاد دانشگاهی کشور

https://www.mazan-online.ir/Fa/News/227686/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.rotitr.com/151569/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://www.isna.ir/news/1400061308891/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/163072752249/modification-of-the-immune-response-and-infection-management-are-an-effective-step-in-the-treatment-of-covid-19
https://www.isna.ir/news/1400061007314/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
http://acecr.ac.ir/fa/news/35365/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

تهران، دکتر احمد عرفان منش مجری  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

طرح تولید واکسن یرسینیوزیس با بیان این که این دو بیماری در سطح مزارع پرورش 

چشم کوری و دهان قرمز شناخته می شوند و مهم ترین علت تلفات ماهی با نام های 

بیماری های باکتریایی در ماهیان پرورشی در سطح ایران و جهان هستند، اظهار کرد: این دو بیماری از شایع 

ترین بیماری های مزارع آبزی پروری هستند و واکسیناسیون بهترین روش پیشگیری از شیوع این بیماری ها 

 است

  ایت دیگر:س ۴

 1400شهریور  10چهارشنبه  11:00 - ایرنا

 دستیابی به دانش فنی تولید دو واکسن ویژه آبزیان

 1400شهریور  10چهارشنبه  12:01 - خبرگزاری صدا و سیما
 با تلاش جهاد دانشگاهی

 دستیابی به دانش فنی تولید دو واکسن ویژه آبزیان

 1400شهریور  10چهارشنبه  10:00 - آریا

 دستیابی به دانش فنی تولید دو واکسن ویژه آبزیان با تلاش جهاد دانشگاهی

 1400شهریور  14یکشنبه  10:4۱ - آنا
 احمد عرفان منش مطرح کرد:

 تولید واکسن علیه بیماری های استرپتوکوکوزیس و یرسینیوزیس آبزیان

 

 گفتگوی ایسنا با یک پیشران طرح توسعه مشاغل خانگی:

 که کارهای بزرگ می کنندپاف های کوچکی 

 1400شهریور  10چهارشنبه  10:42 - ایسنا

استان مرکزی گفت: معرفی نیروی انسانی برای  جهاددانشگاهیوی در خصوص همکاری با 

اشتغال و همکاری در حوزه آموزش شاغلین و افراد جویای کار از اقدامات حمایتی 

 در اجرای طرح مشاغل خانگی است جهاددانشگاهی

https://www.irna.ir/news/84456566/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/news/3208497/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.aryanews.com/News/20210901124945085/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%88%D9%8A%DA%98%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%8A
https://www.ana.press/news/605464/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%BE%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%DB%8C%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400061007297/%D9%BE%D8%A7%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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   1400شهریور ماه  15تا  1

 

 شنبه های مشاوره در اردبیل برگزار می شودبرنامه 

 1400شهریور  10چهارشنبه  10:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

استان اردبیل، مهران اوچی اردبیلی با اعلام این  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

 هیدانشگا جهادخبر افزود: برنامه شنبه های مشاوره به همت مرکز نوآوری و شتاب دهی 

و اداره کل ورزش و جوانان اردبیل و با همکاری شتاب دهنده های جاویدان و تیک آپ 

 برگزار می شود

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  10چهارشنبه  11:11 - ایسنا
 به همت مرکز نوآوری و شتاب دهی اردبیل؛

 اردبیل برگزار می شود برنامه شنبه های مشاوره در

 

 انعقاد تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی استان مرکزی و اتاق تعاون استان

 1400شهریور  10چهارشنبه  0۱:40 - جهاد دانشگاهی کشور

استان مرکزی، این تفاهم نامه با حضور دکتر علی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

استان مرکزی و مهندس حسین خسروبیگی  جهاددانشگاهیاصغر غفاری زاده رییس 

ت سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش رییس اتاق تعاون استان مرکزی به هم

 منعقد شد 1401استان در راستای همکاری های مشترک تا پایان سال  جهاددانشگاهیآموختگان 

http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/35361/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%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/1400061007338/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/35360/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 تار و پود پارچه لبخند رضایت از زندگی را بر لبان مادر نشاند

 1400شهریور  10چهارشنبه  0۱:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

استان کردستان: غنچه مطلبی، یکی از این بانوان  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

مسیر پرپیچ و خم زندگی همراه و همگام همسر  سخت کوش خیاط سنندجی است که در

شده تا بتواند در این روزهای سخت زندگی با کسب درآمدی هرچند اندک لبخند رضایت 

 بخشی را مهمان لب های خانواده اش کند

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  10چهارشنبه  12:0۲ - ایسنا

 زنی که فشار زندگی را با چرخ خیاطی در هم می شکند

 

 "صدور موافقت اصولی گروه مطالعات گردشگری شهر

 1400شهریور  10چهارشنبه  0۱:4۲ - جهاد دانشگاهی کشور

اصفهان، زهرا ناجی اظهار کرد: معاون پژوهشی  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

 جهاددر ابلاغی موافقت اصولی گروه مطالعات گردشگری شهر در  دانشگاهی جهاد

 ا صادر کرداصفهان ر دانشگاهی

 

http://krd.acecr.ac.ir/fa/news/35356/%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400061007406/%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://isfahan.acecr.ac.ir/fa/news/35353/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-quot-
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 برگزاری رویداد ایده شو در مرکز نوآوری جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

 1400شهریور  10چهارشنبه  0۱:50 - ایسنا

چهارمحال و بختیاری در راستای  جهاددانشگاهیبه گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی 

اجرای طرح شتاب دهی کسب و کارهای فناورانۀ جوانان به کارفرمایی وزارت ورزش و 

استان  جهاددانشگاهیجوانان، سومین رویداد ایده شو توسط مرکز نوآوری و شتاب دهی 

 برگزار شد

 

 اعتیاد، ستاره شهر رفسنجان شدیک بهبود یافته 

 1400شهریور  10چهارشنبه  00:11 - ایسنا

 جهادکه از سوی  "معرفی ستاره های شهر رفسنجان"به گزارش ایسنا، در سومین برنامه 

این شهر برگزار می شود، از محمدرضا رضایی که با ترک اعتیاد چند ساله، امروز  دانشگاهی

ناسی ارشد رشته ادبیات و نویسنده و روزنامه نگار زندگی سالمی دارد و دانشجوی کارش

 شد دانشگاهی جهادمطبوعاتی است تقدیر و عضو افتخاری 

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  10چهارشنبه  04:05 - آفتاب نیوز

 یک بهبود یافته اعتیاد، ستاره شهر رفسنجان شد

 1400شهریور  10چهارشنبه  11:10 - ار نیوزایست

 یک بهبود یافته اعتیاد، ستاره شهر رفسنجان شد

 

https://www.isna.ir/news/1400061007100/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%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-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84
https://www.isna.ir/news/1400061007043/%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://aftabnews.ir/fa/news/724599/%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://istarnews.ir/5588/%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC/
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 فرماندار رفسنجان اعلام کرد

 مرکز ترک اعتیاد بانوان در رفسنجان راه اندازی می شود

 1400شهریور  10شنبه چهار 00:10 - ایسنا

و  "معرفی ستاره های شهر"شهریورماه در برنامه  ۱شامگاه  "مجید فصیحی هرندی"

شهرستان اجرا  دانشگاهی جهادتجلیل از درمانگر موفق اعتیاد در رفسنجان که به همت 

می شود، اظهار کرد: علّت های زیادی باعث ایجاد آسیب های اجتماعی در یک جامعه می 

 شود و انواع آسیب ها ناشی از بی توجهی جمع کثیری از افراد است

  سایت دیگر: ۴

 1400شهریور  10چهارشنبه  0۱:51 - ایرنا

 فرماندار: مرکز ترک اعتیاد بانوان در رفسنجان احداث می شود

 1400شهریور  10چهارشنبه  0۱:5۱ - قدس آنلاین
 فرماندار رفسنجان اعلام کرد

 در رفسنجان راه اندازی می شودمرکز ترک اعتیاد بانوان 

 1400شهریور  10چهارشنبه  0۱:1۲ - خانه خشتی

 مرکز ترک اعتیاد بانوان در رفسنجان ایجاد می شود

 1400شهریور  10چهارشنبه  10:5۱ - فردای کرمان
 فرماندار رفسنجان:

 ی برای امرار معاش، موادمخدر خرید و فروش می کنندبرخ

 

 ورکشاپ شناسایی انواع وام بانکی برگزار می شود

 1400شهریور  0۱سه شنبه  22:00 - مردمبا 

https://www.isna.ir/news/1400061007040/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84456127/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://qudsonline.ir/news/766673/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.khanehkheshti.com/188333/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7/
https://fardayekerman.ir/news/33768
https://baamardom.ir/187459/%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%BE-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1/
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

به گزارش بامردم ؛ ورکشاپ شناسایی انواع وام بانکی به همت گروه مدیریت و حسابداری 

روز  21گیلان به صورت لایو اینستاگرامی ساعت  دانشگاهی جهادموسسه آموزش عالی 

 از صفحه رسمی این موسسه برگزار می شود 1400چهارشنبه دهم شهریور ماه 

 

 مسابقه ملی خوشنویسی کوکب هدایت برندگان خود را شناخت

 1400شهریور  0۱سه شنبه  20:04 - ایسنا

مریم جویدراوی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه مسابقه ملی خوشنویسی کوکب 

محوریت آموزه های اخلاقی در قرآن کریم برگزار شد، اظهار کرد: خط و  هدایت با

خوشنویسی از جایگاه ویژه ای در بین هنرمندان اسلامی برخوردار است و خوشنویسان 

جدای از انتقال بار معنایی آیات و دستورات دینی، به دلیل قداست متن مصحف شریف، تمام تلاش شان این 

رین شکل ممکن، مضامین و آموزه های معنوی قرآن کریم را به رشته تحریر درآورند بوده و هست که به زیبات

خوزستان اقدام به برگزاری جشنواره ملی خوشنویسی با  دانشگاهی جهادکه در این زمینه معاونت فرهنگی 

 نام کوکب هدایت کرد

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  10چهارشنبه  0۱:01 - صدا و سیماخبرگزاری 

 معرفی برندگان مسابقه ملی خوشنویسی کوکب هدایت

 1400شهریور  10چهارشنبه  15:2۱ - بسیج

 مسابقه ملی خوشنویسی کوکب هدایت به خط پایان رسید

 1400شهریور  10چهارشنبه  15:2۱ - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 افتخارآفرینی هنرمند جمی در جشنواره خوشنویسی کوکب هدایت

 

https://www.isna.ir/news/1400060906990/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A8-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA
http://www.iribnews.ir/fa/news/3208147/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A8-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://basijnews.ir/fa/news/9369415/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A8-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://boushehr.farhang.gov.ir/fa/news/594932/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A8-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

 رج انددرصدمردم کاربر توأم رسانه های اجتماعی داخل وخا۲۲28جهاددانشگاهی:

 1400شهریور  0۱سه شنبه  1۱:1۱ - ایرنا

در  1400مردادماه  20تا  1۲که در روزهای  جهاددانشگاهیبراساس نظرسنجی ایسپای 

درصد پاسخگویان نیز گفته اند در حال حاضر کاربر  2۲شده است مقیاس ملی انجام 

 هیچکدام از رسانه های اجتماعی داخلی یا خارجی نیستند

  سایت دیگر: ۷

 1400شهریور  10چهارشنبه  00:12 - دنیای اقتصاد

 میزان استفاده مردم از رسانه های اجتماعی خارجی

 1400شهریور  10چهارشنبه  ۱00:0 - شرق

 پرنده آبی

 1400شهریور  10چهارشنبه  10:0۲ - همشهری

 نتایج یک نظرسنجی |چند درصد مردم از رسانه های اجتماعی کسب درآمد می کنند؟ 

 1400شهریور  10چهارشنبه  10:10 - برخط نیوز

 نظرسنجینتایج یک  -چند درصد مردم از رسانه های اجتماعی کسب درآمد می کنند؟ 

 1400شهریور  10چهارشنبه  11:0۲ - بورسان نیوز

 چند درصد مردم از رسانه های اجتماعی کسب درآمد می کنند؟

 1400شهریور  10چهارشنبه  14:2۲ - ر عامل(پایداری ملی )پدافند غی

 درصد مردم در رسانه های اجتماعی 14اشتغال بیش از 

 1400شهریور  11پنجشنبه  00:05 - آنا

 درصد مردم در رسانه های اجتماعی 14اشتغال بیش از 

 

 این زباله درمان بخش

 1400شهریور  0۱سه شنبه  15:4۱ - ایسنا

https://www.irna.ir/news/84455947/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B2%DB%B2-%DB%B8%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3794477-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
http://sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/297409
https://www.hamshahrionline.ir/news/624018/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC
https://www.barkhat.news/magazine/163047469021/what-percentage-of-people-make-money-from-social-media-results-of-a-poll
https://bourseon.com/OXnR-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F
http://paydarymelli.ir/fa/news/66421/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-14-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://www.ana.press/news/604807/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400060906856/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

ان اینکه این خون، حاوی خراسان جنوبی با بی جهاددانشگاهیمدیر بانک خون بند ناف 

سلول های بنیادی و سلول های خونساز است که می تواند برای درمان بیماری ها استفاده 

شود، تصریح کرد: سلول های بنیادی خونساز بند ناف در مقایسه با مغز استخوان و خون 

 محیطی، ظرفیت تکثیری بالاتر و جمعیت های سلولی نارس تری دارند

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  0۱سه شنبه  1۱:5۱ - باشگاه خبرنگاران

 ذخیره خون بندناف، سرمایه ای برای سلامتی

 

 با همراهی رئیس و مدیران پارک علم و فناوری البرز صورت گرفت؛

بازدید رئیس، دبیر کل و اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان از پارک 

 علم و فناوری البرز

 1400شهریور  0۱سه شنبه  15:24 - روزنامه بازار کار

 

هزار میلیارد تومان در پارک علم و فناوری 000بیش از  10۱۲وی با اشاره به اینکه از سال 

ده است گفت: این حجم سرمایه گذاری ش جهاددانشگاهیو مجتمع تحقیقاتی شهدای 

سرمایه گذاری می تواند با حضور اتاق بازرگانی در بخش های مختلف صنایع و کشاورزی به دستاوردهای 

 خوبی منجر شود و توسعه کارآفرینی و اشتغال را برای استان و جوانان و فناوران فراهم نماید

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  0۱سه شنبه  1۱:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 بازدید رییس اتاق بازرگانی البرز از پارک علم و فناوری استان

https://www.yjc.news/fa/news/7876032/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347370/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D8%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%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://acecr.ac.ir/fa/news/35351/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%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%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 جهاددانشگاهیآغاز طرح تلفنی حفظ قرآن مشکوة ویژه اعضای 

 1400شهریور  0۱سه شنبه  14:42 - ایکنا

به گزارش ایکنا، طرح تلفنی حفظ قرآن کریم مشکوة ویژه اعضا و خانواده جهادگران 

 ر آغاز شدبه همت سازمان قرآنی دانشگاهیان کشو جهاددانشگاهی

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  0۱سه شنبه  15:10 - جهاد دانشگاهی کشور

 آغاز طرح تلفنی حفظ قرآن مشکوة ویژه اعضای جهاددانشگاهی

 

قم با نحوه راه اندازی مدل های کسب آشنایی متقاضیان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی 

 وکار

 1400شهریور  0۱سه شنبه  14:25 - ایسنا

مایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفتنی است طرح ملی توسعه مشاغل خانگی به کارفر

 استان کشور در حال اجرا است 01در  جهاددانشگاهیبا اجرای 

 

 وبینار آموزشی زنجیره ی ارزش ویژه پیشرانان برگزار شد

https://iqna.ir/fa/news/3994246/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%A9-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://acecr.ac.ir/fa/news/35348/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%A9-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400060906757/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%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%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C


 

 

 

 

۱۲ 

 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

 1400شهریور  0۱سه شنبه  14:22 - جهاد دانشگاهی کشور

استان یزد در ادامه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی به کار  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی سازمان 

استان یزد در راستای پیشبرد اهداف طرح ، وبینار آموزشی زنجیره فرمایی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 

ی ارزش ویژه پیشرانان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان یزد با مشاوره و تدریس آقای مهندس محمد 

 برگزار گردید 12الی  ۱ساعت  1400شهریور ۱علی یادگاریان روز سه شنبه 

 

 مدیر مرکز نوآوری جهاددانشگاهی فارس:

 خستین رویداد کارآفرینی ایده های فناوری نرم در فارس برگزار می شودن

 1400شهریور  0۱سه شنبه  14:0۱ - ایسنا

فارس با اشاره به برگزاری مجازی این  جهاددانشگاهیرکز نوآوری و شتاب دهی مدیر م

شهریورماه گفت: شرکت کنندگان از طریق نشانی  11تا  ۱رویداد به مدت سه روز از تاریخ 

sttah//:www 

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  10چهارشنبه  0۱:41 - باشگاه خبرنگاران

 نخستین رویداد کارآفرینی ایده های فناوری نرم در فارس برگزار می شود

 

فعالیت های شاخص در برگزاری نشست شورای هماهنگی جهاددانشگاهی/تاکید بر انجام 

 واحدهای استانی

 1400شهریور  0۱سه شنبه  14:05 - جهاد دانشگاهی کشور

http://jdyazd.ac.ir/fa/news/35344/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400060906726/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/7876615/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%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://acecr.ac.ir/fa/news/35343/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


 

 

 

 

۱۱ 

 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

، نشست حضوری و مجازی شورای هماهنگی جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

، مهندس علیرضا جهاددانشگاهیبا حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس  جهاددانشگاهی

شتری معاون پشتیبانی و مدیریت منابع، زجاجی مدیرکل حوزه ریاست، دکتر سید جواد شو

دکتر مهدی باصولی معاون هماهنگی و امور مجلس، دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری و 

شهریورماه برگزار  ۱امروز  جهاددانشگاهیبرقراری ارتباط مجازی با مسولان مراکز علمی، پژوهشی و فرهنگی 

 شد

 

گردشگری در اردبیل/ ایده پردازی برای توسعه گردشگری برگزاری رویداد مجازی ایده شو 

 ورزشی از نیازهای جوانان است

 1400شهریور  0۱سه شنبه  14:01 - جهاد دانشگاهی کشور

استان اردبیل، در این رویداد، مدیر فنی  دانشگاهی دجهابه گزارش روابط عمومی 

استانداردسازی تجهیزات گردشگری با ارائه تعریفی از گردشگری و گردشگر، گفت: این 

رویداد به افراد فرصت می دهد تا ایده خود را ارائه و نظر سرمایه گذران، فعالان اقتصادی، 

و کار سنجیده و با ایده های دیگران آشنا شده و شبکه صاحب نظران یا داوران را جهت راه اندازی یک کسب 

 ای از دوستان و متخصصان برای ارتباطات آتی خود ایجاد کنند

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  14یکشنبه  10:0۲ - ایسنا

 ایده پردازی برای توسعه گردشگری ورزشی از نیازهای جوانان است

 

 رئیس جهاددانشگاهی فارس خبر داد:

http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/35341/%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-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400061409958/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 

 

 

۱۱ 

 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

 تداوم تلاش برای راه اندازی مراکز درمان ناباروری و سرطان جهاددانشگاهی فارس

 1400شهریور  0۱سه شنبه  10:5۲ - ایسنا

فارس با  جهاددانشگاهیشهریور ضمن اشاره به دیدار مسئولان  ۱مظاهر بابایی سه شنبه 

دکتر شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و رئیس مجمع خیرین تامین 

سلامت کشور، به خبرنگاران گفت: در این دیدار، اقدامات انجام شده از سوی 

 نی تشریح شددر حوزه های بهداشتی و درما جهاددانشگاهی

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  0۱سه شنبه  10:5۱ - برخط نیوز

 تلاش برای راه اندازی مراکز درمان ناباروری و سرطان جهاددانشگاهی فارساستمرار 

 1400شهریور  0۱سه شنبه  1۱:20 - جهاد دانشگاهی کشور

 رای راه اندازی مرکز درمان ناباروری و سرطان فارستداوم تلاش ها ب

 1400شهریور  10چهارشنبه  0۱:5۱ - باشگاه خبرنگاران

 تداوم تلاش برای راه اندازی مراکز درمان ناباروری و سرطان جهاددانشگاهی فارس

 

 مردم و مسئولین از منش و فضایل اخلاقی شهید باهنر الگو برداری کنند

 1400شهریور  0۱سه شنبه  10:20 - جهاد دانشگاهی کشور

استان کرمان، امید محمدی در حاشیه آیین  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

گرامیداشت چهلمین سالگرد شهادت شهید حجت الاسلام محمد جواد باهنر و شهدای 

دولت در محل موزه شهید باهنر کرمان، با بیان اینکه ایشان بعنوان یک الگوی کامل در 

بودند که درس گرفتن از  همه ی زمینه ها محسوب می شوند، افزود: محمدجواد باهنر نخست وزیر مردمی

 منش و عبرت آموزی از زندگی ایشان برای همه به ویژه مسئولین باید مدنظر باشد

https://www.isna.ir/news/1400060906709/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%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-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%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
https://www.barkhat.news/technology/163040203575/continuation-of-efforts-to-set-up-infertility-and-cancer-treatment-centers-in-jihad-university-of-fars
http://acecr.ac.ir/fa/news/35350/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%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-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.yjc.news/fa/news/7876650/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%E2%80%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%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-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%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%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://kerman.acecr.ac.ir/fa/news/35338/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


 

 

 

 

۱0 

 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  0۱سه شنبه  1۲:44 - نشانه نیوز

ن کرمان: مردم و مسئولین از منش و فضایل اخلاقی شهید سرپرست معاونت پشتیبانی جهاددانشگاهی استا

 باهنر الگو برداری کنند

 

 یک مسئول اعلام کرد:

 جهاد دانشگاهی شعبه بابلسر؛ قدیمی ترین مرکز آموزشی مازندران

 1400شهریور  0۱سه شنبه  10:21 - ایسنا

در استان در  دانشگاهی جهادامیرمحمدپور در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: آغاز فعالیت 

شهرستان بابلسر و از دانشگاه مازندران بوده و از این رو این مرکز از قدیمی ترین و باسابقه 

 شهرستان و استان استترین مراکز آموزشی در سطح دانشگاه، 

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  0۱سه شنبه  15:11 - جهاد دانشگاهی کشور

