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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 به نام خدا                                                                 

 مقدمه:

ها شود، در این امور سازمانهای جستجوی سنتی اخبار مشاهده میبه دلیل مشکلاتی که در روش

 مومیگیرند؛ در همین راستا اداره کل روابط عهای 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 حوزهفصلی، ماهانه و... اخبار، به بازنمایی بخشی از تلاش همکاران جهادگر در بخش

 .دپردازهای واحدهای سازمانی این نهاد در سراسر کشور بمختلف 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 ریزی آینده هر سازمان نیز اهمیت بالایی دارد و میبرنامه

 شده و هم نشان دهنده مسیر آینده باشد.

  461مورد بررسی قرار گرفت و  شهریورماه( 31تا  16ماه)نیمه اول شهریور  در این بولتن اخبار

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

 مشخص شدند.

در میان اخبار منتشر شده در این بازه زمانی خبر انتصاب دکتر سید محمد جواد شوشتر، معاون 

هاددانشگاهی به عنوان رییس حوزه ریاست مجلس و اخباری در زمینه وقت پشتیبانی و منابع ج

 گیاهان دارویی در صدر قرار گرفتند.

نیز بیشترین خبر، بازنشر و بازدید خبر را در  یکنااصدا و سیما و  های ایسنا، ایرنا،خبرگزاری

 رابطه با جهاددانشگاهی داشتند.
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 بخش اول: عناوین و متن خبرها

 

 سرپرست جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان منصوب شد

 1400شهریور  31چهارشنبه  23:46 - ایسنا

ور، کش دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا طی حکمی از سوی دکتر حمید رضا طیبی رییس 

استان سیستان و بلوچستان منصوب  انشگاهید جهادعباس صفدری به عنوان سرپرست 

 شد

 

 تمجید سفیر ژاپن از ایسنا و ایسپای جهاددانشگاهی

 1400شهریور  31چهارشنبه  20:1۲ - ایسنا

 هادجلین آیکاوا کازوتوشی، سفیر ژاپن در ایران، در سفر یک روزه به قم در دیدار با مسئو

قم عنوان کرد: سفارت ژاپن برای مشاهده اخبار ایران، به ویژه اخبار مربوط به  دانشگاهی

انتخابات ریاست جمهوری ایران به خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( استناد می کند 

 ادجههمچنین نظر سنجی انجام شده در مورد نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران که توسط خبرگزاری 

 انجام شده بود بسیار شبیه بود دانشگاهی

 

https://www.isna.ir/news/1400063123899/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%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%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-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400063123808/%D8%AA%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 پیشران های طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در اولویت اخذ تسهیلات قرار گرفتند

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۵:۹3 - ایسنا

مدیر اشتغال اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم ضمن تشکر از اقدامات صورت 

استان قم، روند این طرح را مثبت ارزیابی کرد  دانشگاهی جهادگرفته در این طرح توسط 

از  1400ال و گفت: با توجه به ابلاغ اعتبارات قرض الحسنه در حوزه مشاغل خانگی در س

سوی وزات خانه، باهمت دستگاه های اجرایی و با برنامه ریزی های انجام شده و جلسات برگزار شده این اعتبار 

را در راستای حمایت از فعالین مشاغل خانگی استان به صورت کامل جذب خواهیم کرد و فعالین حوزه مشاغل 

 خانگی می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند

  ت دیگر:سای ۴

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۵:۹۹ - برخط نیوز

 اغل خانگی در اولویت اخذ تسهیلات قرار گرفتندپیشران های طرح ملی توسعه مش

 1400شهریور  31چهارشنبه  21:24 - فصل تجارت

 پیشران های طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در اولویت اخذ تسهیلات قرار گرفتند

 1400شهریور  31چهارشنبه  22:4۹ - اقتصادگردان

 پیشران های طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در اولویت اخذ تسهیلات قرار گرفتند

 1400مهر  02جمعه  1۲:41 - خوزنا

 پیشران های طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در اولویت اخذ تسهیلات قرار گرفتند

 

 سفیر ژاپن در گفتگو با ایسنای قم:

فعالیت های جهاددانشگاهی قم برایم شگفت انگیز بود/ به اهداف مهمی در سفر به قم دست 

 یافتیم

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۵:۹2 - ایسنا

https://www.isna.ir/news/1400063123798/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%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%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://www.barkhat.news/economic/163232778927/the-drivers-of-the-national-home-business-development-plan-were-given-priority-in-obtaining-facilities
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/521917/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%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%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://eghtesadgardan.ir/fa/news/179926/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%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%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://www.khoozna.ir/view-117416-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%AE%D8%B0%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF.html
https://www.isna.ir/news/1400063123796/%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%82%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C
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 جهادوی ادامه داد: در این سفر با استاندار قم، روحانیون، دانشگاهیان و مسئولین 

 قم دیدار کردم و تبادل نظرهای بسیار مفیدی در این دیدارها صورت گرفت دانشگاهی

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۵:۹۱ - برخط نیوز

 به اهداف مهمی در سفر به قم دست یافتیم -فعالیت های جهاددانشگاهی قم برایم شگفت انگیز بود 

 1400مهر  01پنجشنبه  12:00 - قم نا

 سفیر ژاپن: فعالیت های جهاددانشگاهی قم برایم شگفت انگیز بود

 

 سفیر ژاپن با رئیس جهاد دانشگاهی قم دیدار کرد

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۵:4۵ - ایسنا

 دانشگاهی جهادسفر یک روزه به قم با رئیس کازوتوشی آیکاوا، سفیر ژاپن در ایران، در 

 واحد قم دیدار و گفت وگو کرد

  سایت دیگر: ۱

 1400هریور ش 31چهارشنبه  1۵:۹2 - برخط نیوز

 سفیر ژاپن با رئیس جهاد دانشگاهی قم دیدار کرد

 

 سرپرست جهاددانشگاهی واحد سیستان و بلوچستان منصوب شد

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۱:24 - جهاد دانشگاهی کشور

https://www.barkhat.news/technology/163232802993/qom-jihad-university-activities-were-amazing-to-me-we-achieved-important-goals-in-our-trip-to-qom
http://www.qomna.com/paper/subject/103437/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86:--%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%82%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400063123795/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%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%82%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/163232766924/the-japanese-ambassador-met-with-the-head-of-qom-university-jihad
http://acecr.ac.ir/fa/news/36092/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%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-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%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-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
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ا ب جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهیومی به گزارش روابط عم

واحد سیستان و  جهاددانشگاهیصدور حکمی عباس صفدری را به عنوان سرپرست 

 بلوچستان منصوب کرد 

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  01نبه پنجش 0۲:3۵ - خبرگزاری برنا
 با حکم دکتر طیبی؛

 سرپرست جهاددانشگاهی واحد سیستان و بلوچستان منصوب شد

 

 سومین مرکز واکسیناسیون در خورموج راه اندازی شد

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۱:20 - خبرگزاری مهر

استان بوشهر بعد از ظهر چهارشنبه در  دانشگاهی هادجبه گزارش خبرنگار مهر ، رئیس 

این مراسم با بیان اینکه تاکنون اقدامات خوبی در زمینه مقابله با شیوع کرونا در سطح 

استان صورت گرفته است، اظهار داشت: به منظور تسریع در روند واکسیناسیون در سطح 

 استان هفت مرکز واکسیناسیون بزودی راه اندازی می شود

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  31چهارشنبه  20:01 - دیار جنوب

 سومین مرکز واکسیناسیون در خورموج راه اندازی شد

 1400مهر  01پنجشنبه  10:0۵ - اتحاد خبر

 سومین مرکز واکسیناسیون در خورموج راه اندازی شد

 

 مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان:

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1237394
https://www.mehrnews.com/news/5311239/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://www.deyarejonoub.ir/29682.html
http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/152286
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 باید بحث حفاظت محیط زیست را به سمت تکنولوژی ببریم

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۱:0۵ - ایسنا

داد فتحی بیرانوند، امروز در آیین افتتاح دوره سفیران محیط زیست لرستان که به مهر

لرستان برگزار شد، اظهار کرد: حفاظت از محیط زیست به صورت  دانشگاهی جهادهمت 

عام وظیفه همه دستگاه هاست و یک سری از دستگاه ها به صورت تخصصی این امر را 

 برعهده دارند

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۱:13 - برخط نیوز

 باید بحث حفاظت محیط زیست را به سمت تکنولوژی ببریم

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۱:23 - میرملاس نیوز

 باید بحث حفاظت محیط زیست را به سمت تکنولوژی ببریم

 1400مهر  01پنجشنبه  13:12 - ملیون

 باید بحث حفاظت محیط زیست را به سمت تکنولوژی ببریم

 

 قمِ:مهندس امرالهی عضو شورای اسلامی شهر 

 معماری ایرانی اسلامی نمایانگر پیشینه فکری و فرهنگی یک ملت است

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۱:01 - قم پرس

امرالهی در مراسم اختتامیه سومین جشنواره نمای مطلوب  به گزارش قم پرس ِ روح الله

که با رویکرد نماهای موجود شهری برگزار شد، با قدردانی از معاونت شهرسازی و معماری 

https://www.isna.ir/news/1400063123748/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.barkhat.news/social/163232160357/we-need-to-move-the-issue-of-environmental-protection-to-technology
http://www.mirmalas.com/news/124747/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84/
https://melliun.org/iran/279928
http://qumpress.ir/fa/news/353167/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 

 

 

۱ 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

و هیئت داوران در برگزاری این جشنواره اظهار داشت: بررسی آثار این جشنواره  دانشگاهی جهادشهرداری قم، 

 نمای مسکن مطلوب و دیگر بناهای تاریخی بوددر دو بخش انجام شد که یکی 

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۵:34 - شهر بیست

 لزوم ایجاد وحدت رویه در نمای ساختمان های شهر

 

 سفیر ژاپن با رییس جهاددانشگاهی قم دیدار کرد

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۲:۹0 - جهاد دانشگاهی کشور

را نهاد علمی  جهاددانشگاهیقم، کازوتوشی آیکاوا  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 گسترده ای توصیف کرد که نمونه ساختاری آن در ژاپن وجود ندارد

  سایت دیگر: ۱۴

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۵:20 - خبرگزاری مهر
 رئیس جهاد دانشگاهی قم مطرح کرد؛

 حمایت وتوانمندسازی مهاجران افغانستانی توسط جهاددانشگاهی قم

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۵:2۹ - قم نا

 حمایت وتوانمندسازی مهاجران افغانستانی توسط جهاددانشگاهی قم

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۵:۹۲ - ایرنا
 ر ژاپن مطرح کرد:سفی

 ژاپن برای حمایت از مهاجران افغان مقیم ایران اعلام آمادگی کرد

 0140شهریور  31چهارشنبه  20:11 - باشگاه خبرنگاران

 اعلام آمادگی ژاپن برای حمایت از مهاجران افغانستانی مقیم ایران

 1400شهریور  31چهارشنبه  20:26 - عصر ایران

 قیم ایراناعلام آمادگی ژاپن برای حمایت از مهاجران افغان م

 1400شهریور  31چهارشنبه  20:32 - خبرهای فوری

 ژاپن برای حمایت از مهاجران افغان مقیم ایران اعلام آمادگی کرد

https://shahr20.ir/41067/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C/
http://acecr.ac.ir/fa/news/36091/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%82%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5311369/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%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%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%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-%D9%82%D9%85
http://www.qomna.com/paper/subject/103429/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%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%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%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-%D9%82%D9%85
https://www.irna.ir/news/84480741/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/7903836/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.asriran.com/fa/news/804488/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://khabar-fouri.com/international/187250/
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 1400شهریور  31چهارشنبه  21:13 - اقتصاد آینده

 ایت از مهاجران افغان مقیم ایران اعلام آمادگی کردژاپن برای حم

 1400شهریور  31چهارشنبه  21:4۲ - خبرگزاری صدا و سیما

 دیدار سفیر ژاپن با رئیس جهاد دانشگاهی استان قم

 1400شهریور  31چهارشنبه  23:01 - قم پرس

 وتوانمندسازی مهاجران افغانستانی توسط جهاددانشگاهی قمحمایت 

 1400مهر  01پنجشنبه  01:32 - ایکنا

 سفیر ژاپن با رئیس جهاددانشگاهی استان قم دیدار کرد

 1400مهر  01پنجشنبه  0۱:16 - خبرگزاری فارس

 اعلام آمادگی سفیر ژاپن برای همکاری علمی با جهاد دانشگاهی قم

 1400مهر  01پنجشنبه  12:03 - تابناک قم
 سفیر ژاپن مطرح کرد:

 هاجران افغان مقیم ایرانآمادگی ژاپن برای حمایت از م

 1400مهر  01پنجشنبه  12:31 - قم نیوز

 اعلام آمادگی سفیر ژاپن برای همکاری علمی با جهاد دانشگاهی قم

 1400مهر  01پنجشنبه  12:3۲ - الف

 اعلام آمادگی ژاپن برای حمایت از مهاجران افغان مقیم ایران

 

توجه به سلایق مختلف دانشجویان در شبکه تشکیلاتی سازمان دانشجویان/ بهره مندی از 

 نقش آفرینی این قشر جهت برون رفت از مشکلات

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۲:4۵ - جهاد دانشگاهی کشور

، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان 

در پیامی فرارسیدن پانزده شهریورماه، سالروز تاسیس سازمان دانشجویان  ددانشگاهیجها

 را تبریک گفت

http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/308008/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85
https://www.iribnews.ir/fa/news/3228425/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%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-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85
http://qumpress.ir/fa/news/353198/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%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%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/3999559/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%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-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://farsnews.ir/news/14000631000988/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%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-%D9%82%D9%85
http://tabnakqom.ir/fa/news/996021/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.qomnews.ir/fa/news/99991/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%82%D9%85
http://www.alef.ir/news/4000701088.html
http://amirkabir.acecr.ac.ir/fa/news/36087/%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-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA


 

 

 

 

10 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 

 گزارش مکتوب

 طنین آوازه جوشکاری زنان و مردان هفشجانی در گوش جهان

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۲:10 - خبرگزاری صدا و سیما

چهارمحال و بختیاری می گوید: با توجه به ظرفیت منحصر به فرد  دانشگاهی جهادرئیس 

 جهاداستان در زمینه صنعت جوشکاری و وجود نیروی انسانی متخصص در شهر هفشجان، 

اقدام به ارائه خدمات تخصصی از جمله آموزش در مرکز مطالعات پژوهشی  دانشگاهی

 خوردگی و بازرسی های فنی جوش و خوردگی در این رشته فنی کرده استجوش و 

 

 معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده وارد خوزستان شد

 1400شهریور  31چهارشنبه  16:۹۲ - شبستان

، بازدید از مرکز ناباروری 1حصیلی در مدرسه تزکیه شرکت در مراسم زنگ آغاز سال ت

 41پردیس، شرکت در همایش اسوه های صبر و مقاومت و تجلیل از  دانشگاهی جهاد

بانوی پیشکسوت دفاع مقدسی در قرارگاه کربلا، بازدید از کارگاه تولید ماسک ارمغان و 

 ی دومین روز از سفر دکتر خزعلی استبازدید از روستای گردشگری و صنایع دستی حمیدیه از برنامه ها

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  01پنجشنبه  01:1۲ - ایسنا

 ده به خوزستانروز اول سفر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانوا

https://www.iribnews.ir/fa/news/3228144/%D8%B7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://shabestan.ir/detail/News/1097476
https://www.isna.ir/photo/1400070100011/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 ایثارگران ابلاغ شد ٪۲2اولویت مشمولین سهمیه استخدام 

 1400شهریور  31چهارشنبه  16:1۱ - اول فارس

... مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران بنیاد  دانشگاهی جهادرئیس محترم مرکز آزمون 

 ایثارگران را ابلاغ کرد  ٪2۹همیه استخدام شهید و امور ایثارگران در تعیین اولویت برای مشمولین س

 

نشست مشترک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با مسوولان سازمان جهاددانشگاهی تهران 

 برگزار شد

 1400شهریور  31چهارشنبه  16:1۲ - جهاد دانشگاهی کشور

تهران، دکتر حسین گودرزی نماینده  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

 2۵شهرستان دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 

معاون پژوهش و ، جهاددانشگاهیشهریورماه با رییس سازمان، مدیر کل امور مجلس 

تهران با یکدیگر دیدار و گفت  جهاددانشگاهیفناوری و شماری از مدیران گروه ها و مراکز پژوهشی سازمان 

 وگو کردند

 

https://www.avalfars.ir/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DB%B2%DB%B5%D9%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7/
http://acecr.ac.ir/fa/news/36084/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 
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هدایت و مشاوره شغلی متقاضی درجهاد دانشگاهی واحد الزهرا)س( )پهنه شرقی استان 

 تهران(

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۹:۹۵ - جهاد دانشگاهی کشور

الزهرا)س( علاوه بر مصاحبه حضوری در خصوص استعدادسنجی نامبرده  دانشگاهی جهاد

 در مورد مزایا و نحوه راه اندازی کسب و کار خانگی در آینده نیز توضیحاتی را ارائه نمود

 

 معاون جهاددانشگاهی خراسان رضوی خبر داد

سال در جهاد دانشگاهی خراسان رضوی بدون ثبت نام  ۱1یناسیون دانش آموزان بالای واکس

 قبلی

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۹:۹۲ - ایسنا

دخوری در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه از ابتداء شهریورماه سال جاری حمیدرضا بی

خراسان رضوی به منظور کمک به نظام بهداشت و درمان استان و به  جهاددانشگاهی

منظور تسریع افزایش سطح واکسیناسیون به عنوان اقدامی موثر برای مقابله با همه گیری 

 جهاددانشگاهیواکسیناسیون نموده است، اظهار کرد: مرکز واکسیناسیون اقدام به راه اندازی مرکز  1۵کووید 

خراسان رضوی پس از صدور مجوز از سوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با هدف ارائه خدمات به گروه های 

هدف راه اندازی شد و در مرحله اول بخشی از اعضاء هیات علمی مراکز آموزشی علمی کاربردی استان خراسان 

 ر این مرکز واکسینه شده اندرضوی د

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  31چهارشنبه  16:3۹ - خبرگزاری صدا و سیما
 از امروز؛

 سال در خراسان رضوی1۲واکسیناسیون دانش آموزان بالای 

http://alzahra.acecr.ac.ir/fa/news/36083/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%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%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%B3-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-
https://www.isna.ir/news/1400063123653/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%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%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/news/3228099/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B7%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
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 ل خانگی پیونددهنده توانمندی های جامعه استطرح توسعه مشاغ

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۹:۹2 - ایکنا

به عنوان مجری و تسهیل گر این طرح در خصوص  جهاددانشگاهیکاظمی تصریح کرد: 

باحث آموزشی و حمایتی عملکرد خوبی داشت، ولی به نظر من بهتر است یک سری م

اقدامات دیگر را نیز انجام دهد، مثلاً نمایشگاه های بزرگ برای معرفی محصولات مشاغل 

 خانگی برگزار کند، یا امکان معرفی این محصولات در نمایشگاه های بین المللی را فراهم آورد

 

 دفاع مقدس در سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه تجلیل شداز پیشکسوتان دوران 

 1400شهریور  31ارشنبه چه 1۹:4۵ - جهاد دانشگاهی کشور

کرمانشاه ، مهندس بهرام بادکو رییس  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

کرمانشاه در این مراسم با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس  دانشگاهی جهادسازمان 

رزمندگان اسلام با فداکاری و رشادت خود به خوبی از ارزش های اسلامی، آرمان ها و 

نظام صیانت کردند، افزود:در هشت سال دفاع مقدس جوان مردان ایران اسلامی با ایمان، غیرت، شجاعت  اهداف

 و دلاورمردی در برابر جبهه کفر جنگیدند و عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشتند

 

 آلزایمر یک بیماری خاموش است

https://iqna.ir/fa/news/3999464/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://ksh.acecr.ac.ir/fa/news/36081/%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%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-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF
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 1400شهریور  31چهارشنبه  1۹:3۹ - ایسنا

 هادجسبت هفته روانشناسی به همت مریم بیدخام در همایش آشنایی با آلزایمر که به منا

شهریور در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد، تصریح  31قزوین امروز  دانشگاهی

کرد: این همایش را به مناسبت هفته پیشگیری از آلزایمر برای رابطین بهداشت، مددکاران 

و آنلاین برگزار کردیم، این افراد در بهزیستی، متولیان حوزه سالمندی و جوانان هلال احمر به صورت حضوری 

 آینده سفیران حوزه سلامت سالمندی به ویژه سلامت حوزه روان می شوند

 

 آلزایمر در پیری طبیعی نیست

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۹:0۱ - ایسنا

علیرضا افتخاری بیاتی در همایش آشنایی با آلزایمر که به مناسبت هفته روانشناسی و به 

تانداری برگزار شد، شهریور در سالن اجتماعات اس 31قزوین امروز  دانشگاهی جهادهمت 

تصریح کرد: آلزایمر باید در مراحل اول تحت درمان قرار بگیرد به این منظور داروهایی که 

 به تقویت سلول های حافظه کمک می کند باید تجویز شود و در کنار آن روان درمانی صورت بگیرد

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۹:16 - ایکنا

 م ها بیشتر دیده می شودآلزایمر در خان

 

 محصولات راهبردی خراسان جنوبی به استاندارد خاص نیاز دارند

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۹:04 - ایرنا

https://www.isna.ir/news/1400063123627/%D8%A2%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400063123593/%D8%A2%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://iqna.ir/fa/news/3999483/%D8%A2%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84480348/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
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باره گفت: باید با تشکیل جلسات مشترک بین سازمان استاندار خراسان جنوبی هم در این 

 و سایر دستگاه دانشگاهی جهادجهاد کشاورزی، اداره کل استاندارد، دانشگاه علوم پزشکی، 

های مربوطه با محوریت معاونت اقتصادی استانداری برای محصولات استان به ویژه عناب 

 و تدوین شود از مزرعه تا سفره تصمیم گیری و استانداردهایی تعریف

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  31چهارشنبه  21:3۱ - فصل تجارت

 محصولات راهبردی خراسان جنوبی به استاندارد خاص نیاز دارند

 

 گزارش مکتوب

 ارید سرخ کویر در صدف بی توجهیمرو

 1400شهریور  31چهارشنبه  14:41 - خبرگزاری صدا و سیما

خراسان جنوبی می گوید: دو نوع  دانشگاهی جهادمدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 

تحقیق در رابطه با دانش فنی عناب در این مجموعه انجام شده است که یکی مکمل های 

 غذایی و دیگری دارویی است

 

 ینیه مجازی دانشجویان ایران در ایام اربعیناعلام برنامه های حس

 1400شهریور  31چهارشنبه  13:۹۵ - جهاد دانشگاهی کشور

https://www.fasletejarat.com/Fa/News/521909/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3227616/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%81-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C
http://isojd.ac.ir/fa/news/2627/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AC%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%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
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، از آنجا که رعایت دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان 

برنامه به  ۹دستورالعمل های بهداشتی از الزامات شرعی برپایی آئین های امسال است 

صورت مجازی و پخش از پلتفرم های مختلف توسط شعب سازمان دانشجویان اجرا خواهد 

 شد

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  31چهارشنبه  14:03 - تبلیغات اسلامی سازمان

 اعلام برنامه های عزاداری اربعین حسینی در نمین

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۱:46 - ایکنا

 اعلام برنامه های حسینیه مجازی دانشجویان ایران در ایام اربعین

 

 در گفت وگو با ایسنا مطرح شد؛

 شبکه سازی مهمترین دستاورد طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

 1400یور شهر 31چهارشنبه  13:۹۲ - ایسنا

یادآور می شود؛ طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان یزد با همکاری خوب اداره کل 

یزد  دانشگاهی جهادتعاون کار و رفاه اجتماعی استان و با تلاش بسیار از سوی سازمان 

دنبال می شود و استفاده از پیشران های باسابقه و پویا در رشته های مختلف، موجب 

 این طرح شده استکسب موفقیت در 

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  31چهارشنبه  14:۹3 - خبر یزد

 شبکه سازی مهمترین دستاورد طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

http://ido.ir/news/1087777
https://iqna.ir/fa/news/3999517/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AC%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%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400063123499/%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%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%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.yazd-online.ir/Fa/News/210411/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
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 ر کردستان برگزار می شودمرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویان د

 1400شهریور  31چهارشنبه  13:40 - ایکنا

کردستان، در گفت وگو با ایکنا از کردستان،  یجهاددانشگاهمجید آوج، معاون فرهنگی 

اظهار کرد: دهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی نشان خواجه نصیرالدین طوسی سال 

 تحصیلی جدید در سطح دانشگاه های استان کردستان برگزار می شود

 

 نشست تخصصی کافه محیط زیست

 1400شهریور  31چهارشنبه  13:1۱ - جهاد دانشگاهی کشور

انشجویان این واحد لرستان، به همت سازمان د جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

در مراسم افتتاحیه طرح سفیران محیط زیست، نشست تخصصی کافه محیط زیست با 

 محوریت پرسش و پاسخ از مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان برگزار شد

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  31چهارشنبه  23:36 - ایسنا
 به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی لرستان برگزار شد؛

 نشست تخصصی کافه محیط زیست

 

https://iqna.ir/fa/news/3999400/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%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-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://lrs.acecr.ac.ir/fa/news/36071/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-
https://www.isna.ir/news/1400063123895/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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 لی جهاددانشگاهی خوزستان اعلام شدنحوه فعالیت های مجتمع آموزش عا

 1400شهریور  31چهارشنبه  13:16 - ایکنا

تان در گفت وگو با ایکنا از خوزستان استان خوزس جهاددانشگاهیسیدعلیرضا علوی، رئیس 

ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی به استادان، دانشجویان و دست اندرکاران آموزش عالی، 

بیان کرد: نحوه برگزاری کلاس ها و آزمون های پایان نیمسال نخست سال تحصیلی جدید 

 مبارزه با کرونا است استان تابع مصوبات ستاد ملی و استانی جهاددانشگاهیدر مجتمع آموزش عالی 

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  31چهارشنبه  14:20 - ایسنا

 خوزستان اعلام شدنحوه فعالیت های آموزشی مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی 

 1400شهریور  31چهارشنبه  16:23 - عطر کارون

 نحوه فعالیت های آموزشی مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان اعلام شد

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۵:۹۱ - خوزنا

 نحوه فعالیت های آموزشی مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان اعلام شد

 

 /گزارش خبری/

 سیر تا پیاز کلاس های مجازی در دوران کرونا

 1400شهریور  31چهارشنبه  12:۹4 - ایسنا

واحد بندرعباس گفت: از بابت این  هاددانشگاهیجمدیر گروه رشته مدیریت کسب و کار 

 که به سمت برگزاری کلاس ها به شکل مجازی سوق یافتیم، خرسندیم

https://iqna.ir/fa/news/3999369/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/00061773940/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%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
http://atrkaroon.ir/1400/06/31/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7/
http://www.khoozna.ir/view-117245-%20%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%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%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B4%D8%AF.html
https://www.isna.ir/news/1400063123397/%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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پیام تبریک رییس جهاددانشگاهی به مناسبت فرارسیدن روز پزشک/ تقدیر از تلاش های 

 ۱1جهادی در شرایط همه گیری بیماری کووید 

 1400شهریور  31چهارشنبه  12:4۱ - جهاد دانشگاهی کشور

؛ در پیام تبریک دکتر حمیدرضا طیبی، رییس جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 دن روز پزشک آمده است: به مناسبت فرارسی جهاددانشگاهی

 

 تمدید مهلت ارسال آثار به پنجمین دوره همایش سراسری تبیین حقوق شهروندی

 1400شهریور  31چهارشنبه  12:4۱ - جهاد دانشگاهی کشور

آذربایجان غربی، مرتضی نبی زاده با اعلام این  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

مطلب اظهار کرد:مهلت ارسال آثار به پنجمین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی 

 تمدید شد 1400شهریور  31تا 

 

رک علم و فناوری البرزجهاددانشگاهی؛ ارائه خدمات ثبت پتنت و توسط یک واحد فناور پا

 تجاری سازی به شرکت های دانش بنیان و فناور سراسر کشور

 1400شهریور  31چهارشنبه  12:4۱ - جهاد دانشگاهی کشور

http://hmd.acecr.ac.ir/fa/news/36066/%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-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%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
http://hmd.acecr.ac.ir/fa/news/36067/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://hmd.acecr.ac.ir/fa/news/36064/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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موسسه نوفن حامی البرز به عنوان کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری 

اور مستقر در پارک به شرکت های دانش بنیان و فناور سراسر کشور به ویژه واحدهای فن

خدمات مالکیت فکری، ثبت پتنت و تجاری سازی  جهاددانشگاهیهای علم و فناوری البرز 

 ارائه می کند

 

 دبیر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد:

 انجمن های علمی دانشجویی به دنبال مهارت افزایی هستند

 1400شهریور  31چهارشنبه  12:4۲ - ایسنا

خراسان رضوی، نیز  دانشگاهی جهادمحمدامین پوراحمدی، نماینده سازمان دانشجویان 

در ادامه این برنامه اظهار کرد: ما معتقد هستیم اگر فردی در سازمان دانشجویان حضور 

وناگون در حوزه های پیدا می کند، باید حتما فعال و به طور مداوم مشغول فعالیت های گ

 مختلف باشد

 

 استاندار خراسان جنوبی:

 تصمیم گیری برای محصولات خاص خراسان جنوبی داخل استان باشد

 1400شهریور  31چهارشنبه  12:4۹ - ایرنا

باید با تشکیل جلسات مشترک بین سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل استاندارد،  وی گفت:

و سایر دستگاه های مربوطه با محوریت معاونت  دانشگاهی جهاددانشگاه علوم پزشکی، 

اقتصادی استانداری برای محصولات استان به ویژه عناب از مزرعه تا سفره تصمیم گیری 

 شودو استانداردهایی تعریف و تدوین 

https://www.isna.ir/news/1400063123387/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84480034/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  31چهارشنبه  12:۹2 - عصر ایران

راه اندازی ستاد توسعه خاوران با حمایت رئیس جمهور/استاندار خراسان جنوبی: تصمیم گیری برای محصولات 

 خاص کشاورزی استان باید محلی باشد

 

 مسئول بسیج اساتید خراسان جنوبی خبر داد

مقدس/همایش دکترین نیروی نظامی امنیت آمریکا عنوان برنامه در هفته دفاع  25برگزاری 

 با رویکرد نگاه به جایگاه بانوان در دانشگاه پیام نور بیرجند

 1400شهریور  31چهارشنبه  12:34 - بسیج

وی بیان داشت: نشست دفاع مقدس و تبلور فرهنگ عاشورایی و نشست با اساتید درس دفاع مقدس توسط 

کانون دانشگاه جامع علمی کاربردی بیرجند برگزاری وبینار دفاع  برگزار می شود و دانشگاهی جهادکانون 

مقدس و محرم وصفر با حضور قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان، غباررویی مزار شهدا و تزئین و آذین 

 بندی محیط دانشگاه را در دستور کار خود قرار داده است

 

 افیبازدید تیم اجرایی مشاغل خانگی از کارگاه قالی ب

 1400شهریور  31چهارشنبه  12:34 - دانشگاهی کشور جهاد

استان یزد،درادامه روند هرچه بهتر طرح ملی توسعه مشاغل  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی سازمان 

در حال اجرا می باشد روز سه  دانشگاهی جهادخانگی که با همکاری اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و 

https://www.asriran.com/fa/news/804405/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%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%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
http://basijnews.ir/fa/news/9375046/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-50-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF
http://jdyazd.ac.ir/fa/news/36063/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

تیم اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی از کارگاه قالی بافی آقای سعید پور  1400شهریورماه 30شنبه 

 بازدید به عمل آوردند 

 

 مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در جهاد دانشگاهی کرمان

 1400شهریور  31چهارشنبه  ۲12:2 - ایسنا

 انتهای پیام

 

آغاز به کار مدرسه دانشجویی مدیریت و حکمرانی / برگزاری دوره آموزشی آشنایی با 

 وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای کشور

 1400شهریور  31چهارشنبه  12:20 - جهاد دانشگاهی کشور

، مهدی عباسی با علام این دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان 

خبر افزود: در این مدرسه دوره های توانمندسازی فرهنگی، مدیریتی، سیاسی، اجتماعی، 

 ری واقتصادی، کسب و کار، علم و فناو

  سایت دیگر: ۱۲

 1400شهریور  31چهارشنبه  13:12 - خبرگزاری مهر
 توسط سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی؛

 مدرسه دانشجویی مدیریت و حکمرانی آغاز به کار کرد

 1400شهریور  31چهارشنبه  13:43 - آقای خبر

 اخبار ایران و جهان |خبرگزاری مهر  –مدرسه دانشجویی مدیریت و حکمرانی آغاز به کار کرد 

https://www.isna.ir/news/1400063123355/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://isojd.ac.ir/fa/news/2626/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.mehrnews.com/news/5310976/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%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://aghayekhabar.ir/blog/2021/09/22/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8/
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 1400شهریور  31چهارشنبه  14:0۹ - مهرصبا

 مدرسه دانشجویی مدیریت و حکمرانی آغاز به کار کرد

 1400شهریور  31چهارشنبه  14:1۵ - خبرنامه دانشجویان ایران

 مدرسه دانشجویی مدیریت و حکمرانی آغاز به کار کرد

 1400شهریور  31چهارشنبه  14:31 - ایکنا

 ی کندمدرسه دانشجویی مدیریت و حکمرانی آغاز به کار م

 1400شهریور  31چهارشنبه  14:۹۹ - ایسنا
 همزمان با شروع سال تحصیلی انجام می شود؛

 آغاز به کار مدرسه دانشجویی مدیریت و حکمرانی

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۹:04 - برخط نیوز

 شروع به کار مدرسه دانشجویی مدیریت و حکمرانی

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۹:16 - انعصر ایر
 همزمان با شروع سال تحصیلی انجام می شود؛

 آغاز به کار مدرسه دانشجویی محک )مدیریت و حکمرانی( جهاد دانشگاهی

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۹:3۹ - آنا
 همزمان با شروع سال تحصیلی؛

آغاز به کار مدرسه دانشجویی مدیریت و حکمرانی/ برگزاری دوره آموزشی آشنایی با وزارتخانه ها، سازمان ها 

 و نهادهای کشور

 1400شهریور  31شنبه چهار 1۱:02 - سینا

 آغاز به کار مدرسه دانشجویی مدیریت و حکمرانی

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۵:2۲ - ایرنا

 شگاهیآغاز به کار مدرسه دانشجویی مدیریت و حکمرانی جهاددان

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۵:4۱ - خارگ نیوز

 آغاز به کار مدرسه دانشجویی مدیریت و حکمرانی جهاددانشگاهی

 

 شرایط دریافت امریه برای سازمان های دولتی

 1400شهریور  31چهارشنبه  11:۹0 - باشگاه خبرنگاران

https://mehre-saba.ir/iran-world/81951/
https://iusnews.ir/fa/news-details/408643/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%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://iqna.ir/fa/news/3999394/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/00061774080/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/163231027388/started-a-student-school-of-management-and-governance
https://www.asriran.com/fa/news/804442/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DA%A9-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%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
https://www.ana.press/news/609607/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C
https://sinapress.ir/news/122293
https://www.irna.ir/news/84480719/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%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
https://www.khargnews.ir/fa/news/34696/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%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
https://www.yjc.news/fa/news/7903211/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C


 

 

 

 

24 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی بیان کرد: دستگاه های دولتی مانند وزارت کشور، 

 و جهاددانشگاهیوزارت نیرو، سازمان بهزیستی، 

  سایت دیگر: ۲۱

 1400شهریور  31چهارشنبه  12:3۹ - طلا

 ط دریافت امریه برای سازمان های دولتیشرای

 1400شهریور  31چهارشنبه  12:۹4 - ایرنا

 اعلام ضوابط جذب سربازان امریه در سازمان های دولتی

 1400شهریور  31چهارشنبه  13:11 - یرانعصر ا

 اعلام ضوابط جذب سربازان امریه در سازمان های دولتی

 1400شهریور  31چهارشنبه  13:2۵ - خبرگزاری برنا

 اعلام ضوابط جذب سربازان امریه در سازمان های دولتی

 1400شهریور  31چهارشنبه  13:30 - آفتاب نیوز

 اعلام ضوابط جذب سربازان امریه در سازمان های دولتی

 1400شهریور  31چهارشنبه  13:34 - قدس آنلاین

 اعلام ضوابط جذب سربازان امریه در سازمان های دولتی

 1400شهریور  31چهارشنبه  13:46 - خبر آنلاین

 نه امریه بگیرند؟سربازان چگو

 4001شهریور  31چهارشنبه  13:۹1 - ناطقان

 سربازان چگونه امریه بگیرند؟

 1400هریور ش 31چهارشنبه  14:04 - تیک

 سربازان چگونه امریه بگیرند؟

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۹:۹0 - خبرگزاری صدا و سیما

 ضوابط جذب سربازان امریه سازمان های دولتی

 1400شهریور  31چهارشنبه  16:00 - صبحانه انلاین

 سربازان چگونه امریه بگیرند؟

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۲:13 - نشهرکلا

 اعلام ضوابط جذب سربازان امریه در سازمان های دولتی

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۲:۹۱ - نصیر نیوز

 اعلام ضوابط جذب سربازان امریه در سازمان های دولتی

 1400شهریور  31چهارشنبه  21:3۱ - سناای

https://www.tala.ir/news/detail/98149/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84480137/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://www.asriran.com/fa/news/804407/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1237116
https://aftabnews.ir/fa/news/728439/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
http://qudsonline.ir/news/770047/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://www.khabaronline.ir/news/1557290/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://nateghan.ir/fa/news/287252/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://tik.ir/fa/news/358679/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3228055/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
http://sobhanehonline.com/fa/news/252524/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://kalanshahr.ir/news/i/15811/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://www.nasirnews.ir/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7/
https://www.isna.ir/news/1400063123848/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
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 تشریح ضوابط و مقررات سربازان امریه سازمان های دولتی

 0140شهریور  31چهارشنبه  21:۹۹ - شعار سال

 ضوابط و مقررات جذب سربازان امریه در سازمان های دولتی اعلام شد

 1400مهر  01پنجشنبه  00:2۹ - پیام مازند

 تشریح ضوابط و مقررات سربازان امریه سازمان های دولتی

 1400مهر  01پنجشنبه  01:03 - برترین ها

 تشریح ضوابط سربازان امریه در سازمان های دولتی

 1400مهر  01پنجشنبه  0۲:۹۱ - خوزنا

 تشریح ضوابط سربازان امریه در سازمان های دولتی

 1400مهر  01پنجشنبه  12:2۲ - تابناک باتو

 تشریح ضوابط سربازان امریه در سازمان های دولتی

 1400هر م 01پنجشنبه  12:3۲ - را نیوزٰ  شهرآ

 + جزئیات 1400شرایط جذب سربازان امریه در سازمان های دولتی در سال 

 1400مهر  03شنبه  11:02 - روزنامه خبر شمال
 تشریح ضوابط و مقررات سربازان امریه سازمان های دولتی؛

 تشریح ضوابط و مقررات سرباز محقق

 

 ن و دانشجویانپارک ها و مراکز رشد علم و فناوری بستر خوبی برای آشنایی دانش آموزا

 1400ور شهری 31چهارشنبه  11:2۲ - جهاد دانشگاهی کشور

، مهندس مهدی جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان البرز 

عباسی در بازدید اساتید و مدیران مدرسه مفیدتهران از دستاوردهای پارک علم و فناوری 

، ضمن تشریح برخی ماموریت ها و برنامه های این پارک و مجتمع جهاددانشگاهیالبرز 

بر لزوم آشنایی دانشجویان و دانش آموزان با فرآیند تجاری سازی، طرح  جهاددانشگاهی تحقیقیاتی شهدای

های کسب و کار و کارآفرینی اشاره کرد و گفت: پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری بستر خوبی برای آشنایی 

درآمد هستتند  دانش آموزان و دانشجویان با موضوعاتی مثل تجاری سازی، نحوه و چگونگی مهارت های کسب

 و آموزش و پرورش باید به این مهم بیش از هر زمانی توجه کند

https://shoaresal.ir/fa/news/360274/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/231285/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1155902/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
http://www.khoozna.ir/view-117289-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%20%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%20.html
https://tabnakbato.ir/fa/news/223536/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://shahraranews.ir/fa/news/81670/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://khabare-shomal.com/index.php/feature/11048-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82.html
http://acecr.ac.ir/fa/news/36059/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد؛

 لزوم نگاه ویژه به فرآوری محصولات استراتژیک کشاورزی خراسان جنوبی

 1400شهریور  31رشنبه چها 11:20 - شبستان

وی با تأکید بر این که این محصولات، نمونه های مشابهی در دیگر مناطق ندارند، متذکر 

شد: باید با تشکیل جلسه ویژه ای با حضور سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل استاندارد، 

 و  دانشگاهی جهاددانشگاه علوم پزشکی، 

  سایت دیگر: ۴

 1400شهریور  31چهارشنبه  13:0۱ - خبرگزاری برنا
 استاندار خراسان جنوبی:

 محصولات استراتژیک استان را خاص ببینید

 1400شهریور  31چهارشنبه  13:31 - ایسنا
 جنوبی:استاندار خراسان 

 محصولات استراتژیک خراسان جنوبی را خاص ببینید

 1400شهریور  31چهارشنبه  13:4۹ - خبرگزاری تسنیم

 استاندار خراسان جنوبی: ایده های برتر دانش آموزی استان باید به مرحله تولید برسند

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۲:11 - باشگاه خبرنگاران

 آموزی گزینه های روی میز توسعه خاورانایده های دانش 

 

 جشنواره های علمی شبهه ناک همچنان ادامه دارد/ جای خالی برخورد قاطع

 0014شهریور  31چهارشنبه  11:1۹ - ایسنا

http://shabestan.ir/detail/News/1097164
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1237075
https://www.isna.ir/news/1400063123467/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/31/2577027/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%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%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/7903607/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400063123254/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D9%87-%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF


 

 

 

 

2۲ 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

نکته دیگر آنکه در وبسایت این جشنواره اعلام شده که پیرو پیگیری های مجدانه دبیرخانه 

جشنواره، آثار پذیرش شده در مرحله داوری اولیه جشنواره علامه جعفری در پایگاه مرکز 

 نمایه خواهد شد  دانشگاهی جهاداطلاعات علمی 

 

 سلسله نشست های تخصصی گردشگری برگزار می شود

 1400شهریور  31چهارشنبه  11:03 - جهاد دانشگاهی کشور

به مناسبت گرامیداشت روز گردشگری، سلسله  جهاددانشگاهیپژوهشکده گردشگری 

اجتماعی توسعه  –نشست های تخصصی گردشگری با عناوین زیرساختهای فرهنگی 

 رضوی درگردشگری در استان خراسان رضوی ؛ رفتار اقتصادی گردشگران استان خراسان 

شرایط کرونا و شناسایی و معرفی پتانسیل های گردشگری طبیعی استان خراسان رضوی را با هدف بررسی 

 وضعیت گردشگری استان در تاریخ های سوم، چهارم و ششم مهرماه برگزار می نماید، 

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  04یکشنبه  13:23 - ایسنا

 به مناسبت روز جهانی گردشگری مسجد النبی قزوین

 

 مسابقه اربعینی ها توسط جهاددانشگاهی استان مرکزی برگزار می شود

 1400شهریور  31چهارشنبه  10:۹۱ - جهاد دانشگاهی کشور

استان مرکزی؛ مجتبی غلامی معاون فرهنگی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

استان مرکزی در خصوص مسابقه اربعینی ها گفت: همزمان با اربعین  جهاددانشگاهی

http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/36056/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/photo/1400070402338/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://acecr.ac.ir/fa/news/36055/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%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-%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


 

 

 

 

2۱ 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

تان اس جهاددانشگاهیازمان دانشجویان حسینی مسابقه ای تحت عنوان اربعینی ها به همت کانون مهدویت س

 برگزار می شود

 

 مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس از سوی جهاددانشگاهی استان کرمان برگزار شد

 1400شهریور  31چهارشنبه  10:40 - ایکنا

به گزارش ایکنا از کرمان، مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس به همت معاونت فرهنگی 

شهریورماه با حضور رئیس  31استان کرمان امروز چهارشنبه  جهاددانشگاهی

استان کرمان و سردار محمدرضا حسنی سعدی از رزمندگان دفاع مقدس  جهاددانشگاهی

 استان کرمان برگزار شد جهاددانشگاهیدر سالن شهید کاظمی 

 

 مرکز واکسیناسیون مصلی جمعه شهر بوشهر

 1400شهریور  31چهارشنبه  10:21 - ایسنا

بوشهر و دانشگاه علوم  دانشگاهی جهادمرکز واکسیناسیون مصلی جمعه بوشهر که با همت 

فقیه در استان و و امام جمعه بوشهر پزشکی بوشهر و همچنین حمایت های نماینده ولی 

دوز تزریق واکسن می تواند نقش مهم  1۹00بنا نهاده شده است با ظرفیت روزانه بیش از 

 و بسزایی در تسریع روند واکسیناسیون داشته است

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  31چهارشنبه  11:34 - خلیج فارس

 تصاویر/ مرکز واکسیناسیون مصلی شهر بوشهر

https://iqna.ir/fa/news/3999239/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%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/1400063123179/%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-%D9%85%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://pgnews.ir/module/news/419250/


 

 

 

 

2۵ 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 1400شهریور  31چهارشنبه  14:33 - جنوب نیوز

 تصاویر/ مرکز واکسیناسیون مصلی شهر بوشهر

 1400 شهریور 31چهارشنبه  16:04 - دشستان بزرگ

 تصاویر/ مرکز واکسیناسیون مصلی شهر بوشهر

 

 مدیر گلزار شهدای کرمان:

 آزادگان ما در دوران اسارت به نظام وفادار بوده و آبروی ملت را حفظ کردند

 1400شهریور  31چهارشنبه  10:1۵ - سناای

شهریورماه در مراسم گرامیداشت هفته  31سردار محمدرضا حسنی سعدی صبح امروز 

استان کرمان با حضور کارکنان  جهاددانشگاهیدفاع مقدس که به همت معاونت فرهنگی 

یی ها، این نهاد برگزار شد، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس زمان تجلیل و تکریم از زیبا

 هزار آزاده است 42هزار جانباز و  ۹۹0هزار شهید،  22۲شجاعت ها، رشادت ها و افتخار آفرینی 

 

 دوز واکسن کرونا در مصلی جمعه بوشهر ۱255تزریق روزانه 

 1400یور شهر 31چهارشنبه  10:10 - ایسنا

علی احمدی زاده اظهار کرد: در راستای سرعت بخشیدن به فرایند واکسیناسیون کووید 

 دانشگاهی جهادو ارائه خدمات به صورت شبانه روزی مرکز واکسیناسیون به همت  1۵

بوشهر در مصلی جمعه با حمایت های نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر راه 

 اندازی شد

http://www.jonoubnews.ir/fa/news/245258/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%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-%D9%85%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://www.dbpress.ir/64978
https://www.isna.ir/news/1400063123178/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7
https://www.isna.ir/news/1400063123163/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

  ت دیگر:سای ۱۱

 1400شهریور  31چهارشنبه  10:21 - اتحاد خبر

 دوز واکسن کرونا در مصلی جمعه بوشهر 1۹00تزریق روزانه 

 1400شهریور  31چهارشنبه  11:03 - خبرگزاری مهر
 رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر:

 مرکز واکسیناسیون راه اندازی می کند 6جهاد دانشگاهی استان بوشهر 

 1400شهریور  31چهارشنبه  11:22 - فکر شهر

 مرکز واکسیناسیون راه اندازی می کند 6هی استان بوشهر جهاد دانشگا

 1400شهریور  31چهارشنبه  11:2۱ - خلیج فارس

 مرکز واکسیناسیون راه اندازی می کند 6جهاد دانشگاهی بوشهر 

 1400شهریور  31چهارشنبه  12:1۵ - باشگاه خبرنگاران

 فعال است 24مرکز واکسیناسیون مصلای بوشهر تا ساعت 

 1400شهریور  31چهارشنبه  13:1۱ - پایگاه خبری پیغام

 فعال است 24مرکز واکسیناسیون مصلای بوشهر تا ساعت 

 1400شهریور  31چهارشنبه  13:33 - گام خبر

 فعال است 24مرکز واکسیناسیون مصلای بوشهر تا ساعت 

 1400شهریور  31چهارشنبه  14:33 - جنوب نیوز

 مرکز واکسیناسیون راه اندازی می کند 6جهاد دانشگاهی بوشهر 

 1400شهریور  31چهارشنبه  16:04 - دشستان بزرگ

 مرکز واکسیناسیون راه اندازی می کند 6جهاد دانشگاهی بوشهر 

 1400شهریور  31چهارشنبه  20:03 - خارگ نیوز

 فعال است 24مرکز واکسیناسیون مصلای بوشهر تا ساعت 

 1400مهر  01پنجشنبه  0۱:4۹ - خبرگزاری صدا و سیما

 24الیت مرکز واکسیناسیون مصلای بوشهر تا ساعت فع

 

 دوره هفتم جشنواره داستان کوتاه دانشجویی برگزار می شود

http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/152250
https://www.mehrnews.com/news/5310815/%D8%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%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DB%B6-%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%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.fekrshahr.ir/node/97010
https://pgnews.ir/module/news/419245/
https://www.yjc.news/fa/news/7903240/%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-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DB%B2%DB%B4-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://peigham.ir/shownews.aspx?id=131182
http://gamkhabar.ir/?news_id=103486
http://www.jonoubnews.ir/fa/news/245259/%D8%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%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DB%B6-%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%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.dbpress.ir/65003
https://www.khargnews.ir/fa/news/34705/%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-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DB%B2%DB%B4-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.iribnews.ir/fa/news/3228518/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%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-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DB%B2%DB%B4
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 1400شهریور  31چهارشنبه  10:10 - ایکنا

جشنواره داستان کوتاه درباره زیست دانشجویی )داستان هایی  به گزارش ایکنا، دوره هفتم

براساس زندگی دانشجویی جذابیت ها، دشواری ها و مسائل آن( برگزار می شود ... ... علاقه 

 lucمهرماه فرصت دارند آثار خود را به نشانی  20مندان تا 

 

 نفر در بوشهر ۲5۲5واکسیناسیون روزانه 

 1400ر شهریو 31چهارشنبه  10:03 - سپاس

در شهر بوشهر سه مرکز و در  جهاددانشگاهیاستان بوشهر؛ ... احمدی زاده گفت:  دانشگاهی جهادتوسط 

شهرستان های دشتی، دشتستان، کنگان و گناوه هم هرکدام یک مرکز واکسیناسیون دارد که روزانه فقط در 

 دوز واکسن تزریق خواهد شد 2020شهر بوشهر بالغ بر 

 

 ی وضعیت مسابقات قرآن اوقاف مرکزینشست بررس |عکس 

 1400شهریور  31چهارشنبه  10:01 - ایکنا

 انتهای پیام

 

https://iqna.ir/fa/news/3999292/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%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%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%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
https://sepas.ir/1400/06/31/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1/
https://iqna.ir/fa/news/3999283/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%7C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 تخمدانی در مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی استان اردبیل PRPآغاز استفاده از 

 1400شهریور  31چهارشنبه  0۵:۹۵ - جهاد دانشگاهی کشور

استان اردبیل، دکتر الهام فیروزی ،متخصص زنان  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

استان اردبیل با اعلام این خبر افزود: این  دانشگاهی جهادو زایمان مرکز درمان ناباروری 

ی از بیماران این مرکز که ناباروری در زمینه روش اخیرا برای کمک به درمان نازایی در یک

کاهش ذخیره تخمدانی و اختلال تخمک گذاری داشت مورد استفاده قرار گرفت و امیدواریم که نتایج مثبت 

 در پی داشته باشد

 

 امکانات، رشته ها و تسهیلات |دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان 

 1400شهریور  31چهارشنبه  0۵:2۱ - آنا

 تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی آبادان  -

 تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی ایران  -

  دانشگاهی جهادبرگزاری دوره های آموزش پزشکی و مهارتی زیر نظر  -

 مرکز خدمات مشاوره و روانشناختی  -

شهید بهشتی، طالقانی و ولی عصر و درمانگاه های معاونت بهداشتی قراردادهای آموزشی با سه بیمارستان  -

 درمانگاه  ۵حدود 

 

تلاش جهادگران جهاددانشگاهی برای کشف اطلاعات محرمانه ارتش عراق با اجرای پروژه 

 رحمت

http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/36051/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-prp-%D8%AA%D8%AE%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://www.ana.press/news/606856/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 1400شهریور  31چهارشنبه  0۵:24 - جهاد دانشگاهی کشور

، مهندس کوروس حمزه، رییس اسبق سازمان جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

صنعتی شریف و عضو هیئت علمی این واحد هم زمان با آغاز هفته دفاع  جهاددانشگاهی

 جهاددانشگاهین مقدس به تشریح پروژه کاملاً محرمانه و سری رحمت توسط جهادگرا

صنعتی شریف در دوران دفاع مقدس پرداخت؛ پروژه ای که در میان ده ها پروژه دفاعی این سازمان، در 

 شکست دشمن تادندان مسلح و پیروزی جمهوری اسلامی ایران، بیشترین نقش و تأثیر را داشته است

 

 تقویت دید چشم با مارچوبه

 1400شهریور  31چهارشنبه  0۵:1۵ - جهاد دانشگاهی کشور

حسن پویان با اشاره خراسان جنوبی، مهندس م جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

به این که مارچوبه را با نام هایی چون هلیون و هلگون نیز می شناسند، افزود: طبیعت آن 

 کمی گرم و خشک است و در بیماری استسقا اثرات درمانی مفیدی دارد

 

 برگزاری جلسات مشاوره طرح توسعه مشاغل خانگی در جهاددانشگاهی قم

 1400شهریور  31چهارشنبه  0۱:۹2 - ایکنا

به گزارش ایکنا از قم، جلسه مشاوره با موضوع شبکه سازی پیشران های طرح ملی توسعه 

واحد استان قم  جهاددانشگاهیشهریورماه، در  31مشاغل خانگی استان قم صبح امروز، 

پیشران های  به همت دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی قم با حضور دو نفر از

 تولیدی پوشاک محمد حضائر و طیبه مستوفی برگزار شد

http://acecr.ac.ir/fa/news/36038/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA-
http://acecr.ac.ir/fa/news/36046/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8%D9%87
https://iqna.ir/fa/news/3999244/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%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%82%D9%85
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  31چهارشنبه  10:3۱ - ایسنا

 به دنبال شبکه سازی کسب وکارها هستیم

 1400شهریور  31چهارشنبه  12:43 - تابناک قم

 به دنبال شبکه سازی کسب وکارها هستیم

 

 "روسیه"تا  "حمام کهنه بهار"عشق و تلاش از 

 1400شهریور  31چهارشنبه  0۱:34 - ایسنا

او ادامه می دهد: قالی های ما بیشتر به کشور روسیه صادر می شود اما خودمان در صادرات 

اری ک دانشگاهی جهادنقشی نداریم و فقط تولیدکننده هستیم، از سال گذشته به همت 

 ۹0حال حاضر برای را شروع کردیم و حالا مواد اولیه را نیز خودمان تولید می کنیم، در 

 ساله اشتغالزایی کرده ایم 60ساله تا  6نفر در همه رده های سنی از 

 

کاهش خطای تشخیص سلول های سرطانی با ابزار محققان کشور/ثبت اختراع گرنت شده 

 در آمریکا

 1400شهریور  31چهارشنبه  02:44 - ایسنا

وی اضافه کرد: همچنین با توجه به مطالعه بالینی صورت گرفته توسط تیم تحقیقاتی ما، 

پژوهشکده سرطان "و  "خاتم"، "شهدای تجریش"در بیمارستان های  PDCدستگاه 

ر پدیده در مورد بیماران شیمی درمانی شده چون بافت آنها دچا "جهاددانشگاهیپستان 

PC (Partnec Cgnkrieha را مشکل می کند، استفاده از )( شده و بررسی پاتولوژی )مخصوصا فروزنPDC 

https://www.isna.ir/news/1400063123206/%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
http://tabnakqom.ir/fa/news/995783/%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.isna.ir/news/1400063123044/%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://www.isna.ir/news/00061773221/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

درصدی تشخیص مارجین  33در کنار پاتولوژی پرمننت به عنوان ابزار تشخیصی مکمل، باعث کاهش خطای 

 های درگیر در داخل بدن بیماران شده است

  سایت دیگر: 2

 1400شهریور  31چهارشنبه  03:04 - فصل تجارت

 کاهش خطای تشخیص سلول های سرطانی با ابزار محققان کشور/ثبت اختراع گرنت شده در آمریکا

 1400شهریور  31چهارشنبه  11:33 - دانا

 کاهش خطای تشخیص سلول های سرطانی با ابزار محققان کشور/ثبت اختراع گرنت شده در آمریکا

 1400 شهریور 31چهارشنبه  14:01 - خوزنا

 کاهش خطای تشخیص سلول های سرطانی با ابزار محققان کشور

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۹:4۹ - اتحاد خبر

 کاهش خطای تشخیص سلول های سرطانی با ابزار محققان کشور/ثبت اختراع گرنت شده در آمریکا

 1400مهر  01پنجشنبه  0۱:02 - روزنامه سپید

 هش خطای تشخیص سلول های سرطانی با ابزار محققان کشور ثبت اختراع گرنت شده در آمریکاکا

 

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان:

 سیاست ها در بخش مصرف آب کشاورزی همدان نیازمند تغییر

 1400شهریور  30سه شنبه  23:۹2 - پایگاه خبری قلم

م نامه سه جانبه طرح داناب بین شرکت اب منطقه ای همدان، اداره کل گفتنی است؛ در پایان این مراسم تفاه

