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 مقدمه:

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

گیرند؛ در همین راستا اداره کل روابط عمومی اخبار بهره میهای هوشمند رصد و پایش از 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

 .های واحدهای سازمانی این نهاد در سراسر کشور بپردازدعمومی مختلف و بازتاب فعالیت روابط

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

 سیر آینده باشد.شده و هم نشان دهنده م

  410مورد بررسی قرار گرفت و  (1400مهر ماه  30تا  16مهر ماه) دومنیمه  در این بولتن اخبار

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

 مشخص شدند.

فرهنگ و  ریمشاور وزبه عنوان خوشخو  یمانیا نیمحمدحسدر این بولتن خبر انتصاب دکتر 

بیشترین بازدید و بازنشر را داشت. خبری در رابطه با خواص گیاهان دارویی و  یارشاد اسلام

 جزء پربازدیدترین اخبار بودند. نیز  یفداکار یمل سیتند یاعطا نییآ نیازدهمیفراخوان 

، نخوزستاها استاندهد که نیز نشان می یاستان یها تیمنتشر شده در سا یآمار نسبت خبرها

  اند.هایشان منتشر کردهرها را در سایتبیشترین خگیلان و قم 

 نیز بیشترین خبر، بازنشر و بازدید خبر و ایکنا صدا و سیما ایرنا، های ایسنا،خبرگزاریهمچنین 

 را در رابطه با جهاددانشگاهی داشتند.
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 بخش اول: عناوین و متن خبرها

 

 به همت خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( قم،

 نشست کودکان و رسانه های نوین برگزار می شود

 1400مهر  30جمعه  22:20 - ایسنا

این نشست در راستای فعالیت های علمی و فرهنگی و ترویجی خبرگزاری ایسنا قم و در 

واحد استان قم برگزار می  جهاددانشگاهیقالب سلسله نشست های کافه فرهنگ و اندیشه 

 شود

 

 مادر شدن یکی از مولفه های سلامت زنان است

 1400مهر  30جمعه  14:4۱ - ایسنا

درصدی ویزیت های اولیه در مرکز درمان ناباروری  40سلیمانی در انتها از وجود تخفیف 

 قم به مدت یک هفته خبر داد دانشگاهی جهاد

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  30جمعه  14:4۱ - برخط نیوز

 مادر شدن یکی از مولفه های سلامت زنان است

https://www.isna.ir/news/1400073021890/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400073021780/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.barkhat.news/social/163490136924/becoming-a-mother-is-one-of-the-components-of-women-s-health
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 آینده مشاغل و مشاغل آینده

 1400مهر  30جمعه  12:۱3 - سینا

آینده "گفتنی است؛پانزدهمین نشست از سلسله نشست های علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده با موضوع 

و با همکاری  جهاددانشگاهیبه همت معاونت آموزش و کارآفرینی  "مشاغل و مشاغل آینده حوزه منابع انسانی

 واحد صنعتی اصفهان برگزار شد ددانشگاهیجها

 

 کارگاه آموزشی آشنایی با فنون و روش شناسی مناظره در گیلان برگزار شد

 1400مهر  30جمعه  12:12 - ایکنا

به گزارش ایکنا از گیلان، در آستانه برگزاری مرحله استانی دهمین دوره مسابقات ملی 

مهر کارگاه آموزشی آشنایی با  2۱مناظره دانشجویان ایران در استان گیلان، روز گذشته، 

استان گیلان و  جهاددانشگاهیوی سازمان دانشجویان فنون و روش شناسی مناظره از س

با حضور دانشجویان شرکت کننده و تدریس امید هاشمی، مدرس فن بیان و اصول سخنوری و مناظره، قهرمان 

نخستین دوره مسابقات تخصصی مناظره ویژه بیست وهشتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در سالن 

 نشگاه پیام نور مرکز رشت برگزار شداجتماعات شهید احمدی روشن دا

 

https://sinapress.ir/news/123394
https://iqna.ir/fa/news/4007076/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%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%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%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
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 جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می کند

 "تربیت مشاور و درمانگر سلامت جنسی"پنجمین دوره آموزش مجازی 

 1400مهر  30جمعه  11:۱0 - ایسنا

علوم پزشکی شهید بهشتی، علاقه مندان برای  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

و  4داخلی  2243۱26-۱ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانند باشماره های 

 udeدر طول ساعات اداری تماس گرفته و یا به نشانی اینترنتی  0۱3040۱22۱2

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  30جمعه  11:۱2 - برخط نیوز

 "تربیت مشاور و درمانگر سلامت جنسی"پنجمین دوره آموزش مجازی 

 1400آبان  01شنبه  02:14 - امیگن

 ویژه دانشجویان روانشناسی و مامایی "تربیت درمانگر سلامت جنسی"دوره آموزش مجازی 

 

تیم مناظره مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرمانشاه به فینال مسابقات راهیابی 

 کشوری

 1400مهر  30جمعه  10:3۱ - ایسنا

استان کرمانشاه با حضور  جهاددانشگاهیتیم مناظره امید مرکز آموزش علمی کاربردی 

مهسا رضایی، پریا طاهری، فاطمه جبارزاده و دنیا قهرمانی به سرپرستی حسن خداکرمی 

 در این دوره از مسابقات شرکت کرده است

 

https://www.isna.ir/news/1400073021677/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/163489086832/the-fifth-virtual-training-course-training-a-sexual-health-consultant-and-therapist
https://www.migna.ir/news/55594/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400073021628/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%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-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87
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 در نشست سمن ها و تشکل های حوزه جوانان با وزیر ورزش چه گذشت؟

 1400مهر  30جمعه  03:02 - ایرنا

 

 جهاداستان مرکزی نیز بیان کرد: سال گذشته ماموریتی به  دانشگاهی جهادرییس 

جهت ایجاد مرکز نوآوری و شتاب دهی جوانان با کارفرمایی وزارت ورزش داده  دانشگاهی

 استان مرکزی اجرایی شد دانشگاهی جهادشد که به شکل خوبی توسط 

 

 لزوم تمدید اجرای طرح منش توسط وزارت ورزش

 1400مهر  2۱پنجشنبه  22:1۲ - ایسنا

مهرماه در نشست وزیر ورزش و جوانان با سمن های  2۱علی اصغر غفاری زاده پنجشنبه 

جوانان، تشکل ها و فعالین اردوهای جهادی استان مرکزی، اظهار کرد: سال گذشته 

انان با کارفرمایی جهت ایجاد مرکز نوآوری و شتاب بدهی جو دانشگاهی جهادماموریتی به 

 استان مرکزی اجرایی شد دانشگاهی جهادوزارت ورزش داده شد که به شکل خوبی توسط 

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  2۱پنجشنبه  22:1۱ - برخط نیوز

 ضرورت تمدید اجرای طرح منش توسط وزارت ورزش

 1400آبان  03دوشنبه  0۱:06 - جهاد دانشگاهی کشور

جوان صاحب ایده در مرکز منش  1۱00لزوم تمدید اجرای طرح منش توسط وزارت ورزش/جذب 

 جهاددانشگاهی استان مرکزی

 

https://www.irna.ir/news/84514182/%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400072921499/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
https://www.barkhat.news/technology/163484208342/the-need-to-extend-the-implementation-of-the-character-plan-by-the-ministry-of-sports
http://acecr.ac.ir/fa/news/37138/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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 درصدی مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی 04تخفیف 

 1400مهر  2۱پنجشنبه  21:06 - ایسنا

تان اس دانشگاهی جهاددر راستای تحقق سلامت بانوان، مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری 

قم با توجه به نقشی که در سلامت باروری بانوان دارد طرح پایش سلامت باروری بانوان را 

 به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان اجرا می کند

  سایت دیگر: ۳

 1400مهر  2۱پنجشنبه  23:24 - ایرنا
 همزمان با هفته سلامت بانوان

 طرح پایش سلامت باروری بانوان در قم اجرا می شود

 1400مهر  30جمعه  06:۱1 - اقتصاد آینده

 طرح پایش سلامت باروری بانوان در قم اجرا می شود

 1400آبان  01شنبه  10:31 - ایکنا

 درصدی در قم 40طرح پایش سلامت باروری بانوان با تخفیف 

 

 شب صدسال کتاب فروشی های مشهد

 1400مهر  2۱پنجشنبه  20:۱۲ - شعار سال

شعار سال: شب صدسال کتاب فروشی های مشهد، همراه با نمایش بخش های منتخب مستند مناره های 

 مشهد برگزار شد جهاددانشگاهیآگاهی عصر امروز در 

 

https://www.isna.ir/news/1400072921482/%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84514028/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/311676/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85
https://iqna.ir/fa/news/4007232/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-40-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85
https://shoaresal.ir/fa/news/363112/%D8%B4%D8%A8-%D8%B5%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
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 مرکز درمان ناباروری قفقاز پیشگام در توسعه علم، فناوری و نوآوری

 1400مهر  2۱پنجشنبه  1۲:36 - خبرگزاری علمی و فناوری

روز به روز و با پیشرفت علم به خصوص در عرصه پزشکی امیدهای تازه ای را در درمان 

زوجین نابارور به وجود آورده است که یکی از این مراکز امیدبخش مرکز درمان ناباروری 

استان اردبیل است که یکی از مراکز مجهز و معتبر علمی در زمینه  دانشگاهی جهادقفقاز 

 ایی کشور محسوب می شوددرمان ناز

  سایت دیگر: ۲

 1400آبان  01شنبه  13:۱۱ - خبرگزاری فارس

 علم روز دنیا در اردبیل امیدهای تازه در درمان ناباروری با بهره گیری از

 1400آبان  03دوشنبه  10:00 - جهاد دانشگاهی کشور

 ناباروری با بهره گیری از علم روز دنیا در اردبیلامیدهای تازه در درمان 

 

 مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد:

 شجویان وفاداری بلندمدتی نسبت به فعالان خود داردسازمان دان

 1400مهر  2۱پنجشنبه  16:0۱ - ایسنا

 جهادمهرماه در جلسه مجمع عمومی سازمان دانشجویان  2۱مهدی کرمانی امروز 

خراسان  جهاددانشگاهیخراسان رضوی که در سالن اجتماعات سازمان مرکزی  دانشگاهی

رضوی برگزار شد، اظهار کرد: فعالیت های دانشجویی در گذر نسل ها، دولت ها و عبور از 

دهای زیادی را تجربه می کند، اما مهم این است که در هر کدام از این بحران های مختلف طبیعتا فراز و فرو

مراحل، یک مجموعه دانشجویی بتواند آن ذات اصلی خود را حفظ کند و به حیات خود تداوم دهد و به نسل 

 بعد از خود منتقل کند

http://www.stnews.ir/content/news/99266/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://farsnews.ir/news/14000801000008/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%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%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/37145/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%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%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://www.isna.ir/news/1400072921357/%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-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی:

 سازمان دانشجویان بایستی روی پیوندهای اجتماعی و تقویت عیار اجتماعی کار کند

 1400مهر  2۱پنجشنبه  1۱:۱۱ - ایسنا

مهرماه در جلسه مجمع عمومی سازمان دانشجویان  2۱دکتر هادی بختیاری امروز 

عه برگزار خراسان رضوی که در سالن اجتماعات سازمان مرکزی این مجمو جهاددانشگاهی

استان بسیار متعهد و پر تلاش  جهاددانشگاهیشد، اظهار کرد: اعضاء سازمان دانشجویان 

 هستند و این سرسختی، استقامت و پایداری فراتر از انتظار بود

 

 رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی:

 دانشجویان می توانند به عنوان یک نقاد تاثیرگذار، به بهبود وضعیت جامعه کمک کنند

 1400مهر  2۱پنجشنبه  1۱:۱۲ - ایسنا

مهرماه در مجمع عمومی سازمان دانشجویان  2۱دکتر سید علی اکبر شمسیان، صبح امروز 

خراسان رضوی که در سالن اجتماعات سازمان مرکزی این مجموعه برگزار  دانشگاهی جهاد

 من مجموعه دانشجویی یکی از ارکان اصلی دانشگاه استشد، اظهار کرد: به نظر 

 

https://www.isna.ir/news/1400072921352/%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%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400072921350/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA
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 کارگاه آموزشی زیرساخت های تجارت الکترونیکی برگزار می شود

 1400مهر  2۱پنجشنبه  10:4۱ - با مردم

، گیلان دانشگاهی جهاده آموزش عالی به گزارش بامردم ، در ادامه برگزاری وبینار های آموزشی از سوی موسس

کارگاه آموزشی زیرساخت های تجارت الکترونیکی به صورت لایو اینستاگرامی توسط گروه مدیریت و 

 گیلان برگزار خواهد شد دانشگاهی جهادحسابداری این دانشگاه و با همکاری معاونت آموزشی سازمان 

 

 مسئول دفتر دانشکده دامپزشکی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی:

 دانشگاه ها، پتانسیل ایده پردازی برای حل نیازهای جامعه را دارند

 1400مهر  2۱پنجشنبه  0۱:2۱ - ایسنا

خراسان رضوی  دانشگاهی جهادمسئول دفتر دانشکده دامپزشکی سازمان دانشجویان 

برگزار می شود  1۱اضافه کرد: این کارگاه ها از دو هفته دیگر در روزهای شنبه از ساعت 

و دانشجویان برای ثبت نام می توانند از طریق پوسترهایی که فراخوان می زنیم، ثبت نام 

 استان نیز هماهنگ باشند دانشگاهی جهادکنند و همچنین می توانند با روابط عمومی سازمان 

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  2۱پنجشنبه  12:3۱ - فاخته نیوز

 دانشگاه ها، پتانسیل ایده پردازی برای حل نیازهای جامعه را دارند

 

 ایجاد مشاغل جدید رقابتی در بازار کار

 1400مهر  2۱پنجشنبه  0۱:01 - ایرنا

https://baamardom.ir/189274/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9/
https://www.isna.ir/news/1400072921057/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://fakhtehnews.ir/news/4871-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%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%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%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%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%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84502693/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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جایگاه نوآوری باز در مشاغل آینده از سوی نهادهای مختلف علمی و آموزشی مورد توجه 

ه است و در این باره نشستی در شهریورماه امسال از سوی معاونت آموزش و قرار گرفت

برگزار و در آن بر این نتیجه که همه کسب وکارها به نوآوری  جهاددانشگاهیکارآفرینی 

 باز نیاز دارند تاکید شد

  سایت دیگر: ۵

 1400مهر  2۱پنجشنبه  0۱:3۲ - فصل تجارت

 ر کارایجاد مشاغل جدید رقابتی در بازا

 1400مهر  2۱پنجشنبه  0۱:44 - فصل اقتصاد

 ایجاد مشاغل جدید رقابتی در بازار کار

 1400مهر  2۱پنجشنبه  10:4۱ - رزسبز الب

 ایجاد مشاغل جدید رقابتی در بازار کار

 1400مهر  2۱پنجشنبه  13:3۲ - اقتصادگردان

 ایجاد مشاغل جدید رقابتی در بازار کار

 1400مهر  30جمعه  1۲:20 - خوزنا

 ایجاد مشاغل جدید رقابتی در بازار کار

 

 معاون فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی خبر داد:

 هنرمند از بیمه ۱۵4اثر به پانزدهمین جشنواره تئاتر خراسان جنوبی/ بهره مندی  ۱۵ارسال 

 1400مهر  2۱پنجشنبه  02:3۱ - شبستان

ی خراسان جنوب دانشگاهی جهادوی با بیان اینکه تمام متقاضیان باید با مراجعه به سایت 

 wwwبه آدرس

https://www.fasletejarat.com/Fa/News/527154/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/728448/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://sabzalborz.ir/2021/10/21/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/
http://eghtesadgardan.ir/fa/news/181578/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://www.khoozna.ir/view-119851-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1.html
http://shabestan.ir/detail/News/1106436
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 سامانه ای هوشمند، برای مراقبت از سالمندان

 1400مهر  2۱پنجشنبه  02:31 - ایسنا

فعالیت خود را در زمینه فناوری اطلاعات و  13۱2این شرکت دانش بنیان که از سال 

ه های هوشمند شروع کرده است، اکنون با همکاری پارک هوش مصنوعی و توسعه سامان

، اقدام به طراحی اپلیکیشنی دانشگاهی جهادملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی 

برای خدمات رسانی به سالمندان و افراد کم توان جسمی بر بستر هوش مصنوعی کرده  "هوشیارینو"به نام 

 است

  سایت دیگر: 0

 1400مهر  ۱2پنجشنبه  02:44 - میگنا

 سامانه ای هوشمند، برای مراقبت از سالمندان

 1400مهر  2۱پنجشنبه  13:۱0 - رسانه کلیک
 یک شرکت دانش بنیان ایرانی :

 طراحی اپلیکیشن هوشمند برای مراقبت از سالمندان و کم توانان

 1400مهر  2۱پنجشنبه  1۱:2۲ - خوزنا

 ت از سالمندانسامانه ای هوشمند، برای مراقب

 1400مهر  2۱پنجشنبه  1۱:۱2 - دیار کارون

 سامانه ای هوشمند، برای مراقبت از سالمندان

 

 نیازمند ارتقای سواد رسانه ای هستیم

 1400مهر  2۱پنجشنبه  02:30 - ایکنا

https://www.isna.ir/news/1400072921009/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%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%A7%D9%86
https://www.migna.ir/news/55567/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://click.ir/news/technology/applications/%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%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/
http://www.khoozna.ir/view-119796-%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86.html
http://www.deyarkaroon.ir/view-64679-%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86.html
https://iqna.ir/fa/news/4006839/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
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   1400مهر ماه  30تا  16

فارس شامگاه چهارشنبه،  جهاددانشگاهیبه گزارش ایکنا از فارس، مظاهر بابایی، رئیس 

مهرماه در نشست هم اندیشی سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح با اصحاب رسانه  22

فارس با موضوع بررسی نقش رسانه در مواجه با تهدیدات امنیتی و نظامی و چگونگی 

ریح تفاوت شتبدیل تهدید به فرصت که در شیراز برگزار شد، از رسانه به عنوان یک ابزار جنگی یاد کرد و به ت

 این مهم با یک جنگ نظامی پرداخت

 

 سخنگوی ارشد نیروهای مسلح:

 در رسانه ها رسانه مهم ترین لشکر انقلاب است/ضعف حوزه پیش بینی

 1400مهر  22چهارشنبه  1۱:44 - ایسنا

فارس نیز در این نشست از رسانه به عنوان یک  جهاددانشگاهیدکتر مظاهر بابایی، رئیس 

نرم یاد و تاکید کرد که در جنگ سخت، دشمن کاملا مشخص و قابل  ابزار مهم در جنگ

 مشاهده است اما در جنگ نرم، دشمن و حرکات او مشخص نیست

  سایت دیگر: ۵

 1400مهر  22چهارشنبه  20:0۲ - باشگاه خبرنگاران

 ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدیدات/ تجهیز دشمن به سلاح نقطه زنی در رسانه

 1400هر م 2۱پنجشنبه  10:32 - خبرگزاری مهر
 سخنگوی ارشد نیروهای مسلح:

 محصول ایران قوی به زیر کشیدن پرچم آمریکا توسط مستضعفان است

 1400مهر  2۱پنجشنبه  13:3۱ - خبرگزاری دفاع مقدس
 شد نیرو های مسلح:سخنگوی ار

 محصول ایران قوی به زیر کشیدن پرچم آمریکا توسط مستضعفان است

 1400مهر  2۱پنجشنبه  14:10 - اقتصاد آینده

 محصول ایران قوی به زیر کشیدن پرچم آمریکا توسط مستضعفان است

 1400مهر  2۱پنجشنبه  14:14 - بسیج
 سردار شکارچی:

https://www.isna.ir/news/1400072820890/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7
https://www.yjc.news/fa/news/7936908/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%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%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/5332900/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://defapress.ir/fa/news/485017/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/311552/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85
https://basijnews.ir/fa/news/9384284/%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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شویم/محصول ایران قوی به زیر کشیدن پرچم آمریکا توسط مستضعفان نباید دچار عملیات فریب دشمن 

 است

 

 یک فعال دانشجویی خواستار شد:

 تشکیل دولت سایه دانشجویی

 1400مهر  22چهارشنبه  1۱:41 - ایسنا

علی محرابی در نشست تخصصی، نقش آفرینی دانشجویان در توسعه کشور در راستای 

لرستان و با حضور  دانشگاهی جهادبیانیه گام دوم انقلاب، که به همت سازمان دانشجویان 

روسا و نهاد رهبری دانشگاه های استان در محل کنفرانس دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان 

توسعه شاخص های فراوانی دارد که برای رسیدن به این شاخص ها، باید برنامه داشته  برگزار شد، اظهار کرد:

 باشیم و این برنامه را مدیران اجرا می کنند

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  22چهارشنبه  1۱:۱0 - میرملاس نیوز

 تشکیل دولت سایه دانشجویی

 

 مسئول سازمان بسیج دانشجویی لرستان:

 ایجاد هیجان و پویایی در دانشگاه ها منجر به رشد و بالندگی فضای دانشجویی می شود

 1400مهر  22چهارشنبه  12:32 - ایسنا

https://www.isna.ir/news/1400072820887/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://www.mirmalas.com/news/125408/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C/
https://www.isna.ir/news/1400072820862/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C
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میلاد شرفی، در نشست تخصصی، نقش آفرینی دانشجویان در توسعه کشور در راستای 

در سالن کنفرانس  دانشگاهی جهادبیانیه گام دوم انقلاب که با همت سازمان دانشجویان 

د، بیان کرد: همچنان در مرحله ای هستیم که دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان برگزار ش

باید یک سری موضوعات در مفاهیم و واژه ها در حوزه پیشرفت و توسعه حل کنیم تا بتوانیم نقش دانشگاه ها 

 را به درستی ترسیم کنیم

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  22چهارشنبه  12:41 - برخط نیوز

 ایجاد هیجان و پویایی در دانشگاه ها منجر به رشد و بالندگی فضای دانشجویی می شود

 1400مهر  22چهارشنبه  12:۱0 - میرملاس نیوز

 ایجاد هیجان و پویایی در دانشگاه ها منجر به رشد و بالندگی فضای دانشجویی می شود

 

 گیاهان دارویی موثر در درمان بیماری زرد زخم

 1400مهر  22چهارشنبه  1۲:41 - جهاد دانشگاهی کشور

، دکتر نسیم زرین پنجه جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی 

عضو هیات علمی این پژوهشکده در خصوص این بیماری عنوان کرد: زرد زخم یک عفونت 

پوستی مسری است که اغلب صورت، بازوها و پاها را درگیر می کند و بیشتر در کودکان 

ت می شود سال رخ می دهد و از طریق یک ترک یا بریدگی کوچک وارد پوس ۱تا  2و به ویژه در گروه سنی 

 و ضایعات دلمه مانند و خارش داری را بر روی پوست صورت و مناطق دیگر بدن ایجاد می کند

  سایت دیگر: 0

 1400مهر  2۱پنجشنبه  1۱:3۱ - ایسنا
 عضو هیات علمی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی مطرح کرد

 یماری زرد زخمگیاهان دارویی موثر در درمان ب

 1400مهر  2۱پنجشنبه  1۱:32 - برخط نیوز

 گیاهان دارویی موثر در درمان بیماری زرد زخم

https://www.barkhat.news/technology/163474260226/creating-excitement-and-dynamism-in-universities-leads-to-the-growth-and-development-of-the-student-space
http://www.mirmalas.com/news/125406/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%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-%D9%85%D9%86/
http://acecr.ac.ir/fa/news/37092/%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%88%D8%AB%D8%B1-%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-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AE%D9%85
https://www.isna.ir/news/1400072921343/%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%88%D8%AB%D8%B1-%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-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AE%D9%85
https://www.barkhat.news/technology/163481790831/medicinal-plants-effective-in-the-treatment-of-jaundice
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 1400مهر  2۱پنجشنبه  16:0۲ - پلاس روز

 گیاهان دارویی موثر در درمان بیماری زرد زخم

 1400مهر  30جمعه  02:10 - جام جم

 زخم زرد را با این جوشانده فوق العاده درمان کنید

 

 جذب هیات علمی در گروه طب فراگیر در پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی

 1400مهر  22چهارشنبه  1۲:32 - جهاد دانشگاهی کشور

، در راستای پیشبرد پروژه جهاددانشگاهیگروه طب فراگیر در پژوهشکده سرطان معتمد 

های مرتبط با تحقیق، توسعه و تولید فرآورده های طبیعی، گیاهی و مکمل، از میان فارغ 

نوزی، گیاهان دارویی و داروسازی صنعتی، دعوت به التحصیلان رشته های فارماکوگ

 همکاری می کند

  سایت دیگر: 0

 1400مهر  22چهارشنبه  12:12 - ایرنا

 پژوهشکده سرطان جهاددانشگاهی هیات علمی جذب می کند

 1400مهر  2۱پنجشنبه  11:0۲ - ایسنا

 فراخوان جذب هیات علمی در پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی

 1400مهر  2۱پنجشنبه  11:14 - برخط نیوز

 گاهیفراخوان جذب هیات علمی در پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانش

 1400آبان  01شنبه  0۱:2۱ - روزنامه بازار کار

 فراخوان جذب هیات علمی در پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی

 

http://roozplus.com/fa/news/221909/%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%88%D8%AB%D8%B1-%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-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AE%D9%85
https://jamejamonline.ir/fa/news/1343525/%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/37091/%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-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%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.irna.ir/news/84512900/%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-%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%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400072921134/%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.barkhat.news/technology/163480218269/call-for-faculty-recruitment-in-the-trusted-jihad-university-cancer-research-institute
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/348765/%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


 

 

 

 

1۲ 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 مسئول انجمن جامعه شناسی لرستان:

 دانشگاه های ما انسان های منفعل تولید می کند/فضای علمی در دانشگاه ها جدی نیست

 1400مهر  22چهارشنبه  1۲:2۱ - ایسنا

دکتر مجتبی ترکارانی، در نشست تخصصی، نقش آفرینی دانشجویان در توسعه کشور در 

ر لرستان د دانشگاهی جهادراستای بیانیه گام دوم انقلاب، که با همت سازمان دانشجویان 

سالن کنفرانس دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان برگزار شد، با تبریک هفته وحدت و میلاد 

ار کرد: این نشست فرصتی را فراهم کرده تا چالش ها مطرح شود و در این راستا باید پیامبر اعظم )ص(، اظه

 از تعارفات کم و به مسائل بپردازیم

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  22چهارشنبه  1۲:32 - برخط نیوز

 فضای علمی در دانشگاه ها جدی نیست -دانشگاه های ما انسان های منفعل تولید می کند 

 1400مهر  22چهارشنبه  1۲:40 - میرملاس نیوز

 علمی در دانشگاه ها جدی نیستدانشگاه های ما انسان های منفعل تولید می کند/فضای 

 

 در راستای بیانیه گام دوم انقلاب

 بررسی راهکار های نقش آفرینی دانشجویان در توسعه کشور

 1400مهر  22چهارشنبه  1۲:0۱ - خبرگزاری صدا و سیما

 دانشگاهی جهادبه گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز لرستان ؛ جمعی از مسئولان سازمان 

ر های نقش آفرینی دانشجویان در توسعه کشور در و دانشگاه لرستان با محوریت راهکا

 راستای بیانیه گام دوم انقلاب نشست تخصصی برگزار کردند

https://www.isna.ir/news/1400072820824/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7
https://www.barkhat.news/technology/163473840430/our-universities-produce-passive-people-the-academic-atmosphere-in-universities-is-not-serious
http://www.mirmalas.com/news/125398/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3253829/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%E2%80%8F%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 

 مایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های لرستان:مسئول دفاتر نهاد ن

 تعهد، تخصص و احساس مسئولیت برای بشریت باید جزو گفتمان ها شود

 1400مهر  22چهارشنبه  16:12 - ایسنا

حجت الاسلام حبیب حاتمی کن کبود، در نشست تخصصی، نقش آفرینی دانشجویان در 

 جهادتوسعه کشور در راستای بیانیه گام دوم انقلاب، که با همت سازمان دانشجویان 

لرستان در سالن کنفرانس دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان برگزار شد، با تبریک  دانشگاهی

ظم )ص(، اظهارکرد: پیامبراکرم )ص( تاکید داشتند که برای یادگیری به چین هفته وحدت و میلاد پیامبر اع

نفر توانسته بودند سواد خواندن و نوشتن  1۲بروید و این در زمانی مطرح شده که در کل شبه قاره عربستان، 

 داشته باشند

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  22چهارشنبه  16:14 - برخط نیوز

 تعهد، تخصص و احساس مسئولیت برای بشریت باید جزو گفتمان ها شود

 0014مهر  22چهارشنبه  16:30 - میرملاس نیوز

 تعهد، تخصص و احساس مسئولیت برای بشریت باید جزو گفتمان ها شود

 

 تولید نژادهای ممتاز جنین گاو در ایران

 1400مهر  22چهارشنبه  16:02 - لنگرت

https://www.isna.ir/news/1400072820786/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/163473366995/commitment-expertise-and-a-sense-of-responsibility-for-humanity-must-be-part-of-the-discourse
http://www.mirmalas.com/news/125394/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8/
http://talaangor.ir/fa/news/19852/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

1۱ 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

ین بار ابن سینا برای اول دانشگاهی جهادبه گزارش تلنگر، شرکت سینا فناوران ماندگار وابسته به پژوهشگاه 

در کشور اقدام به ایجاد بانک جنین از گاوهای ممتاز نژادهای شیری، دومنظوره و گوشتی با هدف ارتقای بهره 

 ده استوری تولیدات دامی کشور کر

 

 معاون فرهنگی نهاد رهبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد:

 انی اسلامی پیش رویمبرای رسیدن به تمدن و پیشرفت باید براساس الگوی ایر

 1400مهر  22چهارشنبه  1۱:۱2 - ایسنا

ر ان دحجت الاسلام فتح الله مومنی منش، در نشست تخصصی، نقش آفرینی دانشجوی

 جهادتوسعه کشور در راستای بیانیه گام دوم انقلاب، که با همت سازمان دانشجویان 

لرستان در سالن کنفرانس دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان برگزار شد، با تبریک  دانشگاهی

به  مهفته وحدت و میلاد پیامبر اعظم )ص(، اظهار کرد: موضوع توسعه با پیشرفت متفاوت است چراکه در اسلا

 دنبال توسعه نیستیم بلکه به دنبال پیشرفت هستیم

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  22چهارشنبه  16:02 - برخط نیوز

 برای رسیدن به تمدن و پیشرفت باید براساس الگوی ایرانی اسلامی پیش رویم

 1400مهر  22چهارشنبه  16:10 - میرملاس نیوز

 برای رسیدن به تمدن و پیشرفت باید براساس الگوی ایرانی اسلامی پیش رویم

 

 بازدید از کارگاه قالیبافی در راستای طرح ملی ایران مرز پرگهر

https://www.isna.ir/news/1400072820769/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%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%BE%DB%8C%D8%B4
https://www.barkhat.news/technology/163473294394/to-achieve-civilization-and-progress-we-must-follow-the-iranian-islamic-model
http://www.mirmalas.com/news/125390/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3/
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 1400مهر  22چهارشنبه  1۱:2۱ - ایسنا

محمد حسن رحیمی رئیس شرکت تعاونی فرش روستایی گلبافت در حاشیه بازدید از 

کارگاه های قالیبافی در قالب هفدهمین دوره طرح ملی ایران، مرز پرگهر که به همت مرکز 

استان قم برگزار  دانشگاهی جهادفرهنگی دانشجویان ایران با همکاری -گردشگری علمی

جهاد سازندگی در همه استان ها اتحادیه داشت که هم کارهای اقتصادی و هم  1364شد، گفت: در سال

شهرستان قم هنوز استان  64کارهای عمرانی در روستاها را انجام می دادند امّا به دلیل اینکه در همین سال 

نفر عضو تشکیل و مشغول به کار شد و فعالیت های خوبی هم 1200نبود یک تعاونی تشکیل داد که از حدود 