 دانشگاهی شعبه بابلسرمعرفی رشته های پرمتقاضی مرکز آموزشی جهاد 

 1400شهریور  10چهارشنبه  02:4۱ - پیام مازند

 جهاد دانشگاهی شعبه بابلسر قدیمی ترین مرکز آموزشی مازندران

 

 وسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران بررسی شد؛در مطالعه ای ت

 نقش میکروارگانیسم های تجزیه کننده سلولز در فرایند زیست پالایی

http://www.neshanenews.ir/?p=104101
https://www.isna.ir/news/1400060906652/%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%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D8%B1-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://mzn.acecr.ac.ir/fa/news/35346/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D8%B1
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/227486/%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%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D8%B1-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

 1400شهریور  0۱سه شنبه  10:12 - ایسنا

دکتر شقایق نصر، عضو هیات علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران )وابسته به 

( در خصوص این مطالعه گفت: زیست پالایی فرآیندی است که در آن از اهیدانشگ جهاد

ارگانیسم هایی مانند گیاهان، میکروارگانیسم ها و یا متابولیت های آنها مانند آنزیم برای 

 تخریب یا سم زدایی آلاینده های محیطی استفاده می شود

  سایت دیگر: ۴

 1400شهریور  0۱سه شنبه  10:1۲ - برخط نیوز

 نقش میکروارگانیسم های تجزیه کننده سلولز در فرایند زیست پالایی

 1400شهریور  0۱سه شنبه  10:20 - جهاد دانشگاهی کشور

 نقش میکروارگانیسم های تجزیه کننده سلولز در فرایند زیست پالایی

 1400شهریور  0۱سه شنبه  10:2۱ - آقای خبر

 ارگانیسم های تجزیه کننده سلولز در فرایند زیست پالایینقش میکرو

 1400شهریور  0۱سه شنبه  14:05 - ایرنا

 سلولز در فرایند زیست پالایینقش میکروارگانیسم های تجزیه کننده 

 

 معاون آموزشی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی خبر داد:

 سرباز از آموزش های طرح سرباز مهارت در خراسان جنوبی 100بهره مندی 

 1400شهریور  0۱سه شنبه  10:02 - شبستان

شهریور( در  ۱گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بیرجند، مجتبی ابراهیمی امروز )به 

جمع خبرنگاران استان گفت: اجرای طرح سرباز مهارت از سوی وزارت ورزش و جوانان 

مجری  دانشگاهی جهادواگذار شده و هم اکنون  دانشگاهی جهادطی تفاهم نامه ای به 

 برگزاری این طرح است

https://www.isna.ir/news/1400060906634/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/163039950978/the-role-of-cellulose-degrading-microorganisms-in-the-bioremediation-process
http://acecr.ac.ir/fa/news/35339/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://aghayekhabar.ir/blog/2021/08/31/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87/
https://www.irna.ir/news/84455677/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://shabestan.ir/detail/News/1090013
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  :سایت دیگر ۳

 1400شهریور  0۱سه شنبه  1۱:04 - ایسنا
 یک مسئول خبر داد:

 در خراسان جنوبی "سرباز مهارت "سرباز از آموزش های طرح  ۱00بهره مندی 

 1400شهریور  0۱سه شنبه  1۱:10 - باشگاه خبرنگاران

 سرباز در طرح سرباز ماهر ۱00سیر تا پیاز طرح سرباز مهارت / شرکت بیش از 

 1400شهریور  10چهارشنبه  11:04 - خبرگزاری برنا

 سرباز از آموزش های طرح سرباز مهارت 25۱۲بهره مندی 

 

 همزمان با فرارسیدن روز و هفته تعاون صورت گرفت؛

 "تعاونی تولد تا تعالی"انتشار کتاب ارزشمند، وزین و کاربردی 

 1400شهریور  0۱سه شنبه  12:5۱ - روزنامه بازار کار

 

تعاونی تولد تا "به گزارش بازارکار، همزمان با فرارسیدن روز و هفته تعاون کتاب وزین

دست نامه تعاونگران و راهنمای دانشی و کاربردی تعالی شرکت های به عنوان  "تعالی

 منتشر و در دسترس عموم علاقمندان قرار گرفت دانشگاهی جهادتعاونی توسط سازمان انتشارات 

 

 تمدید مهلت ثبت نام پذیرش دانشجو در مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

 1400شهریور  0۱سه شنبه  12:45 - ایسنا

https://www.isna.ir/news/1400060906911/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%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-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.news/fa/news/7876025/%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%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%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1227535
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347365/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%8C--%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%22%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%22
https://www.isna.ir/news/1400060906601/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%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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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

عنوان  ۱1سراسر کشور با  دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا، مراکز آموزش علمی کاربردی 

کد رشته محل  51۱عنوان رشته در مقطع کارشناسی و  51رشته در مقطع کاردانی و 

 دانشجو می پذیرند 1400برای مهرماه 

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  0۱سه شنبه  12:50 - برخط نیوز

 تمدید مهلت ثبت نام پذیرش دانشجو در مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

 1400شهریور  0۱سه شنبه  10:0۱ - خبرنامه دانشجویان ایران

 در مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهیتمدید مهلت ثبت نام پذیرش دانشجو 

 

 کارگاه آموزشی آشنایی با ثبت شرکت در مرکز منش جهاددانشگاهی استان مرکزی

 1400شهریور  0۱سه شنبه  12:00 - جهاد دانشگاهی کشور

استان مرکزی؛ از مجموعه رویدادهای کسب و  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

کارهای فناورانه جوانان، کارگاه آموزشی آشنایی با صبت شرکت ویژه استارتاپ ها با حضور 

استان به  جهاددانشگاهیل مرکز نوآوری و شتابدهی تیم های ایده پرداز و جوانان در مح

 صورت حضوری و مجازی برگزار شد

 

 درصدی مراجعه کنندگان به این مرکز نسبت به پیک پنجم شیوع کرونا در مشهد ۵0کاهش 

 1400شهریور  0۱سه شنبه  11:2۱ - جهاد دانشگاهی کشور

https://www.barkhat.news/technology/163039782485/extension-of-the-registration-deadline-for-student-admission-in-the-applied-science-centers-of-jihad-daneshgahi
https://iusnews.ir/fa/news-details/406313/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%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://acecr.ac.ir/fa/news/35331/%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%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%86%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/35328/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
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خراسان رضوی، دکتر محمد قدسی با بیان  جهاددانشگاهیممی سازمان به گزارش روابط ع

درصد از مراجعه کنندگان به مرکز مثبت  45این مطلب افزود: در پیک پنجم کرونا تست 

 درصد کاهش یافته است 22بود که این میزان در حال حاضر به 

 

 اصلاح تقویم سی وششمین جشنواره ملی قرآن دانشجویان

 1400شهریور  0۱سه شنبه  11:15 - ایکنا

برگزار می شد، اما از این  جهاددانشگاهیاین جشنواره تا دوره بیست و چهارم از سوی 

ی هدوره به بعد میزبانی جشنواره به صورت چرخشی و سالیانه در بین دستگاه های دانشگا

 دست به دست شد

 

 مهر، آخرین مهلت ارسال آثار به مسابقات دانشجویی ادبی عاشورایی 1

 1400 شهریور 0۱سه شنبه  10:5۱ - خبرگزاری صدا و سیما

تهران، طبق  دانشگاهی جهادبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی 

اثر برگزیده در هر بخش  5آنچه پیشتر اعلام شده از میان آثار ارسالی پس از داوری به 

 میلیون ریالی اهدا می شود 0)داستان کوتاه و خاطره( جوایز 

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  0۱سه شنبه  12:20 - آریا

 مهر، آخرین مهلت ارسال آثار به مسابقات دانشجویی ادبی عاشورایی ۱

https://iqna.ir/fa/news/3993944/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%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%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/news/3207389/%DB%B6-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.aryanews.com/News/20210831112954336/6-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

 

 یت های درگیر در نهضت عاشورا برگزار می شودنشست تحلیل روانی شخص

 1400شهریور  0۱سه شنبه  10:10 - جهاد دانشگاهی کشور

استان مرکزی، نشست تحلیل روانی شخصیت  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

استان مرکزی  جهاددانشگاهیهای درگیر در نهضت عاشورا به همت سازمان دانشجویان 

و خبرگزاری بین المللی قرآن  جهاددانشگاهیو با مشارکت سازمان فعالیت های قرآنی 

 برگزار می گردد

 

 لم و هنر جهاددانشگاهیانتصاب اعضای جدید کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه ع

 1400شهریور  0۱سه شنبه  10:04 - جهاد دانشگاهی کشور

و  جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

رییس هیات امنا دانشگاه علم و هنر یزد در حکمی و با توجه به ابلاغ دستورالعمل تشکیل 

، دکتر جهاددانشگاهیکمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 

رمحمد، دکتر فاطمه سعادت جو، محسن برزگری اردکانی و مسعود احمدخانی را به محمود اشعاری، دکتر می

 عنوان اعضای کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه علم و هنر یزد منصوب کرد

 

 کاربردی جهاد دانشگاهی کرمان -آغاز پذیرش بدون کنکور مرکز علمی 

 1400شهریور  0۱ه شنبه س 0۱:51 - وزارت آموزش و پرورش

http://acecr.ac.ir/fa/news/35316/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/35315/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://medu.ir/fa/news/item/1668433/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF?ocode=100037629
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

استان کرمان از ثبت نام بدون آزمون دوره های  دانشگاهی جهادکاربردی -سرپرست مرکز آموزش عالی علمی 

 در دو مقطع کاردانی و کارشناسی خبر داد 1400-1401کاردانی و کارشناسی این مرکز برای سال تحصیلی 

 

تربیت بر اساس مجوزهای کشوری و هرگونه پذیرش و جذب نیرو در دستگاه تعلیم و 

 فرآیندهای قانونی انجام گرفته و می گیرد

 1400شهریور  0۱سه شنبه  0۱:0۱ - وزارت آموزش و پرورش

رخشانی گفت: فرآیند پذیرش و جذب مربیان قرآنی، طرح امین و نیروهای نهضتی بر اساس مصوبه مجلس 

 اجرا گردیده است دانشگاهی جهادشورای اسلامی و توسط 

 

 ای خانگی استشبکه سازی، مهم ترین عامل استمرار کسب و کاره

 1400شهریور  0۱سه شنبه  0۱:00 - جهاد دانشگاهی کشور

استان اردبیل، مهران اوچی اردبیلی با بیان این  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

طرح ملی توسعه مشاغل خانگی که که همزمان با سراسر  مطلب افزود: یکی از مزایای

کشور در استان اردبیل نیز با هدف اتصال به بازار دو هزار نفر از متقاضیان در حال اجراست، 

 کمک به پیشران ها جهت ایجاد یک شبکه مناسب برای کسب و کار و افزایش درآمد است

 

 یم قند خونتأثیر آلوئه ورا در دیابت/ کمک به تعادل و تنظ

http://medu.ir/fa/news/item/1668387/%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?ocode=90490002
http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/35306/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%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%A7%D8%B3%D8%AA
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

 1400شهریور  0۱سه شنبه  0۱:5۱ - ایسنا

، آلوئه ورا می تواند به دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی 

صورت پماد، قرص و شربت شکل های گوناگون مانند عرقیات، خشک شده و یا حتی به 

 عرضه شود

  سایت دیگر: 6۴

 1400شهریور  0۱سه شنبه  0۱:05 - برخط نیوز

 کمک به تعادل و تنظیم قند خون -ورا در دیابت تأثیر آلوئه 

 1400شهریور  0۱سه شنبه  0۱:22 - دنیای معدن

 تأثیر آلوئه ورا در دیابت/ کمک به تعادل و تنظیم قند خون

 1400شهریور  0۱سه شنبه  0۱:40 - آفتاب نیوز

 تأثیر آلوئه ورا در دیابت/ کمک به تعادل و تنظیم قند خون

 1400شهریور  0۱سه شنبه  0:5۲1 - جهانی پرس

 تأثیر آلوئه ورا در دیابت/ کمک به تعادل و تنظیم قند خون

 1400شهریور  0۱سه شنبه  10:12 - اگرو فود نیوز

 تأثیر آلوئه ورا در دیابت/ کمک به تعادل و تنظیم قند خون

 1400شهریور  0۱سه شنبه  1۱:1۲ - طلا

 درصد قند خون را کاهش می دهد ۲0دیابتی ها بخوانند؛گیاهی که 

 1400شهریور  0۱سه شنبه  20:02 - اتحاد خبر

 تنظیم قند خونتأثیر آلوئه ورا در دیابت/ کمک به تعادل و 

 1400شهریور  0۱سه شنبه  20:40 - خوزنا

 تأثیر آلوئه ورا در دیابت

 0140شهریور  10چهارشنبه  0۲:2۱ - اینتیتر

 تأثیر آلوئه ورا در دیابت

 1400شهریور  10چهارشنبه  1۱:12 - اول فارس

 درصد کاهش می دهد ۲0این گیاه قند خون را تا 

 1400شهریور  10چهارشنبه  1۱:55 - ۲۴رویداد 

 درصد قند خون را کاهش می دهد ۲0ابتی ها بخوانند؛ گیاهی که دی

 1400شهریور  10چهارشنبه  1۱:0۲ - ۲۴اقتصاد 

 اهش می دهددرصد قند خون را ک ۲0دیابتی ها بخوانند؛ گیاهی که 

https://www.isna.ir/news/1400060906300/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D9%86
https://www.barkhat.news/technology/163038433127/the-effect-of-aloe-vera-in-diabetes-helping-to-balance-and-regulate-blood-sugar
http://www.donyayemadan.ir/view/220369/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D9%86
https://aftabnews.ir/fa/news/724459/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D9%86
http://www.jahanipress.ir/NSite/FullStory/?Serv=202&SGr=311&Id=270334
https://agrofoodnews.com/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84/
https://www.tala.ir/news/detail/95699/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9B%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-70-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/151188
http://www.khoozna.ir/view-114865-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%20%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA.html
https://intitr.net/1400/06/10/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA/
https://www.avalfars.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-70-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF/
https://www.rouydad24.ir/fa/news/277290/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://eghtesaad24.ir/fa/news/123089/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF
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 1400شهریور  11پنجشنبه  212:0 - فرادید

 درصدی قند خون با آلوئه ورا ۲0کاهش 

 1400شهریور  11پنجشنبه  15:45 - اقتصاد آنلاین

 مصرف آلوئه ورا و کاهش قند خون

 

 سلامت و محیط زیست به چاپ رسیدجلد اول راهنمای کاربردی مدیریت ایمنی، 

 1400شهریور  0۱سه شنبه  0۱:2۱ - جهاد دانشگاهی کشور

ب توسط دکتر خراسان رضوی، این کتا جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

 454فصل و  21بخش و  ۱قاسم ذوالفقاری، عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در 

 صفحه تالیف شده است

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  0۱سه شنبه  12:1۱ - ایسنا
 توسط انتشارت جهاددانشگاهی مشهد انجام شد

 انتشار جلد اول راهنمای کاربردی مدیریت ایمنی، سلامت، و محیط زیست

 

 مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان:

 حریم قلاع دختر و اردشیر کرمان اصلاح شد/ مشکلات مردم حل می شود

 1400شهریور  0۱دوشنبه  1۱:00 - ایسنا

https://faradeed.ir/fa/news/98014/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-558717
http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/35298/%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400060906560/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400060806098/%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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امروز هشتم شهریورماه در بازدید از خبرگزاری ایسنا و نشست با معاون  "فریدون فعالی"

مان اظهار کرد: امسال به واسطه ارزش های فرهنگی و استان کر دانشگاهی جهادفرهنگی 

تاریخی استان کرمان و به دلیل اینکه بیشترین آثار ثبت جهانی را در استان داریم، کرمان 

 به عنوان میزبان در برگزاری هفته گردشگری انتخاب شده است

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  0۱سه شنبه  12:14 - فردای کرمان
 مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان:

 ساماندهی قلعه دختر و اردشیر از پروژه های اولویت دار است

 

 رئیس جهاد دانشگاهی مازندران خبر داد

 اجرای طرح واکسیناسیون پرسنل جهاد دانشگاهی مازندران

 1400شهریور  0۱دوشنبه  1۱:5۱ - ایسنا

 هادجمحمدرضا شافعیان در گفت وگو با ایسنا با اشاره اجرای طرح واکسیناسیون پرسنل 

در شهرهای بابل، بابلسر ،آمل، قائمشهر،  دانشگاهی جهادمازندران اظهار کرد:  دانشگاهی

 ۱بهشهر به صورت یک شبکه در حال فعالیت است و به صورت متمرکز امروز دوشنبه 

 ساری آغاز به کار کرد دانشگاهی جهادشهریور، واکسیناسیون در مرکز 

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  0۱دوشنبه  22:01 - پیام مازند

 اجرای طرح واکسیناسیون پرسنل جهاد دانشگاهی مازندران

 1400شهریور  0۱سه شنبه  12:0۲ - وزارت آموزش و پرورش

 شماره تلفن های پاسخگویی به ارباب رجوع

https://fardayekerman.ir/news/33753
https://www.isna.ir/news/1400060806086/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%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%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/227254/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%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%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://medu.ir/fa/news/item/1668799/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9?ocode=1000000171
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 ونا در گلستانبرگزاری کرسی آزاد اندیشی مقابله با کر

 1400شهریور  0۱دوشنبه  1۲:2۲ - ایسنا

گلستان نیز در این کرسی آزاد اندیشی، گفت:  دانشگاهی جهادابراهیم شهبازی، سرپرست 

ویروس به عنوان یک پدیده  فرهنگ مواجهه با ویروس کرونا به درستی نهادینه نشده و این

 اجتماعی، گَپی در جامعه ایجاد کرده است

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  0۱دوشنبه  1۱:22 - روزنامه مردم سالاری

 برگزاری کرسی آزاداندیشی مقابله با کرونا

 1400شهریور  0۱سه شنبه  10:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 برگزاری کرسی آزاد اندیشی مقابله با کرونا؛ چالش ها و راهکارها در گلستان

 

 ایجاد فراکسیون جهاددانشگاهی در مجلس شورای اسلامی

 1400شهریور  0۱دوشنبه  1۱:4۲ - جهاد دانشگاهی کشور

، دکتر فداحسین مالکی نماینده مردم زاهدان در جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

مجلس شورای اسلامی، همراه با جمعی از مشاوران و هیات همراه به دعوت از رییس 

از این پژوهشکده دیدن کرد و از نزدیک با برنامه  جهاددانشگاهیپژوهشکده سرطان معتمد 

 های شاخص این مجموعه علمی و قطب سرطان پستان کشور آشنا گردید

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  0۱دوشنبه  20:55 - باشگاه خبرنگاران

https://www.isna.ir/news/1400060806050/%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-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.mardomsalari.ir/news/155311/%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-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://acecr.ac.ir/fa/news/35312/%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-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://acecr.ac.ir/fa/news/35295/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.yjc.news/fa/news/7874812/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 پیشنهاد ایجاد فراکسیون جهاددانشگاهی در مجلس شورای اسلامی

 1400شهریور  0۱سه شنبه  00:14 - مهرصبا

 پیشنهاد ایجاد فراکسیون جهاددانشگاهی در مجلس شورای اسلامی

 

 پایان دوره نخست مدرسه بین المللی قرآن و فرهنگ

 1400شهریور  0۱دوشنبه  1۱:00 - ایکنا

یادآور می شود، آئین افتتاحیه مدرسه نیز با حضور حجت الاسلام سعیدرضا عاملی، دبیر 

و احمد پاکتچی،  دانشگاهی جهادشورای عالی انقلاب فرهنگی؛ حمیدرضا طیبی، رئیس 

 مردادماه در سازمان برگزار شده بود 20تاریخ سفیر ایران در یونسکو، در 

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  0۱سه شنبه  10:12 - جهاد دانشگاهی کشور

 پایان دوره نخست مدرسه بین المللی قرآن و فرهنگ

 

 تأکید بر پیوند مبارک قرآنی میان دو مجموعه دانشگاهی و حوزوی

 1400شهریور  0۱دوشنبه  1۱:12 - ایکنا

حسنی در این دیدار اظهار کرد: سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور ابتدا یک مجموعه 

بوده و از دهه شصت، تعدادی از نخبگان، هسته هایی  دانشگاهی جهاددانشجویی در دل 

را ایجاد کردند و امروز  تشکیل دادند و در موضوعات مختلف، شکل اداری و سازمانی امروز

https://mehre-saba.ir/iran-world/79264/
https://iqna.ir/fa/news/3994043/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/35336/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://iqna.ir/fa/news/3994036/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور، مجموعه ا ی متشکل از هشت مرکز بالنده در حوزه های مختلف دینی و 

 قرآنی است

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  0۱سه شنبه  10:2۲ - جهاد دانشگاهی کشور

 بازدید سرپرست دفتر تبلیغات اسلامی تهران از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

 

 در وبینار تنظیم قراردادهای ملی و بین المللی مطرح شد:

حقوقی و قراردادی در فعالیت های حرفه ای/ مشروعیت و رضایت طرفین در اهمیت مشاوره 

 قرارداد اصل اساسی است

 1400شهریور  0۱دوشنبه  15:02 - بنیاد ملی نخبگان

برگزار شد، محسن طغرانگار ؛ وکیل استان  جهاددانشگاهیدر این وبینار که با همکاری 

پایه یک دادگستری ضمن اشاره به اهمیت قرارداد، انواع قرارداد های خرد و کلان را تشریح 

کرد و گفت: بسیاری از قراردادها در زندگی وجود دارد که برخی از آنها مثل سوار شدن 

 د استبه تاکسی شفاهی است؛ در این نوع قراردادها پرداخت هزینه تاکسی سن

 

 فراکسیون جهاد دانشگاهی در مجلس تشکیل شود

 1400شهریور  0۱دوشنبه  15:0۱ - ایرنا

http://acecr.ac.ir/fa/news/35318/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.bmn.ir/fa-IR/News/News/112044/-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C/-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84454406/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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در مجلس  دانشگاهی جهادنماینده مردم زاهدان در مجلس در این بازدید ایجاد فراکسیون 

هاد پیشن جهاددانشگاهیشورای اسلامی را برای حمایت های بیشتر از فعالیت های فناورانه 

 کرد

 