 همدان منعقد شد جهاددانشگاهیاموزش و پرورش استان و 

 

 اولویت های فرهنگی سیستان و بلوچستان بررسی شد

https://www.fasletejarat.com/Fa/News/521718/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://danakhabar.com/fa/news/1260730/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://www.khoozna.ir/view-117161-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%20%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.html
http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/152243
http://sepidonline.ir/d/86723-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7.html
https://qalamna.ir/fa/news/393707/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 1400شهریور  30سه شنبه  23:22 - ایرنا

ران کل آموزش و پرورش و میراث فرهنگی، گردشگری و در این نشست همچنین مدی

صنایع دستی، رییس خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر شورای 

هماهنگی تبلیغات اسلامی، مدیرکل اسناد و کتابخانه ملی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه، 

گی، دینی، قرآنی، آموزشی، رسانه ای، گردشگری و سایر اعضا در ارتباط با مسائل فرهن دانشگاهی جهادرییس 

 و سایر حوزه ها مطالبی ارائه کردند

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  31چهارشنبه  0۵:4۹ - باشگاه خبرنگاران

 اولویت های فرهنگی سیستان و بلوچستان بررسی شد

 

 نامه شتابدهی کسب و کارهای فناورانه جوانان در ایلاماخذ تأییدیه فاز سوم بر

 1400شهریور  30سه شنبه  1:342 - جهاد دانشگاهی کشور

واحد استان ایلام، سید غلامرضا حسینی، رئیس  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

واحد استان ایلام با اشاره به اجرای موفق برنامه شتابدهی کسب و کارهای  دانشگاهی جهاد

ی فاز سوم در این مرکز اظهار کرد: اجرا 1400-13۵۵فناورانه جوانان در ایلام در سال 

)شکوفایی( این برنامه پس از اجرای فازهای اول )ترویج( و دوم )نوآوری( از نظر کمی و کیفی مورد تأیید اداره 

 کل ورزش و جوانان استان ایلام قرار گرفت و تأییدیه کتبی اجرای موفق این برنامه دریافت شد

 

vn مراسمی در آرامگاه سعدی انجام شد؛ 

https://www.irna.ir/news/84479423/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%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-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/7902963/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%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-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://ilam.acecr.ac.ir/fa/news/36040/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%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


 

 

 

 

3۲ 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 ن دلیل نبودن نبود در شیرازرونمایی از کتاب ندید

 1400شهریور  30سه شنبه  1۱:0۵ - ایلنا

به گزارش ایلنا در خلال مراسم شب شعر دفاع مقدس و با حضور سهرابی مدیرکل فرهنگ 

لامی فارس ، سرهنگ کوشکی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع و ارشاد اس

شیراز و تنی چند از فرهیختگان شعر و  دانشگاهی جهادمقدس ، خالصی معاون فرهنگی 

 ادب پارسی ، از مجموعه شعر ندیدن دلیل نبودن نبود رونمایی به عمل آمد

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  30سه شنبه  22:30 - راستین آنلاین

 رونمایی از کتاب ندیدن دلیل نبودن نبود در شیراز

 1400شهریور  31چهارشنبه  0۵:01 - خبرگزاری مهر

 کتاب ندیدن دلیل نبودن نبود در شیراز منتشر شد

 

 ید صبوری معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی؛ر سالن شه

 شش فینالیست پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای مشخص شدند

 1400شهریور  30سه شنبه  1۲:4۹ - روزنامه بازار کار

 30مرحله نیمه نهایی پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای ، سه شنبه 

 برگزار شد جهاددانشگاهیشهریور در سالن شهید صبوری معاونت فرهنگی 

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  31چهارشنبه  0۱:46 - برخط نیوز

 فینالیست های پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای مشخص شدند

 1400شهریور  31چهارشنبه  0۱:۹6 - ایسنا

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1134319-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://rastinonline.ir/culture/14401
https://www.mehrnews.com/news/5310603/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/348036/%D8%B4%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/163228764821/the-finalists-of-the-fifth-national-three-minute-dissertation-competition-were-determined
https://www.isna.ir/news/1400063123054/%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 فینالیست های مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای مشخص شدند

 1400شهریور  31چهارشنبه  0۵:26 - انشگاهی کشورجهاد د

 شش فینالیست پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای مشخص شدند

 

 مدیرکل ورزش و جوانان استان خبرداد

 درصدی ازدواج در گلستان ۱1افزایش 

 1400شهریور  30سه شنبه  16:40 - ایسنا

بازان و کارکنان وظیفه طرح مهارت آموزی سر دانشگاهی جهادوی بیان کرد: با همکاری 

 نفر در استان اجرا شد 600نیروهای مسلح برای بیش از 

 

 سرباز توسط جهاددانشگاهی خراسان جنوبی ۱55هزار و  ۴آموزش بیش از 

 1400شهریور  30سه شنبه  16:33 - جهاد دانشگاهی کشور

خراسان جنوبی، جلال الدین صادقی رییس  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 33۱۵شهریور ماه گفت: در مرحله دوم این طرح  30خراسان جنوبی  جهاددانشگاهی

 اند سرباز وظیفه دوره های آموزشی و توانمندسازی را با موفقیت گذرانده 

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  31چهارشنبه  0۲:42 - ایسنا
 توسط جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی صورت گرفت؛

 "سرباز مهارت"سرباز در طرح  4100آموزش بیش از 

http://acecr.ac.ir/fa/news/36048/%D8%B4%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400063022756/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://acecr.ac.ir/fa/news/36036/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%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%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/1400063123005/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B1%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%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 1400شهریور  31چهارشنبه  0۱:31 - خبرگزاری صدا و سیما
 در مرحله سوم طرح ملی سرباز ماهر

 سرباز در طرح سرباز مهارت در خراسان جنوبی 4100آموزش بیش از 

 1400شهریور  31چهارشنبه  0۱:4۹ - باشگاه خبرنگاران

 سرباز در طرح سرباز ماهر 100هزار و  4آموزش بیش از 

 

 در آستانه برگزاری سی وچهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان مطرح شد

 ارتقای فرهنگ شهروندان در سایه جشنواره

 1400شهریور  30سه شنبه  16:21 - روزنامه اصفهان امروز

 

 نیم شهر را سهم کودکان هم بدا ٭

ادامه داد:  دانشگاهی جهاداین دانش آموخته دکتری جامعه شناسی و عضو هیئت علمی 

 کودکان درک متفاوتی از جهان دارند و نیاز است که درک متفاوتشان به رسمیت شناخته شود

 

 پیشتازی لرستان دراجرای طرح شتاب دهی و کسب و کارهای فناآورانه جوانان استان؛

معاون امور جوانان ورزش "مجید زهره ای "نشگاهی لرستان از عملکرد تقدیر رییس جهاد دا

 و جوانان استان

 1400شهریور  30سه شنبه  16:1۵ - خبرگزاری برنا

http://www.iribnews.ir/fa/news/3227421/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B1%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%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%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
https://www.yjc.news/fa/news/7902805/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%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
http://esfahanemrooz.ir/774504-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87.html
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1236706
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

لرستان با  گاهیجهاددانشبه گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ امین سلاحورزیان رییس 

اهدای لوح سپاس ازعملکرد مجید زهره ای معاون امور جوانان ورزش وجوانان لرستان به 

دلیل پیشتازی لرستان در اجرای برنامه شتاب دهی و کسب و کارهای فناورانه جوانان 

 استان تقدیرکرد

 

 کنترل بیماری آلزایمر و کاهش علائم تحریک پذیری با داروی گیاهی ملیتروپیک

 1400شهریور  30سه شنبه  16:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

، دکتر رضا غفارزادگان جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی 

 ۱با اشاره به این که در ایران حدود  جهاددانشگاهیرییس پژوهشکده گیاهان دارویی 

  سایت دیگر: ۴

 1400شهریور  31چهارشنبه  0۲:۹۱ - ایسنا
 رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی عنوان کرد

 کنترل بیماری آلزایمر و کاهش علائم تحریک پذیری با داروی گیاهی ملیتروپیک

 1400شهریور  31چهارشنبه  0۱:04 - برخط نیوز

 کنترل بیماری آلزایمر و کاهش علائم تحریک پذیری با داروی گیاهی ملیتروپیک

 1400شهریور  31چهارشنبه  0۵:43 - جهانی پرس
 رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی عنوان کرد

 کنترل بیماری آلزایمر و کاهش علائم تحریک پذیری با داروی گیاهی ملیتروپیک

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۹:22 - خوزنا

 کنترل بیماری آلزایمر و کاهش علائم تحریک پذیری با داروی گیاهی ملیتروپیک

 

http://acecr.ac.ir/fa/news/36034/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%DA%A9
https://www.isna.ir/news/1400063123017/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/163228506468/control-of-alzheimer-s-disease-and-reduce-the-symptoms-of-irritability-with-multitropic-herbal-medicine
http://www.jahanipress.ir/NSite/FullStory/?Serv=205&SGr=314&Id=272387
http://www.khoozna.ir/view-117165-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A2%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9%20%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%DA%A9.html
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 هیچ نهادی در برگزاری مسابقات پایان نامه سه دقیقه ای از ما حمایت نکرد

 1400شهریور  30سه شنبه  1۹:12 - ایکنا

به گزارش خبرنگار ایکنا، مرحله نیمه نهایی پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه 

 جهاداز سوی سازمان انتشارات  1400دقیقه ای، امروز سه شنبه سی ام شهریور ماه 

 و با حضور سه گروه، برگزار شد دانشگاهی

 

 ایی مسابقات پایان نامه سه دقیقه ای معرفی شدندنفرات برتر مرحله نیمه نه

 1400ریور شه 30سه شنبه  1۹:06 - ایکنا

به گزارش خبرنگار ایکنا، مرحله نیمه نهایی پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه 

و با  دانشگاهی جهاددقیقه ای امروز، سه شنبه، سی ام شهریور از سوی سازمان انتشارات 

 حضور سه گروه برگزار شد

 

 اهی خراسان شمالیآغاز نام نویسی ترم پاییز مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگ

 1400شهریور  30سه شنبه  14:46 - ایسنا

جاد اشتغال و با ارایه مدرک وی ادامه داد: این دوره های تخصصی، مهارتی و با رویکرد ای

 برگزار می شود جهاددانشگاهیمعتبر و قابل ترجمه 

https://iqna.ir/fa/news/3999087/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3999082/%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400063022644/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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   1400شهریور ماه  31تا  16

 

 هزار دانش آموز و معلم استان همدان پایان یافت 05طرح داناب با مشارکت 

 1400شهریور  30سه شنبه  14:4۹ - ایرنا

استان همدان نیز در این آیین گفت: طرح ملی دانش آموزی نجات  جهاددانشگاهیرییس 

آب )داناب( با مشارکت برخی از دستگاه های همچون اداره کل آموزش و پرورش و شرکت 

ن اجرا شده آب منطقه ای به منظور آموزش و ارتقای فرهنگ عمومی به ویژه دانش آموزا

 است

  سایت دیگر: 2

 1400شهریور  30سه شنبه  16:۹۹ - موج
 عاون متوسط اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

س روستایی در مدرسه در طرح نجات آب های زیر زمینی مشارکت کردند/ حضور دانش آموزان مدار 400

 داناب برجسته بود

 1400شهریور  30سه شنبه  1۱:10 - نصیر نیوز

 هزار دانش آموز و معلم استان همدان پایان یافت 60طرح داناب با مشارکت 

 1400شهریور  31نبه چهارش 0۵:03 - نافع

 درصد متوفیان سوانح جاده ای استان همدان موتورسوار هستند 3۹

 1400شهریور  31چهارشنبه  12:46 - خبرگزاری صدا و سیما

 هزار دانش آموز در همدان 60ب با مشارکت طرح ملی دانا

 1400شهریور  31چهارشنبه  1۲:34 - رکنا

 هزار دانش آموز و معلم استان همدان پایان یافت 60ح داناب با مشارکت طر

 

 اعلام فراخوان ثبت نام رشته های علوم قرآنی در جهاددانشگاهی کردستان

https://www.irna.ir/news/84478779/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-398192
https://www.nasirnews.ir/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2/
http://nafee.ir/news/41915/%DB%B3%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3227839/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-52/723004-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
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 1400شهریور  30سه شنبه  14:42 - ایکنا

کردستان، در گفت  جهاددانشگاهیطیبه فرشادان، مدیر مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت 

ر د جهاددانشگاهیوگو با ایکنا از کردستان، اظهار کرد: مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت 

ی آموزشی برگزار مراستای ارتقای سطح فرهنگ قرآنی و ترویج و انس بیشتر با قرآن دوره 

 کند

 

 فینالیست های نخستین دوره مسابقات کتاب سه دقیقه ای مشخص شدند

 1400شهریور  30سه شنبه  13:۹۱ - جهاد دانشگاهی کشور

، مرحله نیمه نهایی نخستین جهاددانشگاهیبط عمومی سازمان انتشارات به گزارش روا

 شرکت کننده در دو گروه برگزار شد ۱دوره مسابقات کتاب سه دقیقه ای با رقابت 

 

 اثرات درمانی متعدد بامیه

 1400شهریور  30سه شنبه  13:۹۹ - ایسنا

، بامیه، مفاصل را نرم دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی 

 وگیری می کندمی کند و از رماتیسم و آرتروز نیز جل

  سایت دیگر: 1

 1400شهریور  30سه شنبه  13:۹۱ - برخط نیوز

 اثرات درمانی متعدد بامیه

https://iqna.ir/fa/news/3999101/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://acecr.ac.ir/fa/news/36029/%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400063022562/%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://www.barkhat.news/technology/163221630244/numerous-therapeutic-effects-of-okra
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 1400شهریور  30سه شنبه  14:2۹ - تجارت آنلاین

 اثرات درمانی متعدد بامیه

 1400شهریور  30سه شنبه  1۹:۹0 - شیعه نیوز

 ی با اثرات درمانی متعدد بامیهآشنای

 1400شهریور  31چهارشنبه  0۵:43 - جهانی پرس

 اثرات درمانی متعدد بامیه

 1400شهریور  31چهارشنبه  16:22 - خوزنا

 اثرات درمانی متعدد بامیه

 1400مهر  01پنجشنبه  00:16 - زنجان سحر

 آشنایی با اثرات درمانی متعدد بامیه

 1400مهر  02جمعه  02:1۲ - ناطقان

 اثرات درمانی متعدد بامیه

 

 رهنگی سازمان جهاد دانشگاهی استان:معاون ف

 نمایشگاه مجازی عکس دفاع مقدس در آذربایجان شرقی برگزار می شود

 1400شهریور  30سه شنبه  13:16 - ایسنا

حد حاجی بلند در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به برگزاری نمایشگاه مجازی عکس، اظهار ا

استان در بستر شبکه  جهاددانشگاهیکرد: این نمایشگاه توسط معاونت فرهنگی سازمان 

 iengerhkاجتماعی اینستاگرام با شناسه های 

  سایت دیگر: ۸

 1400ریور شه 30سه شنبه  13:42 - ایکنا

 نمایشگاه مجازی عکس دفاع مقدس برپا می شود

 1400شهریور  30سه شنبه  14:۹1 - تبریزمن
 معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی استان:

http://tejaratonline.ir/fa/news/180509/%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://www.shia-news.com/fa/news/260759/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://www.jahanipress.ir/NSite/FullStory/?Serv=202&SGr=311&Id=272388
http://www.khoozna.ir/view-117168-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87.html
https://zanjansahar.ir/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87/
http://nateghan.ir/fa/news/287398/%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://www.isna.ir/news/1400063022501/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3999081/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://tabrizeman.ir/1400/06/30/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C/
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 نمایشگاه مجازی عکس دفاع مقدس در آذربایجان شرقی برگزار می شود

 1400شهریور  30سه شنبه  1۱:14 - بسیج
 معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی:

 نمایشگاه مجازی عکس دفاع مقدس در آذربایجان شرقی برگزار می شود

 1400شهریور  31چهارشنبه  12:0۲ - دسخبرگزاری دفاع مق
 معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی استان خبر داد؛

 برگزاری نمایشگاه مجازی عکس دفاع مقدس در آذربایجان شرقی

 1400مهر  01پنجشنبه  16:11 - ایرنا

 نمایشگاه عکس دفاع مقدس در مهاباد گشایش یافت

 1400مهر  01پنجشنبه  20:31 - خبرگزاری صدا و سیما

 برپایی نمایشگاه عکس دفاع مقدس در مهاباد

 1400مهر  02جمعه  01:10 - پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
 اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی برگزار شد؛در 

 نمایشگاه مجازی عکس یاد یاران ویژه گرامیداشت هفته دفاع مقدس

 1400مهر  04یکشنبه  13:3۹ - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 نمایشگاه عکس رزمندگان هشت سال جنگ تحمیلی در شهرستان خلخال

 

 مدیرمسئول گروه رادیویی آوان:

 رادیو آوان جشنواره نویسندگان جوان را برگزار می کند

 1400شهریور  30سه شنبه  13:03 - ایسنا

المیرا طارقی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: گروه رادیویی آوان با نظارت سازمان 

در بسترهای مجازی از  13۵۵آذرماه  16خراسان رضوی از  جهاددانشگاهیدانشجویان 

 جمله، کست باکس، اینستاگرام و

http://basijnews.ir/fa/news/9374732/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://defapress.ir/fa/news/479105/%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-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%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.irna.ir/news/84481252/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://www.iribnews.ir/fa/news/3229243/%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://news.mrud.ir/news/98034/%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%DA%98%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ardebil.farhang.gov.ir/fa/news/598702/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84
https://www.isna.ir/news/1400063022481/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 

 جهاددانشگاهیاستفاده مراکز علمی کاربردی گلستان از سامانه آموزش مجازی امجد 

 1400ریور شه 30سه شنبه  12:۹6 - جهاد دانشگاهی کشور

واحد استان گلستان؛ امیرحسین تناور گفت: در  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

حوزه آموزش های تخصصی کوتاه مدت، دو مرکز آموزشی در گرگان و گنبدکاووس فعالیت 

 گروه می پردازند ۲دارند که به ارائه دوره های آموزشی در 

 

 مرکزی:رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان 

کارخانه نوآوری آفتاب ماشین سازی اراک بستری کارآمد برای صاحبان ایده در استان 

مرکزی است / برگزاری استارتاپ گرایندها در راستای رسالت مراکز و کارخانه های نوآوری 

 است

 1400شهریور  30سه شنبه  12:۹3 - خبرگزاری برنا

اراک با موضوع کسب و  دانشگاهی جهادمراکز نوآوری به این شرح هستند؛ مرکز نوآوری 

کارهای اینترنتی، مرکز نوآوری ماشین سازی اراک با موضوع جوش، مرکز نوآوری هپکو با 

در بستر  موضوع ماشین آلات راه سازی، مرکز نوآوری فرماندهی انتظامی با موضوع امنیت

فضای مجازی و مرکز نوآوری آلومینیوم با موضوع متالورژی آلومینیوم کارایی و اثرگذاری این مراکز را چگونه 

 ارزیابی می کنید؟ 

http://golestan.acecr.ac.ir/fa/news/36017/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%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-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AC%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
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1236512
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 

 توسط انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین صورت گرفت

 انتشار کتابی که نحوه الهام از طبیعت در معماری را بررسی می کند

 1400شهریور  30سه شنبه  12:4۱ - ایسنا

قزوین خاطرنشان کرد: در این نوشتار نیز با نگاهی  دانشگاهی جهادمدیر اجرایی انتشارات 

ویژه به این بخش و با بهره گیری از الگوریتم های حاصل از الگوهای طبیعی تلاش بر این 

الگوریتم های پرکاربرد در است ابتدا بررسی دقیقی از نحوه الهام از طبیعت و عملکرد 

 معماری و شهرسازی صورت گیرد

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  30سه شنبه  12:۹0 - برخط نیوز

 ار کتابی که نحوه الهام از طبیعت در معماری را بررسی می کندانتش

 

 وبینار تکنیک های تولید محتوای دیجیتال در حوزه سلامت در پلتفرم کنوا برگزار می شود

 1400شهریور  30سه شنبه  12:36 - جهاد دانشگاهی کشور

،در این کارگاه مجازی دو روزه علاوه بر آشنایی با جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

اصول اولیه تولید محتوای دیجیتال، مهارت های تبدیل محتوا به قالب های مختلف 

 متناسب با پلتفرم های آنلاین آموزش داده می شود

https://www.isna.ir/news/1400063022457/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.barkhat.news/art/163221234294/publication-of-a-book-that-examines-how-nature-is-inspired-in-architecture
http://acecr.ac.ir/fa/news/36024/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7-%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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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 

 یس جهاددانشگاهی واحد همدان خبردادرئ

 هزار دانش آموز همدانی 0۴اجرای طرح نجات آب برای 

 1400شهریور  30سه شنبه  12:16 - ایسنا

همدان افزود: ما به دنبال تغییر نگرش و مصرف آب در این طرح  جهاددانشگاهیرئیس 

سه گانه آموزشی، انگیزشی و رفتاری در این طرح بود و مبنای طرح بر هستیم و مدل 

 اساس این سه عنوان تبیین و اجرایی شد

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  30سه شنبه  1۹:۹6 - خبرگزاری صدا و سیما
 همزمان با سراسر کشور ؛

 اجرای طرح ملی دانش آموزی نجات آب در همدان

 1400شهریور  30سه شنبه  16:43 - جهاد دانشگاهی کشور

 برگزاری اختتامیه دومین دوره طرح ملی نجات دانش آموزی آب همدان

 1400شهریور  30سه شنبه  23:12 - پایگاه خبری قلم
 رییس جهاد دانشگاهی همدان:

 هزار دانش آموز استان همدان 32آغاز مرحله سوم طرح داناب با مشارکت 

 

 دیرعامل آب منطقه ای؛م

 کشت بسیاری از محصولات کشاورزی در استان همدان توجیه ندارد

 1400شهریور  30سه شنبه  12:0۲ - ایسنا

https://www.isna.ir/news/1400063022406/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B6%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.iribnews.ir/fa/news/3227002/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://acecr.ac.ir/fa/news/36037/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://qalamna.ir/fa/news/393782/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-32-%D9%87%D8%B2%D8%A7
https://www.isna.ir/news/1400063022393/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

ر از برگزیدگان این طرح با اهدای لوح تقدیر نف 20گفتنی است ؛در پایان این آئین از 

تجلیل شد و همچنین تفاهم نامه آغاز به کار سومین طرح داناب به امضای مدیرعامل 

همدان  دانشگاهی جهادشرکت آب منطقه ای همدان، مدیرکل آموزش و پرورش و رئیس 

 رسید

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  30سه شنبه  13:04 - روزنامه همدان پیام

 فشار بی رویه بخش کشاورزی بر آب های زیرزمینی

 

 دردسرهای تست کرونا با بیمه در بوشهر/ تامین اجتماعی اعتبار ندارد!

 1400شهریور  30سه شنبه  12:0۹ - خلیج فارس

هزارتومانی به عنوان هزینه آزاد  344تماس خبرنگار خلیج فارس حکایت از اعلام قیمت 

 2۲0بوشهر که تعرفه آن  دانشگاهی جهادتوسط این آزمایشگاهها داشت، جز آزمایشگاه 

 هم دولتی بودن این مرکز عنوان شد هزارتومان است و دلیل قیمت پایین تر آن

 

 تقدیر از نوجوان فداکار ایذه ای در آیین اعطای تندیس فداکاری دانشجویان

 1400شهریور  30سه شنبه  11:۹4 - ایرنا

تهران، جمال رحیمیان افزود: با هدف  دانشگاهی جهادبه گزارش معاونت فرهنگی سازمان 

ارج نهادن به این اقدام ارزشمند و زنده نگه داشتن تفکر فداکاری، ایثار و خدمت صادقانه 

http://www.hamedanpayam.com/shownews/specific/8/0xff450c12274f7a04.html
https://pgnews.ir/module/news/419022/
https://www.irna.ir/news/84478566/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B0%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

۹0 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 نوجوان فداکار ایذه ای تقدیر می شوددر یازدهمین دوره رویداد فرهنگی تندیس ملی فداکاری از این 

  سایت دیگر: ۱5

 1400شهریور  30سه شنبه  12:46 - خبرگزاری صدا و سیما

 تقدیر از نوجوان فداکار ایذه ای در آیین فداکاری

 1400شهریور  30سه شنبه  12:۹2 - ایسنا

 تقدیر از نوجوان فداکار ایذه ای در یازدهمین آیین تندیس فداکاری

 1400شهریور  30سه شنبه  13:0۹ - برخط نیوز

 تقدیر از نوجوان فداکار ایذه ای در یازدهمین آیین تندیس از خودگذشتگی

 1400شهریور  30سه شنبه  13:26 - باشگاه خبرنگاران

 فداکاری دانشجویان ایران به علی لندی اعطا می شود تندیس

 1400شهریور  30سه شنبه  13:4۹ - خبرگزاری مهر

 زدهمین آیین تندیس فداکاریتقدیر از نوجوان فداکار ایذه ای در یا

 1400شهریور  30سه شنبه  16:03 - ایلنا
 با هدف زنده نگه داشتن تفکر فداکاری و ایثار؛

 اکاری دانشجویان ایران به علی لندی اعطا می شودتندیس فد

 1400شهریور  30سه شنبه  16:۹1 - آریا

 تقدیر از نوجوان فداکار ایذه ای در آیین فداکاری

 1400شهریور  30سه شنبه  1۱:16 - خوزتاب
 نوشتاری از علی قیاص وند

 تقدیر از نوجوان فداکار ایذه ای در آیین اعطای تندیس فداکاری دانشجویان

 1400شهریور  31چهارشنبه  0۱:1۱ - بسیج

 تندیس فداکاری دانشجویان ایران به علی لندی اعطا می شود

 1400یور شهر 31چهارشنبه  1۹:23 - جهاد دانشگاهی کشور

 تقدیر از نوجوان فداکار ایذه ای در یازدهمین آیین تندیس فداکاری

 

 کشت ارگانیک مرهم کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد می شود |آفت کش های بی آفت 

 1400شهریور  30سه شنبه  11:26 - تحلیل بازار

https://www.iribnews.ir/fa/news/3226751/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B0%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400063022464/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B0%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/163221319237/appreciation-of-the-devoted-izeh-teenager-in-the-eleventh-statue-of-self-sacrifice
https://www.yjc.news/fa/news/7902021/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5310070/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B0%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-94/1134277-%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.aryanews.com/News/20210921162401983/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%B0%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.khuztab.ir/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B0%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25d8%25aa%25d9%2582%25d8%25af%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25ac%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2581%25d8%25af%25d8%25a7%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b0%25d9%2587%25e2%2580%258c%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a2%25db%258c%25db%258c
http://basijnews.ir/fa/news/9374888/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/36080/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B0%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.tahlilbazaar.com/news/107490/%D8%A2%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%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


 

 

 

 

۹1 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

کهگیلویه و بویراحمد نیز در این راستا در گفتگو با خبرنگار بازار ، گفت: آفت کش  دانشگاهی جهادرئیس 

 هایی که برای سبزیجات در سطح کشور استفاده می شود، شیمیایی هستند

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  30سه شنبه  12:۹۹ - اقتصاددان

 آفت کش های بی آفت

 

 استفاده مراکز علمی کاربردی گلستان از سامانه آموزش مجازی امجد جهاددانشگاهی

 1400شهریور  30سه شنبه  10:۹0 - جهاد دانشگاهی کشور

واحد استان گلستان؛ امیرحسین تناور گفت: در  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

حوزه آموزش های تخصصی کوتاه مدت، دو مرکز آموزشی در گرگان و گنبدکاووس فعالیت 

 گروه می پردازند ۲ئه دوره های آموزشی در دارند که به ارا

 

 تولید آب و برق از گیاهان توسط مخترع قزوینی

 1400شهریور  30سه شنبه  10:10 - ایسنا

قزوین ایده های برتر را  دانشگاهی جهاداین مخترع خاطرنشان کرد: مرکز شتابدهی 

آشنا شدم و طرح را در منش ارائه  دانشگاهی هادجفراخوان کرده بود که از آن طریق با 

موجود است امیدوارم بتوانم به موفقیت  دانشگاهی جهاددادم، با توجه به ظرفیتی که در 

 برسم

http://www.eqtesaddan.ir/%D8%A2%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%AA/
http://golestan.acecr.ac.ir/fa/news/36017/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%DB%8C%DB%B4-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400063022199/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B9-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C


 

 

 

 

۹2 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 

اختصاص تجهیزات مورد نیاز طرح توسعه مشاغل خانگی در رشته ی خیاطی به جهاد 

 دانشگاهی واحد ایلام

 1400شهریور  30سه شنبه  10:01 - جهاد دانشگاهی کشور

واحد ایلام؛ پس از برگزاری جشنواره مد و لباس  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 جهادویژه پیشرانان و متقاضیان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در رشته خیاطی در 

شوری از دستاوردهای نمایشگاه واحد استان ایلام و بازدید مسئولین استانی و ک دانشگاهی

و محصولات ارائه شده، در راستای تحقق اهداف جشنواره که ایجاد اشتغال پایدار و اتصال به بازارهای داخلی 

میلیارد  ۹و بهره مندی از ظرفیت بازارهای منطقه ای بود با پیگیری و رایزنی های ریاست محترم واحد؛ مبلغ 

واحد استان در قالب تجهیزات خیاطی و سایر تجهیزات مورد نیاز  یجهاددانشگاهریال کمک بلاعوض به 

 پیشرانان اختصاص یافت

 

 درخشش دانشجوی کردستانی در مرحله نیمه نهایی مسابقات ملی کتاب سه دقیقه ای

 1400شهریور  30سه شنبه  10:00 - ایکنا

کردستان، در گفت وگو با ایکنا از کردستان،  جهاددانشگاهیمجید آوج، معاون فرهنگی 

کتاب را یکی از مهم ترین ابزارهای کار دانشجویانی دانست و اظهار کرد: اگر دانشجویان و 

وانی مأنوس شوند هم اساتید به طور اخص و عموم جامعه به طور کلی با کتاب و کتابخ

 ارتقای فرهنگ جامعه فراهم شده و هم کشور در مسیر رشد و توسعه قرار می گیرد

http://ilam.acecr.ac.ir/fa/news/36016/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://iqna.ir/fa/news/3998953/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C


 

 

 

 

۹3 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 

 یک کارآفرین لرستانی مطرح کرد:

 فقدان ریسک پذیری؛ مانع کارآفرینی جوانان

 1400شهریور  30سه شنبه  0۵:0۵ - ایسنا

 دانشگاهی جهادهی کسب و کارهای فناورانه وی افزود: شرکت ما در مرکز نوآوری و شتابد

لرستان مشغول به فعالیت بوده و این مرکز با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان 

 قدم های خوبی در راستای توسعه فرهنگ کارآفرینی در استان برداشته است

 

ر ظهور برگزاری وبینار نقش راهپیمایی اربعین در احیای امت واحده با رویکرد وحدت د

 حضرت ولیعصر)عج(

 1400شهریور  30سه شنبه  0۵:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

استان مرکزی؛ مجتبی غلامی معاون فرهنگی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

استان مرکزی در این رابطه، گفت: همزمان با اربعین حسینی و با همکاری  جهاددانشگاهی

ار نقش راهپیمایی اربعین استان وبین جهاددانشگاهیکانون مهدویت سازمان دانشجویان 

 در احیای امت واحده با رویکرد وحدت در ظهور حضرت ولی عصر)عج( برگزار می شود

 

https://www.isna.ir/news/1400063022128/%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://acecr.ac.ir/fa/news/36014/%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-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%AC-
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 جهاددانشگاهی به واسطه فعالیت های گسترده می تواند منشا خدمات برای مردم باشد

 1400شهریور  30سه شنبه  0۱:23 - جهاد دانشگاهی کشور

آذربایجان شرقی حجت الاسلام رسول  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

شهریورماه در دیدار با رئیس  2۵برگی، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز، روز دوشنبه، 

مثبت اعضای شورای شهر آذربایجان شرقی با تاکید بر رویکرد  جهاددانشگاهیسازمان 

تبریز در خصوص مسائل علمی و پژوهشی، خاطرنشان کرد: خوشبختانه تمامی همکاران در شورای ششم به 

 واقف هستند جهاددانشگاهیاهمیت موضوع علم و تعامل با نهادهای علمی از جمله 

  سایت دیگر: 2

 1400شهریور  30سه شنبه  0۱:2۲ - ایسنا
 رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز:

 جهاددانشگاهی می تواند شورا و شهرداری را در اجرای پروژه ها یاری کند

 1400شهریور  30سه شنبه  0۱:42 - روزنامه بازار کار
 رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز:

 جهاددانشگاهی می تواند شورا و شهرداری را در اجرای پروژه ها یاری کند

 1400شهریور  30سه شنبه  0۱:۹1 - ایکنا

 جهاددانشگاهی به واسطه فعالیت های گسترده می تواند منشأ خدمات باشد

 1400شهریور  30سه شنبه  0۵:36 - تبریزمن
 رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز:

 جهاددانشگاهی می تواند شورا و شهرداری را در اجرای پروژه ها یاری کند

 1400شهریور  30سه شنبه  1۱:32 - جام جم
 رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز

 جهاددانشگاهی می تواند شورا و شهرداری را در اجرای پروژه ها یاری کند

 

 راهیابی دانشجوی گیلانی به مرحله نهایی مسابقه ملی کتاب سه دقیقه ای

http://ash.acecr.ac.ir/fa/news/36011/%D8%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%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400063022092/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/348013/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3998934/%D8%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%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
http://tabrizeman.ir/1400/06/30/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://jamejamonline.ir/fa/news/1338763/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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 1400شهریور  2۵دوشنبه  23:21 - ایکنا

به گزارش ایکنا از گیلان، نخستین دوره مسابقات کتاب سه دقیقه ای به همت سازمان 

 در سطح ملی برگزار شد دانشگاهی جهادانتشارات 

 

 رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل:

 نفر در طرح توسعه مشاغل خانگی اردبیل ۳۲55ثبت نام 

 1400شهریور  2۵دوشنبه  1۵:3۵ - ایسنا

شهریور در جلسه با سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل  2۵مهران اوچی 

مثل سال های گذشته سعی دارد با اجرای بهینه  دانشگاهی جهادبا اعلام این خبر افزود: 

 کنداین طرح ، به حُسن اعتماد مسئولان استان بهترین پاسخ را ارائه 

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  30سه شنبه  12:1۱ - خبرگزاری برنا
 رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل خبر داد:

 نفر در طرح توسعه مشاغل خانگی اردبیل 3200ثبت نام 

 

 در حال تدوین است سند توسعه روستایی خراسان رضوی

 1400شهریور  2۵دوشنبه  1۲:1۹ - ایرنا

جواد سخدری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: به استناد قانون 

برنامه ششم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها مکلف به تدوین سند توسعه 

https://iqna.ir/fa/news/3998919/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87%E2%80%8A%D8%A7%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400062921934/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%B3%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1236277
https://www.irna.ir/news/84477644/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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روستایی با تاکید بر حوزه اقتصادی و اشتغالزایی شده اند که در این راستا سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 در حال انجام این کار است دانشگاهی جهاداستان با همکاری 

  سایت دیگر: 2

 4001شهریور  2۵دوشنبه  1۲:4۹ - باشگاه خبرنگاران

 سند توسعه روستایی خراسان رضوی در حال تدوین است

 1400شهریور  2۵دوشنبه  1۱:02 - قدس آنلاین

 سند توسعه روستایی خراسان رضوی در حال تدوین است

 1400شهریور  2۵دوشنبه  61۵:۹ - خبرگزاری صدا و سیما

 سند توسعه روستایی خراسان رضوی در حال تدوین است

 1400شهریور  2۵دوشنبه  21:2۹ - روستا نیوز

 تدوین سند توسعه روستایی خراسان رضوی تا پایان سال

 1400مهر  03شنبه  13:10 - روزنامه جوان آنلاین

 سند توسعه روستایی خراسان رضوی در حال تدوین است

 

 شبکه سازی؛ رمز موفقیت طرح توسعه مشاغل خانگی در خراسان جنوبی

 1400شهریور  2۵دوشنبه  1۹:۹0 - ایسنا

ابراهیمی ادامه داد: طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی یک طرح چند جانبه بود چراکه 

به عنوان  جهاددانشگاهیکارفرمایی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و توسط 

و از سویی دیگر دستگاه نهاد توسعه ای و مداخله گر در حوزه اشتغال در حال انجام است 

 های تخصصی نیز همکاری لازم را دارند

 

 همزمان با هفته دفاع مقدس:

https://www.yjc.news/fa/news/7901028/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://qudsonline.ir/news/769821/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.iribnews.ir/fa/news/3226243/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.rustanews.ir/news/19963/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.javanonline.ir/fa/news/1062923/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400062921820/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%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
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 طرح محرومیت زدایی درقم افتتاح وکلنگ زنی می شود ۱۴۱

 1400شهریور  2۵دوشنبه  1۹:24 - ایرنا

شی تربیت کارشناس تاریخ شفاهی با محوریت دفاع مقدس نیز با وی افزود: کارگاه آموز

و با همکاری کانون فرهنگی تبلیغی حدیث فتح تشکیل خواهد  دانشگاهی جهادمسئولیت 

 شد

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  30سه شنبه  0۲:0۱ - اقتصاد آینده

 طرح محرومیت زدایی درقم افتتاح وکلنگ زنی می شود 141

 1400شهریور  30سه شنبه  10:44 - تابناک قم
 همزمان با هفته دفاع مقدس؛

 طرح محرومیت زدایی درقم 141افتتاح وکلنگ زنی 

 

 کنفرانس علمی یکروزه کاربرد گیاهان دارویی در درمان بیماریهای تنفسی برگزار شد

 1400شهریور  2۵دوشنبه  1۹:02 - جهاد دانشگاهی کشور

، در این وبینار که با جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی 

سخنرانی دکتر رضا حاجی آقایی، متخصص فارماکوگنوزی و عضو هیات علمی این 

اره کل آموزش مداوم جامعه پژوهشکده برگزار شد، دارای امتیاز بازآموزی بوده و با مجوز اد

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.irna.ir/news/84477633/%DB%B1%DB%B4%DB%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88%DA%A9%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/307723/%DB%B1%DB%B4%DB%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%85
http://tabnakqom.ir/fa/news/995381/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D9%88%DA%A9%D9%84%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%85
http://acecr.ac.ir/fa/news/36003/%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-%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-%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-%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


 

 

 

 

۹۱ 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 ۱۴55انتشار نخستین شماره نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران در سال 

 1400شهریور  2۵دوشنبه  14:۹2 - جهاد دانشگاهی کشور

، در این شماره مقالاتی با عناوین سیستم جهاددانشگاهیبه گزارش روابط پژوهشکده برق 

جامع مدیریت بهینه منابع تولید پراکنده با استفاده از شبکه عصبی دینامیکی در مدل 

تصل به شبکه ، ساختار جدید سازی عدم قطعیت مصرف انرژی الکتریکی ریزشبکه های م

خورشیدی با قابلیت بهبود عملکرد در شرایط افت ولتاژ و فرکانس شبکه ، طراحی کنترل کننده  –مزرعه بادی

و تحلیل پایداری مجانبی مبدل باک با ساختار کنترلی آبشاری و استفاده از نظریه آشفتگی منفرد و بهبود 

یاست دسترسی ارتباط فراسو و فروسو به صورت جدا در حوزه عملکرد شبکه های ناهمگن با به کارگیری س

 مهندسی برق انتشار یافته است

 

 بهبود ناراحتی های ریوی با گیاه پرسیاوشان

 1400شهریور  2۵دوشنبه  14:4۵ - جهاد دانشگاهی کشور

کرد: طبیعت  خراسان جنوبی، حسین راغ آرا اظهار جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

گیاه پرسیاوشان، معتدل مایل به گرم و کمی خشک است و خواص آن تا شش ماه پس از 

 چیدن حفظ می شود

  سایت دیگر: 1

 1400مهر  01پنجشنبه  1۹:04 - ایسنا

 بهبود ناراحتی های ریوی با گیاه پرسیاوشان

 1400مهر  01پنجشنبه  1۹:0۲ - برخط نیوز

 بهبود ناراحتی های ریوی با گیاه پرسیاوشان

 1400ر مه 01پنجشنبه  16:4۵ - خلیج فارس

 بهبود ناراحتی های ریوی با گیاه پرسیاوشان

 1400مهر  01پنجشنبه  1۱:۹۲ - پول نیوز

http://acecr.ac.ir/fa/news/35989/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
http://acecr.ac.ir/fa/news/36002/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400070100340/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://www.barkhat.news/technology/163239684871/improve-lung-disorders-with-persiavshan-plant
https://pgnews.ir/module/news/419492/
https://www.poolnews.ir/fa/news/360030/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

۹۵ 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 بهبود ناراحتی های ریوی با گیاه پرسیاوشان

 1400مهر  02جمعه  03:32 - ناطقان

 بهبود ناراحتی های ریوی با گیاه پرسیاوشان

 1400مهر  02جمعه  21:32 - بام نیوز

 بهبود ناراحتی های ریوی با گیاه پرسیاوشان

 1400مهر  03شنبه  1۱:20 - خوزنا

 بهبود ناراحتی های ریوی با گیاه پرسیاوشان

 

 محسن رنانی در آیین رونمایی از کتاب قصه توسعه کرمانشاه :

 ق توسعه است/ انتقاد از موانع ضدتوسعه مرکزی و محلی در کرمانشاهکرمانشاه گرفتار تعلی

 1400شهریور  2۵دوشنبه  14:4۹ - ایبنا

ارش برای استان کرمانشاه شد و به گفته این استاد اقتصاد، این جلسات منجر به چهار گز

 که مسئولیت برگزاری جلسات را داشت این گزارش را منتشر کرد دانشگاهی جهاد

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  30سه شنبه  20:01 - شعار سال

 کرمانشاه گرفتار تعلیق توسعه است

 

 فرهنگ اعتماد خرید محصولات مشاغل خانگی باید در جامعه مدل سازی شود

 1400شهریور  2۵دوشنبه  14:2۵ - جهاد دانشگاهی کشور

http://nateghan.ir/fa/news/287394/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://bamnews.ir/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88/
http://www.khoozna.ir/view-117540-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86.html
https://www.ibna.ir/fa/gozaresh_poosheshi/311066/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C
https://shoaresal.ir/fa/news/360108/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://agh.acecr.ac.ir/fa/news/36001/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%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%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

آذربایجان غربی، این جلسه با حضور رئیس  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

استان، مدیر اجرایی طرح ملی مشاغل خانگی و مدیرعامل شرکت آنلاین  جهاددانشگاهی

 خانگی برگزار شد مارکت در راستای همکاری در فازهای دوم و سوم طرح ملی مشاغل

 

 معرفی برترین های جشنواره استارتاپ های برتر

 1400شهریور  2۵دوشنبه  14:06 - خبرگزاری صدا و سیما

استارتاپ منتخب  10به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان سمنان ، در این جشنواره 

تان اس دانشگاهی جهادایی جوانان رویداید های استارتاپی یکسال اخیر مرکز نوآوری وشکوف

 سمنان در نمایشگاهی خدمات خودرا معرفی کردند 

این ایده های برتر بیشتر در زمینه صنایع دستی ، آموزش های الکترونیک ، مدیریت بحران، پزشکی ، آموزش 

 های نوین است 

بر دانش و مهارت را از استان سمنان توسعه و حمایت از اشتغال مبتنی  دانشگاهی جهادحسن رهایی رییس 

 راهکار های جذب سرمایه گذاری های بهتر و اشتغال پایدار جوانان دانست 

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  2۵دوشنبه  21:3۲ - باشگاه خبرنگاران

 معرفی برترین های جشنواره استارتاپ های برتر

 

 دستگاه متولی صدور مجوز مشاغل خانگی ۴رفاه اجتماعی و اداره کل تعاون کار و 

 اختصاص تسهیلات به پیشرانان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان مرکزی

https://www.iribnews.ir/fa/news/3225630/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%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%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://www.yjc.news/fa/news/7901215/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%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%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 1400شهریور  2۵دوشنبه  13:4۲ - روزنامه بازار کار

 

استان مرکزی، روز  جهاددانشگاهیبه گزارش دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در 

جلسه مشترکی با حضور معاون بازرگانی سازمان صنعت،  1400شهریور  24چهارشنبه 

مرکزی، ورئیس اداره فرش استان مرکزی و استان  جهاددانشگاهیمعدن و تجارت استان مرکزی ، مدیر ستفا 

 کارشناس مشاغل خانگی این سازمان برگزار شد

 

دوره باغبانی باشگاه مهارت آموزی مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت نوجوانان 

 جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد

 1400شهریور  2۵دوشنبه  13:3۱ - جهاد دانشگاهی کشور

خراسان رضوی، ارغوان فردوسی با بیان  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

این مطلب افزود: آشنایی با مباحث باغبانی، کاشت و پرورش گیاهان مختلف، انواع خاک 

ی آبیاری مناسب بسته به نیاز آبی گیاهان مختلف از جمله اهداف برگزاری ها و روش ها

 دوره باغبانی باشگاه مهارت آموزی مرکز بوده است

 

 در حوزه کسب و کار؛

 شکست اولین گام پیروزی است

 1400شهریور  2۵دوشنبه  12:2۵ - ایسنا

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347996/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA--%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%D9%8A-%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%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/35997/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%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-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400062921537/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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قزوین، تأکید کرد: از طریق فضای  دانشگاهی جهادغیاثوند با اشاره به مرکز شتابدهی 

آشنا شدیم، بعد از شرکت در برنامه های  دانشگاهی جهادمجازی با دوره های شتابدهی 

در  دانشگاهی جهاددر نظر گرفته شده برای حمایت از استارت آپ ها تصور می کنیم که 

 حوزه رشد زیرساختی استارت آپ بتوانند به ما کمک کند

 

 با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی برگزار می شود؛

 زشی توسعه دانش و مهارت های مدرسان بازآفرینی شهری پایداردوره های آمو

 1400شهریور  2۵دوشنبه  12:13 - ایسنا

ت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات به گزارش ایسنا، دکتر حمید رمضانی، عضو هیأ

توسعه دانش و مهارت های مدرسان بازآفرینی  "و مدیر طرح  دانشگاهی جهاداجتماعی 

در رابطه با برگزاری این دوره های آموزشی گفت: رویکرد آموزش مدرسان  "شهری پایدار

(OTOT Onekrkrh fi OnekranTبه وسیله مدرسان با (، به منظور آموزش مدرسان جدید )و کم تجر )به تر

 تجربه در یک مهارت یا زمینه خاص طراحی می گردد

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  2۵دوشنبه  12:1۲ - برخط نیوز

 دوره های آموزشی توسعه دانش و مهارت های مدرسان بازآفرینی شهری پایدار

 1400شهریور  2۵دوشنبه  13:11 - جهاد دانشگاهی کشور

 دوره های آموزشی توسعه دانش و مهارت های مدرسان بازآفرینی شهری پایدار برگزار می شود

 1400شهریور  2۵دوشنبه  1۱:00 - شهر فردا

 دوره های آموزشی توسعه دانش و مهارت های مدرسان بازآفرینی شهری پایدار

https://www.isna.ir/news/1400062921519/%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%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/163212384363/training-courses-for-developing-the-knowledge-and-skills-of-sustainable-urban-regeneration-instructors
http://acecr.ac.ir/fa/news/35995/%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%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://shahrefarda.ir/fa/news/130666/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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 در نظرسنجی ایسپا مشخص شد؛

 مخالفت شهروندان با بازگشایی مدارس به صورت حضوری در مهرماه

 1400شهریور  2۵دوشنبه  12:0۹ - بولتن نیوز

 جهادبه گزارش بولتن نیوز ، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( وابسته به 

نظرسنجی را در خصوص بحث بازگشایی  1400شهریورماه  2۹تا  21در تاریخ  دانشگاهی

 مدارس به صورت حضوری در سطح ملی انجام داد

  سایت دیگر: ۴

 1400شهریور  2۵دوشنبه  12:4۲ - ۲۴رویداد 

 چند درصد والدین موافق بازگشایی مدارس هستند؟

 1400شهریور  2۵دوشنبه  12:۹۲ - همشهری

 چند درصد شهروندان موافق بازگشایی حضوری مدارس هستند؟

 1400شهریور  2۵دوشنبه  13:03 - ایران خبر

 مخالفت شهروندان با بازگشایی مدارس به صورت حضوری در مهرماه

 1400شهریور  2۵دوشنبه  13:32 - ایمنا
 ان ایران؛بر اساس نتایج تحقیقات مرکز افکارسنجی دانشجوی

 شهروندان با بازگشایی مدارس به صورت حضوری مخالف هستند

 

 مدیرکل دفتر طرح های توسعه شهری شهرداری قم:

 محور اصلی جشنواره نمای مطلوب مشارکت مردم در پدیده ی نما است

https://www.bultannews.com/fa/news/743169/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87
https://www.rouydad24.ir/fa/news/279873/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.hamshahrionline.ir/news/627873/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/165640/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87
https://www.imna.ir/news/523415/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
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 1400شهریور  2۵دوشنبه  11:4۱ - ایسنا

صادقی امینی در خصوص اقدامات صورت گرفته ضمن این جشنواره بیان کرد: با همکاری 

قم، اقداماتی در زمینه ی تبلیغات محیطی جهت  دانشگاهی جهادمجموعه ی شهرداری و 

نه ها و آگاه سازی و حساسیت مردم نسبت به نمای ساختمان ها و تولید محتوا در رسا

 فضای مجازی تولید شده است

  سایت دیگر: 0

 1400ریور شه 2۵دوشنبه  11:۹0 - برخط نیوز

 محور اصلی جشنواره نمای مطلوب مشارکت مردم در پدیده ی نما است

 1400شهریور  2۵دوشنبه  13:23 - ایمنا
 مدیر کل دفتر طرح های توسعه شهری شهرداری قم:

 مشارکت مردم در پدیده نما است "نمای مطلوب"جشنواره  محور اصلی

 1400شهریور  2۵دوشنبه  1۱:04 - شهر بیست

 نقش اساسی مشارکت شهروندی در ساماندهی سیما و منظر شهری

 1400شهریور  2۵دوشنبه  1۵:0۲ - خبرگزاری فارس

 اعمال سیاست های تشویقی برای نماهای برتر

 1400شهریور  2۵دوشنبه  23:۹3 - موج

 مشارکت مردم در ساماندهی سیما و منظر شهری موثر است

 1400شهریور  30سه شنبه  12:31 - اکونا پرس

 نقش اساسی مشارکت مردم در ساماندهی سیما و منظر شهری

 

 راه اندازی مرکز واکسیناسیون در دانشگاه شهید چمران اهواز

 1400شهریور  2۵دوشنبه  11:36 - اایسن

بابک محمدیان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به راه اندازی یک مرکز واکسیناسیون در 

دانشگاه شهید چمران اهواز، اظهار کرد: این مرکز برای واکسیناسیون، دانشجویان شهید 

https://www.isna.ir/news/1400062921493/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.barkhat.news/social/163212234878/the-main-axis-of-the-festival-is-the-favorable-view-of-people-s-participation-in-the-phenomenon-of-facade
https://www.imna.ir/news/523399/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://shahr20.ir/40982/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B3/
https://farsnews.ir/news/14000629000753/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-397992
https://www.econapress.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-24/73871-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400062921473/%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%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
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می کاربردی خوزستان، اعضای هیات ، دانشجویان دانشگاه جامع علدانشگاهی جهادچمران اهواز، دانشجویان 

 علمی، همه کارکنان و پرسنل خدماتی دانشگاهی و خانواده آن ها راه اندازی شده است

  سایت دیگر: ۴

 1400شهریور  2۵دوشنبه  11:44 - رویداد ایران

 راه اندازی مرکز واکسیناسیون در دانشگاه شهید چمران اهواز

 1400شهریور  2۵دوشنبه  12:01 - خبرگزاری صدا و سیما

 در دانشگاه شهید چمران اهواز راه اندازی مرکز واکسیناسیون

 1400شهریور  2۵دوشنبه  12:11 - پایگاه خبری قلم

 راه اندازی مرکز واکسیناسیون در دانشگاه شهید چمران اهواز

 1400شهریور  31چهارشنبه  0۱:03 - بسیج

 راه اندازی مرکز واکسیناسیون در دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 روایتی از کارآفرینی یک مادر و دختر |چتر مادرانه با عطر نان 

 1400شهریور  2۵دوشنبه  11:3۹ - را نیوزٰ  شهرآ

دیده است و  جهاددانشگاهیدر حوزه گیاهان دارویی تحصیل کرده و علاوه بر آن، آموزش های دیگری هم در 

 حالا می تواند به افراد مختلف در خصوص بهبود بیماری هایشان مشاوره بدهد

 

 دوره های سلامت محور جهاددانشگاهی استان کردستان آغاز می شود

 1400شهریور  2۵دوشنبه  11:23 - جهاد دانشگاهی کشور

http://ruydadiran.com/90129-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2.html
http://www.iribnews.ir/fa/news/3225720/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://qalamna.ir/fa/news/393409/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF
http://basijnews.ir/fa/news/9374884/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://shahraranews.ir/fa/news/81254/%DA%86%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%86-%7C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1
http://krd.acecr.ac.ir/fa/news/35992/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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استان کردستان: طیبه فرشادان مدیر مرکز کوتاه  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

ظرفیت مناسب برای برگزاری دوره های  جهاددانشگاهیمدت سنندج با اشاره به اینکه 

می شود با توجه به نیاز  آموزشی است، اظهار کرد: دوره های که از سوی مرکز تدوین

 جامعه است

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  2۵دوشنبه  14:26 - ایکنا

 دوره های سلامت محور جهاددانشگاهی کردستان برگزار می شود

 

 لام برنامه رقابت های نیمه نهایی نخستین دوره مسابقات کتاب سه دقیقه ایاع

 1400شهریور  2۵دوشنبه  11:1۹ - خبرگزاری صبا

 انتهای پیام/

 

 به کدام سو می رود؛ روزمرگی یا اثرگذاری ۱۴22طرح قرآنی 

 1400شهریور  2۵دوشنبه  11:0۹ - ایکنا

دهای قرآنی نظیر صدا و سیما با همکاری معاونت سیما، اجرای این طرح با هم افزایی نها

معاونت صدا، معاونت فضای مجازی، معاونت استان ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 

سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان دارالقرآن، شورای عالی قرآن، شورای عالی انقلاب 

 ماندهی شدو شورای توسعه فرهنگ قرآنی ساز جهاددانشگاهیفرهنگی، 

https://iqna.ir/fa/news/3998841/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%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-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.khabargozarisaba.com/214904/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C/
https://iqna.ir/fa/news/3998480/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B5%DB%B5-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 سال پیش مقام معظم رهبری؛ ۱1بی توجهی به توصیه 

 سرمایه ای که در سعدآباد و وین برباد رفت!