که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری قم به عنوان استان اعلام شد اتحادیه ای  13۲۱داشت امّا در سال

 متشکل از هفت تعاونی تشکیل شد

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  22چهارشنبه  1۱:3۱ - برخط نیوز

 بازدید از کارگاه قالیبافی در راستای طرح ملی ایران مرز پرگهر

 1400مهر  2۱پنجشنبه  10:13 - روستا نیوز

 دغدغه های بافندگان فرش روستایی

 

 آبان در کرمانشاه کلید می خورد ۲4 "مناظرات دانشجویی"دهمین دوره 

 1400مهر  22چهارشنبه  1۱:24 - ایسنا

کرمانشاه در گفت و گو  دانشگاهی جهادبهزاد خدادادی شاهیوند معاون فرهنگی سازمان 

در استان از  "مناظرات دانشجویی"مقدماتی دهمین دوره با ایسنا، از آغاز به کار مرحله 

آبان کلید می خورد و دانشجویان  20آبان ماه امسال خبر داد و افزود: این مناظرات از 

 آبان فرصت ثبت نام دارند 1۱برای شرکت در این مناظرات تا 

https://www.isna.ir/news/1400072820743/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%DA%AF%D9%87%D8%B1
https://www.barkhat.news/art/163473127971/visiting-the-carpet-weaving-workshop-in-line-with-the-national-plan-of-iran-pargehar-border
https://www.rustanews.ir/news/21318/%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400072820733/%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-20-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  22چهارشنبه  20:21 - باشگاه خبرنگاران

 آبان در کرمانشاه کلید می خورد 20 "مناظرات دانشجویی"دهمین دوره 

 

 رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان:

 یه گام دوم انقلاب رسیدن به تمدن ایرانی اسلامی استآمال بیان

 1400مهر  22چهارشنبه  1۱:22 - ایسنا

ر ه کشور ددکتر ایرج نیک پی در نشست تخصصی، نقش آفرینی دانشجویان در توسع

ر لرستان د دانشگاهی جهادراستای بیانیه گام دوم انقلاب، که با همت سازمان دانشجویان 

سالن کنفرانس دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان برگزار شد، با تبریک هفته وحدت و میلاد 

ح الی که مطرپیامبر اعظم )ص(، اظهار کرد: در بحث توسعه جوامع توسعه یافته و توسعه نیافته داریم و سو

 می شود این است که کشور ایران در کجای توسعه قرار دارد

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  22چهارشنبه  1۱:32 - برخط نیوز

 آمال بیانیه گام دوم انقلاب رسیدن به تمدن ایرانی اسلامی است

 1400مهر  22چهارشنبه  1۱:40 - میرملاس نیوز

 آمال بیانیه گام دوم انقلاب رسیدن به تمدن ایرانی اسلامی است

 

 دانشگاه لرستان: رئیس

https://www.yjc.news/fa/news/7936924/%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400072820729/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.barkhat.news/technology/163473114994/the-aspiration-of-the-statement-is-the-second-step-of-the-revolution-to-reach-the-iranian-islamic-civilization
http://www.mirmalas.com/news/125386/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF/
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 در گام دوم دانشگاهی موفق است که اثرگذار باشد

 1400مهر  22چهارشنبه  1۱:12 - ایسنا

دکتر خسرو عزیزی در نشست تخصصی، نقش آفرینی دانشجویان در توسعه کشور در 

لرستان  دانشگاهی جهادراستای بیانیه گام دوم انقلاب، که به همت سازمان دانشجویان 

برگزار شد، با تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اعظم )ص(، اظهار کرد: در یک مرکز 

دانشگاه، اگر اکوسیستم تلقی شود دارای سه بخش است، کارکنان  و چه دانشگاهی جهادآموزش عالی چه 

دانشگاه به عنوان یاوران علمی، بخش دیگر دانشجویان و بخش سوم اساتید هستند اگر این سه بخش در 

 تعامل، همدلی و هم افزایی نباشند ممکن است نتیجه مطلوب حاصل نشود

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  22چهارشنبه  1۱:20 - میرملاس نیوز

 اهی موفق است که اثرگذار باشددر گام دوم دانشگ

 

 آیین اختتامیه دومین دوره طرح ملی فصل سخن برگزار شد

 د با آثار معاصر جهان عرب آشنا شویمخامه یار: در ترجمه واگرا هستیم/ بای

 1400مهر  22چهارشنبه  1۱:13 - ایبنا

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

در سراسر کشور در قالب  جهاددانشگاهی، این طرح با همکاری واحدهای جهاددانشگاهی

 مجموعه نشست های نقد و بررسی کتب علوم انسانی اجرا شده است

 

https://www.isna.ir/news/1400072820721/%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
http://www.mirmalas.com/news/125384/%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%A7/
https://www.ibna.ir/fa/gozaresh_poosheshi/312543/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 به بُعد علم و اخلاق در کنار هم پرداخته شود

 1400مهر  22چهارشنبه  1۱:06 - جهاد دانشگاهی کشور

لرستان، نشست تخصصی نقش آفرینی دانشجویان  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

های در توسعه کشور به همت سازمان دانشجویان این واحد با حضور روسای دانشگاه 

استان، تشکل ها و انجمن های دانشجویی، اساتید حوزه جامعه شناسی، دانشجویان فعال 

 اجتماعی و اصحاب رسانه در سالن جلسات دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان برگزار شد

  سایت دیگر: ۳

 1400مهر  22چهارشنبه  1۱:32 - برخط نیوز

 به بُعد علم و اخلاق در کنار هم پرداخته شود

 1400مهر  22به چهارشن 1۱:40 - میرملاس نیوز

 به بُعد علم و اخلاق در کنار هم پرداخته شود

 1400مهر  22چهارشنبه  1۱:42 - ایسنا
 رئیس جهاد دانشگاهی استان:

 ائمی گفتمان دانشجویی بیانیه گام دوم انقلاب در جهاد دانشگاهی لرستان تشکیل می شوددبیرخانه د

 

 انعقاد تفاهم نامه مرکز رشد جهاددانشگاهی با بنیاد نخبگان و انجمن مدیریت استان اردبیل

 1400مهر  22چهارشنبه  14:۱2 - جهاد دانشگاهی کشور

استان  دانشگاهی جهاداستان اردبیل، رئیس  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

اردبیل در جلسه مبادله این تفاهم نامه ها با اشاره به فعالیت های این نهاد در حوزه اقتصاد 

دانش بنیان گفت: در انعقاد تفاهم نامه ها به دنبال بهره برداری از ظرفیت های موجود در 

 عالیت ها استفادهدستگاه ها و نهادها برای انجام برنامه های مشترک هستیم تا از این فرصت برای توسعه ف

 مطلوب به عمل آید

http://lrs.acecr.ac.ir/fa/news/37081/%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/163473120248/the-dimension-of-science-and-ethics-should-be-addressed-together
http://www.mirmalas.com/news/125388/%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4/
https://www.isna.ir/news/1400072820740/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%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%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%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/37080/%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%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  2۱پنجشنبه  14:1۱ - ایکنا

 اخذ مجوز تجاری سازی فرآورده های گیاهان دارویی در اردبیل

 

 بزرگ ترین خدمت نقد به خود نویسندگان است

 1400مهر  22چهارشنبه  14:4۱ - ایکنا

به گزارش خبرنگار ایکنا، آیین اختتامیه دومین دوره طرح ملی فصل سخن)سلسله نشست 

مهرماه در سالن شهید صبوری  22هارشنبه های نقد و بررسی کتب علوم انسانی( امروز چ

 ،جهاددانشگاهیبا حضور عیسی علیزاده، معاون فرهنگی  جهاددانشگاهیمعاونت فرهنگی 

محمدرضا وصفی، استاد دانشگاه تهران و عباس خامه یار، رایزن فرهنگی ایران در لبنان و دبیر جشنواره نقد 

 برگزار شد جهاددانشگاهیت کتاب و حامد علی اکبرزاده، رئیس سازمان انتشارا

 

 تعهد، تخصص و دلسوزی برای بشریت به گفتمان تبدیل شود

 1400مهر  22چهارشنبه  14:42 - ایکنا

به گزارش ایکنا از لرستان، حجت الاسلام حبیب حاتمی کن کبود، مسئول دفتر نهاد 

نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های لرستان در نشست نقش آفرینی دانشجویان 

مهرماه به اهتمام سازمان  22در توسعه کشور با نگاه به بیانیه گام دوم انقلاب که امروز، 

لرستان در دانشگاه لرستان برگزار شد، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران در برهه ای  جهاددانشگاهیدانشجویان 

 شکل گرفت که نرخ بی سوادی و سطح علم و دانش مردم پایین بود

https://iqna.ir/fa/news/4006890/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://iqna.ir/fa/news/4006715/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://iqna.ir/fa/news/4006738/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%88-%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 

 نشست تخصصی نقش آفرینی دانشجویان در توسعه کشور در دانشگاه لرستان |عکس 

 1400مهر  22چهارشنبه  14:1۱ - کناای

 انتهای پیام

 

 نقش آفرینی دانشجویان در بیانیه رهبری تابع مهارت آموزی است

 1400مهر  22چهارشنبه  13:21 - ایکنا

به گزارش ایکنا از لرستان، خسرو عزیزی، رئیس دانشگاه لرستان، در نشست نقش آفرینی 

مهرماه به اهتمام  22 دانشجویان در توسعه کشور با نگاه به بیانیه گام دوم انقلاب که امروز،

لرستان در دانشگاه لرستان برگزار شد، اظهار کرد:  جهاددانشگاهیسازمان دانشجویان 

مطالعات نشان داده است که در کشورهایی که پیشرفت کرده اند نقش دانشگاه چشم گیر بوده از طرفی 

 جاهایی که به جایگاه دانشگاه توجه نشده به پیشرفت ایده آل نرسیده است

 

 دولت باید بپذیرد که شورای عالی انقلاب فرهنگی قانونگذار است

 1400مهر  22چهارشنبه  13:20 - باشگاه خبرنگاران

https://iqna.ir/fa/news/4006701/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%7C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%E2%80%8C%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%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://iqna.ir/fa/news/4006686/%D9%86%D9%82%D8%B4%E2%80%8C%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%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.news/fa/news/7936460/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%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-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، حمیدرضا طیبی 

شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در شورای  246شور در جلسه ک دانشگاهی جهادرئیس 

عالی انقلاب فرهنگی سه سند تحول بنیادین در حوزه آموزش و پرورش، نقشه جامع علمی 

 و نقشه مهندسی فرهنگی تهیه شده است

 

 به همت معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی قم؛

 دوره های آموزشی روانشناسی کودکان و نوجوانان برگزار می شود

 1400مهر  22چهارشنبه  13:13 - برگزاری مهرخ

واحد استان قم افزود: از آنجا که در دوران  دانشگاهی جهادسرپرست معاونت آموزشی 

کودکی و نوجوانی علاوه بر رشد جسمانی، شخصیت افراد نیز شکل می گیرد و تثبیت می 

شود بنابراین این دوران را می توان سنگ بنای شکل گیری شخصیت افراد به حساب آورد؛ 

خسارات جبران ناپذیری در سال های آینده  از این رو عدم توجه به مشکلات و اختلالات در این دوران می تواند

واحد استان قم اقدام به برگزاری دوره  دانشگاهی جهادبه دنبال داشته باشد، در همین راستا معاونت آموزش 

 ها و کارگاه های روانشناسی خصوصاً برای کودکان، نوجوانان و مادران کرده است

  سایت دیگر: ۷

 1400مهر  22چهارشنبه  13:24 - قم نا

 دوره های آموزشی روانشناسی کودکان و نوجوانان برگزار می شود

 1400مهر  22چهارشنبه  16:10 - ایرنا
 سرپرست آموزش جهاد دانشگاهی قم:

 دوره های آموزشی و کارگاه روانشناسی در قم برگزار می شود

 1400مهر  22شنبه چهار 22:04 - قم نیوز
 به همت معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی قم؛

 دوره های آموزشی روانشناسی کودکان و نوجوانان برگزار می شود

 1400مهر  22چهارشنبه  23:1۱ - م پرسق
 به همت معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی قم؛

 دوره های آموزشی و کارگاه های کارگروه روانشناسی برگزار می شود

https://www.mehrnews.com/news/5332262/%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%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%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://www.qomna.com/paper/subject/104021/%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%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%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.irna.ir/news/84512593/%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%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.qomnews.ir/fa/news/100568/%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%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%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://qumpress.ir/fa/news/355414/%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-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 1400مهر  2۱پنجشنبه  0۱:30 - ایکنا

 دوره های آموزشی و کارگاه های کارگروه روانشناسی برگزار می شود

 1400مهر  2۱پنجشنبه  11:۱1 - ایسنا
 به همت معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی قم؛

 دوره های آموزشی روانشناسی کودکان و نوجوانان برگزار می شود

 1400مهر  2۱پنجشنبه  13:24 - سبز البرز

 دوره های آموزشی روانشناسی کودکان و نوجوانان برگزار می شود

 

دبیرخانه دائمی گفتمان دانشجویی بیانیه گام دوم انقلاب در جهاد دانشگاهی لرستان 

 تشکیل می شود

 1400مهر  22چهارشنبه  12:۱۲ - ایکنا

لرستان در نشست  جهاددانشگاهیبه گزارش ایکنا از لرستان، امین سلاحورزیان، رئیس 

 22نقش آفرینی دانشجویان در توسعه کشور با نگاه به بیانیه گام دوم انقلاب که امروز، 

لرستان در دانشگاه لرستان برگزار  جهاددانشگاهیمهرماه به اهتمام سازمان دانشجویان 

اب بودند از طرفی شد، اظهار کرد: از بدو پیروزی انقلاب اسلامی همواره دشمنان به دنبال دسیسه برای انقل

 انقلاب به عنوان گسترش و معرفی ارزش ها در جهان بود

 

رزش و جوانان استان به مناسبت پیام تبریک رییس جهاددانشگاهی هرمزگان به مدیرکل و

 هفته تربیت بدنی

 1400مهر  22چهارشنبه  12:32 - جهاد دانشگاهی کشور

https://iqna.ir/fa/news/4006862/%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-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%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://www.isna.ir/news/1400072921168/%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%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://sabzalborz.ir/2021/10/21/%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%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88/
https://iqna.ir/fa/news/4006669/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85
http://jdhor.acecr.ac.ir/fa/news/37069/%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-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%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-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C
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محمد دل پسند در متن این پیام آوره است: ...  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 برادر ارجمند جناب آقای محمد رضا امیاری 

 

 مهندس محمد سعیدی کیا مشاور و نماینده رییس جهاددانشگاهی شد

 1400مهر  22چهارشنبه  12:24 - جهاد دانشگاهی کشور

 در جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 جهاددانشگاهیحکمی مهندس محمد سعیدی کیا را به عنوان مشاور و نماینده رییس 

 منصوب کرد

  سایت دیگر: ۹

 1400مهر  22چهارشنبه  16:4۲ - برخط نیوز

 مهندس محمد سعیدی کیا مشاور و نماینده رییس جهاددانشگاهی شد

 1400مهر  22چهارشنبه  1۲:0۱ - خبرگزاری صدا و سیما

 محمد سعیدی کیا مشاور و نماینده رییس جهاددانشگاهی شد

 1400مهر  22چهارشنبه  1۲:10 - خبرگزاری مهر

 محمد سعیدی کیا مشاور و نماینده رئیس جهاد دانشگاهی شد

 1400مهر  22چهارشنبه  1۲:30 - خبرگزاری تسنیم

 سعیدی کیا از طیبی حکم گرفت

 1400مهر  22چهارشنبه  1۲:۱۲ - ایرنا

 محمد سعیدی کیا مشاور و نماینده رییس جهاددانشگاهی شد

 1400مهر  22چهارشنبه  12:10 - روزنامه بازار کار
 در حکمی؛

 ه رئیس جهاد دانشگاهی شدمحمد سعیدی کیا مشاور و نمایند

 1400مهر  22چهارشنبه  1۱:06 - خبرگزاری دانشجو

 سعیدی کیا مشاور و نماینده رییس جهاددانشگاهی شد

 1400مهر  22چهارشنبه  1۱:۱۲ - خبرنامه دانشجویان ایران

http://acecr.ac.ir/fa/news/37067/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/163473576843/engineer-mohammad-saeedi-kia-became-a-consultant-and-representative-of-the-president-of-jihaddaneshgahi
https://www.iribnews.ir/fa/news/3253824/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%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%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5332581/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%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%B4%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/07/28/2593230/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84512876/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%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%B4%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/348748/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%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%B4%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/972076/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%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%B4%D8%AF
https://iusnews.ir/fa/news-details/411490/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA/
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   1400مهر ماه  30تا  16

 سعیدی کیا از طیبی حکم گرفت

 1400مهر  22چهارشنبه  20:21 - ایکنا

 محمد سعیدی کیا مشاور و نماینده رئیس جهاد دانشگاهی شد

 

 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان خبر داد؛

 ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد

 1400مهر  22چهارشنبه  12:20 - ایسنا

استان اصفهان خاطر نشان کرد: با  جهاددانشگاهیمعاون آموزشی موسسه آموزش عالی 

ه به هماهنگی های به عمل آمده و توافقات انجام شده، امکان استفاده از تسهیلات توج

 برای دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد فراهم شده است

 

 دوره آموزشی بافندگی تابلوفرش در گرمی برگزار شد

 1400مهر  22چهارشنبه  11:3۱ - جهاد دانشگاهی کشور

م این خبر افزود: این دوره ، بهرنگ کوهی با اعلاجهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

هشت ساعته با هدف توانمندسازی، افزایش مهارت های تخصصی و در نهایت اتصال به 

 بازار متقاضیان رشته بافندگی تابلوفرش در شهر گرمی برگزار شد

  سایت دیگر: ۳

 1400مهر  22چهارشنبه  14:00 - ایکنا

 ه آموزشی بافندگی تابلوفرش در گرمی برگزار شددور

https://iqna.ir/fa/news/4006811/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%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%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400072820459/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF
http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/37065/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/4006640/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-%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 مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 1400مهر  22چهارشنبه  14:10 - شهرخوان

 دوره آموزشی بافندگی تابلوفرش در گرمی برگزار شد

 1400مهر  22چهارشنبه  14:3۲ - ایسنا
 به همت دبیرخانه مشاغل خانگی جهاددانشگاهی استان اردبیل؛

 دوره آموزشی بافندگی تابلوفرش در گرمی برگزار شد

 

 برگزاری دوره مشاوره عمومی متقاضیان چرم دوزی در پارس آباد

 1400مهر  22چهارشنبه  11:22 - جهاد دانشگاهی کشور

استان اردبیل، در این دوره که با همکاری مرکز  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

پارس آباد مغان برگزار شد، مسئول دبیرخانه  جهاددانشگاهیآموزش تخصصی کوتاه مدت 

طرح ملی مشاغل خانگی استان اردبیل با تشریح ویژگی های این طرح، افزود: یکی از 

مشکلات عمده متقاضیان چرم دوزی، نبود برنامه ریزی مناسب برای تولیدو همچنین مشکلات موجود جهت 

 فروش، بازاریابی و برندسازی است

 

 کنفرانس علمی یکروزه فرآورده های گیاهی موثر در بیماریهای اعصاب برگزار شد

 1400مهر  22چهارشنبه  11:13 - جهاد دانشگاهی کشور

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

ضا حاجی آقایی متخصص فارماکوگنوزی و عضو هیات علمی این سخنرانی دکتر ر

پژوهشکده، برگزار شد، به گیاهان دارویی موثر بر سیستم عصبی مرکزی ، گیاهان دارویی 

https://shahrkhan.ir/58352/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A8
https://www.isna.ir/news/1400072820678/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/37064/%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%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-
http://acecr.ac.ir/fa/news/37062/%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-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%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 مهر ماه جهاددانشگاهی
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آرامبخش و خواب آور، گیاهان دارویی محرک اعصاب، گیاهان دارویی ضد درد، گیاهان دارویی ضد میگرن و 

 ضد دمانس پرداخته شد

 

 یک متخصص زنان، زایمان و نازایی مطرح کرد؛

 به شایعات کاهش اثر بخشی واکسن در ذخیره سازی خون بند ناف اعتماد نکنید

 1400مهر  22چهارشنبه  11:06 - ایسنا

وی افزود: در صورتیکه مادر باردار تمایل به ذخیره سازی خون بند ناف نوزاد خود داشته 

مراجعه و ثبت  انشگاهید جهادباشد، می تواند به واحد ذخیره سازی بانک خون بند ناف 

 نام کند

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  22چهارشنبه  11:14 - رویداد ایران

 به شایعات کاهش اثر بخشی واکسن در ذخیره سازی خون بند ناف اعتماد نکنید

 1400مهر  22به چهارشن 12:46 - روزنامه اصفهان امروز
 یک متخصص زنان، زایمان و نازایی مطرح کرد؛

 به شایعات کاهش اثر بخشی واکسن در ذخیره سازی خون بند ناف اعتماد نکنید

 

 معرفی فعالیت های پیشران طرح توسعه مشاغل خانگی اردبیل از صدا و سیما

 1400مهر  22ارشنبه چه 10:۱3 - جهاد دانشگاهی کشور

https://www.isna.ir/news/1400072820329/%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://ruydadiran.com/94626-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.html
http://esfahanemrooz.ir/778190-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.html
http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/37056/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7
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استان اردبیل، مسئول دبیرخانه طرح ملی توسعه  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

مشاغل خانگی اردبیل با اعلام این خبر افزود: در این برنامه تلویزیونی گلی جهاندیده، 

پیشران خیاطی این طرح در استان که در حوزه تولید لباس و همچنین لباس عروسک 

ذ حمایت از مراجع مربوطه و توسعه درآمد فعالیت دارد به سوالاتی پیرامون فعالیت ها، نحوه کسب و کار، اخ

 خانگی پاسخ خواهد داد

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  22چهارشنبه  13:36 - ایکنا

 پخش فعالیت های طرح مشاغل خانگی اردبیل از صدا و سیما

 

 درباره راهکار های توانمندسازی مناطق کم برخوردار و حاشیه شهر

 1400مهر  22چهارشنبه  10:42 - نیوز راٰ  شهرآ

خراسان رضوی هم در گفتگو با  دانشگاهی جهادمدیر مرکز تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان 

شهرآرا با بیان اینکه توانمندسازی مناطق کم برخوردار و حاشیه شهر می تواند به بهبود سطح زندگی افراد 

ساکن در این مناطق کمک کند، می گوید: ایجاد ثبات اقتصادی در محیط شهر و بهبود فضای کسب وکار از 

 کنان حاشیه شهر استاولین اقدام های لازم برای توانمندسازی سا

 

آغاز پذیرش بیمار در آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی شعبه وکیل آباد 

 جهاددانشگاهی خراسان رضوی

 1400مهر  22چهارشنبه  10:3۱ - جهاد دانشگاهی کشور

https://iqna.ir/fa/news/4006659/%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7
https://shahraranews.ir/fa/news/84714/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/37053/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%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%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
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خراسان رضوی، مجید علیزاده با بیان این  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

 جهادمطلب افزود: با توجه به درخواست فراوان مراجعه کنندگان محترم آزمایشگاه مرکزی 

اد شعبه جدید این آزمایشگاه در منطقه وکیل آباد برای سهولت مبنی بر ایج دانشگاهی

برای تمرکز بر موضوع پیشگیری و درمان سرطان، کلید احداث  دانشگاهی جهاددسترسی و همچنین برنامه 

زده شد و به حول و قوه الهی در  ۱۱در سال  10و  2این آزمایشگاه در منطقه وکیل آباد، بین وکیل آباد 

 ه سال جاری افتتاح و آماده بهره برداری شداواسط مردادما

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  22چهارشنبه  12:41 - ایسنا

 رضویارائه خدمات تخصصی در آزمایشگاه جدید جهاد دانشگاهی خراسان 

 1400مهر  22چهارشنبه  14:20 - خبرگزاری صدا و سیما

 ارائه خدمات تخصصی در آزمایشگاه جدید جهاد دانشگاهی مشهد

 

 به پیشنهاد دکتر عاملی؛

 وزیر علوم به ریاست شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی انتخاب شد

 1400مهر  22چهارشنبه  10:3۱ - شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

که سند دانشگاه اسلامی ابلاغ به پنج مجموعه وزارت علوم،  13۱3وی ادامه داد: سال 

 و نهاد نمایندگی رهبری شد دانشگاهی جهادوزارت بهداشت، دانشگاه آزاد، 

  سایت دیگر: ۱0

 1400مهر  22چهارشنبه  11:1۱ - آنا
 به پیشنهاد عاملی؛

 وزیر علوم به عنوان رئیس شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی انتخاب شد

 1400مهر  22چهارشنبه  11:30 - خبرگزاری دانشجو

https://www.isna.ir/news/1400072820499/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%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%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3253646/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://sccr.ir/News/18619/1/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%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%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.ana.press/news/615739/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%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%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C
https://snn.ir/fa/news/971913/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%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%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF


 

 

 

 

34 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 وزیر علوم به ریاست شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی انتخاب شد

 1400مهر  22چهارشنبه  11:36 - ایلنا
 به پیشنهاد عاملی؛

 رئیس شورای اسلامی شدن دانشگاه ها شد "وزیر علوم"

 1400مهر  22چهارشنبه  11:4۱ - ایرنا

 وزیر علوم به ریاست شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی منصوب شد

 1400مهر  22چهارشنبه  11:46 - خبرگزاری صدا و سیما

 انتخاب وزیر علوم به ریاست شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی

 1400مهر  22چهارشنبه  12:00 - خبرگزاری مهر
 با اکثریت آرا؛

 وزیر علوم رئیس شورای اسلامی شدن دانشگاه ها شد

 0014مهر  22چهارشنبه  12:33 - خبرگزاری برنا

 وزیر علوم به ریاست شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی انتخاب شد

 1400مهر  22چهارشنبه  12:۱4 - خبرگزاری تسنیم

 درصد اساتید واکسینه شدند 20زلفی گل رئیس شورای اسلامی شدن دانشگاه ها شد/ بیش از 

 1400مهر  22چهارشنبه  13:02 - خبرگزاری فارس

 رئیس شورای اسلامی شدن دانشگاه ها شد وزیر علوم

 1400مهر  22چهارشنبه  13:06 - ایسکانیوز

 وزیر علوم رئیس شورای اسلامی شدن دانشگاه ها شد

 1400مهر  22چهارشنبه  13:۱1 - خبرگزاری علمی و فناوری
 به پیشنهاد دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و با اکثریت آرا ی اعضای شورا؛

 وزیر علوم رئیس شورای اسلامی شدن دانشگاه ها شد

 1400مهر  22چهارشنبه  1۱:1۱ - خبرنامه دانشجویان ایران

 ئیس شورای اسلامی شدن دانشگاه ها شدوزیر علوم ر

 1400مهر  22چهارشنبه  1۱:41 - آریا

 علوم به ریاست شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی انتخاب وزیر

 1400مهر  22چهارشنبه  22:1۱ - ایکنا

 وزیر علوم رئیس شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی شد

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1146324-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%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%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84512146/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%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%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C
https://www.iribnews.ir/fa/news/3253419/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%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%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/5332159/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%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%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1249488
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/07/28/2592932/%D8%B2%D9%84%D9%81%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%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%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-80-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://farsnews.ir/news/14000728000442/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%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%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://www.iscanews.ir/news/1115617/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%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%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
http://www.stnews.ir/content/news/99244/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%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%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://iusnews.ir/fa/news-details/411449/%C2%AB%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%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%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF/
http://www.aryanews.com/News/20211020141750973/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A
https://iqna.ir/fa/news/4006821/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%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%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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دوره دانشجومعلم قرآن در سال جاری/ عملکردی فراتر از تعهدات پیش بینی می  0برگزاری 

 کنیم

 1400مهر  22چهارشنبه  10:2۲ - ایکنا

مسئول دوره دانشجو معلم قرآن کریم سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور در مورد سابقه 

شروع و تا  ۱4برگزاری این دوره ها از ابتدا تاکنون، اظهار کرد: دوره دانشجومعلم از سال 

شده است که طی برنامه ریزی معاونت فرهنگی  دوره اجرا 4۱مجموعاً  ۱2سال 

به واحدهای این نهاد اجرا می شود؛ یعنی بخشی از این دوره ها در قالب طرح های هماهنگ  جهاددانشگاهی

 استانی، که از طریق معاونت فرهنگی جهاد به واحدها ابلاغ شده است، اجرا می شود

 

 آغاز ثبت نام آزمون سراسری جذب نیرو پگاه از اول آبان

 1400مهر  22چهارشنبه  10:00 - صدای پول

، پگاه(به گزارش صدای پول از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران )

آبان  12متقاضیان ثبت نام و شرکت در این آزمون، از شنبه اول تا پایان روز چهارشنبه 

 wwwبه آدرس  دانشگاهی جهادماه می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز آزمون 

  سایت دیگر: ۱۱

 1400مهر  22چهارشنبه  10:06 - تجارت گردان

 استخدام در شرکت صنایع شیرایران با آزمون سراسری

https://iqna.ir/fa/news/4006291/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-4-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://sedayepool.ir/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%BE%DA%AF%D8%A7/
https://tejaratgardan.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88/
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 1400مهر  22چهارشنبه  10:10 - اکونا پرس

 بت نام آزمون سراسری جذب نیرو پگاه از اول آبانآغاز ث

 1400مهر  22چهارشنبه  10:20 - شما نیوز

 استخدام در شرکت صنایع شیرایران با آزمون سراسری

 1400مهر  22چهارشنبه  10:42 - روز نو

 آغاز ثبت نام آزمون سراسری جذب نیرو پگاه از اول آبان

 1400مهر  22چهارشنبه  10:۱1 - خبرگزاری برنا
 د دانشگاهی کلید خورد:تامین نیروی انسانی از مسیر آزمون علمی جها

 آغاز ثبت نام آزمون سراسری جذب نیرو پگاه از اول آبان

 1400مهر  22چهارشنبه  10:۱1 - ۲0اقتصاد 

 آغاز ثبت نام آزمون سراسری جذب نیرو پگاه از اول آبان

 1400مهر  22چهارشنبه  11:1۱ - ۲0رویداد 

 آغاز ثبت نام آزمون سراسری جذب نیرو پگاه از اول آبان

 1400مهر  22چهارشنبه  11:46 - صدای بورس

 ی شوداز اول آبان؛ ثبت نام جذب نیروی پگاه آغاز م

 1400مهر  22چهارشنبه  11:۱۱ - کیوسک خبر
 پگاه در راستای تامین نیروی انسانی برگزار میکند:

 استخدام در شرکت صنایع شیرایران با آزمون سراسری

 1400مهر  22چهارشنبه  16:30 - ۲4تیتر

 سراسری جذب نیرو پگاه از اول آبانآغاز ثبت نام آزمون 

 1400مهر  22چهارشنبه  16:3۱ - مستقل آنلاین

 آغاز ثبت نام آزمون سراسری جذب نیرو پگاه از اول آبان

 1400مهر  22چهارشنبه  1۱:04 - ایران نو

 استخدام در شرکت صنایع شیرایران با آزمون سراسری

 1400مهر  2۱پنجشنبه  00:12 - دانا
 آزمون علمی جهاد دانشگاهی کلید خورد؛تامین نیروی انسانی از مسیر 

 آغاز ثبت نام آزمون سراسری جذب نیرو پگاه از اول آبان

 1400مهر  2۱پنجشنبه  23:04 - بورس و بانک

 جذب نیرو پگاه از اول آبان آغاز ثبت نام آزمون سراسری

 1400آبان  01شنبه  1۱:34 - اقتصاد ملت

 آغاز ثبت نام آزمون سراسری جذب نیرو پگاه از اول آبان

https://www.econapress.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-6/74863-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%BE%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-995860
https://roozno.com/fa/news/499300/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%BE%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1249375
https://eghtesaad24.ir/fa/news/130528/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%BE%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.rouydad24.ir/fa/news/283626/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%BE%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.sedayebourse.ir/news/440201/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.kioskekhabar.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88/
http://titre20.ir/fa/news/51569/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%BE%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-81776
http://iraneno.ir/fa/news/54176/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C
http://www.dana.ir/News/1777923.html
http://bourse-bank.com/mataleb/ravabetomumi/item/21861-2021-10-21-19-31-04
http://eghtesademelat.ir/?p=136306
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 1400آبان  03دوشنبه  1۱:4۲ - خبرگزاری تسنیم