 خانه ای برای کارآفرینی و خلاقیت

 1400شهریور  0۱دوشنبه  14:24 - همشهری

 آموزش کار مشارکتی 

البرز آموزش کار گروهی و مشارکتی را ازجمله خدمات  دانشگاهی جهادمدیر تجاری سازی 

خانه استارتاپ کرج می داند و می گوید: با توجه به اینکه جوانان، دانشجویان، فارغ 

ه شمار می روند، لازم است در التحصیلان و دانش آموزان از ایده پردازترین و خلاق ترین قشرهای جامعه ب

محیط های شهری مرکزی وجود داشته باشد تا این افراد بتوانند ایده های خود را مطرح کنند و با تشکیل 

 گروه در مسیر جریان سازی در حوزه اقتصاد گام بردارند

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  0۱سه شنبه  1۱:04 - روزنامه بازار کار

 خانه ای برای کارآفرینی و خلاقیت

 

 فراخوان همکاری در پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی

 1400شهریور  0۱دوشنبه  10:4۱ - ایسنا

دی از تمام فارغ التحصیلان خلاق و شایسته به گزارش ایسنا، پژوهشکده علوم پایه کاربر

رشته های نانوتکنولوژی، نانوبیوتکنولوژی، نانوشیمی، نانومواد و افرادی که دارای رزومه و 

https://www.hamshahrionline.ir/news/623621/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347377/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400060805822/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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سابقه در زمینه تولید محصولات نانو هستند، به صورت تمام وقت، پاره وقت و یا امریه سربازی دعوت به 

 همکاری می نماید

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  0۱دوشنبه  10:55 - برخط نیوز

 انشگاهیفراخوان همکاری در پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد د

 1400شهریور  0۱دوشنبه  1۱:1۲ - جهاد دانشگاهی کشور

 فراخوان جذب نیرو در پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی

 

 با آنا مطرح کرد؛ بیجندی در گفت وگو

 تحقق آموزش مجازی موفق با آموزش اعضای هیئت علمی

 1400شهریور  0۱دوشنبه  10:20 - آنا

محمد صادق بیجندی در گفت وگو با خبرنگار علم و فناوری خبرگزاری آنا با اشاره به این 

به طور ویژه در حوزه دانشگاه ها و  دانشگاهی جهادکه معاونت آموزش و کارآفرینی 

در نظام  دانشگاهی جهادموسسات آموزش عالی غیردولتی فعال می کند، بیان کرد: 

مرکز آموزش علمی کاربردی در کشور دارد،  41موسسه آموزش عالی و  ۱مجموعه های غیردولتی دو دانشگاه، 

 های کوتاه مدت تخصصی و مهارتی استمرکز فعال در حوزه آموزش  1۱0علاوه بر این دارای 

 

 رشته کاردانی و کارشناسی دانشجو می پذیرد 6۳علمی کاربردی جهاددانشگاهی ارومیه در 

 1400یور شهر 0۱دوشنبه  10:1۱ - جهاد دانشگاهی کشور

https://www.barkhat.news/technology/163031532322/call-for-cooperation-in-the-jihad-university-research-institute-of-applied-basic-sciences
http://acecr.ac.ir/fa/news/35294/%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-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.ana.press/news/603912/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
http://agh.acecr.ac.ir/fa/news/35290/%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B3-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%AF
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آذربایجان غربی؛ شیوا حبیب زاده با اشاره به  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

کد رشته در مقطع کاردانی و کارشناسی ادامه  10اینکه ثبت نام مهر ماه این دانشگاه با 

رشته جدید کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در پذیرش سال تحصیلی  ۱دارد، اظهار کرد: 

 ین مرکز آموزشی به مجموع رشته های این مرکز اضافه شده استا 1401-1400

 

 به دلیل نبود سرم شرمنده بیماران میشویم

 1400شهریور  0۱دوشنبه  12:55 - ایسنا

قم رفتیم تا پای درد و دل زوج هایی که  دانشگاهی جهادبه سراغ مرکز درمان ناباروری 

زمان زیادی از روزهای زندگی مشترک خود را در کلینیک های ناباروری و انتظارهای 

 ی گذرانند، بنشینیمطولانی برای شنیدن یک خبر خوش و تحقق رویا فرزند دار شدن، م

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  0۱دوشنبه  10:52 - تابناک قم

 نبود سرم و شرمندگی کادر درمان

 

 واکسیناسیون اعضای جهاد دانشگاهی مازندران

 1400شهریور  0۱دوشنبه  12:2۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 استان اهیجهاددانشگبه گزارش ایکنا از مازندران امروز دوشنبه هشتم شهریور ماه، اعضای 

مازندران به همراه اعضای خانواده همزمان با آغاز واکسیناسیون دانشگاهیان استان، مرحله 

 را دریافت کردند 1۱اول واکسن مقابله با ویروس کووید 

https://www.isna.ir/news/1400060805741/%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85
http://tabnakqom.ir/fa/news/989843/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://mzn.acecr.ac.ir/fa/news/35283/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  0۱دوشنبه  15:4۲ - ایسنا

 دانشگاهی مازندرانواکسیناسیون اعضای جهاد 

 1400شهریور  0۱دوشنبه  21:4۱ - پیام مازند

 واکسیناسیون اعضای جهاد دانشگاهی مازندران

 

 کتاب پیشرفت در تریبولوژی سبز منتشر شد

 1400شهریور  0۱دوشنبه  11:51 - جهاد دانشگاهی کشور

استان اردبیل، این کتاب توسط جی ... پائولو  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

تالیف گردیده و توسط دکتر سعید بنائی فر، حمید انصاری مقدم،  201۲داویم در سال 

 ه استعلیرضا خاوندی و رضا توانگر به زبان فارسی ترجمه شد

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  0۱سه شنبه  0۱:25 - ایسنا
 به همت انتشارات جهاد دانشگاهی اردبیل؛

 کتاب پیشرفت در تریبولوژی سبز منتشر شد

 

 آخرین مهلت ارسال آثار به مسابقات دانشجویی ادبی عاشورایی اعلام شد

 1400شهریور  0۱دوشنبه  11:0۲ - خبرگزاری دانشجو

https://www.isna.ir/news/1400060805960/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/227221/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/35282/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400060906336/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/960011/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
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 جهادبه گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بر اساس اعلام معاونت فرهنگی 

در دو فرصت دارند، آثار خود را  1400مهر ماه  ۱، دانشجویان سراسر کشور تا دانشگاهی

بخش داستان کوتاه و خاطره با موضوعات عاشورایی از طریق سایت باشگاه کتابخوانی 

 CiioSBدانشجویان ایران به نشانی 

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  0۱دوشنبه  10:2۲ - ایکنا

 مهر؛ آخرین مهلت ارسال اثر به مسابقات دانشجویی ادبی عاشورایی ۱

 

 کارگاه آموزشی برند سازی در اردبیل برگزار شد

 1400شهریور  0۱دوشنبه  11:20 - جهاد دانشگاهی کشور

استان اردبیل، در این کارگاه که از مجموعه  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

برنامه های شتابدهی کسب و کارهای فناورانه جوانان اجرا شد، مشاور ارشد اجرایی 

مجموعه کارهای خلاق راجینا با ارائه تعریفی از برند، گفت: برند یک نماد مشخص، مارک، 

 ول خود از دیگران استفاده می کنندلوگو، اسم، کلمه و یا جمله ای است که شرکت ها برای تمایز محص

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  0۱سه شنبه  0۱:10 - ایسنا
 به همت مرکز نوآوری و شتاب دهی جهاددانشگاهی؛

 کارگاه آموزشی برند سازی در اردبیل برگزار شد

 

 دست بافته های زنان بیرجند در بازارهای جهانی

https://iqna.ir/fa/news/3993923/%DB%B6-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/35278/%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%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400060906318/%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%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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 1400شهریور  0۱دوشنبه  10:5۱ - ایسنا

آموزش های لازم را در بخش  ۱۲این کارآفرین در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: از سال 

آشنا شدم و با آموزش هایی که دیدم  جهاددانشگاهی، با  ۱۲حوله بافی دیدم و در اسفند 

توانستم برای افراد زیادی اشتغال زایی کنم؛ طرحی که گویا برای من لازم بود تا پتانسیل 

 ها و ظرفیت های افراد بسیاری ببینم

 

 پیشران طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان مرکزی عنوان کرد:

 تن گیاهان دارویی ۵تولید سالانه بیش از 

 1400شهریور  0۱دوشنبه  10:1۲ - روزنامه بازار کار

 

استان مرکزی؛ پروین فراهانی پیشران طرح ملی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

توسعه مشاغل خانگی در استان مرکزی در حوزه تولید گیاهان دارویی، میوه و سبزیجات 

اع گیاهان دارویی، میوه و سبزیجات خشک، متناسب با خشک در شهر اراک، اظهارکرد: در کارگاه ما تولید انو

اقلیم هر شهری انجام می شود و در حال حاضر میوه های خشکی نظیر توت فرنگی، انبه و گیاهان دارویی 

 نظیر آویشن، گل محمدی، گل گاوزبان و 

 

 حجت الاسلام خیری:

 دانشگاهی که با آمایش سرزمینی بیگانه باشد دانشگاه نیست

https://www.isna.ir/news/1400060805599/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347331/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C
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 1400شهریور  0۱دوشنبه  10:0۱ - آنا

به گزارش خبرنگار گروه استان های خبرگزاری آنا از قم، حجت الاسلام حسن خیری در 

می واحد قم اظهار کرد: و دانشگاه آزاد اسلا دانشگاهی جهادمراسم انعقاد تفاهم نامه میان 

و این واحد دانشگاهی از سوی  دانشگاهی جهادپایه و اساس تعاملات و همکاری میان 

 سازمان مرکزی بنا نهاده شده و در همین راستا همکاری ها شکل گرفته است

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  11پنجشنبه  12:2۲ - اایرن

 همکاری های جهاد دانشگاهی و دانشگاه آزاد قم شتاب گرفت

 1400شهریور  11پنجشنبه  14:12 - تابناک قم

 همکاری های جهاد دانشگاهی و دانشگاه آزاد قم

 1400شهریور  10شنبه  10:05 - جهاد دانشگاهی کشور

 امضای تفاهم نامه همکاری های بین جهاددانشگاهی و دانشگاه آزاد قم

 

بیماریهای کلیه برگزاری کنفرانس علمی کاربرد گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در درمان 

 و سنگ کلیه

 1400شهریور  0۱دوشنبه  0۱:42 - جهاد دانشگاهی کشور

، در این وبینار که با جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی 

این سخنرانی دکتر شمسعلی رضازاده، متخصص شیمی دارویی و عضو هیات علمی 

پژوهشکده برگزار شد، دارای امتیاز بازآموزی بوده و با مجوز اداره کل آموزش مداوم جامعه 

پزشکی کشور از زیر مجموعه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید، آخرین یافته های 

 علمی مربوط به این حوزه مورد بررسی قرار گرفت

https://www.ana.press/news/604025/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84457750/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%85-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://tabnakqom.ir/fa/news/990608/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%85
http://acecr.ac.ir/fa/news/35412/%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-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%85
http://acecr.ac.ir/fa/news/35266/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-quot-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%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-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-quot-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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 بهشتی برگزار می کند؛ جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید

 "مدیریت زخم با نسل جدید پانسمان های مدرن"چهارمین کارگاه آموزشی 

 1400شهریور  0۱دوشنبه  0۱:10 - ایسنا

مدیریت زخم با نسل جدید پانسمان "ارش ایسنا، چهارمین کارگاه آموزشی یک روزه به گز

ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مامایی، پرستاری، اتاق عمل،  "های مدرن

( و احسان Oia haAaypcyhtبیهوشی و فوریت های پزشکی، با تدریس فرشاد گنجی )

ساعت آموزش تئوری و عملی )بصورت  12شهریورماه به مدت  ۱1(، روز جمعه Oia haAaypcyhtفخاری )

 علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود دانشگاهی جهادفشرده( در 

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  0۱دوشنبه  0۱:1۱ - برخط نیوز

 "مدیریت زخم با نسل جدید پانسمان های مدرن"چهارمین کارگاه آموزشی 

 1400شهریور  0۱دوشنبه  10:11 - سینا

 چهارمین کارگاه آموزشی مدیریت زخم با نسل جدید پانسمان های مدرن

 1400شهریور  0۱دوشنبه  12:55 - جهاد دانشگاهی کشور

 چهارمین کارگاه آموزشی مدیریت زخم با نسل جدید پانسمان های مدرن

 

 گیاهان دارویی و فرصت های آن برای اقتصاد استان اردبیل

 1400شهریور  0۱دوشنبه  0۱:45 - ایرنا

https://www.isna.ir/news/1400060805468/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86
https://www.barkhat.news/technology/163029876271/fourth-workshop-wound-management-with-a-new-generation-of-modern-dressings
https://sinapress.ir/news/121388
http://acecr.ac.ir/fa/news/35289/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-
https://www.irna.ir/news/84424644/%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-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%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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استان اردبیل، گیاهان دارویی را یکی از پتانسیل های استان برای  دانشگاهی جهادرئیس 

توسعه همه جانبه اقتصادی و گردشگری دانست و گفت: جلب مشارکت روستاییان و شبکه 

گیاهان و همچنین  سازی فعالان این عرصه به توسعه بخش کشت، تولید و فرآوری این

 حفظ و صیانت از منابع طبیعی می انجامد

 

 موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی گیلان دانشجو می پذیرد.

 1400شهریور  0۱دوشنبه  01:04 - فومنصبح 

گیلان دانشجو می پذیرد ... ... قدیمی ترین موسسه  دانشگاهی جهادموسسه غیرانتفاعی 

 آموزش عالی غیر انتفاعی در گیلان 

 

 رئیس جهاد دانشگاهی استان مرکزی:

گاز ومنش ترس از ایده پردازی را از بین می برد/مدتهاست که مبنای پیشرفت کشورها نفت 

 نیست

 1400شهریور  0۲یکشنبه  1۱:55 - ایسنا

 که با gAwhwpiشهریور در جریان برگزاری رویداد  ۲علی اصغر غفاری زاده روز یکشنبه 

حضور تعدادی از استارتاپ های فعال در مرکز منش این نهاد در اراک برگزار شد، اظهار 

کرد: هدف از راه اندازی این مرکز یافتن حلقه گمشده ایده ها و کسب و کارهاست تا 

 بتوانیم در آخر یک فرد یا تیم متخصص را به جامعه تحویل دهیم

http://sobhefouman.ir/51098/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86/
https://www.isna.ir/news/1400060705243/%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA
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  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  0۲یکشنبه  1۱:5۱ - برخط نیوز

 کشورها نفت و گاز نیست مدتهاست که مبنای پیشرفت -منش ترس از ایده پردازی را از بین می برد 

 

 امضای تفاهم همکاری میان صندوق بیمه روستاییان و مرکز توسعه مشاغل خانگی البرز

 1400شهریور  0۲کشنبه ی 1۱:0۱ - ایسنا

 استان البرز و صندوق دانشگاهی جهادبا انعقاد این تفاهم نامه زمینه همکاری مشترک بین 

بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با مرکز ساماندهی و توسعه مشاغل استان 

 بیش از پیش فراهم می آید

  سایت دیگر: ۴

 1400شهریور  0۱دوشنبه  10:04 - و تیترر

 امضای تفاهم همکاری میان صندوق بیمه روستاییان و مرکز توسعه مشاغل خانگی البرز

 1400شهریور  0۱دوشنبه  12:2۱ - صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر

 ماعی با مرکز توسعه مشاغل خانگی البرز تفاهمنامه همکاری امضا کردصندوق بیمه اجت

 1400شهریور  0۱سه شنبه  0۱:54 - وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 امضای تفاهم همکاری میان صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و مرکز توسعه مشاغل خانگی البرز

 1400شهریور  0۱سه شنبه  10:0۱ - آریا

 ن صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و مرکز توسعه مشاغل خانگی البرزامضای تفاهم همکاری میا

 

 نویسنده کتاب شایستگی های فرهنگی اجتماعی دانشجویان

https://www.barkhat.news/technology/163024710842/the-character-dispels-the-fear-of-ideation-oil-and-gas-have-long-been-the-basis-of-countries-progress
https://www.isna.ir/news/1400060705222/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84
http://www.rotitr.com/151271/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3/
http://roostaa.ir/fa/content/4337
https://www.mcls.gov.ir/fa/news/244054/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%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%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://www.aryanews.com/News/120210831100827043/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%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%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 
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 نگاه ما به زندگی با مقوله دینداری گره خورده است

 1400شهریور  0۲یکشنبه  1۱:0۱ - ایسنا

قم با بیان اینکه تحول یک فرآیند تغییر است، افزود: به  دانشگاهی جهادمعاون فرهنگی 

عبارتی این تغییر یعنی تغییر فرهنگ سازمانی به سوی فرهنگی که در آن فرآیندهای 

 ینه شده اندگروهی و جمعی نهاد

 

 انتصاب اعضای کمیسیون دائمی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان

 1400شهریور  0۲یکشنبه  1۱:22 - جهاد دانشگاهی کشور

و  جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

رییس هیأت امنای موسسه آموزش عالی اصفهان در حکمی اعضای کمیسیون دائمی 

 استان اصفهان را منصوب کرد جهاددانشگاهیمؤسسه آموزش عالی 

 

دریافت گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت از سازمان مدیریت 

 و برنامه ریزی تهران

 1400شهریور  0۲یکشنبه  15:41 - جهاد دانشگاهی کشور

واهینامه صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی صنعتی شریف، گ جهاددانشگاهیسازمان 

 برای "امور اقتصاد و بازرگانی"حیطه آموزشی  "امور مالی، اداری و بازرگانی"شغلی گروه 

 کارمندان دولت در گستره استان تهران را دریافت کرد 

https://www.isna.ir/news/1400060705182/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://acecr.ac.ir/fa/news/35248/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://sharif.acecr.ac.ir/fa/news/35245/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 بازدید دانشجویان از مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم

 1400شهریور  0۲یکشنبه  15:00 - ایسنا

قم در گفت و گو با  دانشگاهی جهادمعصومه جانبازی، سوپروایزر مرکز درمان ناباروری 

ل فعالیت در زمینه ایسنا در خصوص سابقه ی مرکز بیان کرد: این مرکز با سابقه ده سا

، تعیین جنسیت، لاپاروسکوپی و MUM ،MBRMهای تخصصی و فوق تخصصی همچون 

هیستروسکوپی های تشخیصی و درمانی توسط پزشکان فوق تخصص و مجرب در خدمت مراجعین داخلی و 

 خارجی است

 

 شهریورماه 60تمدید مهلت ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تا 

 1400شهریور  0۲یکشنبه  14:51 - ایسنا

گرگان ... رئیس مرکز علمی  دانشگاهی جهادپذیرش دانشجو در مرکز علمی کاربردی 

گرگان نیز در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: مرکز آموزش عالی  دانشگاهی جهادکاربردی 

گرگان در مقاطع کاردانی و کارشناسی ازجمله مراکز  دانشگاهی جهادعلمی کاربردی 

و دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور  دانشگاهی جهادآموزشی وابسته به موسسه آموزش عالی علمی کاربردی 

لمی کاربردی و آموزش های مهارت محور است و زیر نظر وزارت علوم، است که متولی نظام آموزش عالی ع

 تحقیقات و فناوری اداره می شود

 

https://www.isna.ir/news/00061754899/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%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
https://www.isna.ir/news/1400060705070/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B0-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87
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اخذ گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی کارکنان دولت توسط جهاددانشگاهی 

 تربیت مدرس

 1400شهریور  0۲یکشنبه  14:10 - جهاد دانشگاهی کشور

تربیت مدرس، معاونت آموزشی واحد تربیت مدرس موفق به اخذ  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

در  01/0۱/1400مورخ  241۲۱۱گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی کارکنان دولت به شماره 

در گستره استان تهران از سازمان مدیریت  "امور اقتصادی و بازرگانی"گروه اداری، مالی و بازرگانی در حیطه 

 و برنامه ریزی استان تهران شد

 

 تأکید بر تداوم برنامه شتابدهی کسب و کارهای فناورانه جوانان در ایلام

 1400شهریور  0۲یکشنبه  10:11 - جهاد دانشگاهی کشور

واحد استان ایلام؛ محمدرضا تردست، معاون  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام در جلسه شواری پذیرش و 

راز رضایت از اجرای برنامه شتابدهی کسب و کارهای فناورانه سرمایه گذاری منش ایلام با اب

جوانان در ایلام اظهار کرد: منش ایلام به عنوان یکی از مراکز با کیفیت در سطح کشور محسوب می شود که 

ایلام است که در این مرکز فعالیت  دانشگاهی جهاداین نشان دهنده جدیت در کار و تخصص کارکنان جوان 

 می کنند 

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  0۲یکشنبه  1۱:4۲ - خبرگزاری صدا و سیما

 تأکید بر تداوم کار های فناورانه در ایلام

 1400شهریور  0۲یکشنبه  1۱:02 - آفتاب ایلام

 تأکید بر تداوم کار های فناورانه در ایلام

http://acecr.ac.ir/fa/news/35243/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3
http://ilam.acecr.ac.ir/fa/news/35242/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.iribnews.ir/fa/news/3205664/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://aftabilam.ir/news/i/13441/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
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 بین المللی پزشکی تولیدمثل رویان گفت:دبیر علمی بیست و دومین کنگره 

سخنران برجسته بین المللی در کنگره رویان/کرونا و تولیدمثل، محور نشست  61حضور 

 نخست کنگره

 1400شهریور  0۲یکشنبه  10:0۱ - یسناا

دکتر مسعود وثوق، عضو هیئت علمی پژوهشکده پزشکی علوم تولیدمثل پژوهشگاه رویان 

نیز در زمینه دستاوردها و روش های جدید درمانی در زمینه کرونا  دانشگاهی جهاد

 سخنرانی خواهند کرد

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  0۲یکشنبه  10:22 - آقای خبر

 سخنران برجسته بین المللی در کنگره رویان/کرونا و تولیدمثل، محور نشست نخست کنگره 1۱حضور 

 

 ثبت نام جشنواره استارتاپ های برتر در استان مرکزی

 1400شهریور  0۲یکشنبه  11:5۱ - جهاد دانشگاهی کشور

استان مرکزی، اولین جشنواره استارتاپ های برتر  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

ان از مجموعه رویدادهای مرحله شتابدهی برنامه شتابدهی کسب و کارهای فناورانه جوان

 برگزار می شود

https://www.isna.ir/news/1400060704921/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-16-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AB%D9%84
https://aghayekhabar.ir/blog/2021/08/29/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-16-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%AF/
http://acecr.ac.ir/fa/news/35237/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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 /معرفی پیشران های طرح توسعه مشاغل خانگی/