 1400شهریور  2۵دوشنبه  11:02 - خبرگزاری مهر

 ۱3در یکم تیرماه سال  دانشگاهی جهادمقام معظم رهبری در دیدار جمعی از مسئولان 

 یران استفرمودند: برق هسته ای، نیاز ملت ا

 

 فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی:

برنامه گرامیداشت هفته دفاع مقدس در آذربایجان  0۸55دفاع مقدس منشا عاشورایی دارد/ 

 غربی برگزار می شود

 1400شهریور  2۵دوشنبه  10:۹۱ - اروم نیوز

 

پایگاه با  ۹پایگاه توسط سپاه و  1۲پایگاه واکسیناسیون که  22وی همچنین افزود: 

احداث شده است از اقدامات مهم سپاه در کمک به واکسیناسیون  دانشگاهی جهادهمکاری 

کروناست، سپاه پاسدار انقلاب است اگر نیاز به تزریق واکسن باشد همان کار را می کنیم که در دفاع مقدس 

 در دفاع از میهن و خاک انجام می دادیم

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  2۵دوشنبه  12:2۱ - خبرگزاری مهر
 فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی:

 برنامه بزرگداشت هفته دفاع مقدس درآذربایجان غربی برگزار می شود6۱00

 1400شهریور  2۵دوشنبه  1۵:۹1 - دانا

https://www.mehrnews.com/news/5308963/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://uromnews.ir/1400/06/29/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-6800-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7/
https://www.mehrnews.com/news/5309105/%DB%B6%DB%B8%DB%B0%DB%B0%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%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%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.dana.ir/News/1769885.html
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 ه شهدای آذربایجان غربی:فرمانده سپا
برنامه گرامیداشت هفته دفاع مقدس در آذربایجان غربی برگزار می  6۱00دفاع مقدس منشا عاشورایی دارد/ 

 شود

 

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی: شازند در حمایت از مشاغل خانگی از 

 شهرستانهای نخست به لحاظ جذب اعتبار بوده است

 1400شهریور  2۵دوشنبه  10:04 - وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با اشاره به این که مدت هاست که در 

استان به دنبال ایجاد مرکز نوآوری و توسعه بخش تعاون هستیم، گفت: به موازات اداره 

نیز مرکز نوآوری و حمایت از شتاب دهنده ها را تاسیس کرده کل تعاون، اتاق بازرگانی 

در استان، مقرر است که به سمت موازی کاری حرکت نکنیم  دانشگاهی جهاداست و با توجه به ظرفیت های 

 و با تجمیع این ظرفیت ها وارد حمایت از ایده پردازان و شتاب دهنده ها شویم

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  2۵دوشنبه  10:۹4 - آریا

مشاغل خانگی از شهرستانهای نخست  مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی: شازند در حمایت از

 به لحاظ جذب اعتبار بوده است

 1400شهریور  2۵دوشنبه  16:12 - پیام مازند

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی: شازند در حمایت از مشاغل خانگی از شهرستانهای نخست 

 به لحاظ جذب اعتبار بوده است

 

https://www.mcls.gov.ir/fa/news/245474/%D8%B4%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.aryanews.com/News/120210920103741040/%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-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/230892/%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-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C--%D8%B4%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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احمدعلی موهبتی ، استاندار ، با اهدای لوح سپاس از همراهی جهاددانشگاهی سیستان و 

 پیشبرد برنامه های کاری دولت قدردانی کرد. بلوچستان در

 1400شهریور  2۵دوشنبه  0۵:۹۵ - جهاد دانشگاهی کشور

سیستان و بلوچستان  جهاددانشگاهیمهندس موهبتی ، با اهدای لوح سپاس از همراهی 

 در پیشبرد برنامه های کاری دولت قدردانی کرد

 

 درمان کرونا با کمک سلول های بنیادی خون قاعدگی

 1400شهریور  2۵دوشنبه  0۵:30 - سینا

اگرچه هم اکنون داده های بالینی پیرامون مداوای بیماری کرونا با کمک سلول های بنیادی در گام های 

نیز همگام با پژوهشگران دنیا تحقیقات مهم  جهاددانشگاهیآغازین قرار دارد اما محققان پژوهشگاه ابن سینای 

 در این زمینه انجام داده اند و اساسی

 

 نفر در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان اردبیل به بازار کار متصل می شوند ۳۱1

 1400شهریور  2۵دوشنبه  0۵:04 - وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

http://jdsb.acecr.ac.ir/fa/news/35984/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%AD-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%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%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-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF.
https://sinapress.ir/news/122133
https://www.mcls.gov.ir/fa/news/245570/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%DB%B3%DB%B1%DB%B7-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1


 

 

 

 

۲0 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 جهادومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل؛ رئیس به گزارش روابط عم

استان اردبیل جهت تشریح اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان  دانشگاهی

 اردبیل با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل دیدار و گفت وگو کرد

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  2۵دوشنبه  0۵:2۹ - پیام مازند

 نفر در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان اردبیل به بازار کار متصل می شوند 31۲

 1400شهریور  2۵دوشنبه  12:۹4 - خبرگزاری فارس

 غل خانگیاردبیلی در طرح ملی توسعه مشا 31۲اشتغال 

 1400شهریور  30سه شنبه  12:1۱ - خبرگزاری برنا
 سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل

ایت ل و حمنفر از متقاضیان طرح توسعه ملی مشاغل خانگی به کمک جهاد دانشگاهی استان اردبی 31۲تعداد 

 پیشران ها به بازار کار متصل می شوند

 

 سایه شوم کرونا بر بازار عروسک های کاموایی ماسوله

 1400شهریور  2۵دوشنبه  0۱:۹۱ - ایسنا

خانگی در  گیلان از بافندگان عروسک در جهت توسعه مشاغل دانشگاهی جهادحمایت 

 ماسوله 

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  30سه شنبه  12:03 - روزنامه خبر شمال

 سایه شوم کرونا بر بازار عروسک های کاموایی ماسوله

https://www.mazan-online.ir/Fa/News/230872/317-%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%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-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://farsnews.ir/news/14000629000308/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%DB%B3%DB%B1%DB%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%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.borna.news/fa/tiny/news-1236278
https://www.isna.ir/news/1400062921270/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87
http://khabare-shomal.com/index.php/feature/11012-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87.html
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 

 ایلنا بررسی کرد؛

 ستانداری برای ساختمان سرداران قزوینپیدا و پنهان گزینه های ا

 1400شهریور  2۵دوشنبه  0۱:2۱ - ایلنا

س صابری، محمدرضا مردانی، عبدالله عراقی، نعمت الله حکیم، سالارآبنوش سرداران سیرو

و سرهنگ ابوالفضل طاهرخانی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امیر سرتیپ 

محمدحسن نامی وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دهم، نعمت الله ترکی 

زی، محمدمهدی انصاری مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه هرچگانی معاون فعلی وزیر راه و شهرسا

ها در وزارت ارشاد دولت دهم، علیرضا عسگریان معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی 

 جهاد)ره(، پوریا محمدیان یزدی دبیرشورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و امیر دیزانی رئیس 

 ستان قزوین در دولت دهم از گزینه های مطرح برای استانداری قزوین هستندا دانشگاهی

 

نامگذاری مراکز خدمات تخصصی پزشکی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی به نام 

 بنیانگذاران این مراکز

 1400شهریور  2۵دوشنبه  0۱:23 - جهاد دانشگاهی کشور

خراسان رضوی، دکتر حمیدرضا  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

بیدخوری با بیان این مطلب افزود: در این راستا آزمایشگاه تازه تاسیس تشخیص طبی و 

تر عباسعلی خراسان رضوی شعبه وکیل آباد به نام دک جهاددانشگاهیآسیب شناسی 

 امیدی نامگذاری شده است

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1132741-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/35979/%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%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%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
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 ۸5تحکیم وحدت فقط تا دهه 

 1400شهریور  2۵دوشنبه  01:42 - ایسنا

رحیم باطنی هم مانند سیدنژاد در سیاست، چهره ای کمتر مطرح از خود نشان داد و 

 و چند سالی کارمند وزارت نیرو بود دانشگاهی جهادمدتی معاون 

  سایت دیگر: ۴

 1400شهریور  2۵دوشنبه  14:11 - خبر آنلاین

/ تغییرات و انشعابات تحکیم وحدت ۹۱روایت کیهان و اطلاعات از شکل گیری دفتر تحکیم وحدت در سال 

 چگونه شکل گرفت؟

 1400شهریور  2۵دوشنبه  14:23 - اقتصاد نیوز

 ۹۱روایتی مهم از شکل گیری دفتر تحکیم وحدت در سال 

 1400شهریور  2۵دوشنبه  14:۹0 - تیک

/ تغییرات و انشعابات تحکیم وحدت ۹۱روایت کیهان و اطلاعات از شکل گیری دفتر تحکیم وحدت در سال 

 چگونه شکل گرفت؟

 1400شهریور  30سه شنبه  00:13 - پایگاه خبری ذاکر

 ۱0تحکیم وحدت فقط تا دهه 

 

 سخنوری توسط استاد سعیده بردباری برگزار می شود_دوره فشرده فن بیان

 1400شهریور  2۱یکشنبه  23:1۹ - اقتصاددان

https://www.isna.ir/news/1400062821047/%D8%AA%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%87%D9%87-%DB%B8%DB%B0
https://www.khabaronline.ir/news/1556595/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-58
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%A7-61/441914-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://tik.ir/fa/news/358408/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-58-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://www.zakernews.ir/post/%D8%AA%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%87%D9%87-%DB%B8%DB%B0-38
http://www.eqtesaddan.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%AE%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%B9/
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   1400شهریور ماه  31تا  16

سخنوری توسط استاد سعیده بردباری _یس آموزش و مهارت اقنصاددان، دوره فشرده فن بیانبه گزارش سرو

 با جزئیات زیر برگزار می شود 

 رزومه مدرس این حوزه : خانم سعیده بردباری 

 کارشناس ارشد روانشناسی 

 ( ۵3_ ۱4سال ) 10همکاری با صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی به مدت _1

  ۵2_ ۱۵ن، گویندگی و مجریگری در صدا و سیما سالهای تدریس فن بیا_2

  ۵3استان از سال  دانشگاهی جهادتدریس فن بیان ،گویندگی و سخنوری در _3

  ۵۵_۵۲تدریس فن بیان، سخنوری در سازمان مدریت صنعتی استان سالهای _4

 اه پیام نور استان سخنوری وزارت علوم با همکاری دانشگ_برگزاری دوره های آزاد علمی فن بیان  _۹

مدیر مسئول موسسه فرهنگی هنری بیان مجری سما )آموزشگاه تخصصی سخنوری( با مجوز وزارت  _6

 فرهنگ و ارشاد اسلامی 

 سخنوری برای مدیران ادرات و سازمانها  _برگزاری دهها کارگاه اختصاصی فن بیان_۲

 *********** 

 شرایط دوره و سرفصل ها : 

 

 زنجان:معاون استاندار 

 درصد دانشجویان زنجانی در برابر کرونا واکسینه شده اند 15بیش از 

 1400شهریور  2۱یکشنبه  22:41 - ایرنا

لازم برای تامین اقلام بهداشتی مورد نیاز دانشگاهها نیز وی خاطرنشان کرد: تمهیدات 

اندیشیده شده است و با حضوری شدن آموزش در دانشگاهها تامین مواد تهیه غذا بر عهده 

استان است که در جلسات نماینده آن دعوت شده تا هماهنگی ها برای  دانشگاهی جهاد

 تامین آن انجام گرفته است

  سایت دیگر: 2

 1400شهریور  2۱یکشنبه  23:34 - نصیر نیوز

 درصد دانشجویان زنجانی در برابر کرونا واکسینه شده اند ۵0بیش از 

https://www.irna.ir/news/84476570/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%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%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.nasirnews.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8/
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 1400شهریور  2۵دوشنبه  14:40 - خبرگزاری برنا
 معاون استاندار زنجان:

 نجانی در برابر کرونا واکسینه شده انددرصد دانشجویان ز ۵0بیش از 

 1400شهریور  2۵دوشنبه  1۹:36 - جام جم
 معاون استاندار زنجان:

 نی در برابر کرونا واکسینه شده انددرصد دانشجویان زنجا ۵0بیش از 

 1400شهریور  30سه شنبه  11:04 - خبرگزاری فارس

 درصد دانشجویان زنجانی در برابر کرونا واکسینه شده اند ۵0

 1400شهریور  30سه شنبه  11:۹1 - تابناک زنجان

 درصد دانشجویان زنجانی در برابر کرونا واکسینه شده اند ۵0

 

 فراخوان مسابقه داستان نویسی زیست دانشجویی

 1400شهریور  2۱یکشنبه  21:۹۱ - جهاد دانشگاهی کشور

واحد شهید بهشتی، هفتمین دوره جشنواره  شگاهیجهاددانبه گزارش روابط عمومی 

از سوی مرکز داستان نویسی خلاق وابسته به  "زیست دانشجویی"داستان کوتاه با موضوع 

 واحد شهید بهشتی برگزار می شود دانشگاهی جهادمعاونت فرهنگی 

 

ی م افزایتاکید دبیر ستاد اجرایی فرمان امام)ره( استان و رئیس جهاد دانشگاهی ایلام بر ه

 برای رونق اشتغال

 1400شهریور  2۱یکشنبه  21:۹۱ - جهاد دانشگاهی کشور

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1236087
https://jamejamonline.ir/fa/news/1338456/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%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%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://farsnews.ir/news/14000630000188/%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%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%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://www.tabnakzanjan.ir/fa/news/995426/%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%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%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://ilam.acecr.ac.ir/fa/news/35973/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-
http://ilam.acecr.ac.ir/fa/news/35972/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84


 

 

 

 

۲۹ 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

مدیرکل ستاد  _واحد استان ایلام؛ محمد زارع  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

واحد ایلام اظهار کرد:  دانشگاهی جهاداجرایی فرمان امام )ره( استان در دیدار با رئیس 

وری الگویی موفق برای کمک به به عنوان نهادی پیشرو در علم و فنا دانشگاهی جهاد

 توانمندسازی بخش های مختلف جامعه است 

 

انعقاد تفاهم نامه بین مرکز آموزشی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی قم و دانشکده دین 

 ورسانه صدا و سیما

 1400شهریور  2۱یکشنبه  16:1۲ - ایسنا

صبح امروز،تفاهم نامه دوجانبه ای میان دانشکده دین و رسانه دانشگاه صدا و سیما استان 

قم در دانشکده دین و رسانه دانشگاه  جهاددانشگاهیقم و مرکز آموزش علمی کاربردی 

 صدا و سیمای استان قم به امضاء رسید

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  2۱یکشنبه  16:23 - برخط نیوز

 انعقاد تفاهم نامه بین مرکز آموزشی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی قم و دانشکده دین ورسانه صدا و سیما

 

 توانمندسازی تخصصی دانشجویان علوم پزشکی قم در دستورکار جهاد دانشگاهی

 1400شهریور  2۱یکشنبه  1۹:۹0 - ایسنا

در این نشست که به میزبانی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی استان قم 

استان، به ارائه گزارشی از اقدامات  دانشگاهی جهادبرگزار شد دکتر محمد حیدری رئیس 

https://www.isna.ir/news/1400062820989/%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-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%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%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/163205226328/concluding-a-memorandum-of-understanding-between-the-jihad-university-of-qom-and-the-faculty-of-religion-and-media-of-the-radio-and-television-of-iran
https://www.isna.ir/news/1400062820964/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C


 

 

 

 

۲6 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

ی پژوهشی، آموزشی، اشتغال و تجاری در استان قم پرداخت و گفت: فعالیت ها دانشگاهی جهادو فعالیت های 

 سازی و برگزاری دوره های مهارتی در مراکز آموزشی از جمله مهمترین فعالیت های این نهاد انقلابی هستند

 

 راه اندازی پایگاه واکسیناسیون در دانشگاه چمران اهواز

 1400شهریور  2۱یکشنبه  1۹:42 - ایرنا

سال به بالا در این پایگاه اشاره کرد و  1۱محمدیان به واکسیناسیون گروه های هدف 

گفت: دانشجویان، کارکنان، اعضای هیات علمی و خانواده های آنان همچنین کارکنان 

د کسیناسیون خومی توانند وا دانشگاهی جهاددانشگاه پیام نور، علمی کاربردی و همچنین 

 را در این مرکز انجام دهند

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  2۱یکشنبه  1۲:0۹ - خبرگزاری صدا و سیما

 راه اندازی پایگاه واکسیناسیون در دانشگاه چمران اهواز

 1400شهریور  2۱یکشنبه  1۱:2۵ - خوزنا

 راه اندازی پایگاه واکسیناسیون در دانشگاه چمران اهواز

 1400شهریور  2۱یکشنبه  1۱:33 - دیار کارون

 اکسیناسیون در دانشگاه چمران اهوازراه اندازی پایگاه و

 

تیم دانشجویی علمی کاربردی جهاددانشگاهی ارومیه مقام اول چهارمین دوره مسابقات 

 گفتمان دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی را کسب کرد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  14:14 - جهاد دانشگاهی کشور

https://www.irna.ir/news/84476434/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://www.iribnews.ir/fa/news/3225090/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://www.khoozna.ir/view-116824-%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2.html
http://www.deyarkaroon.ir/view-63347-%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2.html
http://agh.acecr.ac.ir/fa/news/35964/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%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%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-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%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%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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آذربایجان غربی؛ مرحله استانی چهارمین دوره  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

مسابقات گفتمان دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی در 

 ارومیه برگزار شد

 

 اکید کرد؛یک فعال حوزه مشاغل خانگی در اصفهان ت

 لزوم توجه به مثلت آموزش، تسهیلات و بازاریابی برای توسعه مشاغل خانگی

 1400شهریور  2۱یکشنبه  13:22 - ایسنا

می توانند به معرفی بازارهای مختلف فروش این حوزه کمک  هیدانشگا جهاداز جمله 

 کنند

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  2۱یکشنبه  16:42 - روزنامه بازار کار
 یک فعال حوزه مشاغل خانگی در اصفهان تاکید کرد؛

 لزوم توجه به مثلت آموزش، تسهیلات و بازاریابی برای توسعه مشاغل خانگی

 

 آموزش در قالب طرح کشوری سرباز ماهر

 1400شهریور  2۱یکشنبه  12:۹2 - خبرگزاری صدا و سیما

؛ طی تفاهم دانشگاهی جهادروابط عمومی  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از

نامه به امضاء رسیده میان قرارگاه مرکز مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیرو های مسلح با 

 واگذار شد دانشگاهی جهادمعاونت امور جوانان وزارت ورزش اجرای طرح سرباز ماهر به 

https://www.isna.ir/news/1400062820780/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347979/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D8%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%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.iribnews.ir/fa/news/3224798/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1
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  سایت دیگر: ۱5

 1400شهریور  2۱یکشنبه  13:00 - ایرنا

 نفر در طرح سرباز ماهر در جهاد دانشگاهی آموزش دیدند 3400

 1400شهریور  2۱یکشنبه  14:۹1 - باشگاه خبرنگاران

 اجرای طرح سرباز ماهر به جهاد دانشگاهی واگذار شد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  1۹:13 - خبرگزاری مهر

 اجرای طرح سرباز ماهر به جهاد دانشگاهی واگذار شد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  1۹:3۲ - جهاد دانشگاهی کشور

 سرباز در قالب طرح کشوری سرباز ماهر توسط سازمان جهاددانشگاهی تهران 3400آموزش 

 1400شهریور  2۱یکشنبه  16:4۹ - خبرنامه دانشجویان ایران

 طرح سرباز ماهر به جهاد دانشگاهی واگذار شد اجرای

 1400شهریور  2۵دوشنبه  0۹:20 - اقتصاددان

 اجرای طرح سرباز ماهر به جهاد دانشگاهی واگذار شد

 1400شهریور  2۵دوشنبه  10:1۹ - آنا

 نفر سرباز ماهر آموزش می دهد 400هزار و  3سازمان جهاد دانشگاهی تهران به 

 1400شهریور  2۵دوشنبه  12:41 - دانا

 در جهاد دانشگاهی آموزش دیدندنفر در طرح سرباز ماهر  3400

 1400شهریور  2۵دوشنبه  1۲:2۲ - روزنامه بازار کار
 سازمان جهاد دانشگاهی تهران؛

 نفر در طرح سرباز ماهر در جهاد دانشگاهی آموزش دیدند 3400

 1400شهریور  30سه شنبه  12:03 - خبرگزاری تسنیم

 سرباز توسط سازمان جهاد دانشگاهی تهران 3400آموزش 

 

توسعه همکاریهای علمی و پزوهشی و آموزشی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی با 

 پتروشیمی مهاباد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  12:44 - جهاد دانشگاهی کشور

https://www.irna.ir/news/84476223/%DB%B3%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%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-%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%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/7899439/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5308458/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/35968/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DB%B3%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%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-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://iusnews.ir/fa/news-details/408270/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%C2%AB%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/
http://www.eqtesaddan.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/
https://www.ana.press/news/608647/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DB%8C
http://danakhabar.com/fa/news/1260631/%DB%B3%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%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-%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%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/348007/%DB%B3%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%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-%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%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/30/2576292/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-3400-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%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-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://agh.acecr.ac.ir/fa/news/35956/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B2%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%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%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF


 

 

 

 

۲۵ 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

آذربایجان غربی، در راستای توسعه همکاریهای  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

فیمابین این دو مجوعه در خصوص فعالیتهای پژوهشی از جمله تعریف و طراحی آزمایشات 

ط طبق تفاهم صورت گرفته توس شیمیایی آب سایت پتروسیمی مهاباد و ارائه نتایج انالیز

 مرکز خدمات تخصصی آنالیز مواد غذایی و شیمایی واحد اجرا می شود

 

 انعقاد تفاهم نامه بین جهاددانشگاهی زنجان و شرکت شهرک های صنعتی استان

 1400شهریور  2۱یکشنبه  12:40 - ایسنا

در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در 

حوزه علم و فناوری، با تاکید بر گسترش حمایت های هدفمند مادی و معنوی از نوآوران 

، تفاهم و فناوران و نیز گسترش هم فکری و همکاری های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی

 واحد استان زنجان به امضا رسید جهاددانشگاهینامه ای بین مرکز رشد واحدهای فناور و صنایع فرهنگی 

 

 عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان:

 شهریار از درون کوره احساسات و خرد را پرورده است

 1400یور شهر 2۱یکشنبه  12:20 - ایسنا

شهریورماه( در مراسم روز ملی شعر و ادب پارسی بزرگداشت استاد  2۲قربان ولیئی )

استان زنجان  جهاددانشگاهیشهریار که به همت سازمان دانشجویان معاونت فرهنگی 

برگزار شد، اظهار کرد: بشریت بیش از آن که نیازمند به زبان باشد به درست شنیدن 

نید و از شنیده ها استفاده کرد و شعر یکی از راه های شنیدن در رابطه با مطالب نیازمند است باید خوب ش

 خوب است

https://www.isna.ir/news/1400062820714/%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-%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%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400062820686/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 
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 هشتاد و یکمین جلسه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی جذب جهاددانشگاهی تشکیل شد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  12:01 - جهاد دانشگاهی کشور

، هشتادمین جلسه کارگروه بررسی صلاحیت جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

شهریورماه در سالن اجتماعات معاونت آموزشی  2۲ جهاددانشگاهیعمومی جذب 

 برگزار شد جهاددانشگاهی

 

 سومین نشست تخصصی جشنواره دیبا برگزار می شود

 1400شهریور  2۱یکشنبه  11:36 - ایلنا

هنر و با مشارکت اتحادیه  دانشگاهی جهادچهارمین جشنواره ملی مد و لباس دیبا به همت 

پوشاک تهران و همچنین با حمایت کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و مرکز رشد و 

 23تا  20جشنواره کارآفرینی دانشگاه هنر درحال برگزاری است و نمایشگاه این دوره از 

 مهرماه در محل برگزاری نمایشگاه بین المللی تهران مدکس اتحادیه پوشاک برگزار خواهد شد

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  2۱یکشنبه  13:0۲ - خبرگزاری مهر

 چالش های طراحی لباس برای تولید بررسی می شود

 1400شهریور  2۱یکشنبه  13:2۱ - تجارت آنلاین

 چالش های طراحی لباس برای تولید بررسی می شود

http://acecr.ac.ir/fa/news/35951/%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%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%B1-6/1132967-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5308323/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://tejaratonline.ir/fa/news/180212/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 دهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در سمنان برگزار می شود

 1400شهریور  2۱یکشنبه  11:33 - ایسنا

وی افزود:مسابقات ملی مناظره دانشجویان هر ساله با شعار مناظره؛ فرصتی برای یادگیری 

 در دانشگاه های سراسر کشور برگزار می شود دانشگاهی جهادبه همت سازمان دانشجویان 

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  2۱یکشنبه  11:41 - جهاد دانشگاهی کشور

 دهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در سمنان برگزار می شود

 

 کتاب پلی ساکاریدهای زیست فعال در ترمیم زخم نوین منتشر شد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  11:2۵ - جهاد دانشگاهی کشور

کتاب پلی ساکاریدهای زیست فعال در ترمیم زخم نوین توسط اعضای هیات علمی و 

 علوم پزشکی تهران منتشر شد دانشگاهی جهادانتشارات سازمان 

 

 رویداد استارت آپی شمسه برگزار شد

https://www.isna.ir/news/1400062820617/%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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
http://sem.acecr.ac.ir/fa/news/35948/%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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://tums.acecr.ac.ir/fa/news/35947/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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 1400شهریور  2۱یکشنبه  11:14 - جهاد دانشگاهی کشور

استان قزوین؛ رویداد استارت آپی شمسه با حضور  جهاددانشگاهیمومی به گزارش روابط ع

ن قزوی جهاددانشگاهیافراد علاقه مند به حوزه تبلیغات توسط مرکز نوآوری و شکوفایی 

 برگزار شد

 

سومین جلسه شورای مرکز نوآوری و شتابدهی جوانان پارک علم و فناوری کرمانشاه برگزار 

 شد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  11:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

کرمانشاه، سومین جلسه از  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری 

جلسات برنامه ریزه شده برای شورای پذیرش و سرمایه گذاری طرح منش در فاز نوآوری، 

 در پارک علم و فناوری کرمانشاه برگزار شد

 

 سابقه داستان نویسی زیست دانشجویی اعلام شدفراخوان م

 1400شهریور  2۱یکشنبه  11:06 - جهاد دانشگاهی کشور

واحد شهید بهشتی، هفتمین دوره جشنواره  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

از سوی مرکز داستان نویسی خلاق وابسته به  "زیست دانشجویی"داستان کوتاه با موضوع 

 واحد شهید بهشتی برگزار می شود دانشگاهی جهادمعاونت فرهنگی 

http://qaz.acecr.ac.ir/fa/news/35945/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://ksh.acecr.ac.ir/fa/news/35943/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%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-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/35940/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
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 یک پیشران مشاغل خانگی در استان خبر داد:

 افزایش تعداد نیروی کار مشاغل خانگی با شیوع ویروس کرونا

 1400شهریور  2۱یکشنبه  10:3۹ - ایسنا

، بهزیستی و دیگر ارگان دانشگاهی جهادکاوه افزود: قابلیت همکاری با ارگان هایی چون 

ها داریم و اگر از سمت این ارگان ها نیروی کار معرفی شود ظرفیت پذیرش آن ها را نیز 

 داریم

 

 ی لرستانفراخوان عضوگیری کانون پژوهشگران ایسپای جهاددانشگاه

 1400شهریور  2۱یکشنبه  10:2۵ - جهاد دانشگاهی کشور

رکز ه به ملرستان، کانون پژوهشگران ایسپا وابست جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

افکارسنجی دانشجویان ایران)ایسپا( این واحد، از میان دانشجویان کارشناسی و کارشناسی 

ارشد رشته های علوم اجتماعی، مدیریت، علوم تربیتی، روان شناسی، اقتصاد، آمار و ریاضی 

 و سایر رشته های علوم انسانی عضو می پذیرد

 

 رگزار می کند؛معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی ب

https://www.isna.ir/news/1400062820545/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%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-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://lrs.acecr.ac.ir/fa/news/35942/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 "آینده مشاغل و مشاغل آینده حوزه سلامت متأثر از هوش مصنوعی"نشست 

 1400شهریور  2۱یکشنبه  10:2۱ - ایسنا

ازدهمین نشست از سلسله نشست های علمی آینده مشاغل و آینده به گزارش ایسنا، دو

 "آینده مشاغل و مشاغل آینده حوزه سلامت متأثر از هوش مصنوعی"مشاغل با موضوع 

 برگزار می شود 11الی  10از ساعت  1400شهریورماه  30روز سه شنبه 

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  2۱یکشنبه  10:34 - برخط نیوز

 "آینده مشاغل و مشاغل آینده حوزه سلامت متأثر از هوش مصنوعی"نشست 

 1400شهریور  2۱یکشنبه  1۵:11 - سینا

 نشست آینده مشاغل و مشاغل آینده حوزه سلامت متأثر از هوش مصنوعی برگزار می شود

 

 سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی منصوب شد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  10:1۵ - جهاد دانشگاهی کشور

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

پذیرش استعفای دکتر سید محمدجواد شوشتری در حکمی دکتر مهدی باصولی معاون 

ید معاونت هماهنگی و امور مجلس این نهاد را با حفظ سمت به عنوان سرپرست جد

 منصوب کرد جهاددانشگاهیپشتیبانی و مدیریت منابع 

  سایت دیگر: 1

 1400شهریور  2۱یکشنبه  10:31 - روزنامه بازار کار
 از سوی دکتر طیبی؛ با حکمی

 سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی منصوب شد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  10:31 - ایکنا

 و مدیریت منابع جهاددانشگاهی منصوب شد سرپرست معاونت پشتیبانی

https://www.isna.ir/news/1400062820535/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/163203126480/meeting-future-of-jobs-and-future-jobs-in-the-field-of-health-affected-by-artificial-intelligence
https://sinapress.ir/news/122187
http://acecr.ac.ir/fa/news/35941/%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%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%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%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347944/%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%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%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%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3998463/%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%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%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%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
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 1400شهریور  2۱یکشنبه  11:3۹ - خبرگزاری صدا و سیما

 ددانشگاهیانتصاب سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع جها

 1400شهریور  2۱یکشنبه  12:13 - آریا

 انتصاب سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی

 1400شهریور  2۱یکشنبه  12:33 - ایسنا

 دو انتصاب در جهاد دانشگاهی

 1400شهریور  2۱یکشنبه  12:3۲ - برخط نیوز

 دو انتصاب در جهاد دانشگاهی

 1400شهریور  2۱یکشنبه  21:۹۲ - باز انتخابات

 دو انتصاب در جهاد دانشگاهی

 

 نیان و فناور سراسر کشورارایه خدمات ثبت پتنت و تجاری سازی به شرکت های دانش ب

 1400شهریور  2۱یکشنبه  10:03 - جهاد دانشگاهی کشور

، در همین جهاددانشگاهیه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز وابسته به ب

راستا، موسسه نوفن حامی البرز علاوه بر پارک علم و فناوری البرز، جلسات نیازسنجی 

دارایی فکری را برای شرکت های مختلف در سراسر کشور به ویژه واحدهای دانش بنیان 

 کرد و فناور استان کرمان برگزار

 

 سازمان دانشجویان، شریان حیاتی جهاد دانشگاهی است

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۵:۹4 - جهاد دانشگاهی کشور

https://www.iribnews.ir/fa/news/3224680/%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%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://www.aryanews.com/News/20210919120100122/%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%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%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.isna.ir/news/1400062820706/%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/163203864328/two-appointments-in-academic-jihad
http://www.bazentekhabat.com/scientific-and-cultural/13192-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://acecr.ac.ir/fa/news/35937/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://isojd.ac.ir/fa/news/2622/%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%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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گفت: اعتقاد ما این است که سازمان دانشجویان شریان حیاتی  دانشگاهی جهادرئیس سازمان دانشجویان 

است و فعالیت های جامعه دانشجویی شاهرگ حیات یک جامعه به شمار می رود و طبیعتاً  اهیدانشگ جهاد

 ایفا کند دانشگاهی جهادسازمان دانشجویان می تواند و باید این نقش را برای 

 

 امضای قرارداد بین جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان و شهرداری اصفهان

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۵:41 - جهاد دانشگاهی کشور

صنعتی اصفهان، معاون پژوهشی صنعتی اصفهان  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

گفت: قرارداد پژوهشی با عنوان گردآوری اطلاعات به روزرسانی و اجرای طرح های آماری 

مه ریزی و توسعه سرمایه شاخص های پیامدی برنامه راهبردی اصفهان با معاونت برنا

 انسانی شهرداری اصفهان، امضا شد

 

 مرکز جدید تزریق واکسن در مصلای جمعه بوشهر راه اندازی شد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۵:3۱ - خبرگزاری مهر

استان بوشهر صبح یکشنبه در حاشیه  دانشگاهی جهادخبرنگار مهر ، رئیس به گزارش 

فعالیت این مرکز اظهار داشت: در راستای تسریع در اجرای واکسیناسیون عمومی این 

 مرکز راه اندازی شده است

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  2۱یکشنبه  10:21 - ری پیغامپایگاه خب

 مرکز جدید تزریق واکسن در مصلای جمعه بوشهر راه اندازی شد

http://acecr.ac.ir/fa/news/35936/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%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%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/5308074/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://peigham.ir/shownews.aspx?id=131094


 

 

 

 

۱۲ 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 1400شهریور  2۱یکشنبه  10:31 - دیار جنوب

 دمرکز جدید تزریق واکسن در مصلای جمعه بوشهر راه اندازی ش

 

 شب شعر ایران در جهاددانشگاهی برگزار شد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۵:2۵ - جهاد دانشگاهی کشور

استان کهگیلویه و بویراحمد، وبینار شعر و ادب  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

کهگیلویه و بویراحمد شب گذشته  دانشگاهی جهادفارسی به همت سازمان دانشجویان 

 یاسوج برگزار شد جهاددانشگاهیشهریورماه در  2۲،

 

 فراخوان مسابقه داستان نویسی زیست دانشجویی

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۱:2۵ - جهاد دانشگاهی کشور

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم پایه کاربردی،هفتمین دوره جشنواره داستان 

احد و دانشگاهی جهادسوی مرکز داستان نویسی خلاق وابسته به معاونت فرهنگی  کوتاه از

 شهید بهشتی برگزار می شود

 

http://www.deyarejonoub.ir/29598.html
http://kba.acecr.ac.ir/fa/news/35929/%D8%B4%D8%A8-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://beheshti.acecr.ac.ir/fa/news/35918/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-


 

 

 

 

۱۱ 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 معرفی کتاب دختر شینا

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۱:14 - لیزنا

... درباره نویسنده ... بهناز ضرابی زاده در سال  133۹، دانشگاهی جهادابراهیمی، ستار: دختر شینا/ تهران: 

و  کودکان در همدان متولد شد؛ ضرابی زاده کارشناس مسئول آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری 134۲

 نوجوانان است

 

 ایجاد ثبات اقتصادی با بهینه سازی آبندان های جهاد دانشگاهی مازندران

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۲:16 - پیام مازند

 -پیام مازند 

 لزوم ورود کارآفرینان به حوزه های کشاورزی و مدیریت آب در لرستان اقتصادی

 1400شهریور  2۱یکشنبه  02:06 - دن لرتم

لرستان اظهار کرد: این  دانشگاهی جهادوی با اشاره به فعالیت مرکز نوآوری و شتابدهی 

مرکز در راستای حمایت از ایده های جوانان قدم های خوبی برداشته است و ایده من نیز 

 در بستر همین مرکز به مرحله حمایت و سرمایه گذاری رسیده است

 

 از سرطانی شایع در زنان که با نفخ شکم بروز می کند تا بهترین غذا برای سنگ کیسه صفرا

http://www.lisna.ir/white-leaf/item/3362-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/230629/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%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%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.tamadonlor.ir/fa/News/12037/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

۱۵ 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 1400شهریور  2۲شنبه  23:۹۹ - باشگاه خبرنگاران

درباره تاثیر آنتی اکسیدانی  جهاددانشگاهیعضو هیئت علمی پژوهشکده گیاهان دارویی 

مرزنجوش بر حافظه خبر داد ... به گزارش خبرنگار حوزه کلینیک گروه علمی پزشکی 

اه خبرنگاران جوان در باشگاه خبرنگاران جوان ، اگر موفق به رصد اخبار کلینیکی باشگ

 بیست و هفتم شهریور نشده اید، این بسته خبری را از دست ندهید

 

 انتصابات جدید در مجلس شورای اسلامی

 1400شهریور  2۲شنبه  23:2۹ - خانه ملت

کشور بود و  جهاددانشگاهیشوشتری پیش از این معاون پشتیبانی و مدیریت منابع 

ین از سوی هیئت امنای مرکز پژوهش جایگزین دکتر بابک نگاهداری شد که پیش از ا

 های مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس این مرکز منصوب شد

  سایت دیگر: ۸5

 1400شهریور  2۱یکشنبه  00:11 - ایسنا

 شوشتری رییس حوزه ریاست مجلس شد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  00:1۵ - فرارو

 دو انتصاب جدید قالیباف در مجلس

 1400شهریور  2۱یکشنبه  00:24 - همشهری

 حکم قالیباف برای قلی ها و شوشتری 2

 1400شهریور  2۱یکشنبه  01:00 - آفتاب نیوز

 انتصاب جدید قالیباف در مجلس 2

 1400شهریور  2۱یکشنبه  01:1۹ - آنا

 س حوزه ریاست مجلس شدشوشتری رئی

 1400شهریور  2۱یکشنبه  01:3۲ - برترین ها

 دو انتصاب قالیباف در حوزه مجلس

https://www.yjc.news/fa/news/7898453/%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%AE-%D8%B4%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7
https://www.icana.ir/Fa/News/483995/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%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.isna.ir/news/1400062820317/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D8%AF
https://fararu.com/fa/news/505388/%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://www.hamshahrionline.ir/news/627505/%DB%B2-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://aftabnews.ir/fa/news/727724/%DB%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://www.ana.press/news/608559/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D8%AF
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1154779/%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3


 

 

 

 

۵0 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 1400شهریور  2۱یکشنبه  06:۹4 - ر آنلاینخب

 دو حکم جدید قالیباف در مجلس برای حلقه مدیران نزدیکش در دوره شهرداری:شوشتری و قلی ها

 1400شهریور  2۱یکشنبه  06:۹۱ - نواندیش

 یار قالیباف به مجلس رفتند 2

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۲:22 - اقتصاد نیوز

 کوچ مدیران قالیبافی به مجلس / رییس مجلس دو حکم جدید زد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۲:30 - دنیای اقتصاد

 انتصاب جدید قالیباف در مجلس/ یاران قالیباف در شهرداری سمت گرفتند 2

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۲:44 - آخرین خبر

 است شدانتصابات جدید در مجلس؛ شوشتری رئیس حوزه ری

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۱:00 - شبستان

 شوشتری رییس حوزه ریاست مجلس شد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۱:10 - پارسینه

 شوشتری رئیس حوزه ریاست مجلس شد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۱:11 - نیک نیوز

 انتصابات جدید در مجلس

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۱:20 - باشگاه خبرنگاران

 ون اجرایی مجلس مشخص شدندرئیس حوزه ریاست و معا

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۱:33 - عصر صنعت

رئیس حوزه ریاست مجلس، رئیس مرکز پژوهش ها و معاون اجرایی مجلس شورای اسلامی در احکام جداگانه 

 ای منصوب شدند.

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۱:34 - پایگاه خبری اعتماد

 احکام جدید قالیباف برای یاران نزدیکش

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۱:3۵ - سلام نو

 قالیباف سه حکم انتصاب جدید در مجلس امضا کرد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۱:40 - ه خبری گسترشپایگا

 قالیباف حکم جدید داد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۱:4۹ - تیک

 دو حکم جدید قالیباف در مجلس برای حلقه مدیران نزدیکش در دوره شهرداری:شوشتری و قلی ها

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۱:۹1 - روزنامه بازار کار
 با حکم رئیس مجلس شورای اسلامی؛

https://www.khabaronline.ir/news/1556134/%D8%AF%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://noandish.com/fa/news/130338/%D9%A2-%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
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%A7-61/441514-%DA%A9%D9%88%DA%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3799903-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://akharinkhabar.ir/politics/8245355/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%9B-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
http://shabestan.ir/detail/News/1095946
https://www.parsine.com/fa/news/731021/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D8%AF
https://niknews.ir/news/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://www.yjc.news/fa/news/7898700/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://asresanatnews.ir/?p=34318
https://etemadonline.com/content/514671/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%B4
https://www.salameno.com/news/55290794/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-201878
http://tik.ir/fa/news/358190/%D8%AF%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347939/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D8%AF


 

 

 

 

۵1 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 دکتر شوشتری رییس حوزه ریاست مجلس شد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۱:۹2 - شفقنا

 دو انتصاب جدید در مجلس شورای اسلامی

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۱:۹6 - دی نیوز ۸

 حکم دو انتصاب جدید در مجلس شورای اسلامی امضا شد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۱:۹6 - تهران پرس
 ابات جدید در مجلس؛انتص

 رئیس حوزه ریاست و معاون اجرایی مجلس مشخص شدند

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۵:0۵ - ناطقان

 دو حکم جدید قالیباف در مجلس

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۵:10 - ۲۴رویداد 

 احکام جدید قالیباف برای یاران نزدیکش

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۵:13 - خبرگزاری صدا و سیما

 شوشتری رئیس حوزه ریاست مجلس شد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۵:1۲ - افکار نیوز

 قالیباف حکم دو انتصاب جدید در مجلس را امضا کرد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۵:20 - جام جم

 شوشتری رییس حوزه ریاست مجلس شد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۵:22 - ۲۴اقتصاد 

 دو حکم جدید قالیباف در مجلس برای حلقه مدیران نزدیکش در دوره شهرداری

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۵:3۲ - خبرگزاری فارس

 ی جدید مجلس منصوب شدندرئیس حوزه ریاست و معاون اجرای

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۵:3۲ - یکتا پرس

 حکم دو انتصاب جدید در مجلس شورای اسلامی امضا شد

 1400هریور ش 2۱یکشنبه  0۵:3۲ - خلیج فارس

 دو انتصاب جدید قالیباف در مجلس

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۵:40 - برخط نیوز

 است( و )معاون اجرایی( جدید مجلس منصوب شدند)رئیس حوزه ری

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۵:43 - ایسکانیوز

 انتصابات جدید قالیباف در مجلس

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۵:4۹ - میزان

https://fa.shafaqna.com/news/1227520/
https://www.8deynews.com/617886/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%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/
http://tehranpress.com/1400/06/28/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D8%AE/
http://nateghan.ir/fa/news/286866/%D8%AF%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://www.rouydad24.ir/fa/news/279631/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%B4
https://www.iribnews.ir/fa/news/3224485/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D8%AF
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1080485-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://jamejamonline.ir/fa/news/1338205/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D8%AF
https://eghtesaad24.ir/fa/news/125679/%D8%AF%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://farsnews.ir/news/14000628000108/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.yektapress.com/fa/news/53896/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%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-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://pgnews.ir/module/news/418517/
https://www.barkhat.news/political/163202802134/chairman-of-the-presidency-and-executive-deputy-of-the-new-parliament-were-appointed
https://www.iscanews.ir/news/1111607/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://www.mizanonline.com/fa/news/759064/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%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


 

 

 

 

۵2 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 انتصابات جدید در مجلس شورای اسلامی

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۵:46 - روزنامه جوان آنلاین

 شوشتری رئیس حوزه ریاست مجلس شد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۵:46 - تابا خبر

 رئیس حوزه ریاست و معاون اجرایی مجلس منصوب شدند

 1400شهریور  2۱یکشنبه  10:00 - ایرنا
 با حکم قالیباف؛

 ای اسلامی شدشوشتری رییس حوزه ریاست مجلس شور

 1400شهریور  2۱یکشنبه  10:02 - قدس آنلاین

 انتصابات جدید در مجلس

 1400شهریور  2۱یکشنبه  10:0۹ - عصر امروز

 رئیس حوزه ریاست و معاون اجرایی جدید مجلس منصوب شدند

 1400شهریور  2۱یکشنبه  10:13 - نصیر نیوز

 شوشتری رییس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی شد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  10:1۹ - ایران اکونومیست
 با حکم قالیباف؛

 شوشتری رییس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی شد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  10:16 - خبرگزاری دفاع مقدس
 با حکم قالیباف؛

 ت و معاون اجرایی جدید مجلس منصوب شدندرئیس حوزه ریاس

 1400شهریور  2۱یکشنبه  10:21 - روز پلاس

 رئیس حوزه ریاست و معاون اجرایی جدید مجلس منصوب شدند

 1400شهریور  2۱یکشنبه  10:23 - الف

 رئیس حوزه ریاست و معاون اجرایی جدید مجلس منصوب شدند

 1400شهریور  2۱یکشنبه  10:2۲ - خبرگزاری برنا
 با حکم قالیباف؛

 شورای اسلامی شدشوشتری رییس حوزه ریاست مجلس 

 1400شهریور  2۱یکشنبه  10:2۱ - باطن
 پس از کنار رفتن احمد مددی؛

 ب جدید در مجلسدو انتصا

 1400شهریور  2۱یکشنبه  10:2۱ - آنلاین22

 یاران قالیباف در شهرداری سمت گرفتند |انتصاب جدید قالیباف در مجلس  2

https://www.javanonline.ir/fa/news/1062620/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D8%AF
https://tabakhabar.ir/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%B5/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25d8%25b1%25d8%25a6%25db%258c%25d8%25b3-%25d8%25ad%25d9%2588%25d8%25b2%25d9%2587-%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d9%2588-%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25ac%25d9%2584%25d8%25b3-%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25b5
https://www.irna.ir/news/84475865/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%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-%D8%B4%D8%AF
http://qudsonline.ir/news/769532/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://asremrooz.ir/vdcjt8etyuqeyxz.fsfu.html
https://www.nasirnews.ir/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%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/
http://iraneconomist.com/fa/news/391516/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%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-%D8%B4%D8%AF
https://defapress.ir/fa/news/478312/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://roozplus.com/fa/news/216845/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.alef.ir/news/4000628028.html
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1235288
https://baten.ir/2021/09/19/%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3/
https://www.55online.news/fa/tiny/news-219791


 

 

 

 

۵3 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 1400شهریور  2۱یکشنبه  10:33 - کارآفرینان اقتصاد

 رئیس حوزه ریاست و معاون اجرایی جدید مجلس منصوب شدند

 1400شهریور  2۱یکشنبه  10:3۹ - دانا
 با حکم قالیباف؛

 و معاون اجرایی جدید مجلس منصوب شدند رئیس حوزه ریاست

 1400شهریور  2۱یکشنبه  10:46 - جماران

 مجلس را منصوب کرد قالیباف رییس حوزه ریاست و معاون اجرایی

 1400شهریور  2۱یکشنبه  10:46 - رکنا

 شوشتری رییس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی شد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  10:۹2 - خبرگزاری تسنیم

 قالیباف در احکامی رئیس حوزه ریاست و معاون اجرایی جدید مجلس را منصوب کرد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  10:۹۲ - خبرنامه دانشجویان ایران

 نتصاب رئیس حوزه ریاست و معاون اجرایی جدید مجلسا

 1400شهریور  2۱یکشنبه  11:03 - افق نیوز

 قالیباف در احکام صادره رئیس حوزه ریاست و معاون اجرایی جدید مجلس را منصوب کرد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  11:16 - خبرگزاری صنایع
 با حکم رییس مجلس شورای اسلامی:

 شوشتری رییس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی شد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  11:16 - ایلنا
 در احکامی جداگانه؛

 قالیباف رئیس حوزه ریاست و معاون اجرایی مجلس را منصوب کرد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  11:2۹ - دیدار نیوز

 شوشتری رییس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی شد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  11:30 - مرور نیوز
 توسط قالیباف صورت گرفت؛

 دو انتصاب جدید در مجلس

 1400شهریور  2۱یکشنبه  11:۹2 - راهبرد معاصر

 حوزه ریاست و معاون اجرایی جدید مجلس مشخص شدندرئیس 

 1400شهریور  2۱یکشنبه  12:01 - شهدای ایران

 رئیس حوزه ریاست و معاون اجرایی جدید مجلس منصوب شدند

 1400شهریور  2۱یکشنبه  12:03 - مرصاد

 رئیس حوزه ریاست و معاون اجرایی جدید مجلس منصوب شدند

http://karafarinaneeghtesad.ir/News/SingleNews?Id=188427
http://www.dana.ir/News/1769397.html
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B1-59/1525304-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-74/721751-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%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-%D8%B4%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/28/2573980/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://iusnews.ir/fa/news-details/408190/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%C2%BB-%D9%88-%C2%AB%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%C2%BB-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-/
https://ofoghnews.ir/358785/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3/
https://sanayepress.com/1400/06/28/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%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.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1132922-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.didarnews.ir/fa/news/108970/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%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-%D8%B4%D8%AF
http://www.moroornews.com/fa/tiny/news-142719
https://rahbordemoaser.ir/fa/news/102710/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://shohadayeiran.com/fa/news/220054/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.mersadnews.ir/news/413640/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


 

 

 

 

۵4 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 1400شهریور  2۱یکشنبه  12:10 - مجلس شورای اسلامی

 انتصابات جدید در مجلس شورای اسلامی

 1400شهریور  2۱یکشنبه  12:22 - ایکنا

 وشتری مدیر حوزه ریاست مجلس شدسیدمحمدجواد ش

 1400شهریور  2۱یکشنبه  12:31 - افق تهران

 امضای انتصابات جدید توسط رئیس مجلس

 1400شهریور  2۱یکشنبه  12:36 - خبرگزاری دانشجو

 انتصاب رئیس حوزه ریاست و معاون اجرایی جدید مجلس

 1400شهریور  2۱یکشنبه  12:3۱ - تابناک سیستان و بلوچستان

 ان قالیبافی به مجلسکوچ مدیر

 1400شهریور  2۱یکشنبه  12:43 - تابناک سمنان

 ف در شهرداری سمت گرفتندانتصاب جدید قالیباف در مجلس/ یاران قالیبا 2

 1400شهریور  2۱ یکشنبه 13:3۲ - صراط نیوز

 دو حکم جدید قالی باف در مجلس

 1400شهریور  2۱یکشنبه  13:41 - اعتدال

 انتصاب جدید قالیباف در مجلس 2

 1400شهریور  2۱یکشنبه  13:۹۹ - آخرین نیوز

 شوشتری مسئول حوزه ریاست رییس مجلس شد!

 1400شهریور  2۱یکشنبه  14:06 - امپایگاه خبری پیغ

 دو انتصاب جدید قالیباف در مجلس

 1400شهریور  2۱یکشنبه  1۹:0۲ - 21۸

 انتصاب رئیس حوزه ریاست و معاون اجرایی جدید مجلس

 1400شهریور  2۱یکشنبه  1۹:32 - عصر پرس

 انتصابات جدید در مجلس شورای اسلامی

 1400شهریور  2۱یکشنبه  1۲:4۱ - دیدبان ایران

 مدیرعامل سابق خبرگزاری ایکنا، مدیر حوزه ریاست مجلس شد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  21:۹۲ - باز انتخابات
 انتصابات جدید در مجلس شورای اسلامی

رئیس حوزه ریاست مجلس، رئیس مرکز پژوهش ها و معاون اجرایی مجلس شورای اسلامی در احکام جداگانه 

 ای منصوب شدند.

 1400شهریور  2۱یکشنبه  22:2۱ - کیهان

https://www.parliran.ir/majles/fa/Content/articles-6739/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%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://iqna.ir/fa/news/3998502/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B4-%D8%B4%D8%AF
http://ofoghtehran.ir/68024/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3/
https://snn.ir/fa/news/965035/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://www.tabnaksistanbaluchestan.ir/fa/news/994836/%DA%A9%D9%88%DA%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://www.tabnaksemnan.ir/fa/news/994848/%DB%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.seratnews.com/fa/news/571679/%D8%AF%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://etedaal.ir/fa/news/256550/%DB%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://www.akharinnews.com/featuredkhabar/item/156121-%C2%AB%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%C2%BB-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D8%AF
http://peigham.ir/shownews.aspx?id=131114
https://www.598.ir/fa/news/492507/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://asrpress.ir/fa/news/26091/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%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
http://www.didbaniran.ir/fa/tiny/news-117015
http://www.bazentekhabat.com/political/13190-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://kayhan.ir/fa/news/226211/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 قالیباف قانون جهش تولید و تأمین مسکن را به دولت ابلاغ کرد

 1400شهریور  2۵دوشنبه  14:03 - پانا

 دو انتصاب جدید در مجلس شورای اسلامی

 1400شهریور  2۵دوشنبه  1۱:3۹ - شعار سال

 شوشتری رییس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی شد

 

 گیاهی دارویی که سرشار از آنتی اکسیدان است

 1400شهریور  2۲شنبه  22:10 - روز پلاس

 گیاهی است علفی TnkheruO euchena Lبه گزارش روزپلاس، مرزنجوش با نام علمی 

سانتی متر که ساقه آن دارای انشعابات زیاد، پوشیده از تار های  ۱0و دائمی به ارتفاع 

کوتاه و به رنگ سبز مایل به قرمز است و مناطق اصلی رویش این گیاه در ایران، مناطق 

 شمالی، به خصوص استان های خراسان، مازندران، گیلان و آذربایجان است

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  30سه شنبه  23:00 - مشرق نیوز

 گیاهی دارویی که سرشار از آنتی اکسیدان است

 1400شهریور  31چهارشنبه  06:43 - خلیج فارس

 گیاهی دارویی که سرشار از آنتی اکسیدان است

 

 امام جمعه بوشهر:

 هزار پرس غذا در استان بوشهر توزیع می شود ۳55

http://www.pana.ir/news/1215976
https://shoaresal.ir/fa/news/359912/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%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-%D8%B4%D8%AF
http://roozplus.com/fa/news/216800/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mashreghnews.ir/news/1274781/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://pgnews.ir/module/news/419175/
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 1400شهریور  2۲شنبه  21:۹6 - خبرگزاری مهر

وی با تقدیر از کمک های مردم و دستگاه های مختلف بیان کرد: کمک خوبی از سوی 

و دیگر نهادها  ، اوقافدانشگاهی جهادستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد، سپاه، بسیج، 

 صورت گرفته است که جای تقدیر دارد

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  2۲شنبه  23:3۲ - اقتصاد آینده

 هزار پرس غذا در استان بوشهر توزیع می شود 300

 1400شهریور  2۱یکشنبه  14:4۵ - گام خبر

 هزار پرس غذا در استان بوشهر توزیع می شود 300

 

 رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه:

 میلیون دلار کالا صادر کردند ۱5شرکت های دانش بنیان کرمانشاه سال گذشته 

 1400شهریور  2۲شنبه  1۱:۹۹ - ایرنا

کرمانشاه گفت: در گام اول صادرات محصولات  جهاددانشگاهیرییس پارک علم و فناوری 

دانش بنیان استان در دستور کار قرار خواهد گرفت و در گام بعدی برای صادرات این 

 محصولات در سطح کشور اقدام خواهد شد

 

 جلس تاکید کرد:نماینده مردم سلسله و دلفان در م

 ضرورت حمایت همه جانبه از مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی لرستان

https://www.mehrnews.com/news/5307912/%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/307316/%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9
http://gamkhabar.ir/?news_id=103446
https://www.irna.ir/news/84475397/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 
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 1400هریور ش 2۲شنبه  1۱:14 - ایسنا

 جهادشهریورماه در بازدید از مرکز درمان ناباروری  2۲دکتر یحیی ابراهیمی امروز 

براساس فعالیت های دانش بنیان است و این  دانشگاهی جهادبیان کرد: مبنای  دانشگاهی

نهاد انقلابی در زمینه های مختلف در کشور فعالیت دارد و در لرستان نیز عملکرد قابل 

 قبولی دارد

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  2۲شنبه  1۱:26 - میرملاس نیوز

 ضرورت حمایت همه جانبه از مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی لرستان

 1400شهریور  2۲شنبه  21:2۵ - جهاد دانشگاهی کشور

 ضرورت حمایت همه جانبه از مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی لرستان

 

 در نشستی مطرح شد؛

 ادبیات فارسی؛ یکی از قله های ادبیات جهان

 1400شهریور  2۲شنبه  1۲:41 - ایسنا

یان اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان و به گزارش ایسنا، تفاهم نامه همکاری م

استان با حضور پریسا کرمی و فریبرز جمالزاد فلاح، رئیس سازمان  دانشگاهی جهادسازمان 

 استان گیلان امضا شد دانشگاهی جهاد

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  2۲شنبه  1۱:1۵ - دی نیوز ۸

 ادبیات فارسی؛ یکی از قله های ادبیات جهان

 1400شهریور  2۲شنبه  1۵:2۲ - روزنامه مردم سالاری
 در نشستی مطرح شد؛

 ات فارسی: قله ی ادبیات جهانادبی

https://www.isna.ir/news/1400062720226/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%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%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.mirmalas.com/news/124620/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%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/
http://lrs.acecr.ac.ir/fa/news/35913/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%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%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400062720208/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.8deynews.com/617768/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%9B-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%84%D9%87%E2%80%8A%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC/
https://www.mardomsalari.ir/news/155981/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D9%84%D9%87-%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
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 رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه:

 واحد دانش بنیان پارک علم و فناوری کرمانشاه صادر می شود ۲5محصولات 

 1400شهریور  2۲شنبه  1۲:3۲ - خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر ، سیامک آزادی بعدازظهر امروز در نشست خبری با اشاره به 

 جهاد، اظهار کرد: پارک علم و فناوری 13۱4فعالیت پارک علم و فناوری کرمانشاه از سال 

ی ایجاد با هدف فراهم کردن زیرساخت های لازم برای توسعه فناوری و نوآور دانشگاهی

 شد و در واقع متولی توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری طی سال های گذشته در این استان بوده است

 

 در راستای تحقق علم به ثروت:

 استارتاپ ها و کارگزاران سرمایه ای در برج فناوری کرمانشاه یک مجموعه می شوند

 1400شهریور  2۲شنبه  1۲:31 - موج

 دانشگاهی جهادسیامک آزادی از افتتاح برج فناوری کرمانشاه به عنوان یکی از اقدامات شاخص پارک و 

کرمانشاه در سالجاری با رویکرد توسعه فناوری در پهنه جهانی یاد کرد و خاطرنشان ساخت: برج فناوری 

واحد فناور در حال حاضر در  110هزار متر مربع و کارایی ایجاد فضای برای حداقل  20کرمانشاه با زیربنای 

واحد دیگر در مرحله عقد قرارداد جهت  10واحد فناور در خود جا داده و بیش از  20پنج طبقه بیش از 

 استقرار هستند

https://www.mehrnews.com/news/5307773/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DB%B2%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-397524
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 طیبی در گفت وگو با آنا:

 استراتژی توسعه صنعتی در کشور وجود ندارد

 1400شهریور  2۲شنبه  1۲:21 - آنا

نیازهای کشور در حوزه های مختلف پزشکی، فنی و  دانشگاهی جهادوی افزود: در 

مهندسی، کشاورزی و علوم انسانی مشخص شده، بدین ترتیب برای رفع نیازهای کشور و 

 پروژه های اجرای برنامه ریزی می شود

 

 :معاون فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی

 انجمن ادبی فعالیت دارند ۲۳شاعر/ 255بهره مندی خراسان جنوبی از 

 1400شهریور  2۲شنبه  1۲:0۵ - خبرگزاری مهر

معرفی بیشتر این شخصیت ارزشمند، جشنواره شعر منطقه رمضانی ادامه داد: در راستای 

خراسان جنوبی به صورت دوسالانه برگزار می  دانشگاهی جهادای ابن حسام را با همکاری 

 نیز برگزار خواهد شد 1400کنیم که در سال 

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  2۲شنبه  23:۹۹ - باشگاه خبرنگاران

 انجام ادبی 23شاعر در  ۹00بهره مندی خراسان جنوبی از 

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۵:13 - اقتصاد آینده

 انجمن ادبی فعالیت دارند 23شاعر/ ۹00بهره مندی خراسان جنوبی از 

https://www.ana.press/news/608361/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5307210/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%DB%B2%DB%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/7898352/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/307380/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%DB%B2%DB%B3
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 ت دانشجوییفراخوان مسابقه داستان نویسی زیس