 آغاز ثبت نام آزمون سراسری جذب نیرو پگاه از اول آبان

 

 دوره آموزشی فن بیان و سخنوری برگزار می شود

 1400مهر  22چهارشنبه  0۱:4۱ - با مردم

 جهادبه گزارش بامردم ، دوره آموزشی فن بیان و سخنوری به همت موسسه آموزش عالی 

گیلان برگزار می  دانشگاهی جهادگیلان با همکاری معاونت آموزشی سازمان  دانشگاهی

 شود

 

افتتاح نخستین آزمایشگاه تجهیزات استخراج فراورده های پردازشی رمزگذاری شده رمز 

 ارزها /آزمایشگاهی برای تأیید استاندارد مصرف انرژی ماینرها

 1400مهر  22چهارشنبه  0۱:4۱ - د دانشگاهی کشورجها

، نخستین آزمایشگاه تجهیزات استخراج فراورده جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

های پردازشی رمزگذاری شده رمز ارزها )ماینرها( به عنوان نخستین و تنها مرجع آزمون 

معیار مصرف انرژی در ماینرها )تجهیزات استخراج رمز ارزها(، در آزمایشگاه سامانه های 

اح صنعتی شریف افتت جهاددانشگاهیازمان الکترونیکی و هوشمند مرکز خدمات تخصصی پدافند غیرعامل س

 شد

  سایت دیگر: ۵

 1400مهر  22چهارشنبه  10:1۱ - خبرگزاری دانشجو

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/08/03/2595783/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%BE%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://baamardom.ir/189232/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C/
http://acecr.ac.ir/fa/news/37036/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://snn.ir/fa/news/971884/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 اه تجهیزات استخراج فراورده های پردازشی افتتاح شدنخستین آزمایشگ

 1400مهر  22چهارشنبه  10:۱۱ - خبرگزاری مهر
 در جهاددانشگاهی صنعتی شریف؛

 ی رمز ارز افتتاح شدآزمایشگاه تجهیزات استخراج فراورده ها

 1400مهر  22چهارشنبه  11:34 - اکو بورس

 آزمایشگاه تجهیزات استخراج فراورده های رمز ارز افتتاح شد

 1400مهر  22چهارشنبه  12:42 - ایرنا

 نخستین آزمایشگاه استخراج فرآورده های پردازشی جهاد دانشگاهی افتتاح شد

 1400مهر  22چهارشنبه  13:11 - فناوری و نوآوری

 آزمایشگاه تجهیزات استخراج فراورده های رمز ارز افتتاح شد

 

 رئیس کمیته نیرو کمیسیون انرژی مجلس:

 به دنبال قاعده مند کردن سیستم و تجهیزات ماینرها در کشور هستیم

 1400مهر  22چهارشنبه  0۱:3۲ - ایسنا

امروز یک مرحله دیگر از کنترل و کانالیزه کردن این پدیده نوظهور و جدید را پشت 

نخستین آزمایشگاه استخراج فراورده های پردازشی رمزگذاری  سرگذاشتیم و شاهد افتتاح

 صنعتی شریف بودیم دانشگاهی جهادشده رمزارزها )ماینرها( را در سازمان 

  سایت دیگر: ۱0

 1400مهر  22چهارشنبه  10:31 - جهاد دانشگاهی کشور

 به دنبال قاعده مند کردن سیستم و تجهیزات ماینرها در کشور هستیم

 1400مهر  22چهارشنبه  11:02 - خبر آنلاین

 خبر خوب درباره فعالیت ماینرها / به دنبال قاعده مند کردن سیستم و تجهیزات ماینرها هستیم

 0014مهر  22چهارشنبه  11:20 - تیک

 خبر خوب درباره فعالیت ماینرها / به دنبال قاعده مند کردن سیستم و تجهیزات ماینرها هستیم

https://www.mehrnews.com/news/5332053/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
http://ecobourse.ir/17969/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84512092/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD
http://fanavarimag.ir/1400/07/28/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400072820197/%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
http://sharif.acecr.ac.ir/fa/news/37052/%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.khabaronline.ir/news/1565481/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://tik.ir/fa/news/362010/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 1400مهر  22چهارشنبه  11:2۱ - نیرو نیوز

 به دنبال قاعده مند کردن سیستم و تجهیزات ماینرها در کشور هستیم

 1400مهر  22چهارشنبه  11:26 - اقتصاد نیوز

 خبر خوب درباره فعالیت ماینرها

 1400مهر  22چهارشنبه  11:22 - آخرین خبر

 خبر خوب درباره فعالیت ماینرها

 1400مهر  22چهارشنبه  11:40 - روزنامه هفت صبح

 جزییات تازه درباره فعالیت ماینرها

 1400مهر  22چهارشنبه  12:1۱ - بازتاب

 خبر خوب درباره فعالیت ماینرها

 4001مهر  22چهارشنبه  12:30 - تدبیر

 خبر خوب درباره فعالیت ماینرها / به دنبال قاعده مند کردن سیستم و تجهیزات ماینرها هستیم

 1400مهر  22چهارشنبه  13:02 - خبرگزاری تابناک

 خبر خوب درباره فعالیت ماینرها

 1400مهر  22چهارشنبه  14:02 - بازار نیوز

 به دنبال قاعده مند کردن سیستم و تجهیزات ماینر ها در کشور هستیم

 4001مهر  22چهارشنبه  14:0۱ - عصر خبر

 خبر خوب درباره فعالیت ماینرها

 1400مهر  2۱پنجشنبه  02:42 - خوزنا

 خبر خوب درباره فعالیت ماینرها

 1400مهر  2۱پنجشنبه  0۱:1۲ - دیار کارون

 خبر خوب درباره فعالیت ماینرها

 

 تغییر زمان برگزاری رویداد استارتاپی صنایع خلاق استان اردبیل و تمدید زمان ثبت نام

 1400مهر  22چهارشنبه  0۱:36 - جهاد دانشگاهی کشور

http://nironews.ir/news/730785/
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/448706-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://akharinkhabar.ir/money/8382562/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7-
https://7sobh.com/content/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7/
https://baztab.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7/
http://tadbirkhabar.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84/
https://www.tabnak.ir/fa/news/1083245/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://bazarnews.ir/fa/news/97791/%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
http://www.asrkhabar.com/fa/news/193757/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7
http://www.khoozna.ir/view-119734-%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7.html
http://www.deyarkaroon.ir/view-64653-%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7.html
http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/37039/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%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%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%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

استان اردبیل، این رویداد استارتاپی سه روزه که  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

با هدف حمایت و تجاری سازی از ایده های حوزه گیاهان دارویی و گردشگری و به همت 

، پارک علم و فناوری و اداره کل ورزش و جوانان دانشگاهی جهادمرکز نوآوری و شتابدهی 

هد شد با استقبال خوبی به لحاظ تعداد ثبت نام استان اردبیل و با همکاری شتاب دهنده جاویدان برگزار خوا

 کنندگان مواجه شده است

  سایت دیگر: ۱

 0014مهر  22چهارشنبه  11:12 - ایکنا

 زمان برگزاری رویداد استارتاپی صنایع خلاق استان اردبیل تغییر یافت

 

 ر ایران در جهادددانشگاهیبرگزاری آزمون تامین نیروی انسانی شرکت صنایع شی

 1400مهر  22چهارشنبه  0۱:31 - جهاد دانشگاهی کشور

استان کهگیلویه و بویراحمد، محمدجعفر رستمی،  نشگاهیجهاددابه گزارش روابط عمومی 

مهرماه در جمع  22کهگیلویه و بویراحمد امروز،  جهاددانشگاهیمعاون آموزشی 

خبرنگاران، اظهار کرد: آزمون تامین نیروی انسانی شرکت صنایع شیر ایران )پگاه( جهت 

 برگزار می شود گاهیجهاددانشنفر در سراسر کشور از طریق مرکز آزمون  144استخدام 

 

امضای تفاهم نامه همکاری بین جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی و مرکز آموزش علمی 

 ریزکاربردی خانه کارگر تب

 1400مهر  22چهارشنبه  02:4۱ - جهاد دانشگاهی کشور

https://iqna.ir/fa/news/4006586/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://kba.acecr.ac.ir/fa/news/37043/%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%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%DB%8C%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%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://ash.acecr.ac.ir/fa/news/37038/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%88-%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%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

آذربایجان شرقی، دکترجعفر محسنی،  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

اهم نامه با اشاره آذربایجان شرقی در مراسم امضای این تف دانشگاهی جهادرئیس سازمان 

استان بیان کرد: آمادگی  جهاددانشگاهیبه خدمات و دوره های آموزشی ارائه شده در 

کامل جهت ارائه دوره های آموزشی عمومی و تخصصی کوتاه مدت برای جامعه هدف خانه کارگر را داریم و 

 دوره های آموزشی برگزار شده نیز از سطح کیفی مناسبی برخوردار است

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  22چهارشنبه  0۱:02 - ایسنا

 زش علمی کاربردی خانه کارگرامضای تفاهم نامه همکاری بین جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی و مرکز آمو

 1400مهر  22چهارشنبه  10:۱۲ - ایکنا

 امضای تفاهم نامه میان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی و مرکز علمی کاربردی خانه کارگر

 

 فلاحی خبر داد:

 قول وزیر نفت در خصوص حل مشکل کارکنان شرکت آرین تجارت در سفر به ایلام

 1400مهر  22چهارشنبه  02:32 - خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، سارا فلاحی نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول، 

مهران، ملکشاهی و سیروان و عضو مجمع نمایندگان استان ایلام در مجلس شورای اسلامی 

ز مرکز سرطان با سید جواد اوجی وزیر نفت و رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی دیدار و ا

 و گروه صنعتی بهمن بازدید کرد دانشگاهی جهادشناسی معتمد 

 

 ریف فراهم شد؛با افتتاح آزمایشگاه سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی ش

https://www.isna.ir/news/1400072820149/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2
https://iqna.ir/fa/news/4006568/%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-%D9%85%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%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-%D9%88-%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%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1
https://www.icana.ir/Fa/News/486172/%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 امکان بررسی میزان مصرف انرژی و سایر پارامترهای ماینرها

 1400مهر  22چهارشنبه  02:33 - ایسنا

 جهاددکتر سید محمد طباطبایی قمی، رئیس پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان 

اج یشگاه تجهیزات استخرصنعتی شریف ، در حاشیه مراسم افتتاح نخستین آزما دانشگاهی

فراورده های پردازشی رمزگذاری شده رمزارزها )ماینرها( در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 

، راه اندازی دانشگاهی جهاداهمیت وجود آزمایشگاه های مرجع در کشور گفت: یکی از مأموریت های مجموعه 

 آزمایشگاه های مرجع در مواقع بحرانی و شرایطی است که کشور به آن نیاز دارد

  سایت دیگر: 0

 1400مهر  22چهارشنبه  0۱:12 - فصل تجارت

 مصرف انرژی و سایر پارامترهای ماینرها امکان بررسی میزان

 1400مهر  22چهارشنبه  0۱:31 - جهاد دانشگاهی کشور

 امکان بررسی میزان مصرف انرژی و سایر پارامترهای ماینرها

 1400مهر  22چهارشنبه  10:۱6 - نفتون

 امکان بررسی میزان مصرف انرژی و سایر پارامترهای ماینرها

 1400مهر  22چهارشنبه  1۲:03 - آرمان اقتصادی

 اینرهاامکان بررسی میزان مصرف انرژی و سایر پارامترهای م

 

 اتصال به بازار و پایدارسازی لازمه توسعه مشاغل خانگی است

 1400مهر  22چهارشنبه  02:21 - ایکنا

زارع با اشاره به تصویب طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در دبیر خانه توسعه و حمایت از 

عاون، کار و رفاه اجتماعی پس مشاغل خانگی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت ت

گفت:  13۱6از آسیب شناسی طرح های قبلی و انجام مطالعات داخلی و خارجی در سال 

به عنوان یک نهاد توسعه ای، واسطه ای و تسهیل گر  دانشگاهی جهادبه منظور اجرا و پیاده سازی این طرح، 

https://www.isna.ir/news/1400072820120/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/526953/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7
http://sharif.acecr.ac.ir/fa/news/37042/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7
http://naftoun.ir/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://armaneghtesadi.com/674233/1400/07/28/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1/
https://iqna.ir/fa/news/4006530/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

حقیقی و حقوقی و پایدارسازی مشاغل مکلف به شناسایی، توانمندسازی اعم از آموزش و مشاوره اشخاص 

 خانگی با اتصال آن ها به بازار فروش شد

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  22چهارشنبه  13:2۲ - شبستان

 طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان یزد اجرایی می شود

 1400آبان  01شنبه  11:00 - روزنامه بازار کار

 طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان یزد اجرایی می شود

 

 رئیس سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف تأکید کرد:

جلوگیری از ورود و استفاده از ماینرهای مستعمل با راه اندازی آزمایشگاه جهاددانشگاهی 

 صنعتی شریف

 1400مهر  22چهارشنبه  02:06 - ایسنا

به گزارش ایسنا ، نخستین آزمایشگاه تجهیزات استخراج فراورده های پردازشی رمزگذاری 

شده رمزارزها )ماینرها( به عنوان نخستین و تنها مرجع آزمون معیار مصرف انرژی در 

کترونیکی و هوشمند ماینرها )تجهیزات استخراج رمزارزها(، در آزمایشگاه سامانه های ال

 صنعتی شریف افتتاح شد دانشگاهی جهادمرکز خدمات تخصصی پدافند غیرعامل سازمان 

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  22چهارشنبه  02:0۲ - آقای خبر

 جلوگیری از ورود و استفاده از ماینرهای مستعمل با راه اندازی آزمایشگاه جهاددانشگاهی صنعتی شریف

 1400مهر  22چهارشنبه  02:20 - فصل تجارت

 جلوگیری از ورود و استفاده از ماینرهای مستعمل با راه اندازی آزمایشگاه جهاددانشگاهی صنعتی شریف

 1400مهر  22ه چهارشنب 02:46 - جهاد دانشگاهی کشور

 جلوگیری از ورود و استفاده از ماینرهای مستعمل با راه اندازی آزمایشگاه جهاددانشگاهی صنعتی شریف

http://shabestan.ir/detail/News/1106854
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/348772/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400072820091/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://aghayekhabar.ir/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85/
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/526947/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
http://sharif.acecr.ac.ir/fa/news/37037/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 1400مهر  22چهارشنبه  14:3۱ - رسانه کلیک

 افتتاح نخستین آزمایشگاه تجهیزات استخراج فرآورده های رمزارز در کشور

 1400مهر  22چهارشنبه  1۲:03 - صادیآرمان اقت

 جلوگیری از ورود و استفاده از ماینرهای مستعمل با راه اندازی آزمایشگاه جهاددانشگاهی صنعتی شریف

 1400آبان  03دوشنبه  1۱:44 - راه پرداخت

 ف انرژی ماینرهاتصمیم هوشمندانه در راستای بهبود مصر

 

 معضلاتی برای تنها زرشک بی دانه جهان؛

 لبخند دنیا و اخم ایران به زرشک

 1400مهر  22چهارشنبه  02:03 - ایسنا

خراسان جنوبی بیان  دانشگاهی جهادو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی عض

کرد: زرشک پس از برداشت به دلیل از دست دادن رطوبت، بافت آسیب پذیر، آسیب های 

مکانیکی و پوسیدگی های قارچی دارای ماندگاری کمی است و به صورت تازه فقط در 

 استان خراسان جنوبی یافت می شود

  ایت دیگر:س ۱

 1400مهر  22چهارشنبه  13:36 - ۵۹5
 معضلاتی برای تنها زرشک بی دانه جهان؛

 لبخند دنیا و اخم ایران به زرشک!

 

 شکوفه امید رویان 544جشن  |تصاویر

https://click.ir/news/economy/cryptocurrency/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7/
https://armaneghtesadi.com/674221/1400/07/28/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85/
https://way2pay.ir/246856/
https://www.isna.ir/news/1400072820087/%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%B4%DA%A9
https://www.598.ir/fa/news/494548/%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%B4%DA%A9
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 1400مهر  22 چهارشنبه 00:۱۱ - آفتاب نیوز

جمعی از کودکان متولد شده در پی درمان های ناباروری انجام شده در مرکز فوق تخصصی 

بهمراه والدین  1400مهر  2۲استان مرکزی، سه شنبه  دانشگاهی جهاددرمان ناباروری 

کودکی که با استفاده از درمان های این مرکز متولد شده اند،  200خود به نمایندگی از 

 استان برگزار شد، شرکت کردند دانشگاهی جهادمادین تولدشان که در مجموعه درمانی در جشن ن

 

 هزار خدمت به زوج های نابارور در مرکز رویان استان مرکزی ۲4ارائه سالانه 

 1400مهر  2۲سه شنبه  12:۱۱ - خبرگزاری صدا و سیما

استان مرکزی  دانشگاهی جهادبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ استان مرکزی ؛ رییس 

شکوفه امید رویان که امروز در اراک برگزار شد  200در حاشیه برگزاری مراسم جشن 

استان مرکزی به زوج  دانشگاهی جهادمت در مرکز هزار خد 20گفت : سالانه نزدیک به 

 های نابارور ارائه می شود 

 

 در اراک برگزار شد "شکوفه امید رویان 544"جشن 

 1400مهر  2۲سه شنبه  1۲:0۱ - ایسنا

مهرماه در حاشیه برگزاری  2۲استان مرکزی  دانشگاهی جهادمدیر مرکز درمان ناباروری 

شکوفه امید رویان که با حضور جمعی از کودکان متولد شده از طریق خدمات  200جشن 

د، در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به فعالیت این مرکز و خانواده های آنان در اراک برگزار ش

در اراک، اظهار کرد: با توجه به اینکه در استان مرکزی مرکز درمان ناباروری  ۱3مرکز درمان ناباروری از سال 

https://aftabnews.ir/fa/news/732985/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/news/3252893/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-20-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400072719836/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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وجود نداشت و مردم برای درمان باید به دیگر نقاط کشور می رفتند تصمیم بر راه اندازی این مرکز با توجه 

مانند پژوهشکده رویان گرفته شد و با ایجاد زیرساخت های فیزیکی  دانشگاهی جهادای موجود در به پشتوانه ه

 و تجهیزاتی، اولین مرکز درمان ناباروری در غرب کشور فعالیت خود را آغاز کرد

 

استفاده آژانس همکاری های بین المللی ژاپن از ظرفیت های پژوهشکده گیاهان دارویی 

 جهاددانشگاهی

 1400مهر  2۲سه شنبه  1۲:00 - جهاد دانشگاهی کشور

، دکتر رضا غفارزادگان  یجهاددانشگاهبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی 

، رییس این پژوهشکده در جلسه ای که با نماینده جایکا برگزار کرد گفت: پژوهشکده 

تنها مرکز تحقیقاتی گیاهان دارویی کشور است که زنجیره  دانشگاهی جهادگیاهان دارویی 

 ارزش گیاهان دارویی را از تولید بذر و نشا تا تولید دارو دارا می باشد

  سایت دیگر: ۳

 1400مهر  2۲سه شنبه  21:0۲ - ایرنا

 استفاده آژانس ژاپنی از پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

 1400مهر  22چهارشنبه  10:2۱ - ایسنا

 استفاده آژانس همکاری های بین المللی ژاپن از ظرفیت های پژوهشکده گیاهان دارویی

 1400مهر  22چهارشنبه  10:32 - برخط نیوز

 استفاده آژانس همکاری های بین المللی ژاپن از ظرفیت های پژوهشکده گیاهان دارویی

 

برگزاری اولین جشنواره پاییزی سنجش هوش و استعدادیابی کودک و شخصیت شناسی 

 بزرگسالان

http://acecr.ac.ir/fa/news/37035/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%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/84510651/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400072820262/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87
https://www.barkhat.news/technology/163471314322/japan-international-cooperation-agency-uses-the-capacity-of-the-medicinal-plants-research-institute
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 1400مهر  2۲سه شنبه  16:۱4 - جهاد دانشگاهی کشور

الزهراء)س(، مرکز تخصصی خدمات روان شناسی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

و مشاوره این واحد ارزیابی های هوشی و شخصیتی علاقه مندان شرکت کننده در جشنواره 

 آبان ماه( انجام می دهد13پائیزه را به مناسبت روز دانش آموز) 

 

 وبینار رایگان تربیت مشاور کودک و نوجوان برگزار می شود

 1400مهر  2۲سه شنبه  16:۱4 - جهاد دانشگاهی کشور

الزهراء)س(، مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

این واحد سازمانی، در راستای آماده ساختن دانشجویان برای ورود به بازار کار و افزایش 

سطح مهارت های تخصصی آنان؛دانش افزایی؛ مهارت افزایی و توانمند سازی دانشجویان 

نار های تخصصی رایگان وکارگاه های آموزشی روان شناسی؛مشاوره وعلوم تربیتی رادر در قالب برگزاری وبی

 تخصصی با تخفیف دانشجویی را دستور کار خود قرار داده است

 

 یک کارشناس ارتباط با جامعه:

 رشد نوآوری در گرو ارتباط نزدیک فضای آکادمیک با جامعه است

 1400مهر  2۲سه شنبه  16:14 - ایسنا

مهر ماه، در سلسله نشست های اکولایو سازمان  26دکتر محمود اعظمی راد شب گذشته، 

چالش ها و  خراسان رضوی با موضوع نگاهی به فرصت ها، دانشگاهی جهاددانشجویان 

تهدیدهای واحد ارتباط با جامعه در تحکیم پیوند دانشگاه و جامعه با تاکید بر تجربیات 

http://acecr.ac.ir/fa/news/37031/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86
http://acecr.ac.ir/fa/news/37033/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%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/1400072719787/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد، اظهار کرد: ارتباط با جامعه یکی از سیاست 

تن این موضوع در سایر های جدید دانشگاه فردوسی مشهد است که در چند سال اخیر به موازات اهمیت یاف

 دانشگاه ها، دانشگاه ما نیز بر آن تمرکز ویژه ای دارد

 

 مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام:

 همکاری جهاددانشگاهی و ورزش و جوانان ایلام الگویی موفق برای هم افزایی است

 1400مهر  2۲نبه سه ش 1۱:42 - ایسنا

ایلام که به مناسبت هفته تربیت  دانشگاهی جهاددکتر مظفر علیشائی در دیدار رئیس 

بدنی و ورزش انجام شد، اظهار کرد: پیام هفته ی تربیت بدنی این است که کسانی که 

اهمیت کمتری به روزش می دهند از حالت سکون خارج شوند و ورزش را به یک رفتار 

 نندپایدار تبدیل ک

  سایت دیگر: ۳

 1400مهر  2۲سه شنبه  16:04 - آقای خبر

 همکاری جهاددانشگاهی و ورزش و جوانان ایلام الگویی موفق برای هم افزایی است

 1400مهر  22چهارشنبه  02:44 - وزارت ورزش و جوانان
 مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام:

 همکاری جهاددانشگاهی و ورزش و جوانان ایلام الگویی موفق برای هم افزایی است

 1400مهر  22چهارشنبه  14:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 ش و جوانان ایلام الگویی موفق برای هم افزایی استهمکاری جهاددانشگاهی و ورز

 

https://www.isna.ir/news/1400072719752/%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-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://aghayekhabar.ir/%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-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C/
https://news.msy.gov.ir/news/2189216-%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%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html?t=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://ilam.acecr.ac.ir/fa/news/37079/%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-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%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%A7%D8%B3%D8%AA
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ن/ یامین پور: هزار جوان تحت پوشش کمیته امداد با حمایت معاونت جوانا۱۲مهارت آموزی 

 نفر از جوانان تحت پوشش کمیته امداد ۱۲444تسریع فرآیند مهارت آموزی به 

 1400مهر  2۲سه شنبه  1۱:12 - خبرگزاری برنا

بدین منظور جلسه کارگروه مشترک اجرایی شدن تفاهم نامه فیمابین وزارت ورزش و 

با حضور  1400مهرماه  2۲جوانان و کمیته امداد امام خمینی )ره( در روز سه شنبه مورخ 

جناب خادمی معاون اشتغال و خودکفایی، رمضانی مدیرکل شغلی، لکی مدیر برنامه ریزی، 

 جهاددانشگاهیی اشتغال کمیته امداد امام خمینی)ره( و بیجندی معاون آموزشی ارزیابی و نظارت بر طرح ها

 در دفتر معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان برگزار شد

  سایت دیگر: ۱4

 1400مهر  2۲سه شنبه  16:4۲ - وزارت ورزش و جوانان
 تفاهم نامه معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با کمیته امداد امام خمینی)ره( منعقد شد

 ار جوان تحت پوشش کمیته امدادهز12تاکید یامین پور بر تسریع مهارت آموزی 

 1400مهر  2۲سه شنبه  1۲:30 - ایرنا

 انعقاد تفاهم نامه معاونت امور جوانان وزارت ورزش و کمیته امداد

 1400مهر  2۲سه شنبه  22:12 - ایلنا

 پوشش کمیته امداد با حمایت معاونت جوانانهزار جوان تحت 12مهارت آموزی 

 1400مهر  2۲سه شنبه  22:20 - روزنامه بازار کار

 ر جوان تحت پوشش کمیته امداد با حمایت معاونت جوانانهزا12مهارت آموزی 

 1400مهر  2۲سه شنبه  22:36 - خبرگزاری دانشجو

 هزار جوان تحت پوشش کمیته امداد با حمایت معاونت جوانان 12ی مهارت آموز

 1400مهر  2۲سه شنبه  23:00 - میزان

 هزار جوان تحت پوشش کمیته امداد با حمایت معاونت جوانان 12مهارت آموزی 

 1400مهر  22چهارشنبه  0۱:0۱ - خبرگزاری دفاع مقدس

 اد با حمایت معاونت جوانانهزار جوان تحت پوشش کمیته امد 12مهارت آموزی 

 1400مهر  22چهارشنبه  10:42 - اتحاد خبر

 انعقاد تفاهم نامه معاونت امور جوانان وزارت ورزش و کمیته امداد

 1400مهر  22چهارشنبه  14:۱2 - خبرگزاری تسنیم

 حمایت معاونت جوانان وزارت ورزش هزار جوان تحت پوشش کمیته امداد با 12مهارت آموزی 

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1249076
https://news.msy.gov.ir/news/2188754-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-12%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF.html?t=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84510469/%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%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1146138-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/348732/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-12%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://snn.ir/fa/news/971836/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.mizanonline.com/fa/news/767527/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://defapress.ir/fa/news/484767/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/153451
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/07/28/2593119/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-12-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4


 

 

 

 

۱0 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 1400آبان  02یکشنبه  12:1۱ - نصیر نیوز

 انعقاد تفاهم نامه معاونت امور جوانان وزارت ورزش و کمیته امداد

 

 چاپ کتاب کمک آموزشی زبان انگلیسی پایه نهم

 1400مهر  2۲سه شنبه  1۱:06 - جهاد دانشگاهی کشور

صنعتی اصفهان، توسط شعبه انتشارات  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

صنعتی اصفهان کتاب کتاب کمک آموزشی زبان انگلیسی پایه نهم تالیف  جهاددانشگاهی

صفحه در شش درس،  114نسخه ، ۱00دکتر امید طباطبایی و ماندانا گنجی با شمارگان 

 در قطع رحلی چاپ و وارد بازار کتاب شد

 

 رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی در نشست آینده مشاغل و مشاغل آینده:

 ماهیت همه مشاغل به سوی مشاغل نو و آینده سوق می یابد

 1400مهر  2۲سه شنبه  14:40 - روزنامه بازار کار

رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی در نشست آینده مشاغل و مشاغل آینده در نشست 

یزبانی و به م دانشگاهی جهادآینده مشاغل و مشاغل آینده که توسط معاونت آموزشی 

 2۱واحد صنعتی اصفهان برگزار شد گفت: سهم آموزش های رسمی به  دانشگاهی جهاد

 درصد کاهش می یابد و ماهیت مشاغل به سوی مشاغل آینده سوق می یابد

https://www.nasirnews.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86/
http://acecr.ac.ir/fa/news/37028/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%87%D9%85-
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/348717/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84--%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D9%86%D9%88-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF


 

 

 

 

۱1 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  2۲سه شنبه  1۱:31 - جهاد دانشگاهی کشور

 ماهیت همه مشاغل به سوی مشاغل نو و آینده سوق می یابد

 

 کتاب سوی عدالت اقلیمی منتشر شد

 1400مهر  2۲سه شنبه  14:32 - جهاد دانشگاهی کشور

، در کتاب به سوی عدالت اقلیمی )چشم اندازی جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

از بحران های اقلیمی و تغییرات اجتماعی( عنوان شده است که گرم شدن جهان 

 دشوارترین چالش محیط زیستی پیش روی انسان است

 

 اولین جشنواره پاییزی سنجش هوش و استعدادیابی کودک و شخصیت شناسی بزرگسالان

 1400مهر  2۲سه شنبه  13:33 - جهاد دانشگاهی کشور

 جهادلذا با عنایت به اهمیت موضوع مرکز تخصصی خدمات روان شناسی و مشاوره 

الزهراء)س( در نظر دارد به صورت رایگان ارزیابی های هوشی و شخصیتی علاقه  دانشگاهی

آبان ماه( ترتیب 13کننده در جشنواره پائیزه که به مناسبت روز دانش آموز) مندان شرکت 

 داده است؛ ارائه نماید 

http://acecr.ac.ir/fa/news/37029/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D9%86%D9%88-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/37024/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://alzahra.acecr.ac.ir/fa/news/36869/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 

 وبینار رایگان تربیت مشاور کودک و نوجوان

 1400هر م 2۲سه شنبه  13:26 - جهاد دانشگاهی کشور

 دانشگاهی جهادفلذا مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده 

الزهراء)س( ؛جهت آماده ساختن دانشجویان برای ورود به بازار کار و افزایش سطح مهارت 

های تخصصی آنان؛دانش افزایی؛ مهارت افزایی و توانمند سازی دانشجویان روان 

تی رادر در قالب برگزاری وبینار های تخصصی رایگان وکارگاه های آموزشی تخصصی شناسی؛مشاوره وعلوم تربی

 با تخفیف دانشجویی را دستور کار خود قرار داده است

 

 بازدید مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان از ایسنا

 1400مهر  2۲سه شنبه  12:30 - ایسنا

استان سمنان و خبرنگاران ایسنا حضور  جهاددانشگاهیدر این نشست که رئیس و معاونین 

داشتند، مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان با تشریح فعالیت های این اداره کل، به 

 ت خبرنگاران پاسخ گفت سوالا

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  2۲سه شنبه  12:3۲ - تجارت آنلاین

 بازدید مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان از ایسنا

http://alzahra.acecr.ac.ir/fa/news/37012/%D8%B3%D9%87-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400072719481/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%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-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7
http://tejaratonline.ir/fa/news/183788/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%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-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 

 یک پژوهشگر مسائل اجتماعی عنوان کرد

 افزایش پدیده زباله گردگری کودکان، تهدیدی بر سلامتی روان جامعه

 1400مهر  2۲سه شنبه  12:02 - ایسنا

کاشمر بیان کرد: کودکان بسیاری در کاشمر شرایط تربیتی را  دانشگاهی جهادمدیر گروه 

دهند  با حضور در عرصه کارهای بسیار سخت و خطرناک از جمله زباله گردی از دست می

 و جریان رشدشان به مخاطره می افتد

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  2۲سه شنبه  12:12 - رویداد ایران

 افزایش پدیده زباله گردگری کودکان، تهدیدی بر سلامتی روان جامعه

 1400مهر  2۲سه شنبه  14:0۱ - روزنامه اصفهان امروز
 شگر مسائل اجتماعی عنوان کردیک پژوه