 حمایت از پیشران ها در اتصال به بازار عامل اصلی توسعه مشاغل خانگی

 1400شهریور  0۲یکشنبه  11:5۱ - ایسنا

به عنوان متولی اصلی طرح توسعه مشاغل خانگی باید در  جهاددانشگاهیوی می گوید: 

ش حمایت بیشتری از پیشران ها کرده و زمینه آموزش رایگان را همچون سال زمینه آموز

 های ابتدایی اجرای طرح برای افراد در حرفه های مختلف فراهم کند

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  0۲یکشنبه  14:1۲ - روزنامه بازار کار

 ه مشاغل خانگی استحمایت از پیشران ها در اتصال به بازار عامل اصلی توسع

 1400شهریور  0۱دوشنبه  0۱:40 - جهاد دانشگاهی کشور

 اغل خانگیحمایت از پیشران ها در اتصال به بازار عامل اصلی توسعه مش

 

 یک فعال حوزه مشاغل خانگی در اصفهان عنوان کرد؛

 حمایت از پیشران ها عامل توسعه مشاغل خانگی

 1400شهریور  0۲یکشنبه  11:4۱ - ایسنا

این فعال حوزه مشاغل خانگی در اصفهان با اشاره به موفقیت اصفهان در توسعه مشاغل 

طی یک سال گذشته در توسعه این دسته از  دانشگاهی جهادخانگی، معتقد است که 

https://www.isna.ir/news/1400060704820/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347313/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%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%A7%D8%B3%D8%AA
http://krd.acecr.ac.ir/fa/news/35257/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%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
https://www.isna.ir/news/1400060704805/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
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مشاغل، اتصال پیشران ها به یکدیگر و همچنین در حوزه آموزش و یا فعال کردن بازارهای فروش بسیار موفق 

 عمل کرده است

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  0۲یکشنبه  15:1۲ - روزنامه بازار کار
 یک فعال حوزه مشاغل خانگی در اصفهان عنوان کرد؛

 حمایت از پیشران ها عامل توسعه مشاغل خانگی

 

 زی استسا بانک خون بندناف ظرفیتی برای پیشگیری از بیماری/ فرصتی که نیازمند آگاه

 1400شهریور  0۲یکشنبه  10:1۱ - خبرگزاری فارس

شروع به فعالیت 10۱۱واحد لرستان از سال دانشگاهی جهادنمایندگی خون بندناف رویان 

نمونه بندناف هم استانی ها را ذخیره سازی  1100نموده و در این مدت توانسته حدود 

 کند

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  0۲یکشنبه  10:40 - دنیای معدن

 بانک خون بندناف ظرفیتی برای پیشگیری از بیماری/ فرصتی که نیازمند آگاه سازی است

 1400شهریور  0۲یکشنبه  10:44 - جهاد دانشگاهی کشور

 نیازمند آگاه سازی است بانک خون بندناف ظرفیتی برای پیشگیری از بیماری/ فرصتی که

 

 رفع موانع و تقویت ظرفیت های گردشگری در دوران پساکرونا

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347316/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%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
https://farsnews.ir/news/14000607000211/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF
http://www.donyayemadan.ir/view/220121/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://lrs.acecr.ac.ir/fa/news/35231/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 1400شهریور  0۲یکشنبه  0۱:5۲ - سینا

از رفع موانع و تقویت ظرفیت های  جهاددانشگاهیمعاون پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 

گردشگری در دوران پسا کرونا خبر داد و گفت: با اجرای طرح های پژوهشی، تاثیرات کرونا بر حوزه گردشگری، 

 اقتصادی و اجتماعی مورد ارزیابی قرار می گیرد

 

 اخذ مجوز مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جهاددانشگاهی زنجان

 1400شهریور  0۲یکشنبه  0۱:52 - جهاد دانشگاهی کشور

 جهاددانشگاهیزنجان، کامران جعفری رییس  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

زنجان با اشاره به برگزاری جلسه بهره برداری مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم 

زنجان  جهاددانشگاهیپزشکی در تاریخ دوم شهریور ماه، از اخذ مجوز این مرکز توسط 

، زنجان جهاددانشگاهیخبر داد و گفت: نظر به ضرورت آموزش های مهارتی گروه پزشکی و توانمندی آموزشی 

ور مجوز مرکز ارسال شد که پس از انجام ارزیابی های لازم، مجوز تاسیس این مرکز از سوی درخواست صد

واحد استان  جهاددانشگاهیمرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران برای 

 زنجان صادر شد

 

 کام تلخ خراسان جنوبی ها از گیاهان شیرین کویر

 1400شهریور  0۲یکشنبه  0۱:4۱ - ایسنا

https://sinapress.ir/news/121043
http://acecr.ac.ir/fa/news/35229/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400060704642/%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1
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محسن پویان در گفت وگو با ایسنا با اشاره به دستاوردهای مجتمع تحقیقات گیاهان 

، تحقیقات بوده و اکنون جهاددانشگاهیدارویی، اظهار کرد: وظیفه فطری مجتمع تحقیقات 

مانند زرشک و عناب متمرکز شده پژوهشگران روی تحقیقاتی در زمینه فرآوری محصولاتی 

 اند

 

جذب نیروی تمام وقت یا پاره وقت مرکز خدمات تخصصی اپتیک سازمان جهاددانشگاهی 

 صنعتی شریف

 1400شهریور  0۲یکشنبه  0۱:2۱ - جهاد دانشگاهی کشور

صنعتی شریف از فارغ التحصیلان  جهاددانشگاهیمرکز خدمات تخصصی اپتیک سازمان 

ونیک( به صورت تمام وقت و یا پاره وقت با شرایط ذیل دعوت مهندسی برق)ترجیحا الکتر

 به همکاری می نماید 

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  0۲یکشنبه  10:04 - ایسنا

 جذب نیرو در سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

 1400شهریور  0۲یکشنبه  10:41 - برخط نیوز

 جذب نیرو در سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

 1400شهریور  0۲یکشنبه  10:42 - روزنامه بازار کار
 نیروی تمام وقت یا پاره وقت

 نعتی شریفجذب نیرو در مرکز خدمات تخصصی اپتیک سازمان جهاددانشگاهی ص

 

 برگزاری دوره ی آموزشی تولید و فرآوری گیاهان دارویی در گرمی

http://sharif.acecr.ac.ir/fa/news/35227/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%82%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%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.isna.ir/news/1400060704705/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%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/163021741220/recruitment-in-sharif-university-of-technology-jihad-organization
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347311/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
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 1400شهریور  0۲یکشنبه  0۱:10 - جهاد دانشگاهی کشور

استان اردبیل، سید فاضل فاتحی با اعلام این خبر  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

برای آن دسته از متقاضیان این طرح در رشته تولید گیاهان دارویی به افزود: این دوره 

 ساعت و به صورت تئوری و کارگاهی برای این متقاضیان برگزار شد ۱مدت 

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  0۲یکشنبه  10:4۱ - ناایس

 برگزاری دوره ی آموزشی تولید و فرآوری گیاهان دارویی در گرمی

 

 کتاب حسابان کسری تغییرات با مرتبه متغیر منتشر شد

 1400شهریور  0۲یکشنبه  0۱:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

استان اردبیل، این کتاب تالیف ریکاردو آلمیدا،  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

 دینا تاوارس و دلفیم اف

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  0۱دوشنبه  0۱:41 - ایسنا
 به همت انتشارات جهاد دانشگاهی اردبیل؛

 حسابان کسری تغییرات با مرتبه متغیر منتشر شدکتاب 

 

 تندیس ملی فداکاری در دستان دانشجوی تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان شرقی

 1400شهریور  0۲یکشنبه  0۱:20 - کمیته امداد امام خمینی

http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/35225/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400060704718/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C
http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/35223/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400060805431/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://news.emdad.ir/fa/newsagency/184061/%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%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
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اطلاع رسانی کمیته امداد، بهروز شریف در گفتگو با خبرنگاران اظهار به گزارش پایگاه 

برگزار گردید، دانشجوی  دانشگاهی جهادداشت: در جشنواره ملی فداکاری که توسط 

 تبریزی تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان شرقی موفق به کسب تندیس ملی گردید

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  0۲یکشنبه  12:40 - بسیج

 تندیس ملی فداکاری در دستان دانشجوی تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان شرقی

 

 برگزاری دو دوره آموزشی تخصصی توسط جهاد دانشگاهی تربیت مدرس

 1400شهریور  0۲یکشنبه  0۱:15 - ایسنا

تربیت مدرس با  دانشگاهی جهاداین دوره های آموزشی تخصصی توسط معاونت آموزشی 

برگزار شده و به کلیه شرکت کنندگان در این  همکاری پژوهشکده فرآوری مواد معدنی

 دوره های آموزشی، گواهینامه معتبر )با ارزش ترجمه و اعتبار بین المللی( اعطا خواهد شد

  سایت دیگر: ۴

 1400شهریور  0۲یکشنبه  0۱:1۱ - فصل اقتصاد

 برگزاری دو دوره آموزشی تخصصی توسط جهاد دانشگاهی تربیت مدرس

 1400شهریور  0۲یکشنبه  0۱:1۲ - برخط نیوز

 برگزاری دو دوره آموزشی تخصصی توسط جهاد دانشگاهی تربیت مدرس

 0014شهریور  0۲یکشنبه  0۱:4۱ - فصل تجارت

 برگزاری دو دوره آموزشی تخصصی توسط جهاد دانشگاهی تربیت مدرس

 1400شهریور  0۲یکشنبه  15:2۲ - روزنامه بازار کار

 ی توسط جهاد دانشگاهی تربیت مدرسبرگزاری دو دوره آموزشی تخصص

http://basijnews.ir/fa/news/9368522/%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%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400060704542/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/715574/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3
https://www.barkhat.news/technology/163020870487/holding-two-specialized-training-courses-by-tarbiat-modares-university-jihad
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/516205/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347317/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3
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تولید پوششی خوراکی برای کاهش فسادپذیری زرشک تازه/ وقتی زعفران و عناب هم به 

 کمک یاقوت سرخ می آیند

 1400شهریور  0۲یکشنبه  0۲:0۲ - باشگاه خبرنگاران

خراسان جنوبی توانسته با تولید پوششی  دانشگاهی جهادمجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 

خوراکی، فسادپذیری زرشک تازه را کاهش دهد که این امر موجب می شود زرشک تازه 

 را هم بتوان به کشور های دیگر صادر کرد

 

شیوه های قصه گویی خلاق در  |بازی نمایشی خلاق در کتابی از فائزه فیض  600تکنیک و  60

 دست تدوین

 1400شهریور  0۲یکشنبه  00:5۲ - هنر آنلاین

گروه فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: فائزه فیض نویسنده، پژوهشگر و مدرس، درباره کتاب 

شر ن جهاددانشگاهینمایش خلاق راهی به سمت تفکر و تجسم خلاق که به تازگی از سوی 

جلدی منتشر شده و هر  ۱قالب یک مجموعه  یافته به هنرآنلاین گفت: این کتاب در

 نویسنده به تجربه و درس گفتار های خود در زمینه نمایش خلاق پرداخته است

 

https://www.yjc.news/fa/news/7872370/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%B4%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF
http://www.honaronline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-8/164792-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B6-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B5%D9%87-%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86
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 رییس اتاق بازرگانی بیرجند: صادرات زرشک خراسان جنوبی ناچیز است

 1400شهریور  0۱شنبه  22:0۱ - ایرنا

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: شرکت دانش بنیان، پارک علم و 

باید در تولید مکمل ها و فرآوری محصول کشاورزی به خصوص  دانشگاهی جهادفناوری و 

 زرشک ورود پیدا کنند

  سایت دیگر: ۵

 1400شهریور  0۲یکشنبه  00:0۱ - فصل تجارت

 رییس اتاق بازرگانی بیرجند: صادرات زرشک خراسان جنوبی ناچیز است

 1400شهریور  0۲یکشنبه  00:05 - فصل اقتصاد

 رییس اتاق بازرگانی بیرجند: صادرات زرشک خراسان جنوبی ناچیز است

 1400شهریور  0۲یکشنبه  0۱:12 - اگرو فود نیوز

 اتاق بازرگانی بیرجند: صادرات زرشک خراسان جنوبی ناچیز استرییس 

 1400شهریور  0۱سه شنبه  14:14 - پایگاه خبری اتاق بازرگانی
 رئیس اتاق بیرجند با اشاره به سهم ناچیز زرشک از سبد صادراتی

 توسعه صادرات محصولات استراتژیک کشاورزی مدنظر باشدساماندهی بازار و 

 1400شهریور  0۱سه شنبه  1۱:40 - تحلیل بازار

 صادرات محصولات استراتژیک کشاورزی مدنظر باشدساماندهی بازار و توسعه 

 

محسن قلی پور به عنوان سرپرست معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گلستان 

 منصوب شد

 1400شهریور  0۱شنبه  15:44 - جهاد دانشگاهی کشور

https://www.irna.ir/news/84452197/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%B4%DA%A9-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/516150/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%B4%DA%A9-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/715525/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%B4%DA%A9-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://agrofoodnews.com/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%B4%DA%A9/
https://otaghiranonline.ir/news/39355
https://www.tahlilbazaar.com/news/105396/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1
http://golestan.acecr.ac.ir/fa/news/35214/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%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%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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ی، زاستان گلستان، با حکمی از سوی ابراهیم شهبا جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

استان گلستان؛ محسن قلی پور به عنوان سرپرست معاونت  جهاددانشگاهیسرپرست 

 استان گلستان منصوب شد جهاددانشگاهیپژوهش و فناوری 

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  0۲یکشنبه  0۱:10 - ایسنا

 انتصاب سرپرست معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی گلستان

 

 لزوم تجاری سازی یافته های طب سنتی و گیاهان دارویی کشور

 1400شهریور  0۱شنبه  14:5۲ - جهاد دانشگاهی کشور

، دکتر رضا غفارزادگان، جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی 

یای رازی و روز داروساز، ضمن تبریک پنجم شهریور، سالروز ولادت حکیم محمدبن زکر

عنوان کرد: برای رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت و آسیب پذیری ناشی از آن می توان 

از ظرفیت های گیاهان دارویی در صادرات غیرنفتی استفاده کرد که با توجه به تمایل دنیا به استفاده از فرآورده 

فرصت کم نظیری برای کشور به وجود خواهد آمد  های گیاهی و مصرف روزافزون آن ها در صنایع داروسازی،

که با توجه به تنوع اقلیمی و تنوع گونه ای گیاهان دارویی می توان با تجاری سازی گونه های ارزشمند گیاهان 

 دارویی از پتانسیل این ظرفیت عظیم استفاده کرد

  سایت دیگر: ۴

 1400شهریور  0۱شنبه  1۱:01 - خبرگزاری صدا و سیما
 رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی

 لزوم تجاری سازی یافته های طب سنتی و گیاهان دارویی کشور

 1400شهریور  0۱شنبه  1۲:0۱ - آریا

 لزوم تجاری سازی یافته های طب سنتی و گیاهان دارویی کشور

 1400شهریور  0۱شنبه  1۱:0۱ - تحلیل بازار

 لزوم تجاری سازی یافته های طب سنتی و گیاهان دارویی کشور

https://www.isna.ir/news/1400060704708/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%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-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://acecr.ac.ir/fa/news/35210/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.iribnews.ir/fa/news/3204760/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.aryanews.com/News/20210828160231189/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A-%D9%88-%DA%AF%D9%8A%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%8A-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.tahlilbazaar.com/news/104884/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 1400شهریور  0۲یکشنبه  10:5۲ - روزنامه بازار کار
 ده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی تاکید کرد:رییس پژوهشک

 لزوم تجاری سازی یافته های طب سنتی و گیاهان دارویی کشور

 

 چاپ کتاب موفقیت یک انتخاب است در جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

 1400شهریور  0۱شنبه  14:0۲ - جهاد دانشگاهی کشور

واحد صنعتی اصفهان؛ کتاب موفقیت یک انتخاب  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

علی حاتمی با شمارگان یکهزار  –است تالیف جان سی مکسول ترجمه مهدی قنادنیا 

 دانشگاهی جهادفصل، توسط شعبه سازمان انتشارات  14صفحه در  21۱نسخه دارای 

 واحد صنعتی اصفهان در قطع وزیری وارد بازار کتاب شد

 

 مکاری بین جهاد دانشگاهی گلستان و مرکزخدمات حوزه علمیه استانانعقاد تفاهم نامه ه

 1400شهریور  0۱شنبه  14:04 - جهاد دانشگاهی کشور

گلستان در پی نشست مشترکی بین ابراهیم  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

گلستان و حجت الاسلام والمسلمین علی برزگر، مدیر  دانشگاهی جهادشهبازی، سرپرست 

 همکاری در راستای تفاهم نامه کشوری امضا شدحوزه های علمیه گلستان تفاهم نامه 

 

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347312/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://acecr.ac.ir/fa/news/35208/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%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%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://golestan.acecr.ac.ir/fa/news/35206/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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نفر ساعت  ۷00هزار و  ۵تشریح روند اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در اردبیل/ 

 خدمات آموزشی به متقاضیان اردبیلی طرح مشاغل خانگی ارائه شده است

 1400شهریور  0۱شنبه  14:2۱ - شگاهی کشورجهاد دان

استان اردبیل، مهران اوچی اردبیلی با اعلام این  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

خبر افزود: با اینکه ورود به بازار در فاز سوم این طرح انجام می شود با این حال شاهد 

ارآمدی طرح را نشان می دهد و اتصال به بازار متقاضیان در فاز دوم آن هستیم که این، ک

 صحه ای بر ضرورت اجرای چنین طرح هایی می گذارد

  سایت دیگر: 1

 1400شهریور  0۲یکشنبه  0۱:50 - سبلان ما
 یل خبرداد:رئیس جهاد دانشگاهی استان اردب

هزار 2نفر در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی/ خدمت رسانی رایگان جهاد دانشگاهی به  01۲اشتغالزایی 

 متقاضی کار در استان

 1400شهریور  0۲یکشنبه  1:041 - باشگاه خبرنگاران

 نفر با اجرای طرح ملی توسعه اشتغال خانگی در اردبیل 01۲اشتغال 

 1400شهریور  0۲یکشنبه  11:2۱ - ایرنا

 نفر با اجرای طرح ملی توسعه اشتغال خانگی در اردبیل شاغل شدند 01۲

 1400شهریور  0۲یکشنبه  11:5۱ - روزنامه بازار کار

 نفر از متقاضیان مشاغل خانگی در اردبیل 01۲اشتغال 

 1400شهریور  0۲یکشنبه  12:0۱ - تابناک اردبیل

 قاضیان مشاغل خانگی در اردبیلنفر از مت 01۲اشتغال 

 1400شهریور  0۱دوشنبه  11:1۱ - ایسنا
 رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل:

 روند اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در اردبیل تشریح شد

 

 بیجندی در گفت وگو با آنا:

http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/35203/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C-%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%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.sabalanema.ir/news/91870/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B3%DB%B1%DB%B7-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%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%D9%87-2%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.news/fa/news/7872599/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%DB%B3%DB%B1%DB%B7-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%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%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://www.irna.ir/news/84451906/%DB%B3%DB%B1%DB%B7-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%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%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347305/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%DB%B3%DB%B1%DB%B7-%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-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://www.tabnakardebil.ir/fa/news/989517/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%DB%B3%DB%B1%DB%B7-%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-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://www.isna.ir/news/1400060805626/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 هزار سرباز از طرح مهارت آموزی بهره مند شدند 600

 1400شهریور  0۱شنبه  14:1۱ - آنا

محمد صادق بیجندی در گفت وگو با خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا در خصوص 

در حوزه مهارت آموزی و اشتغال بیان کرد: در یکی از طرح  دانشگاهی جهادفعالیت های 

های این مرکز با همکاری وزارت ورزش و جوانان و ستاد کل نیروهای مسلح به آموزش 

 کارکنان وظیفه در بدو خدمت پرداختیم

 

 برگزاری نشست توسعه و راهبری کیفی فاز سوم طرح منش در آذربایجان غربی

 1400شهریور  0۱شنبه  14:05 - جهاد دانشگاهی کشور

آذربایجان غربی در این جلسه که در راستای  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 هادجی کیفی فاز سوم طرح در مرکز منش برگزار شد دکتر رستم زاده رئیس توسعه راهبر

آذربایجان غربی با تشریح اهداف فاز سوم طرح در مرکز نوآوری و شکوفایی  دانشگاهی

استان گفت: از تجربه موفق این طرح می توان به مدل های بومی اثربخش متناسب با ادبیات  دانشگاهی جهاد

وآوری هر استان دست پیدا کرد و برای سالهای بعد از این تجربه ارزشمند هرچی کیفی عارضی در اکوسیستم ن

 تر در جهت اشتغال آفرینی جوانان استانها بهره جست 

 

 در یاسوج/

 چالش های کارآفرینی و سرمایه گذاری در ایران تشریح شد

https://www.ana.press/news/603396/%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://agh.acecr.ac.ir/fa/news/35202/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
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 1400شهریور  0۱شنبه  10:02 - بنیاد ملی نخبگان

 کهگیلویه وبویراحمد برگزار شد دانشگاهی جهاداین وبینار با همکاری دانشگاه یاسوج و 

 

 معرفی شدندبرگزیدگان مسابقه کتابخوانی چشمه جاوید 

 1400شهریور  0۱شنبه  12:42 - جهاد دانشگاهی کشور

واحد کهگیلویه و بویراحمد، ایمان اکبری، معاونت  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

انی چشمه جاوید که با همکاری ، اسامی برندگان مسابقه کتابخوجهاددانشگاهیفرهنگی 

 بنیاد نخبگان استان برگزار شد، را اعلام کرد: 

 نفر اول: عیسی فتحی 

 نفر دوم: روح اله پورمحمدی 

 نفر سوم: محمد کریمی پور 

 نفر برگزیده از طرف بنیاد نخبگان استان کهگیلویه و بویراحمد به شرح زیر می باشد:  5اسامی 

 روناک امامی 

 ی فرزانه قاسم

 ساجده باهنر 

 فاطمه زیبا 

 مریم دولت آبادی 

 جهت اهداء جوایز این عزیزان با شماره همراه اعلام شده در فرم پاسخ نامه فرد هماهنگ خواهد شد