 1400شهریور  2۲شنبه  16:4۲ - ایسنا

به گزارش ایسنا، این مسابقه از سوی واحد داستان نویسی خلاق وابسته به معاونت فرهنگی 

 واحد شهید بهشتی برگزار می شود دانشگاهی جهاد

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  2۲شنبه  16:۹2 - برخط نیوز

 فراخوان مسابقه داستان نویسی )زیست دانشجویی(

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۲:۹۵ - جهاد دانشگاهی کشور

 خوان مسابقه داستان نویسی زیست دانشجوییفرا

 1400شهریور  2۱یکشنبه  11:21 - روزنامه نوآوران

 فراخوان مسابقه داستان نویسی زیست دانشجویی

 

 تاب سه دقیقه ایاعلام برنامه مرحله نیمه نهایی نخستین دوره مسابقات ملی ک

 1400شهریور  2۲شنبه  16:40 - خبرگزاری صبا

، مرحله نیمه جهاددانشگاهیبه گزارش صبا به نقل از روابط عمومی سازمان انتشارات 

نهایی نخستین دوره مسابقات ملی کتاب سه دقیقه ای با حضور دو گروه از شرکت 

در سالن شهید صبوری معاونت  1۲تا  14شهریور ساعت  2۵کنندگان، روز دوشنبه 

 فرهنگی به صورت مجازی برگزار می شود

https://www.isna.ir/news/1400062720168/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/16319676638/call-for-story-writing-contest-student-biology
http://beheshti.acecr.ac.ir/fa/news/35914/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-
http://www.noavaranonline.ir/fa/news/450889
https://www.khabargozarisaba.com/214488/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C/
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  یت دیگر:سا ۲

 1400شهریور  2۲شنبه  16:44 - جهاد دانشگاهی کشور

 برنامه رقابت های مرحله نیمه نهایی پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای اعلام شد

 1400شهریور  2۵دوشنبه  1۱:1۹ - ایبنا

 یی نخستین دوره مسابقات ملی کتاب سه دقیقه اینیمه نها

 

 پر کردن شکاف اشتغال به مدد رویکرد نوآورانه جهاددانشگاهی

 1400شهریور  2۲شنبه  16:30 - جهاد دانشگاهی کشور

ایده برتر طراحی  10سمنان، در این مراسم  جهاددانشگاهیوابط عمومی به گزارش ر

اپلیکیشن در حوزه آموزش الکترونیک و صنایع دستی در قالب دو رویداد استارت آپی 

از سوی استارت آپ های مستقر در مرکز نوآوری و شتابدهی  "دمو"و  "نیوز دی"

 ارائه شد استان سمنان معرفی و دستاوردهای آنان جهاددانشگاهی

 

 رییس جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی شهیدبهشتی منصوب شد

 1400شهریور  2۲شنبه  1۹:۹3 - جهاد دانشگاهی کشور

 اددانشگاهیجه، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

واحد  جهاددانشگاهیطی حکمی، حمید حمزه زاده را برای مدت دو سال به عنوان رییس 

 علوم پزشکی شهیدبهشتی منصوب کرد

http://acecr.ac.ir/fa/news/35909/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%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-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.ibna.ir/fa/gallery/311077/1/%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C
http://acecr.ac.ir/fa/news/35908/%D9%BE%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://acecr.ac.ir/fa/news/35906/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%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-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
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 میلیون دوز واکسن پاستوکووک تا مهر تا ممنوعیت تزریق رمدسیویر در منزل 0از تامین 

 1400شهریور  2۲شنبه  1۹:36 - باشگاه خبرنگاران

درباره تاثیر آنتی اکسیدانی  جهاددانشگاهیعضو هیئت علمی پژوهشکده گیاهان دارویی 

مرزنجوش بر حافظه خبر داد ... به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی 

دکست علمی پزشکی، آخرین پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، شما می توانید هر روز در پا

 خبر های سلامت، آموزش عالی، آموزش و پرورش، فضا و دانش بنیان ها را با ما بخوانید و بشنوید

 

 توزیع اقلام دارویی، تجهیزات درمانی و بسته معیشتی در استان بوشهر+ تصاویر

 1400شهریور  2۲شنبه  1۹:33 - خبرگزاری تسنیم

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به اجرا مرحله ششم رزمایش همدلی و احسان 

تصریح کرد: در این راستا با همکاری خیران، ستاد اجرایی فرمان امام )ره(، کمیته امداد 

خدمات  دانشگاهی جهادر خیریه، امام خمینی )ره(، سپاه پاسداران، بسیج، اوقاف و امو

 گوناگونی به بیماران کرونایی شده است

  سایت دیگر: ۴

 1400شهریور  2۲شنبه  1۱:10 - ایرنا

 ششمین مرحله رزمایش احسان و همدلی در بوشهر اجرا شد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۱:4۹ - اتحاد خبر

 ششمین مرحله رزمایش احسان و همدلی در بوشهر اجرا شد

https://www.yjc.news/fa/news/7897959/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%88%DA%A9-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/27/2573645/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84475438/%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/152057
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 1400شهریور  2۱یکشنبه  10:31 - دیار جنوب

 و همدلی در بوشهر اجرا شدششمین مرحله رزمایش احسان 

 1400شهریور  2۵دوشنبه  10:4۵ - گام خبر

 توزیع اقلام دارویی، تجهیزات درمانی و بسته معیشتی در استان بوشهر+ تصاویر

 

 رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه:

 انش بنیان را دنبال می کنیمتوسعه صادرات محصولات د

 1400شهریور  2۲شنبه  1۹:26 - ایسنا

رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه در ادامه از افتتاح برج فناوری به عنوان یکی از اقدامات 

د کرد و افزود: این برج با زیربنای کرمانشاه در سالجاری یا دانشگاهی جهادشاخص پارک و 

 واحد فناور را فراهم کند 110هزار متر مربع میتواند فضای کار لازم برای حداقل  20

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  2۲شنبه  1۹:41 - باشگاه خبرنگاران

 راه اندازی ساختار لازم برای صادرات محصولاتِ دانش بنیان کشور به عراق

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۵:1۹ - جهاد دانشگاهی کشور

 ل می کنیمتوسعه صادرات محصولات دانش بنیان را دنبا

 1400شهریور  2۱یکشنبه  10:36 - روزنامه بازار کار
 رییس این پارک عنوان کرد:

 برنامه های توسعه صادرات محصولات دانش بنیان در رییس پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه

 

http://www.deyarejonoub.ir/29599.html
http://gamkhabar.ir/?news_id=103456
https://www.isna.ir/news/1400062720110/%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%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.yjc.news/fa/news/7898120/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%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%D9%90-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://acecr.ac.ir/fa/news/35925/%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%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347945/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%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%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%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
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 رویداد ایده پردازی بازی و اسباب بازی با معرفی نفرات برتر در بجنورد به کار خود پایان داد

 1400شهریور  2۲شنبه  1۹:1۱ - ایسنا

خراسان شمالی، برای برگزاری  جهاددانشگاهیبه گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی 

ایده به دبیرخانه این رویداد  32محور فراخوان داده شد که  ۱رویداد بازی و اسباب بازی در 

 رسید و مورد ارزیابی داوران قرار گرفت

 

 ستانداری مازندران چه کسانی هستند + سوابقگزینه های احتمالی ا

 1400شهریور  2۲شنبه  1۹:00 - خبرگزاری تسنیم

 مجتبی زارعی 

 د کشور * رئیس فعلی سازمان بسیج اساتی

 * رئیس دفتر سیاسی نهاد مرکزی نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 

 * معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت احمدی نژاد 

  دانشگاهی جهاد* ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 

 

 اه اجرا می شوددر استان کرمانش "صدف"طرح توانمندسازی شغلی 

 1400شهریور  2۲شنبه  14:4۱ - خبرگزاری تسنیم

https://www.isna.ir/news/1400062720098/%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%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/27/2572319/%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/27/2573633/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه ، سیامک آزادی در نشست خبری که ظهر امروز 

استان کرمانشاه برگزار شد با اشاره به اجرای طرح توانمندسازی شغلی  یدانشگاه جهاددر 

صدف در قابل چهار فاز در کرمانشاه اظهار داشت: این طرح برای توانمندسازی شغلی 

 دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی برنامه ریزی شده و در قابل یک مدل استاندارد اجزا می شود

 

 رتر سمنانجشنواره استارتاپ های ب

 1400شهریور  2۲به شن 14:3۲ - ایرنا

 جهادنمایشگاه و جشنواره دستاوردهای استارتاپ های برتر مرکز نوآوری  -ایرنا -سمنان

 استان روز شنبه در سمنان برگزار شد دانشگاهی

 

 ستاد مردمی حمایت از درمان بیماران کرونایی استان بوشهر تشکیل شد

 1400شهریور  2۲شنبه  14:34 - خبرگزاری تسنیم

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر خدمات خیران، نیکوکاران و نهادها و سازمان های 

گوناگون را ستود و افزود: علاوه بر افراد خیر و نیکوکار، خدمات قابل توجهی از سوی ستاد 

(، سپاه پاسداران، بسیج، اوقاف و اجرایی فرمان امام راحل، کمیته امداد امام خمینی )ره

 و دیگر سازمان ها ارائه شده است دانشگاهی جهادامور خیریه، 

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  2۲نبه ش 21:13 - خارگ نیوز

 ستاد مردمی حمایت از درمان بیماران کرونایی استان بوشهر تشکیل شد

https://www.irna.ir/photo/84475040/%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%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/27/2573581/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF
https://www.khargnews.ir/fa/news/34574/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF
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 رفع سردی کبد با گیاه مصطکی

 1400شهریور  2۲شنبه  14:2۵ - جهاد دانشگاهی کشور

خراسان جنوبی، دکتر طیبه شاهی گفت: مصطکی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

که با نام های دیگر رماس، رماست، کِیه، وکشَک، ولمَشک، مصطکی رومی، کندر رومی، 

ک رومی هم شناخته می شود، گیاهی است با طبیعت آن گرم و خشک که مستکی و عل

به صورت عصاره زردرنگی در ماه های گرم سال به شکل قطراتی کوچک و به صورت خودبه خود از ساقه و 

 شاخه های درخت ترشح می شود

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۱:31 - خبرگزاری صدا و سیما

 رفع سردی کبد با گیاه مصطکی

 

 نشگاهی سمنان فعال استتنها مرکز تخصصی استارتاپ های استان در جهاددا

 1400شهریور  2۲شنبه  14:2۲ - ایرنا

استان سمنان روز شنبه در حاشیه  دانشگاهی جهادعلی منصفی راد معاون آموزشی 

استان سمنان در  دانشگاهی جهادجشنواره دستاوردهای استارتاپ های برتر مرکز نوآوری 

استارتاپ از داخل و خارج از استان سمنان در مرحله اولیه  3۹گفت و گو با ایرنا گفت: 

 وارد کار شدند و تاکید اصلی مرکز نوآوری و شکوفایی جوانان به حضور استارتاپ های استانی بود

  ر:سایت دیگ ۳

 1400شهریور  2۲شنبه  22:10 - رکنا

http://acecr.ac.ir/fa/news/35904/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B7%DA%A9%DB%8C
http://www.iribnews.ir/fa/news/3224412/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B7%DA%A9%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84475062/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-52/721648-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%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%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
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 رقابت استارتاپی به میزبانی جهاد دانشگاهی سمنان

 1400شهریور  2۱یکشنبه  16:11 - مرآت
 معاون آموزشی جهاد دانشگاهی استان سمنان:

 تنها مرکز تخصصی استارتاپ های استان در جهاددانشگاهی سمنان فعال است

 1400شهریور  2۱یکشنبه  16:13 - تابناک سمنان

 تنها مرکز تخصصی استارتاپ های استان در جهاددانشگاهی سمنان فعال است

 

 استاندار بوشهر:

 لایروبی مسیل ها و رودخانه ها بوشهر درآستانه فصل بارندگی ضروری است

 1400شهریور  2۲شنبه  14:10 - ایرنا

گراوند همچنین با تاکید بر ضرورت و اهمیت هرس درختان برای پیشگیری از بروز آسیب 

در زمان بارندگی بر اهمیت استفاده از گیاهان کم آب بر و سریع الرشد با همکاری دانشگاه 

 تاکید کرد دانشگاهی جهادو 

  سایت دیگر: 2

 1400شهریور  2۲شنبه  16:16 - دیار جنوب

 ساخت و ساز در بستر رودخانه ها غیر قانونی است

 1400شهریور  2۲شنبه  16:40 - خلیج فارس

 نه ها بوشهر ضروریستلایروبی مسیل ها و رودخا

 1400شهریور  2۲شنبه  1۵:01 - خبرگزاری صدا و سیما
 استاندار بوشهر:

 ارت بارش های پاییزی باشندمسئولان از اکنون آماده پیشگیری از خس

 1400شهریور  2۲شنبه  22:00 - فکر شهر

 استاندار بوشهر: مدیران فریب بارش کم و پایین تر از میانگین فصل پاییز را نخورند

 1400شهریور  2۱یکشنبه  10:06 - پایگاه خبری پیغام

 هرگونه ساخت و ساز و کشاورزی در بستر رودخانه ها غیر قانونی است

https://meraatnews.com/content/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.tabnaksemnan.ir/fa/news/994919/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84474985/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://www.deyarejonoub.ir/29588.html
https://pgnews.ir/module/news/418398/
http://www.iribnews.ir/fa/news/3224251/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
https://www.fekrshahr.ir/node/96769
http://peigham.ir/shownews.aspx?id=131091
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 پر کردن شکاف اشتغال به مدد رویکرد نوآورانه جهاددانشگاهی

 1400شهریور  2۲شنبه  13:۹۹ - ایسنا

از سمنان به عنوان استانی با  جهاددانشگاهیحسن رهایی در اختتامیه رویداد استارتاپی 

ظرفیت های متنوع و متلون نام برد و اظهار کرد: نیروی انسانی خلاق و تحصیل کرده یکی 

جه ویژه شود می تواند از مهمترین این ظرفیت های بالقوه در استان است که اگر به آن تو

 به تحولی بنیادین در استان منجر شود

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  2۲شنبه  14:26 - روزنامه بازار کار

 نوآورانه جهاددانشگاهیپر کردن شکاف اشتغال به مدد رویکرد 

 1400شهریور  2۲شنبه  14:31 - جهاد دانشگاهی کشور

 پر کردن شکاف اشتغال به مدد رویکرد نوآورانه جهاددانشگاهی

 

برتر مرکز نوآوری و شتابدهی جهادددانشگاهی استان نمایشگاه معرفی استارت آپ های 

 سمنان

 1400ر شهریو 2۲شنبه  13:۹3 - ایسنا

ایده برتر طراحی اپلیکیشن در حوزه آموزش الکترونیک و صنایع دستی  10در این مراسم 

از سوی استارت آپ های مستقر در  "دمو"و  "نیوز دی"در قالب دو رویداد استارت آپی 

استان سمنان معرفی و دستاوردهای آنان ارائه  جهاددانشگاهیمرکز نوآوری و شتابدهی 

 شد

https://www.isna.ir/news/1400062719988/%D9%BE%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347926/%D9%BE%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://sem.acecr.ac.ir/fa/news/35901/%D9%BE%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400062719984/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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 میلیارد پیام تلگرامی رد و بدل می کنند ۱2وزانه ایرانی ها ر

 1400شهریور  2۲شنبه  13:36 - رادیو فردا

در آخرین گزارش خود که دهم  دانشگاهی جهادموسسه نظرسنجی ایسپا وابسته به 

 1منتشر کرد، آورده بود که فقط شهریور 

  سایت دیگر: ۴

 1400شهریور  2۲شنبه  1۲:۹۱ - آنلاین22

 میانگین حضور ایرانی ها در شبکه های اجتماعی

 1400شهریور  2۲شنبه  21:10 - پرسش

 میلیارد پیام تلگرامی رد و بدل می کنند 1۹ایرانی ها روزانه 

 1400شهریور  2۱یکشنبه  01:3۱ - ملیون

 میلیارد پیام تلگرامی رد و بدل می کنند 1۹ایرانی ها روزانه 

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۵:0۹ - بورس پرس

 میلیارد پیام ارسال می کنند 1۹میلیون ایرانی عضو تلگرام بوده و روزانه  4۹

 

 وبینار آموزشی چگونگی سنجش و تحلیل محیط کسب و کار برگزار می شود

 1400شهریور  2۲شنبه  13:1۵ - جهاد دانشگاهی کشور

آذربایجان غربی؛ دکتر ولی عاقلی اظهار کرد: این  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

آذربایجان غربی بصورت  جهاددانشگاهیوبینار آموزشی که به همت مرکز رشد کشاورزی 

 رایگان برگزار می شود

https://www.radiofarda.com/a/telegram-filter-iran/31466401.html
https://www.55online.news/fa/tiny/news-219709
http://porcesh.ir/fa/content/38542/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-
https://melliun.org/iran/279475
http://boursepress.ir/news/175274/%DB%B4%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://agh.acecr.ac.ir/fa/news/35899/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%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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 تغال خوداتکای جوانان با نگاه فناورانه استراه حل رفع بیکاری در سمنان اش

 1400شهریور  2۲شنبه  13:1۹ - ایرنا

نبه در جشنواره دستاوردهای استارتاپ های برتر مرکز به گزارش ایرنا، حسن رهایی روز ش

استان سمنان گفت: باور جوانان نخبه و تحصیلکرده استان و  دانشگاهی جهادنوآوری 

حمایت آنان از سوی دستگاه ها وسازمان ها، فرصتی مناسب برای رشد استارتاپ ها و نیز 

 کمک به حل مشکل بیکاری است

 

 ماعی نیازمندیماجت -به واکسیناسیون رفاهی

هزار کودک، پدر یا مادر خود را از دست داده اند / افزایش  2۱تاثیر کرونا بر جامعه ایرانی: 

 درصدی اختلافات خانوادگی ۲2

 1400شهریور  2۲شنبه  13:0۵ - سلامت نیوز

آیا بهزیستی در این باره پژوهشی انجام داده و به نظر شما مهم ترین تأثیر کرونا بر خانواده 

 ها و جامعه ما چه بوده است؟ 

از ابتدای شیوع کرونا در کشورمان بسیاری از مراکز پژوهشی از جمله پژوهشگاه فرهنگ، 

و فرهنگستان علوم پزشکی ایران نشست هایی را برای بررسی  دانشگاهی جهادکشور،  هنر و ارتباطات، وزارت

 تبعات اجتماعی این بیماری برگزار کردند

  سایت دیگر: 2

 1400شهریور  2۲شنبه  33:13 - شفا آنلاین

 هزار کودک، پدر یا مادر خود را از دست داده اند ۹1تاثیر کرونا،

 1400شهریور  2۲شنبه  16:3۹ - جام جم

https://www.irna.ir/news/84474952/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.salamatnews.com/news/317863/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B5%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%E2%80%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF--%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-25-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-
http://shafaonline.ir/fa/news/289833/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%B5%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%E2%80%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://jamejamonline.ir/fa/news/1338106/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-25%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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 معاون اجتماعی سازمان بهزیستی از تاثیر کرونا بر جامعه ایرانی می گوید
 درصد بیشتر شد2۹اختلافات خانوادگی 

 1400شهریور  2۲شنبه  1۲:0۲ - تجارت آنلاین
 اجتماعی نیازمندیم -به واکسیناسیون رفاهی

درصدی اختلافات  2۹هزار کودک، پدر یا مادر خود را از دست داده اند / افزایش  ۹1تاثیر کرونا بر جامعه ایرانی: 

 خانوادگی

 1400شهریور  2۲شنبه  1۱:4۹ - ایسنا

 آمارهای معاون بهزیستی از تاثیرات اجتماعی کرونا

 1400شهریور  2۲شنبه  1۵:0۹ - خبر خودرو

 آمارهای معاون بهزیستی از تاثیرات اجتماعی کرونا

 

 ه استارتاپ هالزوم پرهیز از رویکرد نمایشی ب

ایده برتر رویداد استارتاپی جهاددانشگاهی و گشایش نمایشگاه ایده های برتر در  ۱5معرفی 

 سمنان

 1400شهریور  2۲شنبه  13:0۵ - ایسنا

علی منصفی راد در مراسم اختتامیه این استارتاپ در مرکز نوآوری و شتابدهی)منش( 

سمنان اظهار کرد: همزمان با این رویداد یک نمایشگاه از ایده های برتر  جهاددانشگاهی

 سمنان برپا شده است جهاددانشگاهینیز از امروز در 

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  2۲شنبه  14:31 - جهاد دانشگاهی کشور

 ایده برتر رویداد استارتاپی جهاددانشگاهی و گشایش نمایشگاه ایده های برتر در سمنان 10معرفی 

http://tejaratonline.ir/fa/news/180070/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B5%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%E2%80%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-25-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400062720245/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://khabarkhodro.com/fa/news/632961/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.isna.ir/news/1400062719907/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-10-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%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-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://sem.acecr.ac.ir/fa/news/35903/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%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-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
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 همت سازمان جهاد دانشگاهی گیلان برای شناساندن حصیر لنگرود به بازارهای هدف

 1400شهریور  2۲شنبه  13:06 - ایسنا

گیلان برنامه های خوبی را برای حمایت از پیشرانان و  دانشگاهی جهادنیکخو ادامه داد: 

 زنانی که در توسعه مشاغل خانگی گام بر می دارند تدارک دیده است

 

 متاسفانه برای ترویج نماز اهمیتی داده نمی شود

 1400شهریور  2۲ه شنب 11:۹۱ - ستاد اقامه نماز

خصوصا  دانشگاهی جهادوی در ادامه افزود: در راستای ترویج فرهنگ نماز از پتانسیل های 

 در بحث های رسانه ای باید استفاده شود

 

 مسعود کمبرانی در گفت وگو با آنا مطرح کرد؛

حصیل هزار فارغ الت ۱55هزار فارغ التحصیل رشته روانشناسی در کشور/ ۳55بیکاری بیش از 

 روانشناسی تا پایان سال عضو مرکز روانشناسی جهت می شوند

 1400شهریور  2۲شنبه  11:۹6 - آنا

https://www.isna.ir/news/1400062719900/%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D8%B1-%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.namaz.ir/1400/06/27/%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AF/
https://www.ana.press/news/607347/%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B0%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B0
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هران درباره اقدامات در راستای روند استان ت دانشگاهی جهادمسعود کمبرانی، رئیس 

ارتقای خدمات مشاوره در گفت و گو با خبرنگار آنا گفت: مرکز مشاوره روانشناسی جهت 

 تهران به ارائه خدمات مشاوره می پردازد دانشگاهی جهاددر 

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  2۲شنبه  1۹:1۹ - میگنا

 هزار فارغ التحصیل رشته روانشناسی در کشور300بیکاری بیش از 

 1400شهریور  2۲شنبه  16:03 - وزچابک نی

 هزار فارغ التحصیل رشته روانشناسی در کشور بیکار هستند 300

 

 توسط جهاد دانشگاهی قزوین صورت گرفت

 انتشار کتابی برای درک معماری روستا

 1400شهریور  2۲شنبه  11:۹0 - ایسنا

ر سطوح قزوین اظهار کرد: محیط و تأثیر آن ب دانشگاهی جهادمدیر اجرایی انتشارات 

مختلف رفتاری، احساسی و ادراکی درعین حال رشد صنعت، روستا، شهرها و پیدایش 

 نیازهای جدید، او را مجبور به دخالت و بهره برداری بی رویه از طبیعت کرده است

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  2۱یکشنبه  01:31 - بام نیوز

 انتشار کتابی برای درک معماری روستا

 

https://www.migna.ir/news/55084/%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%DB%B3%DB%B0%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.chabokonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-14/17883-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400062719781/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://bamnews.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7/
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 ۱۴55غربی از محل اعتبارات سرمایه ای در سال میلیارد ریال به واحد آذربایجان  ۲5تخصیص 

 1400شهریور  2۲شنبه  10:41 - جهاد دانشگاهی کشور

آذربایجان غربی، دکتر امین رستم زاده در نشست  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

مشترک با دبیر کارگروه برنامه ریزی و توسعه ارومیه بیان کرد: پیرو اعلام قبلی و مصوبه 

آذربایجان غربی  جهاددانشگاهیبرای میلیارد ریال  40کارگروه مبتنی بر تصویب اعتبار 

-1400پیگیر مصوبه و اخذ مجوز جهت افزایش اعتبار برای تسری در طول سه سال) 23که در کمیسیون 

میلیارد ریال و حتی افزایش این رقم یرای هر سال هستیم امیدواریم با 200تا  120( و در مجموع 1402

واحد بی نظیر است بتوانیم پاسخ این اعتماد مسوولان  حمایت های صورت گرفته که در سطح کشور برای این

 در راستای توسعه کیفی و علمی استان را به نحو احسن بدهیم

 

 بهینه سازی آبندان های جهاد دانشگاهی مازندران حرکتی در ثبات اقتصادی مجموعه

 1400شهریور  2۲شنبه  0۵:4۵ - جهاد دانشگاهی کشور

مازندران، نشست همکاری مهندس محمد رضا  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

مازندران با دکتر حسن اسحاقی، مدیر کل شیلات  دانشگاهی جهادشافعیان، رئیس 

 شهریورماه در بابلسر برگزار شد 2۲مازندران امروز 

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  2۲شنبه  11:1۱ - ایسنا

 ایجاد ثبات اقتصادی با بهینه سازی آب بندان های جهاد دانشگاهی مازندران

 1400شهریور  2۲شنبه  12:4۵ - سبز البرز

 ایجاد ثبات اقتصادی با بهینه سازی آب بندان های جهاد دانشگاهی مازندران

 1400شهریور  2۱یکشنبه  06:۹6 - پیام مازند

 ایجاد ثبات اقتصادی با بهینه سازی آب بندان های جهاد دانشگاهی مازندران

http://acecr.ac.ir/fa/news/35894/%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%A8%D9%87-%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-%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%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
http://mzn.acecr.ac.ir/fa/news/35888/%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%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%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87
https://www.isna.ir/news/1400062719698/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%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%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://sabzalborz.ir/2021/09/18/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C/
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/230523/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%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%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 سلسله نشست های دختران و نقش آفرینی در گفتمان توسعه

 1400شهریور  2۲شنبه  3۲:0۵ - جهاد دانشگاهی کشور

جهاد دانشگاه واحد الزهرا با همکاری اداره زنان سازمان منطقه آزاد کیش برگزار می کنند 

: سلسله نشست های دختران و نقش آفرینی در گفتمان توسعه با محوریت توانمندسازی 

و مدرس  دانشگاهی جهادفرهنگی دختران با حضور دکتر مهدی فیض )هیات علمی 

اه ( و دکتر سمیه سادات شفیعی ) عضو هیات علمی پژوخشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم دانشگ

 انسانی و مطالعات فرهنگی ( 

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  2۲شنبه  12:3۲ - ایسنا

 مندسازی فرهنگی دخترانبرگزاری نشست با محوریت توان

 1400شهریور  2۲شنبه  12:40 - برخط نیوز

 برگزاری نشست با محوریت توانمندسازی فرهنگی دختران

 

 ارش می دهدایسنا گز

 ساله، عصای دست مادر ۱0علیِ 

 1400ریور شه 2۲شنبه  0۵:34 - ایسنا

رفسنجان به خاطر همدلی ها و مسئولیت پذیری علی که اکنون بهار  دانشگاهی جهاد

شانزدهم زندگی را پشت سر گذاشته، او را ستاره شهر رفسنجان معرفی می کند و به 

http://alzahra.acecr.ac.ir/fa/news/35886/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://www.isna.ir/news/1400062719844/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.barkhat.news/social/163195254394/holding-a-meeting-focusing-on-the-cultural-empowerment-of-girls
https://www.isna.ir/news/1400062719571/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DB%B1%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1
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همین منظور برای قدردانی و حمایت از این دو فرد صبور جامعه به همراه مسئولین شهرستان جهت اهدای 

 ستاره شهر، در منزل آنها حضور یافتندتندیس 

 

تفاهم نامه پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی و دانشگاه خوارزمی؛ پارک علم و 

 فناوری جهاددانشگاهی و دانشگاه خوارزمی برای توسعه تجاری سازی همکاری می کنند

 1400شهریور  2۲شنبه  0۵:12 - جهاد دانشگاهی کشور

و دانشگاه خوارزمی در راستای بهره مندی شرکت ها و هسته های  جهاددانشگاهیپارک علم و فناوری البرز 

مرکز رشد و نوآوری دانشگاه خوارزمی از خدمات و امکانات پارک علم و فناوری البرز تفاهم نامه همکاری امضاء 

 کردند

 

 عم یاقوتی را تلف نکنیداین ط

 1400 شهریور 2۲شنبه  0۱:۹4 - ایسنا

وی در ادامه جای خالی آموزش های باغداری را برای کمک به باغداران به منظور متقاعد 

کردن آنان برای برداشت به موقع یادآور شد و افزود: با کمک مراکز آموزشی و تحقیقاتی 

قرار است در ساوه راه اندازی کند، می توان باغداران را  دانشگاهی جهادنظیر مرکزی که 

 شت به موقع اقناع کردبرای بردا

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  2۲شنبه  0۱:۹۱ - برخط نیوز

 این طعم یاقوتی را تلف نکنید

http://isqa.acecr.ac.ir/fa/news/35882/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%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%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400062719526/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B9%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.barkhat.news/economic/16319391113/do-not-waste-this-ruby-taste
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 1400شهریور  2۲شنبه  0۵:16 - فصل تجارت

 این طعم یاقوتی را تلف نکنید

 1400شهریور  2۲شنبه  10:3۵ - قدس آنلاین

 این طعم یاقوتی را تلف نکنید

 

 برای تقویت قلب و انبساط روح ، گیاهی "بادرنجبویه"

 1400شهریور  2۲شنبه  0۱:20 - ایسنا

، اسانس این گیاه در دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی 

 آرام کردن درد معده با منشأ عصبی، احساس چنگ زدگی در معده، تپش قلب، سردردهای

یک طرفه، سرگیجه، عصبانیت، بی خوابی، استفراغ دوران بارداری و درد عصبی دندان موثر 

 است

  سایت دیگر: ۱۳

 1400شهریور  2۲شنبه  ۹0۱:2 - برخط نیوز

 ، گیاهی برای تقویت قلب و انبساط روح "بادرنجبویه"

 1400شهریور  2۲شنبه  0۱:32 - فرتاک نیوز

 ، گیاهی برای تقویت قلب! "بادرنجبویه"

 1400شهریور  2۲شنبه  0۵:30 - فکر شهر

 ، گیاهی برای تقویت قلب و انبساط روح "بادرنجبویه"

 1400شهریور  2۲شنبه  0۵:40 - آفتاب نیوز

 ، گیاهی برای تقویت قلب و انبساط روح "بادرنجبویه"

 1400شهریور  2۲شنبه  11:01 - ترین هابر

 گیاهی برای تقویت قلب و انبساط روح انسان

 1400شهریور  2۲شنبه  12:34 - خبر روزانه

 گیاهی برای تقویت قلب و انبساط روح انسان

 1400شهریور  2۲شنبه  13:2۱ - صنعت نیوز

https://www.fasletejarat.com/Fa/News/520823/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B9%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
http://qudsonline.ir/news/769396/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B9%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400062719494/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B1%D9%88%D8%AD
https://www.barkhat.news/technology/163193718337/lemongrass-a-plant-to-strengthen-the-heart-and-expand-the-soul
https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-324535
https://www.fekrshahr.ir/node/96709
https://aftabnews.ir/fa/news/727534/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B1%D9%88%D8%AD
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1154555/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://rooznamehonline.ir/index.php/s1390/15117-2155434234
http://sanatnews.ir/detail.asp?lang_id=1&id=243362
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 گیاهی برای تقویت قلب و انبساط روح انسان

 1400شهریور  2۲شنبه  1۹:26 - 21۸

 گیاهی برای تقویت قلب و انبساط روح انسان

 1400شهریور  2۲شنبه  1۹:40 - خوزنا

 ، گیاهی برای تقویت قلب و انبساط روح "بادرنجبویه"

 1400شهریور  2۲شنبه  16:14 - آریا

 بادرنجبویه ، گیاهی برای تقویت قلب و انبساط روح

 1400شهریور  2۱یکشنبه  01:31 - بام نیوز

 ، گیاهی برای تقویت قلب و انبساط روح” بادرنجبویه“

 1400شهریور  2۱یکشنبه  01:4۵ - پانا

 گیاهی برای تقویت قلب و انبساط روح

 1400مهر  01پنجشنبه  20:33 - ناطقان

 فواید بی نظیر گیاه بادرنجبویه

 

 فراخوان ثبت نام طرح ملی مشاغل خانگی در شهرستان اسلام آبادغرب

 1400شهریور  26جمعه  21:0۲ - باشگاه خبرنگاران

او گفت: در الگوی توسعه مشاغل خانگی پس از ثبت نام متقاضیان در سامانه مشاغل 

خانگی، طرح توسط دستگاه اجرایی ذیربط بررسی و در صورت تأیید، برای توانمندسازی 

 -کیفی محصولات ارتقاء کمی و -آموزش -استعداد سنجی -متقاضی مورد نظر( مشاوره 

 ارسال میشود دانشگاهی جهادشناخت بازار به 

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  2۲شنبه  10:31 - روزنامه بازار کار

 م طرح ملی مشاغل خانگی در شهرستان اسلام آبادغربفراخوان ثبت نا

https://www.598.ir/fa/news/492373/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.khoozna.ir/view-116637-%20%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87%20%20%D8%8C%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA%20%D9%82%D9%84%D8%A8%20%D9%88%20%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7%20%D8%B1%D9%88%D8%AD.html
http://www.aryanews.com/News/20210918155757572/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87-%D8%8C-%DA%AF%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B1%D9%88%D8%AD
https://bamnews.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%86/
http://pana.ir/news/1215707
http://nateghan.ir/fa/news/287410/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87
https://www.yjc.news/fa/news/7897082/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%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%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347900/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%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%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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اعلام آمادگی جهاددانشگاهی استان کرمان در خصوص همکاری های علمی، پژوهشی و 

 اجرایی با کارخانه زغالشویی زرند

 1400شهریور  26جمعه  16:21 - جهاد دانشگاهی کشور

استان کرمان، در این جلسه که در محل دفتر  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

ان است جهاددانشگاهیریاست کارخانه زغالشویی زرند برگزار شد، معاون پژوهشی و فناوری 

نایع معدنی پرداخت و کرمان به تبیین سیاست های جدید مجموعه در حوزه معدن و ص

در خصوص همکاری همه جانبه با کارخانه زغالشویی زرند در زمینه توسعه تکنولوژی و بهبود شاخص های 

 فنی در راستای افزایش تولید کارخانه اعلام آمادگی کرد

 

 مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری

 رتاپی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعاتحمایت از کسب و کارهای نوپا و استا

 1400شهریور  26جمعه  11:46 - روزنامه بازار کار

 

به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان 

چهارمحال و بختیاری، مرتضی بلالی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان، در 

ری و شتابدهی رویداد دمودی، نیوز دی و جشنواره استارتاپ های برتر و نمایشگاه دستاوردهای مرکز نوآو

این استان، اظهار کرد: هر شرکت در ابتدای راه نیاز به تبلیغات و دیده شدن دارد که این  دانشگاهی جهاد

 بستر از طریق بسته حمایتی رایگان برای شرکت یا استارتاپ فراهم است

http://kerman.acecr.ac.ir/fa/news/35873/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347871/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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 برداشتن محدودیت سنی واکسیناسیون؛ خبر خوش وزیر بهداشت برای الوندنشینان

 1400شهریور  26جمعه  11:3۲ - ایرنا

مرکز درمان ناباروری در همدان شامل مرکز جامع زنان و ناباروری  2هر چند راه اندازی 

و مرکز ناباروری علوم پزشکی در فاطمیه امید به فرزند دار شدن برای  دانشگاهی جهاد

رد اما هزینه های زوج هایی که با مشکل ناباروری دست و پنجه نرم می کنند را بیشتر ک

 سرسام اور درمان ناباروری برخی خانواده ها را از ادامه فرایند درمان باز می داشت

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  26جمعه  12:31 - نصیر نیوز

 برداشتن محدودیت سنی واکسیناسیون؛ خبر خوش وزیر بهداشت برای الوندنشینان

 1400شهریور  2۲شنبه  0۱:21 - نافع

 برداشتن محدودیت سنی واکسیناسیون؛ خبر خوش وزیر بهداشت برای الوندنشینان

 

 سیاست های غلط، چالش اصلی صنعت گردشگری سلامت

 1400شهریور  26جمعه  0۵:۹۲ - سینا

علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: بیش از اینکه تحریم های بین المللی مانع رونق  انشگاهیجهاددسرپرست 

گردشگری سلامت در ایران باشد، باید بر وجود برخی از سیاست های غلط تمرکز کنیم که ناخواسته موانعی 

 را برای ورود گردشگران سلامت به کشور ایجاد می کنند

https://www.irna.ir/news/84473694/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://www.nasirnews.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%9B-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/
http://nafee.ir/news/41880/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%9B-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86
https://sinapress.ir/news/121366
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 اد دانشگاهی برگزار شد؛از سوی پژوهشکده علوم بهداشتی جه

 "کاربرد مدل های سری زمانی منقطع در تحلیل اثر سیاست های بخش سلامت"کارگاه 

 1400شهریور  26جمعه  0۲:42 - ایسنا

، در کارگاه آموزشی دانشگاهی جهادعلام روابط عمومی پژوهشکده علوم بهداشتی بنا بر ا

، "کاربرد مدل های سری زمانی منقطع در تحلیل اثر سیاست های بخش سلامت"مجازی 

علاوه بر بیان اصول و مبانی تحلیل مدل های سری زمانی، روش تحلیل این مدل ها و کار 

 سری زمانی به طور مقدماتی آموزش داده شد برای تحلیل های COSOSبا نرم افزار 

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  26عه جم 0۲:4۹ - برخط نیوز

 "کاربرد مدل های سری زمانی منقطع در تحلیل اثر سیاست های بخش سلامت"کارگاه 

 1400شهریور  26جمعه  10:11 - سینا

 کارگاه کاربرد مدل های سری زمانی منقطع در تحلیل اثر سیاست های بخش سلامت

 

 /پنل تخصصی رویداد بازی و اسباب بازی در خراسان شمالی/

 چتر حمایتی پارک علم و فناوری و جهاددانشگاهی برای فعالان حوزه بازی و اسباب بازی

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  22:۹0 - ایسنا

به گزارش ایسنا، پنل تخصصی رویداد بازی و اسباب بازی با حضور محسن رحمانی، رییس 

خراسان شمالی، مهران گرمه ای، رئیس پارک علم و فناوری استان،  جهاددانشگاهی

https://www.isna.ir/news/1400062619091/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%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
https://www.barkhat.news/technology/163184832366/workshop-application-of-interrupted-time-series-models-in-analyzing-the-impact-of-health-sector-policies
https://sinapress.ir/news/122114
https://www.isna.ir/news/1400062519016/%DA%86%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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، رئیس سابق دبیرخانه سیدمصطفی مرتضوی، مدیر مرکز نوآوری صنایع خلاق خراسان شمالی، ویدا ملکی

شورای نظارت بر اسباب بازی و کارشناس حوزه تعلیم و تربیت، صادق جبلی، تهیه کننده و طراح بازی، موسس 

و مدیرعامل طراحان سفید، حامد تامّلی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی، پژوهشگر، طراح 

 برگزار شدو تولیدکننده اسباب بازی با برند بازی دوست 

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  2۲شنبه  0۵:00 - خبرگزاری علمی و فناوری
 رئیس پارک علم و فناوری خراسان شمالی:

زیرساخت های لازم جهت حمایت از فعالان حوزه بازی و اسباب بازی فراهم شده است/ فعالان ایده های خود 

 را به مرحله تجاری سازی برسانند

 

 بش/ عکسدر کنار اس” خانم بازیگر“استایل تینیجری 

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  1۱:04 - وقت صبح

 گاهیدانش جهادفارغ التحصیل لیسانس رشته زبان روسی از دانشگاه آزاد تهران شمال و لیسانس بازیگری از 

 تهران است

 

 برگزیدگان دومین دوره مسابقات سخن در یزد تجلیل شدند

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  1۹:۹4 - ایسنا

استان یزد بود،  دانشگاهی جهاددر پایان این رقابتها که وی ژه فراگیران مراکز آموزشی 

سه نفر به عنوان برگزیده در بخش اصلی، یک نفر برگزیده در بخش شاخص و یک نفر به 

 عنوان جوان ترین شرکت کننده، معرفی و تجلیل شدند

http://www.stnews.ir/content/news/98405/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%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-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.vaghtesobh.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3/
https://www.isna.ir/news/1400062518900/%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%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  1۲:32 - خبر یزد

 برگزیدگان دومین دوره مسابقات سخن در یزد تجلیل شدند

 

 بازارچه فانوس روشنای خرد |تصاویر

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  1۹:10 - آفتاب نیوز

دومین بازارچه خیریه جمعیت مردم نهاد فانوس روشنایی خرد که با هدف تحت پوشش 

شهریور ماه در  24مستعد آموزش، چهارشنبه قرار دادن دانش آموزان کم برخوردار و 

 مشهد افتتاح شد دانشگاهی جهادفرهنگسرای 

 

 پیام تسلیت رییس جهاددانشگاهی در پی درگذشت پدر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  14:40 - جهاد دانشگاهی کشور

، متن پیام به شرح زیر است: ... انالله و اناالیه جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 راجعون 

جناب آقای دکتر سید سعید رضا عاملی دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو 

ر بزرگوارتان حاج سید نور عاملی رنانی، موجب تالم و تاثر خاطر ، ضایعه درگذشت پدجهاددانشگاهیهیات امنا 

 گشت

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  1۹:1۱ - ایکنا

https://www.yazd-online.ir/Fa/News/209801/%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%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://aftabnews.ir/fa/news/727245/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/35870/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://iqna.ir/fa/news/3997964/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%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
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 پی درگذشت پدر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگیپیام تسلیت طیبی در 

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  1۲:13 - شورای عالی انقلاب فرهنگی

 کتر طیبی در پی درگذشت پدر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگیپیام تسلیت د

 1400شهریور  2۱یکشنبه  21:۹۹ - میزان

 پیام تسلیت ولایتی به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

 و کار موفق را آموختندنوجوانان کمیته امداد ویژگی های کسب 

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  14:0۹ - ایسنا

شایان ذکر است این رویدادها از سلسله رویدادهای مشترک و مورد تفاهم مرکز نوآوری و 

استان قم و کمیته امداد استان قم بود که با هدف مهارت افزایی  هیدانشگا جهادشتابدهی 

 و توانمندسازی مددجویان برگزار می شود

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  26جمعه  12:06 - روزنامه بازار کار
 با هدف توانمندسازی

 نوجوانان کمیته امداد ویژگی های کسب و کار موفق را آموختند

 

 نبود مهارت شغلی،علت عمده بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  12:۹1 - صدا و سیما خبرگزاری

https://sccr.ir/News/18289/1/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B7%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%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
https://www.mizanonline.com/fa/news/759335/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%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
https://www.isna.ir/news/1400062518829/%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347878/%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3222389/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%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-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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سواعدی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح موفق آموزش و تولید بین فنی وحرفه 

استدالال کرد که در آن دانشجویان سفارش دانشگاه از صنایع را با  دانشگاهی جهادای و 

رت آموزی به تولید استفاده ازظرفیت، تجهیزات وفضای کارگاه آموزشی همزمان با مها

 محصول می پردازند

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  13:1۹ - باشگاه خبرنگاران

 تفقدان مهارت شغلی گریبان فارغ التحصیلان دانشگاهی را گرف

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  23:4۲ - خوزتاب
 مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان:

 علت عمده بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی فقدان مهارت شغلی است

 

میلیارد تومان تسهیلات برای طرح های پشتیبان و پیشران مشاغل خانگی  ۲تا سقف 

 پرداخت می شود

 1400 شهریور 2۹پنجشنبه  12:2۱ - ایرسا آنلاین

 1400حسن عزیزی در خصوص اعلام سهمیه تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی سال 

میلیارد ریال به عاملیت بانک توسعه تعاون و  ۹42نیز مبلغ  1400نیز گفت: برای سال 

رفاه کارگران در راستای توسعه زنجیره ارزش مرکز توسعه کسب و کارهای کوچک و خرد 

یه رشته ها با تنوع رشته های شغلی و اولویت طرح های پشتیبان ابلاغ شده که استان در کل دانشگاهی جهاد

 نحوه توزیع و پرداخت مانند سال قبل صورت می پذیرد

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  2۵دوشنبه  10:1۵ - وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

میلیارد تومان تسهیلات برای طرح های  2مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمانشاه خبرداد: تا سقف 

 مشاغل خانگی پرداخت می شود

 1400شهریور  2۵دوشنبه  10:۹4 - آریا

https://www.yjc.news/fa/news/7895870/%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86%C2%A0%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.khuztab.ir/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%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-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25d8%25b9%25d9%2584%25d8%25aa-%25d8%25b9%25d9%2585%25d8%25af%25d9%2587-%25d8%25a8%25db%258c%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25ba-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25aa%25d8%25ad%25d8%25b5%25db%258c%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7
http://irsaonline.ir/%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D9%81-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD/
https://www.mcls.gov.ir/fa/news/245507/%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D9%81-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.aryanews.com/News/120210920103732914/%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-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D9%81-2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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میلیارد تومان تسهیلات برای طرح های  2مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمانشاه خبرداد: تا سقف 

 مشاغل خانگی پرداخت می شود

 1400شهریور  2۵دوشنبه  16:12 - پیام مازند

لیارد تومان تسهیلات برای طرح های می 2مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمانشاه خبرداد: تا سقف 

 مشاغل خانگی پرداخت می شود

 

 توصیه یک کارآفرین؛

 حتی کرونا مانع پیشرفت شما نمی شود اگر...

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  12:04 - ایسنا

این کارآفرین اظهار کرد: به طور اتفاقی در فضای مجازی متوجه شدیم که مرکز نوآوری و 

قزوین )منش( از ایده های برتر حمایت می کند، آشنایی با  اهیدانشگ جهادشتابدهی 

مرکز منش ما را مصمم تر از قبل کرد، جلساتی که در منش برگزار کردیم باعث شد که 

 دانشگاهی جهادتیم را منسجم تر ببندیم و کار وارد فاز جدی تری شود، با شرکت در دوره های آموزشی 

 نگی توسعه کسب وکار و گسترش ایده اطلاعات به روزی به دست بیاوریمتوانستیم در حوزه ثبت برند و چگو

 

 متخصصان در پاسخ به آنا؛

راه برون رفت از عوامل تهدید کننده سلامت روان در دوران کرونا چیست؟/ لزوم تحول در 

 فرهنگ ارائه خدمات مشاوره در کشور

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  12:02 - آنا

https://www.mazan-online.ir/Fa/News/230890/%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-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF--%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D9%81-2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400062518741/%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%DA%AF%D8%B1
https://www.ana.press/news/607807/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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مسعود کمبرانی درباره اقدامات در راستای روند ارتقای خدمات مشاوره در گفت وگو با 

تهران به ارائه  دانشگاهی جهادخبرنگار آنا می گوید: مرکز مشاوره روانشناسی جهت در 

 خدمات مشاوره می پردازد

 

 مات عمومی این سازمان برگزار می گرددششمین دوره آموزشی ضمن خدمت کارکنان خد

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  0۱:2۱ - جهاد دانشگاهی کشور

خراسان رضوی، مصطفی غلامی با بیان  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

شهریورماه سال جاری در محل تالار  26این مطلب افزود: این دوره آموزشی در روز جمعه 

 خراسان رضوی برگزار می شود جهاددانشگاهیفردوسی مجتمع دکتر علی شریعتی 

 

 اه رویان برگزار می کند؛معاونت آموزشی پژوهشگ

 دوره آموزشی جامع فتوشاپ ویژه پژوهشگران

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  0۲:3۲ - ایسنا

علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام در این دوره به وب سایت معاونت آموزشی پژوهشگاه 

 مراجعه کنند دانشگاهی جهادرویان 

  سایت دیگر: ۴

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  0۲:3۵ - برخط نیوز

 دوره آموزشی جامع فتوشاپ ویژه پژوهشگران

 4001شهریور  2۹پنجشنبه  0۱:1۹ - پیام مازند

http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/35866/%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400062518571/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.barkhat.news/technology/163176162338/comprehensive-photoshop-training-course-for-researchers
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/230167/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 دوره آموزشی جامع فتوشاپ ویژه پژوهشگران

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  12:26 - روزنامه بازار کار
 معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان برگزار می کند؛

 و پژوهشگراندوره آموزشی جامع فتوشاپ ویژه دانشجویان 

 1400شهریور  2۱یکشنبه  13:12 - دانا

 دوره آموزشی جامع فتوشاپ ویژه پژوهشگران

 

 پایان ناباروری با انتخاب درمان های مناسب

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  0۲:23 - ایرنا

ورت گرفته تا مشکلات در ایران نیز طی سال های گذشته اقدامات زیادی در این زمینه ص

را می توان سردمدار این  دانشگاهی جهادموجود در این زمینه به حداقل برسد، سازمان 

عرصه دانست تا جایی که با راه اندازی مراکز مختلفی از سوی این مرکز بسیاری از مشکلات 

 از بین رفته و به نوعی زوج ها را در آرزوی تولد فرزندانشان باقی نمی گذارد

 

 ز ایلام؛ ظرفیتی برای تجارت علم و فناوری در بازارهای بین المللیمر

 1400شهریور  24چهارشنبه  23:03 - جهاد دانشگاهی کشور

واحد استان ایلام؛ مرکز نوآوری و شتابدهی جوانان  جهاددانشگاهیش روابط عمومی به گزار

استان ایلام، سردار مهدی رحیمی، رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی وفناوری کشور 

در جریان سفر خود به استان ایلام با حضور در مرکز منش ایلام با واحدهای فناور این مرکز 

 ن ایلامی ظرفیت ها و استعدادهای بسیار ارزشمندی در عرصه علم و فناوری هستند دیدار و اظهار کرد: جوانا

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347849/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE-%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%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://danakhabar.com/fa/news/1260548/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84472268/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8
http://ilam.acecr.ac.ir/fa/news/35865/%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
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 /خراسان شمالی میزبان رویداد بازی و اسباب بازی/

 لزوم وضع قوانین حمایتی از محصولات اسباب بازی در مجلس شورای اسلامی

 1400شهریور  24چهارشنبه  22:44 - ایسنا

استان، وی افزود: در صنعت اسباب  جهاددانشگاهیبه گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی 

بازی نیاز به فرهنگ سازی مناسب و هدفمند داریم و اسباب بازی باید در فهرست 

است فعالان  محصولات فرهنگی و آموزشی، مورد حمایت ویژه قرار گیرد از طرفی نیاز

اسلامی، باکیفیت و با رعایت  -صنعت اسباب بازی نیز محصولات متنوع و متناسب با فرهنگ ایرانی 

 استانداردهای بین المللی تولید کنند

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  2۲شنبه  16:13 - جهاد دانشگاهی کشور

 لزوم وضع قوانین حمایتی از محصولات اسباب بازی در مجلس شورای اسلامی

 

 رییس جهاددانشگاهی خوزستان در سمت خود ابقا شد

 1400شهریور  24چهارشنبه  1۵:16 - جهاد دانشگاهی کشور

رضا طیبی رییس خوزستان، دکتر حمید جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

 دانشگاهی جهادبا صدور حکمی دکتر سیدعلیرضا علوی رییس سازمان  جهاددانشگاهی

 خوزستان را مجدد برای مدت دو سال در سمت خود ابقا کرد

https://www.isna.ir/news/1400062418500/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%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
http://acecr.ac.ir/fa/news/35907/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%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
http://acecr.ac.ir/fa/news/35864/%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%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

  سایت دیگر: ۴

 1400شهریور  24چهارشنبه  20:1۵ - ایسنا

 رییس جهاد دانشگاهی خوزستان ابقا شد

 0140شهریور  24چهارشنبه  20:2۵ - خوزنا

 رییس جهاد دانشگاهی خوزستان ابقا شد

 1400شهریور  24چهارشنبه  20:4۹ - دیار کارون

 رییس جهاد دانشگاهی خوزستان ابقا شد

 1400شهریور  2۱یکشنبه  16:3۱ - عطر کارون

 رییس جهاد دانشگاهی خوزستان ابقا شد

 

ی مانتصاب رییس سازمان جهاددانشگاهی خوزستان به عنوان عضو هیات تجدید نظر انتظا

 اعضای هیات علمی

 1400شهریور  24چهارشنبه  1۵:12 - جهاد دانشگاهی کشور

خوزستان، در حکم صادره از سوی دکتر  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

 دانشگاهی جهادحمیدرضا طیبی خطاب به دکتر سیدعلیرضا علوی، رییس سازمان 

 خوزستان آمده است: 

تظامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قانون و مقررات ان ۹و  3، 2به استناد مواد 

عضو "مجلس شورای اسلامی، به موجب این حکم جنابعالی به عنوان  22/12/1364تحقیقاتی کشور مصوب 

 به مدت دو سال منصوب می شوید "دانشگاهی جهادشعبه دوم هیات تجدید نظر انتظامی اعضای هیات علمی 

 

 :یک کارآفرین مطرح کرد

https://www.isna.ir/news/1400062418458/%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%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
http://www.khoozna.ir/view-116364-%20%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%20%D8%B4%D8%AF.html
http://www.deyarkaroon.ir/view-63112-%20%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%20%D8%B4%D8%AF.html
http://atrkaroon.ir/1400/06/28/%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%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7-%D8%B4%D8%AF/
http://acecr.ac.ir/fa/news/35863/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%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-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 نیروی جوان تحصیلکرده، مهمترین پتانسیل لرستان

 1400شهریور  24چهارشنبه  1۱:16 - ایسنا

فت: گ دانشگاهی جهادعبدی پور با اشاره به فعالیت مرکز شتابدهی کسب وکارهای فناورانه 

ان و واحدهای فناور استان دارند، خوشبختانه این مرکز در شرایط سختی که کارآفرین

 کمک حال آن هاست و تا جایی که امکان داشته باشد ما را حمایت می کند

 

 یک مسئول خبر داد:

 سرباز در طرح مهارت آموزی سربازان وظیفه خراسان جنوبی 101آموزش ماهانه 

 1400شهریور  24چهارشنبه  1۲:43 - ایسنا

مهدی قناد در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: براساس تفاهم نامه های همکاری وزارت 

ورزش و جوانان و ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر همکاری و ایفای نقش مبنی بر فرآیند 

بهره گیری از توان برنامه های طرح جامع مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح و 

 هادجبه منظور استفاده از ظرفیت علمی، فرهنگی، فناوری، آموزشی و کارآفرینی  جهاددانشگاهیتخصصی 

 و ورزش و جوانان خراسان جنوبی منعقد شد جهاددانشگاهی، تفاهم نامه ای بین روسای دانشگاهی

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  2۲شنبه  10:21 - روزنامه بازار کار
 یک مسئول خبر داد:
 سرباز در طرح مهارت آموزی سربازان وظیفه خراسان جنوبی ۲6۲آموزش ماهانه 

 

https://www.isna.ir/news/1400062418435/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400062418423/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B7%DB%B6%DB%B7-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%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%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347898/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B7%DB%B6%DB%B7-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 جذب نیروی امریه در جهاد دانشگاهی تربیت مدرس

 1400شهریور  24چهارشنبه  1۲:0۹ - ایکنا

تربیت مدرس با انتشار اطلاعیه ای از  دانشگاهی جهادایکنا، معاونت آموزشی به گزارش 

 جذب نیروی امریه از میان مشمولان خدمت وظیفه عمومی خبر داد

 یکی از مهمترین مولفه های خود اتکایی کار آفرینی است اقتصادی

 1400شهریور  24چهارشنبه  16:36 - لر تمدن

 جهادرضایی جو یادآور شد: مرکز نوآوری و شتابدهی کسب و کارهای فناورانه جوانان 

بستر مناسبی برای حمایت از ایده های جوانان استان فراهم آورده است و به  دانشگاهی

خود به این مرکز جوانان غلاقه مند به کارآفرینی توصیه دارم برای مشاوره در طرح های 

 مراجعه کنند تا از حمایت های آنها بهره مند شوند

 

 اعتماد به جوانان زمینه ساز شکوفایی اقتصاد دانش بنیان است

 1400شهریور  24نبه چهارش 16:10 - جهاد دانشگاهی کشور

واحد استان ایلام؛ سید غلامرضا حسینی، رئیس  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

واحد استان ایلام در پنجمین جلسه شورای پذیرش و سرمایه گذاری این  دانشگاهی جهاد

مرکز با اشاره به اهمیت نوآوری و خلاقیت اظهار کرد: اگر خیلی از مشاغل سنتی استان 

خلاقیت و نوآوری به فعالیت های تجاری خود برای تولید محصولات مختلف مبتنی بر دانش و فناوری بحث 

 روز وارد کنند شاهد اتفاقات بسیار خوبی در رونق اقتصاد و اشتغال خواهیم بود

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  1۲:۹1 - برخط نیوز

 تجلیل برترین های رویداد ایده شو )سخمه( -اعتماد به جوانان زمینه ساز اقتصاد دانش بنیان است 

https://iqna.ir/fa/news/3997836/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%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://www.tamadonlor.ir/fa/News/12016/%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://ilam.acecr.ac.ir/fa/news/35859/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%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%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.barkhat.news/technology/163179828372/trusting-the-youth-is-the-foundation-of-a-knowledge-based-economy-celebrating-the-best-of-the-idea-show-event-sakhmeh
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  22:26 - روزنامه بازار کار
 رئیس جهاد دانشگاهی ایلام:

 تجلیل از برترین های رویداد ایده شو سخمه

 1400شهریور  26جمعه  13:10 - ایسنا
 رئیس جهاد دانشگاهی ایلام:

 اعتماد به جوانان زمینه ساز اقتصاد دانش بنیان است/ تجلیل از برترین های رویداد ایده شو سخمه

 

 تجلیل از نفرات برتر رویداد ایده شو سخمه در مرکز منش ایلام

 1400شهریور  24چهارشنبه  16:03 - جهاد دانشگاهی کشور

شهریورماه در مراسمی  24واحد استان ایلام؛ امروز  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

با حضور اعضای شورای پذیرش و سرمایه گذاری مرکز منش ایلام از شرکت کنندگان برتر 

 رویداد ایده شو سخمه تجلیل به عمل آمد

 

 ازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری پای دغدغه های واحدهای فناور در ایلامرئیس س

 1400شهریور  24چهارشنبه  1۹:42 - جهاد دانشگاهی کشور

واحد استان ایلام؛ دکتر مهدی رحیمی رئیس  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری پس از بازدید و گفت وگوی چند ساعته با 

با همه ی توان  شگاهیجهاددانواحدهای فناور در این مرکز ، با بیان اینکه خوشبختانه 

پای کار است، اظهار کرد: در جریان دغدغه های واحدهای فناور مستقر در این مرکز قرار گرفتم و بر اساس 

 تفاهم نامه ی موجود کمک های لازم برای ارتقاء فعالیت این واحدها انجام خواهد شد

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347864/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%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%B3%D8%AE%D9%85%D9%87
https://www.isna.ir/news/1400062518942/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%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-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C
http://ilam.acecr.ac.ir/fa/news/35858/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%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%B3%D8%AE%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ilam.acecr.ac.ir/fa/news/35721/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 

 جذب نیروی امریه در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

 1400شهریور  24چهارشنبه  1۹:2۱ - جهاد دانشگاهی کشور

آزمایشگاه سامانه های الکترونیکی و هوشمند مرکز خدمات تخصصی پدافند سازمان 

صنعتی شریف در نظر دارد از میان فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی  جهاددانشگاهی

 1۲02۹نا به استاندارد ارشد و دکتری رشته مهندسی برق ویا مهندسی صنایع و ترجیحا آش

 نیروی امریه جذب نماید

  سایت دیگر: 2

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  11:11 - ایسنا

 جذب نیروی امریه و همکار در سازمان جهاد دانشگاهی شریف

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  11:12 - برخط نیوز

 جذب نیروی امریه و همکار در سازمان جهاد دانشگاهی شریف

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  11:21 - مستقل آنلاین

 جذب نیروی امریه و همکار در سازمان جهاد دانشگاهی شریف

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  12:11 - روزنامه بازار کار
 سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

 جذب نیروی امریه و همکار در سازمان جهاد دانشگاهی شریف

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  1۵:02 - خوزنا

 ر در سازمان جهاد دانشگاهی شریفجذب نیروی امریه و همکا

 

 دعوت به همکاری گروه پژوهشی صنایع

http://sharif.acecr.ac.ir/fa/news/35856/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
https://www.isna.ir/news/1400062518691/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%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%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
https://www.barkhat.news/social/163177447214/recruitment-of-commanders-and-colleagues-in-sharif-university-jihad-organization
https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-79457
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347847/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%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%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
http://www.khoozna.ir/view-116428-%D8%AC%D8%B0%D8%A8%20%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D9%88%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%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%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81.html
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 1400شهریور  24چهارشنبه  1۹:13 - جهاد دانشگاهی کشور

صنعتی شریف برای تکمیل نیروی فنی خود  جهاددانشگاهیگروه پژوهشی صنایع سازمان 

 با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید: 

 

هاددانشگاهی آذربایجان غربی برگزار جلسه بررسی ایده های مطرح شده به شورای منش ج

 شد

 1400شهریور  24چهارشنبه  1۹:04 - هاد دانشگاهی کشورج

آذربایجان غربی، این جلسه با حضور دکتر عبادی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

ان آذربایج جهاددانشگاهیمدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، دکتر رستم زاه رئیس 

عات استان و سایر اعضای شورای مرکزی غربی، مدیرکل اداره کل ارتباطات و فناوری اطلا

 منش برگزار شد

 

 تاثیر آنتی اکسیدانی مرزنجوش بر حافظه

 1400شهریور  24چهارشنبه  14:۹6 - جهاد دانشگاهی کشور

، مرزنجوش با نام علمی جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی 

TnkheruO euchena L سانتی متر که ساقه  ۱0به ارتفاع  گیاهی است علفی و دائمی

آن دارای انشعابات زیاد، پوشیده از تارهای کوتاه و به رنگ سبز مایل به قرمز است و مناطق 

اصلی رویش این گیاه در ایران، مناطق شمالی، به خصوص استان های خراسان، مازندران، گیلان و آذربایجان 

 است

http://sharif.acecr.ac.ir/fa/news/35854/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9
http://agh.acecr.ac.ir/fa/news/35851/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%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://acecr.ac.ir/fa/news/35848/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

  سایت دیگر: ۲۴

 1400شهریور  24چهارشنبه  16:16 - ایرنا

 تاثیر آنتی اکسیدانی مرزنجوش بر حافظه

 1400شهریور  24چهارشنبه  1۲:10 - پایگاه خبری خاورستان

 تاثیر آنتی اکسیدانی مرزنجوش بر حافظه

 1400شهریور  24چهارشنبه  20:06 - روز پلاس

 کسیدانی این گیاه بر حافظه و کاهش استرستاثیر آنتی ا

 1400شهریور  24چهارشنبه  20:2۵ - خوزنا

 تاثیر آنتی اکسیدانی مرزنجوش بر حافظه

 1400شهریور  24چهارشنبه  20:4۹ - دیار کارون

 تاثیر آنتی اکسیدانی مرزنجوش بر حافظه

 1400شهریور  24چهارشنبه  22:22 - اقتصاد آنلاین

 تاثیر آنتی اکسیدانی مرزنجوش بر حافظه

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  04:31 - ایسکانیوز

 ری بر حافظه دارد؟آنتی اکسیدانی مرزنجوش چه تاثی

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  0۵:03 - ایسنا

 تاثیر آنتی اکسیدانی مرزنجوش بر حافظه

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  0۵:06 - برخط نیوز

 یر آنتی اکسیدانی مرزنجوش بر حافظهتاث

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  0۵:2۲ - خبرنامه دانشجویان ایران

 تاثیر آنتی اکسیدانی مرزنجوش بر حافظه

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  0۵:33 - چابک نیوز

 مرزنجوش سبب بهبود یادگیری فضایی در بیماری آلزایمر می شود

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  10:03 - عصر ایران

 تاثیر آنتی اکسیدانی مرزنجوش بر حافظه

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  10:۹3 - بازتاب

 اثیر آنتی اکسیدانی مرزنجوش بر حافظه

 1400ریور شه 2۹پنجشنبه  12:03 - اگرو فود نیوز

 تاثیر آنتی اکسیدانی مرزنجوش بر حافظه

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  1۲:4۲ - ناطقان

https://www.irna.ir/news/84472294/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87
http://www.khavarestan.ir/news/102283/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87
http://roozplus.com/fa/news/216325/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3
http://www.khoozna.ir/view-116365-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%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%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B4%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87.html
http://www.deyarkaroon.ir/view-63113-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%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%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B4%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87.html
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-562688
https://www.iscanews.ir/news/1111267/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B4-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400062518596/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87
https://www.barkhat.news/technology/16317667836/antioxidant-effect-of-marjoram-on-memory
https://iusnews.ir/fa/news-details/407902/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87/
http://www.chabokonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-121/17846-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.asriran.com/fa/news/803325/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87
https://baztab.ir/%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87/
https://agrofoodnews.com/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87/
http://nateghan.ir/fa/news/286625/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%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%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87


 

 

 

 

13۲ 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 تاثیر آنتی اکسیدانی مرزنجوش برحافظه

 1400شهریور  26جمعه  02:26 - جام جم

 تاثیر آنتی اکسیدانی مرزنجوش بر حافظه

 1400شهریور  26جمعه  06:۹۹ - میزان

 ر آنتی اکسیدانی مرزنجوش بر حافظهتاثی

 1400شهریور  2۲شنبه  02:10 - مشرق نیوز

 تاثیر آنتی اکسیدانی مرزنجوش بر حافظه

 1400شهریور  2۲شنبه  0۲:۹2 - خلیج فارس

 تاثیر آنتی اکسیدانی مرزنجوش بر حافظه

 1400شهریور  2۲شنبه  0۱:1۹ - اتحاد خبر

 تاثیر آنتی اکسیدانی مرزنجوش بر حافظه

 1400شهریور  2۲شنبه  10:4۹ - باشگاه خبرنگاران

 تاثیر آنتی اکسیدانی مرزنجوش بر حافظه

 1400هریور ش 2۲شنبه  1۹:01 - پارسینه

 تاثیر آنتی اکسیدانی مرزنجوش بر حافظه

 1400شهریور  2۱یکشنبه  13:12 - دانا

 تاثیر آنتی اکسیدانی مرزنجوش بر حافظه

 1400شهریور  31رشنبه چها 01:۹6 - افکار نیوز

 گیاهان دارویی سرشار از آنتی اکسیدان را بشناسیم!

 

اثر به رویداد ایده پردازی بازی و اسباب بازی مرکز نوآوری و شتابدهی  ۳۲ارسال 

 جهاددانشگاهی بجنورد

 1400شهریور  24چهارشنبه  14:۹0 - ایسنا

بود جوایز این مسابقات را  1400شهریور  22وی با اینکه مهلت ثبت نام در این رویداد تا 

میلیون ریال اعلام  10میلیون ریال و نفر سوم  30میلیون ریال، نفر دوم  ۹0شامل نفر اول 

https://jamejamonline.ir/fa/news/1337830/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%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%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87
https://www.mizanonline.com/fa/news/758491/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87
https://www.mashreghnews.ir/news/1272935/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87
https://pgnews.ir/module/news/418256/
http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/151970
https://www.yjc.news/fa/news/7897596/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87
https://www.parsine.com/fa/news/730850/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87
http://danakhabar.com/fa/news/1260547/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1080578-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85
https://www.isna.ir/news/1400062418284/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B3%DB%B2-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%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-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C


 

 

 

 

13۱ 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

بجنورد پذیرش و از حمایت های مالی  جهاددانشگاهی کرد و افزود: ایده های برتر در مرکز نوآوری و شتابدهی

 و غیرمالی مرکز و پارک علم و فناوری استان نیز برخوردار خواهند شد

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  2۵دوشنبه  16:21 - جهاد دانشگاهی کشور

 رویداد ایده پردازی بازی و اسباب بازی با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد

 1400شهریور  2۵دوشنبه  1۱:22 - روزنامه بازار کار
 به همت مرکز نوآوری و شتابدهی جهاددانشگاهی خراسان شمالی

 رویداد ایده پردازی بازی و اسباب بازی با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد

 1400شهریور  31چهارشنبه  11:33 - اسان شمالیتابناک خر

 معرفی نفرات برتر رویداد ایده پردازی و اسباب بازی

 

 توسط پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی صورت می گیرد؛

 برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در حوزه گیاهان دارویی

 1400شهریور  24چهارشنبه  13:16 - ایسنا

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

 خواهد شد

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  24چهارشنبه  13:2۲ - برخط نیوز

 برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در حوزه گیاهان دارویی

 1400شهریور  2۱یکشنبه  13:12 - دانا

 وره های آموزشی تخصصی در حوزه گیاهان داروییبرگزاری د

http://acecr.ac.ir/fa/news/36007/%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%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/348010/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%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%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.tabnaknkhorasan.ir/fa/news/995758/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%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
https://www.isna.ir/news/1400062418130/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/16316961631/holding-specialized-training-courses-in-the-field-of-medicinal-plants
http://danakhabar.com/fa/news/1260549/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C


 

 

 

 

13۵ 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 

 رئیس کارگروه تبلیغات جهاددانشگاهی استان هرمزگان منصوب شد

 1400ریور شه 24چهارشنبه  13:1۹ - جهاد دانشگاهی کشور

استان هرمزگان، محمد دل پسند در متن کامل  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

این حکم آورده است: ... بنا به تخصص، تعهد و تجربه ارزشمند جنابعالی، به موجب این 

 جهادابلاغ بعنوان عنوان رییس کارگروه نتبلیغات زیر مجموعه شورای توسعه بازار 

 منصوب می شویدهرمزگان  دانشگاهی

 

 فرصت سه دقیقه ای برای تشریح ایده خلاقانه

 1400شهریور  24چهارشنبه  13:01 - خبرگزاری صدا و سیما

 جهادبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، رییس مرکز 

ح های کسب و کار گروه از جوانان استان طر 3۹استان گفت:در این همایش  دانشگاهی

نوین خود را در دومحور مهمترین محصول کشاورزی از جمله بادام وتبلیغ غذا های سنتی 

 استان ارائه دادند دانشگاهی جهادبه 

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  24چهارشنبه  1۱:۹1 - باشگاه خبرنگاران

 دفاع سه دقیقه ای از ایده های خلاقانه در چهارمحال و بختیاری

http://jdhor.acecr.ac.ir/fa/news/35839/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3221359/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.yjc.news/fa/news/7895092/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 

 انتشار مقاله ی عضو سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در مجله بین المللی

 1400شهریور  24چهارشنبه  12:۹۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 صنعتی شریف  دانشگاهی جهادانتشار مقاله ی عضو سازمان 

  Tatklec era muertuO scaltnfrklT-Cankrhanدر مجله بین المللی: 

 

 برگزاری دوره های آموزشی مهارت های عمومی اشتغال و زندگی برای سربازان گلستانی

 1400شهریور  24چهارشنبه  12:40 - جهاد دانشگاهی کشور

واحد استان گلستان، امیرحسین تناور، معاون  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

آموزش و کارآفرینی این واحد گفت: طرح جامع مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای 

انان، ستاد کل نیروهای مسلح، بر اساس تفاهم نامه ای مشترک بین وزارت ورزش و جو

 در استان گلستان برگزار شد جهاددانشگاهیمسلح و با بهره گیری از توان تخصصی 

 

 رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی بندرعباس منصوب شد

 1400شهریور  24چهارشنبه  12:33 - جهاد دانشگاهی کشور

http://sharif.acecr.ac.ir/fa/news/35837/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%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-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
http://golestan.acecr.ac.ir/fa/news/35836/%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-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://jdhor.acecr.ac.ir/fa/news/35834/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%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%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

استان هرمزگان، دکتر محمدعلی گودرزی در  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 جهاددانشگاهیمتن کامل این حکم آورد است: ... با عنایت به پیشنهاد رئیس محترم 

/ه 1۲۲3/1400امه شماره استان هرمزگان و نظر به تخصص و تعهد جنابعالی، به استناد ن

 1400ر مورخ 

 

 چاپ کتاب راهبردهای اصلاحی برای مدیریت پایدار ذخایر ژنتیکی دامی

 1400شهریور  24چهارشنبه  12:2۹ - جهاد دانشگاهی کشور

صنعتی اصفهان، توسط شعبه انتشارات  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

راهبردهای اصلاحی برای مدیریت پایدار "واحد صنعتی اصفهان کتاب  جهاددانشگاهی

ترجمه دکتر عبدالاحد شادپرور و دکتر فرجاد رفیعی با شمارگان  "ذخایر ژنتیکی دایی

 صفحه، شش بخش، در قطع وزیری وارد بازار کتاب شد 16۱سخه، ن ۹00

 

جهادگر واحد هرمزگان ابلاغ  ۱۸مجوز تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی غیر هیات علمی 

 شد

 1400شهریور  24چهارشنبه  12:13 - جهاد دانشگاهی کشور

استان هرمزگان، در متن این ابلاغیه آماده است:  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 واحد استان هرمزگان  جهاددانشگاهی ... رئیس محترم

http://acecr.ac.ir/fa/news/35832/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-
http://jdhor.acecr.ac.ir/fa/news/35831/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DB%B1%DB%B8-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF
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 رویداد استارت آپی گیاه دارویی مرزه خوزستانی

 1400شهریور  24چهارشنبه  11:2۲ - جهاد دانشگاهی کشور

لرستان، رویداد استارت آپی گیاه دارویی مرزه  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 توسط مرکز آموزش علمی کاربردی این واحد به صورت مجازی برگزار می شودخوزستانی 

 

 تهیه سند استانی طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان

 1400شهریور  24چهارشنبه  11:2۲ - د دانشگاهی کشورجها

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادداانشگاهی خراسان رضوی، دکتر جواد سخدری با 

 11۲روستا و  1۲42بیان این مطلب افزود: در طی برنامه ششم توسعه و در چهار فاز، برای 

خراسان  جهاددانشگاهیزی و دهستان در استان با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ری

 رضوی سند توسعه اقتصادی و اشتغالزایی تدوین شده است

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  24چهارشنبه  13:۹۲ - ایسنا
 ز تجاری سازی فناوری و اقتصاددانش بنیان جهاددانشگاهی خراسان رضوی خبردادمدیر مرک

 تهیه سند طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی خراسان رضوی

 1400شهریور  24ارشنبه چه 16:22 - روستا نیوز

 تدوین سند توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی خراسان رضوی

http://lrs.acecr.ac.ir/fa/news/35827/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/35829/%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400062418211/%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://www.rustanews.ir/news/19756/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
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 مسابقه مناسبتی اینستاگرامی اربعین حسینی

 1400شهریور  24چهارشنبه  11:26 - ایرنا

 26انی بازه زم 2تهران، این مسابقه در  دانشگاهی جهادبه گزارش روز چهارشنبه ایرنا از 

مهر ماه  14تا  ۹مهر ماه )زمان بارگذاری احادیث و سخنان امام حسین( و  4شهریور تا 

 )زمان بارگذاری پرسش های مسابقه( برگزار می شود

  سایت دیگر: ۸

 1400شهریور  24چهارشنبه  11:41 - آقای خبر

 مسابقه مناسبتی اینستاگرامی اربعین حسینی

 1400شهریور  24چهارشنبه  11:۹4 - ایسنا
 معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران برگزار می کند

 مسابقه مناسبتی اینستاگرامی اربعین حسینی

 1400شهریور  24چهارشنبه  11:۹۲ - برخط نیوز

 مسابقه مناسبتی اینستاگرامی اربعین حسینی

 1400شهریور  24چهارشنبه  12:32 - ایلنا

 مسابقه مناسبتی اینستاگرامی اربعین حسینی

 1400شهریور  24چهارشنبه  14:۹0 - ایکنا

 مسابقه اینستاگرامی اربعین حسینی برگزار می کند

 1400 شهریور 24چهارشنبه  1۹:22 - آنا

 مسابقه مناسبتی اینستاگرامی اربعین حسینی برگزار می شود

 1400شهریور  24چهارشنبه  1۱:16 - قدس آنلاین

 مسابقه مناسبتی اینستاگرامی اربعین حسینی

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  00:0۱ - پایگاه خبری ذاکر

 اربعین حسینی مسابقه مناسبتی اینستاگرامی

https://www.irna.ir/news/84471781/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://aghayekhabar.ir/blog/2021/09/15/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3/
https://www.isna.ir/news/1400062417986/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/163169064386/arbaeen-hosseini-instagram-occasional-contest
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%B1-6/1131437-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/3997737/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.ana.press/news/607917/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://qudsonline.ir/news/769129/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.zakernews.ir/post/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-23
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 همزمان با روز شعر و ادب پارسی؛

 ویژه برنامه مجازی قند پارسی در گیلان برگزار می شود

 1400شهریور  24چهارشنبه  11:26 - ایسنا

مه روز شعر و ادب پارسی خبر داد پریسا کرمی در گفت وگو با ایسنا، از برگزاری ویژه برنا

و اظهار کرد: در ادامه برنامه های فرهنگی مناسبتی کتابخانه های عمومی استان گیلان، 

ویژه برنامه مجازی قند پارسی با حضور و سخنرانی معصومه غیوری، یکی از استاتید 

ه ی مشترک اداره کل کتابخانبرجسته دانشگاه گیلان و شعرخوانی جمعی از دانشجویان این دانشگاه با همکار

 استان برگزار می شود دانشگاهی جهادهای عمومی گیلان و 

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  24چهارشنبه  13:11 - دی نیوز ۸

 ویژه برنامه مجازی قند پارسی در گیلان برگزار می شود

 1400شهریور  24چهارشنبه  14:4۲ - ایلنا
 همزمان با روز شعر و ادب پارسی؛

 ویژه برنامه مجازی قند پارسی در گیلان برگزار می شود

 1400شهریور  24چهارشنبه  1۹:3۵ - های عمومی کشورپایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه 
 همزمان با روز شعر و ادب پارسی؛

 ویژه برنامه مجازی قند پارسی در گیلان برگزار می شود

 

 فراخوان جذب نیرو برای واکسیناسیون کرونا در بوشهر

 1400شهریور  24چهارشنبه  11:0۵ - رانباشگاه خبرنگا

https://www.isna.ir/news/1400062417937/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%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.8deynews.com/616891/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%E2%80%8A%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7/
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1131539-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%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://iranpl.ir/news/31010/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%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.yjc.news/fa/news/7894408/%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%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
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   1400شهریور ماه  31تا  16

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر ، روابط عمومی 

استان بوشهر برای جذب پزشک عمومی و دانشجویان سال آخر پزشکی  جهاددانشگاهی

 به منظور شرکت در طرح واکسیناسیون کرونا در شهرهای بوشهر، برازجان، گناوه، خورموج

 و کنگان فراخوان داد

  سایت دیگر: 0

 1400شهریور  24چهارشنبه  11:3۹ - دیار جنوب

 فراخوان جذب نیرو برای واکسیناسیون کرونا در استان بوشهر

 1400شهریور  24چهارشنبه  12:4۲ - خلیج فارس

 فراخوان جذب نیرو برای واکسیناسیون کرونا در بوشهر

 1400شهریور  24چهارشنبه  13:02 - پایگاه خبری پیغام

 نا در بوشهرفراخوان جذب نیرو برای واکسیناسیون کرو

 1400شهریور  24چهارشنبه  1۵:13 - خارگ نیوز

 فراخوان جذب نیرو برای واکسیناسیون کرونا در بوشهر

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  10:1۲ - خبرگزاری صدا و سیما

 فراخوان جذب نیرو برای واکسیناسیون کرونا در بوشهر

 1400شهریور  2۱یکشنبه  16:۹۲ - روزنامه بازار کار

 فراخوان جذب نیرو برای واکسیناسیون کرونا در بوشهر

 

 الی میزبان رویداد بازی و اسباب بازی//خراسان شم

نماینده مردم بجنورد مطرح کرد: حفظ هویت فرهنگی ایرانیان از طریق بازی، سرگرمی و 

 اسباب بازی

 1400شهریور  24چهارشنبه  11:0۲ - ناایس

محمد وحیدی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به برگزاری رویداد بازی، سرگرمی و اسباب 

خراسان شمالی، بیان کرد: توسعه اقتصاد دانش بنیان و  دانشگاهی جهادبازی از سوی 

http://www.deyarejonoub.ir/29523.html
https://pgnews.ir/module/news/417780/
http://peigham.ir/shownews.aspx?id=131025
https://www.khargnews.ir/fa/news/34356/%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%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://www.iribnews.ir/fa/news/3222165/%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%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347983/%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%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://www.isna.ir/news/1400062417907/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

حوزه است از جمله باورهای ناصواب خلاق، نیازمند فرهنگ سازی و تغییر رویکردهای نادرست نسبت به این 

درباره حوزه صنایع نرم و فرهنگی، غیر ضروری یا هزینه بر بودن این حوزه است، اما واقعیت این است که نه 

تنها ثروت آفرین هستند، بلکه حافظ و مروج اندوخته های تاریخی و هویت فرهنگی کشورمان هستند و می 

 ورمان را به جهانیان نشان دهندتوانند ظرفیت خارق العاده فرهنگی کش

 

 تولید آنتی بیوتیک های دامی در کهگیلویه و بویراحمد

 1400شهریور  24چهارشنبه  10:36 - خبرگزاری صدا و سیما

 دانشگاهی جهاد، رییس به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد 

 300کشور با رهبر معظم انقلاب حدود  دانشگاهی جهاداین استان گفت: در دیدار اعضای 

طرح نیز سهم  2طرح فناورانه و دانش بنیان بود و  31طرح ارائه شد که از این تعداد 

 کهگیلویه و بویراحمد شد

 

 ۱۴55یزه ملی البرزدرخشش عضو جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در کسب جا

 1400شهریور  24چهارشنبه  10:26 - جهاد دانشگاهی کشور

علوم پزشکی شهید بهشتی، مراسم اعطای جایزه  جهاددانشگاهیروابط عمومی به گزارش 

شهریورماه سال جاری با حضور  1۵که به صورت مجازی  1400ملی بنیاد فرهنگی البرز 

نخبه علمی تقدیر به  ۹2نخبگان برجسته علمی و مسوولان فرهنگی کشور برگزار شد از 

 عمل آمد

https://www.iribnews.ir/fa/news/3221075/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/35823/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%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%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 

در  "جذب ایده در حوزه صنایع خلاق"مانشاه؛ رویداد با حمایت پارک علم و فناوری کر

 اورامانات برگزارمی شود

 1400شهریور  24چهارشنبه  0۵:42 - جهاد دانشگاهی کشور

 اهکرمانش جهاددانشگاهیمیلاد سلطانی درگفت و گو با روابط عمومی پارک علم و فناوری 

با اشاره به برگزاری این رویداد در آبان ماه امسال گفت: یکی از ماموریت های مراکز رشد 

شناسایی و جذب افراد صاحب ایده در حوزه های مختلف است و یکی از راهکارها در این 

 زمینه برگزاری رویدادهایی برای شناسایی این افراد و ایده های خلاق آنهاست

  سایت دیگر: 0

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  11:21 - فرتاک نیوز

 در اورامانات برگزارمی شود "جذب ایده در حوزه صنایع خلاق"رویداد 

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  1۲:32 - ایسنا

 در اورامانات برگزار می شود "جذب ایده در حوزه صنایع خلاق"رویداد 

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  1۲:33 - برخط نیوز

 در اورامانات برگزار می شود "جذب ایده در حوزه صنایع خلاق"رویداد 

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  1۲:3۱ - تجارت آنلاین

 در اورامانات برگزار می شود "جذب ایده در حوزه صنایع خلاق"رویداد 

 1400شهریور  2۲شنبه  10:11 - زنامه بازار کاررو

 در اورامانات برگزار می شود "جذب ایده در حوزه صنایع خلاق"رویداد 

 1400مهر  02جمعه  13:02 - قاتدبیرخانه شورای عالی علوم تحقی

 در اورامانات برگزارمی شود "جذب ایده در حوزه صنایع خلاق"رویداد 

 

http://ksh.acecr.ac.ir/fa/news/35814/%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-quot-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-quot-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-324367
https://www.isna.ir/news/00061769008/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%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/16317973232/the-creating-ideas-in-the-field-of-creative-industries-event-will-be-held-in-oramanat
http://tejaratonline.ir/fa/news/179837/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347896/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%22%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%22-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.atf.gov.ir/fa/news/1466/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%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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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 اجتماع بزرگان رویان و جهان؛

 وبینار بین المللی سلول های بنیادی و زیست شناسی تکوینی برگزار می شود

 1400شهریور  24چهارشنبه  0۱:۹۵ - ایسنا

با همکاری مرکز  دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا، معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان 

ی سلول ها"آموزش های بین الملل این پژوهشگاه )مستقر در کیش(، وبینار بین المللی 

 1۵:30از ساعت  1400شهریورماه  2۱را در روز یکشنبه  "زیست شناسی تکوینیبنیادی و 

 برگزار می کند 21الی 

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  24چهارشنبه  0۵:0۵ - وزبرخط نی

 وبینار بین المللی سلول های بنیادی و زیست شناسی تکوینی برگزار می شود

 1400شهریور  24چهارشنبه  10:30 - سینا

 تکوینی برگزاری وبینار بین المللی سلول های بنیادی و زیست شناسی

 

 سمن ها و فعالان اجتماعی از مشکلات و راهکارهای پیش روی حوزه زنان می گویند

 اجرایی کردن سیاست های حوزه زنان به دور از سیاست زدگی

 1400شهریور  24چهارشنبه  0۱:۹۵ - پانا

از تهران نیز در ادامه  دانشگاهی جهادزشی و کارآفرینی محمدصادق بیجندی، معاون آمو

، نهادی توسعه ای و دانش بنیان است و خدمتگزار دانشگاهی جهاداین نشست بیان کرد: 

مردم به شمار می رود و در حوزه های پژوهش و فناوری حوزه فرهنگ، آموزش و اشتغال 

 فعالیت دارد

https://www.isna.ir/news/1400062417746/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.barkhat.news/technology/163168056312/international-webinar-on-stem-cells-and-developmental-biology-is-held
https://sinapress.ir/news/122048
http://pana.ir/news/1215012
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  سایت دیگر: ۴

 1400شهریور  24چهارشنبه  10:1۱ - ایران آنلاین

 لزوم حمایت های دولت برای پیشبرد امور فعالان سازمان های مردم نهاد

 1400شهریور  24چهارشنبه  10:۹۱ - معاونت امور زنان و خانواده

 اجرایی کردن سیاست های حوزه زنان به دور از سیاست زدگی

 1400شهریور  24چهارشنبه  13:04 - پیام مازند

 اجرایی کردن سیاست های حوزه زنان به دور از سیاست زدگی

 1400شهریور  24چهارشنبه  31:1۹ - خبر یزد

 اجرایی کردن سیاست های حوزه زنان به دور از سیاست زدگی

 

 یک مسئول عنوان کرد:

کاهش مراجعات بیماران از استان مرکزی به دیگر استان ها/ظرفیت قابل توجه درمانی 

 جهاددانشگاهی

 1400شهریور  24چهارشنبه  0۱:۹۹ - ایسنا

استان مرکزی در  دانشگاهی جهادروح الله سهرابی در حاشیه بازدید از مجموعه درمانی 

وجود دارد، از  دانشگاهی جهادگفت و گو با ایسنا اظهار کرد: برخی امکانات درمانی که در 

جمله امکاناتی است که به مجموعه درمان استان کمک می کند ولی نهفته است و عموم 

 مردم اطلاع چندانی از وجود آن ندارند

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  24چهارشنبه  10:42 - جهاد دانشگاهی کشور

 جهاددانشگاهی به مجموعه درمان استان مرکزی کمک خوب

 1400شهریور  24چهارشنبه  1۵:0۱ - تابناک مرکزی

 کاهش مراجعه بیماران برای درمان به سایر استان ها

http://www.ion.ir/news/742282/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
http://women.gov.ir/fa/news/15090/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/230029/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://www.yazd-online.ir/Fa/News/209710/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400062417737/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%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%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://acecr.ac.ir/fa/news/35824/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://www.tabnakmarkazi.ir/fa/news/994098/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7


 

 

 

 

1۹0 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 

 مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان:

 دانشگاهی لرستان حمایت می کنیماز مرکز درمان ناباروری جهاد 

 1400شهریور  24چهارشنبه  0۱:46 - ایسنا

واحد لرستان در  دانشگاهی جهادنادر همتی در حاشیه بازدید از مرکز درمان ناباروری 

داشتیم  دانشگاهی جهادگفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بازدیدی از مرکز درمان ناباروری 

جمع آوری و همت خوبی در این راستا به  دانشگاهی جهادکه یک امکانات خوبی توسط 

 کار گرفته شده است

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  24چهارشنبه  0۵:06 - میرملاس نیوز

 باروری جهاد دانشگاهی لرستان حمایت می کنیماز مرکز درمان نا

 1400شهریور  24نبه چهارش 12:12 - جهاد دانشگاهی کشور

 جهاد دانشگاهی لرستان در عرصه ناباروری می تواند حرفی برای گفتن داشته باشد

 

 شهریار و ادبیات عاشورایی

 1400شهریور  24چهارشنبه  0۱:2۱ - ایسنا

علی اصغر شعردوست در وبینار شهریار و ادبیات عاشورایی که در راستای اجلاسیه بین 

استان برگزار  جهاددانشگاهیالمللی پیرغلامان حسینی توسط معاونت فرهنگی سازمان 

ظهار کرد: شهریار شاعر نامداری است که آوازه شهرتش نه تنها در زادگاهش تبریز، شد، ا

 آذربایجان و ایران که در کشورهای پیرامون به عنوان شاعری ممتاز و دو زبانه پیچیده شده است

https://www.isna.ir/news/1400062417723/%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%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://www.mirmalas.com/news/124458/%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%84/
http://lrs.acecr.ac.ir/fa/news/35830/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400062417706/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  24چهارشنبه  10:11 - جهاد دانشگاهی کشور

 شهریار و ادبیات عاشورایی برگزار شدوبینار 

 

 کهگیلویه و بویراحمد صاحب کارخانه تولید آنتی بیوتیک های دامی می شود

 1400شهریور  24چهارشنبه  0۲:2۱ - ایرنا

محمدقائم کاظمی بیدک شامگاه سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 

استان بر اساس ظرفیت های موجود گام بردارد زیرا این  دانشگاهی جهادتلاش شده که 

 نهاد درصدد انجام کارهای معطل مانده و رفع خلاءهای موجود است

  ر:سایت دیگ ۴

 1400شهریور  24چهارشنبه  0۱:12 - زاگرس آنلاین

 امام علی )ع( می فرماید: ۞

 1400شهریور  24چهارشنبه  ۹6:0۱ - باشگاه خبرنگاران

 جلوگیری از خروج ارز با راه اندازی کارخانه تولید آنتی بیوتیک های دامی

 1400شهریور  24چهارشنبه  10:2۵ - نیوز فاخته

 کهگیلویه و بویراحمد صاحب کارخانه تولید آنتی بیوتیک های دامی می شود

 1400ریور شه 24چهارشنبه  11:16 - کبنا نیوز
 رییس جهاد دانشگاهی کهگیلویه و بویراحمد گفت؛

 احداث کارخانه تولید آنتی بیوتیک های دامی در کهگیلویه و بویراحمد

 

 تبدیل حکم سرپرست جهاددانشگاهی گلستان به ریاست این واحد

http://acecr.ac.ir/fa/news/35820/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84471176/%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%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://zagroosonline.ir/401023/%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%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C/
https://www.yjc.news/fa/news/7894171/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fakhtehnews.ir/news/4544-%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%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.kebnanews.ir/news/439018/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%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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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 1400شهریور  23سه شنبه  1۲:30 - جهاد دانشگاهی کشور

، دکتر طیبی رییس این نهاد طی حکمی ابراهیم جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 گلستان منصوب کرد جهاددانشگاهیشهبازی را به عنوان رییس 

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  24چهارشنبه  0۵:16 - ایسنا

 ن منصوب شدرئیس جهاد دانشگاهی گلستا

 1400شهریور  24چهارشنبه  0۵:21 - برخط نیوز

 رئیس جهاد دانشگاهی گلستان منصوب شد

 

تولید محصولات قابل استفاده در صنایع پسماندها، معادن جدید جهت ایجاد ارزش افزوده و 

 مختلف

 1400شهریور  23سه شنبه  16:۹1 - جهاد دانشگاهی کشور

استان کرمان، دکتر مهدی بازمانده رییس  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

استان کرمان، در مراسم اختتامیه رویداد شتاب با موضوع نوآوری در  جهاددانشگاهی

صنعتی گفت: کلیه پسماندهای ناشی از فعالیت های صنعتی و  مدیریت پسماند شهری و

معدنی، پسماندهای پالایشگاهی، صنایع گاز، نفت، پتروشیمی، نیروگاهی و امثال آن جزء پسماندهای صنعتی 

 هستند که می توان براده ها، سرریزها و لجن های صنعتی را نام برد

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  26جمعه  16:۹۵ - نشانه نیوز

رییس جهاددانشگاهی استان کرمان: پسماندها، معادن جدید جهت ایجاد ارزش افزوده و تولید محصولات قابل 

 استفاده در صنایع مختلف

http://acecr.ac.ir/fa/news/35801/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%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-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400062417767/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/163168140335/appointed-head-of-golestan-university-jihad
http://kerman.acecr.ac.ir/fa/news/35799/%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81
http://www.neshanenews.ir/?p=104465
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 

 بومی سازی یک قالب کاربردی در خطوط ریخته گری پیوسته فلزات

 1400شهریور  23سه شنبه  16:4۱ - پایگاه خبری ایراسین

تهران، سید حسن سجادیان با  دانشگاهی جهادبه گزارش ایراسین و به نقل از سازمان 

 هستند که برای ریخته گری پیوسته انواع بیان این که کریستالیزاتورها، قالب های صنعتی

فلزات از جمله فولاد، مس و غیره استفاده می شود، اظهار کرد: این قالب ها که انواع 

مختلفی دارند مذاب فلزات را به اشکال مختلف در می آورد و مواد خام ) اسلبهای فلزی( مورد نیاز صنایع 

 دیگر را تولید می کنند

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  00:3۹ - آنا
 به همت محققان جهاد دانشگاهی تهران؛

 ریخته گری پیوسته فلزات، بومی شددانش فنی ساخت قالب های صنعتی برای استفاده در خطوط 

 

 ساوه مرکز تحقیقاتی و خدماتی انار در کشور می شود

 1400شهریور  23سه شنبه  16:4۹ - روزنامه جوان آنلاین

ز تحقیقاتی و خدماتی انار کشور در استان مرکزی تا ماه آینده مرک جهاددانشگاهیبه گفته معاون پژوهشی 

 شهرستان ساوه ایجاد می شود

https://www.irasin.ir/news/18771/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA
https://www.ana.press/news/608018/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://www.javanonline.ir/fa/news/1062130/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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   1400شهریور ماه  31تا  16

 

 مجوز مرکز خدمات تخصصی فناوری های نوین فرآوری منابع کم عیار معدنی اخذ شد

 1400شهریور  23سه شنبه  16:23 - جهاد دانشگاهی کشور

استان کرمان، دکتر بازمانده ضمن اعلام خبر فوق  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

ه، حوزکرمان و همکاران این  جهاددانشگاهیو تقدیر و تشکر از دکتر رنجبر معاون پژوهشی 

گفت: این نهاد با تولید و معرفی فن آوری های نوین با نگاه فن آور محور، معادن و صنایع 

 معدنی را مد نظر دارد

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  26جمعه  16:۹۵ - نشانه نیوز

وری کشور؛ مجوز مرکز خدمات تخصصی فناوری های نوین فرآوری منابع پیرو موافقت معاون پژوهش و فنا

 کم عیار معدنی اخذ شد

 

 طیبی در گفت وگو با آنا:

 باید با تضمین خرید به فناوران داخلی مجال تلاش و پیشرفت داد

 1400شهریور  23سه شنبه  16:1۱ - آنا

گفت: در مواردی که فناوری مورد نیاز در پروژه های کلان را در  دانشگاهی جهادرئیس 

کشور نداریم باید به شرکت های داخلی فرصت توسعه و ساخت آن را بدهیم، حتی اگر 

ا شرط انتقال فناوری این قرار است به سراغ استفاده از فناوری خارجی برویم نیز حتما ب

 کار را انجام دهیم

http://kerman.acecr.ac.ir/fa/news/35798/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%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-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D9%85-%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%B4%D8%AF
http://www.neshanenews.ir/?p=104468
https://www.ana.press/news/607607/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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 نشست علمی آموزشی تعاون در کردستان برگزار شد

 1400شهریور  23سه شنبه  1۹:34 - جهاد دانشگاهی کشور

کردستان، مسلم خانی مدیرکل تحقیقات آموزش  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست علمی آموزشی تعاون که به همت و ترویج وزارت 

جهادداشگاهی کردستان برگزار شد، اظهار کرد: کارآفرینی در کسب و کارهای تعاونی از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است و تحولاتی که در دنیای پیرامونی کسب و کارها در حال انجام است، به حدی 

و کارها نتوانند خود را مطابق این پیشرفت و نوآوری ها به روز کنند، در حاشیه قرار  زیاد بوده که اگر کسب

 گرفته یا حذف می شوند

 

 مرحله نیمه نهایی پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای برگزار می شود

 1400شهریور  23سه شنبه  14:۹۱ - جهاد دانشگاهی کشور

، مرحله مقدماتی این دوره از جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات 

شامل آذربایجان غربی، البرز، چهارمحال  جهاددانشگاهیواحد  16استان و  13ات در مسابق

و بختیاری، خراسان جنوبی، زنجان، سمنان، اصفهان )دانشگاه صنعتی اصفهان( ، قزوین، 

کردستان، استان مرکزی، همدان، یزد دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه خواجه نصیرالدین 

 دانشگاه علم و صنعت برگزار شدطوسی و 

  سایت دیگر: ۳

 1400ر شهریو 23سه شنبه  1۹:0۵ - خبرگزاری صبا

 پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای به نیمه نهایی رسید

http://acecr.ac.ir/fa/news/35796/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%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
http://acecr.ac.ir/fa/news/35794/%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-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A7%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.khabargozarisaba.com/213385/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF/
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 1400شهریور  23سه شنبه  16:30 - ایرنا

 دقیقه ای برگزار می شود 3ه مرحله نیمه نهایی مسابقات پایان نام

 1400شهریور  2۵دوشنبه  12:32 - ایکنا

 ه دقیقه ای برگزار می شودمرحله نیمه نهایی مسابقات پایان نامه س

 

برگزاری برنامه استارت آپ دمو و نمایشگاه دستاورد های برتر استارت آپی در حوزه بادام و 

 صنایع وابسته

 1400شهریور  23سه شنبه  14:۹۱ - ایانا

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری، یاسر رحیمیان نماینده سازمان 

جهاد کشاورزی استان در حوزه فن اوری و بازار یابی محصولات کشاورزی گفت :رویداد 

حوزه های تخصصی استارت اپ دمو و معرفی استارت اپ ها به سرمایه گذاران در 

 استان برگزار شد دانشگاهی جهادگردشگری، فناوری اطلاعات، بادام و صنایع وابسته در محل 

 

 معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی:

 تقویت و توسعه فعالیت های فن آورانه جهاددانشگاهی فارس ضرورت دارد

 1400شهریور  23سه شنبه  14:32 - ایسنا

دکتر مهدی باصولی در حاشیه سفر به شیراز و در گفت وگو با ایسنا بیان کرد: این سفر 

های توسعه در در خصوص بررسی زیرساخت  جهاددانشگاهیحسب تاکید ریاست محترم 

https://www.irna.ir/news/84471023/%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-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B3-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A7%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://iqna.ir/fa/news/3998784/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.iana.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-36/96714-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE-%D8%AF%D9%85%D9%88-%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%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://www.isna.ir/news/1400062317299/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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و داشتن یک فعالیت شاخص و محور مشخصی برای فعالیت فن آورانه متناسب با  جهاددانشگاهیواحدهای 

 ظرفیت واحدها و مزیت های استانی انجام شده است

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  23سه شنبه  16:16 - روزنامه بازار کار
 معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی در بازدید از واحد فارس:

 لزوم تدوین برنامه مشخص برای توسعه پایدار در واحدهای سازمانی

 1400شهریور  23سه شنبه  16:۹۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 تقویت و توسعه فعالیت های فن آورانه جهاددانشگاهی فارس ضرورت دارد

 

 معاون آموزشی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی خبر داد؛

 سرباز در خراسان جنوبی از آموزش های طرح سرباز مهارت ۲۴55ندی بهره م

 1400شهریور  23سه شنبه  14:11 - شبستان

شهریور( در  23به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بیرجند، مجتبی ابراهیمی امروز)

دهی امور جوانان استان اظهار کرد: طرح جامع مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد سامان

نیروهای مسلح بر اساس تفاهم نامه ای مشترک بین وزارت ورزش و جوانان و ستاد کل 

 در استان خراسان جنوبی در حال اجرا است جهاددانشگاهینیروهای مسلح با بهره گیری از توان تخصصی 

 

 فرآورده های گیاهی موثر در چاقی برگزار شدکنفرانس علمی یکروزه 

 1400شهریور  23سه شنبه  13:۹۵ - جهاد دانشگاهی کشور

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347790/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fars.acecr.ac.ir/fa/news/35800/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://shabestan.ir/detail/News/1094564
http://acecr.ac.ir/fa/news/35790/%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%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%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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، این وبینار که با دانشگاهیجهادبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی 

سخنرانی دکتر سعید کیانبخت عضو هیات علمی این پژوهشکده برگزار شد، دارای امتیاز 

بازآموزی بوده و با مجوز اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور برگزار و آخرین 

 یافته های علمی مربوط به این حوزه مورد بررسی قرار گرفت

 

 ه مقل ازرقرفع آفت دهان با گیا

 1400شهریور  23سه شنبه  12:۹۲ - جهاد دانشگاهی کشور

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

مقل ازرق با نام های دیگر مُقل، خاک مقل، قفر و مقل الیهود ، گیاهی است با طبیعت 

خیلی گرم و خشک که صمغ رزینی مقل خاصیت ضدعفونی کنندگی دارد و برای درمان 

 آفت دهان مفید است

 

 ائه آموزش های تخصصی کوتاه مدت در مرکز جهاد دانشگاهی بابلار

 1400شهریور  23سه شنبه  12:04 - ایسنا

این مرکز تخصصی آموزشی در خدیجه غلامی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به عملکرد 

سال قدمت برخوردار  20بابل از سابقه آموزشی با بیش از  جهاددانشگاهیبابل، اظهار کرد: 

 است و هدف اصلی مرکز آموزش کوتاه مدت بابل، آموزش مهارت محور و کاربردی است

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  23سه شنبه  1۲:31 - پیام مازند

http://acecr.ac.ir/fa/news/35786/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%82-
https://www.isna.ir/news/1400062317074/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/229839/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
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 ارائه آموزش های تخصصی کوتاه مدت در مرکز جهاد دانشگاهی بابل

 1400شهریور  24چهارشنبه  01:0۲ - تابناک مازندران

 نگ جهاد دانشگاهی بابل در حوزه آموزشنقش پرر

 

لزوم واگذاری ماموریت های مشخص به جهاددانشگاهی/تنگناهای مالی دولت، فرصت زا 

 برای ظرفیت های داخلی

 1400شهریور  23سه شنبه  11:۹۱ - ایسنا

دکتر محمد حیدری در جریان سفر به استان مرکزی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در 

اهداف و ماموریت هایی برای این نهاد در عرصه های فرهنگی،  دانشگاهی جهاداساسنامه 

زگی نیز این نهاد به عرصه اشتغال و تجازی سازی آموزشی و پژوهشی تعریف شده و به تا

فناوری وارد شده است، اما از ابتدای فعالیت این نهاد تاکنون، ماموریت مشخصی مستقیما از سوی نظام به 

 واگذار نشده است دانشگاهی جهاد

 

 برگزار می شود” همشاگردی“با حمایت مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد مهر بازار 

 0014شهریور  23سه شنبه  11:۹۲ - جهاد دانشگاهی کشور

خراسان رضوی، جمعیت مردم نهاد  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

فانوس روشنای خرد با هدف حمایت و امید بخشیدن به دانش آموزان مستعد مناطق 

با همکاری و حمایت مرکز ” همشاگردی“حاشیه ای مشهد اقدام به برگزاری مهر بازار 

 مایدعلمی کاربردی جهاددانشگلاهی مشهد می ن

http://www.tabnakmazani.ir/fa/news/993886/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4
https://www.isna.ir/news/1400062317063/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/35784/%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%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-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF%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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  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  2۹پنجشنبه  13:4۵ - ایسنا

 بازارچه خیریه جمعیت فانوس روشنای خرد

 

 کتاب شبه تراژدی در تاریخ جهانگشا منتشر شد

 1400شهریور  23سه شنبه  11:4۱ - جهاد دانشگاهی کشور

نویسنده کتاب شبه تراژدی در قم رضا گیلکی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

تاریخ جهانگشا، بازخوانی تراژیک جهانگشای جوینی در توضیح مختصری از مطالب کتاب 

خود گفت: درباره حمله مغول و علل شروع چنین یورشی از سوی اقوام مغول تا کنون 

 پژوهش های فراوانی شده است

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  23سه شنبه  14:44 - ایرنا

 منتشر شد "دی در تاریخ جهانگشاشبه تراژ"

 1400شهریور  23سه شنبه  1۲:3۲ - اقتصاد آینده

 شبه تراژدی در تاریخ جهانگشا منتشر شد

 1400شهریور  24چهارشنبه  11:4۵ - ایبنا
 شبه تراژدی در تاریخ جهانگشا منتشر شد

 تاثیرات اخلاقی و فرهنگی حمله مغول در اندیشه تاریخی مردم ایران

 

 بومی سازی دانش فنی ساخت قالب های کریستالیزاتور

https://www.isna.ir/photo/1400062518815/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/35783/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84470820/%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/306602/%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.ibna.ir/fa/book/310826/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

161 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 1400شهریور  23سه شنبه  11:4۹ - دنیای معدن

تهران، بومی سازی دانش فنی ساخت قالب های  دانشگاهی جهادهمت محققان  به

 کریستالیزاتور برای استفاده در خطوط ریخته گری پیوسته فلزات بومی شد

 

 شهریور، برگزاری آزمون مجازی رمان نامیرا ۲0

 1400شهریور  23سه شنبه  11:31 - خبرگزاری صدا و سیما

تهران، کتاب  دانشگاهی جهادبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی 

نامیرا با مضمون قیام امام حسین )ع( و آموزه های آن نوشته آقای صادق کرمیار به عنوان 

سومین کتاب منتخب مسابقه مجازی کتابخوانی هشت بهشت برای دانشجویان کشور اعلام 

 شده است

  سایت دیگر: 1

 1400شهریور  23سه شنبه  11:۹1 - ایلنا

 شهریور، زمان برگزاری آزمون مجازی رمان عاشورایی نامیرا 26

 1400شهریور  23سه شنبه  13:2۹ - خبرگزاری دانشجو

 سومین مسابقه کتابخوانی هشت بهشت برگزار می شود

 1400شهریور  23سه شنبه  14:3۲ - ایکنا

 ریور برگزار می شودشه 26مسابقه کتابخوانی نامیرا 

 1400شهریور  23سه شنبه  1۹:۹0 - حوزه

 شهریور؛ آزمون مجازی رُمان عاشورایی نامیرا برگزار می شود 26

 1400شهریور  24چهارشنبه  11:30 - آنا

 شهریورماه؛ زمان برگزاری آزمون مجازی رمان عاشورایی نامیرا 26

 1400شهریور  24چهارشنبه  1۹:24 - خبرگزاری مهر

 آزمون مجازی دانشجویی رمان عاشورایی نامیرا برگزار می شود

https://www.donyayemadan.ir/view/221139/-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://www.iribnews.ir/fa/news/3220268/%DB%B2%DB%B6-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7
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%B1-6/1130874-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7
https://snn.ir/fa/news/963904/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%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-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3997466/%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-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7-%DB%B2%DB%B6-%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
https://www.hawzahnews.com/news/978035/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%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
https://www.ana.press/news/607822/%DB%B2%DB%B6-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/5305318/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%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
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 1400شهریور  24چهارشنبه  1۲:34 - خبرنامه دانشجویان ایران

 یی نامیرابرگزاری آزمون مجازی دانشجویی رمان عاشورا

 

برگزاری پنل تخصصی چالش های تولید و فروش در رویداد بازی و اسباب بازی 

 جهاددانشگاهی بجنورد

 1400شهریور  23سه شنبه  11:30 - ایسنا

خراسان شمالی، محسن رحمانی،  جهاددانشگاهیبه گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی 

خراسان شمالی، مهران گرمه ای، رئیس پارک علم و فناوری استان،  جهاددانشگاهیرئیس 

یس ئسیدمصطفی مرتضوی، مدیر مرکز نوآوری صنایع خلاق خراسان شمالی، ویدا ملکی، ر

سابق دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی و کارشناس حوزه تعلیم و تربیت، ، صادق جبلی، تهیه کننده و 

طراح بازی، موسس و مدیرعامل طراحان سفید، حامد تامّلی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان اسباب 

د اعضای پنل تخصصی چالش های تولی بازی، پژوهشگر، طراح و تولیدکننده اسباب بازی با برند بازی دوست ،

 و فروش هستند

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  23سه شنبه  1۹:0۲ - جهاد دانشگاهی کشور

 برگزاری پنل تخصصی چالش های تولید و فروش در رویداد بازی و اسباب بازی جهاددانشگاهی بجنورد

 

 قناعنی سرپرستنامه تبریک رئیس جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران به دکتر حسین 

 دانشگاه

 1400شهریور  23سه شنبه  11:2۱ - د دانشگاهی کشورجها

https://iusnews.ir/fa/news-details/407857/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%C2%AB%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%C2%BB/
https://www.isna.ir/news/1400062317018/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%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
http://acecr.ac.ir/fa/news/35795/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%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%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%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://tums.acecr.ac.ir/fa/news/35781/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%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%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
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علوم پزشکی تهران در نامه ای خطاب  دانشگاهی جهاددکتر مسعود حبیبی رئیس سازمان 

به دکتر حسین قناعتی انتخاب وی را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 تبریک گفت

 

 برنامه توسعه هفتم جهاددانشگاهی بررسی سیاست ها و اهداف حوزه پژوهش و فنآوری در

 1400شهریور  23سه شنبه  11:13 - جهاد دانشگاهی کشور

، چهارصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای علمی جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

شهریور ماه با حضور اکثریت اعضا و با دستور جلسه بررسی سیاست  20 جهاددانشگاهی

 تشکیل شد جهاددانشگاهیها و اهداف حوزه پژوهش و فناوری در برنامه توسعه هفتم 

  گر:سایت دی ۱

 1400شهریور  23سه شنبه  11:۹6 - روزنامه بازار کار
 در چهارصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای علمی جهاددانشگاهی انجام شد؛

 بررسی سیاست ها و اهداف حوزه پژوهش و فنآوری در برنامه توسعه هفتم جهاددانشگاهی

 

 بزرگترین رویداد سالانه جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران کلید خورد

 1400شهریور  23سه شنبه  10:43 - جهاد دانشگاهی کشور

علوم پزشکی تهران در احکامی دبیران ششمین کنگره بین  دانشگاهی جهادرئیس سازمان 

 م و ترمیم بافت را منصوب کردالمللی و هشتمین کنگره ملی زخ

http://acecr.ac.ir/fa/news/35780/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%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
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347787/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%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
http://tums.acecr.ac.ir/fa/news/35777/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
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  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  23سه شنبه  12:2۱ - ایسنا

 گاهی علوم پزشکی تهران کلید خوردبزرگترین رویداد سالانه جهاد دانش

 1400شهریور  23سه شنبه  12:31 - برخط نیوز

 د دانشگاهی علوم پزشکی تهران شروع شدبزرگترین رویداد سالانه جها

 1400شهریور  23سه شنبه  14:11 - سینا

 ششمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت برگزار می شود

 

 /خراسان شمالی میزبان رویداد بازی و اسباب بازی/

 در حوزه بازی و اسباب بازی در کشور شرکت خلاق ۱15فعالیت 

 1400شهریور  23سه شنبه  10:2۱ - ایسنا

پرویز کرمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به برگزاری رویداد بازی و اسباب بازی که از 

خراسان شمالی برگزار می شود، اضافه کرد: اینگونه  ددانشگاهیجهاسوی مرکز نوآوری 

رویدادها کلید شناسایی و توانمندسازی سرمایه انسانی است و موجب ارتقاء زیست بوم 

صنایع خلاق فرهنگی می شود که برای سوق دادن نیروی انسانی به سمت صنایع خلاق باید در تمام استان 

 ر شودهای کشور چنین رویدادهایی برگزا

 

 امضای تفاهم نامه همکاری تعاون کار و رفاه اجتماعی و جهاددانشگاهی استان بوشهر

 1400شهریور  23سه شنبه  10:00 - ایسنا

https://www.isna.ir/news/1400062317118/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/163160634350/the-biggest-annual-event-of-tehran-university-of-medical-sciences-jihad-started
https://sinapress.ir/news/122028
https://www.isna.ir/news/1400062316919/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DB%B1%DB%B7%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%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%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.isna.ir/news/1400062316885/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%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-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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به منظور ایجاد و گسترش فعالیت های علمی و پژوهشی در بخش تعاون استان بوشهر و 

همچنین در راستای فراهم آورن زمینه مشارکت علمی پژوهشی و برنامه ریزی، تدوین و 

برگزاری دوره های مهارتی به منظور تربیت نیروی انسانی ماهر، توسعه کارآفرینی وهدایت 

 دانشگاهی جهادن تفاهم نامه بین اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر و صحیح نیروی کار، ای

 استان بوشهر به امضاء و توافق رسید

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  24چهارشنبه  12:۹3 - خلیج فارس

 ری اداره کل کار و رفاه و جهاددانشگاهی بوشهرامضای تفاهم نامه همکا

 

 حمایت جهاد دانشگاهی از فروش اینترنتی تولیدات مشاغل خانگی

 1400شهریور  23سه شنبه  0۵:0۱ - ایسنا

درگاه اینترنتی را برای  دانشگاهی جهاداکری در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: نارنج ش

فروش تولیدات مشاغل خانگی راه اندازی کرده که نقش مهمی در فروش تولیدات فعالان 

 مشاغل خانگی دارد

 

 هدفگذاری برای تبدیل ساوه به یک مرکز تحقیقاتی و خدماتی انار در کشور

 1400شهریور  23سه شنبه  0۵:00 - ایسنا

محسن مرادی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از نقاط ضعف و نواقصی که درخصوص 