 افزایش پدیده زباله گردگری کودکان، تهدیدی بر سلامتی روان جامعه

 

 در قزوین:دبیر جشنواره مسیر جهادی 

 اولین رویداد رسانه ای استان با محور فعالیت جهادی بهمن ماه در قزوین برگزار می شود

 1400مهر  2۲سه شنبه  11:۱6 - خبرگزاری برنا

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ سجاد عنایتی در نشست خبرنگاران رسانه های گروهی 

برگزار شد اظهار داشت: جشنواره مسیر جهادی در  دانشگاهی جهاداستان که در محل 

https://www.isna.ir/news/1400072719446/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
http://ruydadiran.com/94434-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87.html
http://esfahanemrooz.ir/778024-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87.html
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1248845


 

 

 

 

۱4 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

واقع اولین رویداد رسانه ای استان قزوین است که در موضوعات علمی، فرهنگی، پژوهشی، آموزشی برگزار 

 خواهد شد

 

 پیگیری روش های روز دنیا در مجموعه درمانی جهاددانشگاهی استان مرکزی

 1400مهر  2۲سه شنبه  11:1۱ - ایسنا

که با حضور جمعی  "شکوفه امید رویان 200"مهرماه در جشن  2۲علی اصغر غفاری زاده 

 دانشگاهی جهاددر مرکز درمان ناباروری  از کودکان متولد شده از طریق خدمات ارائه شده

و خانواده هایشان در اراک برگزار شد، با تبریک آغاز هفته وحدت، اظهار کرد: پیش از 

شیوع بیماری کرونا تصمیم بر برگزاری جشنی بزرگ به منظور ایجاد انگیزه و امید در خانواده های درگیر 

جشنی محدود با حضور تعدادی از خانواده های دارای فرزندان ناباروری بود ولی با شیوع این بیماری برگزاری 

 دو یا سه قلو برنامه ریزی و امروز اجرا شد

  سایت دیگر: ۳

 1400مهر  2۲سه شنبه  11:2۱ - برخط نیوز

 پیگیری روش های روز دنیا در مجموعه درمانی جهاددانشگاهی استان مرکزی

 1400مهر  2۲سه شنبه  16:۱۲ - ایکنا

 مانی جهاددانشگاهی استان مرکزی پیگیری می شودروش های روز دنیا در مجموعه در

 1400مهر  22چهارشنبه  11:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 ا درمان در دستور کار جهاددانشگاهیایجاد کلینیک های تخصصی مرتبط ب

 

برگزاری مرحله دانشگاهی دهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در دانشگاه 

 تهران

https://www.isna.ir/news/1400072719354/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%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-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/16346301625/following-the-methods-of-the-world-in-the-medical-complex-of-jihad-university-of-markazi-province
https://iqna.ir/fa/news/4006469/%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%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-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/37061/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%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
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 1400مهر  2۲سه شنبه  10:40 - باشگاه خبرنگاران

 دانشگاهی جهادبه گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، 

مجری مسابقات ملی مناظرات دانشجویی با هدف رشد و شکوفایی فرهنگ گفتگو، زمینه 

سازی برای شکل گیری تفکر خلاق و نقاد در میان دانشجویان، ایجاد انگیزه در جامعه 

جهت گرایش به ارتقاء دانش و آگاهی، آموزش مسائل و مطالب علمی به صورت جذاب، قابل پذیرش و اثربخش 

 ویت فعالیت های گروهی منسجم و هدفمند این مسابقات را برگزار می کندو تمرین و تق

  سایت دیگر: ۹

 1400مهر  2۲سه شنبه  10:۱3 - ایسنا

 برگزاری مرحله دانشگاهی مسابقات ملی مناظره دانشجویان در دانشگاه تهران

 1400مهر  2۲سه شنبه  10:۱6 - برخط نیوز

 برگزاری مرحله دانشگاهی مسابقات ملی مناظره دانشجویان در دانشگاه تهران

 0014مهر  2۲سه شنبه  11:0۱ - خبرگزاری مهر
 ویژه دانشجویان دانشگاه تهران؛

 دهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران برگزار می شود

 1400مهر  2۲سه شنبه  11:30 - ایلنا
 ویژه دانشجویان دانشگاه تهران؛

 دهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران برگزار می شود

 1400مهر  2۲سه شنبه  13:06 - ایران اکونومیست
 ویژه دانشجویان دانشگاه تهران؛

 دهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران برگزار می شود

 1400مهر  2۲سه شنبه  16:01 - خبرگزاری صدا و سیما
 آبان، 24

 دهمین دوره مسابقات ملی مناظره ویژه دانشجویان دانشگاه تهران

 1400مهر  2۲سه شنبه  16:۱0 - روزنامه بازار کار
 ویژه دانشجویان دانشگاه تهران
 ی مسابقات ملی مناظره دانشجویان در دانشگاه تهرانبرگزاری مرحله دانشگاه

 1400مهر  22چهارشنبه  12:23 - آریا

 آبان 24سابقات ملی مناظره ویژه دانشجویان دانشگاه تهران؛ دهمین دوره م

 1400مهر  22چهارشنبه  1۲:32 - جهاد دانشگاهی کشور

 هنگی مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجوییبرگزاری نشست هما

https://www.yjc.news/fa/news/7934921/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%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%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%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400072719317/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://www.barkhat.news/technology/163462824884/holding-the-university-stage-of-the-national-student-debate-competition-at-the-university-of-tehran
https://www.mehrnews.com/news/5331204/%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1145794-%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://iraneconomist.com/fa/news/393990/%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%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3252690/%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-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/348727/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.aryanews.com/News/20211020111746466/%D8%AF%D9%87%D9%85%D9%8A%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%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D9%88%D9%8A%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9B-24-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://mzn.acecr.ac.ir/fa/news/37089/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 

 ذهن سوژه پرداز امروز رونمایی می شود

 1400مهر  2۲سه شنبه  10:3۱ - ایسنا

، این نشست با رعایت پروتکل دانشگاهی جهادبر اعلام روابط عمومی سازمان انتشارات بنا 

 های بهداشتی برگزار می شود و شرکت در آن برای عموم آزاد است

  سایت دیگر: ۳

 1400مهر  2۲سه شنبه  10:44 - برخط نیوز

 )ذهن سوژه پرداز( رونمایی می شود

 1400مهر  2۲سه شنبه  11:13 - ایبنا

 می شودنشست رونمایی و امضای کتاب ذهن سوژه پرداز امروز برگزار 

 1400مهر  2۲سه شنبه  11:42 - ایکنا

 نشست رونمایی و امضای کتاب ذهن سوژه پرداز برگزار می شود

 

 حضور دانشجوی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد در تیم ملی کیو کشین بانوان کشور

 1400مهر  2۲سه شنبه  10:03 - جهاد دانشگاهی کشور

دانشجوی ” هانیه عابدی“خراسان رضوی،  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

مشهد و قهرمان  اهیجهاددانشگمقطع کاردانی رشته تربیت بدنی مرکز علمی کاربردی 

به عنوان عضو تیم ملی بانوان این رشته انتخاب  BKWرشته ورزشی کمیته کیوکشین 

 شد

https://www.isna.ir/news/1400072719300/%D8%B0%D9%87%D9%86-%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.barkhat.news/art/163462752382/subject-minded-is-unveiled
https://www.ibna.ir/fa/naghli/312457/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B0%D9%87%D9%86-%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/4006325/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B0%D9%87%D9%86-%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%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
http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/37001/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%88-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 

کشاورزی  ISIچاپ مقاله عضو هیات علمی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در مجله 

 انگلستان

 1400مهر  2۲سه شنبه  ۱0۱:4 - ایسنا

 هادجمقاله دکتر مهدی ابراهیمی، مدیر گروه پژوهشی تولید و فرآوری گیاهان استراتژیک 

 sccuffE fc finagrf cuifrlrEuiE agd rfftui "خراسان جنوبی با عنوان دانشگاهی

ffir wurntf fg druld ,aiffaiffugfrd ffgfugfiafrfg agd 

afferelafrfg fc rufal ffgfarrgagfE rg Eaccifg (siffeE EafrteE L 

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  2۲سه شنبه  14:41 - جهاد دانشگاهی کشور

کشاورزی و باغبانی بیولوژیکی  ISIچاپ مقاله عضو هیات علمی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در مجله 

 انگلستان

 

 اعلام نتایج مسابقه کاروان عشق جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

 1400مهر  2۲سه شنبه  0۱:2۱ - جهاد دانشگاهی کشور

علوم پزشکی شهید بهشتی، نتایج سوگواره ی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

علوم پزشکی شهید بهشتی  دانشگاهی جهادکاروان عشق ، که به همت معاونت فرهنگی 

 و به مناسبت ماه محرم و پاسداشت قیام حضرت اباعبدا

https://www.isna.ir/news/1400072719236/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%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-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-ISI
http://acecr.ac.ir/fa/news/37026/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%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-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-isi-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://acecr.ac.ir/fa/news/36996/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%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
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 

 کارگاه آموزشی آشنایی با تجارت بین الملل در اردبیل برگزار شد

 1400مهر  2۲سه شنبه  0۱:24 - جهاد دانشگاهی کشور

استان اردبیل، در این کارگاه که از مجموعه  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

برنامه های شتابدهی کسب و کارهای فناورانه جوانان اجرا شد، مدرس دوره های کارآفرینی 

و برندینگ گفت: واردات کالا از کشورهای مختلف یک فعالیت تجاری و اقتصادی مهم می 

 باشد که از دیرباز به منظور تامین نیازهای جامعه در میان جوامع مختلف رواج داشته است

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  2۲سه شنبه  10:12 - ایکنا

 وزشی آشنایی با تجارت بین الملل در اردبیل برگزار شدکارگاه آم

 

 کاهش خسارت های زیست محیطی با پاکسازی آلودگی های نفتی

 1400مهر  2۲سه شنبه  0۱:24 - سینا

واحد شهید بهشتی گفت: غفلت از پاکسازی آلودگی های نفتی آب  دانشگاهی جهادرئیس 

 زیرزمینی خسارت مادی و زیست محیطی بسیار زیادی به بار خواهد آورد

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  2۲سه شنبه  16:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 کاهش خسارت های زیست محیطی با پاکسازی آلودگی های نفتی

http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/36995/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/4006273/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://sinapress.ir/news/123181
http://acecr.ac.ir/fa/news/37032/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 

 به بهانه هفته ملی سلامت بانوان ایران؛

 مان طبیعی آسان تر است یا سزارین؟دریافت خون بندناف در زای

 1400مهر  2۲سه شنبه  02:۱1 - ایسنا

خراسان جنوبی با بیان اینکه خون جفت باید در  جهاددانشگاهیمدیر بانک خون بند ناف 

دقیقه جمع آوری شود، چراکه پس از این مدت، احتمال لخته شدن خون  10تا ۱مدت 

در جفت و بندناف افزایش پیدا می کند، بیان کرد: میزان خون بندناف جمع آوری شده 

ت، نوع خونگیری، نوع زایمان و میلی لیتر است که این میزان بستگی به حجم و وزن جف 1۱0تا  ۱0تقریبا 

دیگر شرایط در هنگام زایمان دارد، اما به طور کلی در هر موردی که می شود از سلول های بنیادی مغزاستخوان 

 استفاده کرد، سلول های بنیادی خون بندناف نیز قابل استفاده است

 

رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه: به کمک فناوری می توانیم شاهد نقش آفرینی حوزه 

در اقتصاد کشور باشیم مسیر توسعه کشور از شاهراه اقتصاد دانش بنیان می  "کشاورزی"

 گذرد

 1400مهر  2۲سه شنبه  02:11 - جهاد دانشگاهی کشور

وی ابراز امیدواری کرد: در پایان این رویداد ایده های مناسب شناسایی شده و با حمایت 

در مسیر اجرایی شدن و تجاری سازی  یدانشگاه جهادهای پارک علم و فناوری و سازمان 

 قرار گیرند

https://www.isna.ir/news/1400072719156/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://ksh.acecr.ac.ir/fa/news/36993/%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-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-quot-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-quot-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%AF
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  22چهارشنبه  0۲:31 - سازمان صدا و سیما

 چالش های کسب و کارهای حوزه کشاورزی

 

 آموزش متقاضیان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در جهاددانشگاهی زنجان

 1400مهر  2۲سه شنبه  0۲:۱۱ - ایسنا

لیلا اجلی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در 

 10۱6زن و  26۱۲نفر شامل  3۲13استان زنجان، اظهار کرد: در راستای اجرای این طرح 

 مرد، مورد ارزیابی اولیه قرار گرفتند

 

 پژوهشگر دپارتمان ژنتیک پژوهشگاه رویان تشریح کرد؛

 ؛ ابزاری برای درمان طیف وسیعی از بیماری ها با مؤلفه ژنتیکی"کریسپر"فناوری 

 1400مهر  2۲سه شنبه  0۱:16 - ایسنا

دکتر مهدی توتونچی، عضو هیئت علمی و پژوهشگر دپارتمان ژنتیک پژوهشگاه رویان 

( در Bfild sCISRC yadاکتبر، روز جهانی کریسپر ) 20در آستانه  دانشگاهی جهاد

گفت وگو با ایسنا، ضمن تشریح عملکرد فناوری کریسپر گفت: ویرایش ژنوم که ویرایش 

( موجودات را yNDژن نیز نامیده می شود، نوعی فناوری است که به دانشمندان توانایی تغییر دی ان ای )

 می دهد

http://radioeghtesad.irib.ir/NewsDetails?m=096504&n=924790
https://www.isna.ir/news/1400072719087/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%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/1400072719042/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%DB%8C%D9%81-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی
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  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  2۲سه شنبه  13:41 - جهاد دانشگاهی کشور

 فناوری کریسپر؛ ابزاری برای درمان طیف وسیعی از بیماری ها با مؤلفه ژنتیکی

 

 هوبینار رایگان مسیر شغلی روان شناسی و مشاور

 1400مهر  26دوشنبه  22:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 دانشگاهی جهادفلذا مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده 

الزهراء)س( ؛جهت آماده ساختن دانشجویان برای ورود به بازار کار و افزایش سطح مهارت 

های تخصصی آنان؛دانش افزایی؛مهارت افزایی و توانمند سازی دانشجویان روان 

شناسی؛مشاوره وعلوم تربیتی رادر در قالب برگزاری وبینار های تخصصی رایگان وکارگاه های آموزشی تخصصی 

 انشجویی را دستور کار خود قرار داده استبا تخفیف د

 

 همکاری کمیته امداد و جهاد دانشگاهی ایلام در زمینه توسعه مشاغل دانش بنیان

 1400مهر  26دوشنبه  21:02 - طلوع ایلام

 دانشگاهی جهادبه گزارش پایگاه خبری طلوع ایلام،رضا طاهری در دیدار رئیس و معاونین 

استان ایلام بیان کرد: تلاش ما در کمیته امداد استان ایلام این است که از طریق برنامه 

ن مشکلات بر قشر های حمایتی،ایجاد اشتغال و توانمندسازی خانواده ها فشار ناشی از ای

 مددجویان را کمتر کنیم

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  2۲سه شنبه  13:2۱ - کمیته امداد امام خمینی

http://acecr.ac.ir/fa/news/37015/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%DB%8C%D9%81-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://alzahra.acecr.ac.ir/fa/news/36987/%D8%B3%D9%87-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C
https://tolouilam.ir/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%84/
https://news.emdad.ir/fa/newsagency/185009/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88-%D9%88-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 مدیرکل کمیته امداد ایلام:
مشکلات اقتصادی فشار بر قشر مددجو و قشر متوسط جامعه را بیشتر کرده است/همکاری کمیته امداد و جهاد 

 دانشگاهی ایلام در زمینه توسعه مشاغل دانش بنیان

 

 در پی بازدید فراکسیون زنان از پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی

 قاسمپور: به مقوله سلامت زنان به صورت کلان تر باید توجه شود

 1400مهر  26دوشنبه  21:1۱ - ایسنا

، درباره مسائل خاص دانشگاهی جهادامروز در بازدید فراکسیون زنان از پژوهشکده معتمد 

 زنان درگیر این بیماری ها صحبت کردیم

 

 معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده سرطان معتمد:

 سال است ۵4تا  0۵متوسط سن سرطان سینه در ایران 

 1400مهر  26دوشنبه  1۱:10 - ایرنا

ه در ، آسیه الفت بخش روز دوشنبدانشگاهی جهادبه گزارش گروه آموزش ایرنا از سازمان 

جریان بازدید نمایندگان فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به همراه دکتر حمیدرضا 

افزود: سرطان  دانشگاهی جهاداز پژوهشکده سرطان معتمد  دانشگاهی جهادطیبی رییس 

دقیقه یک مرگ ناشی از این بیماری  13سینه چه در آقایان و چه بانوان از شایع ترین بیماری ها است، هر 

 در دنیا داریم

  سایت دیگر: 0

 1400مهر  26دوشنبه  1۱:2۱ - آفتاب نیوز

https://www.isna.ir/news/1400072618956/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84509154/%D8%B3%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B4%DB%B5-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://aftabnews.ir/fa/news/732814/%D8%B3%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B4%DB%B5-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 سال است ۱0تا  4۱سن سرطان پستان در ایران 

 4001مهر  26دوشنبه  21:۱1 - خبرداغ

 سال است ۱0تا  4۱سن سرطان پستان در ایران 

 1400مهر  2۲سه شنبه  11:۱4 - سلامت نیوز
 معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده سرطان معتمد:

 سال است ۱0تا  4۱متوسط سن سرطان پستان در ایران 

 1400مهر  2۲سه شنبه  12:3۲ - اینتجارت آنل
 معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده سرطان معتمد:

 سال است ۱0تا  4۱متوسط سن سرطان پستان در ایران 

 

ضرورت باورپذیری مدیران جهادی به اقتصاد دانش بنیان، فرهنگ جهادی و تحقیقات 

 کاربردی

 1400مهر  26دوشنبه  1۲:۱3 - جهاد دانشگاهی کشور

تهران، صندلی تجربه این نشست میزبان  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

 بود جهاددانشگاهیدکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری 

 

 به منظور پیشگیری و تشخیص به موقع سرطان پستان صورت می گیرد

 اجرای طرح غربالگری رایگان بانوان

 1400مهر  26دوشنبه  1۲:04 - ایسنا

https://khabaredagh.ir/fa/news/901572/%D8%B3%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B4%DB%B5-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.salamatnews.com/news/319374/-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B4%DB%B5-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://tejaratonline.ir/fa/news/183743/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B4%DB%B5-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://acecr.ac.ir/fa/news/36982/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%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
https://www.isna.ir/news/1400072618890/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
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به گزارش ایسنا، به مناسبت آغاز سومین پویش سراسری اطلاع رسانی سرطان معتمد در 

ماه اکتبر )ماه ارتقاء آگاهی بانوان در خصوص سرطان پستان( پژوهشکده سرطان معتمد 

با همکاری شهرداری تهران، طرح غربالگری رایگان بانوان را به منظور  دانشگاهی جهاد

آبان  21رطان پستان توسط متخصصین متبحر و مجرب به مدت یک ماه )پیشگیری و تشخیص به موقع س

 ( انجام خواهد داد1400

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  26دوشنبه  1۲:40 - شفاف نیوز
 به منظور پیشگیری و تشخیص به موقع سرطان پستان صورت می گیرد

 اجرای طرح غربالگری رایگان بانوان

 

 صبح امروز انجام شد:

حضور اعضای فراکسیون زنان مجلس در پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی تشخیص 

 سرطان سینه

 1400مهر  26دوشنبه  16:۱4 - خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی 

اعم از فاطمه قاسم پور، زهرا شیخی، معصومه پاشایی، فاطمه رحمانی، فاطمه محمدبیگی، 

 26پروین صالحی مبارکه، سارا فلاحی و زهره سادات لاجوردی صبح امروز )دوشنبه 

تشخیص سرطان سینه به بررسی مشکلات بیماران  دانشگاهی جهادعتمد مهرماه( با حضور در پژوهشکده م

سرطانی و درخواست مسئولان این مرکز در جهت رفع موانع قانونی برای انجام غربالگری و کاهش هزینه های 

 این بخش پرداختند

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  26دوشنبه  1۲:10 - تریبون
 صبح امروز انجام شد:

 حضور اعضای فراکسیون زنان مجلس در پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی تشخیص سرطان سینه

http://www.shafaf.ir/fa/news/535157/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.icana.ir/Fa/News/486018/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%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-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87
https://www.iran3bn.com/fa/tiny/news-15373
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 جهادگران فعال در امر واکسیناسیون کرونا تقدیر شدند

 1400مهر  26دوشنبه  16:41 - جهاد دانشگاهی کشور

مهرماه( طی  26، بعد از ظهر امروز )دوشنبه جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

برگزاری مراسمی با حضور دکتر مهدی باصولی سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیریت 

،مهندس علیرضا زجاجی مدیرکل حوزه ریاست،دکتر سید رضی جهاددانشگاهیمنابع 

انی و توسعه رفاه و دکتر ابولقاسم رئیسی مدیرکل روابط عمومی این نهاد آقاسیدی مدیرکل تعالی سرمایه انس

علوم پزشکی تهران و تعدادی از همکارانش که در امر  جهاددانشگاهیاز دکتر مسعود حبیبی رییس سازمان 

 واکسیناسیون کرونای اعضای این نهاد فعالیت داشتند تقدیر شد

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  2۲سه شنبه  0۲:24 - ایسنا
 با برگزاری مراسمی در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی؛

 جهادگران فعال در امر واکسیناسیون کرونا تقدیر شدند

 1400مهر  2۲سه شنبه  0۲:26 - برخط نیوز

 جهادگران فعال در امر واکسیناسیون کرونا تقدیر شدند

 

 معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی برگزار می کند؛

 نشست آینده مشاغل و مشاغل آینده حوزه منابع انسانی

 1400مهر  26دوشنبه  16:11 - ایسنا

http://acecr.ac.ir/fa/news/36986/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%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%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400072719078/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%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%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/163461564434/jihadists-active-in-the-field-of-corona-vaccination-were-praised
https://www.isna.ir/news/1400072618838/%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-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
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به گزارش ایسنا، پانزدهمین نشست از سلسله نشست های علمی آینده مشاغل و مشاغل 

به همت معاونت  "آینده مشاغل و مشاغل آینده حوزه منابع انسانی"آینده با موضوع 

واحد صنعتی اصفهان  جهاددانشگاهیو با همکاری  جهاددانشگاهیآموزش و کارآفرینی 

 برگزار می شود 11الی  10ت از ساع 1400مهرماه  2۲روز سه شنبه 

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  26دوشنبه  16:14 - برخط نیوز

 نشست آینده مشاغل و مشاغل آینده حوزه منابع انسانی

 1400مهر  26دوشنبه  1۲:02 - فصل تجارت

 نشست آینده مشاغل و مشاغل آینده حوزه منابع انسانی

 

سرطان پستان زنگ خطر مرگ ومیر در بانوان/ اعتماد بیماران به جهاددانشگاهی برای درمان 

 این بیماری

 1400مهر  26دوشنبه  16:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

، نمایندگان فراکسیون زنان مجلس شورای جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 بازدید کردند جهاددانشگاهیمهرماه( از پژوهشکده سرطان معتمد  26اسلامی، امروز) 

  سایت دیگر: 0

 1400مهر  26دوشنبه  16:۱0 - خبرگزاری صدا و سیما

 بازدید فراکسیون زنان مجلس از پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی

 1400مهر  26دوشنبه  1۲:23 - آریا

 بازدید فراکسیون زنان مجلس از پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی

 1400مهر  2۲سه شنبه  0۱:۱۱ - ایسنا
 در بازدید نمایندگان فراکسیون زنان مجلس مطرح شد:

 سرطان پستان؛ زنگ خطر مرگ ومیر در بانوان/ اعتماد بیماران به جهاددانشگاهی برای درمان این بیماری

https://www.barkhat.news/economic/16345608627/future-jobs-meeting-and-future-jobs-in-human-resources
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/526584/%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-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://acecr.ac.ir/fa/news/36981/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/news/3251788/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%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://www.aryanews.com/News/20211018165534143/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%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%D9%8A
https://www.isna.ir/news/1400072719244/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C


 

 

 

 

6۲ 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 1400مهر  2۲سه شنبه  0۱:۱۱ - برخط نیوز

 اعتماد بیماران به جهاددانشگاهی برای درمان این بیماری -سرطان پستان زنگ خطر مرگ ومیر در بانوان 

 

 کارگاه آموزشی آشنایی با دیجیتال مارکتینگ در اردبیل برگزار شد

 1400 مهر 26دوشنبه  1۱:26 - جهاد دانشگاهی کشور

استان اردبیل، در این کارگاه مدرس دوره های  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

کارآفرینی و برندینگ گفت: مارکتینگ ریسرچ یا تحقیقات بازاریابی مجموعه ای از 

فرآیندهاست که تولید کننده، مشتریان و مصرف کننده نهایی را از طریق جمع آوری 

 اطلاعات به هم متصل می کند

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  2۲سه شنبه  10:06 - ایکنا

 کارگاه آموزشی آشنایی با دیجیتال مارکتینگ در اردبیل برگزار شد

 1400آبان  03دوشنبه  0۱:4۱ - ایسنا
 به همت جهاددانشگاهی؛

 کارگاه آموزشی آشنایی با دیجیتال مارکتینگ در اردبیل برگزار شد

 

حضور اعضای فراکسیون زنان مجلس در پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی تشخیص 

 سرطان سینه

 1400مهر  26دوشنبه  1۱:2۱ - خانه ملت

https://www.barkhat.news/technology/163462476364/breast-cancer-mortality-rate-in-women-patients-trust-in-university-jihad-to-treat-the-disease
http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/36954/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/4006231/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400080301352/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.icana.ir/Fa/News-Picture/486036/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%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-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

مهرماه با حضور در پژوهشکده  26اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی دوشنبه 

تشخیص سرطان سینه به بررسی مشکلات موجود در مسیر درمان  دانشگاهی جهادمعتمد 

 بیماران این بخش پرداختند

 

راه یابی چهل و سه نفر به مرحله دوم رویداد بازی دانان / بازی ابزاری جدی برای مقابله با 

 اقدامات مبتنی بر تهاجم فرهنگی است

 1400مهر  26دوشنبه  1۱:06 - جهاد دانشگاهی کشور

، مهدی عباسی با تاکید بر دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان 

 اینکه بازی رومیزی به عنوان یک کالای فرهنگی مانند کتاب، موسیقی، سینما و

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  2۲سه شنبه  0۱:10 - ایسنا
 رییس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی:

 است ، ابزاری جدی برای مقابله با اقدامات مبتنی بر تهاجم فرهنگی"بازی"

 1400مهر  2۲سه شنبه  16:21 - خوزنا

 مبتنی بر تهاجم فرهنگی است، ابزاری جدی برای مقابله با اقدامات "بازی"

 

 آغاز نام نویسی دوره خبرنگاری ایسنا خراسان رضوی

 1400مهر  26دوشنبه  14:41 - ایسنا

http://isojd.ac.ir/fa/news/2666/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400072719179/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://www.khoozna.ir/view-119576-%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%8C%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
https://www.isna.ir/news/1400072618726/%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%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

علاقه مندان به حرفه خبرنگاری در حوزه های اجتماعی، سیاسی، ورزشی، فرهنگی و 

فرصت دارند  1400آبان  1۱هنری، اقتصادی، علمی و آموزشی، زیارت و گردشگری تا 

منطقه خراسان  -جهت ثبت نام در این دوره در ساعات اداری به دفتر خبرگزاری ایسنا

خراسان رضوی، ساختمان  دانشگاهی جهادنشگاه، سازمان مرکزی رضوی واقع در میدان آزادی، پردیس دا

 322323۱۱معاونت فرهنگی دفتر خبرگزاری ایسنا مراجعه کرده و برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 

 تماس بگیرند

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  26ه دوشنب 1۱:01 - جهاد دانشگاهی کشور

 آغاز نام نویسی دوره خبرنگاری ایسنا خراسان رضوی

 

یدار دوستان و آشنایان بیش از یک سوم سفرهای خراسانی ها در سال گذشته، با هدف د

 بوده است

 1400مهر  26 دوشنبه 14:31 - جهاد دانشگاهی کشور

خراسان رضوی، دکتر جواد براتی، در  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

مهرماه در محل پژوهشکده گردشگری  26که امروز  "گردشگری و زیارت"نشست 

برگزار شد، افزود: اینکه گردشگر، چه وسیله ای را برای سفر کردن، چه  جهاددانشگاهی

 چه کالایی را برای خرید انتخاب می کند و مکانی را برای ساکن شدن، 

 

 دبیر رویداد رسانه ای مسیر جهادی :

 می شود رویداد مسیر جهادی بهمن ماه در قزوین برگزار

http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/36977/%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%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/36974/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 1400مهر  26دوشنبه  14:1۱ - خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد عنایتی در نشست خبری که ظهر دوشنبه در سالن جلسات 

استان قزوین برگزار شد با اشاره به برگزاری رویداد رسانه ای مسیر جهادی  دانشگاهی جهاد

استان قزوین اظهار کرد: رویداد رسانه ای مسیر جهادی اولین  دانشگاهی جهادتوسط 

رویداد رسانه ای است که طی سه روز به شکل استارت آپ برگزار می شود و رسانه ها با یک کار کاملاً تیمی 

 با هم رقابت می کنند در فضای اشتراکی

 

 مدیر روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان قزوین:

 ددر قزوین برگزار می شو "مسیر جهادی"رویداد رسانه ای 

 1400مهر  26دوشنبه  14:04 - صبح قزوین

به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر صبح قزوین ؛ سجاد عنایتی در نشست خبری که ظهر 

اولین رویداد رسانه  استان قزوین برگزار شد؛ اظهار کرد: دانشگاهی جهادامروز)دوشنبه( در 

ای استان قزوین در موضوعات علمی، فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و اجتماعی برگزار می 

 شود

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  26دوشنبه  1۱:3۱ - دانا
 مدیر روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان قزوین:

 در قزوین برگزار می شود "مسیر جهادی"رویداد رسانه ای 

 

 برگزاری نشست هم اندیشی رؤسای مراکز علمی کاربردی کهگیلویه و بویراحمد

https://www.mehrnews.com/news/5330562/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://sobheqazvin.ir/news/353067/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%22%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%22-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.dana.ir/News/1777185.html
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 1400مهر  26دوشنبه  14:01 - جهاد دانشگاهی کشور

استان کهگیلویه و بویراحمد، نشست هم اندیشی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

رؤسای مراکز علمی کاربردی استان کهگیلویه و بویراحمد با عنوان برگزاری حضوری کلاس 

، با حضور دکتر مهدی نوری پور، رئیس واحد استانی دانشگاه و 1400ها در نیمسال اول 

 یاسوج برگزار شد دانشگاهی جهادربردی رؤسای ادارات و کارشناسان مربوطه و به میزبانی مرکز علمی کا

 

 تعیین اولویت استخدام ایثارگران لغو شد

 1400 مهر 26دوشنبه  13:42 - فاش نیوز

 دانشگاهی جهاددر مکاتبه با رئیس مرکز آزمون  13۱۲/۱/13بنیاد شهید و امور ایثارگران در تاریخ  -فاش نیوز 

 2۱و توافق با سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تعیین اولویت ایثارگران مشمول سهمیه استخدام 

ظور اولویت در بین آنان ضرایبی تعیین و ابلاغ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، به من 21درصد ماده 

 نمود

 

 به همت پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی برگزار شد؛

 "ارهای سنجش سلامتآشنایی با مفاهیم و اصول روان سنجی ابز "وبینار 

 1400مهر  26دوشنبه  13:3۱ - ایسنا

ر د دانشگاهی جهاددکتر علی منتظری، استاد پژوهش و رئیس پژوهشکده علوم بهداشتی 

نار آموزشی گفت: برای جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم در حوزه سلامت نیاز به این وبی