 

 معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی برگزار می کند؛

https://www.bmn.ir/fa-IR/News/News/112024/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
http://kba.acecr.ac.ir/fa/news/35198/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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 "آینده امنیت سایبری و مشاغل مرتبط"نشست 

 1400شهریور  0۱شنبه  11:4۲ - ایسنا

آینده "به گزارش ایسنا، نهمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده با موضوع 

 دجهابا سخنرانی افشین صندوقدار، عضو هیأت علمی  "امنیت سایبری و مشاغل مرتبط

 شهریورماه از ۱)دانشجوی دکتری هوش مصنوعی و رباتیک(، روز سه شنبه دانشگاهی

 برگزار می شود 11تا  10ساعت 

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  0۱شنبه  11:50 - برخط نیوز

 "آینده امنیت سایبری و مشاغل مرتبط"نشست 

 

 اجرای کامل مرحله اول واکسیناسیون کارکنان برق منطقه ای تهران

 1400شهریور  0۱شنبه  11:0۲ - شرکت توانیر

ت عامل شرکمعاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای تهران اعلام کرد: پیرو تاکید مدیر

برق منطقه ای تهران مبنی بر پیگیری جدی موضوع واکسیناسیون کارکنان شرکت ، با 

همکاری معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیریت بهداشت استان تهران، 

نفر از کارکنان شرکت برق منطقه ای تهران در سه مرکز دانشکده  4000مرحله اول طرح واکسیناسیون حدود 

 و بهداری خانه کارگر بطور کامل اجرا شد دانشگاهی جهادتاری، بهداری پرس

 

 بولاغ اوتی؛ گیاهی ضدالتهاب و برطرف کننده ناراحتی های گوارشی

https://www.isna.ir/news/1400060603941/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7
https://www.barkhat.news/technology/163013520917/the-future-of-cyber-security-and-related-jobs-meeting
https://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=98615
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 1400شهریور  0۱شنبه  10:5۱ - جهاد دانشگاهی کشور

خراسان جنوبی، دکتر طیبه شاهی گفت: بولاغ  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

اوتی که با نام های دیگر آب تره، علف چشمه، شاهی آج، بولاغ اودی، بالاغوتی و جرجیر 

 آبی هم شناخته می شود، گیاهی است که برگ، دانه و گل آن کاربرد درمانی دارد

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  0۱شنبه  1۲:00 - خبرگزاری صدا و سیما
 دانستنی ها

 بولاغ اوتی؛ گیاهی ضدالتهاب و برطرف کننده ناراحتی های گوارشی

 

 استقبال خوب زنجانی ها از طرح ملی مشاغل خانگی

 1400شهریور  0۱شنبه  10:42 - ایسنا

محمدرضا انصاری در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با طرح ملی مشاغل خانگی، اظهار کرد: 

استان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به  01طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در 

 به عنوان مجری طرح در حال اجرا است نشگاهیجهادداعنوان کارفرما و ناظر و 

 

مرکز خدمات حوزه "با  "سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه"امضای تفاهم نامه همکاری 

 "های علمیه استان 

 1400شهریور  0۱شنبه  10:02 - جهاد دانشگاهی کشور

http://acecr.ac.ir/fa/news/35190/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C
https://www.iribnews.ir/fa/news/3204792/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400060603839/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://ksh.acecr.ac.ir/fa/news/35187/%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-quot-%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-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-quot-%D8%A8%D8%A7-quot-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-quot-
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استان کرمانشاه، بر اساس این تفاهم  اهیدانشگ جهادبه گزارش روابط عمومی سازمان 

و مرکز خدمات حوزه های علمیه استان در زمینه های سلامت  دانشگاهی جهادنامه سازمان 

 )تشخیصی، درمانی و

 

 نگاه به حوزه کسب و کار مشاغل خانگی باید بلند محور باشد

 1400شهریور  0۱شنبه  10:20 - پایگاه اطلاع رسانی سیما

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ برنامه تلویزیونی غیرمحرمانه با موضوع مشاغل خانگی 

و کسب و کارهای خرد با حضور ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی، 

مجلس شورای اسلامی، سیروس دشتی صمد عزیزنژاد هیئت علمی مرکز پژوهش های 

و آزاده نظامی مدرس فرش و فعال در کسب و کار خانگی و  دانشگاهی جهادمدیر کل اشتغال و کارآفرینی 

 شهریور از شبکه دو سیما پخش شد 5خرد جمعه 

  سایت دیگر: ۷

 1400شهریور  0۱شنبه  10:20 - تی آنلاینگی
 اسماعیلی در غیرمحرمانه عنوان کرد:

 نگاه به حوزه کسب و کار مشاغل خانگی باید بلند محور باشد

 1400شهریور  0۱شنبه  10:4۲ - پانا
 اسماعیلی در غیرمحرمانه عنوان کرد:

 اه به حوزه کسب و کار مشاغل خانگی باید بلند محور باشدنگ

 1400شهریور  0۱شنبه  12:2۱ - خبرگزاری تسنیم

 مشکل اشتغال عدم پاسخگویی متولی مشخص است

 1400شهریور  0۱شنبه  0:2۱1 - خبرگزاری برنا
 در غیرمحرمانه عنوان شد:

اسماعیلی: نگاه به حوزه کسب و کار مشاغل خانگی باید بلند محور باشد/ دشتی: کرونا شتاب کنونی حوزه 

 میلیون در دنیا رساند 2۱0کسب و کار خانگی به رقم 

http://www.iribtv.ir/portal/NewsView/44674
http://gitionline.ir/fa/news/41749/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
http://www.pana.ir/news/1210582
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/06/2561653/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1225742
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 1400شهریور  0۱شنبه  1۱:2۱ - خبرگزاری دانشجو

نگاه به حوزه کسب و کار مشاغل خانگی باید بلند محور باشد/ دشتی: با شیوع کرونا شتاب کنونی حوزه کسب 

 میلیون در دنیا رسیده است 2۱0و کار خانگی به رقم 

 1400شهریور  0۱شنبه  1۱:05 - فصل اقتصاد

 متولی مشخص است مشکل اشتغال عدم پاسخگویی

 1400شهریور  0۱شنبه  1۱:5۲ - جهانی پرس
 اسماعیلی در غیرمحرمانه عنوان کرد:

 نگاه به حوزه کسب و کار مشاغل خانگی باید بلند محور باشد

 

 گلستان "منش"استارتاپ دمو و جشنواره استارتاپ های برتر توسط اجرای رویداد 

 1400شهریور  0۱شنبه  10:1۱ - ایسنا

برنامه با محوریت گیاهان دارویی و گردشگری و صنایع دستی وی با اشاره به اینکه این دو 

برگزار شدند، افزود: اجرای این برنامه ها در راستای اجرای طرح شتابدهی کسب وکارهای 

گلستان  دانشگاهی جهادفناورانه جوانان در فاز شتابدهی از سوی ورزش و جوانان استان و 

 برگزار شد

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  0۲یکشنبه  10:12 - جهاد دانشگاهی کشور

 گلستان "منش"رتاپ های برتر توسط اجرای رویداد استارتاپ دمو و جشنواره استا

 

 برگزار شد "آشنایی با کمینه محصول پذیرفتنی"کارگاه آموزشی 

https://snn.ir/fa/news/959588/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%82%D9%85-%DB%B2%DB%B6%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/715336/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.jahanipress.ir/NSite/FullStory/?Serv=201&SGr=310&Id=270155
https://www.isna.ir/news/1400060603805/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%AF%D9%85%D9%88-%D9%88-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D9%86%D8%B4
http://golestan.acecr.ac.ir/fa/news/35241/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%AF%D9%85%D9%88-%D9%88-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-quot-%D9%85%D9%86%D8%B4-quot-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 1400شهریور  0۱شنبه  0۱:4۱ - جهاد دانشگاهی کشور

استان مرکزی؛ از مجموعه رویدادهای کسب و  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

کارهای فناورانه جوانان، کارگاه آموزشی آشنایی با کمینه محصول پذیرفتنی با حضور تیم 

 استان برگزار شد جهاددانشگاهیهای ایده پرداز و جوانان توسط مرکز نوآوری و شتابدهی 

 

 جهاددانشگاهی یک مزیت استهمکاری با 

 1400شهریور  0۱شنبه  0۱:24 - جهاد دانشگاهی کشور

استان کردستان، اظهار کرد:  جهاددانشگاهیمعصومه جهانی در گفت و گو با روابط عمومی 

یک نهاد انقلابی است که دارای ظرفیت ها و پتانسیل های مهم است که  جهاددانشگاهی

 همکاری با آن یک مزیت است

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  0۱شنبه  10:01 - ایسنا
 کارشناس مسئول هدایت شغلی کمیته امداد امام خمینی )ره( کشور:

 همکاری با جهاددانشگاهی یک مزیت است

 1400شهریور  0۱شنبه  10:05 - برخط نیوز

 همکاری با جهاددانشگاهی یک مزیت است

 

 منتشر شد "حسابداری منابع انسانی"کتاب 

 1400شهریور  0۱شنبه  0۱:20 - ایسنا

http://acecr.ac.ir/fa/news/35184/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-quot-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%DB%8C-quot-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://krd.acecr.ac.ir/fa/news/35180/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400060603785/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.barkhat.news/technology/16301287236/cooperation-with-jihaddaneshgahi-is-an-advantage
https://www.isna.ir/news/1400060603725/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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استان مرکزی؛ مجتبی غلامی  جهاددانشگاهیبه گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی 

استان در این رابطه، با اشاره به اینکه عصر حاضر، عصر  دانشگاهی جهادمعاون فرهنگی 

اقتدار دانش و اطلاعات و پیشرفت تکنولوژی است، افزود: همزمان با این پیشرفت ها در 

 اقتصاد جهانی در ساختار بازار و الگوهای اشتغال تغییراتی ایجاد شده است

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  0۱شنبه  0۱:41 - جهاد دانشگاهی کشور

 وارد بازار نشر شد "حسابداری منابع انسانی"کتاب 

 

 رییس پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی تأکید کرد:

تهیه بسته ای از واکسن های معتبر، به جای تکیه بر واردات یک واکسن/تفکیک شدن بحث 

 واردات از تولید

 1400شهریور  0۱شنبه  01:40 - ایسنا

بحث لزوم سرعت بخشیدن به واردات واکسن کرونا، همچنین مباحث پیرامون تولید 

واکسن در داخل کشور، بهانه ای برای گفت وگوی ایسنا با دکتر رامین صرامی فروشانی، 

و رییس مرکز تحقیقات سرطان پستان  دانشگاهی جهادرییس پژوهشکده سرطان معتمد 

 شکی مولکولی کشور بودو عضو شورای راهبردی شبکه تحقیقات پز

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  0۱شنبه  15:0۲ - جهاد دانشگاهی کشور

 ش های صنعتی/ تفکیکتوان جهاددانشگاهی برای تبدیل شدن به یک واکسن ساز حرفه ای با مشارکت بخ

 شدن بحث واردات از تولید

 1400شهریور  0۱شنبه  1۱:02 - خوزنا

 واکسن های معتبر، به جای تکیه بر واردات یک واکسنتهیه بسته ای از 

http://acecr.ac.ir/fa/news/35183/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-quot-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-quot-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/00061750016/%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9
http://acecr.ac.ir/fa/news/35211/%D8%AA%D9%88%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%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://www.khoozna.ir/view-114523-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86.html
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 گزارشی از نشست مدرسه تابستانه دین و گردشگری؛ نگاهی نو

 1400شهریور  05جمعه  22:1۱ - حوزه

تابستانه دین و گردشگری؛ نگاهی نو روز های به گزارش خبرگزاری حوزه ، نشست مدرسه 

دوم و سوم شهریور ماه، با حضور دکتر علی افشار، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی 

اقبال لاهوری مشهد و دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو رئیس پارک علوم، فناوری های 

 اه ادیان و مذاهب برگزار شد، به میزبانی دانشکده ادیان دانشگدانشگاهی جهادنرم و صنایع فرهنگی 

 

 مدیران و شرکت کنندگان حاضر در برنامه غیرمحرمانه تاکید کردند

 دولت سیزدهم باید توجه ویژه ای به توسعه مشاغل خرد و خانگی داشته باشد

 1400شهریور  05جمعه  21:5۲ - روزنامه بازار کار

 

 حضور موثر دکتر ولی اسماعیلیبه گزارش خبرنگار بازارکار، برنامه غیرمحرمانه این هفته با 

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، دکتر صمد عزیزنژاد عضو هیات علمی 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مهندس سیروس دشتی دبیر طرح ملی اشتغال خانگی و مدیرکل 

ر کسب و کار خانگی برگزار و مهندس آزاده نظامی مدرس فرش و فعال د دانشگاهی جهادکارآفرینی و اشتغال 

 شد

https://www.hawzahnews.com/news/974992/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%D9%88
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347247/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%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%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
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  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  0۱شنبه  0۱:1۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 دولت سیزدهم توجه ویژه ای به توسعه مشاغل خرد و خانگی داشته باشد

 

 نتیجه یک پژوهش در شیراز:

 ایش سرمایه های اجتماعی و فرهنگی،مصرف موادمخدرجوانان را کاهش می دهدافز

 1400شهریور  05جمعه  11:02 - ایرنا

فارس بازتاب داده،بیان  دانشگاهی جهادصدیقه البرزی که سخنانش را روابط عمومی 

کرد:سرمایه اجتماعی از طریق اعتماد و تعامل اجتماعی متقابل و گروه های اجتماعی و 

همچنین احساس هویت جمعی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده را به وجود می 

 از آسیب های اجتماعی مانند مصرف مواد مخدر باشد آید که می تواند زمینه ساز پیشگیری

 

 رئیس جهاد دانشگاهی استان خبر داد

 تمدید پذیرش دانشجو در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی یاسوج

 1400شهریور  05جمعه  01:21 - ایسنا

سیدمحمدقائم کاظمی بیدک در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، افزود: پذیرش بدون آزمون 

کد رشته مقاطع کاردانی و کارشناسی برای نیم  12اری، در دانشجو در ترم مهرماه سال ج

در مرکز علمی کاربردی  1400شهریورماه  ۲مردادماه تا  24سال اول تحصیلی از 

 یاسوج تمدید شد جهاددانشگاهی

http://acecr.ac.ir/fa/news/35179/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%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%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84450532/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4
https://www.isna.ir/news/1400060503206/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC
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 فرآیندسازی کسب وکار در اولویت قرار بگیرد

 1400شهریور  04پنجشنبه  20:5۱ - ایسنا

جلسه مشاوره با موضوع توسعه کسب وکار ویژه تیم فناور کارریز از تیم های مرکز نوآوری 

 استان قم )منش( روز چهارشنبه سوم شهریور برگزار شد دانشگاهی جهادو شتابدهی 

 

 آغاز به کار مرکز واکسیناسیون جهاد دانشگاهی مشهد

 1400شهریور  04پنجشنبه  21:00 - باشگاه خبرنگاران

بر اساس  دانشگاهی جهادبه گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ، 

مسئولیت اجتماعی خود و با هدف کمک به نظام سلامت در تسریع روند واکسیناسیون 

انشگاه علوم پزشکی مشهد راه مردم این مرکز را با مساعدت و همکاری معاونت بهداشت د

 اندازی کرده است

 

 هزینه های درمان نازایی تحت پوشش بیمه قرار گرفت

 1400شهریور  04پنجشنبه  1۱:20 - تجارت نیوز

https://www.isna.ir/news/1400060403182/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/7869966/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%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%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://tejaratnews.com/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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گروهی متشکل از نمایندگان بیمه سلامت، هزینه کرد اعتبار این حساب مطابق نظر کار

و معاونت درمان  دانشگاهی جهادسازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی)ره( و 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص موارد ذیل خواهد بود: 

  سایت دیگر: 1

 1400شهریور  04پنجشنبه  20:02 - اقتصاد آنلاین

 هزینه درمان نازایی تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفت

 1400شهریور  04پنجشنبه  22:12 - رکنا

 هزینه درمان نازایی بیمه شد + متن مصوبه هیات دولت

 1400شهریور  04پنجشنبه  22:02 - سلام نو

 ن نازایی تحت پوشش بیمه قرار گرفت + متن مصوبههزینه درما

 1400شهریور  04پنجشنبه  20:12 - شهرخوان

 هزینه درمان نازایی تحت پوشش بیمه قرار گرفت

 1400شهریور  05جمعه  02:00 - افکار نیوز

 خبر خوش/ اولین حرکت مردمی دولت سیزدهم

 1400شهریور  12جمعه  20:0۲ - بانکی

 هزینه های درمان نازایی تحت پوشش بیمه قرار گرفت

 

آزمون راهبران شغلی طرح هدایت شغلی کمیته امداد توسط جهاددانشگاهی استان 

 کردستان برگزار شد

 1400شهریور  04پنجشنبه  14:02 - جهاد دانشگاهی کشور

آزمون انتخاب نیروهای برون سپاری هدایت شغلی کمیته امداد امام خمینی )ره( با حضور 

 دسنندج برگزار ش جهاددانشگاهیمسئولین کشوری و استانی در دانشگاه علمی کاربردی 

https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-556775
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-103/715287-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://www.salameno.com/news/55282896/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87
https://shahrkhan.ir/56174/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1075747-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85
http://banki.ir/akhbar/480-insurance/41579-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://krd.acecr.ac.ir/fa/news/35149/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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 اهی مشهدشروع به کار مرکز واکسیناسیون جهاد دانشگ

 1400شهریور  04پنجشنبه  14:1۲ - برخط نیوز

 منبع : خبرگزاری ایسنا

 

جهاددانشگاهی مشهد به مرحله نیمه نهایی راهیابی ایده دانشجویان مرکز علمی کاربردی 

 ”کارآفرینی اجتماعی”رویداد ملی استارتاپی

 1400شهریور  04پنجشنبه  10:5۱ - هاد دانشگاهی کشورج

” روان سالم“خراسان رضوی، طرح و ایده  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

دانشجویان مقطع کارشناسی ” غلامرضا همراه“و ”حسین بیات“، ”سمیه دوستی“که توسط 

ین ، به دبیرخانه سوم”زینانیسعید شریعتی م“رشته امور فرهنگی مرکز با راهنمایی استاد 

رویداد ملی استارتاپی کارآفرینی اجتماعی با محوریت پیشگیری از آسیب های اجتماعی و طلاق ارائه شده بود، 

 موفق گردید به مرحله نیمه نهایی این رویداد ملی راه پیدا کند

 

 موفقیت پژوهشگاه رویان در تشخیص زودهنگام سرطان معده

 1400شهریور  04پنجشنبه  10:55 - خبرگزاری تسنیم

https://www.barkhat.news/technology/162997104872/start-of-work-of-mashhad-university-jihad-vaccination-center
http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/35147/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/04/2560612/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%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%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87
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 جهادبه گزارش خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم ؛ جمعی از دانشمندان پژوهشگاه رویان 

ن میکرو آر ا"کی تهران موفق به یافتن و بانک ملی تومور دانشگاه علوم پزش دانشگاهی

شدند که می توان از آن برای تشخیص و پیش بینی بیماری سرطان معده انسان  "ای

 استفاده کرد

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  04پنجشنبه  12:1۲ - قدس آنلاین

 وهشگاه رویان در تشخیص زودهنگام سرطان معدهموفقیت پژ

 1400شهریور  04پنجشنبه  12:1۲ - پیام مازند

 موفقیت پژوهشگاه رویان در تشخیص زودهنگام سرطان معده

 

 تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی لرستاناهلی سازی گیاهان دارویی در مجتمع 

 1400شهریور  04پنجشنبه  10:0۱ - ایسنا

 یدانشگاه جهادمعاونت پژوهشی دکتر مریم بیرانوندزاده در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 

واحد لرستان فعالیت های خود را در راستای مزیت ها و قابلیت های منطقه ای متمرکز 

 شده است

 

 به همت جهاد دانشگاهی نیشابور برگزار شد؛

 نگاهی به آسیب های فضای مجازی در نشست فرهنگی کودک، خانه، مدرسه

 1400شهریور  04پنجشنبه  10:21 - ایسنا

http://qudsonline.ir/news/765711/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%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%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/226553/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%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%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87
https://www.isna.ir/news/1400060402833/%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%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-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%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%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400060402820/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87
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محبوبه ثابت ایمانی دکترای روانشناسی تربیتی، مدرس دانشگاه و متخصص روانشناسی 

 ادجهکودک، نوجوان و خانواده در این نشست که شب گذشته در محل سالن همایش های 

و همچنین از  دانشگاهی جهادنیشابور و به صورت لایو از صفحه اینستاگرام  دانشگاهی

طریق لینک پیام رسان سامانه شاد کانال آموزش و پرورش نیشابور و زبرخان برگزار شد، گفت: با نزدیک شدن 

به سال تحصیلی جدید این دغدغه برای بسیاری از والدین وجود دارد که نحوه آموزش در سال جدید به چه 

فضای کلاس درس حضوری، نگرانی ها و اضطراب  شکل خواهد بود و شرایط موجود و دور بودن دانش آموزان از

 هایی را برای خانواده ها و دانش آموزان به همراه داشته و دارد

 

 مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی خراسان جنوبی مطرح کرد:

 کاهش ضایعات زرشک و حفظ ریزمغذی ها با تولید سرکه فرآوری شده

 1400شهریور  04پنجشنبه  10:1۱ - ایسنا

شهریور به رسانه های گروهی گفت: یکی از طرح هایی  4محسن پویان، امروز پنج شنبه 

ن جنوبی برای فرآوری زرشک انجام می که در مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی خراسا

 شود، تولید سرکه زرشک است

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  0۲یکشنبه  10:4۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 با تولید سرکه فرآوری شدهکاهش ضایعات زرشک و حفظ ریزمغذی ها 

 

به همت مرکز نوآوری جهاددانشگاهی  "مدیریت فروش محصول"برگزاری رویداد آموزشی 

 سمنان

https://www.isna.ir/news/1400060402818/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%85%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87
http://acecr.ac.ir/fa/news/35233/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%85%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87
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 1400شهریور  04پنجشنبه  0۱:42 - جهاد دانشگاهی کشور

استان سمنان، علی منصفی راد گفت: مجموعه  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 اد دیدار، کارگاه آموزشی وکارگاه ها و رویدادهای کارآفرینی شامل صندلی تجربه، روید