می شود، عدم ورود جدی به حوزه صنعت و استان مرکزی به آن اشاره  جهاددانشگاهی

https://pgnews.ir/module/news/417785/
https://www.isna.ir/news/1400062316830/%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%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%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/1400062316816/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1
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کشاورزی در استانی است که با تولید انواع محصولات کشاورزی و صنعتی، قطب کشاورزی و صنعت کشور به 

 شمار می رود

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  23سه شنبه  0۵:4۱ - اگرو فود نیوز

 در کشورهدفگذاری برای تبدیل ساوه به یک مرکز تحقیقاتی و خدماتی انار 

 

 استقبال ملی از دوره ژورنالیسم صنعت

 1400شهریور  23سه شنبه  0۱:34 - اقتصاد بازار

واحد اصفهان از برگزاری موفقیت آمیز دوره آموزش تخصصی ژورنالیسم صنعت با  دانشگاهی جهادرئیس 

ر سطح ملی صورت گرفت و این امر حمایت شرکت فولاد مبارکه خبر داد و گفت: استقبال از این دوره د

 نشاندهنده بالا بودن سطح کیفی آن بود

 

 از سوی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود؛

 "مدیریت زخم با نسل جدید پانسمان های مدرن"کارگاه آموزشی 

 1400شهریور  23سه شنبه  0۲:42 - ایسنا

در پایان این کارگاه آموزشی به شرکت کنندگان، گواهی نامه معتبر و قابل ترجمه از سوی 

 علوم پزشکی شهید بهشتی اعطا می شود دانشگاهی جهادمعاونت آموزشی 

https://agrofoodnews.com/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82/
http://www.eghtesadebazar.ir/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF/17267-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400062316767/%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
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  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  23سه شنبه  0۲:43 - برخط نیوز

 "مدیریت زخم با نسل جدید پانسمان های مدرن"کارگاه آموزشی 

 

 تامین بودجه آموزش های مجازی نسبت به حضوری مشکل سازتر است

 1400شهریور  23سه شنبه  01:06 - باشگاه خبرنگاران

ه در زمین جهاددانشگاهیگفتنی است که دانشگاه علم و فرهنگ با بهره گیری از تجارب 

لم و فناوری، شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی های ایجاد مراکز رشد، پارک های ع

پژوهش موفق شده تا از دانشگاه های نسل اول فراتر رفته و با ایجاد بنیاد توسعه کسب و 

کار هسته های کارآفرینی را با سرپرستی اساتید برای دانشجویان به وجود آورده و در زمره یکی از بهترین 

 ار گیرددانشگاه های نسل سوم)کارآفرین( قر

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  23سه شنبه  04:34 - مهرصبا

 تامبن بودجه آموزش های مجازی نسبت به حضوری مشکل سازتر است

 1400شهریور  23سه شنبه  12:00 - شعار سال

 تامین بودجه آموزش مجازی مشکل تر از آموزش حضوری است

 

 افزایش حمایت ها از ایده های نوآورانه کارآفرین در چهارمحال و بختیاری

 1400شهریور  22دوشنبه  21:41 - ایرنا

https://www.barkhat.news/technology/163158912330/workshop-wound-management-with-a-new-generation-of-modern-dressings
https://www.yjc.news/fa/news/7891737/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://mehre-saba.ir/iran-world/80987/
https://shoaresal.ir/fa/news/359126/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84469765/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%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-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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اجرای طرح مرکز نوآوری و شکوفایی مَنش با همکاری دفتر  ۵۲بر همین اساس از سال 

به صورت آزمایشی در  دانشگاهی جهادطرح های ملی وزارت ورزش و جوانان و مرکز 

آغاز شد و در سه سال اخیر دیگر استان ها از جمله چهارمحال و بختیاری استان زنجان 

 نیز به جمع مجریان این طرح پیوستند

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  23سه شنبه  0۵:31 - روزنامه بازار کار
 وآورانه کارآفرین در چهارمحال و بختیاریافزایش حمایت ها از ایده های ن

 رسالت اصلی مرکز نوآوری و شتاب دهی، کارآفرینی است

 

 جهاددانشگاهی قم آماده حضور فعال در عرصه خدمت رسانی به نابینایان

 1400شهریور  22دوشنبه  21:02 - ایسنا

علی حسینی سرپرست معاونت آموزش این واحد در این نشست با اشاره به آمادگی 

در توانمندسازی جامعه هدف مؤسسه نابینایان جلوه امید استان  دانشگاهی جهادهمکاری 

دی و پکیج های متنوع و کاربردی طراحی شده در قم گفت: با توجه به دوره های کاربر

 امکان بهره مندی اعضای این مؤسسه با عقد تفاهم نامه وجود دارد دانشگاهی جهاد

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  23سه شنبه  0۱:44 - قم نا

 جهاددانشگاهی قم آماده حضور فعال در عرصه خدمت رسانی به نابینایان

 

 دبیر شورای پارک علوم و فناوری های نرم جهاد دانشگاهی:

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347777/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400062216648/%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%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.qomna.com/paper/subject/103179/%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%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 صاحبان ایده حمایت می شوند

 1400شهریور  22دوشنبه  1۲:۹۵ - ایرنا

اظهار داشت:  دانشگاهی جهادرییس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی 

زه استعدادها و برخورداری از استعدادها جزو کشورهای برتر دنیا هستیم اما باید در حو

 مباحث مطرح شده را به فعل درآورده تا بتوانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم

 

پارک علوم و فن آوری های نرم جهاددانشگاهی؛ زمینه ساز دستیابی به رویان فرهنگی در 

 کشور

 1400شهریور  22دوشنبه  1۲:22 - ایکنا

س پارک علوم و فن آوری های نرم و صنایع فرهنگی در پایان تصریح کرد: رئی

با تأسیس این پارک در عرصه فرهنگ نیز ورود بسیار تأثیرگذاری داشته  جهاددانشگاهی

است و به توفیق الهی در سال های نزدیک شاهد ایجاد یک رویان فرهنگی در کشور 

ایده های فرهنگی مشاهده می شود و کشور ما که در این  خواهیم بود که در این رویان، چشمه های جوشان

حوزه از لحاظ منابع هیچ کمبودی از دنیا ندارد، به توسعه و پیشرفت حقیقی خود در عرصه های مختلف 

 فرهنگی و خلاقانه دست پیدا خواهد کرد

 

 تقدیر از ایده های برتر فناوری های نرم و صنایع خلاق فرهنگی

 1400شهریور  22دوشنبه  1۲:1۱ - ایسنا

https://www.irna.ir/news/84469942/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3997297/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.isna.ir/news/1400062216554/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
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به گزارش ایسنا، آیین اختتامیه نخستین جشنواره ایده های برتر فناوری های نرم و صنایع 

ای هنر شورای عالی خلاق فرهنگی با حضور دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو، دبیر شور

انقلاب فرهنگی و رییس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی 

(، دکتر سیاوش ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، دکتر جهاددانشگاهی)

ری ریاست سید مهدی سادات، مشاور دبیر برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق معاونت علمی و فناو

جمهوری، دکتر اصغر نوراله زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، دکتر علی اکبر عبدالملکی، رئیس 

کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای وابسته اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی ایران، دکتر سید سعید 

اره در سالن همایش های بین المللی هاشمی، رییس دانشگاه علم و فرهنگ، داوران و برگزیدگان این جشنو

 دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  22دوشنبه  1۵:13 - روزنامه مردم سالاری

 تقدیر از ایده های برتر فناوری های نرم

 

 اجرای سومین پیمایش رصد اشتغال دانش آموختگان مراکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی

 1400شهریور  22دوشنبه  16:4۱ - جهاد دانشگاهی کشور

، معاونت جهاددانشگاهیآموزش عالی علمی کاربردی  به گزارش روابط عمومی موسسه

پژوهشی این موسسه در نظر دارد سومین پیمایش خود در قالب طرح پژوهشی رصد 

را با همکاری معاونت  جهاددانشگاهیاشتغال دانش آموختگان مراکز علمی کاربردی 

 اجرا کنددر سراسر کشور  جهاددانشگاهیپژوهشی دانشگاه جامع و مراکز علمی کاربردی 

  سایت دیگر: 2

 1400شهریور  22دوشنبه  1۱:1۹ - ایرنا

 رصد می شود وضعیت اشتغال دانش آموختگان مراکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی

 1400شهریور  23سه شنبه  0۱:۹6 - ایسنا

 د می شودوضعیت اشتغال دانش آموختگان مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رص

https://www.mardomsalari.ir/news/155807/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85
http://acecr.ac.ir/fa/news/35759/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%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
https://www.irna.ir/news/84469997/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%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-%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400062316813/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%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-%D8%B1%D8%B5%D8%AF
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 1400شهریور  23سه شنبه  0۱:۹۱ - برخط نیوز

 گان مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رصد می شودوضعیت اشتغال دانش آموخت

 1400شهریور  23سه شنبه  10:31 - ر کارروزنامه بازا
 معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

 وضعیت اشتغال دانش آموختگان مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رصد می شود

 1400شهریور  23سه شنبه  1۹:20 - خوزنا

 وضعیت اشتغال دانش آموختگان مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رصد می شود

 

 ر مرکز نوآوری جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری برگزار شدجشنواره استارتاپ های برت

 1400شهریور  22دوشنبه  16:1۵ - ایسنا

یداد دمودی، نیوز دی و جشنواره استارتاپ های برتر شهریورماه در رو 22سیروس رضایی 

چهارمحال و بختیاری  دانشگاهی جهادو نمایشگاه دستاوردهای مرکز نوآوری و شتابدهی 

و اداره کل ورزش و جوانان  دانشگاهی جهاداظهار کرد: مرکز نوآوری و شتابدهی با همکاری 

 در استان ایجاد شده است

  سایت دیگر: ۳

 1400ر شهریو 23سه شنبه  10:00 - جهاد دانشگاهی کشور

 جشنواره استارتاپ های برتر مرکز نوآوری جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری برگزار شد

 1400شهریور  23سه شنبه  16:21 - روزنامه بازار کار
 با حضور تعدادی از مدیران استانی؛

 جشنواره استارتاپ های برتر مرکز نوآوری جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری برگزار شد

 1400شهریور  26جمعه  11:22 - وزارت ارتباطات و فناوری

 ارتباطات و فناوری اطلاعات حمایت از کسب و کارهای نوپا و استارتاپی در حوزه

https://www.barkhat.news/technology/163159362364/the-employment-status-of-the-graduates-of-the-jihad-university-applied-science-centers-is-being-monitored
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347781/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%E2%80%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%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.khoozna.ir/view-116202-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%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%B1%D8%B5%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.html
https://www.isna.ir/news/1400062216521/%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-%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
http://acecr.ac.ir/fa/news/35772/%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-%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-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347791/%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%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%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-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.ict.gov.ir/fa/news/109736/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA


 

 

 

 

1۲2 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 

دیدار مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور از واحدهای فناور مرکز نوآوری 

 و شتابدهی استان ایلام

 1400شهریور  22دوشنبه  16:14 - جهاد دانشگاهی کشور

شهریورماه  21واحد استان ایلام؛ روز یک شنبه  جهاددانشگاهیارش روابط عمومی به گز

مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور از  _، سردار مهدی رحیمی1400

 واحدهای فناور مرکز منش ایلام بازدید به عمل آورد

 

 نشست روسای واحدهای جهاددانشگاهی استان مرکزی و قم برگزار شد

 1400شهریور  22دوشنبه  16:12 - جهاد دانشگاهی کشور

 جهاداستان مرکزی؛ دکتر محمد حیدری رییس  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

، ضمن بازدید از توانمندی های واحد استان مرکزی بر قم با حضور در اراک دانشگاهی

 توسعه همکاری های دو طرف تاکید کرد

 

برگزاری کارگاه های تفکر واگرا و تفکر طراحی در رویداد بازی و اسباب بازی جهاددانشگاهی 

 بجنورد

http://ilam.acecr.ac.ir/fa/news/35761/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://acecr.ac.ir/fa/news/35760/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 1400شهریور  22دوشنبه  1۹:3۲ - ایسنا

خراسان شمالی، کارگاه آموزشی  جهاددانشگاهیبه گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی 

تفکر واگرا با تدریس محمد نوری زاده، مدرس رسمی کارآفرینی و خلاقیت از سازمان کار 

شهریورماه برگزار  24روز چهارشنبه  1۱:30ت لغای 1۲و امور اجتماعی وزارت کار، ساعت 

 می شود

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  23سه شنبه  10:33 - جهاد دانشگاهی کشور

 برگزاری کارگاه های تفکر واگرا و تفکر طراحی در رویداد بازی و اسباب بازی جهاددانشگاهی بجنورد

 

 :رئیس جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری

 مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی مرجعی برای حمایت از کارآفرینان

 1400شهریور  22دوشنبه  ۹4:14 - خبرگزاری علمی و فناوری

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری؛ سیروس رضایی رئیس 

چهارمحال و بختیاری پیش از ظهر امروز در رویداد دمودی و نمایشگاه  دانشگاهی جهاد

چهارمحال و بختیاری اظهار کرد:  دانشگاهی جهاددستاوردهای مرکز نوآوری و شتابدهی 

کز نوآوری و شتابدهی یک کار مشترک جهاد کشاورزی و ورزش و جوانان است که از سال گذشته آغاز به مر

 این مرکز تجهیز شد ۵۵کار کرد و اواخر سال 

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  22دوشنبه  1۹:12 - دانا
 انشگاهی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد؛رئیس جهاد د

 مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی؛ مرجعی برای حمایت از کارآفرینان

https://www.isna.ir/news/1400062216473/%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-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://isojd.ac.ir/fa/news/2620/%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-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%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%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%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://www.stnews.ir/content/news/98309/%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%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.dana.ir/News/1767934.html
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 

 دارو های جدید جایگزین مواد مخدر برای ترک اعتیاد/تریاک تاثیری در درمان کرونا ندارد

 1400شهریور  22دوشنبه  14:۹1 - خبرگزاری دانشجو

اد مخدر تصریح کرد: با حمایت ستاد مبارزه با مواد دبیر کل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مو

 دانشگاهی جهادمخدر و همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین با مرکز پژوهش های 

 موفق شده ایم تعدادی داروی جدید را به سبد دارویی اضافه کنیم

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  23سه شنبه  01:06 - روزنامه ابتکار

 مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح کرد تریاک درمان کرونا نیست

 

 مرحله نیمه نهایی مسابقات ملی کتاب سه دقیقه ای برگزار می شود

 1400شهریور  22دوشنبه  14:3۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 ، دکتر حامد علی اکبرزاده دبیرجهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات 

نخستین دوره مسابقات ملی کتاب سه دقیقه ای با اعلام این مطلب افزود: مرحله مقدماتی 

 جهاددانشگاهیدر سطح ملی و با مشارکت واحدهای  13۵۵این مسابقات از آذرماه سال 

استان کشور شامل چهارمحال و بختیاری، زنجان، اصفهان )دانشگاه صنعتی اصفهان( ، قزوین، گیلان و  6در 

 ان آغاز شدکردست

  سایت دیگر: ۸

 1400شهریور  22دوشنبه  1۹:11 - روزنامه بازار کار
 رییس سازمان انتشارات جهاددانشگاهی:

https://snn.ir/fa/news/963614/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://ebtekarnews.com/index.php?newsid=181968
http://acecr.ac.ir/fa/news/35753/%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-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B9-%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-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347759/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-29-%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%8E%E2%80%8F%D8%B4%D9%88%D8%AF


 

 

 

 

1۲۹ 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 شهریور برگزار می شود 2۵مرحله نیمه نهایی مسابقات ملی کتاب سه دقیقه ای 

 1400شهریور  22دوشنبه  16:06 - ایسنا

 ب سه دقیقه ایبرگزاری مرحله نیمه نهایی مسابقات کتا

 1400شهریور  22دوشنبه  16:0۲ - برخط نیوز

 برگزاری مرحله نیمه نهایی مسابقات کتاب سه دقیقه ای

 1400شهریور  22دوشنبه  16:3۹ - شفاف نیوز

 برگزاری مرحله نیمه نهایی مسابقات کتاب سه دقیقه ای

 1400شهریور  22دوشنبه  16:46 - ایرنا

 مرحله نیمه نهایی مسابقات ملی کتاب سه دقیقه ای برگزار می شود

 1400شهریور  22دوشنبه  1۵:44 - ایبنا
 رئیس سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی خبر داد؛

 شهریور برگزار می شود 2۵مرحله نیمه نهایی مسابقات ملی کتاب سه دقیقه ای 

 1400شهریور  22دوشنبه  21:۹۹ - ایکنا

 شهریور به مرحله نیمه نهایی می رسد 2۵مسابقات ملی کتاب سه دقیقه ای 

 1400شهریور  23سه شنبه  10:۹۹ - رانروزنامه نوآو

 برگزاری مرحله نیمه نهایی مسابقات کتاب سه دقیقه ای

 

 تقدیر ستاد ساماندهی امور جوانان استان از رئیس جهاددانشگاهی واحد ایلام

 1400شهریور  22دوشنبه  14:36 - جهاد دانشگاهی کشور

واحد استان ایلام؛ الیاس فتاحی معاون سیاسی و  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

و جوانان استان در نشست امنیتی استانداری و همچنین مظفر علیشائی مدیرکل ورزش 

ستاد ساماندهی امور جوانان استان با ابراز رضایت از عملکرد موفق مرکز منش ایلام اجرای 

چنین فعالیت هایی را برای ترویج فرهنگ کارآفرینی و توسعه کسب وکارهای نوآورانه در استان مفید و 

 ارزشمند دانستند

https://www.isna.ir/news/1400062216508/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%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-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/163153290939/holding-the-semi-final-stage-of-the-three-minute-book-competition
http://www.shafaf.ir/fa/news/533570/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84469913/%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-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A7%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.ibna.ir/fa/naghli/310710/%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-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-29-%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-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3997337/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-29-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8E%E2%80%8F%D8%B1%D8%B3%D8%AF
http://www.noavaranonline.ir/fa/news/450785
http://ilam.acecr.ac.ir/fa/news/35752/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%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%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 

 یب اجتماعیضرورت توجه به وندالیسم به عنوان مقدمه آس

 1400شهریور  22دوشنبه  14:34 - ایسنا

قزوین اظهار کرد: بنابراین ضرورت توجه به  دانشگاهی جهادمدیر اجرایی انتشارات 

آسیب اجتماعی که  رفتار بزهکارانه، به عنوان یک عارضه و ٰ  وندالیسم به عنوان مقدمه

قشر وسیعی از افراد نوجوان و جوان جامعه در معرض ابتلا به آن قرار دارند یا به نوعی به 

 آن دچار شده اند، کاملاً مشهود است

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  22دوشنبه  14:46 - برخط نیوز

 ضرورت توجه به )وندالیسم( به عنوان مقدمه آسیب اجتماعی

 

 رئیس جهاددانشگاهی فارس:

 تربیت مدیران تشنه خدمت از مهمترین رویکردهای جهاددانشگاهی است

 1400شهریور  22دوشنبه  14:1۲ - ایسنا

شهریور در دیدار با ارشد عقیدتی سیاسی ارتش در منطقه فارس  22مظاهر بابایی دوشنبه 

مسلح در استان پرداخت و  ویژه خانواده نیروهای جهاددانشگاهیبه تشریح خدمات 

 خواستار تعامل بیشتر و ارائه خدمات فعال تر به حوزه نظامی شد

https://www.isna.ir/news/1400062216391/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://www.barkhat.news/art/163152804483/the-need-to-pay-attention-to-vandalism-as-an-introduction-to-social-harm
https://www.isna.ir/news/1400062216370/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%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%A7%D8%B3%D8%AA
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  22دوشنبه  1۲:10 - جهاد دانشگاهی کشور

 تربیت مدیران تشنه خدمت از مهمترین رویکردهای جهاد دانشگاهی است

 

 نشست جامعه دینی و شاخصه های سبک زندگی عاشورایی برگزار می شود

 1400شهریور  22دوشنبه  14:1۹ - جهاد دانشگاهی کشور

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان سیدالشهدا )ع(، به مناسبت ایام عزاداری 

واحد استان قم با همکاری  دانشگاهی جهاداباعبدالله الحسین )ع( سازمان دانشجویان 

به برگزاری نشستی با عنوان  خبرگزاری بین المللی قرآن کریم )ایکنا( شعبه قم، اقدام

 جامعه دینی و شاخصه های سبک زندگی عاشورایی کرده است

 

 پخش برنامه شب عاشورا توسط سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان مرکزی

 1400شهریور  22دوشنبه  14:1۹ - جهاد دانشگاهی کشور

ن استا دانشگاهی جهاداستان مرکزی؛ مجتبی غلامی معاون فرهنگی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

اول ماه محرم به همت شعب سازمان مرکزی، گفت: با توجه به شرایط بیماری کرونا، مراسم عزاداری دهه 

کشور با عناوین و موضوعات مختلف هر شب با پخش زنده مراسم از استان های  دانشگاهی جهاددانشجویان 

 مختلف اجرا شد

http://fars.acecr.ac.ir/fa/news/35766/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%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%A7%D8%B3%D8%AA
http://isojd.ac.ir/fa/news/2615/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://isojd.ac.ir/fa/news/2616/%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 

 طرح کارآفرینی در مرحله جذب سرمایه گذار/استارتاپ ها حمایت مالی می شوند ۳

 1400شهریور  22دوشنبه  13:۹۲ - خبرگزاری فارس

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، صبح امروز رویداد دمودی و نمایشگاه دستاوردهای 

 برگزار شد دانشگاهی جهادمرکز نوآوری و شتابدهی 

 

 اوردهای مرکز نوآوری شتابدهی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیارینمایشگاه دست

 1400شهریور  22دوشنبه  13:4۲ - ایسنا

حال و بختیاری رویداد دمودی و نمایشگاه دستاوردهای مرکز نوآوری و ایسنا/چهارم

چهارمحال و بختیاری با حضور تعدادی از مدیران استانی مرتبط  جهاددانشگاهیشتابدهی 

 با این موضوع برگزار شد/عکس: مریم بیگی

 

 نقش داعش در پیروزی زودهنگام طالبان / گفتمان طالبان تغییر نکرده است

 1400شهریور  22دوشنبه  13:3۲ - ایکنا

به گزارش ایکنا، نشست علمی آینده افغانستان و سیاست جمهوری اسلامی ایران به همت 

و  جهاددانشگاهیدانشجویی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی وابسته به  _ مرکز فرهنگی

https://farsnews.ir/news/14000622000459/3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%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%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2
https://www.isna.ir/news/1400062216331/%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%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-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84
https://iqna.ir/fa/news/3997193/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

با حضور مجتبی نوروزی، مدیرگروه مطالعات افغانستان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات خاورمیانه برگزار 

 شد

 

 در میزگرد تخصصی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی مشهد بررسی شد؛

 ست در دانشگاه فردوسی مشهدارائه درس شناخت محیط زی

 1400شهریور  22دوشنبه  13:33 - ایسنا

دکتر محمد فرزام در میزگرد تخصصی ارائه درس شناخت محیط زیست در دانشگاه 

ا ت و تقریبفردوسی، اظهار کرد: امروزه اهمیت رشته محیط زیست بر کسی پوشیده نیس

 هر فعالیتی که انسان ها انجام می دهند به نوعی بر محیط زیست خود تاثیر می گذارند

 

 چاپ کتاب نانوکامپوزیت های پلیمری: مفاهیم، چالش ها و کاربرد

 1400شهریور  22دوشنبه  13:13 - گاهی کشورجهاد دانش

صنعتی اصفهان، توسط شعبه انتشارات این واحد،  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

تالیف دکتر مهدی کاروان  "نانوکامپوزیت های پلیمری: مفاهیم، چالش ها و کاربرد"کتاب 

اپ و وارد بازار کتاب صفحه و یازده فصل، در قطع وزیری چ 42۲نسخه،  ۹00با شمارگان 

 شد

https://www.isna.ir/news/1400062216311/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/35749/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-
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 ( در هرمزگان شدSMSMرئیس جهاددانشگاهی استان، مدیر اجرایی طرح )

 1400شهریور  22دوشنبه  12:۹1 - جهاد دانشگاهی کشور

استان هرمزگان، دکتر محمدصادق بیجندی در  اددانشگاهیجهبه گزارش روابط عمومی 

 واحد استان هرمزگان  جهاددانشگاهیمتن کامل این حکم آورده است: ... رئیس محترم 

 

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین جهاددانشگاهی لرستان و دفتر تحقیقات کاربردی 

 فرماندهی انتظامی استان

 1400شهریور  22دوشنبه  11:2۲ - جهاد دانشگاهی کشور

لرستان، در راستای تعاملات علمی، پژوهشی و  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

تبادلات اطلاعات، تفاهم نامه همکاری بین دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی با 

 استان منعقد شد جهاددانشگاهی

 

 درئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی مطرح کر

 استفاده ازظرفیت های بسیج علمی برای هم افزایی بیشتر با جهاد دانشگاهی

 1400شهریور  22دوشنبه  11:24 - ناوریخبرگزاری علمی و ف

http://jdhor.acecr.ac.ir/fa/news/35745/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%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-msme-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
http://lrs.acecr.ac.ir/fa/news/35739/%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%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%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-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%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
http://www.stnews.ir/content/news/98305/%E2%80%8B%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%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-
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 استان در جهاددانشگاهیبه گزارش خبرگزاری علم و فناوری از خراسان جنوبی ، جلال الدین صادقی، رئیس 

، مسوول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه انصارالرضا "علی فرخنده"نشست تخصصی که با حضور

برگزار شد، اظهارداشت: بسیج با استفاده از جایگاه و ظرفیت عظیمی  یجهاددانشگاه)ع( خراسان جنوبی که در 

 که در اختیار دارد

 

 پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی منتشر کرد؛

 فراخوان شرکت در پروژه پژوهشی دپارتمان پروتئین های نوترکیب

 1400شهریور  22دوشنبه  11:23 - ایسنا

، همکاران مشارکت دانشگاهی جهادبراساس اعلام روابط عمومی پژوهشکده سرطان معتمد 

کننده، از نتایج حاصل از انجام این پروژه ها اعم از سهم نیروی انسانی، گرنت جذب شده 

 ز آن بهره مند خواهند بودو مقاله مستخرج ا

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  22دوشنبه  11:34 - برخط نیوز

 شرکت در پروژه پژوهشی دپارتمان پروتئین های نوترکیبفراخوان 

 

 فراهم کردن زمینه اشتغال جوانان موجب احیای امید در جامعه می شود

 1400شهریور  22دوشنبه  11:22 - خبرگزاری تسنیم

https://www.isna.ir/news/1400062216150/%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%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8
https://www.barkhat.news/technology/163151647018/invitation-to-participate-in-the-research-project-of-the-department-of-recombinant-proteins
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/22/2570768/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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استان ایلام نیز در این جلسه با بیان این که  دانشگاهی جهادسید غلامرضا حسینی رئیس 

مرکز نوآوری و شتاب دهی جوانان استان ایلام اقدامات مؤثری جهت تقویت جوانان 

همچنین بازاریابی تولیدات کارآفرین انجام داده افزود: تجاری سازی و تولید محصول و 

جهت اشتغال و کارآفرینی جوانان انجام شده  دانشگاهی جهادکارآفرینان از جمله اقداماتی است که توسط 

 است

 

 برگزاری وبینار آموزشی زنان کارآفرین در گیلان

 1400شهریور  22دوشنبه  11:1۲ - ایسنا

ین پارسی در گفت وگو با ایسنا، از برگزاری وبینار آموزشی زنان کارآفرین، الگوها و شیر

دورنمای نوین کسب و کار ویژه دانشجویان، دانش آموختگان و فارغ التحصیلان دختر خبر 

داد و اظهار کرد: این وبینار از سوی انجمن زنان کارآفرین و با همکاری معاونت فرهنگی 

 ان گیلان و دفتر امور بانوان و خانواده استانداری برگزار می شوداست دانشگاهی جهاد

 

 تیم جهاددانشگاهی، برگزیده بخش استانی مسابقه مناظره دانشجویی در اردبیل

 1400شهریور  22دوشنبه  10:36 - جهاد دانشگاهی کشور

استان اردبیل، در مرحله نهایی این دوره از  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

 نشعبه استا جهاددانشگاهیاز مرکز آموزش علمی کاربردی  جهاددانشگاهیمسابقات، تیم 

اردبیل به عنوان گروه مخالف و تیم فرهنگ و هنر از مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر 

اردبیل به عنوان گروه موافق با موضوع تبدیل مراکز آموزش علمی کاربردی به دانشکده های مهارتی، تنها راه 

 رتبه برتر شدحائز  جهاددانشگاهیرشد دانشگاه جامع علمی کاربردی است به رقابت پرداختند که تیم 

https://www.isna.ir/news/1400062216141/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/35735/%D8%AA%DB%8C%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
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 مسعود کمبرانی در گفت و گو با آنا؛

تمامی کارکنان جهاد دانشگاهی واکسن کرونا را دریافت کرده اند/ روند تزریق واکسن برای 

 اساتید حق التدریسی چگونه است؟

 1400شهریور  22دوشنبه  10:34 - آنا

تهران درباره روند واکسیناسیون کادر  دانشگاهی جهادمسعود کمبرانی، رئیس سازمان 

در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه  دانشگاهی جهادآموزشی کارکنان و دانشجویان 

واکسیناسیون انجام شده  دانشگاهی جهادی تمام کارکنان خبرگزاری آنا گفت: تقریباً برا

 است

 

 مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری خراسان جنوبی:

 فعالیت های علمی و پژوهشی در قرارگاه جهاد علمی پیگیری شود

 1400شهریور  22دوشنبه  10:1۲ - خبرگزاری مهر

 هادجبه گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ علی فرخنده صبح دوشنبه در نشستی با رئیس 

خراسان جنوبی خواستار هم افزایی بیشتر نهادها و مجموعه های علمی برای  دانشگاهی

مادگی را داریم که متناسب رشد و توسعه شد و گفت: در سازمان علمی پژوهشی سپاه این آ

 همکاری متقابل داشته باشیم جهاددانشگاهیبا توانمندی ها و ظرفیت های بسیج و 

  سایت دیگر: 2

 1400شهریور  22دوشنبه  10:34 - شبستان
 ؛رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی مطرح کرد

https://www.ana.press/news/607082/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%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%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5303505/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://shabestan.ir/detail/News/1094007
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 ضرورت همکاری بسیج و جهاددانشگاهی برای توسعه مباحث پژوهشی

 1400شهریور  22دوشنبه  10:۹۵ - خبرگزاری علمی و فناوری
 مسوول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه انصارالرضا )ع( مطرح کرد

 تشکیل قرارگاه جهاد علمی درمراکزعلمی پژوهشی متناسب با مزیت های استان

 1400شهریور  22دوشنبه  11:۹0 - ایسنا

 پژوهشی در راستای توسعه خراسان جنوبی گام برمی دارد -جهاددانشگاهی با همراهی بسیج علمی 

 1400شهریور  22دوشنبه  12:۹4 - جهاد دانشگاهی کشور

 توسعه همکاری های مشترک جهاددانشگاهی و بسیج علمی خراسان جنوبی

 1400شهریور  22دوشنبه  16:4۲ - بسیج
 در نشست تخصصی مسئولین بسیج علمی و جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی مطرح شد:

 تشکیل قرارگاه جهاد علمی در مراکز علمی پژوهشی متناسب با مزیت های استان

 

 اد آموزشی و ترویجی برگزار کردروید 25جهاد دانشگاهی ایلام 

 1400شهریور  22دوشنبه  10:11 - ایرنا

ایلام گفت: دانشجویان  دانشگاهی جهادوی در خصوص مخاطبان مرکز نوآوری و شکوفایی 

ن رشته های مرتبط، موسسات و دستگاه های اجرایی،کار آفرینان و فعلان و فارغ التحصیلا

حوزه سرمایه گذاری، توایید کنندگان و عرضه کنندگان،متخصصان و هنرمندان،علاقمندان 

 این حوزه و همچنین اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه ها مخاطبان این مرکز هستند

  سایت دیگر: ۴

 1400شهریور  22دوشنبه  11:0۹ - خبرگزاری دانشجو

 رویداد آموزشی و ترویجی برگزار کرد ۹0جهاد دانشگاهی ایلام 

 1400شهریور  22دوشنبه  12:03 - آفتاب ایلام

 رویداد آموزشی و ترویجی برگزار کرد ۹0جهاد دانشگاهی ایلام 

 1400ور شهری 22دوشنبه  12:21 - باشگاه خبرنگاران

 رویداد آموزشی و ترویجی برگزار کرد ۹0جهاد دانشگاهی ایلام 

http://www.stnews.ir/content/news/98304/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-
https://www.isna.ir/news/1400062216194/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://acecr.ac.ir/fa/news/35746/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%85%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://basijnews.ir/fa/news/9372527/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%80-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84469217/%D8%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%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%DB%B5%DB%B0-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/963537/%D8%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%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%DB%B5%DB%B0-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://aftabilam.ir/news/i/14458/%D8%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%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%DB%B5%DB%B0-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/7891840/%D8%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%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%DB%B5%DB%B0-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 

 

 

 

1۱۹ 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 1400شهریور  23سه شنبه  1۹:02 - تابناک ایلام

 جی توسط جهاد دانشگاهی ایلامرویداد آموزشی و تروی ۹0برگزاری 

 

 کسب رتبه سوم مسابقات استانی قرآن اوقاف توسط عکاس ایکنا مرکزی

 1400شهریور  22دوشنبه  0۵:3۱ - جهاد دانشگاهی کشور

استان مرکزی؛ محمد رجبی خبرنگار و عکاس  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

ایکنای استان مرکزی در مرحله استانی چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن اوقاف استان 

 در رشته قرائت ترتیل رتبه سوم را به خود اختصاص داد

 

 پویش مهربانی سرمشق مهر در هرمزگان آغاز شد

 1400شهریور  22دوشنبه  0۲:۹۲ - جهاد دانشگاهی کشور

استان هرمزگان، در پویش سرمشق مهر قرار  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

است بسته هایی شامل تمام لوازم مورد نیاز دانش آموزان از قبیل کیف، دفتر، خودکار و 

دانش آموزان محروم استان هرمزگان قرار  بسته در اختیار 200سایر ملزومات به تعداد 

 گیرد

  سایت دیگر: 2

 1400شهریور  22دوشنبه  11:۹2 - ایرنا

 پویش مهربانی سرمشق مهر در هرمزگان آغاز شد

 1400شهریور  23سه شنبه  11:40 - هرمز
 مدیر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی هرمزگان:

http://www.tabnakilam.ir/fa/news/993650/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC%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%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://acecr.ac.ir/fa/news/35730/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://jdhor.acecr.ac.ir/fa/news/35722/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84469358/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
http://www.hormoz.ir/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA/


 

 

 

 

1۱6 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 پویش مهربانی سرمشق مهر در هرمزگان آغاز شد

 1400شهریور  24چهارشنبه  0۵:30 - روزنامه دریا

 آغاز پویش سرمشق مهر در هرمزگان

 1400شهریور  2۱یکشنبه  0۵:31 - برخط نیوز

 شروع پویش )سرمشق مهر( در شعب سازمان دانشجویان

 1400ر شهریو 2۱یکشنبه  0۵:32 - ایسنا

 آغاز پویش سرمشق مهر در شعب سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی

 

 مدیرکارآفرینی و اشتغال استان اصفهان مطرح کرد؛

 میلیارد تومانی استان اصفهان برای توسعه مشاغل خانگی 11سهم 

 1400شهریور  22دوشنبه  0۲:۹2 - ایسنا

برای توسعه مشاغل خانگی اشاره کرد و  دانشگاهی جهادوی به تفاهم نامه وزارت کار با 

در این بخش نسبت به شناسایی افراد و مشاغل و همچنین در  دانشگاهی جهادافزود: 

 به بازار اقدام می کند جهت آموزش و توانمندسازی افراد و اتصال آنها

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  23سه شنبه  0۵:36 - روزنامه بازار کار
 مدیرکارآفرینی و اشتغال استان اصفهان مطرح کرد؛

 ارد تومانی استان اصفهان برای توسعه مشاغل خانگیمیلی ۲۲سهم 

 

 در مرکز مش ایلام "سخمه"برگزاری رویداد ایده شو 

http://www.daryanews.ir/news.php?id=40427
https://www.barkhat.news/social/16320274836/start-of-scan-mehr-sample-in-the-branches-of-the-student-organization
https://www.isna.ir/news/1400062820463/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%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
https://www.isna.ir/news/1400062215886/%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%B7%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%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/347778/%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%B7%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%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


 

 

 

 

1۱۲ 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 1400شهریور  22دوشنبه  00:1۵ - جهاد دانشگاهی کشور

ه ایده شو واحد استان ایلام؛ مراسم افتتاحی جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

اثر در سبک های مختلف طراحی دوخت با حضور  30شهریورماه با پذیرش  21 "سخمه"

 واحد استان دانشگاهی جهادمسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور، رئیس 

ایلام، مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور، جمعی از علاقه مندان حوزه مد و لباس و اصحاب 

 انه در مرکز کنش ایلام برگزار شدرس

 

 ارائه گزارش فعالیت های مرکز منش ایلام در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان

 1400شهریور  21یکشنبه  23:44 - جهاد دانشگاهی کشور

امروز  -واحد استان ایلام؛ سید غلامرضا حسینی جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

شهریور در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان که با حضور معاون سیاسی  21

ن ایلام و جمعی از مسئولان نهادهای امنیتی استانداری ایلام، مدیر کل ورزش و جوانان استا

مرتبط با امور جوانان و اصحاب رسانه در سالن جلسات استانداری ایلام برگزار شد با اشاره به اهمیت و ضرورت 

راه اندازی مراکز نوآوری، اظهار کرد: به وجود آمدن تغییرات سریع در عرصه ها مختلف به ویژه فناوری در 

 آوری را به یک نیاز حیاتی تبدیل کرده استجهان امروز وجود مراکز نو

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  22دوشنبه  10:16 - ایسنا
 رئیس جهاددانشگاهی ایلام خبر داد:

 واحد فناور 36رویداد در مرکز نوآوری و شتابدهی جوانان ایلام/ استقرار  ۵0اری بیش از برگز

 1400شهریور  22دوشنبه  10:22 - برخط نیوز

 واحد فناور 36استقرار  -رویداد در مرکز نوآوری و شتابدهی جوانان ایلام  ۵0برگزاری بیش از 

 1400شهریور  23سه شنبه  0۵:3۹ - بسیج
 رئیس جهاددانشگاهی ایلام خبر داد:

 واحد فناور 36م/ استقرار رویداد در مرکز نوآوری و شتابدهی جوانان ایلا ۵0برگزاری بیش از 

http://ilam.acecr.ac.ir/fa/news/35720/%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-quot-%D8%B3%D8%AE%D9%85%D9%87-quot-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ilam.acecr.ac.ir/fa/news/35719/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%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-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.isna.ir/news/1400062216022/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B0-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.barkhat.news/technology/163151220392/holding-more-than-90-events-in-ilam-youth-innovation-and-acceleration-center-establishment-of-36-technology-units
http://basijnews.ir/fa/news/9372664/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B0-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DB%B3%DB%B6-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1
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 رییس کمیته حقوق بشر مجلس:

 اقدام در موضوع مراقبت ازسالمندان الزام آینده کشور است

 1400شهریور  21یکشنبه  20:11 - ایرنا

علوم پزشکی تهران، زهره الهیان با حضور  جهاددانشگاهیبه گزارش روز یکشنبه سازمان 

در جمع اعضای هیات علمی و مدیران این سازمان ضمن بازدید از بخش های مختلف 

علوم پزشکی تهران در زمینه  جهاددانشگاهیپژوهشی و درمانی آن افزود: ایده ای که 

دان دارد، بسیار مناسب و موثر است و حتما با این ایده می توان بخشی از مشکلات آینده را مراقبت از سالمن

 برطرف کرد

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  22دوشنبه  20:20 - خوزنا

 در موضوع مراقبت ازسالمندان الزام آینده کشور استاقدام 

 

 رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل:

 دانشگاه ها باید برای معضلات فرهنگی و اجتماعی راهکار عملی ارائه دهند

 1400شهریور  21یکشنبه  1۵:4۵ - ایسنا

وی با بیان اینکه عده ای از مردم چنین وانمود می کنند که تحقیقات و پژوهش های 

 با تمام ظرفیت هایش دانشگاهی جهاددانشگاهی بیشتر کلیشه ای هستند، تصریح کرد: 

 مردم استان اردبیل می باشد در خدمت دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی و

https://www.irna.ir/news/84468812/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.khoozna.ir/view-116115-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%20%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
https://www.isna.ir/news/1400062115754/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87


 

 

 

 

1۱۵ 
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  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  22دوشنبه  10:1۹ - جهاد دانشگاهی کشور

بهره مندی ستاد کرونای استان از ظرفیت ایسپای جهاد دانشگاهی در برنامه ریزی ها / دانشگاه ها برای حل 

 معضلات فرهنگی و اجتماعی راهکار عملی ارائه دهند

 

آغاز واکسیناسیون دانشجویان مراکز علمی کاربردی استان در مجتمع دکتر علی شریعتی 

 جهاددانشگاهی خراسان رضوی

 1400شهریور  21یکشنبه  16:36 - جهاد دانشگاهی کشور

خراسان رضوی، مهندس احمد افروغی با  جهاددانشگاهیابط عمومی سازمان به گزارش رو

بیان این مطلب افزود: با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان و مرکز 

شهریور ماه سال جاری واکسیناسیون  20خراسان رضوی از  جهاددانشگاهیواکسیناسیون 

 خراسان رضوی آغاز شده است جهاددانشگاهیشریعتی دانشجویان مراکز علمی کاربردی در مجتمع دکتر علی 

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  22دوشنبه  11:30 - ایسنا

 دانشجویان علمی کاربردی استان در جهاد دانشگاهی خراسان رضویآغاز واکسیناسیون 

 

 رییس پارک علم و فناوری البرز:

 شرکت دانش بنیان البرز توانایی نقش آفرینی در مدیریت شهری دارند ۱55

 1400شهریور  21یکشنبه  1۹:4۵ - ایرنا

http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/35732/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/35715/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%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%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400062216161/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%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%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84468587/%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
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مهدی عباسی روز یکشنبه در نشست با شهردار کرج افزود: مجتمع تحقیقاتی شهدای 

محل تمرکز فعالیت های علمی و پژوهشی و توسعه تجاری سازی و  جهاددانشگاهی

 کارآفرینی در زمینه های مختلف است

  ایت دیگر:س ۴

 1400شهریور  22دوشنبه  10:22 - ایسنا

 شرکت فناور در پارک علم و فناوری البرز 100استقرار بیش از 

 1400شهریور  22دوشنبه  10:2۵ - جهاد دانشگاهی کشور

 حمایت از پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی برای توسعه کارآفرینی

 1400شهریور  22دوشنبه  10:3۲ - قدس آنلاین

 شرکت فناور در پارک علم و فناوری البرز 100استقرار بیش از 

 1400شهریور  22دوشنبه  16:20 - سیتنا

 م و فناوری البرز برای توسعه فناوری حمایت می شوداز برنامه های پارک عل

 

زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از جهاد دانشگاهی علوم پزشکی 

 تهران بازدید کرد

 1400شهریور  21یکشنبه  1۹:2۱ - جهاد دانشگاهی کشور

ه الهیان نماینده مردم تهران در مجلس با حضور در جمع اعضا هیئت علمی و دکتر زهر

علوم پزشکی تهران از بخش های مختلف پژوهشی و درمانی این  دانشگاهی جهادمدیران 

 سازمان بازدید و با مدیران و اعضاء هر یک از بخش ها گفت و گو کرد

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  22دوشنبه  1۹:21 - نامه بازار کارروز
 نماینده مردم تهران در مجلس:

 ایده ی مراقبت از سالمند جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران موثر در رفع بخشی از مشکلات آینده کشور

https://www.isna.ir/news/1400062216045/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://acecr.ac.ir/fa/news/35733/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%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-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://qudsonline.ir/news/768705/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://www.citna.ir/node/261118
http://tums.acecr.ac.ir/fa/news/35713/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347760/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان خبرداد:

 ک گرایی تبدیل به آفت شده استاستان کشور/ مدر ۱2راه اندازی مراکز منش در 

 1400شهریور  21یکشنبه  14:۹1 - خبرگزاری برنا

آموزش های لازم اشتغالزایی را به جوانان می  دانشگاهی جهاداو با بیان اینکه ما با کمک 

ن مجموعه وارد فاز عملیاتی شوند و به بازار کار رسمی دهیم و اجازه می دهیم در هما

کشور وارد شوند، تصریح کرد: زمانی که به سودآوری رسید در نهایت از مجموعه ما خارج 

 می شود

  سایت دیگر: 0

 1400ر شهریو 21یکشنبه  16:24 - وزارت ورزش و جوانان
 مراسم انعقاد تفاهم نامه وزارت ورزش و جوانان با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

در کشور راه اندازی شده است/ مهارت گرایی را جایگزین مدرک گرایی در کشور  "منش"مرکز  1۹تندگویان: 

 کردیم

 1400شهریور  21یکشنبه  1۵:21 - ایرنا

 مرکز منش در کشور راه اندازی شده است 1۹معاون وزیر ورزش: 

 1400شهریور  21یکشنبه  1۵:4۲ - آقای خبر

 مرکز منش در کشور راه اندازی شده است 1۹معاون وزیر ورزش: 

 1400شهریور  21یکشنبه  20:14 - نصیر نیوز

 مرکز منش در کشور راه اندازی شده است 1۹معاون وزیر ورزش: 

 1400شهریور  21یکشنبه  21:4۲ - شعار سال

 استان کشور 1۹راه اندازی مراکز منش در 

 1400شهریور  22دوشنبه  1۵:20 - خوزنا

 مرکز منش در کشور راه اندازی شده است 1۹معاون وزیر ورزش: 

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1232326
https://news.msy.gov.ir/news/2166160-%D8%AA%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-15-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85.html?t=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84468806/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://aghayekhabar.ir/blog/2021/09/12/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87/
https://www.nasirnews.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87/
https://shoaresal.ir/fa/news/358935/%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-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%A1%DB%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.khoozna.ir/view-116112-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4:%20%DB%B1%DB%B5%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%20%D9%85%D9%86%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html


 

 

 

 

1۵2 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان و موسسه آموزش عالی 

 جهاددانشگاهی اصفهان

 1400شهریور  21یکشنبه  13:۹4 - جهاد دانشگاهی کشور

صنعتی اصفهان، ابوذر پورمدنی معاون پژوهشی  جهاددانشگاهیارش روابط عمومی به گز

 جهاددانشگاهیصنعتی اصفهان گفت: این واحد و موسسه آموزش عالی  جهاددانشگاهی

اصفهان به منظور تعامل و توسعه همکاری ها بر اساس نیازها و استفاده از ظرفیت ها و 

 ضا کردندامکانات دو طرف تفاهم نامه همکاری ام

 

 برگزاری دوره آموزشی صابون سازی گیاهی در اردبیل

 1400شهریور  21یکشنبه  13:34 - جهاد دانشگاهی کشور

اردبیل، این دوره با هدف مهارت آموزی برای  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

نفر  20انوان خانه دار با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و با حضور کارجویان به ویژه ب

 از علاقه مندان طی دو روز برگزار شد

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  21یکشنبه  16:36 - شهرخوان

 برگزاری دوره آموزشی صابون سازی گیاهی در اردبیل

 1400شهریور  2۲شنبه  11:00 - ایسنا
 همت مرکز رشد جهاددانشگاهی؛

 برگزاری دوره آموزشی صابون سازی گیاهی در اردبیل

http://acecr.ac.ir/fa/news/35703/%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%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%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-%D9%88-%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%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/35700/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://shahrkhan.ir/56984/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400062719695/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84


 

 

 

 

1۵3 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 

 در لرستان برگزار می شود "استارتاپ دمو"رویداد 

 1400شهریور  21یکشنبه  12:34 - ایرنا

ندین استارتاپ موفق در مرکز نوآوری و شتاب وی افزود: با توجه به شناسایی و انتخاب چ

استان، این استارتاپ ها آماده جذب سرمایه و ورود به مرحله تجاری  دانشگاهی جهاددهی 

سازی ایده های خود هستند، بنابراین در قالب رویدادی با عنوان استارتاپ دمو با هدف 

 ذاران خواهند پرداختتلاش برای جذب سرمایه، به معرفی کسب و کار خود به سرمایه گ

 

 ایثار و زیست اخلاقی؛ آموزه های قرآنی منتشر شد

 1400شهریور  21یکشنبه  11:4۱ - ایسنا

ایثار و زیست اخلاقی؛ مسائل نظری، آموزه های قرآنی با حمایت مادی و معنوی اداره کل 

ایثارگران و با همکاری های پژوهشی پژوهشگاه علوم اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور 

 انتشار یافته است دانشگاهی جهادانسانی و مطالعات اجتماعی 

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  21یکشنبه  ۹1:11 - برخط نیوز

 )ایثار و زیست اخلاقی؛ آموزه های قرآنی( منتشر شد

 

https://www.irna.ir/news/84468189/%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-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%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.isna.ir/news/1400062115312/%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.barkhat.news/art/16314311546/sacrifice-and-bioethics-quranic-teachings-was-published


 

 

 

 

1۵4 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 گیاهان مفید برای درمان خون دماغ

 1400شهریور  21یکشنبه  11:3۵ - ایسنا

، برخی گیاهان با دارا دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی 

 بودن خواص ضدخونریزی و تنگ کننده مجاری عروق خونی سطحی، در رفع حالات ساده

 خون دماغ اثر درمانی خوبی دارند

  سایت دیگر: ۱۳

 1400شهریور  21یکشنبه  11:4۹ - برخط نیوز

 گیاهان مفید برای درمان خون دماغ

 1400شهریور  21یکشنبه  11:۹۹ - فرتاک نیوز

 درمانی گیاهی برای خون دماغ

 1400شهریور  21یکشنبه  12:40 - آفتاب نیوز

 گیاهان مفید برای درمان خون دماغ

 1400شهریور  21یکشنبه  13:23 - قم پرس

 گیاهان مفید برای درمان خون دماغ

 1400شهریور  21یکشنبه  1۲:3۹ - طلا

 غگیاهان مفید برای درمان خون دما

 1400شهریور  21یکشنبه  21:46 - جام جم

 گیاهان مفید برای درمان خون دماغ

 1400شهریور  21یکشنبه  23:۹3 - ناطقان

 گیاهان مفید برای درمان خون دماغ

 1400شهریور  22دوشنبه  0۲:۹۹ - خبرگزاری برنا

 خواص این گیاه برای درمان خون دماغ

 1400شهریور  22دوشنبه  0۵:31 - آنلاین22

 درمان خون دماغ با روش خانگی

 1400شهریور  22دوشنبه  13:14 - سلام نو

 با این گیاهان خون دماغ خود را درمان کنید

 1400شهریور  22دوشنبه  13:4۱ - اگرو فود نیوز

 رمان خون دماغگیاهان مفید برای د

https://www.isna.ir/news/1400062115299/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
https://www.barkhat.news/technology/163143078270/useful-herbs-to-treat-nosebleeds
https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-323905
https://aftabnews.ir/fa/news/726429/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
http://qumpress.ir/fa/news/351998/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
https://www.tala.ir/news/detail/96926/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
https://jamejamonline.ir/fa/news/1337094/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D9%86%E2%80%8C-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
http://nateghan.ir/fa/news/286198/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1232672
https://www.55online.news/fa/tiny/news-218912
https://www.salameno.com/news/55288722/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://agrofoodnews.com/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA/


 

 

 

 

1۵۹ 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 1400شهریور  22دوشنبه  16:41 - خوزنا

 گیاهان مفید برای درمان خون دماغ

 1400شهریور  23سه شنبه  0۲:3۱ - اینتیتر

 گیاهان مفید برای درمان خون دماغ

 

 با تلاش محققان جهاد دانشگاهی تهران محقق شد؛

 بومی سازی دانش فنی برای صنایع فولادریزی کشور

 1400شهریور  21یکشنبه  11:22 - ایسنا

سال پیش تحقیقات خود را در زمینه قطعات  20از حدود  دانشگاهی جهادوی ادامه داد: 

مسی آغاز کرد و تاکنون فناوری ساخت چندین نوع کریستالیزاتور از جمله چرخ مسی 

برای ریخته گری پیوسته آلومینیوم، مس و دمبلوک برای ریخته گری پیوسته مس را 

 ومی کرده و به تولید نیمه صنعتی رسانده استب

  سایت دیگر: ۱۳

 1400شهریور  21یکشنبه  11:۹1 - معدن نیوز

 بومی سازی دانش فنی برای صنایع فولادریزی کشور

 1400شهریور  12یکشنبه  12:01 - دنیای معدن

 بومی سازی دانش فنی برای صنایع فولادریزی کشور

 1400شهریور  21یکشنبه  12:0۱ - پایگاه خبری ایراسین

 بومی سازی دانش فنی برای صنایع فولادریزی کشور

 1400شهریور  21نبه یکش 12:34 - فصل تجارت

 بومی سازی دانش فنی برای صنایع فولادریزی کشور

 1400شهریور  21یکشنبه  12:43 - عصر معدن

 بومی سازی دانش فنی برای صنایع فولادریزی کشور

 1400شهریور  21یکشنبه  1۹:32 - کوارانی

http://www.khoozna.ir/view-116104-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA%20.html
https://intitr.net/1400/06/23/%DA%AF%D9%8A%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA/
https://www.isna.ir/news/1400062115266/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.madannews.com/Fa/News/617623/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.donyayemadan.ir/view/221049/-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-
https://www.irasin.ir/news/18647/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/519686/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://asremadan.com/News/34128/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.eranico.com/fa/content/140908
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

با تلاش محققان جهاد دانشگاهی تهران محقق شد؛ بومی سازی دانش فنی برای صنایع فولادریزی کشور فلزات 

 و معادن

 1400شهریور  21یکشنبه  1۲:۹3 - خبرگزاری تسنیم

 در خطوط ریخته گری فلزات بومی شد "قالب های کریستالیزاتور"دانش فنی ساخت 

 1400شهریور  21به یکشن 1۲:۹۵ - فلزات آنلاین
 با تلاش محققان جهاد دانشگاهی تهران محقق شد؛

 بومی سازی دانش فنی برای صنایع فولادریزی کشور

 1400شهریور  21یکشنبه  22:4۹ - شفاف نیوز

 در خطوط ریخته گری فلزات بومی شد "قالب های کریستالیزاتور"دانش فنی ساخت 

 1400شهریور  21یکشنبه  23:34 - خبرگزاری علمی و فناوری

 در خطوط ریخته گری فلزات بومی شد "قالب های کریستالیزاتور"دانش فنی ساخت 

 1400شهریور  22دوشنبه  21:36 - مرور نیوز

 ومی سازی یک قالب کاربردی در خطوط ریخته گری پیوسته فلزاتب

 1400شهریور  23سه شنبه  10:3۱ - رو تیتر

 بومی سازی یک قالب کاربردی در خطوط ریخته گری پیوسته فلزات

 1400هریور ش 23سه شنبه  11:16 - خبرگزاری صدا و سیما
 به همت محققان جهاد دانشگاهی تهران

 بومی سازی دانش فنی ساخت قالب های کریستالیزاتور

 

 نشست آینده افغاستان و سیاست جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود

 1400شهریور  21یکشنبه  10:۹2 - خبرگزاری دانشجو

 اهیجهاددانشگعلاقه مندان به شرکت در این نشست می توانند با مراجعه به صفحه رسمی سازمان دانشجویان 

ست ا... به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نشست علمی آینده افغاستان و سی wwwبه نشانی 

 به صورت آنلاین برگزار می شود 16:30، ساعت 1400شهریور ماه  21جمهوری اسلامی ایران امروز، 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/21/2570383/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://www.felezatonline.ir/News-22549/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/?id=22549
http://www.shafaf.ir/fa/news/533529/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://www.stnews.ir/content/news/98292/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-
http://www.moroornews.com/fa/tiny/news-142343
http://www.rotitr.com/152521/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3220252/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://snn.ir/fa/news/963256/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 

 انتصاب سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی قزوین

 1400شهریور  21یکشنبه  10:36 - جهاد دانشگاهی کشور

 جهادقزوین، مهندس فرشاد پیله چی رئیس  دانشگاهی جهادارش روابط عمومی به گز

استان صبح امروز با صدور حکمی آقای علی دلزنده را به عنوان سرپرست معاونت  دانشگاهی

 فرهنگی واحد قزوین منصوب کرد

 

 فراخوان جذب ایده در مرکز رشد واحدهای فناور محلات

 1400شهریور  21یکشنبه  10:16 - جهاد دانشگاهی کشور

استان مرکزی؛ دکتر علی اصغر غفاری رییس  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

مرکز رشد واحدهای فناور محلات با اعلام این خبر، اظهارکرد: این مرکز در نظر دارد با 

اقدام به پذیرش و جذب طرح های مبتنی بر فناوری و  هدف حمایت از افراد صاحب ایده،

 کارآفرینی کند

 

 برگزاری دوره آموزشی خبرنگار معارفی در جهاددانشگاهی کهگیلویه و بویراحمد

 1400شهریور  21یکشنبه  0۵:۹1 - جهاد دانشگاهی کشور

http://qaz.acecr.ac.ir/fa/news/35688/%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%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-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://acecr.ac.ir/fa/news/35686/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://kba.acecr.ac.ir/fa/news/35683/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 
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استان کهگیلویه و بویراحمد، ایمان اکبری در  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

شهریور  21امروز،  دانشگاهی جهادنشست شورای مشورتی هماهنگی کارشناسان فرهنگی 

با اشاره به اهمیت کار فرهنگی در توسعه فرهنگی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، اظهار 