توسعه و طراحی ابزارهای مناسبی برای شناخت بیشتر، کامل و همه جانبه ابعاد مختلف 

 سلامت وجود دارد

http://kba.acecr.ac.ir/fa/news/36970/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%80-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://fashnews.ir/fa/news-details/86033/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%AF/
https://www.isna.ir/news/1400072618624/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
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   1400مهر ماه  30تا  16

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  26دوشنبه  13:32 - برخط نیوز

 "آشنایی با مفاهیم و اصول روان سنجی ابزارهای سنجش سلامت "وبینار 

 

 در استان قزوین برگزار می شود "مسیر جهادی "رویداد رسانه ای 

 1400مهر  26دوشنبه  13:0۲ - ایرنا

به گزارش ایرنا، سجاد عنایتی روز دوشنبه در نشست خبری رویداد رسانه ای استان قزوین 

، فصای مجازی بسیج، دانشگاهی جهاداظهار داشت: این رویداد با همکاری بسیج رسانه، 

اج در سه روز و مانند استارت آپ، به صورت خانه مطبوعات و سازمان فضای مجازی سر

 تیمی و در یک فضای اشتراکی با یکدیگر رقابت می کنند

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  26دوشنبه  14:46 - ایسنا

 دعوت از اصحاب رسانه قزوین برای حضور در ماراتن مسیر جهادی

 1400مهر  22چهارشنبه  02:26 - روزنامه ولایت قزوین

 در استان برگزار می شود "مسیر جهادی "رویداد رسانه ای 

 

 در قالب طرح ملی توسعه مشاغل خانگی مطرح شد؛

 آمادگی جهاددانشگاهی برای آموزش مشاغل مزیت دار خانگی در خراسان جنوبی

 1400مهر  26دوشنبه  13:0۱ - ایسنا

https://www.barkhat.news/technology/163455150869/webinar-introduction-to-the-concepts-and-principles-of-psychometrics-of-health-assessment-tools
https://www.irna.ir/news/84508693/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%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/1400072618737/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://velaiatnews.com/?type=dynamic&lang=1&id=71051
https://www.isna.ir/news/1400072618589/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%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
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خراسان جنوبی با تاکید بر بهره گیری از  جهاددانشگاهیبه گزارش ایسنا، معاون آموزشی 

ظرفیت پیشرانان به عنوان سرشبکه دیگر اعضا در این طرح، افزود: این افراد اشراف به بازار 

و توانمندی بازاریابی داشته و می توانند ارتباطات اقتصادی خود را افزایش دهند و با افراد 

 زیر مجموعه خود کسب و کاری را راه اندازی کنند

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  26دوشنبه  14:4۱ - روزنامه بازار کار
 گی مطرح شد؛در قالب طرح ملی توسعه مشاغل خان

 آمادگی جهاددانشگاهی برای آموزش مشاغل مزیت دار خانگی در خراسان جنوبی

 

 ی سهم امسال کردستان استمیلیارد ریال اعتبار مشاغل خانگ ۳۳4

 1400مهر  26دوشنبه  12:2۱ - ایرنا

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

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

 و حقوقی و پایدارسازی مشاغل خانگی با اتصال به بازار شد

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  26دوشنبه  20:3۱ - باشگاه خبرنگاران

 میلیارد ریال است 330تان از اعتبارات مشاغل خانگی سهم کردس

 

انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک بین مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با موسسه 

 بذر و نهال رضوی

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/348680/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%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
https://www.irna.ir/news/84508467/%DB%B3%DB%B3%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.news/fa/news/7934381/%D8%B3%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%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-%DB%B3%DB%B3%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 

 

 

۲4 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی
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 1400مهر  26دوشنبه  12:02 - جهاد دانشگاهی کشور

، اهیجهاددانشگیر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخا

به منظور ارتقای سطح تولید فناورانه محصولات کشاورزی، کاهش حجم واردات و تقویت 

اقتصاد مقاومتی تفاهم نامه همکاری های مشترک بین موسسه بذر و نهال رضوی )وابسته 

 ن منعقد شدبه آستان قدس رضوی( و مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایرا

 

 هزار نفر ساعت آموزش رایگان ویژه تعاونگران خراسان شمالی ۵برگزاری بیش از 

 1400مهر  26دوشنبه  11:20 - وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

به گزارش روابط عمومی تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی، محمد خوش آینه 

اظهار داشت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و محدودیت های موجود در برگزاری دوره 

 ۱های حضوری آموزش تعاونیها، این اداره کل در شش ماهه نخست سال جاری، بیش از 

در بخش های مختلف از قبیل مهارتهای تخصصی، مدیریتی و حقوقی  هزار نفر ساعت دوره آموزشی مجازی

استان به منظور ارتقاء سطح دانش مدیریتی و علمی  دانشگاهی جهادبه طور رایگان و با مشارکت مرکز 

 تعاونگران برگزار کرده است 

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  26دوشنبه  11:۱1 - خبر یزد

 هزار نفر ساعت آموزش رایگان ویژه تعاونگران خراسان شمالی ۱برگزاری بیش از 

 1400مهر  26دوشنبه  13:02 - آریا

 هزار نفر ساعت آموزش رایگان ویژه تعاونگران خراسان شمالی ۱برگزاری بیش از 

http://acecr.ac.ir/fa/news/36962/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://www.mcls.gov.ir/fa/news/246963/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://www.yazd-online.ir/Fa/News/213215/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://www.aryanews.com/News/120211018113545177/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی
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کسب عنوان برتر کشوری توسط پژوهشگران مرکز افکارسنجی جهاددانشگاهی استان 

 سمنان

 1400مهر  26دوشنبه  11:11 - جهاد دانشگاهی کشور

استان سمنان، مراسم اختتامیه و معرفی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

برگزیدگان نخستین جشنواره تحقیقات برتر شعب ایسپا، با حضور دکترحمیدرضا طیبی 

، دکتر عیسی علیزاده معاون فرهنگی این نهاد، مرتضی میرباقری جهاددانشگاهیرییس 

به صورت حضوری و آنلاین  جهاددانشگاهیان فرهنگی واحدهای عضو هیات علمی دانشگاه و روسا و معاون

 برگزار شد 

  سایت دیگر: ۲

 1400 مهر 26دوشنبه  11:1۲ - ایسنا

 کسب عنوان برتر کشوری توسط پژوهشگران مرکز افکارسنجی جهاددانشگاهی استان سمنان

 1400مهر  26دوشنبه  12:42 - ایکنا

 درخشش سمنان در نخستین جشنواره تحقیقات برتر شعب ایسپا

 

سرمایه "نقش زنان در تامین امینت اجتماعی و ارتقاء سطح انواع سرمایه با محوریت 

 "اجتماعی زنان و مولفه های آن

 1400مهر  26دوشنبه  10:43 - جهاد دانشگاهی کشور

الزهراء )س( با همکاری اداره امور زنان سازمان منطقه آزاد کیش برگزار  دانشگاهی جهاد

 میکند؛ 

http://sem.acecr.ac.ir/fa/news/36958/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400072618423/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/4006027/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7
http://alzahra.acecr.ac.ir/fa/news/36957/-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-quot-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-quot-
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 کتاب آشنایی با بیوانفورماتیک کاربردی وارد بازار نشر شد

 1400مهر  26دوشنبه  10:22 - جهاد دانشگاهی کشور

 جهاددانشگاهیصنعتی اصفهان؛ توسط انتشارات  جهاددانشگاهیبط عمومی به گزارش روا

 تالیف پل ام "آشنایی با بیوانفورماتیک کاربردی"واحد صنعتی اصفهان کتاب 

 

 گل ساعتی؛ گلی با خاصیت دیازپام

 1400مهر  26دوشنبه  0۱:۱6 - جهاد دانشگاهی کشور

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

گل ساعتی که با نام گل ساعت نیز شناخته می شود، گیاهی با طبیعت گیاه گرم و خشک 

 شوداست که از گل و اندام های هوایی گیاه در طب گیاهی استفاده می 

  سایت دیگر: ۷

 1400مهر  2۲سه شنبه  02:01 - خبرگزاری صدا و سیما

 پامگلی با خاصیت دیاز

 1400مهر  30جمعه  10:4۲ - ایسنا

 اصیت دیازپام!؛ گلی با خ"ساعتی"

 1400مهر  30جمعه  10:4۱ - برخط نیوز

 ؛ گلی با خاصیت دیازپام!"ساعتی"

 1400مهر  30جمعه  21:14 - خبر فوری

 ؛ گلی با خاصیت دیازپام!"ساعتی"

http://acecr.ac.ir/fa/news/36956/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/36953/%DA%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%A7%D9%85
http://www.iribnews.ir/fa/news/3252075/%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%A7%D9%85
https://www.isna.ir/news/1400073021634/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%A7%D9%85
https://www.barkhat.news/technology/163488702335/hourly-a-flower-with-diazepam-properties
https://www.khabarfoori.com/detail/2905315
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 1400آبان  01شنبه  04:32 - الف

 استفاده از گل ساعتی برای درمان بی خوابی

 1400آبان  01شنبه  02:04 - میگنا

 ؛ گلی با خاصیت دیازپام!"ساعتی"

 1400آبان  01شنبه  0۱:46 - فانوس زاگرس

 ؛ گلی با خاصیت دیازپام!”ساعتی“

 

 مواد غذایی در روش اکستروژن، ارزش غذایی خود را از دست نمی دهد

 1400مهر  26دوشنبه  0۱:31 - جهاد دانشگاهی کشور

خراسان رضوی، مهندس غلامعلی گلی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

موحد با بیان این مطلب افزود: افزایش کیفیت ماده غذایی، افزایش راندمان، کاهش هزینه 

های سرمایه گذاری و عدم تولید فاضلاب در واحدهای تولید از خصوصیات استفاده از 

 فناوری اکستروژن است

 

 کسب رتبه دوم کشوری مرکز ایسپا جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری

 1400مهر  26دوشنبه  0۱:2۲ - ایسنا

چهارمحال و بختیاری مرکز افکار  دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی 

استان در نخستین جشنواره تحقیقات  جهاددانشگاهیسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( 

کسب کرد، مراسم تجلیل کارشناسان برتر که به برتر شعب ایسپا، رتبه دوم کشوری را 

کشور، دکتر مرتضی میرباقری عضو  دانشگاهی جهادصورت مجازی با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رئیس 

http://www.alef.ir/news/4000730032.html
https://www.migna.ir/news/55592/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%A7%D9%85
http://fanooszagros.ir/?p=143409
http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/36950/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400072618279/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%BE%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-%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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و رؤسا و معاونان فرهنگی و  جهاددانشگاهیهیات علمی دانشگاه، دکتر عیسی علیزاده معاون فرهنگی 

اسر کشور برگزار شد، از سه شعبه ایسپا از جمله شعبه سر جهاددانشگاهیکارشناسان ایسپا واحدهای 

چهارمحال و بختیاری به منظور اجرای طرح نظرسنجی بررسی میزان رضایت مندی مشتریان از خدمات 

با اهدای لوح سپاس و تندیس به سرکارخانم فریده محمدی  13۱۱بانکداری الکترونیک بانک مسکن در سال 

 استان تقدیر شد جهاددانشگاهیتوسط رئیس  دهکردی، مدیر اجرایی طرح فوق،

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  26دوشنبه  12:1۱ - ایکنا

 ایسپا جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری رتبه دوم کشور را کسب کرد

 

 مهر برگزار می شود ۳4مسابقه مجازی کتاب خوانی سلول های بنیادی 

 1400مهر  26دوشنبه  0۱:12 - ایرنا

تهران، دکتر درباره سلول های  دانشگاهی جهادبه گزارش روز دوشنبه ایرنا از سازمان 

 بنیادی می گوید: سلول های بنیادی برای ما تنها یک علم نیست؛ بلکه یک فرهنگ است

  سایت دیگر: 0

 1400مهر  26دوشنبه  10:21 - خبرگزاری دانشجو

 مسابقه کتابخوانی تاریخ شفاهی سلول های بنیادی ویژه دانشجویان برگزار می شود

 1400مهر  26دوشنبه  10:36 - خبرگزاری صدا و سیما

 مهر، مسابقه مجازی کتابخوانی تاریخ شفاهی سلول های بنیادی 30

 1400مهر  26دوشنبه  13:02 - آریا

 مهر، مسابقه مجازی کتابخوانی تاریخ شفاهی سلول های بنیادی 30

 1400مهر  26دوشنبه  16:1۱ - هی کشورجهاد دانشگا

 مسابقه مجازی کتابخوانی تاریخ شفاهی سلول های بنیادی برگزار می شود

https://iqna.ir/fa/news/4005990/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%BE%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-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84508243/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%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-%DB%B3%DB%B0-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/971306/%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-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3251261/%DB%B3%DB%B0-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://www.aryanews.com/News/20211018111503346/30-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://acecr.ac.ir/fa/news/36983/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%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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 آغاز ثبت نام مسابقات ملی مناظره دانشجویی

 1400مهر  26دوشنبه  0۱:10 - خبرگزاری صدا و سیما

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

ن از آغاز ثبت نام مرحله استانی دهمین دوره مسابقات ملی مناظره استا جهاددانشگاهی

دانشجویی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان خبر داد و گفت: ثبت نام این مسابقات 

 آبان ماه امسال ادامه دارد ۲تا 

 

 آغاز ثبت نام مرحله دانشگاهی مسابقات ملی مناظره دانشجویی دانشگاه تهران

 1400مهر  26دوشنبه  02:42 - خبرگزاری دانشجو

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران از سوی 

 برگزار می شود دانشگاهی جهاد

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  26دوشنبه  0۱:33 - ایسکانیوز

 آغاز ثبت نام مرحله دانشگاهی مسابقات ملی مناظره دانشجویی دانشگاه تهران

 

 طلای سبزآبی راز ماندگاری قدیمی ترین فسیل زنده جهان

https://www.iribnews.ir/fa/news/3251111/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%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%DB%8C
https://snn.ir/fa/news/971269/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.iscanews.ir/news/1115315/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
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 1400مهر  26دوشنبه  0۲:4۲ - باشگاه خبرنگاران

مازندران می گوید: جلبک های اسپیرولینا  دانشگاهی جهادخانم قلی زاده معاون پژوهشی 

درصد پروتئین و رنگ ریزه هایی که  ۲0مواد معدنی و ویتامین های بسیاری دارند حدود 

 تاثیر بسزایی در تقویت سیستم ایمنی دارند

 

 ایده های استاد فرانسوی برای گردشگری ایرانی |گردشگری صنعتی که هست و نیست! 

 1400مهر  26دوشنبه  0۲:00 - تحلیل بازار

 دانشگاه بر تحول آفرینی بخش گردشگری نگاهی واقع بینانه دارد 

ش یادآور شد حبیبی ضرورت کارهای علمی و تخصصی را در حوزه گردشگری و معرفی ظرفیت های این بخ

سعی کردیم تا صنعت گردشگری  دانشگاهی جهادو اظهار کرد: با استفاده از توانمندی پارک علم و فناوری و 

 را که پاک ترین و پرجاذبه ترین صنعت دنیاست به عنوان محور توسعه استان اردبیل هدف گذاری کنیم

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  26دوشنبه  11:0۱ - آذرمغان

 ایده های استاد فرانسوی برای گردشگری ایرانی |گردشگری صنعتی که هست و نیست! 

 

 نشگاهی خوزستانغربالگری سرطان پستان برای بانوان جهاد دا

 1400مهر  26دوشنبه  06:44 - ایسنا

تهرانی گفت: همزمان با فرا رسیدن اکتبر ماه جهانی آگاهی بخشی در مورد سرطان پستان 

که همزمان با فرا  "پویش ملی پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان"و نیز 

آبان ماه( در سراسر کشور برگزار می شود، امور بانوان و  ۱مهرماه تا  ۱رسیدن اکتبر )

https://www.yjc.news/fa/news/7928750/%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.tahlilbazaar.com/news/112228/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://azarmoghan.ir/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/
https://www.isna.ir/news/1400072618143/%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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خوزستان طرح تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان  دانشگاهی جهادزمان خانواده و معاونت پژوهشی سا

مهرماه با هدف ارتقای آگاهی بانوان سازمان در رابطه با سرطان پستان  24پستان در بانوان این سازمان را از 

 و تشخیص زودهنگام این بیماری آغاز کرده است

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  26دوشنبه  11:46 - خبرگزاری صدا و سیما

 بانوان جهاد دانشگاهی خوزستان غربالگری می شوند

 

 رئیس واحد افکارسنجی آستان قدس رضوی پاسخ داد

 زائران امام رضا)ع( از آستان قدس چه انتظاراتی دارند؟

 1400مهر  2۱یکشنبه  23:۱1 - ایسنا

وی عنوان کرد: در حقیقت ما برای اینکه بتوانیم نظرات مردمی را به شیوه بهتری تحلیل 

کنیم، علاوه بر پژوهش های کمی به سمت انجام پژوهش های کیفی نیز حرکت کرده ایم 

و در این راستا سعی داشته ایم نشست های مختلفی با مخاطبان و کارکنان مجموعه 

استان نیز ارتباط خوبی برقرار  دانشگاهی جهادهادهای مختلفی مانند مجموعه آستان قدس رضوی برگزار و با ن

 کنیم و همواره در تلاش هستیم که دامنه کاری خود را گسترش دهیم

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  26دوشنبه  0۱:30 - ایکنا

 ت مردماقدامات آستان قدس رضوی در مقابل انتظارا

 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3251362/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400072518103/%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/4005930/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
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زیرساخت  "اولین نشست سلسله نشست های تخصصی پژوهشکده گردشگری با عنوان

 برگزار شد"های فرهنگی اجتماعی رشد فراگیر زیارت وگردشگری پایه

 1400مهر  2۱یکشنبه  21:16 - جهاد دانشگاهی کشور

خراسان رضوی، عضو هیات علمی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

کاران گردشگری، چه بخش پژوهشکده گردشگری گفت: باور رایجی در میان دست اندر

خصوصی و چه عمومی، وجود دارد مبنی بر اینکه زائران و گردشگران شهر مشهد نسبت 

 به سایر مقاصد گردشگری کشور، بیشتر از قشر متوسط به پایین جامعه هستند

 

 طرح کاهش زمان تخم ریزی ماهیان خاویاری در جهاد دانشگاهی

 1400مهر  2۱یکشنبه  12:2۱ - خبرگزاری صدا و سیما

تهران،  دانشگاهی جهادزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان به گزارش خبرگ

آقای دکتر حمیدرضا طیبی در حاشیه مراسم افتتاح کلینیک تخصصی آبزیان در جمع 

دانست و اظهار امیدواری  دانشگاهی جهادخبرنگاران آبزی پروری را از فعالیت های جدی 

گرمی در  10تا  ۱ماه آینده به دانش و فناوری پرورش بچه ماهی از چشمزده تا ماهیان  6کرد که این نهاد تا 

 قفس دست یابد

 

 بازاریابی؛ حلقه مفقوده توسعه مشاغل خانگی در مرکزی

 1400مهر  2۱یکشنبه  1۲:۱2 - همشهری

http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/36946/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%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-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-quot-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%80-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-quot-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3250888/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%88%DB%8C%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
https://www.hamshahrionline.ir/news/632447/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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است،  یدانشگاه جهادوی درباره وضعیت طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان افزود: مجری این طرح 

اما با توجه به نظارت هایی که تاکنون داشته ایم آموزش های عمومی و تخصصی افرادی که در این سامانه 

 ثبت نام کرده اند، انجام شده

 

 رییس سازمان جهاد دانشگاهی:

 ساله ایران را بی نیاز سازد ۵برنامه  ۲تصمیمات عاقلانه می تواند با 

 1400مهر  2۱یکشنبه  1۲:32 - ایرنا

به گزارش خبرنگار اخبار دانشگاه و آموزش، حمید رضا طیبی روز یکشنبه در آیین افتتاح 

تهران افزود: توسعه به افراد توسعه یافته  هیدانشگا جهادمرکز خدمات تخصصی آبزیان 

 نیاز دارد

 

 آشنایی دهیاران استان قم با وظایف و جایگاه قانونی دهیاری ها

 1400مهر  2۱یکشنبه  1۲:0۱ - قم نا

احد و دانشگاهی جهادبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم )قم نا( به نقل از روابط عمومی 

آموزشی در راستای ارتقای سطح دانش و آگاهی متولیان روستایی با  استان قم، این دوره

رعایت شیوه نامه های بهداشتی مقابله با کرونا و به استناد تفاهم نامه همکاری پژوهشی، 

ساعت در حال  16استان به مدت  دانشگاهی جهادآموزشی، فرهنگی، کارآفرینی و اشتغال استانداری قم با 

 های استان قم است برگزاری در تمامی بخش

https://www.irna.ir/news/84507771/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DB%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2
http://www.qomna.com/paper/subject/103950/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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  سایت دیگر: ۵

 1400مهر  2۱یکشنبه  20:4۱ - قم پرس

 آشنایی دهیاران استان قم با وظایف، تشکیلات و جایگاه قانونی دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستا

 1400مهر  2۱یکشنبه  22:43 - موج

 برگزاری دوره آشنایی با وظایف دهیاران در قم

 1400مهر  26دوشنبه  12:34 - تابناک قم

 برگزاری دوره آشنایی با وظایف دهیاران در قم

 1400مهر  26دوشنبه  13:44 - جهاد دانشگاهی کشور

 برگزاری دوره آموزشی آشنایی با وظایف، تشکیلات و جایگاه قانونی دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستا

 1400مهر  2۲سه شنبه  13:1۲ - روستا نیوز

 دهیاران روستاهای قم آموزش می بینند

 

 رئیس جهاد دانشگاهی: همواره می کوشیم منشاء اثر ارزشمندی برای مردم و انقلاب باشیم

 1400مهر  2۱یکشنبه  1۲:06 - ایسنا

در افتتاحیه کلینیک  دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا ، دکتر حمیدرضا طیبی رئیس 

تهران، فعالیت در حوزه آبزی پروری را از فعالیت  دانشگاهی جهادتخصصی آبزیان سازمان 

تهران برشمرد و افزود: این موضوع با امنیت غذایی و سلامت  دانشگاهی جهادهای خوب 

 مردم سر و کار دارد

  سایت دیگر: 0

 1400مهر  2۱یکشنبه  1۲:40 - ماخبرگزاری صدا و سی

 برنامه پنج ساله 2موفقیت های چشمگیر در آبزی پروری در 

 1400مهر  2۱یکشنبه  20:2۲ - خبرگزاری مهر
 با حضور رئیس جهاددانشگاهی؛

 کلینیک تخصصی آبزیان در جهاد دانشگاهی افتتاح شد

 1400مهر  26دوشنبه  02:34 - روزنامه بازار کار

http://qumpress.ir/fa/news/355144/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-402239
http://tabnakqom.ir/fa/news/1002543/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85
http://acecr.ac.ir/fa/news/36963/%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%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://www.rustanews.ir/news/21229/%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400072517947/%D8%B1%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%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
https://www.iribnews.ir/fa/news/3250821/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/5329922/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%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%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/348661/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%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%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 با حضور رئیس جهاددانشگاهی؛
 کلینیک تخصصی آبزیان در جهاد دانشگاهی افتتاح شد

 1400مهر  26دوشنبه  1۲:03 - خوزنا

 رئیس جهاد دانشگاهی: همواره می کوشیم منشاء اثر ارزشمندی برای مردم و انقلاب باشیم

 

تهران افتتاح شد/دعوت از دامپزشکان بخش کلینیک آبزیان سازمان جهاددانشگاهی 

 خصوصی برای همکاری با کلینیک

 1400مهر  2۱یکشنبه  16:۱2 - جهاد دانشگاهی کشور

، مراسم افتتاح کلینیک آبزیان سازمان جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

مهرماه با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس  2۱تهران امروز، یکشنبه  دانشگاهیجهاد

، دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری، دکتر داراب یزدانی جهاددانشگاهی

مدیرکل دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی، مهندس ولی الله مدیرکل دفتر تخصصی علوم پایه، فنی و 

 تهران و دیگر مسوولان این نهاد برگزار شد جهاددانشگاهیکمبرانی رییس سازمان مهندسی، دکتر مسعود 

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  2۱یکشنبه  1۲:20 - باشگاه خبرنگاران

 کلینیک آبزیان سازمان جهاددانشگاهی تهران افتتاح شد

 

دعوت از دامپزشکان بخش خصوصی برای همکاری با کلینیک تخصصی آبزیان جهاد 

 دانشگاهی

 1400مهر  2۱یکشنبه  16:30 - ایسنا

http://www.khoozna.ir/view-119497-%D8%B1%D8%A6%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%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D9%88%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85.html
http://acecr.ac.ir/fa/news/36943/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%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%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/7932871/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%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%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400072517914/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
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تهران خاطرنشان کرد: این  دانشگاهی جهادمدیر راه اندازی کلینیک تخصصی آبزیان 

کلینیک مجهز به آزمایشگاه مأموریت اصلی خود را تلاش در جهت بهبود بهره وری و تولید 

 غذای سالم در مزارع کشور از طریق توسعه فعالیت های بهداشتی قرار داده است

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  2۱یکشنبه  16:33 - برخط نیوز

 دعوت از دامپزشکان بخش خصوصی برای همکاری با کلینیک تخصصی آبزیان جهاد دانشگاهی

 1400مهر  2۱یکشنبه  1۲:32 - فصل تجارت

 نیک تخصصی آبزیان جهاد دانشگاهیدعوت از دامپزشکان بخش خصوصی برای همکاری با کلی

 

 کنفرانس علمی یکروزه کاربرد گیاهان داروئی دربیماری های کبد چرب و صفر برگزار شد

 1400مهر  2۱یکشنبه  16:24 - جهاد دانشگاهی کشور

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

سخنرانی دکتر شمسعلی رضازاده متخصص شیمی دارویی و عضو هیات علمی این 

 پژوهشکده، برگزار شد، به ساختار و عملکرد کبد پرداخته شد

 

 ضرورت تشکیل تعاونی برای مشاغل خانگی در قزوین

 1400مهر  2۱یکشنبه  16:06 - ایسنا

ای شده است و متقاضیان  به بحث مشاغل خانگی توجه ویژه ۱1وی تشریح کرد: از سال 

رشته فعالیت دارند، در راستای حمایت از این طرح دولت  300این دسته از مشاغل در 

https://www.barkhat.news/technology/163447560459/inviting-private-sector-veterinarians-to-cooperate-with-the-jihad-university-aquatic-clinic
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/526338/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%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
http://acecr.ac.ir/fa/news/36942/%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%D8%A6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A8%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400072517889/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
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تحت عنوان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی منعقد کرده که این طرح در  دانشگاهی جهادتفاهم نامه ای را با 

اد و اتصال به بازار و ایجاد پیشران ها سه بخش شناسایی مزیت های استان ، آموزش و ارتقا توانمندی های افر

 در حال اجراست

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  26دوشنبه  21:34 - روزنامه بازار کار

 ضرورت تشکیل تعاونی برای مشاغل خانگی در قزوین

 

 ثبت نام دوره جدید طرح مشکوة در کرمانشاه

 1400مهر  2۱یکشنبه  1۱:4۱ - ایکنا

کرمانشاه در گفت وگو با ایکنا از  جهاددانشگاهیبهزاد خدادادی، معاون فرهنگی سازمان 

کرمانشاه از اعلام فراخوان ثبت نام دوره جدید طرح مشکوة در کرمانشاه خبر داد و اظهار 

کرد: فراخوان این طرح از سوی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور ویژه افراد کم توان جسمی 

 حرکتی و نابینایان انجام شده است

 

میلیاردی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی و سازمان مدیریت و برنامه به  04موافقتنامه 

 امضاء رسید

 1400مهر  2۱یکشنبه  1۱:30 - جهاد دانشگاهی کشور

آذربایجان غربی، این موافقتنامه به امضای دکتر  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

استان و مهندس حضرتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه  جهاددانشگاهیرستم زاده رئیس 

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/348696/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://iqna.ir/fa/news/4005839/%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://agh.acecr.ac.ir/fa/news/36931/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%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%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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ک لریزی استان از محل طرح حمایت از توسعه کشت گیاهان دارویی، گل و گیاهان زینتی در قالب اعتبار تم

میلیارد  40و عمرانی و توسعه زیرساخت با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی به مبلغ 

 طی هفته جاری بین دو طرف مبادله گردید 1400ریال برای سال 

 

 حوزه نشر پیشرفت های چشمگیری داشته است

 1400مهر  2۱یکشنبه  1۱:26 - جهاد دانشگاهی کشور

 ی تهران معتقدعلوم پزشک دانشگاهی جهادخدیجه ساوه ای ، کارشناس و مسئول انتشارات 

 است انتشارات سازمان با وجود نوپا بودن، پیشرفت های چشمگیری داشته است

 

 مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان ایلام:

 مصمم به استفاده از ظرفیت های جهاددانشگاهی برای توانمندسازی مددجویان هستیم

 1400مهر  2۱یکشنبه  1۱:1۱ - ایسنا

واحد استان ایلام اظهار  اهیجهاددانشگرضا طاهری در دیدار با سیدغلامرضا حسینی رئیس 

برای توانمندسازی جامعه ی هدف  جهاددانشگاهیکرد: مصمم به استفاده از ظرفیت های 

 و مددجویان هستیم

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  26دوشنبه  02:12 - جهاد دانشگاهی کشور

 مصمم به استفاده از ظرفیت های جهاددانشگاهی برای توانمندسازی مددجویان هستیم

http://tums.acecr.ac.ir/fa/news/36932/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400072517846/%D9%85%D8%B5%D8%B5%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://ilam.acecr.ac.ir/fa/news/36947/%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85


 

 

 

 

2۱ 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 

 با هدف آموزش وظایف و رسالت دهیاری ها؛

 ی با وظایف دهیاران در قم برگزار می شوددوره آشنای

 1400مهر  2۱یکشنبه  1۱:1۲ - ایرنا

واحد استان قم، این دوره آموزشی در  دانشگاهی جهادبه گزارش روز یکشنبه ایرنا از 

شیوه نامه های بهداشتی راستای ارتقای سطح دانش و آگاهی متولیان روستایی با رعایت 

مقابله با کرونا و به استناد تفاهم نامه همکاری پژوهشی، آموزشی، فرهنگی، کارآفرینی و 

ساعت در تمامی بخش های استان قم برگزار می  16استان به مدت  دانشگاهی جهاداشتغال استانداری قم با 

 شود

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  2۱یکشنبه  1۱:20 - آقای خبر

 دوره آشنایی با وظایف دهیاران در قم برگزار می شود

 1400مهر  2۱یکشنبه  1۱:36 - خبرگزاری مهر
 استان قم؛ با همکاری جهاد دانشگاهی و دفتر امور روستایی و شوراهای

 دوره آموزشی آشنایی نقش دهیاران روستاهای استان قم برگزار شد

 1400مهر  2۱یکشنبه  1۱:4۱ - باشگاه خبرنگاران

 دوره آشنایی با وظایف دهیاران در قم برگزار می شود

 1400مهر  2۱یکشنبه  16:۱6 - خبرگزاری فارس

 آشنایی دهیاران استان قم با وظایف و جایگاه قانونی دهیاری ها

 1400مهر  2۱یکشنبه  20:34 - قم نیوز
 با همکاری جهاد دانشگاهی و دفتر امور روستایی و شوراهای استان قم؛

 دوره آموزشی آشنایی نقش دهیاران روستاهای استان قم برگزار شد

 1400آبان  02یکشنبه  1۱:26 - نصیر نیوز

 ر قم برگزار می شوددوره آشنایی با وظایف دهیاران د

https://www.irna.ir/news/84507614/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://aghayekhabar.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2/
https://www.mehrnews.com/news/5329801/%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-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/7932750/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://farsnews.ir/news/14000725000692/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://www.qomnews.ir/fa/news/100502/%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-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.nasirnews.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2/


 

 

 

 

۱0 
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 توسط انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین صورت گرفت