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  04پنجشنبه  0۱:55 - ایسنا

 مرکز نوآوری جهاددانشگاهی سمناناز سوی  "مدیریت فروش محصول"برگزاری دوره 

 

 موزه شهید باهنر به روایت تصویر

 1400شهریور  04 پنجشنبه 0۱:14 - جهاد دانشگاهی کشور

استان کرمان، منزل حجت الاسلام شهید  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

محمدجواد باهنر که امروز به نام موزه باهنر شناخته می شود، ساختمانی قدیمی واقع در 

 خیابان شهید باهنر شهر کرمان است

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  0۲یکشنبه  0۱:10 - ایرنا

 موزه شهید باهنر کرمان

 

ن جنوبی تولید شد/ حفظ ریزمغذی های زرشک در فرآیند سرکه یاقوت سرخ در خراسا

 فرآوری

http://sem.acecr.ac.ir/fa/news/35146/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-quot-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-quot-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%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-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400060402803/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%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
http://kerman.acecr.ac.ir/fa/news/35145/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://www.irna.ir/photo/84452190/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

 1400شهریور  04پنجشنبه  0۲:0۲ - باشگاه خبرنگاران

خراسان جنوبی گفت: یکی  دانشگاهی جهادپویان مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 

از طرح هایی که در این مجتمع برای فرآوری زرشک انجام می شود، تولید سرکه زرشک 

 است

 

ثبتی و حقوقی استارت اپ ها در  توسط مرکز منش آذربایجان غربی؛ کارگاه آموزشی مسایل

 ارومیه برگزار شد

 1400شهریور  00چهارشنبه  1۲:51 - جهاد دانشگاهی کشور

آذربایجان غربی، دکتر محمد پور محمود دبیر  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

استان آذربایجان غربی گفت: این کارگاه از  دانشگاهی جهادمرکز نوآوری و شتابدهی 

 جهادبه همت مرکز نوآوری و شکوفایی  دانشگاهی جهادزشی مجموعه کارگاه های آمو

آذربایجان غربی و با همکاری اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی از برنامه های شتابدهی  دانشگاهی

 آذربایجان غربی برگزار شد دانشگاهی جهادکسب و کارهای فناورانه جوانان و در 

 

 اسلامی برگزار می شودسومین دوره اصول مشاوره با رویکرد 

 1400شهریور  00چهارشنبه  15:42 - ایکنا

یادآور می شود، در پایان برگزاری این دوره آموزشی، به هر کدام از شرکت کنندگان در 

 اعطا خواهد شد جهاددانشگاهیدوره، گواهی معتبر از 

https://www.yjc.news/fa/news/7869040/%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%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%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%85%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%B4%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://agh.acecr.ac.ir/fa/news/35144/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7-%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-%D8%B4%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3993094/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  00چهارشنبه  15:4۲ - جهاد دانشگاهی کشور

 سومین دوره اصول مشاوره با رویکرد اسلامی برگزار می شود

 

 د یک پوستر حرفه ای/فتوشاپ، از ابتدا تا ایجا

 مستعدان برتر زنجانی در وبینار فتوشاپ کاربردی شرکت کردند

 1400شهریور  00چهارشنبه  14:00 - بنیاد ملی نخبگان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ در ادامۀ برگزاری برنامه های توان افزایی 

و مهارت آموزی و با هدف افزایش دانش تخصصی مستعدان برتر، وبینار فتوشاپ کاربردی 

 استان برگزار شد دانشگاهی جهادبه همت بنیاد نخبگان استان زنجان و با همکاری 

 

 جشنواره ملی مد و لباس دیبا منتشر شدفراخوان چهارمین 

 1400شهریور  00چهارشنبه  10:05 - ایلنا

هنر و با مشارکت اتحادیه  هیدانشگا جهادچهارمین جشنواره ملی مد و لباس دیبا به همت 

مهرماه در  20تا  20پوشاک تهران درحال برگزاری است و نمایشگاه این دوره از جشنواره 

 محل برگزاری نمایشگاه بین المللی تهران مدکس اتحادیه پوشاک برگزار خواهد شد

http://isqa.acecr.ac.ir/fa/news/35139/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%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.bmn.ir/fa-IR/News/News/112016/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
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%B1-6/1122302-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%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%85%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

  سایت دیگر: 1

 1400شهریور  00چهارشنبه  14:00 - ایکنا

 چهارمین جشنواره ملی مد و لباس دیبا اعلام فراخوان کرد

 1400شهریور  00چهارشنبه  15:00 - جهاد دانشگاهی کشور

 فراخوان چهارمین جشنواره ملی مد و لباس دیبا منتشر شد

 4001شهریور  00چهارشنبه  15:45 - خبرگزاری مهر

 چهارمین جشنواره ملی مد و لباس دیبا فراخوان داد

 1400شهریور  00چهارشنبه  1۱:12 - هنر آنلاین

 شهریور 15مهلت ارسال اثر تا  |انتشار فراخوان چهارمین جشنواره ملی مد و لباس دیبا 

 1400شهریور  00چهارشنبه  1۱:10 - خبرگزاری تسنیم

 میلیون جایزه برای برگزیدگان جشنواره ملی مد و لباس دیبا ۱0

 1400شهریور  00چهارشنبه  1۲:04 - ایرنا

 دیبا انتشار فراخوان چهارمین جشنواره ملی مد و لباس

 1400شهریور  04پنجشنبه  ۱05:2 - قم پرس

 چهارمین جشنواره ملی مد و لباس دیبا فراخوان داد

 1400شهریور  04پنجشنبه  12:10 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 فراخوان چهارمین جشنواره ملی مد و لباس دیبا

 1400شهریور  05جمعه  0۲:00 - پانا

 انتشار فراخوان چهارمین جشنواره ملی مد و لباس دیبا

 

خانواده شهدای  ۳00اهدای دهمین آیین تندیس ملی فداکاری به برگزیدگان کادر درمان و 

 مدافعان سلامت

 1400شهریور  00چهارشنبه  10:11 - سازمان نظام پزشکی

 

رحیمیان بیان کرد: در حاشیه دهمین دوره همایش اعطای تندیس ملی فداکاری با 

https://iqna.ir/fa/news/3993057/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%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%85%D8%AF-%D9%88-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/35138/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%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%85%D8%AF-%D9%88-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5289281/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%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%85%D8%AF-%D9%88-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.honaronline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-7/164720-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%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%85%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/03/2560374/90-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84449127/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%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%85%D8%AF-%D9%88-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7
http://qumpress.ir/fa/news/350279/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%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%85%D8%AF-%D9%88-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7
https://golestan.farhang.gov.ir/fa/news/594106/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%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%85%D8%AF-%D9%88-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7
http://pana.ir/news/1210307
https://irimc.org/news/id/47368/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-300-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

شهید مدافع  000سراسر کشور از خانواده  دانشگاهی جهادهمگانگی وزارتخانه ها، سازمان نظام پزشکی و 

 تقدیر و تجلیل به عمل آمد سلامت با اهدای تندیس های نمادین

 

 آغاز دوره جدید طرح ملی تربیت دانشجو معلم قرآن

 1400شهریور  00چهارشنبه  10:00 - ایکنا

به گزارش ایکنا، معاونت توسعه و ترویج سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور وابسته به 

اقدام به برگزاری برنامه ها و دوره های آموزشی و پژوهشی در حوزه قرآن  جهاددانشگاهی

در دانشگاه ها می کند که طرح تربیت دانشجومعلم قرآن از جمله این دوره های آموزشی 

 است

 

 کارنامه قابل قبولی در جنگ اقتصادی نداریم

 1400شهریور  00رشنبه چها 12:4۱ - خبرگزاری تسنیم

استان  دانشگاهی جهادبه گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، به نقل از روابط عمومی 

اردبیل ، هدف از انعقاد این تفاهم نامه تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب و اجرای منویات 

نه بهیمقام معظم رهبری در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید، استفاده 

از ظرفیت های طرفین، توسعه همکاری های علمی، آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی و ایجاد فرصت های شغلی 

 است

https://iqna.ir/fa/news/3992971/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/03/2560182/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
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  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  00چهارشنبه  10:5۲ - شهرخوان

 کارنامه قابل قبولی در جنگ اقتصادی نداریم

 1400شهریور  00چهارشنبه  1۱:1۱ - بسیج

 کارنامه قابل قبولی در جنگ اقتصادی نداریم

 1400شهریور  40پنجشنبه  1۱:02 - ایرنا
 مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه اردبیل:

 آموزش های لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی مغفول مانده است

 

 آخرین وضعیت طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در آذربایجان غربی بررسی شد

 1400شهریور  00چهارشنبه  12:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

آذربایجان غربی جلسه بررسی و آسیب شناسی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

آخرین وضعیت روند اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانتگی با حضور رئیس 

استان، معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و معاون اموزشی  جهاددانشگاهی

 و سایر اعضا برگزار شد

 

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین جهاد دانشگاهی اردبیل و سازمان بسیج سازندگی سپاه 

 استان/ جهاد دانشگاهی، نقش سردار شهید تهرانی مقدم را در کشور ایفا می کند

 1400شهریور  00چهارشنبه  12:01 - جهاد دانشگاهی کشور

https://shahrkhan.ir/56059/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://basijnews.ir/fa/news/9367610/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.irna.ir/news/84450060/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D9%81%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://agh.acecr.ac.ir/fa/news/35130/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%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%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/35131/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%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%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%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%82%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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استان اردبیل، هدف از انعقاد این تفاهم نامه  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب و اجرای منویات مقام معظم رهبری در راستای سیاست 

اقتصاد مقاومتی و جهش تولید، استفاده بهینه از ظرفیت های طرفین، توسعه همکاری های 

 های علمی، آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی و ایجاد فرصت های شغلی است

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  00چهارشنبه  10:4۱ - ایسنا

 انعقاد تفاهم نامه همکاری بین جهاد دانشگاهی اردبیل و سازمان بسیج سازندگی سپاه استان اردبیل

 1400شهریور  00چهارشنبه  10:5۲ - رخوانشه

 جهاد دانشگاهی، نقش سردار شهید تهرانی مقدم را در کشور ایفا می کند

 

 تمدید مهلت شرکت در یک مسابقه داستان کوتاه و شعر در زنجان

 4001شهریور  00چهارشنبه  10:4۱ - ایبنا

استان زنجان با بیان اینکه طبق فراخوان تعداد آثار ارسالی هر  دانشگاهی جهادرئیس 

اثر باشد، تصریح کرد: هر شرکت کننده مجاز به شرکت در دو  0بخش نباید بیشتر از 

 بخش است

 

 کارگاه آموزشی روش های تامین مالی ویژه استارتاپ ها در استان مرکزی برگزار شد

 1400شهریور  00چهارشنبه  10:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

https://www.isna.ir/news/1400060302313/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC
https://shahrkhan.ir/56055/%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%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C
https://www.ibna.ir/fa/shortint/309856/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://acecr.ac.ir/fa/news/35127/%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%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7-%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-%D8%B4%D8%AF
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استان مرکزی؛ از مجموعه رویدادهای کسب و  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

کارهای فناورانه جوانان، کارگاه آموزشی روش های تامین مالی ویژه استارتاپ ها با حضور 

استان برگزار  جهاددانشگاهیتیم های ایده پرداز و جوانان توسط مرکز نوآوری و شتابدهی 

 شد

 

 د روزه استارت آپی مرکز منش پارک کرمانشاهرقابت ایده های نوآورانه در رویداد چن

 1400شهریور  00چهارشنبه  0۱:02 - کشورجهاد دانشگاهی 

استان کرمانشاه، رویداد چند روزه  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی سازمان 

استارت آپی در فاز نوآوری برنامه مرکز نوآوری و شتابدهی جوانان استان کرمانشاه و در 

مقابل داوران شد و روز سوم از برنامه سه روزه خود، وارد مرحله رقابت صاحبان ایده در 

 صاحبان ایده رقابت نفسگیری را تجربه کردند

 

 مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در خراسان جنوبی بدون آزمون دانشجو می پذیرد

 1400شهریور  00چهارشنبه  0۱:5۱ - خبرگزاری دانشجو

خراسان جنوبی در  دانشگاهی جهادبه گزارش خبرنگار استان های خبرگزاری دانشجو، مرکز علمی و کاربردی 

 اطلاعیه ای از جذب دانشجو بدون آزمون در این مرکز خبر داد

 

http://ksh.acecr.ac.ir/fa/news/35120/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://snn.ir/fa/news/958683/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%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%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%AF
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 مشاغل خانگی صنعت فرش را زنده نگه داشته است

 1400شهریور  00چهارشنبه  0۱:54 - جهاد دانشگاهی کشور

استان کردستان: نماینده اداره تعاون، کار و رفاه  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

استان کردستان از کارگاه های  جهاددانشگاهیاجتماعی و مدیر طرح توسعه مشاغلی 

 مشاغل خانگی بازدید به عمل آمد

 

برگزاری وبینار تخصصی دیپلماسی عمومی امام حسین)ع( در بازه شکل گیری نهضت 

 عاشورا

 1400شهریور  00چهارشنبه  0۱:42 - جهاد دانشگاهی کشور

استان کهگیلویه وبویراحمد، وبینار تخصصی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

دیپلماسی عمومی امام حسین)ع( در بازه شکل گیری نهضت عاشورا به همت سازمان 

واحد کهگیلویه و  جهاددانشگاهیاونت فرهنگی قرآنی دانشگاهیان کشور با همکاری مع

 بویراحمد برگزار می شود

 

 افزایش سرمایه های اجتماعی؛ عامل کاهش مصرف مواد مخدر در بین جوانان

 1400شهریور  00چهارشنبه  0۱:00 - جهاد دانشگاهی کشور

تخصصی  استان فارس، صدیقه البرزی دکترای دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

 دانشگاهی جهادجامعه شناسی، عضو هیأت علمی و مدیر گروه پژوهشی علوم رفتاری 

http://krd.acecr.ac.ir/fa/news/35115/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://kba.acecr.ac.ir/fa/news/35111/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-
http://fars.acecr.ac.ir/fa/news/35112/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

152 

 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

فارس، با بیان اینکه اعتیاد به مواد مخدر جوانان در جهان و در ایران در حال افزایش است که منجر به بروز 

ی خانمان سوز هزینه آسیب ها و مشکلات بی شماری برای فرد، خانواده و جامعه می شود، بیان کرد: این بلا

های اقتصادی قابل توجهی به طور مستقیم و غیرمستقیم به خانواده ها و جامعه تحمیل می کند به همین 

دلیل در سال های اخیر سیاست گذاران و دولتمردان کشور توجه ویژه ای به این مشکل داشته اند و در این 

ناسایی، پیشگیری و درمان مورد توجه قرارگرفته میان، ابعاد مختلف اجتماعی و روان شناختی به منظور ش

 است 

 

 است "ممقان دوزی"بانوی خلاقی که به دنبال احیای هنر اصیل 

 1400شهریور  00چهارشنبه  0۱:12 - ایسنا

نیز به عنوان پیشران  جهاددانشگاهیوی هم چنین در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی 

ی با از طریق اداره کل صنایع دست ۱۱فعالیت می کند ... وی گفت: اما در سال 

آشنا شدم و به عنوان مدرس و کارآفرین در زمینه ممقان دوزی در طرح  جهاددانشگاهی

 ملی توسعه مشاغل خانگی آغاز به کارکردم

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  05جمعه  12:2۲ - گردشبان

 است "ممقان دوزی"بانوی خلاقی که به دنبال احیای هنر اصیل 

 

 برگزاری دوره ی تربیت معلم ویژه آموزش ابتدایی در جهاددانشگاهی مریوان

 1400شهریور  00چهارشنبه  0۲:44 - جهاد دانشگاهی کشور

https://www.isna.ir/news/1400060301890/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://gardeshban.ir/fa/news/44235/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://krd.acecr.ac.ir/fa/news/35108/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%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%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

شهرستان مریوان گفت: دوره آموزشی تربیت معلم ویژه مدارس  دانشگاهی جهادمدیر 

 ابتدایی با همکاری مدرسه رستگاران در مریوان برگزار می شود

 

 تسکین گلودرد با پونه

 1400شهریور  00چهارشنبه  0۲:01 - خبرگزاری صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی ، مدیر مرکز خدمات تخصصی 

خراسان جنوبی گفت: پونه با نام های دیگر پودنه، حَبَق  جهاددانشگاهیگیاهان دارویی 

و ُفلَیحا، گیاهی است با طبیعت خیلی گرم و خشک که برای پاک کردن اخلاط سینه مفید 

 است

  سایت دیگر: 1

 1400شهریور  00چهارشنبه  10:40 - ایسنا

 "پونه"تسکین گلودرد با 

 1400شهریور  00چهارشنبه  10:51 - رویداد ایران

 "پونه"تسکین گلودرد با 

 1400شهریور  00چهارشنبه  14:0۱ - روزنامه اصفهان امروز

 "پونه"تسکین گلودرد با 

 1400شهریور  00چهارشنبه  14:5۲ - خبر فوری

 "پونه"تسکین گلودرد با 

 1400شهریور  04پنجشنبه  0۱:00 - همشهری

 نه ؛ گیاهی شگفت انگیز برای تسکین گلودردطرز تهیه دمنوش پو

 1400شهریور  04پنجشنبه  0۱:05 - برخط نیوز

 برای تسکین گلودرد درست کردن دمنوش پونه ؛ گیاهی شگفت انگیز

 1400شهریور  04پنجشنبه  10:12 - جهانی پرس

 'پونه'تسکین گلودرد با 

 1400شهریور  04پنجشنبه  14:20 - اقتصاد آنلاین

http://www.iribnews.ir/fa/news/3200928/%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%86%D9%87
https://www.isna.ir/news/1400060302299/%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%86%D9%87
http://ruydadiran.com/85922-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7--%D9%BE%D9%88%D9%86%D9%87-.html
http://esfahanemrooz.ir/771016-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7--%D9%BE%D9%88%D9%86%D9%87-.html
https://www.khabarfoori.com/detail/2846431
https://www.hamshahrionline.ir/news/622648/%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%AF
https://www.barkhat.news/magazine/16299506507/making-pomegranate-tea-an-amazing-herb-to-relieve-sore-throat
http://www.jahanipress.ir/NSite/FullStory/?Serv=202&SGr=311&Id=270063
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-556686
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

 گیاه پونه این آنتی بیوتیک طبیعی

 1400شهریور  04پنجشنبه  1۲:20 - خوزنا

 "پونه"تسکین گلودرد با 

 صمت و قرارگاه جهادگران از مشاغل خانگی حمایت می کند اقتصادی

 1400شهریور  00چهارشنبه  01:0۱ - تمدن لر

لرستان طی این جلسه بیان  دانشگاهی جهادبیرانوند با شرح فعالیت های حوزه اشتغال 

تقسیم ارکان اصلی و اساسی ایجاد کسب و کار در استان بر اساس بررسی و آمایش -کرد: 

 های سرزمینی به چهار بخش از قبیل مشاغل خُرد و صنایع متوسط و

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  04 پنجشنبه 11:55 - وارک نیوز

 صمت و قرارگاه جهادگران از مشاغل خانگی حمایت می کنند

 

 کارکنان جهاددانشگاهی فارس علیه کرونا واکسینه شدند

 1400شهریور  02سه شنبه  1۱:41 - ایسنا

، اهیجهاددانشگمظاهر بابایی به ایسنا گفت: طی هفته های گذشته و با توجه به ماهیت کار 

دستور کار قرار  موضوع در اولویت قرار گرفتن اعضای این نهاد برای دریافت واکسن در

 گرفت و دنبال شد

 

http://www.khoozna.ir/view-114350-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86%20%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%20%D9%BE%D9%88%D9%86%D9%87%20.html
http://www.tamadonlor.ir/fa/News/11833/%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://varknews.ir/26758/%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AD.html
https://www.isna.ir/news/1400060201722/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%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%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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 پیشران های شغلی باید در حد رفع نیاز مناطق مختلف تقویت شوند

 1400شهریور  02سه شنبه  1۲:02 - تابناک هرمزگان

 هرمزگان دانشگاهی جهادبه گزارش خبرنگار تابناک از بندرعباس؛ محمد دلپسند رئیس 

 جهادزهای بی بدیل جامعه اشتغال است و بر همین مبنا اظهارداشت: امروزه یکی از نیا

هرمزگان در راستای اجرای طرح ملی مشاغل خانگی در استان ورود پیدا کرده  دانشگاهی

 است و این طرح پیش می بریم

 

 معاون اجتماعی سازمان نظام پزشکی:

 پرونده شهادت بسیاری از شهدای مدافع سلامت هنوز تشکیل نشده است

 1400شهریور  02سه شنبه  1۲:10 - ایسنا

 علوم پزشکی تهران دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا، دکتر مسعود حبیبی رییس سازمان 

به روایت جانفشانی های جامعه پزشکی و کادر درمان پرداخت و  در یک برنامه تلویزیونی

گفت: در ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور زمانی که این بیماری هنوز ناشناخته بود، 

کادر درمان اعم از جامعه پزشکی و پرستاران فارغ از آنکه چه اتفاقی ممکن است برای آنها رخ دهد، به طور 

 رار گرفتندکامل در خدمت بیماران ق

  سایت دیگر: ۴

 1400شهریور  02سه شنبه  1۲:02 - ایلنا
 مان نظام پزشکی:معاون اجتماعی ساز

 پرونده شهادت بسیاری از شهدای مدافع سلامت هنوز تشکیل نشده است

 1400شهریور  04پنجشنبه  0۱:41 - خبرگزاری دفاع مقدس
 دفاع پرس گزارش می دهد؛

 پرونده شهدای مدافع سلامت؛ ناتمام و در بلاتکلیفی

 1400شهریور  04 پنجشنبه 11:52 - فاش نیوز

http://tabnakhormozgan.ir/fa/news/988346/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400060201672/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1121946-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://defapress.ir/fa/news/473516/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C
http://fashnews.ir/fa/news-details/84923/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%9B-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-/
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 پرونده شهدای مدافع سلامت؛ ناتمام و در بلاتکلیفی

 1400شهریور  0۱شنبه  0۱:02 - شهدای ایران
 گزارش؛

 پرونده شهدای مدافع سلامت؛ ناتمام و در بلاتکلیفی!/تعلل در تحقق وعده های بنیاد شهید!