کرد: رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس با دست خالی پوزه متجاوزگران را به خاک مالیدند و توسعه فرهنگی 

 امروز ما مدیون خون آنان است

 

 جهاددانشگاهی فراخوان جذب نیرو در پژوهشکده سرطان معتمد

 1400شهریور  21یکشنبه  0۵:46 - جهاد دانشگاهی کشور

، گروه پژوهشی جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده سرطان معتمد 

جهت پیشبرد طرح های  جهاددانشگاهیانفورماتیک پزشکی پژوهشکده سرطان معتمد 

سرطان پستان با رویکرد پژوهشی و پروژه های فناورانه در حوزه های تشخیص و درمان 

انفورماتیک پزشکی و فناوری اطلاعات، از میان فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های ذیل 

 دعوت به همکاری می کند

 

 رفع ریزش مو با گیاه مورد

 1400شهریور  21یکشنبه  0۵:3۲ - جهاد دانشگاهی کشور

خراسان جنوبی، دکتر ساره حسینی با اشاره به  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

آس، آس بستانی، زند، عَمار، قنطوس، مرسین، این که مورد را با نام هایی چون مورت، 

هدس، هدسی، حمبلاس، ُقمام وهبولاس می شناسند، گفت: طبیعت آن معتدل و یا مرکب 

 القوی می باشد و قسمت مورد استفاده گیاه، برگ، میوه و گال های ایجاد شده روی ساقه می باشد

http://acecr.ac.ir/fa/news/35682/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%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
http://acecr.ac.ir/fa/news/35680/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-
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  سایت دیگر: ۲2

 1400شهریور  22دوشنبه  0۱:01 - خبرگزاری صدا و سیما

 رفع ریزش مو با گیاه مورد

 1400شهریور  22دوشنبه  0۱:16 - ایسنا

 "مورد"بایدها و نبایدهای استفاده از گیاه 

 1400شهریور  22دوشنبه  0۱:16 - برخط نیوز

 "مورد"بایدها و نبایدهای استفاده از گیاه 

 1400شهریور  22دوشنبه  0۱:22 - فرتاک نیوز

 و بایدها و نبایدهای استفاده از آن "مورد"گیاه 

 4001شهریور  22دوشنبه  0۵:06 - فکر شهر

 "مورد"بایدها و نبایدهای استفاده از گیاه 

 1400شهریور  22دوشنبه  0۵:3۹ - آفتاب نیوز

 "مورد"بایدها و نبایدهای استفاده از گیاه 

 1400شهریور  22دوشنبه  11:2۱ - اکو بورس

 "مورد"بایدها و نبایدهای استفاده از گیاه 

 1400شهریور  22دوشنبه  1۹:20 - خوزنا

 "مورد"ا و نبایدهای استفاده از گیاه بایده

 1400 شهریور 22دوشنبه  21:31 - جام جم

 رفع ریزش مو با گیاه مورد

 1400شهریور  23سه شنبه  00:00 - بام نیوز

 ”مورد“بایدها و نبایدهای استفاده از گیاه 

 1400شهریور  23سه شنبه  06:02 - ناطقان

 "مورد"بایدها و نبایدهای استفاده از گیاه

 1400شهریور  2۵دوشنبه  06:۹2 - همشهری

 گیاهی که ریزش مو را متوقف می کند

 1400شهریور  2۵دوشنبه  0۱:۹2 - کرج رسا

 دگیاهی که ریزش مو را متوقف می کن

 1400شهریور  2۵دوشنبه  10:1۲ - اقتصاد نیوز

 گیاهی که رشد مو را زیاد می کند

 1400شهریور  2۵دوشنبه  10:4۲ - دیدار نیوز

http://www.iribnews.ir/fa/news/3218994/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400062215901/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/163150470994/do-s-and-don-ts-of-using-the-case-plant
https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-323992
https://www.fekrshahr.ir/node/96368
https://aftabnews.ir/fa/news/726593/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://ecobourse.ir/17571/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-
http://www.khoozna.ir/view-116100-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%20%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20.html
https://jamejamonline.ir/fa/news/1337185/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://bamnews.ir/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF/
http://nateghan.ir/fa/news/286279/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.hamshahrionline.ir/news/626645/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://karajrasa.ir/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF/
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%A7-61/441827-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.didarnews.ir/fa/news/109103/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%88
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 خواص گیاه مورد؛ درمان ریزش مو

 1400شهریور  2۵دوشنبه  10:۹3 - بازتاب

 گیاهی که ریزش مو را متوقف می کند

 1400شهریور  2۵دوشنبه  11:4۱ - شفا آنلاین

 گیاهی برای متوقف کردن ریزش مو

 1400شهریور  2۵دوشنبه  1۵:4۵ - برترین ها

 یاهی که ریزش مو را متوقف می کندگ

 1400شهریور  2۵دوشنبه  20:24 - سلام نو

 جلوگیری از ریزش مو با این داروی گیاهی

 1400شهریور  30سه شنبه  13:04 - رکنا

 گیاهی که ریزش مو را متوقف می کند

 1400شهریور  30سه شنبه  1۹:4۹ - بولتن نیوز

 گیاهی که ریزش مو را متوقف می کند

 1400شهریور  30سه شنبه  1۵:23 - مهرصبا

 گیاهی که ریزش مو را متوقف می کند

 1400شهریور  30سه شنبه  1۵:31 - روز پلاس

 گیاهی که ریزش مو را متوقف می کند

 1400شهریور  31چهارشنبه  00:۹1 - زندگی آنلاین

 گیاهی که ریزش مو را متوقف می کند

 1400شهریور  31چهارشنبه  0۲:43 - قم پرس

 گیاهی که ریزش مو را متوقف می کند

 

 علی احمدوند

 بازدید رئیس جهاد دانشگاهی تهران از خبرگزاری آنا

 1400شهریور  20شنبه  16:4۹ - آنا

https://baztab.ir/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF/
http://shafaonline.ir/fa/news/289959/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%88
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1155276/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.salameno.com/news/55291379/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-16/722483-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.bultannews.com/fa/news/743385/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://mehre-saba.ir/iran-world/81877/
http://roozplus.com/fa/news/217270/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://zendegionline.ir/articles/medicinal_plants_and_traditional_medicine/medicinal_plants/263235
http://qumpress.ir/fa/news/353117/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.ana.press/photo/606881/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%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%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%A7
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

تهران بعدازظهر امروز از خبرگزاری آنا بازدید کرد و با خبرنگاران به  دانشگاهی جهاددکتر کمبرانی رئیس 

 گفت و گو پرداخت

 

 پروژه طراحی نورپردازی برج میلاد با مشارکت طراحان حرفه ای کلید خورد

 1400شهریور  20شنبه  16:34 - جهاد دانشگاهی کشور

ین ، اجهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 

گردهمایی با حضور مهدی علیپور معاون فنی و عمرانی مجموعه برج میلاد، نمایندگان 

سیزده شرکت پذیرفته شده در فراخوان پروژه طراحی نورپردازی مجموعه برج میلاد، 

 و جهاددانشگاهیافشین داورپناه مدیر پروژه و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 

از کارشناسان تخصصی نورپردازی شهری در مجموعه برج میلاد برگزار و درباره ابعاد گوناگون این تعدادی 

 پروژه گفت وگو شد

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  20شنبه  1۱:02 - ایرنا

 پروژه نورپردازی برج میلاد توسط زبده ترین طراح ایرانی کلید خورد

 1400شهریور  21یکشنبه  01:3۵ - نصیر نیوز

 پروژه نورپردازی برج میلاد توسط زبده ترین طراح ایرانی کلید خورد

 

 ورسه ای در گفت وگو با آنا:

 تور پرورش ماهی در قفس بومی سازی شد

http://acecr.ac.ir/fa/news/35661/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84467413/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B2%D8%A8%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.nasirnews.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B2%D8%A8%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AA/
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 1400ر شهریو 20شنبه  16:30 - آنا

مهدی ورسه ای در گفت وگو با خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا در خصوص 

واحد صنعتی امیرکبیر بیان کرد: تورهای پرورش ماهی  دانشگاهی جهادپروژه های جدید 

در قفس یکی از محصولاتی است که تیم تحقیقاتی ما طراحی و بومی سازی کرده و در 

د آن در دریای خزر، سد کارون چهار و شرکت های پرورش ماهی در قفس مور 100حال حاضر بیش از 

 استفاده می شود

 

 فراخوان جذب هیات علمی در پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی

 1400شهریور  20شنبه  16:2۱ - دانشگاهی کشورجهاد 

، این پژوهشکده در جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده سرطان معتمد 

راستای توسعه کادر درمانی و هیات علمی و پیشبرد پروژه های مرتبط با تشخیص و درمان 

شناسی که دوره سرطان پستان از میان فارغ التحصیلان رشته های رادیولوژی و آسیب 

 تعهد خود را به اتمام رسانده اند، دعوت به همکاری می کند

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  21یکشنبه  0۲:۹2 - ایسنا

 علمی در پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی فراخوان جذب هیأت

 1400شهریور  21یکشنبه  0۲:۹۲ - برخط نیوز

 جذب هیأت علمی در پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهیفراخوان 

 1400شهریور  21یکشنبه  0۱:36 - روزنامه بازار کار
 التحصیلان؛ برای جذب هیات علمی از میان فارغ

 فراخوان جذب هیأت علمی در پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی

https://www.ana.press/news/606835/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%81%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/35659/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%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
https://www.isna.ir/news/1400062115034/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%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
https://www.barkhat.news/technology/163141704450/call-for-faculty-recruitment-in-the-university-jihad-motamed-cancer-research-institute
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347692/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%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
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 بازدید رئیس جهاد دانشگاهی تهران از خبرگزاری آنا

 1400شهریور  20شنبه  1۹:43 - آنا

 جهادعود کمبرانی، رئیس سازمان به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا ، مس

تهران امروز  دانشگاهی جهادتهران و جمال رحیمیان، معاون فرهنگی سازمان  دانشگاهی

 شهریور در خبرگزاری آنا حضور یافته و از ت حریریه خبرگزاری بازدید کردند 20

 

 انعقاد تفاهم نامه همکار مشترک بین جهاددانشگاهی بوشهر و مرکز خدمات حوزه های

 علمیه استان

 1400شهریور  20شنبه  1۹:33 - جهاد دانشگاهی کشور

بوشهر، تفاهم نامه ای با موضوع همکاری در عرصه  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

های سلامت )تشخیصی، درمانی و ... (، فرهنگی، آموزشی پژوهشی، ایجاد زیرساخت های 

ال و کارآفرینی و استفاده بهینه از لازم در راستای توسعه کسب وکارهای تخصصی، اشتغ

توانمندی ها و ظرفیت های مشترک دو طرف و افزایش تعاملات بین بخشی و توسعه کمی و کیفی همکاری 

 بوشهر با مرکز خدمات حوزه های علمیه استان منعقد شد جهاددانشگاهیهای های علمی طرفین بین 

 

 متجلیل از کودکان برگزیده مسابقه کودک جهادی هست

https://www.ana.press/news/606828/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%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%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%A7
http://acecr.ac.ir/fa/news/35660/%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-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%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%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%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-%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
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 1400شهریور  20شنبه  14:01 - جهاد دانشگاهی کشور

به  "کودک جهادی هستم"هرمزگان، مسابقه  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

هرمزگان ویژه کودکان جهادگر این واحد سازمانی  جهاددانشگاهیمناسبت سالروز تاسیس 

 ز برگزیده های این مسابقه تجلیل شدبرگزار و ا

 

 دعوت به همکاری در جهاد دانشگاهی علامه طباطبایی

 1400شهریور  20شنبه  13:۹6 - ایسنا

واحد علامه طباطبایی از علاقه مندان به امور فناوری  دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا، 

 ات و شبکه دعوت به همکاری می نمایداطلاع

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  20شنبه  14:00 - برخط نیوز

 هی علامه طباطباییدعوت به همکاری در جهاد دانشگا

 1400شهریور  20شنبه  14:0۲ - آقای خبر

 دعوت به همکاری در جهاد دانشگاهی علامه طباطبایی

 1400مهر  02جمعه  01:34 - جهاد دانشگاهی کشور

 فراخوان جذب کارشناس فناوری اطلاعات

 

 "کودک جهادی هستم"تجلیل از کودکان برگزیده مسابقه 

 1400شهریور  20شنبه  13:00 - جهاد دانشگاهی کشور

http://acecr.ac.ir/fa/news/35651/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85-
https://www.isna.ir/news/1400062014620/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%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%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/163135242369/invitation-to-participate-in-allameh-tabatabai-university-jihad
https://aghayekhabar.ir/blog/2021/09/11/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%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%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7/
http://lrs.acecr.ac.ir/fa/news/35976/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://jdhor.acecr.ac.ir/fa/news/35648/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-quot-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85-quot-
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کودک جهادی "استان هرمزگان، مسابقه  جهاددانشگاهیبه گزارش خبرنگار روابط عمومی 

برای کودکان جهادگران واحد هرمزگان  جهاددانشگاهیبه مناسبت سالروز تاسیس  "هستم

 از برگزدیده های این مسابقه تجلیل شدبرگزار و 

 

 توسط جهاد دانشگاهی قزوین صورت گرفت

 انتشار کتاب دانش علوم اعصاب در معماری

 1400شهریور  20شنبه  12:4۹ - ایسنا

دل زنده یادآور شد: کتاب دانش علوم اعصاب در معماری ، تألیف دکتر جمال الدین مهدی 

تربیت دبیر شهید رجایی و دکتر علی صادقی حبیب آباد نژاد عضو هیات علمی دانشگاه 

پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه فلورانس ایتالیا و دکتری معماری از دانشگاه تربیت دبیر 

قزوین  دانشگاهی جهادهزار تومان از سوی انتشارات  ۱۱صفحه و قطع خشتی به بهای  1۵0شهید رجایی در 

 منتشر شده است

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  20شنبه  12:۹۲ - برخط نیوز

 انتشار کتاب )دانش علوم اعصاب در معماری(

 

 تبیین شخصیت دومین شهید محراب

 1400شهریور  20شنبه  12:0۲ - ایسنا

https://www.isna.ir/news/1400062014531/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.barkhat.news/art/163134876311/book-publishing-knowledge-of-neuroscience-in-architecture
https://www.isna.ir/news/1400062014468/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8
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شهادت شهید آیت الله مدنی، نشست تخصصی تبیین  در آستانه ی چهل و سومین سالگرد

آذربایجان شرقی برگزار  دانشگاهی جهادشخصیت دومین شهید محراب با همت سازمان 

شد و در این راستا موضوعاتی هم چون شهید مدنی اسوه ولایتمداری و توجه به جوانان، 

ل محبوبیت شهید آیت الله مدنی شاخص ترین ویژگی های شخصیتی و سیره اخلاقی ایشان و مهمترین عوام

 مورد بررسی قرار گرفت

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  20شنبه  12:31 - خبر روز

 نشست تخصصی تبیین شخصیت دومین شهید محراب برگزار شد

 1400شهریور  20شنبه  13:44 - جهاد دانشگاهی کشور

 بیین شخصیت دومین شهید محراب برگزار شدنشست تخصصی ت

 

 فراخوان جذب ایده در مرکز نوآوری نانو و بایوفناوری جهاد دانشگاهی

 1400شهریور  20شنبه  311:4 - ایسنا

واحد شهید بهشتی، صاحبان  دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا، بنابر اعلام روابط عمومی 

ایده یا محصول اولیه، برای شرکت در این رویداد فناورانه می توانند فرم های ثبت نام را 

 1400 مهرماه سال 1۹تکمیل کرده و به همراه رزومه و مستندات طرح، حداکثر تا تاریخ 

 از طریق صفحه ارسال ایده وبسایت مرکز ارسال نمایند

 

 سرباز توسط جهاددانشگاهی استان سمنان ۱۳۳2آموزش 

 1400شهریور  20شنبه  11:31 - ایسنا

https://daylinews.ir/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B1/
http://acecr.ac.ir/fa/news/35650/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400062014439/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%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%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-%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/1400062014419/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B5-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%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-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
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آموزی کارکنان سید محمد تقی علوی در گفت و گو با ایسنا گفت: طرح جامع مهارت 

وظیفه نیروهای مسلح بر اساس تفاهم نامه ای مشترک بین وزارت ورزش و جوانان و ستاد 

در استان سمنان اجرا  جهاددانشگاهیکل نیروهای مسلح با بهره گیری از توان تخصصی 

 می شود

  سایت دیگر: 0

 1400شهریور  20شنبه  11:46 - ینتجارت آنلا

 سرباز توسط جهاددانشگاهی استان سمنان 133۹آموزش 

 1400شهریور  20شنبه  12:36 - جهاد دانشگاهی کشور

 سرباز توسط جهاددانشگاهی سمنان 133۹آموزش 

 1400شهریور  23سه شنبه  01:23 - خبرگزاری فارس

 اجرای طرح سرباز مهارت در سمنان

 1400شهریور  32سه شنبه  0۵:1۹ - خبرنامه دانشجویان ایران

 اجرای طرح سرباز مهارت در سمنان

 1400شهریور  23سه شنبه  0۵:41 - مرآت
 مدیر کل ورزش و جوانان استان سمنان:

 اجرای طرح سرباز مهارت در سمنان

 1400شهریور  23سه شنبه  20:30 - پانا
 مدیر کل ورزش و جوانان استان سمنان:

 رح سرباز مهارت در سمناناجرای ط

 

 یک مسئول:

 سرباز در قزوین مهارت کسب وکار می آموزند ۲55ماهانه 

 1400شهریور  20شنبه  11:12 - ایسنا

http://tejaratonline.ir/fa/news/179135/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B5-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%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-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
http://acecr.ac.ir/fa/news/35647/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B5-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%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%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://farsnews.ir/news/14000620000840/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://iusnews.ir/fa/news-details/407676/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%C2%AB%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86/
https://meraatnews.com/content/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%C2%AB%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.pana.ir/news/1214971
https://www.isna.ir/news/1400062014385/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

اجرایی و برای  انشگاهید جهادطرح سرباز ماهر در کل کشور توسط  ۵۵وی افزود: سال 

 جهادمیلیون تومان به  64استان ها اعتباری در نظر گرفته شد، در استان قزوین نیز 

اختصاص داده شد تا برای سربازان پنج بخش نیروی انتظامی، سپاه، وزارت دفاع  دانشگاهی

 و آجا دوره های آموزشی برگزار کند

 

 زار می کند؛معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی برگ

 "بازاریابی سبز و تأثیر آن بر مشاغل آینده"نشست 

 1400شهریور  20شنبه  10:3۱ - ایسنا

دکتر حمیدرضا سموری، دکترای مدیریت بازاریابی و مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت 

 سخنران این وبینار خواهد بودگیلان،  دانشگاهی جهادمؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی 

  سایت دیگر: ۴

 1400شهریور  20شنبه  10:43 - برخط نیوز

 "آینده بازاریابی سبز و تأثیر آن بر مشاغل"نشست 

 1400شهریور  20شنبه  10:46 - روزنامه بازار کار
 معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی برگزار می کند؛

 "بازاریابی سبز و تأثیر آن بر مشاغل آینده"نشست 

 1400شهریور  20شنبه  1۵:11 - سینا

 نشست بازاریابی سبز و تأثیر آن بر مشاغل آینده

 1400شهریور  21یکشنبه  14:1۹ - جهاد دانشگاهی کشور

 یر آن بر مشاغل آینده برگزار می شودنشست بازاریابی سبز و تأث

 

https://www.isna.ir/news/1400062014342/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%88-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
https://www.barkhat.news/technology/163134072971/conference-on-green-marketing-and-its-impact-on-future-jobs
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347646/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%22%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%88-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%22
https://sinapress.ir/news/121851
http://acecr.ac.ir/fa/news/35706/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%88-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%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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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 "دوره کاردانی فنی جوشکاری "مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد

 برگزار می کند

 1400شهریور  20شنبه  0۵:21 - جهاد دانشگاهی کشور

ه ما 1۱خراسان رضوی، این دوره در طی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

برگزار خواهد شد و در پایان دوره به متقاضیان مدرک مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری جهت ادامه تحصیل در دانشگاه های داخل و خارج برگزار خواهد شد، علاوه بر 

 این ورود به بازار کار از دیگر ویژگی های این دوره است

 

 ا در ارومیه برگزار شدنشست مرزهای مذاکره و مقاومت در نهضت عاشور

 1400شهریور  20شنبه  0۵:13 - جهاد دانشگاهی کشور

نشست در قالب رویداد واحد آذربایجان غربی؛ این  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

فرهنگی هنری چراغ هدایت و با همکاری سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور و خبرگزاری 

 بین الملل قرآن بصورت وبیناری در ارومیه برگزار شد

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  20شنبه  11:۹۵ - ایسنا
 درقالب رویداد فرهنگی هنری چراغ هدایت؛

 نشست مرزهای مذاکره و مقاومت در نهضت عاشورا در ارومیه برگزار شد

 

 پای لنگ بازاریابی عناب؛

http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/35636/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%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%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-quot-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-quot-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://agh.acecr.ac.ir/fa/news/35635/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%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%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://www.isna.ir/news/1400062014458/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%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%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
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   1400شهریور ماه  31تا  16

 محصولی فوق استراتژیک که راهی به سوددهی ندارد

 1400شهریور  20شنبه  0۱:۹1 - ایسنا

در قالب پروژه دهکده گیاهان دارویی و پس از تاسیس  جهاددانشگاهیوی بیان کرد: 

مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی با تاکید بر محصولات استراتژیک عناب، زرشک و زعفران 

 فعالیت های گسترده علمی انجام داده است

  گر:سایت دی ۱

 1400شهریور  20شنبه  20:06 - اشگاه خبرنگارانب

 بازاریابی؛ مسیر گمشده در سوددهی عناب

 

 برگزاری آزمون شرکت توزیع برق استان با همکاری جهاد دانشگاهی اصفهان

 1400شهریور  20شنبه  0۱:12 - ایسنا

افسون نیازبخش در گفت و گو با ایسنا با اعلام این خبر، اظهار کرد: آزمون تست 

واحد اصفهان برگزار می شود، نخستین آزمون  دانشگاهی جهادروانشناختی که با همکاری 

نفر از پرسنل شرکت توزیع برق استان  23۱ر است که برای تغییر حالت اشتغال به کا

 اصفهان برگزار می شود

 

 خواص دارویی برگ و میوه زغال اخته

 1400شهریور  20شنبه  0۲:4۲ - ایسنا

https://www.isna.ir/news/1400062014216/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/7889557/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8
https://www.isna.ir/news/1400062014185/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%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-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400062014168/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87
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، از دم کرده برگ های دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی 

دهان می توان  زغال اخته در درمان زخم ها، التهاب لثه و همینطور زخم های داخلی

 استفاده کرد

  سایت دیگر: 1

 1400شهریور  20شنبه  0۲:۹0 - برخط نیوز

 خواص دارویی برگ و میوه زغال اخته

 1400ر شهریو 20شنبه  0۵:۹۲ - خبرگزاری صدا و سیما

 خواص دارویی برگ و میوه زغال اخته

 1400شهریور  20شنبه  10:2۹ - آفتاب نیوز

 خواص دارویی برگ و میوه زغال اخته

 1400شهریور  20شنبه  10:2۹ - آریا

 خواص دارویی برگ و میوه زغال اخته

 1400شهریور  20شنبه  1۹:22 - خوزنا

 خواص دارویی برگ و میوه زغال اخته

 1400شهریور  21یکشنبه  03:2۱ - اینتیتر

 خواص دارویی برگ و میوه زغال اخته

 1400شهریور  21یکشنبه  13:44 - سلام نو

 میوه ترش! کاهش قندخون با مصرف این

 

 نماینده مجلس:

 مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی همدان باعث اقتدار استان است

 1400شهریور  1۵جمعه  1۹:۹۵ - ایسنا

دکتر حمیدرضا حاجی بابایی در حاشیه بازدید از پروژه مرکز جامع زنان و درمان ناباروری 

همدان در گفت وگو با ایسنا، با ابراز خرسندی و رضایت از فعالیت همکاران  دانشگاهی جهاد

https://www.barkhat.news/technology/163133022462/medicinal-properties-of-blueberry-leaves-and-fruits
https://www.iribnews.ir/fa/news/3217190/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87
https://aftabnews.ir/fa/news/726200/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87
http://www.aryanews.com/News/20210911100943648/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%87-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87
http://www.khoozna.ir/view-115873-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%20%D9%88%20%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%20%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87.html
https://intitr.net/1400/06/21/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%87-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87/
https://www.salameno.com/news/55288310/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%D9%86%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%B4
https://www.isna.ir/news/1400061914002/%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%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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ت یاستان گفت: دربرنامه ششم قوانین بسیار تعیین کننده ای در بحث جمعیت و افزایش جمع جهاددانشگاهی

مصوب شده که مهم ترین رکن آن بحث ناباروری و کمک های دولت در این زمینه است و دولت مکلف شده 

 تا جای ممکن هزینه های لازم برای درمان ناباروری خصوصا برای اقشار کم درآمد را پرداخت کند

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  1۵جمعه  1۱:4۲ - موج
 حمیدرضا حاجی بابایی خبر داد:

 خدمتی منطقه ای با راه اندازی مرکز جامع زنان و ناباروری/موفقیت استان در بهداشت و درمان مشهود است

 1400شهریور  20شنبه  14:۹0 - جهاد دانشگاهی کشور

 اهی در همدان با احداث و تکمیل مرکز جامع زنان و ناباروری/ حمایت از این نهادکار ارزنده جهاددانشگ

 

 مدیر اجرایی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی:

 سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی مشهد به دنبال کنشگری فرهنگی است

 1400شهریور  1۵جمعه  13:32 - ایسنا

مهدی نعیمیان راد روز گذشته در مراسم گرامیداشت بیست وسومین سالگرد تاسیس 

 گاهیدانش جهادکه در تالار فردوسی مجتمع شریعتی  جهاددانشگاهیسازمان دانشجویان 

مشهد برگزار شد، اظهار کرد: مبنایی ترین و راهبردی ترین موردی که ما طی یک سال 

در سازمان دانشجویان به آن توجه کرده ایم، باز کردن درب ها به روی فعالیت ها، موضوعات و دیدگاه های 

 مختلف بوده و تصور می کنم بزرگترین دستاورد ما نیز این امر مهم بوده است

  گر:سایت دی ۱

 1400شهریور  1۵جمعه  22:06 - جهاد دانشگاهی کشور

 سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی مشهد به دنبال کنشگری فرهنگی است

https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-395931
http://acecr.ac.ir/fa/news/35658/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400061913936/%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%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/35632/%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%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 اینده، ولی فقیه در استان سمنان:نم

 جهاد دانشگاهی سرآغاز پژوهش های علمی است

 1400شهریور  1۵جمعه  12:36 - خبرگزاری صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان سمنان ، حجت الاسلام مطیعی نماینده، ولی فقیه 

استان سمنان گفت: سرآغاز بسیاری از  یدانشگاه جهاددر استان سمنان در جمع مدیران 

بوده و ثابت شده کارهای علمی را به  دانشگاهی جهادکارهای پژوهشی و علمی کشور با 

 آنها سپرد

 

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

 خلاقیت شرط اصلی تداوم تولید و اشتغال زایی تعاونی ها است

 1400شهریور  1۵جمعه  12:22 - خبرگزاری مهر

آذربایجان شرقی نیز در این بازدید بر ضرورت بهره جویی  دانشگاهی جهادمحسنی رئیس 

زیست از پتانسیل های سازمان و ادارات مختلف و همکاری مشترک آن ها برای حمایت از 

استان آمادگی همکاری در زمینه های  دانشگاهی جهادبوم نوآوری تأکید کرد و گفت: 

 مختلف فناوری و نوآوری در حوزه های مختلف علوم را دارد

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  1۵ جمعه 13:21 - عصر تبریز
 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

 خلاقیت شرط اصلی تداوم تولید و اشتغال زایی تعاونی ها است

https://www.iribnews.ir/fa/news/3216533/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/5301177/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://asrtabriz.com/news/131998/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 رونمایی از وبسایت جدید سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان

 1400شهریور  1۵جمعه  12:21 - جهاد دانشگاهی کشور

خراسان رضوی، این سایت توسط دکتر  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

خراسان رضوی و دکتر مهدی  جهاددانشگاهیسید علی اکبر شمسیان، رییس سازمان 

 wwwیس سازمان دانشجویان به نشانی عباسی، ری

 

 رییس سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی:

 برنامه های سازمان دانشجویان الگوی رفتاری و عملکرد دیگر سازمان ها شده است

 1400شهریور  1۵جمعه  11:0۹ - ایسنا

سید علی اکبر شمسیان، روز گذشته در مراسم گرامیداشت بیست وسومین سالگرد سازمان 

مشهد  جهاددانشگاهیکه در تالار فردوسی مجتمع شریعتی  دانشگاهی جهاددانشجویان 

ازمان دانشجویان وجود نسل فعال و با ایده بود تا برگزار شد، اظهار کرد: دلیل تاسیس س

 بتوانند به ساختار و مدیریت کشور کمک کنند

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  1۵جمعه  11:36 - جهاد دانشگاهی کشور

 برنامه های سازمان دانشجویان الگوی رفتاری و عملکرد دیگر سازمان ها شده است

http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/35630/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%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%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400061913867/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%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-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7
http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/35629/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%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-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 رئیس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی:

 سازمان دانشجویان، شریان حیاتی جهاد دانشگاهی است

 1400شهریور  1۵جمعه  10:46 - ایسنا

مهدی عباسی، روز گذشته در مراسم گرامیداشت بیست وسومین سالگرد تاسیس سازمان 

مشهد  جهاددانشگاهیکه در تالار فردوسی مجتمع شریعتی  دانشگاهی جهاددانشجویان 

 جهادست که سازمان دانشجویان شریان حیاتی برگزار شد، اظهار کرد: اعتقاد ما این ا

است و فعالیت های جامعه دانشجویی شاهرگ حیات یک جامعه به شمار می رود و طبیعتا سازمان  دانشگاهی

 ایفا کند دانشگاهی جهاددانشجویان می تواند و باید این نقش را برای 

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  20شنبه  10:4۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 ن/تقویت نگرش شبکه محورسازمان دانشجویان بستری برای دنبال کردن علایق دانشجویا

 

 تمدید مهلت ثبت نام در طرح ملی دانشجومعلم قرآن

 1400شهریور  1۵جمعه  04:41 - جهاد دانشگاهی کشور

در این طرح به دانشجویانی که با موفقیت آن را پشت سر بگذارند، گواهینامه از سوی 

ی شود ... به گزارش روابط عمومی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور، اهدا م جهاددانشگاهی

دبیرخانه طرح ملی تربیت دانشجومعلم قرآن کریم در اطلاعیه ای از تمدید مهلت ثبت نام 

 مردادماه خبر داد 1۹طرح ملی تربیت دانشجومعلم قرآن کریم تا 

https://www.isna.ir/news/1400061913859/%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%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://acecr.ac.ir/fa/news/35643/%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%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1
http://isqa.acecr.ac.ir/fa/news/34042/%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%B1-%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


 

 

 

 

216 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 

 مدیر سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی استان خبر داد:

 اندازی پویش دانشجویی و مردمی هم بازی سلام در لرستانراه 

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  22:۹3 - ایسنا

 ،گاهیجهاددانشاحمد حاتمی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه سازمان دانشجویان 

فضایی برای هم افزایی مشارکت و شناسایی استعدادهای دانشجویی است، اضافه کرد: این 

 سال فعالیت توانسته است خدمات و فعالیت های موثری انجام دهد 23سازمان در طول 

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  22دوشنبه  13:1۵ - جهاد دانشگاهی کشور

 راه اندازی پویش دانشجویی و مردمی هم بازی سلام در لرستان

 

 فرماندار خبر داد:

 انجام پیگیری های لازم جهت ارائه خدمات درمانی جهاد دانشگاهی استان مرکزی در محلات

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  22:3۱ - ایسنا

استان  دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا، محمدرضا ناظری در بازدید از مجموعه درمانی 

برگزار شد،  دانشگاهی جهادمسئولان مرکزی اظهار کرد: در جلساتی که پیش از این با 

جهت همکاری برای ایجاد شعبه مرکز درمان ناباروری در شهرستان محلات اعلام آمادگی 

 کردیم که مقرر شد در این زمینه اقداماتی انجام شود

https://www.isna.ir/news/1400061813740/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://isojd.ac.ir/fa/news/2614/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400061813738/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%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%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

 تعاونی ها باید نوآور و فناور شوند

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  1۱:03 - ایسنا

وی، توسعه خلاقیت تیمی را ایجاد تنوع، امنیت روانی، حمایت مالی و ارتقای فرهنگ 

و  جهاددانشگاهیهمکاری دانست و ادامه داد: مرکز نوآوری تعاون می تواند با همکاری 

 پارک علم و فناوری نقش بسزایی برای این امر مهم داشته باشد

  سایت دیگر: ۴

 1400شهریور  1۵جمعه  0۵:۹۱ - ایرنا
 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

 تعاونی های نوآور آذربایجان شرقی اشتغال پایدار ایجاد می کند

 1400شهریور  1۵جمعه  10:06 - نصیر نیوز

 وآور آذربایجان شرقی اشتغال پایدار ایجاد می کندتعاونی های ن

 1400شهریور  1۵جمعه  12:0۲ - باشگاه خبرنگاران

 شرقی اشتغال پایدار ایجاد می کندتعاونی های نوآور آذربایجان 

 1400شهریور  20شنبه  1۹:2۹ - روزنامه جوان آنلاین

 شتغال پایدار ایجاد می کندتعاونی های نوآور آذربایجان شرقی ا

 

 ایده های برتر فناوری های نرم و صنایع خلاق فرهنگی معرفی می شوند

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  13:0۲ - ایکنا

https://www.isna.ir/news/1400061813675/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84465485/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1-%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%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.nasirnews.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B4/
https://www.yjc.news/fa/news/7887928/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.javanonline.ir/fa/news/1061602/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3996248/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

به گزارش ایکنا، نخستین دوره جشنواره ایده های برتر فناوری های نرم و صنایع خلاق 

از سوی پارک ملی علوم و فناوری  جهاددانشگاهیفرهنگی به مناسبت سالگرد تشکیل 

اثر ارسال شده به دبیرخانه  ۹20برگزار و از میان  جهاددانشگاهیهای نرم و صنایع فرهنگی 

 اثر به عنوان ایده برتر مورد تایید قرار گرفت 31جشنواره 

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  22دوشنبه  1۱:۹۵ - ایسنا

 ری های نرم و صنایع خلاق فرهنگیویدئو / اختتامیه جشنواره ایده های برتر فناو

 1400شهریور  22دوشنبه  1۵:01 - برخط نیوز

 ختتامیه جشنواره ایده های برتر فناوری های نرم و صنایع خلاق فرهنگیا -فیلم 

 1400شهریور  22دوشنبه  1۵:43 - فصل تجارت

 ویدئو / اختتامیه جشنواره ایده های برتر فناوری های نرم و صنایع خلاق فرهنگی

 

 کارکنان جهاددانشگاهی هرمزگان دُز اول واکسن کرونا را دریافت کردند

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  12:30 - ایسنا

، موضوع در اولویت قرار جهاددانشگاهیطی هفته های گذشته و با توجه به ماهیت کار 

 با تاکید رییسگرفتن اعضای این نهاد برای دریافت واکسن در دستور کار قرار گرفت و 

 واحد این موضوع دنبال شد

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  12:34 - برخط نیوز

 ددانشگاهی هرمزگان دُز اول واکسن کرونا را دریافت کردندکارکنان جها

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  13:02 - باز خبر

 کارکنان جهاددانشگاهی هرمزگان دُز اول واکسن کرونا را دریافت کردند

https://www.isna.ir/news/1400062216607/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9
https://www.barkhat.news/video/163154334358/film-closing-ceremony-of-the-festival-of-top-ideas-of-soft-technologies-and-creative-cultural-industries
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/520028/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400061813489/%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%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/163117446212/hormozgan-jihad-university-staff-received-the-first-dose-of-corona-vaccine
https://bazkhabar.ir/103743/%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%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%8F%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84/
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 بررسی توسعه زمینه های همکاری ملی حفاری و جهاد دانشگاهی

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  12:03 - شانا

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی حفاری ایران، حمیدرضا گلپایگانی در نشست مشترک 

و مسئولان ملی حفاری و  که با حضور رئیس، معاونان دانشگاهی جهادمیان این شرکت و 

این نهاد برگزار شد، ضمن تشکر از همکاری های بین دو مجموعه در زمینه پروژه های 

را یکی از معدود تولیدکنندگان دستگاه های حفاری در کشور دانست  دانشگاهی جهادپژوهشی و تولید قطعات، 

 حفاری شرکت نیز پرتوان و موفق عمل کندو ابراز امیدواری کرد که در ارتباط با بازسازی و نوسازی ناوگان 

  سایت دیگر: ۱۸

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  13:13 - آریا

 بررسی توسعه زمینه های همکاری ملی حفاری و جهاد دانشگاهی

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  13:1۹ - ایسنا

 توسعه همکاری شرکت ملی حفاری ایران با جهاد دانشگاهی

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  13:1۵ - برخط نیوز

 توسعه همکاری شرکت ملی حفاری ایران با جهاد دانشگاهی

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  13:2۱ - آرمان اقتصادی

 با جهاد دانشگاهی توسعه همکاری شرکت ملی حفاری ایران

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  14:00 - فصل تجارت

 توسعه همکاری شرکت ملی حفاری ایران با جهاد دانشگاهی

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  14:1۹ - فصل اقتصاد

 توسعه همکاری شرکت ملی حفاری ایران با جهاد دانشگاهی

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  14:21 - پول نیوز

 نشگاهیتوسعه همکاری شرکت ملی حفاری ایران با جهاد دا

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  14:2۱ - نفتون

 توسعه همکاری شرکت ملی حفاری ایران با جهاد دانشگاهی

https://www.shana.ir/news/320842/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA
http://www.aryanews.com/News/120210909131158295/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400061813517/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.barkhat.news/economic/163117716412/development-of-cooperation-between-the-national-iranian-drilling-company-and-university-jihad
https://armaneghtesadi.com/665414/1400/06/18/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87/
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/519271/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/720235/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poolnews.ir/fa/news/358983/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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
http://naftoun.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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
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 1400شهریور  1۱پنجشنبه  1۹:21 - اقتصاد آینده

 بررسی توسعه زمینه های همکاری ملی حفاری و جهاد دانشگاهی

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  1۹:33 - کیوسک خبر

 بررسی توسعه زمینه های همکاری ملی حفاری و جهاد دانشگاهی

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  1۹:43 - قلم ماندگار

 دکتر گلپایگانی بر حمایت همه جانبه از تولید داخل و بومی سازی تجهیزات و قطعات تاکید کرد

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  16:20 - خبرگزاری صدا و سیما

 بومی سازی دستگاه های حفاری، معنای زیبای جهش تولید

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  1۲:26 - عطر کارون

 بومی سازی دستگاه های حفاری، معنای زیبای جهش تولید

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  1۱:02 - سرمد نیوز

 توسعه همکاری شرکت ملی حفاری ایران با جهاد دانشگاهی

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  1۵:16 - اقتصادگردان

 ی شرکت ملی حفاری ایران با جهاد دانشگاهیتوسعه همکار

 1400شهریور  1۵جمعه  16:2۱ - انزان آنلاین

 نشست مشترک شرکت ملی حفاری ایران و جهاد دانشگاهی

 1400شهریور  20شنبه  0۵:2۱ - صنعت نیوز

 ملی حفاری از تولید داخل و بومی سازی تجهیزات حمایت همه جانبه شرکت

 1400شهریور  21یکشنبه  22:06 - روزنامه ابتکار

 در نشست مشترک میان شرکت ملی حفاری ایران و جهاد دانشگاهی

 

 انشگاهی استان هرمزگان در شورای معاونین این واحدجهادد ۱۴55بررسی چالش ها و مسائل 

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  11:۹1 - جهاد دانشگاهی کشور

http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/305770/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C
https://www.kioskekhabar.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1/
https://www.ghalamemandegar.ir/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3216205/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://atrkaroon.ir/1400/06/18/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8/
https://sarmadnews.com/fa/news/111517/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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
http://eghtesadgardan.ir/fa/news/179143/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://anzanonline.ir/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF/
http://sanatnews.ir/detail.asp?lang_id=1&id=243022
https://ebtekarnews.com/index.php?newsid=181815
http://jdhor.acecr.ac.ir/fa/news/35626/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%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%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
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   1400شهریور ماه  31تا  16

استان هرمزگان، در این جلسه چالش ها  جهاددانشگاهیبه گزارش خبرنگار روابط عمومی 

با توجه به شرایط  1400استان هرمزگان در سال  جهاددانشگاهیو مسائل پیش روی 

 کرونایی کشور و استان مورد بررسی قرار گرفت

 

 مدیرعامل استارت آپ ایسمینار عنوان کرد

 انتخاب کنید کارمند باشید یا کارآفرین

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  11:1۱ - ایسنا

ارتقای مهارت های فردی و اجتماعی جوانان و استفاده هرچه بیشتر جوانان از ظرفیت 

عه پایدار های عظیم نیروی جوان؛ مستعد و تحصیل کرده کشور در راستای تحقق توس

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

 است جهاددانشگاهیمنعقده بین وزارت ورزش و جوانان و 

 

برگزاری دوره جامع طراحی وبسایت با وردپرس با هدف ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کارها 

 در این مرکز

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  0۱:36 - اهی کشورجهاد دانشگ

خراسان رضوی، رسول مردان  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی سازمان مرکزی 

خراسان رضوی با برگزاری دوره  جهاددانشگاهینیک با بیان این مطلب افزود: مرکز اندیشه 

ارها برداشته های آموزشی کوتاه مدت گام مثبتی جهت ایجاد اشتغال و رشد کسب و ک

https://www.isna.ir/news/1400061813435/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/35624/%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%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2
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است و اکنون قصد داریم با برگزاری دوره جامع آموزش طراحی وبسایت با وردپرس در راستای این هدف گام 

 دیگری برداریم

 

 بازدید سرپرست نمایندگی تهران و رییس میز قرآن از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  22:46 - قم پرس

اشت: سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور ابتدا یک مجموعه دانشجویی در دل حسنی در این دیدار اظهار د

، تعدادی از نخبگان، هسته هایی تشکیل دادند و در موضوعات مختلف، شکل 60بوده و از دهه  جهاددانشگاهی

شت اداری و سازمانی امروز را ایجاد کردند و امروز سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور، مجموعه ا ی متشکل از ه

 مرکز بالنده در حوزه های مختلف دینی و قرآنی است

 

 مدیر تعاونی برتر گیلان:

 تولید نیازمند سرمایه در گردش است/ جهاد دانشگاهی در کنار کارآفرینان ایستاده

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  22:03 - ایسنا

در برندسازی و ایجاد نماد الکترونیکی تعاونی  دانشگاهی جهادوی با اشاره به نقش 

مهردستان گیل ، تاکید کرد: امروزه فعالیت های اقتصادی با موانع و مشکلات اداری و 

حقیقتا در کنار کسب و کارهای خانگی  دانشگاهی جهادواجه است، اما تسهیلاتی زیادی م

 و تعاونی و کارآفرینی ایستاده و بخشی از مشکلات را برطرف کرده است

http://qumpress.ir/fa/news/351636/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3
https://www.isna.ir/news/1400061713215/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D8%A7%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-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86
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 آیا زنان نابارور به خواسته های جنسی خود می رسند؟

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  20:20 - شفا آنلاین

 هادجشفاآنلاین سلامت جنسی یافته های یک مطالعه پژوهشی که نشریه انگلیسی زبان 

به انتشار نتایج آن پرداخته است، به عوامل مؤثر بر اختلال عملکرد  SFJC، دانشگاهی

 جنسی در زنان نابارور اشاره دارد

 

 نش آموزی داناب در یزدبرگزاری آیین اختتامیه چهارمین دوره طرح دا

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  20:13 - پایگاه خبری انتهاج

ر این مراسم که با به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، د

حضور جوادیان زاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای، مدیر کل آموزش و پرورش 

یزد و تعداد  دانشگاهی جهاداستان،پورملایی مدیرکل محیط زیست، معاون فرهنگی 

محدودی از رابطین آموزش و پرورش در مناطق مختلف استان برگزار شد، معاون منابع انسانی استانداری یزد 

 گردآورندگان ایده طرح نجات آب که در واقع نجات انسان هاست قدردانی نموداز 

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  00:16 - خبرگزاری مهر
 در اختتامیه طرح داناب مطرح شد؛

 دانش بنیان ها در طرح داناب مشارکت کنند

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  02:3۹ - خبر یزد

http://shafaonline.ir/fa/news/289221/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF
https://www.entehaj.com/news/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D8%B1/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a2%25db%258c%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2585%25db%258c%25d9%2587-%25da%2586%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25b7%25d8%25b1
https://www.mehrnews.com/news/5300452/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.yazd-online.ir/Fa/News/208073/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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 دانش بنیان ها در طرح داناب مشارکت کنند

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  0۱:12 - موج
 در شرکت آب منطقه ای یزد؛

 پنجمین دوره طرح دانش آموزی داناب در استان یزد افتتاح شد

 

 د بهشتی صورت می گیرد؛توسط جهاد دانشگاهی واحد شهی

 "سرباز مهارت"سرباز در طرح جامع  ۲۲55آموزش بیش از 

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  16:41 - ایسنا

واحد شهید بهشتی، آقای  دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی 

 دانشگاهی جهادزشی این واحد با اشاره به توافق نامه همکاری محمدحسن توکل معاون آمو

واحد شهید بهشتی با اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، عنوان کرد: در نیمه اول سال 

نفر از کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در مرحله سوم طرح سرباز مهارت توسط معاونت  2200بیش از  1400

 شهید بهشتی تحت آموزش قرار گرفته اند واحد دانشگاهی جهادآموزشی 

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  16:43 - برخط نیوز

 "سرباز مهارت"سرباز در طرح جامع  2200آموزش بیش از 

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  21:42 - خوزنا

 "سرباز مهارت"سرباز در طرح جامع  2200آموزش بیش از 

 1400شهریور  20شنبه  0۵:21 - جهاد دانشگاهی کشور

 "سرباز مهارت"سرباز در طرح جامع  2200آموزش بیش از 

 

https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-395661
https://www.isna.ir/news/1400061713089/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B2%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%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://www.barkhat.news/technology/163110306952/training-of-more-than-2200-soldiers-in-the-skills-soldier-master-plan
http://www.khoozna.ir/view-115738-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B0%20%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%20%20%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%20.html
http://beheshti.acecr.ac.ir/fa/news/35638/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B2%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%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-quot-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-quot-
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 مدیرکل ورزش وجوانان لرستان :

اشتغال جوانان یکی از دغدغه های اصلی در لرستان است / استارت آپ ها نقش موثری در 

 دانشگاهی استان در زمینه استارت آپ هااشتغالزایی جوانان دارند /تقدیر از اقدامات جهاد

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  16:31 - خبرگزاری برنا

شهریورماه در مراسم  1۲به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ امان الهی روز چهارشنبه 

رویدادهای کارآفرینی برنامه شتابدهی کسب و کارهای فناورانه تجلیل از فعالان مجموعه 

برگزارشده  دانشگاهی جهادلرستان در مرکز  دانشگاهی جهادجوانان استان که با همکاری 

استان در اجرای طرح منش ،اظهارکرد: لرستان در راستای اجرای  دانشگاهی جهادبودضمن تقدیر از اقدامات 

 ن استان برتر کشور شناخته شداین طرح در دو فاز به عنوا

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  20شنبه  0۵:2۵ - وزارت ورزش و جوانان
 مدیرکل ورزش وجوانان لرستان :

ستان است / استارت آپ ها نقش موثری در اشتغالزایی جوانان اشتغال جوانان یکی از دغدغه های اصلی در لر

 دارند

 

 ۱۴55رتبه دوم مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی ایلام در نتایج سطح بندی 

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  16:14 - ایسنا

دکتر اسفندیار محمدی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس نتایج سطح بندی 

ایلام رتبه دوم را کسب کرد  جهاددانشگاهیعملکرد مرکز آموزش علمی کاربردی  1400

 و عملکرد این مرکز قابل قبول ارزیابی شده است

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  1۵عه جم 0۱:42 - تابناک ایلام

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1230987
https://news.msy.gov.ir/news/2164424-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF.html?t=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://www.isna.ir/news/1400061713061/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%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%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC
http://www.tabnakilam.ir/fa/news/992452/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2%80%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%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%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%B7%D8%AD%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 1400کسب رتبه دوم مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی ایلام در نتایج سطح بندی 

 1400شهریور  22دوشنبه  0۵:34 - جهاد دانشگاهی کشور

 1400کسب رتبه دوم مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی ایلام در نتایج سطح بندی 

 

 با همکاری جهاد دانشگاهی و ورزش و جوانان لرستان انجام گرفت؛

 رتر لرستان تجلیل شد / برپایی جشنواره و نمایشگاه استارت های برتراز استارتاپ های ب

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  1۹:2۱ - خبرگزاری برنا

حضور شهریورماه در مراسمی با  1۲به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان ؛ روز چهارشنبه 

 جهادحشمت الله امان الهی مدیرکل ورزش وجوانان لرستان ، امین سلاح ورزی رییس 

لرستان،مجید زهره ای معاون امور جوانان ورزش وجوانان لرستان ، رحیم  دانشگاهی

 استان دانشگاهی جهادلرستان وجمعی دیگر از مسئولین که در مرکز رشد  جهاددانشگاهیبیرانوند معاون 

وداز فعالان مجموعه رویدادهای کارآفرینی برنامه شتابدهی کسب و کارهای فناورانه جوانان استان برگزارشده ب

 تجلیل شد

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  1۵:2۵ - ایسنا

 سفر رییس جهاد دانشگاهی کشور به خوزستان

 1400شهریور  20شنبه  0۵:2۵ - وزارت ورزش و جوانان
 رزش و جوانان لرستان وجهاد دانشگاهی استان انجام گرفت؛با همکاری اداره کل و

 از استارتاپ های برتر لرستان تجلیل شد / برپایی جشنواره و نمایشگاه استارت های برتر

 

 استات اپ در جشنواره تاپ ۸حضور 

http://acecr.ac.ir/fa/news/35729/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%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%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1230945
https://www.isna.ir/photo/1400061713181/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://news.msy.gov.ir/news/2164425-%D8%A7%D8%B2-%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-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1.html?t=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  1۹:21 - جهاد دانشگاهی کشور

 ناستان قزوین؛ جشنواره استارتاپ های برتر استا جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 استارتاپ آپ موفق استان برگزار شد ۱قزوین با حضور 

 

 رویداد صندلی تجربه در حوزه گیاهان دارویی در اردبیل برگزار شد

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  1۹:10 - جهاد دانشگاهی کشور

استان اردبیل، در این رویداد که از مجموعه  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

برنامه های شتابدهی کسب و کارهای فناورانه جوانان و مجموعه رویدادهای 

اجرا شد، دکترای گیاهان دارویی و ادویه ای گفت: گیاهان از بدو زندگی  جهاددانشگاهی

بشری جزء لاینفکی از زندگی انسان بوده و گیاهان دارویی به عنوان تامین کننده سلامت بشر بعضا تا مرحله 

 قداست هم پیش رفته است

 

 دیدار و تجلیل از پیرغلامان حسینی استان توسط جهاددانشگاهی همدان

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  14:۹2 - جهاد دانشگاهی کشور

همدان، حسین شریفی یکی از پیرغلامان حسینی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

از ایام طفولیت همدان که سرپرستی هیئت های حسینی استان را نیز بر عهده دارد گفت: 

در هیئت ها فعالیت می کردم و شاید بتوان گفت در اصل در آن متولد شدم، آن زمان 

هیئت و روضه امام حسین)ع( در همه منازل اقوام و بستگان برگزار می شد، از سن پنج سالگی در هیئت ها 

 به جمع آوری استکان مشغول و کفش جفت کن عزاداران امام حسین)ع( بودم 

http://qaz.acecr.ac.ir/fa/news/35612/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%B8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%BE
http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/35608/%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%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%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
http://hmd.acecr.ac.ir/fa/news/35607/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 

 ت از محیط زیست الگوهای پایدار می خواهدحفاظ

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  13:4۵ - جهاد دانشگاهی کشور

؛ افشین دانه کار با اشاره به جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان 

ار مدیریت پایداینکه امروزه نگاه علمی به حفاظت، ممنوعیت استفاده نیست بلکه نگاه 

است صحبت خود را آغاز کرد و ادامه داد ما برای حفاظت از محیط زیست باید الگوها و 

چارچوب های استفاده پایدار را تدوین و پیاده سازی کنیم در غیر اینصورت هجمه ها و استفاده های ناپایدار 

 باعث بحران های بیشتری در آینده خواهند شد

 

 از ضروریات تحقق بیانیه گام دوم انقلاب استمهارت آموزی دانشجویان 

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  13:44 - ایسنا

رسالت دانشجویان در گام "شهریور( در وبینار  1۲قباد میمنت آبادی امروز چهارشنبه )

استان کردستان به مناسبت گرامیداشت سالروز  جهاددانشگاهیکه به همت  "دوم انقلاب

شهریور ماه برگزار شد، اظهار کرد: بیانیه گام دوم انقلاب از سوی مقام  1۲شهدای قیام 

دسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی با بهره معظم رهبری در ابتدا برای جوانان و دانشجویان است که به خو

 مندی از تجربیات گذشتگان پرداخته است

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  13:۹2 - برخط نیوز

 مهارت آموزی دانشجویان از ضروریات تحقق بیانیه گام دوم انقلاب است

http://isojd.ac.ir/fa/news/2609/%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400061712883/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.barkhat.news/technology/163109286842/training-of-students-is-one-of-the-necessities-of-fulfilling-the-declaration-of-the-second-step-of-the-revolution
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 1400شهریور  20شنبه  11:32 - جهاد دانشگاهی کشور

 دانشجویان در گام دوم انقلاب برگزار شد وبینار رسالت

 

 طرح های جهاددانشگاهی استان کردستان کاربردی است

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  13:41 - جهاد دانشگاهی کشور

هی زاده در بازدید از استان کردستان، بهرام نصرال جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

خدمات ارزنده  جهاددانشگاهیواحد استان کردستان ضمن اشاره به اینکه  جهاددانشگاهی

باتوجه به توان علمی  جهاددانشگاهیو موثری به دولت و کشور ارائه داده است، اظهار کرد: 

 که دارد میتواند از طریق انجام پروژه های پژوهشی کاربردی تولید ثروت نماید

  ایت دیگر:س ۲

 1400شهریور  20شنبه  12:۹۲ - ایسنا
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان:

 فعالیت های پژوهشی جهاددانشگاهی حمایت می شود

 1400شهریور  20شنبه  13:03 - برخط نیوز

 فعالیت های پژوهشی جهاددانشگاهی حمایت می شود

 

 ایده برتر در جشنواره استارت آپ برتر ۱۲معرفی 

 4001شهریور  1۲چهارشنبه  13:22 - جهاد دانشگاهی کشور

http://acecr.ac.ir/fa/news/35644/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://krd.acecr.ac.ir/fa/news/35601/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400062014550/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/163134900429/jihad-e-daneshgahi-research-activities-are-supported
http://lrs.acecr.ac.ir/fa/news/35599/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DB%B1%DB%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%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%A2%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1
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لرستان، در راستای تجلیل از واحدهای فناور  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

مستقر در مرکز نوآوری و شتاب دهی جوانان این واحد جشنواره استارت آپ برتر برگزار 

 شد

  سایت دیگر: ۴

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  1۲:0۲ - تمدن لر

برگزاری جشنواره و نمایشگاه استارت آپ های برتر مرکز نوآوری و شتاب دهی جهاد دانشگاهی لرستان + 

 کلیپ تصویری کلیپ تصویری

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  1۵:۹۵ - ایسنا
 دهی جهاد دانشگاهی لرستان صورت گرفت؛توسط مرکز نوآوری و شتاب 

 ایده برتر در جشنواره استارت آپ برتر 12معرفی 

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  20:01 - برخط نیوز

 ایده برتر در جشنواره استارت آپ برتر 12معرفی 

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  23:21 - خوزنا

 ایده برتر در جشنواره استارت آپ برتر 12معرفی 

 

 مهلت ارسال آثار به نمایشگاه نفس مطمئنه تمدید شد

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  13:22 - ایکنا

 

 اهیدانشگ جهادبه کلیه شرکت کنندگان گواهی حضور در نمایشگاه از سوی سازمان قرآنی 

 اعطاء می شود

 

http://www.tamadonlor.ir/fa/News/11953/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%BE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%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%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D8%AA%D8%B5%D9%88
https://www.isna.ir/news/1400061713184/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DB%B1%DB%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%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%A2%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1
https://www.barkhat.news/technology/163111494373/introducing-the-top-12-ideas-in-the-top-startup-festival
http://www.khoozna.ir/view-115743-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%DB%B1%DB%B2%20%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%BE%20%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1.html
https://iqna.ir/fa/news/3996045/%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%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
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 مدیرکل ورزش و جوانان لرستان مطرح کرد:

 فناورانه جوانانفعالیت عالمانه جهاد دانشگاهی در طرح شتاب دهی کسب و کارهای 

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  13:21 - ایسنا

ره و نمایشگاه استارت آپ های حشمت الله امان اللهی امروز هفدهم شهریور در جشنوا

لرستان، اظهار کرد: اداره کل ورزش و  دانشگاهی جهادبرتر مرکز نوآوری و شتاب دهی 

جوانان دو دو بُعد فعالیت می کند که در بُعد ورزش جوان ما باید مدال بگیرد و پرچم 

 کار را انجام نمی دهندکشور را بالا ببرد و کسی جز جوانان که ما دغدغه اشتغال آن ها را داریم این 