 انتشار کتابی در جهت بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

 1400مهر  2۱یکشنبه  14:۱6 - ایسنا

قزوین بیان کرد: درواقع معماری می تواند با  دانشگاهی جهادمدیر اجرایی انتشارات 

ادی، زمین گرمایی، استفاده هوشمندانه از انرژی های پاک پایدار، مانند انرژی خورشیدی، ب

آب به جای انرژی حاصل از سوخت های فسیلی و با اجرای اصول پایداری، کیفیت زندگی 

 را ارتقا داده و در کاهش مصرف منابع تجدید ناپذیر و بهینه سازی مصرف انرژی های تجدید پذیر مؤثر باشد

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  2۱یکشنبه  1۱:06 - برخط نیوز

 انتشار کتابی در جهت بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

 

 همکاری پارک علم و فناوری البرز و شرکت منطقه ای برق استان برای توسعه صنعت برق

 1400مهر  2۱یکشنبه  14:۱4 - جهاد دانشگاهی کشور

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز، دکتر حسن کریمی مدیرعامل شرکت 

 انشگاهیجهاددتوزیع منطقه ای برق استان و هیئت همراه از پارک علم و فناوری البرز 

 بازدید کردند

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  2۱یکشنبه  16:0۱ - روزنامه بازار کار

https://www.isna.ir/news/1400072517826/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.barkhat.news/art/16344703936/publication-of-a-book-to-optimize-energy-consumption-in-the-building
http://acecr.ac.ir/fa/news/36929/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/348653/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 تاکید بر رفع زیرساخت ها در تولید و توزیع برق؛
 همکاری پارک علم و فناوری البرز و شرکت منطقه ای برق استان

 

 کلینیک تخصصی آبزیان جهاد دانشگاهی تهران افتتاح شد

 1400مهر  2۱یکشنبه  14:32 - ایسنا

، دکتر دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا، در این مراسم دکتر حمیدرضا طیبی رئیس 

دکتر مسعود کمبرانی رئیس  دانشگاهی جهادمحمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری 

 تهران و شماری دیگر از مسئولان این سازمان حضور داشتند دانشگاهی جهادسازمان 

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  2۱یکشنبه  14:3۱ - برخط نیوز

 دانشگاهی تهران افتتاح شدکلینیک تخصصی آبزیان جهاد 

 1400مهر  2۱یکشنبه  1۱:0۱ - فاخته نیوز

مهر در محل کلینیک  2۱مراسم افتتاح کلینیک تخصصی آبزیان جهاد دانشگاهی تهران ظهرامروز یکشنبه 

 صرت کوچه عبدی نژاد برگزار شد.واقع در خیابان کارگر شمالی بالاتر از ن

 

صدور مجوز راه اندازی مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی در جهاددانشگاهی 

 محال و بختیاریچهار

 1400مهر  2۱یکشنبه  14:20 - جهاد دانشگاهی کشور

https://www.isna.ir/news/1400072517792/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%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%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/163446876878/tehran-university-jihad-aquatic-clinic-was-opened
https://fakhtehnews.ir/news/4834-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%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%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/36926/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%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%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%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%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


 

 

 

 

۱2 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

چهارمحال و بختیاری؛ با تأیید هیأت فنی و  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

موافقت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، مجوز راه اندازی مرکز مشاوره، اطلاع 

چهارمحال و بختیاری در سه حوزة تخصصی  جهاددانشگاهیرسانی و خدمات کارآفرینی در 

 صنعت، کشاورزی و خدمات صادر شد

  سایت دیگر: ۳

 1400مهر  2۱یکشنبه  16:2۲ - ایسنا

 بختیاری صدور مجوز راه اندازی مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در جهاددانشگاهی چهارمحال و

 1400مهر  2۱یکشنبه  1۲:۱۲ - ایکنا

 مجوز مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری صادر شد

 1400مهر  26دوشنبه  0۱:31 - خبرگزاری صدا و سیما

 دمات کارآفرینیراه اندازی مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خ

 

 مهرماه؛ برگزاری داوری رویداد ایده بازار در جهاددانشگاهی زنجان ۲۱

 1400مهر  2۱یکشنبه  13:42 - ایسنا

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

عظیم نیروی جوان؛ مستعد و تحصیل کرده کشور در راستای تحقق توسعه پایدار های 

فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، ورزشی، کارآفرینی و اشتغال، یکی از اهداف برنامه شتاب 

دهی کسب و کارهای فناورانه جوانان استان زنجان با عنوان رویداد کارآفرینی مجازی )ایده بازار( به کارفرمایی 

ل کمیته امداد امام خمینی )ره( و اجرای مرکز رشد صنایع فرهنگی خلاق و مرکز نوآوری و شکوفایی اداره ک

 استان زنجان است جهاددانشگاهی

 

https://www.isna.ir/news/1400072517909/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%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%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%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
https://iqna.ir/fa/news/4005863/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%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%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3251142/%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%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400072517714/%DB%B2%DB%B6-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%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%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

۱3 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 طرح برتر شعب ایسپا 0معرفی و تقدیر از 

 1400مهر  2۱یکشنبه  13:21 - ایکنا

به گزارش خبرنگار ایکنا، مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان نخستین جشنواره تحقیقات 

مهر ماه با حضور حمیدرضا طیبی، رئیس  2۱برتر شعب ایسپا، امروز یکشنبه 

؛ مرتضی میرباقری، عضو جهاددانشگاهی؛ عیسی علیزاده، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی

 به صورت آنلاین برگزار شد جهاددانشگاهیهیئت علمی دانشگاه و رؤسا و معاونان فرهنگی واحدهای 

 

 مرکز افکارسنجی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاریدرخشش 

 1400مهر  2۱یکشنبه  13:20 - خبرگزاری صدا و سیما

 دانشگاهی جهادبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، رئیس 

استان گفت: در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره تحقیقات برتر شعب ایسپا که امروز 

، معاون فرهنگی این نهاد جهاددانشگاهیمهر با حضور حمیدرضا طیبی رئیس  2۱یکشنبه 

به صورت حضوری و برخط)آنلاین( برگزار شد، از فریده  جهاددانشگاهیو رؤسا و معاونان فرهنگی واحد های 

 محمدی دهکردی پژوهشگر مرکز افکار سنجی چهارمحال بختیاری تقدیر شد

 

 در نخستین جشنواره تحقیقات برتر شعب ایسپا انجام شد

 تقدیر از طرح پژوهشی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران شعبه آذربایجان شرقی

 1400مهر  2۱یکشنبه  12:۱2 - ایسنا

https://iqna.ir/fa/news/4005720/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-4-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7
https://www.iribnews.ir/fa/news/3250477/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%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
https://www.isna.ir/news/1400072517619/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%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%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

۱4 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

در نخستین جشنواره تحقیقات برتر شعب ایسپا که به صورت ارتباط ویدئوکنفرانسی با 

ار شد مهرماه برگز 2۱، روز یکشنبه جهاددانشگاهیحضور دکتر حمیدرضا طیبی، رئیس 

طرح پژوهشی مطالعه عوامل زمینه ساز و تمایل به کودک همسری در استان آذربایجان 

شرقی مطالعه موردی شهرستان های اسکو، شبستر، میانه و مرند اجرا شده توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان 

 گرفت قرار تقدیر مورد شایسته اثر عنوان به شرقی آذربایجان شعبه ایسپا –ایران 

  ت دیگر:سای ۱

 1400مهر  2۱یکشنبه  13:1۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 سنجی دانشجویان ایران شعبه آذربایجان شرقیتقدیر از طرح پژوهشی مرکز افکار

 

 آیین اختتامیه دومین دوره طرح ملی فصل سخن برگزار می شود

 1400مهر  2۱یکشنبه  12:44 - جهاد دانشگاهی کشور

، این طرح با همکاری واحدهای جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات 

در سراسر کشور در قالب مجموعه نشست های نقد و بررسی کتب علوم  جهاددانشگاهی

 انسانی اجرا شده است

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  2۲سه شنبه  11:12 - ایبنا

 ار می شودآیین اختتامیه دومین دوره طرح ملی فصل سخن برگز

 1400مهر  2۲سه شنبه  1۱:30 - ایکنا

 اختتامیه دومین دوره طرح ملی فصل سخن برگزار می شود

 

http://ash.acecr.ac.ir/fa/news/36922/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%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%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%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
http://acecr.ac.ir/fa/news/36920/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%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%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%AE%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.ibna.ir/fa/naghli/312458/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%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%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%AE%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://iqna.ir/fa/news/4006418/%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%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%AE%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


 

 

 

 

۱۱ 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 رئیس جهاد دانشگاهی گلستان:

 استفاده از ظرفیت جهاد دانشگاهی در آموزش و اشتغالزایی سمن های جوانان

 1400مهر  2۱یکشنبه  11:43 - خبرگزاری برنا

به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ ابراهیم شهبازی در حاشیه جلسه نشست با سمن های 

مردم نهاد جوانان اظهار کرد: در این جلسه تشکل های مردم نهاد جوانان درخواست 

 در راستای ایجاد اشتغال را از این نهاد داشتند دانشگاهی جهاداستفاده از ظرفیت های 

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  26دوشنبه  10:13 - جهاد دانشگاهی کشور

 لستان در آموزش و اشتغالزایی سمن های جواناناستفاده از ظرفیت جهاددانشگاهی گ

 

 راه اندازی پویش من واکسن می زنم در جهاددانشگاهی استان مرکزی

 1400مهر  2۱یکشنبه  11:32 - جهاد دانشگاهی کشور

استان مرکزی؛ دکتر علی اصغر غفاری زاده رییس  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

استان مرکزی با اعلام این خبر، گفت: این واحد سازمانی با راه اندازی  جهاددانشگاهی

تزریق واکسن کرونا برای افزایش سطح آگاهی  پویش من واکسن می زنم، نسبت با فواید

 کارکنان، لازمه عبور از این مراحل دشوار را همبستگی و دعوت حداکثری به این پویش می داند

 

 انصاف، بی طرفی و تقوا ایسپا را مورد اعتماد کرده است/ سیاست زده نیستیم

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1247732
http://acecr.ac.ir/fa/news/36952/%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%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%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://acecr.ac.ir/fa/news/36916/%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-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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 1400مهر  2۱یکشنبه  11:21 - ایکنا

قیقات جشنواره تحبه گزارش خبرنگار ایکنا، مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان نخستین 

مهرماه با حضور حمیدرضا طیبی، رئیس  2۱برتر شعب ایسپا، امروز یکشنبه 

؛ مرتضی میرباقری، عضو جهاددانشگاهی؛ عیسی علیزاده، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی

 به صورت آنلاین برگزار شد جهاددانشگاهیهیئت علمی دانشگاه و رؤسا و معاونان فرهنگی واحدهای 

  :سایت دیگر 0

 1400مهر  2۱یکشنبه  11:30 - شورای عالی انقلاب فرهنگی
 رئیس جهاددانشگاهی:

 پیشرفت، حاصل برنامه ریزی جامع درازمدت و هماهنگ عمل کردن نهادهای مرتبط است

 1400مهر  2۱یکشنبه  12:14 - جهاد دانشگاهی کشور

معرفی برگزیدگان نخستین جشنواره تحقیقات برتر شعب ایسپا/ تاکید بر انجام نظرسنجی به همراه تحلیل و 

 ارایه راهکار

 1400مهر  2۱یکشنبه  12:21 - ایسنا

 تحقیقات برتر شعب ایسپا معرفی و تقدیر شدند/ تاکید بر انجام نظرسنجی به همراه تحلیل و ارائه راهکار

 1400مهر  ۲2سه شنبه  1۱:00 - روزنامه بازار کار
 با حضور رییس جهاددانشگاهی برگزار شد؛

 معرفی برگزیدگان نخستین جشنواره تحقیقات برتر شعب ایسپا

 

 تین جشنواره تحقیقات برتر شعب ایسپااختتامیه نخس

 1400مهر  2۱یکشنبه  11:1۱ - ایکنا

... 

https://iqna.ir/fa/news/4005672/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B7%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://sccr.ir/News/18585/1/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://acecr.ac.ir/fa/news/36918/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.isna.ir/news/1400072517571/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/348718/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7
https://iqna.ir/fa/news/4005673/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7
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 عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی:

 نفی گردشگری در مشهد به ضرر اقتصاد زیارت است

 1400مهر  2۱یکشنبه  11:02 - ایسنا

اطرنشان کرد: وظیفه خ دانشگاهی جهادعضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری 

 سیاستمداران و سیاست گذاران، راهبری و برنامه ریزی است

 

صدور پروانه بهره برداری خاک شناسی توسط آزمایشگاه خاک، آب و تغذیه گیاه 

 جهاددانشگاهی زنجان

 1400مهر  2۱یکشنبه  11:06 - ایسنا

بر اساس اعلام سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان و به استناد 

ان است جهاددانشگاهییش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، به ( قانون افزا2ماده )

زنجان اجازه داده می شود نسبت به بهره برداری از آزمایشگاه خاک شناسی تشخیصی، با 

 رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کند

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  26دوشنبه  10:13 - جهاد دانشگاهی کشور

 صدور پروانه بهره برداری خاک شناسی توسط آزمایشگاه خاک، آب و تغذیه گیاه جهاددانشگاهی زنجان

 1400مهر  2۲سه شنبه  16:01 - خبرگزاری صدا و سیما

 صدور پروانه بهره برداری خاک شناسی توسط آزمایشگاه جهاددانشگاهی زنجان

https://www.isna.ir/news/1400072517478/%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400072517472/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87
http://acecr.ac.ir/fa/news/36955/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://www.iribnews.ir/fa/news/3252294/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
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 ابعاد جامعه شناختی کودک همسری از نگاه متخصص حوزه علوم رفتاری؛

فقر، کلیشه های جنسیتی، مردسالاری و میل به کنترل دختران به عنوان ناموس و شرف، از 

کودک همسری حمایت می کند/ برخی تبعات سنگین کودک همسری تا پایان عمر گریبان 

 تگیر پسران و دختران اس

 1400مهر  2۱یکشنبه  10:3۲ - ریواس جنوب

فارس ادامه داد: خشونت های جنسی، بارداری  دانشگاهی جهادمدیرگروه علوم رفتاری 

زودهنگام و پرخطر، افزایش احتمال سقط جنین، بازماندن از تحصیل، اشتغال و کسب 

درآمد، تنها بخشی از پیامدهای کودک همسری بوده و تبعات و آثاری که این نوع از ازدواج 

 خواهد بود می تواند برای زنان پدید آورد گاهی تا پایان عمر گریبان گیرشان

 

 شب صد سال کتاب فروشی های مشهد برگزار می شود

 1400مهر  2۱یکشنبه  10:34 - ایبنا

صد سال کتاب فروشی های مشهد به همت چهارسوی مشهد با همکاری معاونت شب 

مشهد، رسانه مشهد چهره و کانون  دانشگاهی جهاد، فرهنگسرای دانشگاهی جهادفرهنگی 

 هم اندیشی معماری مشهد برگزار می شود

 

http://rivasjonoob.ir/?p=113386
https://www.ibna.ir/fa/tolidi/312304/%D8%B4%D8%A8-%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%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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 فجذب نیروی امریه در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شری

 1400مهر  2۱یکشنبه  10:31 - جهاد دانشگاهی کشور

صنعتی شریف در مقطع کارشناسی ارشد در رشته  جهاددانشگاهیمعاونت آموزش سازمان 

ایط زیر نیروی ( و مهندسی صنایع با شرAWDهای مدیریت )گرایش بازرگانی، اجرائی، 

 امریه جذب می نماید: 

  سایت دیگر: 0

 1400مهر  26دوشنبه  02:02 - ایسنا

 جذب نیروی امریه در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

 1400مهر  26دوشنبه  02:23 - خبرنامه دانشجویان ایران

 جذب نیروی امریه در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

 1400مهر  26دوشنبه  16:42 - خوزنا

 جذب نیروی امریه در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

 1400مهر  2۲سه شنبه  16:۱۱ - روزنامه بازار کار
 در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت

 نیروی امریه در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف جذب

 

 انتخاب طرح پژوهشگر لرستانی به عنوان اثر شایسته تقدیر

 1400مهر  2۱یکشنبه  10:1۱ - جهاد دانشگاهی کشور

لرستان، آیین اختتامیه نخستین دوره جشنواره  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

، روسا و جهاددانشگاهیتحقیقات برتر شعب ایسپا به صورت مجازی با حضور مسوولین 

 معاونین فرهنگی واحدهای سراسر کشور برگزار شد

http://sharif.acecr.ac.ir/fa/news/36910/%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/1400072618185/%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://iusnews.ir/fa/news-details/411174/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81/
http://www.khoozna.ir/view-119496-%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%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%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20.html
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/348729/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
http://lrs.acecr.ac.ir/fa/news/36909/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  2۱کشنبه ی 13:۱۲ - ایکنا

 پژوهشگر جهاددانشگاهی لرستان برگزیده جشنواره تحقیقات برتر شعب ایسپا شد

 

 کارگاه آموزشی استراتژی بازاریابی در اردبیل برگزار شد

 1400مهر  2۱یکشنبه  0۱:۱۱ - جهاد دانشگاهی کشور

رس دوره های استان اردبیل، در این کارگاه مد دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

کارآفرینی و برندینگ گفت: به اعمالی که باعث انجام فعالیتی از سوی مشتری می شود و 

 برای کسب وکار سودمند است بازاریابی گفته می شود

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  2۲ه شنبه س 10:14 - ایسنا
 به همت مرکز نوآوری و شتاب دهی جهاددانشگاهی؛

 کارگاه آموزشی استراتژی بازاریابی در اردبیل برگزار شد

 

راه اندازی رشته های مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی متناسب با پتانسیل منطقه/ 

 مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اردبیل مجهز به زیرساخت های مناسب است

 1400مهر  2۱یکشنبه  0۱:24 - جهاد دانشگاهی کشور

استان اردبیل، محمدعلی گودرزی با بیان این  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

استان اردبیل  دانشگاهی جهادمطلب در حاشیه بازدید از مرکز آموزش علمی کاربردی 

https://iqna.ir/fa/news/4005775/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%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%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/36904/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400072719270/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%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://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/36902/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%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-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

در سطح کشور می باشد و امکانات تحصیلی و رفاهی  دانشگاهی جهادافزود: این مرکز یکی از مراکز مجهز 

 خوبی برای دانشجویان فراهم کرده است

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  2۱یکشنبه  10:۱4 - خبرگزاری تسنیم

 رشته های مراکز علمی کاربردی متناسب با ظرفیت های اردبیل راه اندازی می شود

 1400مهر  2۱یکشنبه  13:4۱ - ایکنا

 اربردی جهاد دانشگاهی اردبیل مجهز به زیرساخت های مناسب استمرکز آموزش علمی ک

 1400مهر  2۱یکشنبه  14:0۱ - ایرنا

 رشته های مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی متنوع می شود

 1400مهر  2۱یکشنبه  21:1۱ - سبلان ما
 ش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهیرئیس موسسه آموز

مجموعه جهاد دانشگاهی اردبیل یکی از مجهزترین مراکز کشور است/ عملکرد مطلوب مرکز علمی کاربردی 

 اردبیل در زمینه گیاهان دارویی و تولید فرش

 1400مهر  26دوشنبه  10:12 - ایسنا
 رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کشور خبرداد:

 راه اندازی رشته های مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی متناسب با پتانسیل منطقه

 1400مهر  26دوشنبه  22:04 - روزنامه بازار کار

 رشته های مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی متنوع می شود

 

 خط تولید باطری خودروهای برقی در ایران راه اندازی می شود

 1400مهر  2۱یکشنبه  0۱:21 - ایسنا

شده  انجام دانشگاهی جهادکمبرانی با اشاره به اینکه در این زمینه تحقیقات خوبی توسط 

ده، تصریح کرد: با حمایت مجلس و تجهیزات خوبی در قالب طرح های فناورانه خریداری ش

 انجام شود 1401و دولت نیازمند راه اندازی خط تولید هستیم که امیدواریم در سال 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/07/25/2590991/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%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-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%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://iqna.ir/fa/news/4005652/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84507535/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%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-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.sabalanema.ir/news/92665/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%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%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B4
https://www.isna.ir/news/1400072618335/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%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-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/348701/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%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-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400072517306/%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

  سایت دیگر: ۳

 1400مهر  2۱یکشنبه  0۱:24 - برخط نیوز

 خط تولید باطری خودروهای برقی در ایران راه اندازی می شود

 1400مهر  2۱یکشنبه  11:24 - جهاد دانشگاهی کشور

 خط تولید باطری خودروهای برقی در ایران راه اندازی می شود

 1400مهر  2۱یکشنبه  13:۱4 - نیرو نیوز

 خط تولید باطری خودروهای برقی در ایران راه اندازی می شود

 

 نشست نقش آفرینی دانشجویان در توسعه کشور در خرم آباد برگزار می شود

 1400مهر  2۱یکشنبه  0۱:12 - ایکنا

لرستان با همکاری دانشگاه  جهاددانشگاهیبه گزارش ایکنا از لرستان، سازمان دانشجویان 

لرستان نشست تخصصی در راستای گام دوم انقلاب با موضوع نقش آفرینی دانشجویان در 

 مهرماه در خرم آباد برگزار می کند 22توسعه کشور را چهارشنبه، 

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  26دوشنبه  14:24 - جهاد دانشگاهی کشور

 نشست تخصصی نقش آفرینی دانشجویان در توسعه کشور در خرم آباد

 

مجوز برگزاری دوره آموزشی ایمنی و بهداشت کار به جهاددانشگاهی استان کردستان واگذار 

 شد

https://www.barkhat.news/technology/163444992344/electric-car-battery-production-line-will-be-launched-in-iran
http://acecr.ac.ir/fa/news/36915/%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://nironews.ir/news/730774/
https://iqna.ir/fa/news/4005585/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%E2%80%8C%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%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%85%E2%80%8E%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8F%E2%80%8E%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://isojd.ac.ir/fa/news/2663/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%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%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
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 1400مهر  2۱یکشنبه  0۱:10 - جهاد دانشگاهی کشور

استان کردستان: رضا باقری نژاد مدیر اجرایی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

با توجه به فعالیتهای کاربردی که  جهاددانشگاهیبرگزاری این دوره آموزشی اظهار کرد: 

در زمینه آموزش دارد می تواند در زمینه آموزش منشا خیر و برکت برای تمام ارگان ها، 

 سازمان ها و ادارات باشد

 

 در نشستی مجازی منعقد شد

 تفاهم نامه مشترک مرکز نوآوری و شتاب دهی جهاددانشگاهی قم و دانشگاه آزاد

 1400مهر  2۱یکشنبه  02:16 - ایسنا

واحد استان  دانشگاهی جهادتفاهم نامه همکاری های مشترک مرکز نوآوری و شتاب دهی 

قم و مرکز رشد دانشگاهی آزاد اسلامی واحد الکترونیکی که به منظور مشارکت و بهره 

فناوری،  گیری متقابل از ظرفیت های طرفین و همکاری در زمینه های تجاری سازی

آموزش و امور اجرایی فی مابین منعقد شده بود در نشستی مجازی با حضور مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد 

 قم مبادله شد دانشگاهی جهاداسلامی واحد الکترونیکی و مدیر مرکز نوآوری و شتاب دهی 

  سایت دیگر: ۳

 1400مهر  2۱یکشنبه  02:21 - برخط نیوز

 آوری و شتاب دهی جهاددانشگاهی قم و دانشگاه آزادتفاهم نامه مشترک مرکز نو

 1400مهر  2۱یکشنبه  10:۱۲ - ایکنا

 گاه آزاد واحد الکترونیک و جهاددانشگاهی قمآغاز همکاری مرکز رشد دانش

 1400مهر  26دوشنبه  14:44 - جهاد دانشگاهی کشور

 آغاز همکاری مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی و جهاددانشگاهی قم

http://krd.acecr.ac.ir/fa/news/36900/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%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%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%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-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400072517238/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%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%82%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://www.barkhat.news/technology/163444614331/joint-memorandum-of-understanding-between-qom-jihad-university-innovation-and-acceleration-center-and-azad-university
https://iqna.ir/fa/news/4005647/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%82%D9%85
http://acecr.ac.ir/fa/news/36975/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%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%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%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-%D9%82%D9%85
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 در قالب یک طرح پژوهشی انجام شد؛

 بررسی عملکرد دانشگاه علمی کاربردی جهاد در زمینه آموزش مجازی

 1400مهر  2۱یکشنبه  02:14 - ایسنا

به گزارش ایسنا، محمدرضا لوری زاده، معاون پژوهشی مؤسسه آموزش عالی علمی 

ضمن اشاره به تغییرات صورت گرفته در شیوه های معمول  دانشگاهی جهادکاربردی 

گفت: این موضوع، متولیان آموزش به ویژه  1۱آموزش از زمان همه گیری بیماری کووید 

مسئولین دانشگاه جامع علمی کاربردی را بر آن داشت تا به موازات مأموریت ویژه به واحدهای استانی، 

مراکز علمی به منظور رصد فعالیت های واحدهای زیرمجموعه خود، واحدهای نظارت و ارزیابی، و مؤسسات و 

مجازی از منظر مدرسین دانشگاه  -بررسی نگرش باورها و ارزیابی کیفیت آموزش های مهارتی"طرح پژوهشی 

را با هدف پایش و رعایت استانداردهای آموزشی، در راستای سیاست های دانشگاه  "جامع علمی کاربردی

 با مأموریت و رویکرد مهارت محوری این دانشگاه در دستور کار قرار دهدجامع و متناسب 

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  2۱ه یکشنب 1۱:42 - خوزنا

 بررسی عملکرد دانشگاه علمی کاربردی جهاد در زمینه آموزش مجازی

 

 نفر برای هشت شهرستان در آزمون بانک صادرات استان زنجان ۲۵جذب 

 1400مهر  2۱یکشنبه  02:01 - ایسنا

https://www.isna.ir/news/1400072517234/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://www.khoozna.ir/view-119388-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%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%B1%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20.html
https://www.isna.ir/news/1400072517221/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B2%DB%B5-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
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ه برگزاری آزمون ورودی بانک صادرات حمیدرضا صیدی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره ب

استان  جهاددانشگاهیاستان همزمان با سراسر کشور، اظهار کرد: این آزمون در محل 

 زنجان برگزار شد

 

 آمار مرگ و میر بیماری سل مشابه آمار مرگ و میر در اوج پاندمی کرونا است

 1400مهر  2۱یکشنبه  0۲:31 - جهاد دانشگاهی کشور

خراسان رضوی، دکتر حمید قربانی با  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

بیان این مطلب افزود: بیماری سل توسط باکتری های )مایکوباکتریوم توبرکلوزیس( ایجاد 

 می شود که اغلب ریه ها را تحت تأثیر قرار می دهد

 

 اجرای طرح نقش تأثیرگذار فرهنگ اسلامی در کاهش طلاق در کهگیلویه و بویراحمد

 1400مهر  24شنبه  1۱:30 - ایکنا

به گزارش ایکنا از کهگیلویه و بویراحمد، ایمان اکبری، سرپرست معاونت فرهنگی 

مهرماه در جمع خبرنگاران، از اجرای  24واحد کهگیلویه و بویراحمد امروز،  هاددانشگاهیج

برنامه های فرهنگی دانشجویی متنوع با همکاری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان 

با رویکرد تبدیل شدن به فراگیرترین شبکه توانمندسازی دانشجویان در گام  1400-1401در سال تحصیلی 

 انقلاب اسلامی خبر داد و به تشریح آنها پرداختدوم 

http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/36894/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://iqna.ir/fa/news/4005422/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%88%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF


 

 

 

 

106 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 

 برگزاری جلسه هماهنگی با پیشران رشته چرم دوزی شهرستان پارس آباد

 1400مهر  24شنبه  14:۱۱ - دانشگاهی کشورجهاد 

اردبیل، در این بازدید گلچین شهبازی، مدیر  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

شرکت مینا هنر ماندگار شهرستان پارس آباد با اشاره به موفقیت ها و انواع محصولات 

 تی است افزود:تولیدی این شرکت که تلفیقی از چرم دوزی و هنرهای ظریف ایرانی و سن

 افزایش تولید محصولات این شرکت نیازمند افزایش نیروی کار و تجهیزات مورد نیاز است

 

 انعقاد قرارداد برگزاری رویداد استارتاپی صنایع خلاق در اردبیل

 1400مهر  24شنبه  14:41 - دانشگاهی کشورجهاد 

استان  دانشگاهی جهاداستان اردبیل، رئیس  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

اردبیل در مراسم انعقاد این قرارداد گفت: این رویداد استارتاپی سه روزه، با محوریت 

، پارک علم دانشگاهی جهادگیاهان دارویی و گردشگری به همت مرکز نوآوری و شتابدهی 

 و فناوری، اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل و با همکاری شتاب دهنده جاویدان برگزار می شود

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  2۱یکشنبه  0۱:4۱ - ایکنا

 انعقاد قرارداد برگزاری رویداد استارتاپی صنایع خلاق در اردبیل

 1400مهر  2۲سه شنبه  0۱:2۲ - ایسنا

 رداد برگزاری رویداد استارتاپی صنایع خلاق در اردبیل انعقاد شدقرا

http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/36885/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%86%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/36881/%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%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%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://iqna.ir/fa/news/4005575/%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%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%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://www.isna.ir/news/1400072719202/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%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%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF


 

 

 

 

10۲ 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 

 تمرکز بر روی چند موضوع خاص برای پیشرفت کشور

 1400مهر  24شنبه  14:00 - جهاد دانشگاهی کشور

صنعتی اصفهان، دکتر حمیدرضا طیبی رییس  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 اه از طرح های فنآورانه واحد صنعتی اصفهان بازدید کردمهرم 21 جهاددانشگاهی

 

 غذایی که بلای جان می شود

 1400مهر  24شنبه  13:34 - ایسنا

خراسان جنوبی بیان  دانشگاهی جهادعضو هیات علمی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 

کرد: توجه و دقت به تغذیه سالم انقدر اهمیت دارد که خداوند چندین بار در قرآن به آن 

 "فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَی طَعَامِهِ؛ انسان به آنچه می خورد تفکر کند"تاکید فرموده 

 

 زنگ طرح داناب در مدارس به صدا در می آید

 1400مهر  24شنبه  13:31 - ایسنا

http://acecr.ac.ir/fa/news/36880/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.isna.ir/news/1400072416810/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400072416808/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF
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همدان به لزوم بهره گیری درست از  دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا، معاون آموزشی 

 314درصد ظرفیت استان،  ۱2منطقه با 11 شیوه نامه طرح داناب اشاره کرد و گفت:

درصد ظرفیت  44دانش آموز با  ۱00هزارو 32درصد ظرفیت مدارس و  ۱۱مدرسه با 

 دانش آموزی، تحت پوشش این طرح هستند

  سایت دیگر: ۹

 1400مهر  2۱پنجشنبه  10:02 - وزارت آموزش و پرورش

 هزار دانش آموز دوره متوسطه اول استان در طرح داناب 32پوشش بیش از 

 1400مهر  2۱پنجشنبه  10:۱۲ - شبستان
 آموزش و پرورش استان خبر داد: معاون آموزش متوسطه

 هزار دانش آموز دوره متوسطه اول استان همدان در طرح داناب 32پوشش بیش از 

 1400مهر  2۱پنجشنبه  1۱:04 - صبح الوند

هزار دانش آموز دوره متوسطه  32اون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان خبر داد؛ پوشش بیش از مع

 اول استان در طرح داناب

 1400آبان  01شنبه  02:46 - ایکنا

 هزار دانش آموز همدانی در طرح داناب 32پوشش 

 1400آبان  01شنبه  0۱:34 - باشگاه خبرنگاران

 هزار دانش آموز همدانی در طرح داناب قرار گرفتند 32

 1400آبان  03دوشنبه  0۱:1۲ - ایرنا

 انش آموز همدانی برای نجات آب مشارکت می کنندهزار د 32بیش از 

 1400آبان  03دوشنبه  0۱:23 - نصیر نیوز

 هزار دانش آموز همدانی برای نجات آب مشارکت می کنند 32بیش از 

 1400آبان  03دوشنبه  11:34 - نافع

 هزار دانش آموز همدانی برای نجات آب مشارکت می کنند 32بیش از 

 1400آبان  03دوشنبه  11:42 - خبرگزاری برنا
 معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان همدان:

 هزار دانش آموز همدانی برای نجات آب مشارکت می کنند 32بیش از 

 

http://medu.ir/fa/news/item/1734009/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-32-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87?ocode=1000000240
http://shabestan.ir/detail/News/1107079
http://sobhealvand.ir/news/35432/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-32-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A8
https://iqna.ir/fa/news/4007224/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-32-%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%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A8
https://www.yjc.news/fa/news/7939173/%DB%B3%DB%B2-%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%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84516691/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B2-%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-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.nasirnews.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B2-%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-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7/
http://nafee.ir/news/42088/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B2-%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-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1251442
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قرارداد همکاری اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( با جهاددانشگاهی کردستان منعقد 

 شد

 1400مهر  24شنبه  13:30 - جهاد دانشگاهی کشور

کردستان، قرارداد اجرای طرح هدایت شغلی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

استان در پی مذاکرات  جهاددانشگاهیضرت امام خمینی )ره( با مددجویان کمیته امداد ح

استان مورد موافقت قرار گرفته  جهاددانشگاهیانجام شده از سوی مسوولان کمیته امداد و 

 و منجر به عقد قرارداد شد

 

 دوره آموزشی کارآفرینی ویژه مددجویان کمیته امداد بهاباد برگزار شد

 1400مهر  24شنبه  12:0۱ - یزد فردا

ویان کمیته امداد بهاباد به به گزارش یزدفردا : رئیس کمیته امداد بهاباد گفت: دوره مهارت آموزی ویژه مددج

استان یزد در سالن اجتماعات کمیته امداد این  دانشگاهی جهادهمت مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت 

 شهرستان برگزار شد

 

 حمایت لازم از پارک علم و فناوری البرز برای تحول اقتصاد دانش بنیان البرز و تهران

 1400مهر  24شنبه  12:02 - جهاد دانشگاهی کشور

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز جهادددانشگاهی، دکتر هادی قوامی 

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی به همراه مهندس زره تن و مهندس 

خدابخشی نمایندگان شهرستان های پاوه و الیگودرز در مجلس شورای اسلامی از 

و همچنین دستاوردهای پژوهشکده گیاهان دارویی مستقر در مجتمع  دستاوردهای پارک علم و فناوری البرز

http://acecr.ac.ir/fa/news/36877/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
http://yazdfarda.com/news/af/168624/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/36860/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%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%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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بازدید کردند و از نزدیک با دستاوردهای حوزه دانش بنیان این مجموعه  جهاددانشگاهیعلمی و تحقیقاتی 

 آشنا شدند

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  2۱یکشنبه  1۲:3۲ - جام جم
 جام جم البرز گزارش می دهد؛

 میلیون یورویی شرکتهای دانش بنیان پارک علم و فناوری استان البرز ۲صادرات 

 

 سهم یک درصدی ایران از بازارهای جهانی

 1400مهر  24شنبه  12:00 - صنعت نیوز

استان مرکزی گفت: سنگ یکی از بخش های مهم اقتصادی  دانشگاهی جهاددر ادامه علی اصغر غفارزاده رییس 

شهرستان محلات است و در سال های اخیر پیشرفت های خوبی در این حوزه در منطقه اتفاق افتاده و تاثیرات 

 گاهیدانش جهادر زیاد است و جای اقتصادی مثبتی داشته ولی احساس کردیم که در این حوزه قابلیت انجام کا

 با توجه به اینکه تنها مجموعه آموزش عالی در نیم ور بود در این عرصه خالی است

 

 گام دوم انقلاب توسط سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی لرستان نشست تخصصی

 1400مهر  24شنبه  11:۱۱ - جهاد دانشگاهی کشور

لرستان، نشست تخصصی در راستای گام دوم  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 انقلاب توسط سازمان دانشجویان این واحد با همکاری دانشگاه لرستان برگزار می شود

https://jamejamonline.ir/fa/news/1342701/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%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%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://jsnews.ir/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C/221956/
http://acecr.ac.ir/fa/news/36864/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%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%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-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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مان ناباروری جهاددانشگاهی اجرای طرح پایش سلامت بانوان در مرکز فوق تخصصی در

 استان مرکزی

 1400مهر  24شنبه  11:4۱ - جهاد دانشگاهی کشور

استان مرکزی؛ محمد طالبی مدیر مرکز فوق  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

استان مرکزی در این رابطه، گفت: به مناسبت  جهاددانشگاهیتخصصی درمان ناباروری 

ن در راستای سلامت باروری بانوان در مرکز فوق هفته سلامت طرح پایش سلامت بانوا

 استان اجرا می شود جهاددانشگاهیتخصصی درمان ناباروری 

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  26دوشنبه  0۱:40 - ایسنا

 پایش سلامت باروری بانوان در مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی استان مرکزی

 1400مهر  26دوشنبه  0۱:44 - برخط نیوز

 پایش سلامت باروری بانوان در مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی استان مرکزی

 

پایان دوره نخست پویش قلک آبی/ خرید و نصب تانکرهای آب در روستاهای سیستان و 

 بلوچستان

 4001مهر  24شنبه  11:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

مهدی عباسی با اعلام این  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان 

خبر افزود: با توجه به تنش آبی در روستاهای استان سیستان و بلوچستان و اهمیت ایجاد 

زیرساخت های مناسب و ماندگار آبرسانی، پویش دانشجویی قلک آبی همزمان با عید 

http://acecr.ac.ir/fa/news/36862/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400072618297/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%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
https://www.barkhat.news/technology/163453759433/monitoring-the-reproductive-health-of-women-in-the-infertility-treatment-center-of-jihad-university-of-markazi-province
http://isojd.ac.ir/fa/news/2661/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D9%84%DA%A9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%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
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دف جمع آوری با ه جهاددانشگاهیسعید غدیر خم توسط دبیرخانه دانشجویی مهرباران سازمان دانشجویان 

 کمک های خیرین در زمینه آبرسانی و کاهش مشکلات مردم شریف استان سیستان و بلوچستان اجرا شد

  سایت دیگر: ۷

 1400مهر  24شنبه  12:26 - آنا
 سازمان جهاد دانشگاهی خبرداد:

 پایان دوره نخست پویش قلک آبی/ رد پای کار خیر دانشجویی در سیستان و بلوچستان

 1400مهر  24شنبه  13:01 - ایسنا

 رد پای کار خیر دانشجویی در سیستان و بلوچستان/پایان دوره نخست پویش قلک آبی

 1400مهر  24شنبه  13:0۲ - برخط نیوز

 پایان دوره نخست پویش قلک آبی -رد پای کار خیر دانشجویی در سیستان و بلوچستان 

 1400مهر  24شنبه  14:22 - ایکنا

 رد پای کار خیر دانشجویی در سیستان و بلوچستان / دوره نخست پویش قلک آبی پایان یافت

 1400مهر  24شنبه  1۲:3۱ - ایرنا

 نصب تانکرهای آب در روستاها با پایان دوره نخست پویش قلک آبی

 1400مهر  24شنبه  12:4۱ - اقتصاد آینده

 نصب تانکرهای آب در روستاها با پایان دوره نخست پویش قلک آبی

 1400مهر  24شنبه  21:0۱ - بسیج
 رد پای کار خیر دانشجویی در سیستان و بلوچستان؛

 تانکرهای آب پویش قلک آبی دانشجویان در روستاهای سیستان و بلوچستان نصب شد

 

 انجمن های صنفی مترجمانو کانون کشوری  SISامضای تفاهم نامه همکاری 

 1400مهر  24شنبه  11:02 - جهاد دانشگاهی کشور

، به منظور ایجاد و گسترش جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی 

همکاری های علمی دوجانبه و تسهیل در ارایه انواع خدمات ترجمه، تفاهم نامه همکاری 

با کانون کشوری انجمن های صنفی  جهاددانشگاهیمشترک بین مرکز اطلاعات علمی 

https://www.ana.press/news/614711/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D9%84%DA%A9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400072416752/%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA
https://www.barkhat.news/technology/163437684392/traces-of-student-charity-work-in-sistan-and-baluchestan-the-end-of-the-first-period-of-the-blue-piggy-scan
https://iqna.ir/fa/news/4005440/%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D9%84%DA%A9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84506503/%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D9%84%DA%A9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/310798/%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://basijnews.ir/fa/news/9383135/%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D9%84%DA%A9-%D8%A2%D8%A8%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%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%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%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/36856/%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-sid-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86
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حمدرضا و دکتر م جهاددانشگاهیمترجمان به امضای دکتر فاطمه عظیم زاده رییس مرکز اطلاعات علمی 

 اربابی رییس انجمن صنفی مترجمان رسید

 

 در دیدار فرمانده انتظامی و رئیس جهاددانشگاهی استان عنوان شد؛

 همکاری بین فرماندهی انتظامی و جهاددانشگاهی ایلام منعقد می شودتفاهم نامه 

 1400مهر  24شنبه  10:۱۲ - ایسنا

استان که به مناسبت هفته ناجا  جهاددانشگاهی سردار دلاور القاصی مهر در دیدار رئیس

انجام شد، اظهارکرد: پیام مقام معظم رهبری در هفته ناجای امسال هم انرژی بخش و 

 روحیه بخش بود و هم مسئولیت سربازان این نیرو را در قبال مردم بیشتر کرده است

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  24شنبه  11:0۱ - برخط نیوز

 اددانشگاهی ایلام منعقد می شودتفاهم نامه همکاری بین فرماندهی انتظامی و جه

 1400 مهر 24شنبه  11:3۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 تفاهم نامه همکاری بین فرماندهی انتظامی و جهاددانشگاهی ایلام منعقد می شود

 

 نشست تخصصی گام دوم انقلاب

 1400مهر  24شنبه  10:14 - جهاد دانشگاهی کشور

لرستان، نشست تخصصی در راستای گام دوم  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 انقلاب توسط سازمان دانشجویان این واحد با همکاری دانشگاه لرستان برگزار می شود

https://www.isna.ir/news/1400072416568/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%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%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.barkhat.news/technology/16343698239/a-memorandum-of-cooperation-will-be-signed-between-the-disciplinary-command-and-ilam-university-jihad
http://ilam.acecr.ac.ir/fa/news/36861/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%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%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://lrs.acecr.ac.ir/fa/news/36848/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-
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 گزارش دومین روز مدرسه لیزر و فوتونیک زیست پزشکی

 1400مهر  24شنبه  0۱:۱6 - جهاد دانشگاهی کشور

دکتر خاطره خرسندی عضو هیات علمی بیوشیمی و مدیر گروه پژوهشی فوتودینامیک 

 شکی تهران، سخنران بعدی این جلسه بودعلوم پز دانشگاهی جهادتراپی 

 

 گزارش روز پایانی مدرسه لیزر و فوتونیک زیست پزشکی

 1400مهر  24شنبه  0۱:۱6 - جهاد دانشگاهی کشور

علوم  دانشگاهی جهاددر جلسه عصر، نیز دکتر سیده آسیه رحیمی عضو هیات علمی 

پزشکی تهران، کاربردهای سیستم های تشخیصی نوری در بیماری های دهان و دندان را 

کرد و با اشاره به چندین فن آوری های آینده دار در امر کمک تشخیصی، برخی از ارایه 

 آن ها را انقلابی در امر تشخیص زودهنگام بیماری ها دانست

 

 درصد از نقدینگی کشور در استان تهران است ۱۲

 1400مهر  24شنبه  0۱:41 - خبرگزاری تسنیم

http://tums.acecr.ac.ir/fa/news/36844/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://tums.acecr.ac.ir/fa/news/36847/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/07/24/2590235/62-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج ، هادی قوامی در بازدید از دستاوردهای پارک علم و 

فناوری البرز و همچنین دستاوردهای پژوهشکده گیاهان دارویی مستقر در مجتمع علمی 

داشت : پارک علم و فناوری البرز علاوه استان البرز، با اظهار  دانشگاهی جهادو تحقیقاتی 

 توجه به نزدیکی به پایتخت می تواند به اقتصاد دانش بنیان سایر استان ها از جمله تهران کمک کند

  سایت دیگر: ۱۱

 0014مهر  24شنبه  12:23 - ایرنا
 معاون وزیر اقتصاد و دارایی:

 دانش استفاده از گیاهان دارویی در حال از بین رفتن است

 1400مهر  24شنبه  12:24 - ایسنا
 معاون وزیر اقتصاد:

 درصد نقدینگی کشور در تهران متمرکز شده است 62

 1400مهر  24شنبه  13:03 - ناطقان
 معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی ؛

 درصد نقدینگی کشور در تهران متمرکز شده است62

 1400مهر  24شنبه  13:10 - انتخاب

 درصد نقدینگی کشور در تهران متمرکز شده 62معاون وزیر اقتصاد: 

 1400مهر  24شنبه  13:16 - خبرگزاری صدا و سیما

 پارک علم و فناوری البرز موتور محرک شکوفایی اقتصاد دانش بنیان

 1400مهر  24شنبه  1۱:44 - خبرگزاری فارس

 درصد از نقدینگی کشور در تهران متمرکز شده است 60بیش از 

 1400مهر  24شنبه  16:۱0 - صدا نیوز

 درصد نقدینگی کشور در تهران متمرکز شده 62

 1400مهر  24شنبه  22:30 - روزنامه البرز فردا
 معاون وزیر اقتصاد و دارایی:

 ن استدانش استفاده از گیاهان دارویی در حال از بین رفت

 1400مهر  2۱یکشنبه  0۲:۱4 - رو تیتر

 درصد نقدینگی کشور در تهران متمرکز شده است 62

 1400مهر  2۱یکشنبه  0۱:4۱ - شهروند البرز

 درصد از نقدینگی کشور در تهران متمرکز شده است 60بیش از 

 1400مهر  26دوشنبه  10:14 - روزنامه بازار کار

https://www.irna.ir/news/84505724/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%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%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400072416705/%DB%B6%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://nateghan.ir/fa/news/289686/%DB%B6%DB%B2%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.entekhab.ir/fa/news/642755/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DB%B6%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87
https://www.iribnews.ir/fa/news/3249459/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%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
https://farsnews.ir/news/14000724000616/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.3danews.ir/economic/164999/%DB%B6%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87
http://albf.ir/?p=58487
http://www.rotitr.com/154565/%DB%B6%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B4%D8%AF/
http://www.shahrvandalborz.com/fa/news/38109/
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/348671/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%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%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 معاون وزیر اقتصاد و دارایی:
 دانش استفاده از گیاهان دارویی در حال از بین رفتن است

 

 رزومه مهم ترین عامل تصاحب شغل مناسب است

 1400مهر  24شنبه  0۱:36 - ایکنا

قم در همین راستا طی یادداشتی که در  دانشگاهی جهادعلی حسینی معاون آموزشی 

یدهای این مهم برای اختیار ایکنا از قم قرار داده است در مورد رزومه نویسی و باید و نبا

 افرادی که به دنبال شغل هستند، آورده است: 

 

 مرکزی برای اصلاح نژاد گاو در کرج/خوراک کمتر شیر و گوشت بیشتر

 1400مهر  24شنبه  0۱:31 - ایسنا

نادری افزود: به عنوان اولین مرکز اصلاح نژاد گاوها در کشور با فناوری تولید آزمایشگاهی 

 2000ه تولید ، چشم اندازمان تا چهار سال آینددانشگاهی جهادجنین در مرکز تحقیقاتی 

 رأس گاو با نژاد برتر است

 

https://iqna.ir/fa/news/4005264/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400072416445/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1


 

 

 

 

11۲ 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

حضور سرپرست مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی سیرجان در جلسه 

 شورای شهر این شهرستان

 1400مهر  24شنبه  0۱:11 - جهاد دانشگاهی کشور

استان کرمان، در این جلسه که به منظور بررسی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

پسماند و محیط زیست برگزار شد، پس  طرح رویداد شتاب با موضوع نوآوری در مدیریت

اعلام کرد: با  جهاددانشگاهیاز ارائه گزارش سرپرست مرکز آموزش عالی علمی کاربردی 

 حمایت از ایده های رسیده می توان در بهبود وضعیت پسماند شهری در شهرستان کمک کرد

 

 گسترش ظرفیت های آموزشی و تحقیقاتی

 1400مهر  24شنبه  02:46 - خبرگزاری صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ،برای ایجاد مشارکت و بهره 

گیری از توانایی های علمی، فرهنگی، آموزشی و تحقیقاتی، تفاهم نامه ای میان پژوهشکدة 

استان چهارمحال  دانشگاهی جهادبختیاری شناسی به نمایندگی دکتر ابراهیم ظاهری و 

 و بختیاری منعقد شد

 

 دیدار مدیران جهاد دانشگاهی گلستان با مدیرکل بازرسی استان

 1400مهر  24شنبه  02:32 - ایسنا

http://kerman.acecr.ac.ir/fa/news/36840/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%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%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/news/3249042/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%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%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400072416377/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%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-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

گلستان در این دیدار ضمن تشریح فعالیت های  دانشگاهی جهادابراهیم شهبازی رئیس 

در استان گلستان، سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور را به مدیرکل  دانشگاهی جهاد

موعه در گلستان تبریک گفت و از فعالیت های خالصانه و صادقانه و کلیه کارکنان این مج

 آنان قدردانی کرد

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  24شنبه  13:03 - جهاد دانشگاهی کشور

 دیدار مدیران جهاد دانشگاهی گلستان با مدیرکل بازرسی استان

 

 مستند ایران مرز پرگهر در گیلان تولید می شود

 1400مهر  23جمعه  23:30 - ایکنا

استان گیلان در راستای  دانشگاهی جهادبه گزارش ایکنا از گیلان، سازمان دانشجویان 

شناخت توانمندی های صنعتی و اقتصادی استان گیلان در قالب طرح ملی ایران مرز 

پرگهر با هدف تقویت روحیه خودباوری و تحقق شعار ما می توانیم با همراهی جمعی از 

 دانشجویان عضو این سازمان از شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان بازدید کرد

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  26دوشنبه  14:31 - جهاد دانشگاهی کشور

 مستند ایران مرز پرگهر در گیلان تولید می شود

 

http://golestan.acecr.ac.ir/fa/news/36872/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%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-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://iqna.ir/fa/news/4005196/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%DA%AF%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8A%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://isojd.ac.ir/fa/news/2664/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%DA%AF%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 یان کار چهارمین جشنواره مد و لباس دیبا با معرفی برگزیدگانپا

 1400مهر  23جمعه  13:20 - هنر آنلاین

به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی چهارمین جشنواره، چهارمین جشنواره ملی 

هنر برپا می شود، در  دانشگاهی جهادمد و لباس دیبا که طی سال های اخیر به همت 

در مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب به کار  1400حاشیه برپایی نمایشگاه تهران مدکس 

 خود پایان داد

 

 چهارشنبه در شهر آفتاب؛

 برگزیدگان چهارمین جشنواره ملی طراحی مد و لباس دیبا معرفی شدند

 1400مهر  23جمعه  11:36 - خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی چهارمین جشنواره ملی دیبا، مراسم 

باس دیبا عصر اختتامیه و معرفی برگزیدگان چهارمین جشنواره ملی طراحی مد و ل

مهر با حضور ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک تهران، مجتبی توانگر  21چهارشنبه 

نماینده مجلس شورای اسلامی، ابراهیم درستی مشاور و نماینده وزیر صنعت در اتاق اصناف، بهزاد رشیدی 

الان عرصه مد و لباس کشور هنر، امین مختاری دبیر جشنواره، داوران جشنواره و فع دانشگاهی جهادرییس 

 در کنار برپایی نمایشگاه بین المللی تهران مدوکس، در مجموعه شهر آفتاب معرفی شدند

  سایت دیگر: ۳

 1400مهر  24شنبه  10:2۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 معرفی برگزیدگان چهارمین جشنواره ملی مد و لباس دیبا

 1400مهر  24شنبه  11:33 - ایرنا
 هران تاکید کرد:رییس اتحادیه پوشاک ت

 خلاقیت در حوزه تولید پوشاک با تلفیق علم و تجربه

 1400مهر  2۱یکشنبه  0۲:36 - قم پرس

 خلاقیت در حوزه تولید پوشاک با تلفیق علم و تجربه

http://www.honaronline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-7/166188-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/5327978/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/36852/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84505924/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87
http://qumpress.ir/fa/news/355087/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82
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 رییس جهاد دانشگاهی استان کرمان:

کانون ارزیابی جهاد دانشگاهی یکی از مراکز ارزیابی شایستگی سرمایه انسانی در کشور 

 است

 1400مهر  23جمعه  10:3۲ - ایسنا

یکی از مراکز ارزیابی شایستگی سرمایه  دانشگاهی جهادوی افزود: کانون ارزیابی و توسعه 

انسانی سازمان ها و دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی کشور است که با رعایت 

پروتکل های بهداشتی مصوب ستاد ملی مبارزه با کرونا با حضور ارزیابان حرفه ای و صاحب 

ان ها و شرکت ها از جمله شرکت به ارزیابی کارکنان، کارشناسان و مدیران سازم دانشگاهی جهادصلاحیت 

 نفر( اقدام کرده است 20مس سرچشمه کرمان)بیش از 

 

کار مرکز خدمات تخصصی سنگ  کمک به توسعه همه جانبه صنعت سنگ در دستور

 جهاددانشگاهی استان مرکزی

 1400مهر  23جمعه  0۱:۱2 - ایسنا

استان در  دانشگاهی ادجهعلی اصغر غفارزاده در گفت و گو با ایسنا در حاشیه حضور 

سال  14 دانشگاهی جهادسیزدهمین نمایشگاه سنک ایران در نیم ور محلات اظهار کرد: 

است که در شهرستان محلات حضور دارد و حضورش را با راه اندازی مرکز آموزش عالی 

علمی کاربردی نیم ور آغاز کرده است و همواره استقبال و کمک های بسیار خوبی از سوی خیرین و مسئولان 

 منطقه از اقدامات این نهاد صورت کرفته است

https://www.isna.ir/news/1400072315962/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://www.isna.ir/news/1400072315938/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C
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  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  23جمعه  10:33 - فصل تجارت

کمک به توسعه همه جانبه صنعت سنگ در دستور کار مرکز خدمات تخصصی سنگ جهاددانشگاهی استان 

 مرکزی

 1400مهر  24شنبه  11:3۱ - جهاد دانشگاهی کشور

برندسازی سنگ محلات در عرصه تجارت بین الملل/راه اندازی آزمایشگاه ارزیابی کیفیت سنگ در دستور کار 

 جهاددانشگاهی

 

 گردشگری سلامت صنعت حساسی است

 1400مهر  23جمعه  0۱:31 - سینا

علوم پزشکی شهید بهشتی، گردشگری سلامت را صنعتی حساس خواند و گفت:  دانشگاهی جهادسرپرست 

یکی از بزرگترین مشکلات زیرساختی ایران، کمبود و نبود مراکز اقامتی از جمله هتل های با استانداردهای 

 مناسب در شهرهای مقصد گردشگری سلامت است

 

 درمان وریدهای واریسی با شاه بلوط هندی

 1400مهر  23جمعه  0۱:1۲ - ایسنا

، تحریک دستگاه دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی 

کبدی، خارش، سرطان پوستی، آنافیلاکسی، کرامپ ساق گوارش، نفروپاتی سمی، سمیت 

پا، شوک و تهوع، خونریزی و کبودی شدید )ناشی از فعالیت ضدانعقادی آسکولین(، 

https://www.fasletejarat.com/Fa/News/525881/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://acecr.ac.ir/fa/news/36850/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%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
https://sinapress.ir/news/123073
https://www.isna.ir/news/1400072315916/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C
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اسپاسم عضلانی، واکنش های افزایش حساسیت، خارش، کهیر، سردرد و منگی، از جمله اثرات جانبی مصرف 

 این گیاه )بدون مشورت با پزشک( عنوان شده است

  سایت دیگر: ۲۱

 1400مهر  23جمعه  0۱:1۱ - برخط نیوز

 درمان وریدهای واریسی با شاه بلوط هندی

 1400مهر  23جمعه  0۱:31 - فرتاک نیوز

 شاه بلوط هندی،درمانی برای وریدهای واریسی

 1400مهر  24شنبه  0۱:06 - مهرصبا

 ه شاه بلوط در سلامت عروق/ احساس گزگز و تورم پا را با این میوه برطرف کنیدمعجز

 1400مهر  24شنبه  0۱:30 - روز پلاس

 درمان وریدهای واریسی بااین میوه هندی

 1400مهر  24شنبه  0۲:20 - رویداد ایران

 معجزه شاه بلوط در سلامت عروق/ احساس گزگز و تورم پا را با این میوه برطرف کنید

 1400مهر  24شنبه  0۱:0۱ - روزنامه اصفهان امروز

 معجزه شاه بلوط در سلامت عروق/ احساس گزگز و تورم پا را با این میوه برطرف کنید

 1400مهر  24شنبه  0۱:3۲ - اقتصاد آنلاین

 احساس گزگز و تورم پا را با این میوه برطرف کنید

 1400مهر  24شنبه  0۱:43 - اقتصاد نیوز

 اگر این بیماری ها را دارید، شاه بلوط بخورید

 1400مهر  24شنبه  10:21 - ایلنا

 معجزه شاه بلوط در سلامت عروق

 1400مهر  24شنبه  11:36 - برترین ها

 معجزه شاه بلوط در سلامت عروق

 1400مهر  24شنبه  11:46 - ۲0اقتصاد 

 معجزه شاه بلوط در سلامت عروق

 1400مهر  24شنبه  12:12 - خبر خودرو

 بلوط در سلامت عروقمعجزه شاه 

 1400مهر  24شنبه  12:21 - فرارو

 معجزه شاه بلوط در سلامت عروق

 1400مهر  24شنبه  13:3۱ - تابناک ایلام

https://www.barkhat.news/technology/163427682977/treatment-of-varicose-veins-with-chestnut
https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-327460
https://mehre-saba.ir/iran-world/84555/
http://roozplus.com/fa/news/220971/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://ruydadiran.com/93585-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82/-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D8%B2%DA%AF%D8%B2-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.html
http://esfahanemrooz.ir/777326-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82/-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D8%B2%DA%AF%D8%B2-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.html
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-571771
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%A7-61/447578-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-10/1144164-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1161656/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82
https://eghtesaad24.ir/fa/news/129834/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82
http://khabarkhodro.com/fa/news/635563/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82
https://fararu.com/fa/news/509445/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82
http://www.tabnakilam.ir/fa/news/1001912/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82
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 معجزه شاه بلوط در سلامت عروق

 1400مهر  24شنبه  13:42 - دیار آفتاب

 معجزه شاه بلوط در سلامت عروق/ احساس گزگز و تورم پا را با این میوه برطرف کنید

 1400مهر  24شنبه  1۱:00 - نیوز راٰ  شهرآ

 درمان التهاب وریدی با شاه بلوط هندی

 1400مهر  24شنبه  1۱:3۱ - ۱تیتر 

 از معجزه شاه بلوط برای سلامت عروق غافل نشوید

 1400مهر  24شنبه  20:01 - خبرگزاری صدا و سیما

 میوه هندی و درمان وریدهای واریسی

 1400مهر  24شنبه  22:14 - مشرق نیوز

 احساس گزگز و تورم پا را با این میوه برطرف کنید

 1400مهر  24شنبه  22:34 - خلیج فارس

 احساس گزگز و تورم پا را با این میوه برطرف کنید

 1400مهر  2۱یکشنبه  00:۱۱ - میزان

 احساس گزگز و تورم پا را با این میوه برطرف کنید

 1400مهر  2۱یکشنبه  0۱:02 - بصیر آنلاین

 معجزه شاه بلوط در سلامت عروق

 1400مهر  2۱یکشنبه  10:06 - ۲0خبر 

 معجزه شاه بلوط در سلامت عروق

 1400 مهر 2۱یکشنبه  11:0۲ - دانا

 درمان وریدهای واریسی با شاه بلوط هندی

 1400مهر  2۱یکشنبه  11:12 - ساتین

 خواص بی نظیر شاه بلوط در سلامت عروق و گزگز کردن

 1400مهر  2۱یکشنبه  1۲:1۱ - صبح قزوین
 پیک شفا؛

 معجزه شاه بلوط در سلامت عروق/ احساس گزگز و تورم پا را با این میوه برطرف کنید

 

http://www.diyareaftab.ir/news/91399/
https://shahraranews.ir/fa/news/84158/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://titre1.ir/fa/news/197490/%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%84-%D9%86%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3249736/%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://www.mashreghnews.ir/news/1286265/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D8%B2%DA%AF%D8%B2-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://pgnews.ir/module/news/424094/
https://www.mizanonline.com/fa/news/766380/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D8%B2%DA%AF%D8%B2-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
http://www.basironline.com/view.aspx?id=79611
https://www.24-news.ir/news/80895/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82
http://danakhabar.com/fa/news/1261990/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://saten.ir/359751/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82-%D9%88-%DA%AF%D8%B2/
https://sobheqazvin.ir/news/353051/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82--%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D8%B2%DA%AF%D8%B2-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 معاون فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی مطرح کرد:

 طرح فرهنگی منطقه ای در سال تحصیلی جدید ۳خراسان جنوبی؛ میزبان 

 1400مهر  22پنجشنبه  12:11 - ایسنا

خراسان جنوبی اظهار کرد: جشنواره منطقه ای دوسالانه  جهاددانشگاهیمعاون فرهنگی 

ابن حسام از دیگر برنامه های این واحد است که با حمایت همکاران معاونت فرهنگی در 

ستاد و همچنین دستگاه های اجرایی استان در آذر جاری در شهرستان خوسف و بیرجند 

 برگزار خواهد شد

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  24شنبه  16:02 - جهاد دانشگاهی کشور

 ه ای در سال تحصیلی جدیدطرح فرهنگی منطق 3جهاددانشگاهی خراسان جنوبی؛ میزبان 

 

ر دارند/مهمترین نیازهای کودک ایرانی فرزند و بیشت ۳درصد مردم ایران تمایل به داشتن  ۱4

 چیست؟

 1400مهر  22پنجشنبه  16:4۲ - خبرگزاری دانشجو

 40با جامعه هدفی بیش از  13۱۲این جمعیت پژوه اضافه کرد: پیمایش های رسمی و معتبر ملی که در سال 

ل به داشتن درصد مردم ایران تمای 60انجام شده است، نشان می دهد که  دانشگاهی جهادهزار نفر و توسط 

 فرزند و بیشتر دارند 3

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  23جمعه  1۲:33 - دیار آفتاب

 فرزند و بیشتر دارند/مهمترین نیازهای کودک ایرانی چیست؟ 3درصد مردم ایران تمایل به داشتن  60

https://www.isna.ir/news/00061790832/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/36876/%D8%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-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/970100/%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%DB%B3-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.diyareaftab.ir/news/91376/
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 

یکی از ویژگی های جهاددانشگاهی در تدوین سند آمایش استان، استفاده از همه پتانسیل 

 های علمی و تجربی است

 1400مهر  22پنجشنبه  10:12 - جهاد دانشگاهی کشور

خراسان رضوی، دکتر سیدعلی اکبر  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

شمسیان، در شورای راهبردی فاز پنجم برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی 

خراسان رضوی افزود: خوشحال هستیم که بر اساس سخنان رییس جمهور محترم، نحوه 

 اساس سندهای آمایش هر استان استسفرهای استانی و تصمیمات گرفته شده بر 

 

 مدیر آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی بوشهر:

 هدف طرح پیشران توسعه مشاغل خانگی ورود به بازار کار است

 1400مهر  22به پنجشن 10:12 - ایسنا

 400بوشهر عنوان کرد: طبق آمار درحال حاضر  دانشگاهی جهادمدیر آموزش و کارآفرینی 

متقاضی در سطح استان در حال فعالیت هستند و این در حالی ست که ظرفیت استان 

 پیشران است 1۱00نزدیک به 

 