 

 با همکاری جهاد دانشگاهی و تولیت کریمه اهل بیت )س(

 آینده نزدیکراه اندازی مجدد بیمارستان کریمه جعفریه در 

 1400شهریور  02سه شنبه  1۱:5۱ - خبرگزاری صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ در جلسه ای با حضور سرپرست فرمانداری 

استان قم و نماینده آستانه مقدسه حضرت معصومه )س(  دانشگاهی جهادجعفرآباد، رئیس 

 موانع راه اندازی مجدد بیمارستان کریمه اهل بیت )ع( بررسی و تصمیمات لازم گرفته شد

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  02سه شنبه  1۱:41 - گارانباشگاه خبرن

 بیمارستان کریمه شهرستان جعفریه مجددا راه اندازی می شود

 

تحقیقات جدید محققان پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی برای تشخیص و پیش بینی 

 سرطان معده

 1400شهریور  02سه شنبه  1۱:42 - جهاد دانشگاهی کشور

http://shohadayeiran.com/fa/news/219190/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3201118/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9
https://www.yjc.news/fa/news/7867383/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/35102/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87
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هیمی، دکتر مهناز عظیمی، دکتر ، دکتر مرضیه ابراجهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

و  جهاددانشگاهیمهدی توتونچی، دکتر فاطمه کمالی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان 

بانک ملی تومور دانشگاه علوم پزشکی تهران در تحقیقاتی که نتایج آن در مجله بین المللی 

EphtuiAgtAuicini pgw HAapticini رو به چاپ رسیده است، موفق به یافتن میکSNe هایی شدند

 که می توان از آنها برای تشخیص و پیش بینی سرطان معده انسان استفاده کرد

  سایت دیگر: ۷

 1400شهریور  00 چهارشنبه 00:21 - ایسنا

 تحقیقات جدید محققان پژوهشگاه رویان برای تشخیص و پیش بینی سرطان معده

 1400شهریور  00چهارشنبه  00:20 - وزبرخط نی

 تحقیقات جدید محققان پژوهشگاه رویان برای تشخیص و پیش بینی سرطان معده

 1400شهریور  00چهارشنبه  04:1۱ - پیام مازند

 تحقیقات جدید محققان پژوهشگاه رویان برای تشخیص و پیش بینی سرطان معده

 1400شهریور  00چهارشنبه  0۱:40 - رگزاری صدا و سیماخب

 تحقیقات جدید محققان ایرانی برای تشخیص و پیش بینی سرطان معده

 1400شهریور  00هارشنبه چ 11:1۱ - آریا

 تحقیقات جدید محققان ایرانی برای تشخیص و پیش بینی سرطان معده

 1400شهریور  00چهارشنبه  1۲:02 - خوزنا

 تحقیقات جدید محققان پژوهشگاه رویان برای تشخیص و پیش بینی سرطان معده

 1400شهریور  04پنجشنبه  10:11 - روزنامه سپید

 بینی سرطان معده تحقیقات جدید محققان پژوهشگاه رویان برای تشخیص و پیش

 

 رویداد دورهمی تیم سازی و کار تیمی برگزار شد

 1400شهریور  02سه شنبه  15:00 - جهاد دانشگاهی کشور

https://www.isna.ir/news/1400060301819/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%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%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://www.barkhat.news/social/162983466721/new-research-by-royan-research-institute-researchers-to-diagnose-and-predict-gastric-cancer
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/226262/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%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%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87
https://www.iribnews.ir/fa/news/3201708/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87
http://www.aryanews.com/News/20210825110825654/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%88-%D9%BE%D9%8A%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87
http://www.khoozna.ir/view-114234-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86%20%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%20%D9%88%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87.html
http://sepidonline.ir/d/85720-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%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%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87.html
http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/35101/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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استان اردبیل، در این رویداد که از مجموعه  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

برنامه های شتابدهی کسب و کارهای فناورانه جوانان و مجموعه رویدادهای 

شرکت سالم باکس با ارائه تعریفی از استارتاپ ها،  اجرا شد، مدیرعامل جهاددانشگاهی

گفت: استارتاپ یک سازمان موقت است که با هدف یافتن یک مدل کسب و کار تکرارپذیر و مقیاس پذیر به 

 وجود آمده است

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  00چهارشنبه  14:1۱ - ایسنا
 یک فعال حوزه کسب وکار:

 نوآوری در استارتاپ ها مسیر نوآوری در بازار هموار می کند

 

 بازرس کل استان ایلام:

 دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی امیدآفرینی کنند

 1400شهریور  02سه شنبه  14:51 - ایسنا

واحد استان ایلام، اظهار کرد: نیاز  جهاددانشگاهیمهدی اصلانی کرجی در دیدار با رئیس 

مهم و اساسی امروز جامعه امیدآفرینی و ایجاد تحرک و انگیزه برای کار بیشتر و اثرگذار 

 است

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  02سه شنبه  20:4۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی امیدآفرینی کنند

 1400شهریور  00چهارشنبه  11:12 - خبرگزاری فارس

 بازرس کل استان ایلام: در هفته دولت باید توجه مردم به بسترهای امیدآفرین جلب شود

 1400شهریور  00چهارشنبه  10:01 - آفتاب ایلام

 دآفرین جلب شودبازرس کل استان ایلام: در هفته دولت باید توجه مردم به بسترهای امی

https://www.isna.ir/news/1400060302345/%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400060201536/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://ilam.acecr.ac.ir/fa/news/35103/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://farsnews.ir/news/14000603000266/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://aftabilam.ir/news/i/13148/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85:-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 در نشست مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رئیس جهاددانشگاهی مطرح شد؛

محلات باید به مراکز کارآفرینی تبدیل و برای آن ها برند سازی شود/از خبرگان و معتمدین 

 محلات برای راهبری شغلی استفاده می شود

 1400شهریور  02سه شنبه  4:4۱1 - هرمز

هرمزگان  جهاددانشگاهیبه گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز ؛ هادی ابراهیمی با حضور در 

استان دیدار و پیرامون موضوعات مختلف از جمله  جهاددانشگاهیبا محمد دلپسند رئیس 

 روند اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی گفتگو و تبادل نظر کرد

  :سایت دیگر 60

 1400شهریور  02سه شنبه  14:50 - خبرگزاری برنا
 در نشست مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رئیس جهاددانشگاهی مطرح شد؛

 محلات باید به مراکز کارآفرینی تبدیل و برای آن ها برند سازی شود

 1400شهریور  02سه شنبه  15:14 - دانا
 در نشست مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رئیس جهاددانشگاهی هرمزگان مطرح شد؛

 محلات باید به مراکز کارآفرینی تبدیل و برای آن ها برندسازی شود

 1400شهریور  02سه شنبه  15:1۲ - تابناک هرمزگان

بازار مجازی بر اساس عرضه و تقاضا برای محلات باید به مراکز کارآفرینی تبدیل و برای آن ها برند سازی شود/

 محلات راه اندازی شود

 1400شهریور  02سه شنبه  1۲:42 - شبستان
 در نشست مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان با رئیس جهاددانشگاهی استان مطرح شد؛

 باید به مراکز کارآفرینی تبدیل و برای آن ها برند سازی شودمحلات 

 1400شهریور  00چهارشنبه  0۱:40 - وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

http://www.hormoz.ir/%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A8/
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1224132
http://www.dana.ir/News/1762375.html
http://tabnakhormozgan.ir/fa/news/988323/%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://shabestan.ir/detail/News/1087920
https://www.mcls.gov.ir/fa/news/243778/%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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رکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان با رئیس جهاددانشگاهی مطرح شد: محلات باید به در نشست مدی

 مراکز کارآفرینی تبدیل و برای آن ها برندسازی شود

 1400شهریور  00چهارشنبه  0۱:10 - آریا

طرح شد: محلات باید به در نشست مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان با رئیس جهاددانشگاهی م

 مراکز کارآفرینی تبدیل و برای آن ها برندسازی شود

 1400شهریور  00چهارشنبه  0۱:10 - خبر یزد

در نشست مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان با رئیس جهاددانشگاهی مطرح شد: محلات باید به 

 زی شودمراکز کارآفرینی تبدیل و برای آن ها برندسا

 1400شهریور  00چهارشنبه  10:1۱ - پیام مازند

در نشست مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان با رئیس جهاددانشگاهی مطرح شد: محلات باید به 

 مراکز کارآفرینی تبدیل و برای آن ها برندسازی شود

 1400شهریور  00چهارشنبه  11:25 - رکنا

 محلات باید به مراکز کارآفرینی تبدیل و برای آن ها برند سازی شود

 1400شهریور  00 چهارشنبه 14:0۱ - جام جم

 محلات باید به مراکز کارآفرینی تبدیل شود

 

 کنفرانس علمی یک روزه فیتوتراپی بیماریهای تنفسی برگزار شد

 1400شهریور  02سه شنبه  14:1۲ - جهاد دانشگاهی کشور

، در وبینار فیتوتراپی جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی 

نی دکتر فراز مجاب، استاد دانشکده داروسازی و عضو انجمن بیماریهای تنفسی که با سخنرا

علمی متخصصین علوم دارویی ایران برگزار شد، دارای امتیاز بازآموزی بوده و با مجوز اداره 

کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور از زیر مجموعه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار 

 ی مربوط به این حوزه مورد بررسی قرار گرفتگردید، آخرین یافته های علم

http://www.aryanews.com/News/120210825090924057/%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%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-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yazd-online.ir/Fa/News/206268/%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%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-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/226285/%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%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-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%AF--%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-52/714891-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://jamejamonline.ir/fa/news/1333962/%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/35098/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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 بیجندی در گفت وگو با آنا:

 توسعه مشاغل خانگی با شبکه سازی ممکن می شود

 1400شهریور  02سه شنبه  14:1۲ - آنا

محمد صادق بیجندی در گفت وگو با خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا در خصوص 

با همکاری وزارت تعاون، کار و  دانشگاهی جهادطرح کارآفرینی زنان خانه دار بیان کرد: 

ل فراگیر ستاد اقتصاد مقاومتی ایجاد کرد طرح اشتغا ۱رفاه اجتماعی برنامه هایی برای هر 

 که یکی از آنها الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی بود

 

 جهاد دانشگاهی بزرگ ترین شبکه آموزشی کوتاه مدت تخصصی در کشور است

 1400شهریور  02سه شنبه  10:5۱ - ایسنا

زینب بالار در گفت و گو اختصاصی با ایسنا در خصوص عملکرد کانون ارزیابی شایستگی 

واحد استان قم، عنوان کرد: کانون ارزیابی و  دانشگاهی جهادستگاه های اجرایی مدیران د

است که به عنوان معتبرترین  دانشگاهی جهادتوسعه یکی از کارگروه های معاونت آموزشی 

 و پیشرفته ترین روش برای ارزیابی شایستگی های مدیران در محیط کار صورت می گیرد

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  02سه شنبه  15:4۱ - روزنامه بازار کار
 کارشناس کانون ارزیابی مدیران دستگاه های اجرایی جهاد دانشگاهی قم:

 جهاد دانشگاهی بزرگ ترین شبکه آموزشی کوتاه مدت تخصصی در کشور است

https://www.ana.press/news/602561/%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%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400060201475/%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%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347171/%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%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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رشته دانشگاهی برای نخستین بار در دانشگاه علمی کاربردی چهارمحال و بختیاری  ۵

 تدریس می شود

 1400شهریور  02سه شنبه  10:0۱ - خبرگزاری تسنیم

بختیاری خاطرنشان کرد: دو مرکز  رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان چهارمحال و

نوآوری با عناوین مرکز نوآوری طراحی پوشاک در مرکز پیام و مرکز نوآوری اپلیکیشن 

مجوز فعالیت دارند و در راستای انجام پژوهش و جذب ایده  جهاددانشگاهیگردشگری در 

باغی برای فروش هلو، بادام  نیز چهار استارت آپ در حوزه های تبلیغات نوین در بازاریابی و فروش محصولات

 و گردو، در حوزه شیلات، کسب و کارهای کوچک و متوسط و صنعت چوب برگزار شد

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  02سه شنبه  20:0۱ - باشگاه خبرنگاران

 رشته دانشگاهی برای نخستین بار در دانشگاه علمی کاربردی 5تدریس 

 

 جهاددانشگاهی استان هرمزگان با حکم رییس واحدمنصوب شد سرپرست معاونت فرهنگی

 1400شهریور  02سه شنبه  10:1۱ - جهاد دانشگاهی کشور

استان هرمزگان، محمد دل پسند در متن کامل  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 20/05/1400/ص مورخ ۲1۱۱/1400این حکم آورده است: ... در اجرای تاییدیه نامه 

شناخت عمیق نسبت به مراتب تعهد، شایستگی  و نسبت به دانشگاهی جهادریاست محترم 

و تجربه و تخصص توامان جنابعالی در ایفای مسئولیت های پیشین به موجب این حکم بعنوان سرپرست 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/02/2559582/5-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/7867411/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DB%B5-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://jdhor.acecr.ac.ir/fa/news/35094/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF


 

 

 

 

1۱0 

 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

هرمزگان منصوب می شوید انتظار می رود در دوره مسئولیت جنابعالی، حوزه  دانشگاهی جهادمعاونت فرهنگی 

ری و لحاظ اصل توسعه، حرکت به سمت نقش آفرینی در پاسخ به چالش فرهنگی واحد هرمزگان با برنامه محو

های فرهنگی جامعه و نهاد دانشگاه را وجه همت خود قرارداده، نسبت به رعایت نکات زیر اهتمام لازم را نشان 

 دهید

 

 تمدید مهلت ثبت نام پذیرش دانشجو در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد

 1400شهریور  02سه شنبه  12:0۲ - ایسنا

م خراسان رضوی، با شروع ثبت نا جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

داوطلبان دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای و دوره مهندسی فناوری و کارشناسی 

 جهاددانشگاهیحرفه ای )ناپیوسته( نظام آموزش مهارتی؛ مرکز آموزش علمی کاربردی 

کد رشته  51۱عنوان رشته در مقطع کارشناسی و  51عنوان رشته در مقطع کاردانی و  ۱1سراسر کشور با 

 دانشجو می پذیرند 1400مهرماه  محل برای

 

 آغاز پذیرش دانشجو در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان

 1400شهریور  02سه شنبه  12:04 - ایسنا

ظهار کرد: اصفهان با اعلام این خبر ا دانشگاهی جهادرییس مرکز آموزش علمی کاربردی 

، بدون کنکور و از طریق سایت سازمان سنجش در مقاطع 1400این مرکز برای مهر 

 کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشجو می پذیرد

https://www.isna.ir/news/1400060201305/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400060201303/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

1۱4 

 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  02سه شنبه  14:00 - جهاد دانشگاهی کشور

 پذیرش دانشجو در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اصفهان

 

 انشگاهی اصفهان انجام می شود؛با همکاری دانشگاه و جهاد د

 برگزاری مسابقه شغل دلخواه من

 1400شهریور  02سه شنبه  11:02 - ایسنا

وی هدف از برگزاری این مسابقه را ترغیب کودکان و نوجوانان به فکر کردن در مورد آینده 

و فهم ذهنیت این رده سنی از شغل دانست و افزود: این مسابقه با همکاری دانشگاه اصفهان 

واحد اصفهان به منظور شکوفایی خلاقیت ذهنی نوجوانان و کمک به  دانشگاهی جهادو 

 آنها در یافتن شغل مناسب و دلخواه آنها برنامه ریزی شده است

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  02سه شنبه  1۲:01 - خبرگزاری صدا و سیما

 فراخوان شرکت در مسابقه شغل دلخواه من

 

 در رثای مرزبان توحید و عدالت

 1400شهریور  02سه شنبه  11:15 - ایکنا

http://acecr.ac.ir/fa/news/35100/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/00061750837/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/news/3201147/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86
https://iqna.ir/fa/news/3992760/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AB%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA


 

 

 

 

1۱5 

 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

ی در یادداشت دانشگاهی جهادبه گزارش ایکنا، حامد علی اکبر زاده، رئیس سازمان انتشارات 

به مناسبت درگذشت علامه حکیمی آورده است: قرارمان این بود و هست که شماره دوم 

مجله نوشتار را به بررسی و نقد آثار علامه محمدرضا حکیمی اختصاص دهیم، تا دیروز 

 و مطالبی هم در دست تولید هستندمطالبی آماده شده بود 

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  00چهارشنبه  0۱:0۱ - ایبنا

 در رثای مرزبان توحید و عدالت

 

جهاددانشگاهی آذربایجان غربی طرح ملی فناورانه کسب دانش فنی و تولید اکسیژن زدا را 

 بومی سازی می کند

 1400شهریور  02سه شنبه  10:51 - جهاد دانشگاهی کشور

آذربایجان غربی، دکتر ولی زاده با اعلام این مطلب  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

اظهار کرد:جهاددانشگاهی آذربایجان غربی مطابق موافقت نامه امضا شده با معاونت 

دانش فنی طرح فناورانه اکسژن زدا را بومی سازی  جهاددانشگاهیپژوهشی دفتر مرکزی 

 خواهد کرد

 

 بارگیری نفت خام با باور به توان داخلی+فیلمساخت بازوی 

 1400شهریور  02سه شنبه  10:11 - ایسنا

https://www.ibna.ir/fa/note/309848/%D8%B1%D8%AB%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA
http://agh.acecr.ac.ir/fa/news/35091/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400060201147/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C


 

 

 

 

1۱۱ 

 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

لوژی ساخت اولین با توجه به حساسیت این موضوع، ماموریت ساخت و بومی سازی تکنو

واگذار شد و پس از سال ها مطالعه،  دانشگاهی جهادبازوی بارگیری نفت خام کشور به 

 به بهره برداری رسید 10۱۲طراحی و به روزرسانی، این ابزار استراتژیک در آذر سال 

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  02سه شنبه  11:12 - خارگ نیوز

 ساخت نخستین بازوی بارگیری نفت خام کشور با باور به توان داخلی

 1400شهریور  02سه شنبه  10:02 - پایگاه خبری پیغام

 ساخت بازوی بارگیری نفت خام با باور به توان داخلی

 1400شهریور  04پنجشنبه  0۱:02 - بسیج
 خارگ:

 ساخت نخستین بازوی بارگیری نفت خام کشور با باور به توان داخلی

 

رویداد نیوز دی به همت مرکز نوآوری و شتابدهی جهاددانشگاهی استان مرکزی برگزار می 

 شود

 1400شهریور  02سه شنبه  0۱:52 - جهاد دانشگاهی کشور

استان مرکزی؛ مرکز نوآوری و شتابدهی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

استان مرکزی از مجموعه رویدادهای مرحله شتابدهی طرح کسب و  جهاددانشگاهی

کارهای فناورانه جوانان، رویداد نیوز دی را با ارائه دستاوردهای فناورانه شرکت های نوپا 

با حضور رسانه ها و مطبوعات یکشنبه هفتم در حوزه های صنایع خلاق فرهنگی، فناوری اطلاعات و سلامت 

 برگزار می کند 10شهریورماه ساعت 

 

https://www.khargnews.ir/fa/news/33290/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
http://peigham.ir/shownews.aspx?id=130533
http://basijnews.ir/fa/news/9367359/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
http://acecr.ac.ir/fa/news/35087/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%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-%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


 

 

 

 

1۱۲ 

 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

 آخرین وضعیت اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان مرکزی

 1400شهریور  02سه شنبه  0۱:4۲ - جهاد دانشگاهی کشور

استان مرکزی؛ دکتر علی اصغر غفاری زاده رییس  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

استان مرکزی با اشاره به اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان،  جهاددانشگاهی

 مزمان با سراسرتصریح کرد: این طرح ملی با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ه

 کشور در استان مرکزی در حال اجراست

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  02سه شنبه  10:2۱ - ایسنا

 توسعه مشاغل خانگی در استان مرکزیطرح ملی  0و  2اخذ تاییدیه گزارش عملکرد فاز 

 1400شهریور  00چهارشنبه  0۱:01 - خبرگزاری صدا و سیما

 آموزش، مشاوره و توانمندسازی فنی و مدیریتی ،دستور کار اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان

 

 حرکت جهاددانشگاهی کرمان به سمت مهارت پروری

 1400شهریور  02سه شنبه  0۱:4۱ - جهاد دانشگاهی کشور

استان کرمان، طراحان مد و لباس کرمان از مرکز  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 کرمان بازدید کردند جهاددانشگاهیتخصصی طراحی و تولید محصولات فرهنگی 

 

 تحقیقات جهاددانشگاهی خراسان جنوبییک انتصاب در مجتمع 

http://acecr.ac.ir/fa/news/35086/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400060201441/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%88-%DB%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://www.iribnews.ir/fa/news/3201613/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://kerman.acecr.ac.ir/fa/news/35085/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C


 

 

 

 

1۱۱ 

 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

 1400شهریور  02سه شنبه  0۱:15 - ایسنا

طی حکمی از سوی دکتر پیمان صالحی، معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت 

هوری و رییس کمیسیون کانون های هماهنگی دانش، صنعت علمی و فناوری ریاست جم

 جهاددانشگاهیو بازار، مهندس محسن پویان، مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 

 استان به عنوان رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار زرشک و عناب منصوب شد

 

 ددومین استارتاپ طراحی اپلیکیشن موبایل در سمنان برگزار می شو

 1400شهریور  02سه شنبه  0۱:11 - ایسنا

علی منصفی راد در گفت و گو با ایسنا گفت: دومین رویداد استارتاپی طراحی اپلیکیشن 

سمنان در  دانشگاهی جهادز نوآوری و شتابدهی مرکز علمی کاربردی موبایل به همت مرک

 در سمنان برگزار می شود 1400شهریور ماه  15

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  02سه شنبه  0۱:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 دومین استارتاپ طراحی اپلیکیشن موبایل در سمنان برگزار می شود

 1400شهریور  02سه شنبه  0۱:41 - ایرنا

 دومین استارتاپ طراحی اپلیکیشن موبایل درسمنان نیمه شهریور برگزار می شود

 1400شهریور  02سه شنبه  10:0۲ - باشگاه خبرنگاران

 کیشن موبایل درسمنان نیمه شهریور برگزار می شوددومین استارتاپ طراحی اپلی

 

 متقاضیان رشته خیاطی در اردبیل به بازار کار متصل شده اند

https://www.isna.ir/news/1400060201059/%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%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%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400060201054/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%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-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/35084/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%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-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84447026/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.yjc.news/fa/news/7866515/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%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