 

 فضای شبکه ای میان فعالان نوآفرین قرآنی ایجاد می شود

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  13:02 - ایرنا

با یک مجموعه و شتاب دهنده مشابهی راه اندازی کرده بود ولی  دانشگاهی جهادمثلا 

تغییر مدیریت به ثبات نرسید و نتوانستند ایده ها و خلاقیت ها را در آنجا توسعه دهند و 

 ظاهرا تعطیل شده است

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  1۹:0۲ - تجارت گردان

 فضای شبکه ای میان فعالان نوآفرین قرآنی ایجاد می شود

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  16:16 - قدس آنلاین

 فضای شبکه ای میان فعالان نوآفرین قرآنی ایجاد می شود

 

https://www.isna.ir/news/1400061712845/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.irna.ir/news/84459615/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://tejaratgardan.ir/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86/
http://qudsonline.ir/news/768012/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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توسعه همکاری های مشترک جهاددانشگاهی و شرکت ملی حفاری ایران/ تقدیر از تلاش 

 های این نهاد برای تحقق بومی سازی قطعات مورد نیاز صنعت نفت

 4001شهریور  1۲چهارشنبه  12:۹6 - جهاد دانشگاهی کشور

خوزستان، دکتر حمیدرضا طیبی رییس  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

در جریان سفر یک روزه به اهواز، طی نشست مشترک با مهندس حمیدرضا  جهاددانشگاهی

گلپایگانی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در خصوص پروژه های مشترک میان دو 

 مجموعه گفت و گو کردند

  گر:سایت دی ۳

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  0۵:20 - آفتاب نیوز

 سفر رییس جهاد دانشگاهی کشور به خوزستان |تصاویر

 1400شهریور  1۵جمعه  0۵:11 - ایسنا
 در نشست مشترک طیبی و گلپایگانی تاکید شد

توسعه همکاری جهاددانشگاهی و شرکت ملی حفاری/تقدیر از تلاش های جهاد برای بومی سازی قطعات 

 صنعت نفت

 1400شهریور  1۵جمعه  0۵:1۲ - برخط نیوز

ومی سازی قطعات تقدیر از تلاش های جهاد برای ب -توسعه همکاری جهاددانشگاهی و شرکت ملی حفاری 

 صنعت نفت

 

 استفاده از ظرفیت روحانیون محلی می تواند مشکلات خانوادگی را از بین ببرد

 1400ر شهریو 1۲چهارشنبه  12:34 - ایسنا

قم، ضمن قدردانی از حضور مسئولان اداره کل  دانشگاهی جهادمحمد حیدری، رئیس 

تبلیغات اسلامی، لزوم همکاری های دو مجموعه را مورد توجه قرار داد و گفت: این مجموعه 

http://acecr.ac.ir/fa/news/35595/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA
https://aftabnews.ir/fa/news/725860/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400061913813/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%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-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%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
https://www.barkhat.news/technology/163124904335/development-of-jihad-e-daneshgahi-and-national-drilling-company-cooperation-appreciation-of-jihad-s-efforts-to-localize-parts-of-the-oil-industry
https://www.isna.ir/news/1400061712778/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2
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بستری مناسب در جهت تسهیل فعالیت فعالین فرهنگی و اجتماعی در جهت توانمندسازی سازی محله 

 راهم آورده استشهرقائم ف

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  12:43 - برخط نیوز

 خانوادگی را از بین ببرد استفاده از ظرفیت روحانیون محلی می تواند مشکلات

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  16:۹1 - ایرنا

 روحانیان به جمع فعالان فرهنگی محله شهر قائم قم می پیوندند

 1400هریور ش 1۱پنجشنبه  1۵:۹۲ - اقتصاد آینده

 روحانیان به جمع فعالان فرهنگی محله شهر قائم قم می پیوندند

 

 استقبال ملی از دوره ژورنالیسم صنعت نشان دهنده سطح بالای کیفی آن است

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  12:1۲ - فولاد مبارکه اصفهان

 

واحد اصفهان با تأکید بر ضرورت ارتقای دانش تخصصی خبرنگاران  دانشگاهی جهادرئیس 

دارد و این نیاز به گفت: نیاز به خبرنگاری تخصصی در حوزه های مختلف کشور وجود 

 خصوص در استان اصفهان به دلیل صنعتی بودن احساس می شد

  سایت دیگر: ۱1

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  12:1۱ - کیوسک خبر
 رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان:

 استقبال ملی از دوره ژورنالیسم صنعت نشان دهنده سطح بالای کیفی آن است

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  12:42 - بورس نیوز
 رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان:

 دوره ژورنالیسم صنعت با هدف ارتقای دانش روزنامه نگاران

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  12:46 - بازار مشترک

 استقبال ملی از دوره ژورنالیسم صنعت نشان دهنده سطح بالای کیفی آن است

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  13:02 - پایگاه خبری ایراسین

https://www.barkhat.news/social/163108860332/using-the-capacity-of-local-clerics-can-alleviate-family-problems
https://www.irna.ir/news/84465619/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%82%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/305792/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87
https://www.msc.ir/fa-IR/Portal/1/news/view/17757/3569/Staging/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%83%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.kioskekhabar.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%A7/
https://www.boursenews.ir/fa/news/246968/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://baazaarmoshtarak.ir/news/id/20019/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%83%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irasin.ir/news/18500/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C
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 رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان:
 استقبال ملی از دوره ژورنالیسم صنعت نشان دهنده سطح بالای کیفی آن است

 1400ریور شه 1۲چهارشنبه  13:1۱ - تجارت گردان

 استقبال ملی از دوره ژورنالیسم صنعت نشان دهنده سطح بالای کیفی آن است

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  14:22 - موج
 رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان:

 ن دهنده سطح بالای کیفی آن استاستقبال ملی از دوره ژورنالیسم صنعت نشا

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  14:22 - مرور نیوز
 رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان:

 استقبال ملی از دوره ژورنالیسم صنعت نشان دهنده سطح بالای کیفی آن است

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  14:2۹ - رویداد ایران

 ستاستقبال ملی از دوره ژورنالیسم صنعت نشان دهنده سطح بالای کیفی آن ا

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  16:0۱ - روزنامه اصفهان امروز
 رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان:

 لی از دوره ژورنالیسم صنعت نشان دهنده سطح بالای کیفی آن استاستقبال م

 1400ور شهری 1۲چهارشنبه  1۱:22 - ۲۴رویداد 

 استقبال ملی از دوره ژورنالیسم صنعت نشان دهنده سطح بالای کیفی آن است

 1400هریور ش 1۲چهارشنبه  1۱:3۲ - خبرگزاری صنایع
 رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان:

 استقبال ملی از دوره ژورنالیسم صنعت نشان دهنده سطح بالای کیفی آن است

 1400شهریور  20شنبه  11:13 - ایلنا
 رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان:

 استقبال ملی از دوره ژورنالیسم صنعت نشان دهنده سطح بالای کیفی آن است

 1400شهریور  20شنبه  13:06 - معدن نیوز
 رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان:

 صنعت نشان دهنده سطح بالای کیفی آن است استقبال ملی از دوره ژورنالیسم

 1400شهریور  20شنبه  14:۹6 - تیتر برتر

 استقبال ملی از دوره ژورنالیسم صنعت نشان دهنده سطح بالای کیفی آن است

 1400شهریور  20شنبه  16:06 - نبض بازار

رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان: استقبال ملی از دوره ژورنالیسم صنعت نشان دهنده سطح بالای کیفی 

 آن است

 1400شهریور  21یکشنبه  11:22 - ۲۴اقتصاد 

https://tejaratgardan.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%A7/
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-395609
http://www.moroornews.com/fa/tiny/news-141961
http://ruydadiran.com/88320-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%83%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
http://esfahanemrooz.ir/773030-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%83%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
https://www.rouydad24.ir/fa/news/278291/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://sanayepress.com/1400/06/17/%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA/
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-32/1129192-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.madannews.com/Fa/News/617606/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.titrebartar.com/fa/news/171916/mobarakeh-steel
https://nabzebaazaar.com/fa/news/127639/%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%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://eghtesaad24.ir/fa/news/124606/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 استقبال ملی از دوره ژورنالیسم صنعت نشان دهنده سطح بالای کیفی آن است

 1400مهر  03شنبه  14:۹0 - روزنامه جوان آنلاین
 رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان:

 استقبال ملی از دوره ژورنالیسم صنعت نشان دهنده سطح بالای کیفی آن است

 

 پلتفرم هایی برای انتشار مباحث دینی وجود

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  11:2۲ - وزارت ارتباطات و فناوری

با حمایت از راه اندازی استارتاپ ها، فضایی  جهاددانشگاهیدر این بین مراکز رشد، پارک های علم و فناوری و 

ه ایجاد کسب و کارهای پایدار بیانجامد که از این ظرفیت را برای پرورش ایده های جوانان فراهم می کنند تا ب

 می توان برای کارهای فرهنگی نیز استفاده کرد

 

 مرحله استانی دهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی البرز برگزار می شود

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  11:11 - ایرنا

این استان روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: مرحله  دانشگاهی جهادمعاون فرهنگی 

استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویی، هر ساله با شعار مناظره؛ فرصتی برای یادگیری 

 در دانشگاه های سراسر کشور برگزار می شود دانشگاهی دجهابه همت سازمان دانشجویان 

  سایت دیگر: 1

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  11:13 - ایسنا

 ثبت نام دهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی آغاز شد

https://www.javanonline.ir/fa/news/1061842/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%83%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ict.gov.ir/fa/news/109356/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84464126/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.isna.ir/news/1400061712646/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
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 1400شهریور  1۲چهارشنبه  11:16 - برخط نیوز

 ثبت نام دهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی شروع شد

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  14:20 - خبرگزاری دانشجو

 دهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی در البرز برگزار می شود

 0014شهریور  1۲چهارشنبه  1۲:11 - سینا

 مرحله استانی دهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی برگزار می شود

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  21:42 - شبستان
 معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان البرز:

 مهرماه 10برگزار می شود/ مهلت ثبت نام تا دهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی در البرز 

 1400شهریور  22دوشنبه  14:22 - جهاد دانشگاهی کشور

 انی دهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی البرز برگزار می شودمرحله است

 1400مهر  03شنبه  12:1۹ - ایکنا

 شجویان در اردبیل آغاز شدثبت نام دهمین دوره مسابقات مناظره دان

 

 تفاهم نامه جهاد دانشگاهی خراسان رضوی و دانشگاه حکیم سبزواری به امضا رسید

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  11:0۵ - رکنا

به گزارش خبرنگار رکنا از خراسان رضوی، دکتر علی اصغر مولوی با اعلام این خبر گفت: 

 جهادان این تفاهم نامه به منظور حفظ و تحکیم روابط موثر سازمان یافته بین سازم

خراسان رضوی و دانشگاه حکیم سبزواری در جهت بهره گیری از ظرفیت های  دانشگاهی

 مختلف دو طرف برای تحقق اهداف مشترک منعقد شد

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  16:۹1 - ایلنا

 امضای تفاهم نامه همکاری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی با دانشگاه حکیم سبزواری

https://www.barkhat.news/technology/163108344350/registration-for-the-10th-student-debate-competition-has-begun
https://snn.ir/fa/news/962405/%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://sinapress.ir/news/121746
http://shabestan.ir/detail/News/1092704
http://isojd.ac.ir/fa/news/2618/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%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://iqna.ir/fa/news/3999949/%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-52/718661-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1128245-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 "منش"جوانان اداره کل ورزش و جوانان کرمانشاه:از طرح های منتخب در مرکز معاون 

 کرمانشاه حمایت می کنیم

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  10:22 - جهاد دانشگاهی کشور

کرمانشاه،  دانشگاهی جهادمحمدحسین زاده در گفت و گو با روابط عمومی سازمان 

بیکاری، ازدواج و تامین مسکن را سه مشکل اصلی جوانان اعلام و تصریح کرد: در راس 

این مشکلات بیکاری قرار دارد و اگر این معضل رفع شود میتوان گام موثری برای رفع 

 دیگر مشکلات جوانان برداشت

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  1۵جمعه  22:26 - باشگاه خبرنگاران

 "منش"تخب در مرکز حمایت از طرح های من

 1400شهریور  20شنبه  11:21 - خبرگزاری صدا و سیما

 حمایت از طرح های منتخب در مرکز منش کرمانشاه

 1400شهریور  23سه شنبه  11:3۲ - ایسنا
 اون جوانان اداره کل ورزش و جوانان کرمانشاه:مع

 کرمانشاه حمایت می کنیم "منش"از طرح های منتخب در مرکز 

 

 راه اندازی مرکز درمان ناباروری در محلات کلید خورد

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  10:14 - ایرنا

 

زود: با هماهنگی های به عمل آمده از سوی فرمانداری شهرستان محلات، بازدیدی وی اف

http://ksh.acecr.ac.ir/fa/news/35591/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-quot-%D9%85%D9%86%D8%B4-quot-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.yjc.news/fa/news/7888424/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B4
https://www.iribnews.ir/fa/news/3217296/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://www.isna.ir/news/1400062317035/%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.irna.ir/news/84463949/%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-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF


 

 

 

 

23۱ 
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استان مرکزی از ساختمان های زیر مجوعه شبکه بهداشت و درمان انجام و  دانشگاهی جهاداز سوی رئیس 

 مورد تایید واقع شد

 

 تبادل تفاهم نامه بین جهاددانشگاهی و مرکز خدمات حوزه های علمیه فارس

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  10:0۱ - ایسنا

شهریور در جلسه مبادله تفاهم نامه با مرکز  1۲فارس چهارشنبه  جهاددانشگاهیرئیس 

فارس  جهاددانشگاهییه فارس، بیان کرد: ارتباط بین دو مجموعه خدمات حوزه های علم

و مرکز خدمات حوزه های علمیه استان با برگزاری جلسات متعدد در یکسال اخیر، منجر 

 به مبادله این تفاهم نامه شد

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  11:0۹ - جهاد دانشگاهی کشور

 جهاد دانشگاهی و مرکز خدمات حوزه های علمیه فارس تفاهم نامه همکاری امضا کردند

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  11:0۱ - بقاع نیوز

 تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و مرکز خدمات حوزه های علمیه فارس بسته شد

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  22:2۹ - باشگاه خبرنگاران

 امضای تفاهم نامه بین جهاددانشگاهی و مرکز خدمات حوزه های علمیه فارس

 

پوشش داریم/ تسهیلات بدهند  را تحت "بافنده" 25پیشران حوزه گلیم در استان کرمانشاه: 

 بافنده دیگر را جذب می کنیم ۲5

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  10:0۲ - جهاد دانشگاهی کشور

https://www.isna.ir/news/1400061712552/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%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%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
http://fars.acecr.ac.ir/fa/news/35592/%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%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-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%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%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://boghanews.ir/2021/09/08/31254/
https://www.yjc.news/fa/news/7886447/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%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%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%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ksh.acecr.ac.ir/fa/news/35588/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%DB%B5%DB%B0-quot-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%87-quot-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%DB%B2%DB%B0-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
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کرمانشاه با اشاره  دانشگاهی هادجپری اسکندری در گفت و گو با روابط عمومی سازمان 

، گفت: گلیم بافی و فرش بافی را از دوران ۱6به شروع فعالیت حرفه ای خود از سال 

کودکی در کنار مادرم یاد گرفتم و علاقه من به این رشته هم از همان زمان شروع شد، اما 

 ئوری و عملی را بگذرانمبعدها برای فعالیت حرفه ای در این رشته تصمیم گرفتم دوره های آموزشی ت

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  1۵جمعه  10:2۵ - ایسنا
 پیشران حوزه گلیم در استان کرمانشاه:

 ر را جذب می کنیمبافنده دیگ 20را تحت پوشش داریم/ تسهیلات بدهند  "بافنده" ۹0

 1400شهریور  1۵جمعه  10:4۲ - تجارت آنلاین
 پیشران حوزه گلیم در استان کرمانشاه:

 بافنده دیگر را جذب می کنیم 20تحت پوشش داریم/ تسهیلات بدهند  را "بافنده" ۹0

 1400شهریور  20شنبه  20:36 - روزنامه بازار کار
 پیشران حوزه گلیم در استان کرمانشاه:

 را تحت پوشش داریم "بافنده" ۹0

 

 کلینیک پزشکی در محلات ۲راه اندازی پایگاه تزریق و کشت سلول های بنیادی و 

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  0۵:۹2 - جهاد دانشگاهی کشور

استان مرکزی؛ دکتر محمدرضا ناظری فرماندار  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

استان مرکزی ضمن تقدیر از فعالیت  جهاددانشگاهیونان محلات در نشست با رییس و معا

 جهاددانشگاهیاستان، اظهارکرد: دستگاه های اجرایی باید از ظرفیت  جهاددانشگاهیهای 

 در زمینه های تحقیقاتی، آموزشی، پژوهشی و 

 

https://www.isna.ir/news/1400061913847/50-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-20-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7
http://tejaratonline.ir/fa/news/178965/50-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-20-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347677/50-%22%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%87%22-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://acecr.ac.ir/fa/news/35586/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%DB%B2-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام:

 مشاغل خانگی عملکرد خوبی داشته است جهاددانشگاهی در طرح ملی توسعه

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  0۵:4۹ - ایسنا

 

انگی عملکرد خوبی در اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خ جهاددانشگاهیوی با بیان اینکه 

داشته است، تصریح کرد: اجرای عالمانه این طرح در ایلام نتایج بسیار خوب و مشهودی 

 خواهد داشت

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  20شنبه  0۱:23 - جامک

 کرد خوبی داشته استجهاددانشگاهی در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی عمل

 

وبینار آموزشی تخصصی مدیریت کسب و کارهای خانگی ویژه مشاغل خانگی برگزار می 

 شود

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  0۵:42 - جهاد دانشگاهی کشور

آذربایجان غربی؛ در این وبینار آموزشی که به  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

همت دبیرخانه اجرایی مشاغل خانگی آذربایجان غربی برگزار شد متقاضیان مفهوم 

 آمد در کسب و کارها آشنا شدندنقدینگی و در

 

https://www.isna.ir/news/1400061712527/%D8%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%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%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87
http://www.jammak.ir/?p=13965
http://agh.acecr.ac.ir/fa/news/35584/%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%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%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%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%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%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 ماهی در قفس؛ تجارتی پرسود و کم هزینه درهرمزگان

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  0۵:30 - ترابر نیوز

مزرعه بازدید  از این دانشگاهی جهادمدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ششم آبان امسال به همراه رییس 

کرد و افزود: جزیره کیش به عنوان منطقه اقتصادی و گردشگرمحور در جذب فعالان بخش خصوصی برای 

سرمایه گذاری در کیش موفق عمل کرده و این منطقه می تواند کانونی برای فعالیت و توسعه صنعت پرورش 

 ماهی در قفس باشد

 

 در دانشگاه هاتاسیس اندیشکده در دفاتر استانی نهاد رهبری 

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  0۵:16 - خبرگزاری فارس

ه و هر مجموع دانشگاهی جهادهمچنین معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه، بسیج اساتید و 

اتید مرتبط است، در این آیین نامه دارای جایگاه بوده و عضو شورا است، لذا ای که با اس

 از این فرصتها باید نهایت استفاده را کرد

  سایت دیگر: 1

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  0۵:1۵ - برخط نیوز

 تاسیس اندیشکده در دفاتر استانی نهاد رهبری در دانشگاه ها

 1400شهریور  1۲هارشنبه چ 0۵:33 - کارآفرینان اقتصاد

 تاسیس اندیشکده در دفاتر استانی نهاد رهبری در دانشگاه ها

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  0۵:3۵ - آنا

 گاه هاتاسیس اندیشکده در دفاتر استانی نهاد رهبری در دانش

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  0۵:۹۹ - دی نیوز ۸

 تاسیس اندیشکده در دفاتر استانی نهاد رهبری در دانشگاه ها

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  11:2۱ - ایلنا

 دفاتر استانی نهاد رهبری در دانشگاه ها، اندیشکده تاسیس می کند

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  11:42 - خبرنامه دانشجویان ایران

http://www.tarabarnews.com/view/94280/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%81%D8%B3%D8%9B-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://farsnews.ir/news/14000617000098/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://www.barkhat.news/political/163107642328/establishment-of-think-tanks-in-the-provincial-offices-of-the-leadership-institution-in-universities
http://karafarinaneeghtesad.ir/News/SingleNews?Id=182392
https://www.ana.press/news/606148/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7
https://www.8deynews.com/614967/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%87/
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1128261-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://iusnews.ir/fa/news-details/407138/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/
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   1400شهریور ماه  31تا  16

 تاسیس اندیشکده در دفاتر استانی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  ۹۱:11 - ایسکانیوز

 تاسیس اندیشکده در دفاتر استانی نهاد رهبری در دانشگاه ها

 1400شهریور  1۲شنبه چهار 12:0۹ - خبرگزاری دانشجو

 تاسیس اندیشکده در دفاتر استانی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها

 1400شهریور  1۵ه جمع 22:01 - شعار سال

 تاسیس اندیشکده در دفاتر استانی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها

 

 علی ستاره درخشان از خودگذشتگی

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  0۱:3۵ - ایستار نیوز

رفسنجان در ادامه دیدار با ستاره های شهرستان به سراغ  دانشگاهی جهادبه گزارش ایستار، به دعوت مجموعه 

فتیم که از مادر جوان خود که بر اثر فشارهای عصبی ساله در یکی از روستاهای حومه شهر ر16یک نوجوان 

 سمت چپ بدنش فلج شده است پرستاری می کند

 

 همت جهاد دانشگاهی یزد برای ایجاد اشتغال

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  04:11 - خبر یزد

https://www.iscanews.ir/news/1110149/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7
https://snn.ir/fa/news/962372/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://shoaresal.ir/fa/news/358634/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://istarnews.ir/5662/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%DA%AF%DB%8C/
https://www.yazd-online.ir/Fa/News/207960/%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
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 -خبر یزد 

 

 و پایانی/ ۴ش بخ-/راهکارهای محققان برای نجات کشور از اَبر مشکل کم آبی

جلوگیری از یک سرنوشت تلخ!/ با استفاده از ظرفیت های موجود می توان جلوی ضرر را 

 گرفت

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  03:۹3 - ایسنا

علاوه بر آن در برنامه ششم توسعه متناسب با مأموریتی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی 

 جهادمأموریت برای  ۲و شورای رهبری نقشه جامع علمی کشور تصویب شده است، 

تعیین شده که مأموریت اول آن انتقال فناوری در مقابل واگذاری بخشی از بازار  دانشگاهی

در کنار سایر بخش های فناورانه  دانشگاهی جهاداخت داخل است و بر این اساس به خارجی ها و ارتقای س

کشور، طراحی و ساخت سیستم های آب شیرین کن ها را به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم در دستور 

 کار خود قرار داده است

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  03:۹۵ - آرمان اقتصادی

 لوگیری از یک سرنوشت تلخ!/ با استفاده از ظرفیت های موجود می توان جلوی ضرر را گرفتج

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  04:11 - فصل تجارت

 جلوگیری از یک سرنوشت تلخ!/ با استفاده از ظرفیت های موجود می توان جلوی ضرر را گرفت

 

 آنا گزارش می دهد؛

https://www.isna.ir/news/00061758630/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86
https://armaneghtesadi.com/665118/1400/06/17/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2/
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/518996/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
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 ندایمنی در برابر آتش با محصول ایرانی/ محققان پارچه دیرسوز ساخت

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  00:06 - آنا

واحد صنعتی امیرکبیر موفق به تولید  دانشگاهی جهادحال محققان گروه مهندسی نساجی 

 ه دیرسوز شده اندو بومی سازی البس

 

 رویداد شتاب مدیریت پسماند سیرجان به مرحله پیش داوری رسید

 1400شهریور  16سه شنبه  23:۹۹ - ایسنا

ا بتوانند نظر سرمایه گذاران را جلب نمایند با ایده هایی که جزو سه ایده برتر نباشند ام

 دانشگاهی جهادحمایت آن ها در مرکز نوآوری مدیریت پسماندهای معدنی و صنعتی 

 سیرجان مشغول خواهند شد و ایده نهایی خود را اجرایی خواهند نمود

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  0۱:10 - جهاد دانشگاهی کشور

 ه پیش داوری رسیدرویداد شتاب به مرحل

 

 ناصرخسرو از زیلو چه گفته است؟

 1400شهریور  16سه شنبه  21:02 - توریسم آنلاین

https://www.ana.press/news/606030/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400061612348/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://kerman.acecr.ac.ir/fa/news/35579/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.tourismonline.co/news/107539/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
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سال قبل از زیلو که امروز  1000ناصرخسرو جهانگرد و فیلسوف بزرگ فارسی زبان 

 دستبافته جهانی میبدی ها در استان یزد است، یاد کرده است ...

 

 دیدار استاندار کرمان با خانواده شهید مرتضوی زاده

 1400شهریور  16سه شنبه  1۱:01 - جام جم

مسئول اطلاعات سپاه کرمان،مدیرکل دفتر سیاسی و انتظامی استانداری کرمان،موسس 

و جهاد سازندگی  دانشگاهی جهادهیات گزینش استان کرمان،فعالیت های مرکزی در 

 لیت های این شهید والامقام استبرخی از مسئو

 

 براساس تفاهم نامه همکاری با کانون بازنشستگان این بانک صورت می گیرد

 برنامه جهاد دانشگاهی برای آموزش و توانمندسازی پرسنل بانک مسکن

 1400شهریور  16سه شنبه  1۲:4۲ - روزنامه بازار کار

و کانون بازنشستگان بانک مسکن تفاهم نامه  جهاددانشگاهیمعاونت آموزش و کارآفرینی 

ای را امضا کردند که بر اساس آن پرسنل و خانواده های این بانک از برنامه های مختلف 

 ، کاریابی و توانمندسازی بهره مند می شوندآموزشی

 

https://jamejamonline.ir/fa/news/1336154/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347578/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%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%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
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 طیبی در گفت وگو با آنا:

 پژوهش در کشور مأموریت محور نیست

 1400شهریور  16سه شنبه  16:4۵ - آنا

در حال حاضر بسیاری از پژوهشگاه های بین المللی به همکاری با رویان یا دیگر پژوهشکده 

فین تمایل دارند؛ اما در کارهای تحقیقاتی مشترک هر یک از طر دانشگاهی جهادهای 

 بخشی از هزینه ها را پرداخت می کند

 

فراخوان دعوت به همکاری در بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی 

 ایران

 1400شهریور  16سه شنبه  16:26 - جهاد دانشگاهی کشور

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

همکاری در پروژه تحقیقاتی بانک میکروارگانیسم ها و کلکسیون های  این فراخوان جهت

 بانک است

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  0۵:03 - ایسنا

 دعوت به همکاری در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  0۵:0۲ - برخط نیوز

 ستی ایراندعوت به همکاری در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زی

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  14:22 - خوزنا

 دعوت به همکاری در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

https://www.ana.press/news/605948/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://acecr.ac.ir/fa/news/35577/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%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-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400061712475/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.barkhat.news/technology/163107570293/invitation-to-cooperate-in-the-national-center-for-genetic-and-biological-resources-of-iran
http://www.khoozna.ir/view-115614-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1%20%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
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 چند خبر کوتاه از استان یزد

 1400شهریور  16سه شنبه  1۹:46 - ایرنا

گاه رویان، نماینده اردکان در یزد براساس توافقی چهارجانبه با پژوهش جهاددانشگاهی

مجلس و پژوهشکده مواد نوین سرامیکی متعهد به راه اندازی مرکز تحقیقات مهندسی 

بافت در این شهرستان با هدف انجام فعالیت های علمی و پژوهشی ، آموزشی و خدمات 

 تخصصی با محوریت سرطان، دیابت و از این قبیل امور شد

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  0۱:11 - خبر یزد

 چند خبر کوتاه از استان یزد

 

 انعقاد تفاهم نامه جهاد دانشگاهی واحد اصفهان و آموزش و پرورش استان

 1400هریور ش 16سه شنبه  1۹:3۲ - جهاد دانشگاهی کشور

 جهادرییس  -واحد اصفهان، مهدی ژیان پور دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

و آموزش  دانشگاهی جهادواحد اصفهان در این آیین اظهار کرد: فصل مشترک  دانشگاهی

 پرورش مفهوم امید است

 

https://www.irna.ir/news/84463089/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://www.yazd-online.ir/Fa/News/207923/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
http://isfahan.acecr.ac.ir/fa/news/35575/%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-%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%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 روش های تربیتی از دیدگاه امام نقی )ع(

 1400شهریور  16سه شنبه  1۹:10 - میهن نوین

...  14۵، صدانشگاهی جهاددر اسلام، سید احمد احمدی، نشر اصول و روش های تربیت 

 اشاره 

بی تردید اگر بخواهیم شاهد یک تربیت صحیح وایده آل و پربازده در جامعه اسلامی باشیم، 

می بایست از شیوه ها و روش های تربیتی مناسب که مطابق با موازین و راهکار های عقلی و شرعی است، 

 بهره جویی کنیم

 

 ش تخصصی مناسبی به نیروهای محیط بانی داده نمی شودآموز

 1400شهریور  16سه شنبه  14:۹۲ - جهاد دانشگاهی کشور

در آغاز این گفت و گو علی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان 

روند آموزش های محیط بانی، شکل گیری مرکز آموزش محیط بانی و نحوه  جهانی به

آموزش به محیط بانان پرداخت و گفت: جامعه نیاز دارد که کمی تخصصی تر به موضوع 

 محیط بانی نگاه کند، آموزش ها باید تخصصی تر و منظم تر برگزار شوند

 

 کاهش آتش سوزی در جنگل ها شودبرنامه جامع اطفای حریق برای هر منطقه میتواند باعث 

 1400شهریور  16شنبه  سه 14:۹۲ - جهاد دانشگاهی کشور

https://mihannovin.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%82%DB%8C-%D8%B9/
http://isojd.ac.ir/fa/news/2608/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://isojd.ac.ir/fa/news/2610/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 

 

 

 

24۵ 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

حسین بدری پور به معرفی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان 

کوتاهی از موقعیت جغرافیایی، ویژگی های اکولوژیک، تفاوت های زاگرس شمالی و جنوبی 

و سپس پیشینه اقدامات دولت در مدیریت جنگل های زاگرس با هدف افزایش راندمان 

و همچنین اجرای طرح هایی همچون طرح کنترل و مقابله با پدیده خشکسالی در  1341ل از سال تولید ذغا

 و اقدامات شاخص طی دو دهه گذشته پرداخت 13۵2سال 

 

 درصد تعاونی های استان قزوین غیرفعالند 12

 1400شهریور  16سه شنبه  14:31 - خبرگزاری تسنیم

به راه اندازی سامانه جامع تعاون برای شفافیت و تسریع در ساماندهی امور  وی همچنین

طراحی و راه اندازی  دانشگاهی جهادتعاونی های اشاره کرد و افزود: این سامانه با همکاری 

 خواهد شد و قزوین یازدهمین استانی خواهد بود که به این سامانه مجهز می شود

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  16سه شنبه  1۹:31 - خبر فوری

 درصد تعاونی های استان قزوین غیرفعال هستند ۲۹

 

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان:

آموزش هزار نفر ساعت  ۴5تعاونی برتر گلستان تجلیل شدند/ برگزاری سالانه بیش از  ۱1

 برای تعاونی ها

 1400شهریور  16سه شنبه  14:2۲ - شبستان

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/16/2567504/75-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF
https://www.khabarfoori.com/detail/2870739
http://shabestan.ir/detail/News/1092245


 

 

 

 

2۹0 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

هزار نفر ساعت  40مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان بیان کرد: سالانه بیش از 

، اتاق دانشگاهی جهادوزشی، آموزش با هدف توسعه دانش تعاون از طریق موسسات آم

تعاون، بنیاد توسعه کارآفرینی برای تعاونگران و هیئت مدیره و اعضای تعاونی ها برگزار 

 می شود

 

 نماینده ولی فقیه در استان سمنان:

 سرآغاز پیشرفت های علمی کشور با جهاددانشگاهی بوده است

 1400شهریور  16سه شنبه  14:11 - ایسنا

حجت الاسلام و المسلمین مرتضی مطیعی در دیدار با رئیس، معاونین و جمعی از مدیران 

استان سمنان گفت: سر آغاز و شروع بسیاری از کارهای پژوهشی و علمی  جهاددانشگاهی

 بوده است جهاددانشگاهیکشور توسط 

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  16سه شنبه  1۹:10 - جهاد دانشگاهی کشور

تلاش شایان جهاددانشگاهی برای پیشرفت علمی/ شروع بسیاری از کارهای پژوهشی و علمی کشور توسط این 

 نهاد

 1400شهریور  16سه شنبه  1۲:00 - ایرنا

 امام جمعه سمنان: ظرفیت جهاددانشگاهی در توسعه استان به کار گرفته شود

 

 رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان:

 ای کمک به دولت برعهده بگیردجهاددانشگاهی می تواند مسوولیت های بزرگی را بر

https://www.isna.ir/news/1400061612036/%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%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%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://acecr.ac.ir/fa/news/35571/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%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-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84463369/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%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-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87


 

 

 

 

2۹1 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 1400شهریور  16سه شنبه  14:0۵ - ایسنا

ه در استان و امام جمعه سمنان گفت: حسن رهایی در دیدار با نماینده ولی فقی

به عنوان نهاد انقلابی با رویکرد نهاد توسعه ای و پلی بین جامعه و دانشگاه  جهاددانشگاهی

مرداد سال  16به دستور حضرت امام خمینی)ره( و مصوبه شورای عالی انقلابی فرهنگی در 

 تشکیل شد 13۹۵

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  16سه شنبه  14:21 - جهاد دانشگاهی کشور

 دولت برعهده بگیرد جهاددانشگاهی می تواند مسوولیت های بزرگی را برای کمک به

 

 طرح نوآورانه در مرکز نوآوری و شتابدهی جهاددانشگاهی بجنورد 1پذیرش 

 1400شهریور  16شنبه سه  14:0۵ - ایسنا

 

رحمانی گفت: با توجه به انعقاد تفاهم نامه جهادانشگاهی استان با پارک علم و فناوری و 

همچنین با حمایت های سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان)ستفا( 

خوردار ، طرح های پذیرش شده از حمایت های مالی در قالب کمک بلاعوض و تسهیلات برجهاددانشگاهی

 خواهند شد

  سایت دیگر: ۱

 0140شهریور  16سه شنبه  1۹:24 - جهاد دانشگاهی کشور

 طرح نوآورانه در مرکز نوآوری و شتابدهی جهاددانشگاهی خراسان شمالی ۵پذیرش 

 

https://www.isna.ir/news/1400061612033/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87
http://sem.acecr.ac.ir/fa/news/35567/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400061612034/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%DB%B9-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/35572/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%DB%B9-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D9%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%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 دیدار رئیس و معاونین جهاددانشگاهی استان با نماینده ولی فقیه در استان سمنان

 1400شهریور  16سه شنبه  14:0۲ - ایسنا

 انتهای پیام

 

 رئیس جهاددانشگاهی فارس:

 مدیر انقلابی زمینه خدمت را ایجاد می کند

 1400شهریور  16سه شنبه  14:01 - ایسنا

 ابیگری انجام می شود،استان فارس از برخی از رفتارها که به نام انقل جهاددانشگاهیرئیس 

انتقاد و اضافه کرد: نکته مهمی که باید در انتخاب مدیران مدنظر قرار دهیم، بحث 

شایستگی است و باید فردی را انتخاب کرد که شایستگی، تخصص و تعهد لازم را برای 

 پذیرش مسئولیت داشته باشد

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  16سه شنبه  14:32 - تابناک فارس

 فسادستیزی و مبارزه با اختلاس و رانت، جزو شاخص های اولیه انقلابی گری است

 1400شهریور  16سه شنبه  14:33 - جهاد دانشگاهی کشور

 مدیر انقلابی زمینه ساز خدمت در جامعه است

 

 امکان سنجی بهره برداری از ضایعات و پسماندهای جامد تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس

https://www.isna.ir/news/1400061612027/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%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-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1
https://www.isna.ir/news/1400061612019/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.tabnakfars.ir/fa/news/991976/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://fars.acecr.ac.ir/fa/news/35570/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 1400شهریور  16سه شنبه  13:3۱ - جهاد دانشگاهی کشور

ر با استان هرمزگان، محمد دل پسند در دیدا جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

شهروز شجاعی مدیرعامل شرکت تامین و توسعه زیرساخت خلیج فارس، با اشاره به اینکه 

استان می تواند در حوزه تصفیه آب و فاضلاب شهر بندرعباس همکاری  جهاددانشگاهی

می تواند مطالعه و پژوهشی در راستای شناسایی  جهاددانشگاهیلازم را با این شرکت داشته باشد، افزود: 

ده های نوظهور در تصفیه خانه آب و فاضلاب شهر بندرعباس به منظور بررسی کارایی تصفیه خانه مذکور آلاین

 در کاهش و حذف آن ها به شرکت تامین و توسعه زیرساخت خلیج فارس ارائه کند

 

 مدیرکل تعاون و کار گلستان مطرح کرد:

 ر گرفته شودخط اعتباری ویژه برای تعاونی ها در بانک توسعه تعاون در نظ

 1400شهریور  16سه شنبه  13:02 - ایسنا

هزار نفر ساعت آموزش از طریق موسسات  40مازندرانی بیان کرد: سال گذشته بیش از 

 و دانشگاهی جهادموزشی، آ

 

 در قالب وبینار علمی بررسی می شود؛

 مشاوره ژنتیک و نقش آن در جلوگیری از تولد فرزند نابهنجار

 1400شهریور  16سه شنبه  12:۹4 - آنا

http://jdhor.acecr.ac.ir/fa/news/35563/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://www.isna.ir/news/1400061611924/%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87
https://www.ana.press/news/605956/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1
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با محورهای تشخیص بیماری های مادرزادی،  دانشگاهی جهادتیک ناصر کلهر مشاور ژن

علل برخی بیماری های ارثی، مشاوره ژنتیک، بررسی شجره نامه ها و شناسایی فرد بیمار 

 این دوره را تدریس می کند

 

 براساس توافق نامه چهارجانبه با جهاددانشگاهی یزد؛

 شود مرکز تحقیقات مهندسی بافت اردکان راه اندازی می

 1400شهریور  16سه شنبه  12:1۱ - ایسنا

براساس این توافق که در محل پژوهشگاه رویان به امضای محمدرضا دشتی اردکانی 

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، عبدالحسین شاهوردی رئیس پژوهشگاه 

استان یزد و سیدحسین میرحسینی  دانشگاهی جهادویان، فاطمه سعادتجو رئیس سازمان ر

رئیس پژوهشکده مواد نوین سرامیکی رسید، طرفین برای اجرایی شدن مفاد همکاری جهت راه اندازی مرکز 

 تحقیقات مهندسی بافت موافقت کردند

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  16سه شنبه  13:0۵ - خبر یزد

 مرکز تحقیقات مهندسی بافت اردکان راه اندازی می شود

 1400شهریور  16سه شنبه  16:2۲ - جهاد دانشگاهی کشور

 راه اندازی مرکز تحقیقات مهندسی بافت اردکان با همکاری جهاددانشگاهی یزد

 

مهم ترین رویکرد در تدوین برنامه ی هفتم جهاد دانشگاهی، تعریف فعالیت شاخص برای هر 

 اسب با ظرفیت های واحد و نیارهای منطقه ای استواحد متن

https://www.isna.ir/news/1400061611844/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%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.yazd-online.ir/Fa/News/207834/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/35576/%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%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
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 1400شهریور  16سه شنبه  12:0۲ - جهاد دانشگاهی کشور

آذربایجان غربی دکتر مهدی باصولی در جریان  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

اظهار کرد:  جهاددانشگاهیاین بازدید با اشاره به تاثیرگذاری کرونا بر فعالیت واحدهای 

 داشته ولی دانشگاهی جهادزشی واحدهای هرچند کرونا تاثیر به سزایی بر فعالیت های امو

واحد آذربایجان غربی همانند سایر واحدها تلاش شده است با استفاده راهکارهای مختلف،  دانشگاهی جهاددر 

 اسیب پذیری کنترل و مدیریت شود

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  16سه شنبه  12:3۵ - ایسنا
 معاون هماهنگی و امور مجلس جهادانشگاهی در واحد آذربایجان غربی

 مهم ترین رویکرد در تدوین برنامه ی هفتم جهاد دانشگاهی، تعریف فعالیت شاخص برای هر واحد است

 1400شهریور  16سه شنبه  12:۹۹ - برخط نیوز

 در تدوین برنامه ی هفتم جهاد دانشگاهی، تعریف فعالیت شاخص برای هر واحد است مهم ترین رویکرد

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  0۵:42 - روزنامه بازار کار
 معاون هماهنگی و امور مجلس جهادانشگاهی تاکید کرد:

 در تدوین برنامه ی هفتم این نهاد دنبال می کنیم تعریف فعالیت شاخص برای هر واحد جهاد دانشگاهی را

 

 به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی زنجان محقق می شود؛

 برگزاری همایش آنلاین تغذیه، طب ایرانی و کرونا در زنجان

 1400شهریور  16سه شنبه  11:20 - ایسنا

 جهاددانشگاهیهمایش آنلاین تغذیه، طب ایرانی و کرونا که به همت معاونت فرهنگی 

استان زنجان و همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان با محوریت بایدها و نبایدهای تغذیه 

 نای و طب مکمل برای پیشگری، درمان و دوران نقاهت کرونا با ارائه کاربردی ترین فنو

و برنامه های تغذیه ای، رژیمی و مزاجی، ارائه مهم ترین و اثربخش ترین متدها برای پیشگیری کرونا و افزایش 

 ایمنی، ارائه برنامه های غذایی، دمنوش، رایحه درمانی و 

http://agh.acecr.ac.ir/fa/news/35553/%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%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%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400061611887/%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%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%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA
https://www.barkhat.news/technology/163100304447/the-most-important-approach-in-compiling-the-seventh-plan-of-university-jihad-is-to-define-the-index-activity-for-each-unit
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/347585/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%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%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.isna.ir/news/1400061611764/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
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  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  16سه شنبه  1۱:۹۵ - زنجان سحر

 برگزاری همایش آنلاین تغذیه، طب ایرانی و کرونا در زنجان

 

 جهاددانشگاهی EMMتدوین نظام نامه 

 1400شهریور  16سه شنبه  11:1۱ - دانشگاهی کشور جهاد

علوم پزشکی شهیدبهشتی، حمید حمزه زاده  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

سرپرست این واحد سازمانی عنوان کرد: تمام تلاش و ظرفیت های موجود را بسیج می 

عال اساتید و کنیم تا سندی جامع و شایسته تدوین نماییم و در این مسیر از حضور ف

مدیران گروه های آموزشی و پژوهشی مرتبط در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در کارگروه تخصصی 

 بهره مند خواهیم بود

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  0۵:12 - اایسن

جهاد دانشگاهی/پروژه ارزیابی بهداشت،ایمنی و محیط زیست مشاغل خانگی اجرا می ECsتدوین نظام نامه 

 شود

 1400شهریور  1۱پنجشنبه  21:21 - خوزنا

 جهاد دانشگاهیECsتدوین نظام نامه 

 

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

 1400شهریور  16سه شنبه  10:4۱ - جهاد دانشگاهی کشور

https://zanjansahar.ir/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87%D8%8C-%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://acecr.ac.ir/fa/news/35547/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-hse-%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/1400061813326/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-HSE%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%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%88
http://www.khoozna.ir/view-115737-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20HSE%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.html
http://acecr.ac.ir/fa/news/35541/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%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-%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
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گلستان؛ دکتر محسن قلی پور گفت:مهم ترین  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

گلستان در دست اقدام دارد، توسعه  جهاددانشگاهی برنامه ای که حوزه پژوهش و فناوری

کشت و فرآوری گیاهان دارویی در سطح استان گلستان است و این موضوع جزو برنامه 

 استان است جهاددانشگاهیهای مصوب برنامه ششم توسعه حوزه پژوهش 

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  03شنبه  0۵:4۲ - ایسنا

 بازدید نماینده مردم شرق گلستان از روند پیشرفت دهکده گیاهان دارویی استان

 

 نفر در مرکز واکسیناسیون جهاددانشگاهی 0255واکسیناسیون بیش از 

 1400شهریور  16سه شنبه  10:26 - جهاد دانشگاهی کشور

علوم پزشکی تهران، امیر لله گانی مدیر درمان  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

علوم پزشکی تهران گفت: همانطور که در خبرها اعلام شد، در راستای  اددانشگاهیجه

در واحد علوم  جهاددانشگاهیمسوولیت اجتماعی این سازمان، اولین مرکز واکسیناسیون 

 پزشکی تهران آغاز به کار کرده است

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  16سه شنبه  13:21 - ایسنا
 مدیر درمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران خبر داد

 نفر در مرکز واکسیناسیون جهاد دانشگاهی 6۹00واکسینه کردن بیش از 

 1400شهریور  16سه شنبه  13:2۱ - برخط نیوز

 نفر در مرکز واکسیناسیون جهاد دانشگاهی 6۹00واکسینه کردن بیش از 

 

https://www.isna.ir/news/1400070301075/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%87%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
http://acecr.ac.ir/fa/news/35540/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%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
https://www.isna.ir/news/1400061611964/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%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
https://www.barkhat.news/technology/16310050283/vaccinating-more-than-6-500-people-at-the-university-jihad-vaccination-center
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 هاد دانشگاهی استان کرمانافزایش همکاری مرکز خدمات و ج

 1400شهریور  16سه شنبه  10:21 - مرکز خدمات حوزه های علمیه

به گزارش روابط عمومی مرکز خدمات حوزه های علمیه استان کرمان، حجت الاسلام و المسلمین محبی فر 

استان کرمان دیدار و برای گسترش  دانشگاهی جهادمات استان و دکتر بازمانده رئیس مدیرکل مرکز خد

 همکاری دو نهاد تفاهم نامه همکاری امضا کردند

 

 وبینار در مسیر کارآفرینی دانش بنیان در جهاددانشگاهی برگزار شد

 1400شهریور  16سه شنبه  0۵:۹1 - جهاد دانشگاهی کشور

استان کهگیلویه وبویراحمد، رضا لطفی، عضو  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

د: بهره شهریورماه در این وبینار اظهار کر 16هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد امروز، 

هایی از گنجینه های ناب اسلام در مسیر کارآفرینی این قابلیت عظیم را دارد که ما را در 

 این مسیر از کشورهای غربی جلوتر ببرد

 

 امضای تفاهم نامه همکاری مرکز خدمات حوزه و جهاد دانشگاهی استان بوشهر

 1400شهریور  16سه شنبه  0۵:36 - مرکز خدمات حوزه های علمیه

به گزارش روابط عمومی مرکز خدمات حوزه علمیه استان بوشهر، حجت الاسلام امیری مدیر کل این مرکز و 

و برای گسترش همکاری دو مجموعه تفاهم نامه همکاری  استان دیدار دانشگاهی جهاددکتر احمدزاده رئیس 

 امضا کردند

http://csis.ir/news/40629-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86.html
http://kba.acecr.ac.ir/fa/news/35536/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%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
http://csis.ir/news/40626-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85.html
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 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

 

 افزایش نقش آفرینی دانشجویان در دانشگاه ها با حضور و حمایت جهاد دانشگاهی

 1400شهریور  16سه شنبه  0۵:33 - ایسنا

شهریورماه در نشست دبیران و مدیران اجرایی سازمان  1۹مجتبی غلامی روز دوشنبه 

 جهاددانشگاهیاستان اظهار کرد:  دانشگاهی جهاددانشجویان استان مرکزی با مسئولان 

کرده و در زمینه های فعالیت خود را آغاز  ۹۵به عنوان یک نهاد عمومی انقلابی از سال 

فرهنگی، آموزشی و پژوهشی توانسته تا به امروز برنامه ها و فعالیت های خوبی را اجرایی کند و تشکیل سازمان 

 از جمله این اقدامات است جهاددانشگاهیدانشجویان طبق برنامه ششم توسعه 

 

 از ابتدای سال جاری تاکنون صورت گرفت

 خانگی در خراسان جنوبی مجوز فعالیت های مشاغل ۴۸صدور 

 1400شهریور  16سه شنبه  0۵:2۵ - شبستان

غلامرضا اشرفی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در بیرجند اظهار داشت: طرح 

کار و رفاه اجتماعی استان و  ملی توسعه مشاغل خانگی به کارفرمایی اداره کل تعاون،

به عنوان نهاد توسعه ای و مداخله گر در حوزه اشتغال در حال  جهاددانشگاهیتوسط 

 انجام است

  سایت دیگر: ۱

 1400شهریور  16سه شنبه  14:۹6 - ایلنا
 مدیر کل کار خراسان جنوبی خبرداد؛

 درصدی اعتبارات مشاغل خانگی در استان 100فرصت شغلی حاصل جذب  ۲02

https://www.isna.ir/news/1400061511144/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%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%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://shabestan.ir/detail/News/1092050
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-91/1127947-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 سرباز توسط جهاد دانشگاهی اردبیل در طرح ملی سرباز ماهر ۴55هزار و  ۳آموزش 

 1400شهریور  16سه شنبه  0۵:1۱ - جهاد دانشگاهی کشور

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

سرباز وظیفه)آجا،  4۱0خبر افزود: با احتساب مراحل اول و دوم این طرح که یک هزار نفر و 

ناجا و سپاه( دوره های آموزشی و توانمندسازی را با موفقیت گذرانده اند مجموع بهره 

 نفر رسیده است 400زار و مندان از خدمات آموزشی این طرح در استان به سه ه

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  10:1۲ - ایسنا
 رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل خبرداد:

 سرباز توسط جهاد دانشگاهی اردبیل در طرح سرباز ماهر 400ر و هزا 3آموزش 

 1400شهریور  30سه شنبه  11:40 - پایگاه خبری خاورستان

 سرباز توسط جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی در طرح سرباز مهارت 4100آموزش 

 1400شهریور  30سه شنبه  11:42 - شبستان
 رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی خبر داد؛

 سرباز خراسان جنوبی در طرح سرباز مهارت 4100آموزش 

 

 اهدای تندیس فداکاری به خانواده شهید مدافع سلامت در رفسنجان+ تصاویر

 1400شهریور  16سه شنبه  0۵:1۱ - خانه خشتی

http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/35534/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%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%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-
https://www.isna.ir/news/1400061712568/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%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%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2
http://www.khavarestan.ir/news/102472/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-4100-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%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%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://shabestan.ir/detail/News/1096821
https://www.khanehkheshti.com/188559/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF/
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به گزارش خانه خشتی؛ ویژه برنامه تکریم از خانواده معزز شهدا و اهدای تندیس فداکاری 

علی اسماعیلی ندیمی به خانواده زهرا حسن رمضانی شهید راه سلامت با حضور دکتر 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی، نائب رئیس شورای شهر ، ریاست بیمارستان علی بن ابیطالب 

 در محل سالن کنفرانس بیمارستان برگزار شد دانشگاهی جهاد)ع( و جمعی از پرسنل به همت مرکز آموزشی 

 

 وبینار تخصصی اقتصاد بازار و تولیدات مشاغل خانگی

 1400شهریور  16سه شنبه  0۵:12 - جهاد دانشگاهی کشور

استان کردستان: وبینار تخصصی اقتصاد بازار و  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

تولیدات مشاغل خانگی با حضور اساتید و کارآفرینان این حوزه به صورت مجازی توسط 

 استان کردستان برگزار شد جهاددانشگاهی حوزه اشتغال

 

 کرسی آزاداندیشی به عنوان تشکیل و توسعه تعاونیها چالش ها و راهکارها

 1400شهریور  16سه شنبه  0۱:۹۲ - جهاد دانشگاهی کشور

گلستان،در کرسی آزاد اندیشی دکتر محمد  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

رهبری قائم مقام مدیر کل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گلستان گفت: یکی از 

ی با کار گروهی و مفهوم تعاون علل ضعف و شکست کسب و کارها در ابتدای راه بیگانگ

 است

 

http://krd.acecr.ac.ir/fa/news/35533/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://golestan.acecr.ac.ir/fa/news/35531/%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%87%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
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 ناصرخسرو از زیلو چه گفته است؟

 1400شهریور  16سه شنبه  0۱:3۲ - برخط نیوز

... 

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  16سه شنبه  0۱:3۲ - ایسنا

 ؟ناصرخسرو از زیلو چه گفته است

 1400شهریور  16سه شنبه  12:۹۵ - خبر یزد

 ناصرخسرو از زیلو چه گفته است؟

 1400شهریور  1۲چهارشنبه  ۲10:3 - گردشبان

 ناصرخسرو از زیلو چه گفته است؟

 

 ایده و استارت آپ های نانو بایو فناوری فراخوانده شدند

 1400شهریور  16سه شنبه  0۱:32 - ایسنا

و شتابدهی نانوبیوفناوری پژوهشگاه علوم پایه کاربردی  به گزارش ایسنا ، مرکز نوآوری

شهید بهشتی، سومین فراخوان پذیرش ایده و استارت آپ نانو بیوفناوری،  دانشگاهی جهاد

 محیط زیست، صنایع غذایی و ازدیاد برداشت نفت را اعلام کرد

  سایت دیگر: ۴

 1400شهریور  16سه شنبه  0۱:34 - برخط نیوز

 ایده و استارت آپ های نانو بایو فناوری فراخوانده شدند

 4001شهریور  16سه شنبه  0۵:0۲ - ۲۴اقتصاد 

 فراخوان پذیرش ایده و استارت آپ نانوبیوفناوری

 1400شهریور  16سه شنبه  11:13 - ایرنا

https://www.barkhat.news/art/163098756870/what-did-nasser-khosrow-say-about-zillow
https://www.isna.ir/news/1400061611547/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yazd-online.ir/Fa/News/207829/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
http://gardeshban.ir/fa/news/44682/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400061611540/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/163098738215/nano-biotechnology-ideas-and-startups-were-called
https://eghtesaad24.ir/fa/news/123854/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%BE-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84462914/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 نوبیوفناوری، محیط زیست،صنایع غذایی ونفتفراخوان ایده و استارتاپ های نا

 1400شهریور  16سه شنبه  11:1۹ - آقای خبر

 فراخوان ایده و استارتاپ های نانوبیوفناوری، محیط زیست،صنایع غذایی ونفت

 

 مردم بیجار از خدمات درمانی جهاددانشگاهی بهره خواهند برد

 1400شهریور  16سه شنبه  0۲:4۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 با جهاددانشگاهیاستان کردستان در دیدار مدیر  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 جهاددانشگاهیمدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیجار موضوع راه اندازی درمانگاه 

 مورد بحث و بررسی قرار گرفت 

 

 تأمین نیازهای بدن و داشتن پوستی سالم و شاداب با آلوئه ورا

 1400شهریور  16سه شنبه  0۲:40 - ایسنا

، تجزیه ترکیبات آلوئه دانشگاهی جهادمی پژوهشکده گیاهان دارویی به گزارش روابط عمو

ورا نشان می دهد، این گیاه، اسیدهای آمینه ضروری و مشابه بدن را می سازد و نوشیدن 

مداوم و منظم آن، به واسطه تأمین طبیعی اسیدهای آمینه ضروری بدن، باعث حفظ 

 سلامتی می شود

  سایت دیگر: ۳

 1400شهریور  16سه شنبه  0۲:43 - برخط نیوز

 تأمین نیازهای بدن و داشتن پوستی سالم و شاداب با آلوئه ورا

https://aghayekhabar.ir/blog/2021/09/07/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C/
http://krd.acecr.ac.ir/fa/news/35523/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%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%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400061611510/%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://www.barkhat.news/technology/163098420861/meet-the-needs-of-the-body-and-have-healthy-and-fresh-skin-with-aloe-vera
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 1400شهریور  16سه شنبه  0۲:۹6 - اقتصاد آنلاین

 داشتن پوستی سالم و شاداب با آلوئه ورا

 1400شهریور  16سه شنبه  1۹:43 - خوزنا

 تأمین نیازهای بدن و داشتن پوستی سالم و شاداب با آلوئه ورا

 

 در یک مطالعه بررسی شد

 وضعیت نوبت دهی در مطب پزشکان

 1400شهریور  16سه شنبه  03:36 - ایسنا

در انجام این تحقیق، افسون آیین پرست، فرانک فرزدی و علی اصغر حائری مهریزی؛ 

 ،دانشگاهی جهادت پژوهشکده علوم بهداشتی پژوهشگران مرکز تحقیقات سنجش سلام

 مشارکت داشتند

  سایت دیگر: ۲

 1400شهریور  16سه شنبه  11:۹۲ - اکو بورس

 وضعیت نوبت دهی در مطب پزشکان

 1400شهریور  16سه شنبه  14:22 - خوزنا

 وضعیت نوبت دهی در مطب پزشکان

  

https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-559962
http://www.khoozna.ir/view-115502-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%AF%D9%86%20%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%20%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D9%88%20%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%D8%A7.html
https://www.isna.ir/news/00061760863/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A8-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://ecobourse.ir/17507/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A8-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://www.khoozna.ir/view-115498-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B7%D8%A8%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86.html
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 ابر کلمات

 

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



 

 

 

 

266 

 بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم شهریورماه جهاددانشگاهی 

   1400شهریور ماه  31تا  16

  

 های منتشر کننده خبرایتس

 

 اند.تر نشان داده شدهاند بزرگهایی که خبرهای بیشتری داشتهدر شکل زیر، سایت

 

 