 

 

 

 

1۱۱ 

 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

 1400شهریور  02سه شنبه  0۱:05 - جهاد دانشگاهی کشور

استان اردبیل، بهرنگ کوهی با اعلام این خبر  جهاددانشگاهیش روابط عمومی به گزار

افزود : با ارائه آموزش های تخصصی لازم، تعداد قابل توجهی از متقاضیان رشته خیاطی 

 که جزو متقاضیان مبتدی بودند در حال حاضر توانمند شده اند

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  02سه شنبه  11:04 - ایرنا

 متقاضیان رشته خیاطی در اردبیل به بازار کار متصل شدند

 1400شهریور  02سه شنبه  11:4۱ - سناای
 معاون آموزشی جهاددانشگاهی اردبیل:

 متقاضیان رشته خیاطی در اردبیل به بازار کار متصل شده اند

 1400شهریور  02ه شنبه س 10:0۱ - روزنامه بازار کار
 معاون آموزشی جهاددانشگاهی اردبیل:

 متقاضیان رشته خیاطی در اردبیل به بازار کار متصل شده اند

 

 یک مسئول خبر داد:

 رشته کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی خراسان جنوبی 6۳پذیرش دانشجو در 

 1400شهریور  02سه شنبه  0۱:55 - ایسنا

 جهادعلیرضا معصومی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: مرکز آموزش علمی کاربردی 

رشته کاردانی شامل کاردانی حرفه  ۱در  1400سان جنوبی در پذیرش مهر خرا دانشگاهی

دستیاری حقوقی امور قضایی، کاردانی دستیاری مشاغل حقوقی، کاردانی امور  –ای حقوق 

امور موزه، کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار، کاردانی فنی باغبانی  –فرهنگی، کاردانی امور فرهنگی 

 ر، کاردانی فنی فناوری اطلاعات و کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری ثبت نام می کندگیاهان دارویی و معط

http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/35081/%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84447268/%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400060201281/%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347147/%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400060201038/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B3-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

1۲0 

 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

 

تمرکز بر توسعه فناوری های حوزه آب و آبیاری تحت فشار/برای حل مسائل کشور بازخوانی 

 اهداف مدیریت جهادی ضروری است

 1400شهریور  02سه شنبه  0۲:5۱ - جهاد دانشگاهی کشور

دکتر سید محمد طباطبایی رئیس پژوهشکده توسعه تکنولوژی در مصاحبه ای که در 

و با هدف اطلاع رسانی فعالیت های  جهاددانشگاهی آستانه چهل و یکمین سالگرد تأسیس

این پژوهشکده با ایشان انجام شد، با اشاره به خوداتکایی به عنوان ویژگی بارز این نهاد، 

برشمرد و اظهار  جهاددانشگاهیکمک به توسعه نوآوری و خودکفایی در صنایع مختلف را از جمله وظایف 

به فناوری های نوین و بومی سازی و توسعه آن در سطح کشور به داشت: در راستای این وظیفه، دستیابی 

 عنوان مهم ترین هدف این پژوهشکده در الویت برنامه های ما قرار دارد

 

 کرونا لامبدا به زبان ساده/ راه های مقابله با سویه های جدید کرونا

 1400شهریور  01دوشنبه  1۲:05 - ایسنا

پژوهشگر بیوتکنولوژی و عضو هیات علمی سازمان  –به گزارش ایسنا دکتر حسن رسولی 

علوم  جهاددانشگاهیدر یادداشت خود در سایت  -وم پزشکی تهران عل دانشگاهی جهاد

پزشکی تهران آورده است: آخرین سویه ای که از سوی سازمان جهانی بهداشت طبقه 

 بندی شده است لامبدا نام دارد که نخستین بار در دسامبر گذشته در کشور پرو شناسایی شد

  سایت دیگر: ۲1

 1400شهریور  01دوشنبه  1۲:40 - عصر ایران

 کرونا لامبدا به زبان ساده/ راه های مقابله با سویه های جدید کرونا

http://sharif.acecr.ac.ir/fa/news/34790/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400060100787/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.asriran.com/fa/news/799532/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


 

 

 

 

1۲1 

 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

 1400شهریور  01دوشنبه  1۲:4۲ - پارسینه

 کرونا لامبدا به زبان ساده/ راه های مقابله با سویه های جدید کرونا

 1400شهریور  01دوشنبه  1۲:50 - آفتاب نیوز

 کرونا لامبدا به زبان ساده/ راه های مقابله با سویه های جدید کرونا

 1400شهریور  01دوشنبه  1۲:52 - سلام نو

 کرونا لامبدا چیست؟ / برای مقابله با سویه های جدید کرونا چه باید کرد؟

 1400شهریور  01دوشنبه  1۲:5۱ - صبا ایران

 کرونا لامبدا به زبان ساده/ راه های مقابله با سویه های جدید کرونا

 1400شهریور  01دوشنبه  1۲:5۱ - صدای ایران

 کرونا لامبدا به زبان ساده

 1400شهریور  01دوشنبه  1۲:5۱ - سایت تحلیلی خبری صبح تهران

 کرونا لامبدا به زبان ساده/ راه های مقابله با سویه های جدید کرونا

 1400شهریور  01دوشنبه  1۲:5۱ - شبکه خبری اطلس

 کرونا لامبدا به زبان ساده/ راه های مقابله با سویه های جدید کرونا

 1400شهریور  01دوشنبه  1۱:02 - اقتصاد نیوز

 مبدا به زبان سادهکرونا لا

 1400شهریور  01دوشنبه  1۱:05 - شفا آنلاین

 رونا لامبدا به زبان سادهک

 1400شهریور  01دوشنبه  1۱:41 - جهت پرس

 ویروس لامبدا به زبان ساده

 0014شهریور  01دوشنبه  1۱:14 - خلیج فارس

 کرونا لامبدا به زبان ساده

 1400شهریور  01دوشنبه  20:01 - پانا

 راه های مقابله با سویه های جدید کرونا

 1400شهریور  01دوشنبه  21:20 - خبرگزاری برنا

 کرونا لامبدا خطرناک تر از دلتاست؟

 1400شهریور  01دوشنبه  21:20 - آخرین خبر

 کرونای لامبدا به زبان ساده

 1400شهریور  01دوشنبه  21:00 - بورسان نیوز

 کرونا لامبدا چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

 1400شهریور  01دوشنبه  22:02 - روزنامه مردم سالاری

https://www.parsine.com/fa/news/725487/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://aftabnews.ir/fa/news/723424/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.salameno.com/news/55281728/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF
http://www.sabairan.com/fa/news/170411/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://sedayiran.com/fa/news/264519/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://sobhetehran.com/fa/pages/?cid=142216
http://atlaskhabar.ir/fa/news/97521/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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%A7-61/435294-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://shafaonline.ir/fa/news/288115/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://jahatpress.ir/fa/news/39865
https://pgnews.ir/module/news/413054/
http://www.pana.ir/news/1209640
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1223724
https://akharinkhabar.ir/social/8134003/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://bourseon.com/0jXn-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F
https://www.mardomsalari.ir/news/155075/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87


 

 

 

 

1۲2 

 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

 کرونا لامبدا به زبان ساده

 1400شهریور  02سه شنبه  05:4۲ - صراط نیوز

 کرونا لامبدا به زبان ساده/ راه های مقابله با سویه های جدید کرونا

 1400شهریور  02سه شنبه  0۲:0۲ - شمال نیوز

 کرونا لامبدا به زبان ساده/ راه های مقابله با سویه های جدید کرونا

 1400شهریور  02سه شنبه  0۱:4۲ - تابناک باتو

 آیا کرونا لامبدا خطرناک تر از دلتاست؟

 1400شهریور  02سه شنبه  11:1۲ - شبکه
 ثبت نام واکسیناسیون کارگران

 کرونا لامبدا چیست و علایم کرونا لامبادا کدام است؟

 1400شهریور  02سه شنبه  14:0۱ - ایران پزشک

 آن چه باید درباره ویروس لامبدا بدانید

 1400شهریور  02سه شنبه  15:05 - خبرگزاری تابناک

 کرونا لامبدا به زبان ساده

 1400شهریور  02سه شنبه  15:5۱ - خبر فوری

 کرونا لامبدا به زبان ساده

 1400شهریور  00چهارشنبه  12:05 - رکنا

 چیست؟ / در آستانه ورود به ایران "کرونای لامبدا"

 1400شهریور  1۱سه شنبه  0۱:05 - روزنامه دریا

 موجی سهمگین در راه است / سویه لامبدا توان سرایت و عفونت زایی بالائی دارد

 

 تقدیر از پزشکان مراکز درمانی جهاددانشگاهی خراسان رضوی

 1400شهریور  01دوشنبه  1۱:41 - جهاد دانشگاهی کشور

خراسان رضوی، همزمان با سالروز ولادت  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

 حکیم بوعلی سینا از پزشکان مراکز خدمات تخصصی داخلی و ژنتیک تقدیر به عمل آمد

https://www.seratnews.com/fa/news/568912/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.shomalnews.com/view/221372/-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87/-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://tabnakbato.ir/fa/news/220713/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.shabakeh-mag.com/node/19314
https://iranmd.com/Default.aspx?PageName=News&ID=24774&Language=1&title=%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.tabnak.ir/fa/news/1071893/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://www.khabarfoori.com/detail/2844517
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-95/714927-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.daryanews.ir/news.php?id=40339
http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/35070/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C


 

 

 

 

1۲0 

 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

 

 کارگاه آموزشی خلق و پرورش ایده برگزار شد

 1400شهریور  01دوشنبه  15:10 - جهاد دانشگاهی کشور

استان اردبیل، در این کارگاه که از مجموعه برنامه  یجهاددانشگاهبه گزارش روابط عمومی 

های شتابدهی کسب و کارهای فناورانه جوانان اجرا شد، مدرس دوره های خلاقیت و 

دکترای استراتژیک گفت: عوامل فردی، اجتماعی و فرایندی متعددی برای نیل به نوآوری 

ها می تواند به عنوان یک مبتکر و مخترع عمل دخالت دارند که با در نظر گرفتن آنها و رعایت برخی ویژگی 

 نماید

  سایت دیگر: 6

 1400شهریور  0۱شنبه  12:40 - ایسنا
 به همت مرکز نوآوری و شتاب دهی جهاددانشگاهی استان اردبیل؛

 کارگاه آموزشی خلق و پرورش ایده برگزار شد

 

 علی زاده در گفت وگو با آنا مطرح کرد؛

 رویارویی و تعامل در حوزه فرهنگاهمیت 

 1400شهریور  01دوشنبه  14:00 - آنا

عیسی علی زاده در گفت وگو با خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا در خصوص 

در حوزه گردشگری بیان کرد: برنامه ها و  دانشگاهی جهادفعالیت های معاونت فرهنگی 

نشست هایی در خصوص آسیب ناشی از کرونا به صنعت گردشگری و جشنواره های عکس 

 در ایام کرونا برگزار کردیم

http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/35068/%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%AE%D9%84%D9%82-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400060604037/%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%AE%D9%84%D9%82-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.ana.press/news/602463/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF


 

 

 

 

1۲4 

 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

 

 شکاعی؛ گیاهی اثربخش در بهبود بیماری های کودکان

 1400شهریور  01دوشنبه  12:00 - ایسنا

خراسان جنوبی درباره میزان مصرف  جهاددانشگاهیمدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 

گرم گیاه خشک در نیم لیتر آب به مدت  00-25گیاه، یادآور شد: برای تهیه جوشانده از 

روزانه دو نوبت و هر نوبت یک استکان از آن به مصرف دقیقه استفاده می شود که  5-10

 می رسد

 

 همزمان با روز پزشک انجام شد

 تجلیل از پزشکان مراکز پزشکی و درمان ناباروری جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی

 1400شهریور  01دوشنبه  11:2۱ - ایسنا

آذربایجان شرقی روز دوشنبه یکم شهریورماه در این جلسه  دانشگاهی جهادرئیس سازمان 

ضمن قدردانی از تلاش های بی وقفه پزشکان و با اشاره به اهمیت روز پزشک، اظهار کرد: 

سلامتی جامعه را مدیون تلاش خالصانه این قشر هستیم، اهمیت پزشکان در مقابله با کرونا 

 نیز در جهان ثابت شد

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  01دوشنبه  11:5۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 کز پزشکی و درمان ناباروری جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی تجلیل شدندپزشکان مرا

 1400شهریور  01دوشنبه  15:51 - تبریزمن
 همزمان با روز پزشک انجام شد

https://www.isna.ir/news/1400060100389/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B9%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%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%AC-%D9%88-%D8%B1%D8%B9%D8%B4%D9%87
https://www.isna.ir/news/1400060100338/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%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-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://ash.acecr.ac.ir/fa/news/35056/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%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-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://tabrizeman.ir/1400/06/01/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8/
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

 تجلیل از پزشکان مراکز پزشکی و درمان ناباروری جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی

 1400شهریور  01دوشنبه  20:45 - بسیج
 گزارش تصویری

 تجلیل از پزشکان مرکز جراحی های محدود امام جواد )ع(

 

 اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

 1400شهریور  01دوشنبه  11:25 - مرجع دانش سیویلیکا

 20اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های حقوق،علوم سیاسی و مسئولیت حقوقی کادر درمانی روز شنبه، 

پارس آباد, موسسه  دانشگاهی جهادتوسط دانشگاه علمی کاربردی پارس آباد با همکاری  1400شهریور، 

 گزار می شودزیست رهپویان ایده پرداز آرتا و موسسه صلح ، فرهنگ و عقلانیت در شهر تهران بر

 

مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری یزد: ضرورت ایجاد مشاغل خانگی برای زنان سرپرست 

 خانوار و بانوان بدسرپرست استان مورد تاکید است

 1400شهریور  01دوشنبه  10:52 - جهاد دانشگاهی کشور

استان یزد، خانم کاظمی در جلسه ای با حضور دبیر اجرایی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

یزد گفت: توجه ویژه به زنان سرپرست خانوار و خانواده های  طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان

 بدسرپرست برای ایجاد درآمد پایدار یکی از مسائلی است که باید مورد تاکید ویژه قرار گیرد

 

http://basijnews.ir/fa/news/9366974/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B9
https://civilica.com/post/10542/
http://jdyazd.ac.ir/fa/news/35045/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

 پیام تسلیت جهاددانشگاهی در پی درگذشت علامه حکیمی

 1400شهریور  01دوشنبه  10:1۱ - دانشگاهی کشورجهاد 

  جهاددانشگاهی، متن پیام بدین شرح است: ...  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

1400/۱/1 

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  01دوشنبه  10:50 - شفقنا

 تسلیت جهاددانشگاهی در پی درگذشت علامه حکیمیپیام 

 1400شهریور  01دوشنبه  12:12 - ایکنا

 پیام تسلیت جهاددانشگاهی در پی درگذشت علامه حکیمی

 

 جامعه ما در خصوص برخورد با مهاجرین و پناهندگان بلاتکلیف است

 1400شهریور  01دوشنبه  10:10 - ایسنا

افزود: اکثر جوامع دنیا تعریف  دانشگاهی جهادکارشناس اجتماعی دفتر تسهیلگری 

اهندگان ارائه داده اند اما در کشور ما هنوز مشخصی از نحوه برخورد با مهاجرین و پن

 تعریف مشخصی در این مقوله وجود ندارد

 

 مسابقه سراسری دلنوشته های عاشورایی در استان مرکزی برگزار می شود

 1400شهریور  01دوشنبه  10:0۲ - جهاد دانشگاهی کشور

http://acecr.ac.ir/fa/news/35038/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.shafaqna.com/news/1209269/
https://iqna.ir/fa/news/3992519/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400060100212/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://acecr.ac.ir/fa/news/35033/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%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
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 شهریورماه جهاددانشگاهی  ولابولتن بازنشر اخبار نیمه 

   1400شهریور ماه  15تا  1

استان مرکزی؛ مجتبی غلامی معاون فرهنگی این  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

واحد سازمانی در این خصوص گفت: همزمان با ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت 

دلنوشته های  "ا وفایش، مسابقه سراسری تحت عنواناباعبدالله الحسین)ع( و یاران ب

استان مرکزی و با همکاری کانون مهدویت دانشگاه  جهاددانشگاهیبه همت سازمان دانشجویان  "عاشورایی

 اراک برگزار می شود

 

 گیاه خواران در معرض کمبود انواع ویتامین ها قرار دارند

 1400شهریور  01دوشنبه  0۱:20 - سینا

علوم پزشکی افزود: هم اکنون رژیم گیاه خواری  دانشگاهی جهادمتخصص تغذیه و رژیم درمانی کلینیک تغذیه 

 انواع مختلفی دارد

 

 جامعه و صنعت است آموزش های جهاد دانشگاهی، تخصصی و مبتنی بر نیاز

 1400شهریور  01دوشنبه  0۱:15 - جهاد دانشگاهی کشور

استان اردبیل، امید علاف اکبری با اعلام این خبر  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

با شناسایی نیاز بازار کار، بکارگیری مدرسان نخبه و متخصص و  دانشگاهی جهادافزود: 

ایجاد فضای آموزشی مناسب سعی دارد سهم خود را در تربیت نیروی ان سانی کارآمد و 

 بهره ور ادا کند 

https://sinapress.ir/news/121076
http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/35010/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%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%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  01دوشنبه  1۱:00 - ایرنا

 رشته های گیاهان دارویی و صنایع دستی در اردبیل دایر می شود

 1400شهریور  01دوشنبه  1۱:5۱ - گارانباشگاه خبرن

 ایجاد رشته گیاهان دارویی و صنایع دستی برای اولین بار در اردبیل

 4001شهریور  02سه شنبه  10:2۱ - ایسنا
 رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اردبیل:

 آموزش های جهاد دانشگاهی، تخصصی و مبتنی بر نیاز جامعه و صنعت است

 

پیام تبریک رییس جهاددانشگاهی به مناسبت فرارسیدن روز پزشک/ تقدیر از تلاش های 

 61جهادی در شرایط همه گیری بیماری کووید 

 1400شهریور  01دوشنبه  0۱:4۱ - جهاد دانشگاهی کشور

؛ در پیام تبریک دکتر حمیدرضا طیبی، رییس جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 به مناسبت فرارسیدن روز پزشک آمده است:  نشگاهیجهاددا

  سایت دیگر: 8

 1400شهریور  01دوشنبه  0۱:0۱ - خبرگزاری صدا و سیما
 ی سینایکم شهریور روز پزشک و بزرگداشت ابوعل

 پیام تبریک رییس جهاد دانشگاهی به مناسبت فرارسیدن روز پزشک

 1400شهریور  01دوشنبه  0۱:45 - باشگاه خبرنگاران

 فرارسیدن روز پزشک پیام تبریک رییس جهاددانشگاهی به مناسبت

 1400شهریور  01دوشنبه  10:11 - آریا

 پیام تبریک رییس جهاد دانشگاهی به مناسبت فرارسیدن روز پزشک

 1400شهریور  01دوشنبه  10:2۱ - ایسنا
 ؛1۱تقدیر از تلاش های جهادی در شرایط همه گیری بیماری کووید 

 پیام تبریک رییس جهاددانشگاهی به مناسبت فرارسیدن روز پزشک

https://www.irna.ir/news/84446441/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/7865839/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%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%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://www.isna.ir/news/1400060201169/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%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%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://acecr.ac.ir/fa/news/35006/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%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%A8%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9
https://www.iribnews.ir/fa/news/3199712/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%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%A8%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9
https://www.yjc.news/fa/news/7865102/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%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%A8%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9
http://www.aryanews.com/News/20210823100324423/%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%DA%A9-%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%A8%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9
https://www.isna.ir/news/1400060100232/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%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%A8%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9
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 1400شهریور  01دوشنبه  11:50 - ایرنا
 رییس جهاددانشگاهی بیان کرد:

 میلیون نفر در سال2خدمت رسانی مراکز درمانی مشاوره ای جهاددانشگاهی به 

 1400شهریور  01دوشنبه  12:12 - ایکنا

 پیام تبریک رئیس جهاددانشگاهی به مناسبت فرا رسیدن روز پزشک

 1400شهریور  01دوشنبه  12:0۱ - روزنامه بازار کار
 1۱تقدیر از تلاش های جهادی در شرایط همه گیری بیماری کووید 

 پیام تبریک رییس جهاددانشگاهی به مناسبت فرارسیدن روز پزشک

 1400شهریور  01دوشنبه  1۱:52 - خبرگزاری دانشجو

 پیام رییس جهاد دانشگاهی به مناسبت فرارسیدن روز پزشک

 

 رئیس جهاددانشگاهی فارس توضیح داد:

 پذیرش بدون کنکور در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی شیراز

 1400شهریور  01دوشنبه  0۲:21 - ایسنا

مظاهر بابایی دوشنبه اول شهریور به خبرنگاران گفت: پذیرش بدون کنکور داوطلبان در 

-1401شیراز برای نیمه اول سال تحصیلی  هیدانشگا جهادمرکز آموزش علمی کاربردی 

 ، آغاز شده است و تا هفتم شهریورماه، ادامه خواهد داشت1400

  سایت دیگر: ۲

 1400ر شهریو 01دوشنبه  0۲:55 - باشگاه خبرنگاران

 پذیرش بدون کنکور در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی شیراز

 1400شهریور  01دوشنبه  11:00 - جهاد دانشگاهی کشور

 کاربردی جهاددانشگاهی شیرازپذیرش بدون کنکور در مرکز علمی 

  

https://www.irna.ir/news/84445831/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%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%A8%D9%87-%DB%B2%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1
https://iqna.ir/fa/news/3992525/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%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-%D9%81%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347114/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%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%A8%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9
https://snn.ir/fa/news/958387/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%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%A8%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9
https://www.isna.ir/news/1400060100046/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://www.yjc.news/fa/news/7864891/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fars.acecr.ac.ir/fa/news/35050/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
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 بر کلماتا

 

مایش تری نبینید. کلماتی که بیشتر تکرار شده باشند با اندازه بزرگموجود در خبرهای این گزارش را می کلمات کلیدی در این نمودار،

 شوند.داده می

 

 

 ابرکلمات
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 های منتشر کننده خبرایتس

 

 اند.تر نشان داده شدهاند بزرگهایی که خبرهای بیشتری داشتهدر شکل زیر، سایت

 

 

 