 رئیس جهاددانشگاهی استان زنجان خبر داد

http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/36836/%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400072215446/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی
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 برگزاری مرحله استانی دهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان در زنجان

 1400مهر  22پنجشنبه  0۲:42 - ایسنا

کامران جعفری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به مرحله استانی دهمین دوره مسابقات ملی 

دانشجویان ایران در زنجان، اظهار کرد: مرحله استانی دهمین دوره مسابقات ملی مناظره 

 زنجان برگزار می شود جهاددانشگاهیمناظره دانشجویان ایران اواخر مهرماه در 

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  22پنجشنبه  12:0۱ - ایکنا

 برگزاری دهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان در زنجان

 

 برگزار می شود "مشاوره ژنتیک بالینی در کلینیک زنان و ناباروری"دوره آموزشی 

 1400مهر  21چهارشنبه  12:1۱ - قم پرس

د اطلاعات ژنتیک واحد استان قم با توجه به کمبو دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

بالینی، اختلال در بررسی کامل اتیولوژیک و برنامه ریزی بالینی مراجعین، اهمیت آشنایی 

هرچه بیشتر با قابلیتها و امکانات کلینیک ژنتیک در فرایند بررسی مراجعین به کلینیک 

 RSSتیکی و اصول های زنان، مامایی و ناباروری و همچنین آشنایی کامل متخصصین مربوطه با غربالگری ژن

- RSs اندیکاسیون ها، مراحل انجام آن و فواید و نارسایی های آن از جمله ضرورت -کروموزومی، ژنتیکی

 های بررسی این دوره آموزشی است

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  21چهارشنبه  22:14 - ایرنا

 دوره آموزشی مشاوره ژنتیک بالینی در کلینیک ناباروری قم برگزار می شود

https://www.isna.ir/news/1400072215374/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%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%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
https://iqna.ir/fa/news/4004886/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%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%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%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://qumpress.ir/fa/news/354815/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%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%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.irna.ir/news/84503558/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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 1400مهر  23جمعه  01:1۱ - خوزنا

 نیک ناباروری قم برگزار می شوددوره آموزشی مشاوره ژنتیک بالینی در کلی

 

 توانمندسازی مددجویان کمیته امداد به همت جهاد دانشگاهی قزوین

 1400مهر  21چهارشنبه  16:3۱ - ایسنا

علی اصغر کشاورز در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اجرای طرح دوره های آموزشی رایگان 

و مهارت محور ویژه زنان سرپرست خانوار و دختران بازمانده از تحصیل تصریح کرد: این 

و استانداری قزوین در جهت توانمندسازی زنان دارای  دانشگاهی جهادطرح با همراهی 

 رپرست خانوار اجرایی می شودمشکل معیشتی و زنان س

 

 هیات داوران چهارمین جشنواره ملی طراحی مد و لباس دیبا معرفی شدند

 1400مهر  21چهارشنبه  16:3۲ - خبرگزاری مهر

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

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

 کارآفرینی دانشگاه هنر و به دبیری امین مختاری درحال برگزاری است

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  21چهارشنبه  16:4۱ - تجارت آنلاین

 هیات داوران چهارمین جشنواره ملی طراحی مد و لباس دیبا معرفی شدند

http://www.khoozna.ir/view-119187-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%82%D9%85%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.html
https://www.isna.ir/news/1400072115150/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/5326993/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://tejaratonline.ir/fa/news/183101/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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 هفتادو دومین جلسه شورای مرکزی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی برگزار شد

 1400مهر  21چهارشنبه  16:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

، این جلسه با حضور دکتر  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات 

و اعضای شورای مرکزی سازمان انتشارات  جهاددانشگاهیعیسی علیزاده معاون فرهنگی 

 برگزار شد

 

 فعالیت ضدباکتریایی اسانس و عصاره گیاه درمنه

 1400مهر  21چهارشنبه  16:06 - جهاد دانشگاهی کشور

، دکتر قربانی نهوجی، جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی 

گیاه شناس و عضو هیات علمی این پژوهشکده درخصوص خصویات گیاه شناسی گیاه 

، گیاهی است بوته ای و خودرو DifurrEraدارویی درمنه عنوان کرد درمنه با نام علمی 

 ه دارای برگ و گلی معطر بوده و دارای ویژگی های دارویی میباشداز خانواده کاسنی ها ک

  سایت دیگر: ۷

 1400مهر  22پنجشنبه  0۲:33 - ایسنا

 "درمنه"فعالیت ضدباکتریایی اسانس و عصاره گیاه 

 1400مهر  22پنجشنبه  0۲:36 - برخط نیوز

 "درمنه"فعالیت ضدباکتریایی اسانس و عصاره گیاه 

 1400مهر  22پنجشنبه  0۲:4۲ - آقای خبر

 ”درمنه“عالیت ضدباکتریایی اسانس و عصاره گیاه ف

http://acecr.ac.ir/fa/news/36826/%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%88-%D8%AF%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%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/36825/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B6%D8%AF%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%88-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%87
https://www.isna.ir/news/1400072215370/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B6%D8%AF%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%88-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%87
https://www.barkhat.news/technology/163418418359/antibacterial-activity-of-artemisia-essential-oil-and-extract
https://aghayekhabar.ir/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B6%D8%AF%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%88-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87/
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 1400مهر  22پنجشنبه  10:۱0 - فکر شهر

 "درمنه"فعالیت ضدباکتریایی اسانس و عصاره گیاه 

 1400مهر  22پنجشنبه  12:02 - خوزنا

 "درمنه"فعالیت ضدباکتریایی اسانس و عصاره گیاه 

 1400مهر  22پنجشنبه  1۱:01 - خبرگزاری صدا و سیما

 اسانس گیاه درمنه جایگزین آنتی بیوتیک

 1400مهر  2۱یکشنبه  10:۱2 - دانا

 "درمنه"یی اسانس و عصاره گیاه فعالیت ضدباکتریا

 

 افتتاح اولین اندیشکده حل خلاقانه مسائل در یزد

 1400مهر  21چهارشنبه  16:03 - خبرگزاری صدا و سیما

ان و بنیاد نخبگ دانشگاهی جهادمدیر هلدینگ سوین گفت : این اندیشکده به همت سازمان 

 در کشور به بهره برداری رسید ZCITیزد و با مشارکت هلدینگ سوین و پایگاه 

  گر:سایت دی 0

 1400مهر  21چهارشنبه  16:۱2 - ار روز یزداخب

 افتتاح اولین اندیشکده حل خلاقانه مسائل در یزد

 1400مهر  22پنجشنبه  11:0۲ - خبر آنلاین

 افتتاح اولین اندیشکده حل خلاقانه مسائل در یزد

 1400مهر  22پنجشنبه  11:12 - تجارت آنلاین

 افتتاح اولین اندیشکده حل خلاقانه مسائل در یزد

 1400مهر  22پنجشنبه  13:36 - خبر یزد

 ئل در یزدافتتاح اولین اندیشکده حل خلاقانه مسا

https://www.fekrshahr.ir/node/98351
http://www.khoozna.ir/view-119154-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%B6%D8%AF%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%20%D9%88%20%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%20%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%87%20.html
http://www.iribnews.ir/fa/news/3247856/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://danakhabar.com/fa/news/1261992/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B6%D8%AF%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%88-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%87
https://www.iribnews.ir/fa/news/3247044/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://yazdnews.com/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6/
https://www.khabaronline.ir/news/1563757/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
http://tejaratonline.ir/fa/news/183158/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://www.yazd-online.ir/Fa/News/212824/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
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 فناوریهای جهاددانشگاهی آذربایجان غربی بر مبنای تحقق مولفه های اقتصاد مقاومتی است

 4001مهر  21چهارشنبه  1۱:2۲ - جهاد دانشگاهی کشور

آذربایجان غربی، دکتر امین رستم زاده رئیس  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

آذربایجان غربی با مدیرکل دیوان محاسبات استان در راستای توسعه  جهاددانشگاهی

 همکاریهای فیمابین دیدار وگفتگو کرد

 

 دعوت به همکاری مرکز تحقیقات مدیریت و نوآوری سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

 1400مهر  21چهارشنبه  1۱:2۲ - جهاد دانشگاهی کشور

 * عنوان شغلی: مسئول دفتر 

  fccrfuافزار  * تسلط به مجموعه نرم

  اداری اتوماسیون به تسلط* 

  سازمان از خارج امور پیگیری قابلیت بودن دارا* 

 (صنعتی مدیریت – صنایع -کامپیوتر) لیسانس یا دیپلم فوق تحصیلی مدرک* 

 

جهاددانشگاهی ظرفیتی برای پیشرفت همه جانبه کشور/ آمادگی این نهاد برای خدمت در 

 مسیر توسعه استان اصفهان

http://agh.acecr.ac.ir/fa/news/36816/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%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-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://sharif.acecr.ac.ir/fa/news/36817/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%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%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
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 1400مهر  21چهارشنبه  1۱:20 - جهاد دانشگاهی کشور

 در جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

استان اصفهان با دکتر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان دیدار کرد و سفر خود به 

واحد اصفهان و صنعتی اصفهان به گفت و  جهاددانشگاهیهمچنین در این سفر با روسای 

 گو نشست و از پژوهشکده زیست فناوری رویان بازدید کرد

 

 انتشار کتاب بهره وری عملکرد شغلی در جهاد دانشگاهی اردبیل

 1400مهر  21چهارشنبه  1۱:02 - جهاد دانشگاهی کشور

استان اردبیل، این کتاب توسط مهران محمدی،  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

بیل و دکتر حسین رحیمی کلور، عضو هیات علمی دانشگاه استان ارد جهاددانشگاهیعضو 

محقق اردبیلی و برای استفاده در رشته های علوم انسانی به ویژه علوم تربیتی، مدیریت 

 آموزشی، مدیریت دولتی و برنامه ریزی به رشته تالیف درآمده است

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  22پنجشنبه  12:۱0 - ایکنا

 انتشار کتاب بهره وری عملکرد شغلی در جهاد دانشگاهی اردبیل

 1400مهر  24شنبه  21:14 - ایسنا

 انتشار کتاب بهره وری عملکرد شغلی در جهاد دانشگاهی اردبیل

 

 برگزاری آیین پایانی و تقدیر از برگزیدگان نخستین جشنواره تحقیقات برتر شعب ایسپا

http://acecr.ac.ir/fa/news/36801/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-quot-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%84-quot-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/36814/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://iqna.ir/fa/news/4004833/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://www.isna.ir/news/1400072416863/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 1400 مهر 21چهارشنبه  1۱:0۲ - جهاد دانشگاهی کشور

به گزارش روابط عمومی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( وابسته به 

، این مرکز به منظور توسعه تحقیقات در حوزه افکار عمومی، تشویق جهاددانشگاهی

پژوهشگران و مدیران اجرایی شعب ایسپا به تدوین و اجرای طرح های پیمایشی و 

معرفی آثار برتر، نخستین جشنواره تحقیقات برتر شعب ایسپا را نظرسنجی در سطح استانی و محلی و نیز 

 برگزار می کند

  سایت دیگر: ۳

 1400مهر  24شنبه  12:40 - ایکنا

 جشنواره تحقیقات برتر شعب ایسپا برگزار می شود

 1400مهر  2۱یکشنبه  13:31 - ایسنا

 اختتامیه جشنواره تحقیقات برتر شعب ایسپا طرح پژوهشگر لرستانی برگزیده شد

 1400مهر  2۱به یکشن 13:۱0 - میرملاس نیوز

 اختتامیه جشنواره تحقیقات برتر شعب ایسپا طرح پژوهشگر لرستانی برگزیده شد

 

 آباد مغان سازماندهی می شوندبافندگان فرش و تابلوفرش جعفر

 1400مهر  21چهارشنبه  1۱:01 - جهاد دانشگاهی کشور

استان اردبیل، میثم ضارب نیا با اعلام این مطلب  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

افزود: زنان خانه دار در جعفرآباد حضور چشمگیری در تولیدات هنری فرش و تابلوفرش 

دارند که متاسفانه اغلب محصولات یاد شده با پرداخت دستمزد بسیار اندک به تولید 

 ان ها به فروش می رسندکننده، در بازارهای داخلی و خارجی به نام شرکت های سایر است

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  21چهارشنبه  1۱:22 - ایرنا

 بافندگان فرش و تابلوفرش جعفرآباد مغان سازماندهی می شوند

http://acecr.ac.ir/fa/news/36812/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7
https://iqna.ir/fa/news/4005339/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400072517689/%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%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.mirmalas.com/news/125234/%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%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%DB%8C/
http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/36810/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84503337/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 1400مهر  22پنجشنبه  13:02 - ایکنا

 بافندگان فرش و تابلوفرش جعفرآباد مغان سازماندهی می شوند

 

نامه نماینده تهران به رئیسی/ چهل هزار هسته گروه جهادی می توانند پیشرفت روستاها را 

 محقق کنند

 1400مهر  21چهارشنبه  1۱:01 - خبرگزاری فارس

قلاب اسلامی، مستحضرید اعلام هر نوع جهاد، از شؤون مخصوص ولی امر است و به واسطه ان

این باب الهی گشوده شده و ملّت ایران از آغاز انقلاب با جهادسازندگی، جهاد دفاع مقدّس، 

 ، جهاد فرهنگی، و دانشگاهی جهادجهاد خودکفایی، 

  سایت دیگر: ۱۱

 1400مهر  21چهارشنبه  1۱:03 - برخط نیوز

 چهل هزار هسته گروه جهادی می توانند پیشرفت روستاها را محقق کنند -نامه نماینده تهران به رئیسی 

 1400مهر  21چهارشنبه  1۱:11 - افکار نیوز

 نامه یک نماینده تهران در مجلس یه رئیسی+متن نامه

 1400مهر  21چهارشنبه  1۱:22 - نماینده

 نامه نماینده تهران به رئیسی/ چهل هزار هسته گروه جهادی می توانند پیشرفت روستاها را محقق کنند

 1400مهر  21چهارشنبه  1۱:30 - جهت پرس
 نماینده مجلس در نامه ای به رئیس جمهور محترم مطرح کرد:

 طرح ساخت چهار میلیونی مسکن روستاها را خالی از جمعیت نکند

 1400مهر  21چهارشنبه  16:12 - خانه ملت
 مهورایزدخواه در نامه ای به رئیس ج

 جهادی شدن با نقش آفرینی جدی همه مردم و جوانان شدنی است

 1400مهر  21چهارشنبه  1۲:03 - فصل تجارت

 جهادی شدن با نقش آفرینی جدی همه مردم و جوانان شدنی است

 1400مهر  21چهارشنبه  1۲:20 - فصل اقتصاد

 جهادی شدن با نقش آفرینی جدی همه مردم و جوانان شدنی است

https://iqna.ir/fa/news/4004839/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://farsnews.ir/news/14000721000472/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%80-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.barkhat.news/political/16341247231/tehran-representative-s-letter-to-raisi-40-000-nuclei-jihadi-group-can-achieve-the-progress-of-the-villages
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1084981-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://namayande.com/news/173813/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF
https://jahatpress.ir/fa/news/43320
https://www.icana.ir/Fa/News/485655/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/525662/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/726935/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 1400مهر  21چهارشنبه  12:0۱ - خبرگزاری صنایع
 صنایع گزارش می دهد:

لس به رئیس جمهور/ جهادی شدن با نقش آفرینی جدی همه مردم نامه عضو کمیسیون صنایع و معادن مج

 و جوانان شدنی است

 1400مهر  21چهارشنبه  22:40 - بولتن نیوز
 ه نماینده تهران به رئیسی/نام

 چهل هزار هسته گروه جهادی می توانند پیشرفت روستاها را محقق کنند

 1400مهر  22پنجشنبه  01:2۱ - کارآفرینان اقتصاد

 هسته گروه جهادی می توانند پیشرفت روستاها را محقق کنندنامه نماینده تهران به رئیسی/ چهل هزار 

 1400مهر  22پنجشنبه  14:۱4 - الف

 چهل هزار هسته گروه جهادی می توانند پیشرفت روستاها را محقق کنند

 

 تازه های نشر دانشگاه آزاد اسلامی؛

 کتاب اصول فیزیک پلاسما به بازار نشر رسید

 1400مهر  21چهارشنبه  14:۱2 - آنا

ز ا ابوالقاسم امیراحمدی در گفت وگو با خبرنگار گروه استان های خبرگزاری آنا از سبزوار

ترجمه و انتشار کتاب اصول فیزیک پلاسما نوشته کرال و تریولپایس توسط نادر مهدی 

زاده عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار خبر داد و اظهار کرد: این کتاب 

 واحد البرز به چاپ سیده و یکی از مهم ترین مراجع علمی رشته فیزیک پلاسما دانشگاهی جهاددر انتشارات 

بوده که سال ها مورد توجه اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی فعال 

 در این حوزه قرار دارد

 

https://sanayepress.com/1400/07/21/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1/
https://www.bultannews.com/fa/news/746843/%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://karafarinaneeghtesad.ir/News/SingleNews?Id=1143
http://www.alef.ir/news/4000722092.html
https://www.ana.press/news/614232/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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 لزوم ارتقاء کیفیت رویدادهای کسب و کارهای فناورانه جوانان

 1400مهر  21چهارشنبه  14:4۲ - جهاد دانشگاهی کشور

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

مطلب در جلسه پذیرش و سرمایه گذاری مرکز نوآوری و شتابدهی استان اردبیل افزود: 

استان  دانشگاهی جهادایده های ارائه شده به این مرکز از سوی اداره کل ورزش و جوانان و 

نهادهای مرتبط، زنجیره کاملی از پشتیبانی ها و اردبیل حمایت می شود و در تلاش هستیم تا با حضور سایر 

 خدمات را به علاقه مندان ارائه دهیم

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  22پنجشنبه  13:0۱ - ایکنا

 کیفیت رویداد کسب و کارهای فناورانه جوانان در اردبیل ارتقا می یابد

 1400مهر  24شنبه  14:02 - ایسنا
 رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل خبر داد:

 لزوم ارتقاء کیفیت رویدادهای کسب و کارهای فناورانه جوانان

 

 فراخوان ثبت نام شانزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

 1400مهر  21چهارشنبه  14:4۱ - ایکنا

 جهادپیرو هماهنگی های دبیرخانه جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی و سازمان 

شرایط ویژه برای ثبت نام در بخش های مسابقه ای جشنواره به شرح زیر فراهم  دانشگاهی

 شده است

 

http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/36808/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%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
https://iqna.ir/fa/news/4004840/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%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%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400072416850/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%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
https://iqna.ir/fa/news/4004699/%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%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی:

 گردشگران ایرانی چه مقدار برای خدمات گردشگری هزینه می کنند؟

 1400مهر  21چهارشنبه  14:41 - ایسنا

خاطرنشان کرد: یافته های  دانشگاهی جهادعضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری 

ردآوری شده می تواند گ 13۱6پیمایش ملی گردشگری ایران که داده های آن در سال 

 تصویر روشنی در این زمینه را به ما ارائه کند

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  24شنبه  11:46 - جهاد دانشگاهی کشور

 گردشگری داخلی ایران یک گردشگری معیشتی است

 

 یر ایسپا خوزستان منصوب شدمد

 1400مهر  21به چهارشن 14:24 - ایسنا

 جهادمهر ماه( با حضور سید علیرضا علوی رییس سازمان  21به گزارش ایسنا، امروز )

خوزستان و معاونان سازمان، از زحمات نجمه ابراهیم پور مدیر اجرایی پیشین  دانشگاهی

منطقه خوزستان تقدیر و زهرا ایزدخواستی  -مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( 

 به عنوان مدیر جدید معرفی شد

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  22پنجشنبه  22:10 - خوزنا

 مدیر ایسپا خوزستان منصوب شد

 1400مهر  22پنجشنبه  23:02 - دیار کارون

 مدیر ایسپا خوزستان منصوب شد

https://www.isna.ir/news/1400072115025/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/36863/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400072115002/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
http://www.khoozna.ir/view-119181-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7%20%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8%20%D8%B4%D8%AF.html
http://www.deyarkaroon.ir/view-64380-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7%20%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8%20%D8%B4%D8%AF.html
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 شب نشینی با زندانیان ندامتگاه ایلام

 1400مهر  21چهارشنبه  14:21 - خبرگزاری برنا

ایلام با زندانیان دیدار داشت و با آنها  دانشگاهی جهاددر بازدید اخیر مسئولین رییس 

 گفتگو کرد

 

 رئیس جهاد دانشگاهی:

 ظرفیت های جهاد دانشگاهی در خدمت توسعه کشور است

 1400مهر  21چهارشنبه  14:06 - ایسنا

مهرماه( در دیدار با استاندار اصفهان، اظهار کرد:  21-حمیدرضا طیبی، امروز )چهارشنبه

توانمندی های بسیاری برای حل مشکلات کشور دارد و بیشترین واحدهای  دانشگاهی جهاد

بی در اصفهان مستقر است و در کل توانمندی های این نهاد در خدمت توسعه این نهاد انقلا

 استان اصفهان است

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  24شنبه  11:2۱ - شورای عالی انقلاب فرهنگی
 دکتر طیبی:

 ظرفیت های جهاد دانشگاهی در خدمت توسعه کشور است

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1245786
https://www.isna.ir/news/1400072114972/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://sccr.ir/News/18577/1/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 تیم های منتخب طرح منش از برج فناوری بازدید کردند

 1400مهر  21چهارشنبه  13:۱2 - جهاد دانشگاهی کشور

کرمانشاه، در جریان فاز  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری 

شتابدهی برنامه شتابدهی کسب و کارهای فناورانه جوانان استان کرمانشاه، مرکز نوآوری 

و شتابدهی پارک علم و فناوری رویداد دیدار از برج فناوری را برای آشنایی هر چه بیشتر 

 تیم های پذیرفته شده در طرح منش با فعالیت های استارت آپی برگزار کرد

 

 در یزد آغاز بکار کرد ZIITنخستین اندیشکده 

 1400مهر  21چهارشنبه  13:۱۲ - ایسنا

استان یزد در مراسم افتتاح این اندیشکده  جهاددانشگاهیفاطمه سعادتجو رئیس سازمان 

که با حضور مسئولان و چهرهای علمی  ZCITو شروع به کار کارگاه آموزشی سه روزه ی 

قع در وا جهاددانشگاهیو نخبگان استان در تالار فرهنگیان یزد برگزار شد، اظهار کرد: نهاد 

موزشی، پژوهشی و فرهنگی با هدف تحقق پل ارتبای بین دانشگاه و صنعت است که در سه حوزه فعالیتی آ

 این رسالت فعالیت دارد

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  21چهارشنبه  16:32 - جهاد دانشگاهی کشور

 در یزد آغاز بکار کرد ZCITنخستین اندیشکده 

 1400مهر  22پنجشنبه  02:33 - خبر یزد

 در یزد آغاز بکار کرد ZCITنخستین اندیشکده 

http://ksh.acecr.ac.ir/fa/news/36803/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400072114963/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-TRIZ-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/36833/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-triz-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.yazd-online.ir/Fa/News/212724/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-TRIZ-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 ویان در دانشگاه شهید بهشتیدهمین دوره مسابقه مناظره دانشج

 1400مهر  21چهارشنبه  13:4۱ - جهاد دانشگاهی کشور

واحد شهید بهشتی، دبیر کانون مناظره شهید  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

بهشتی ، از برگزاری مسابقات مناظره دانشجویان در این دانشگاه خبر داد و اظهار کرد: 

مرحله دانشگاهی / استانی، دهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران به همت 

 سازمان دانشجویان در دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد 

 

جهاددانشگاهی ظرفیتی برای پیشرفت همه جانبه کشور/ آمادگی این نهاد برای خدمت در 

 مسیر توسعه استان اصفهان

 1400مهر  21چهارشنبه  13:4۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 در جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

سفر خود به استان اصفهان با دکتر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان دیدار کرد و 

واحد اصفهان و صنعتی اصفهان به گفت و  جهاددانشگاهیسای همچنین در این سفر با رو

 گو نشست و از پژوهشکده زیست فناوری رویان بازدید کرد

 

 تقدیر رئیس بهزیستی همدان از مرکز مشاوره جهاددانشگاهی استان

http://beheshti.acecr.ac.ir/fa/news/36799/%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%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%D8%A7%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-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://acecr.ac.ir/fa/news/36801/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 1400مهر  21چهارشنبه  13:06 - جهاد دانشگاهی کشور

واحد همدان، به مناسبت هفته سلامت روان رئیس  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

ضمن  جهاددانشگاهیره بهزیستی شهرستان همدان صبح امرورز با حضور در مرکز مشاو

 بازدید از مرکز با اهداء لوح تقدیر از مشاوران تجلیل کرد

 

 استاندار اصفهان:

 جهاد دانشگاهی بخشی را برای پشتیبانی فنی از سرمایه گذاری های مختلف تاسیس کند

 1400مهر  21چهارشنبه  12:۱۱ - ایسنا

رئیس  -مهرماه( در دیدار با حمید رضا طیبی 21-نبهسید رضا مرتضوی، امروز )چهارش

، اظهار کرد: هر فردی که به دانشگاه اصفهان یا صنعتی این شهر وارد می دانشگاهی جهاد

برقرار می کند و دانشجویان خود را در  دانشگاهی جهادشود ارتباط خاصی با مجموعه 

 مسیر برنامه های این نهاد قرار می دهند

 

 رئیس پردیس خواهران دانشگاه قم:

 با بازگشایی دانشگاه در بُعد فرهنگی، بسیار قوی تر از قبل عمل می کنیم

 1400مهر  21چهارشنبه  12:۱4 - ایسنا

http://hmd.acecr.ac.ir/fa/news/36798/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400072114868/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400072114859/%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
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دکتر سرلک، رئیس پردیس خواهران دانشگاه قم، با علی حسینی، معاون فرهنگی آموزشی 

، در دانشگاه قم جهاددانشگاهیاستان قم، و نوشین صادقی، مدیر شعبه  جهاددانشگاهی

 دیدار و گفت وگو کردند

 

 استان خبر داد: رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی

 آبان ماه به صورت حضوری ۱۵برگزاری چهار رویداد شتاب در لرستان/ بازگشایی دانشگاه از 

 1400مهر  21چهارشنبه  12:3۱ - ایسنا

مرکز از مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی استان برای برگزاری  12وی با بیان اینکه 

دوره های مختلف اعلام آمادگی کردند، افزود: در آبان و آذرماه امسال چهار رویداد شتاب 

ز توسط مرکشامل رویداد شتاب گچ توسط آریا گچ پلدختر، رویداد شتاب ضایعات سنگ 

علمی کاربردی شیشه لرستان، رویداد شتاب یخچال توسط مرکز علمی کاربردی یخچال سازی و رویداد مرزه 

 لرستان برگزار خواهد شد دانشگاهی جهادخوزستانی توسط مرکز آموزش علمی کاربردی 

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  21چهارشنبه  12:4۱ - برخط نیوز

 آبان ماه به صورت حضوری 1۱شایی دانشگاه از بازگ -برگزاری چهار رویداد شتاب در لرستان 

 

 ۲۷خراسان جنوبی، بهشت گیاهان دارویی/ 

 این زعفران معجزه گر

 1400مهر  21چهارشنبه  11:13 - ایسنا

https://www.isna.ir/news/1400072114831/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B5-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87
https://www.barkhat.news/technology/163411632371/holding-four-acceleration-events-in-lorestan-reopening-of-the-university-in-person-on-november-6th
https://www.isna.ir/news/1400072114691/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D8%B1
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خراسان جنوبی بیان کرد: زعفران  دانشگاهی جهادمدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 

به دلیل ترکیبات فعالش که اثرات زیادی در سیستم غدد درون ریز ما دارد، بسیار شناخته 

شده است؛ با خاصیت اعجاب برانگیز، این ادویه با تاثیر بسیار مفید در تحریک ترشح 

 اهد شدهورمون های خاصی که باعث خوشحالی ما می شود باعث بهبود روحیه کلی ما خو

 

قرارداد همکاری اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( با جهاددانشگاهی استان کردستان 

 منعقد شد

 1400مهر  21چهارشنبه  10:41 - انشگاهی کشورجهاد د

استان کردستان، قرارداد اجرای طرح هدایت  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

استان در پی  جهاددانشگاهیشغلی مددجویان کمیته امداد حضرت امام خمینی )ره( با 

مورد موافقت  استان جهاددانشگاهیمذاکرات انجام شده از سوی مسئولین کمیته امداد و 

 قرار گرفته و منجر به عقد قرارداد شد

 

 معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی استان خبر داد

 شجویی در آذربایجان شرقیتمدید مهلت ثبت نام در مرحله استانی مسابقات مناظره دان

 1400مهر  21چهارشنبه  10:40 - ایسنا

 30انند تا حاجی بلند متذکر شد: علاقه مندان به شرکت در این دوره از مسابقات می تو

استان واقع در دانشگاه  دانشگاهی جهادمهرماه سالجاری به صورت حضوری در سازمان 

 اقدام به ثبت نام کنند 33321120تبریز و یا به صورت تلفنی با شماره تماس 

http://krd.acecr.ac.ir/fa/news/36792/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400072114639/%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-%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-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1
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  سایت دیگر: ۳

 1400مهر  21چهارشنبه  11:2۱ - باشگاه خبرنگاران

 تمدید مهلت ثبت نام مرحله استانی مسابقات مناظره دانشجویی در آذربایجان شرقی

 1400مهر  21چهارشنبه  11:2۲ - ایکنا

 تمدید مهلت ثبت نام مسابقات مناظره دانشجویی در آذربایجان شرقی

 1400مهر  26دوشنبه  11:46 - جهاد دانشگاهی کشور

 مناظره فرصتی برای یادگیری

 

 استاندار اصفهان:

 حمایت از سرمایه گذاری های جدید در دستور کار استانداری اصفهان است

 1400مهر  21چهارشنبه  10:33 - ایرنا

ور کش دانشگاهی جهادبه گزارش ایرنا، سید رضا مرتضوی روز چهارشنبه در دیدار با رییس 

که در استانداری اصفهان انجام شد، افزود: یکی از ماموریت های اصلی استانداری اصفهان 

که رییس جمهوری نیز بر آن تاکید دارد، حمایت از ورود به سرمایه گذاری های جدید از 

 جنسی است که با شرایط فعلی استان تناسب داشته باشد

  سایت دیگر: 5

 1400مهر  21به چهارشن 12:03 - اقتصاد آینده

 حمایت از سرمایه گذاری های جدید در دستور کار استانداری اصفهان است

 1400مهر  21چهارشنبه  ۱1:12 - باشگاه خبرنگاران

 حمایت از سرمایه گذاری های جدید در دستور کار استانداری اصفهان است

 1400مهر  21چهارشنبه  13:42 - ایمنا
 استاندار اصفهان:

 حمایت از سرمایه گذاری های جدید در دستور کار است

 1400مهر  21چهارشنبه  14:1۱ - خبرگزاری تسنیم

 ز سرمایه گذاری های جدید در دستور کار استانداری اصفهان استحمایت ا

https://www.yjc.news/fa/news/7927796/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%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-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/4004568/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%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%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
http://sharif.acecr.ac.ir/fa/news/36960/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84502616/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/310458/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1
https://www.yjc.news/fa/news/7927968/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.imna.ir/news/528577/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/07/21/2588992/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 1400مهر  21چهارشنبه  12:00 - روزنامه نصف جهان

 آغاز جهش حمایت از سرمایه گذاری های جدید در نصف جهان

 1400مهر  22پنجشنبه  0۱:40 - خبرگزاری فارس

 استفاده از فناوری های برتر اولویت مدیریت استان اصفهان است

 1400مهر  22پنجشنبه  13:03 - خبرگزاری برنا
 استاندار اصفهان:

 حمایت از سرمایه گذاری های جدید در دستور کار استانداری اصفهان است

 1400مهر  24شنبه  14:2۱ - روزنامه جوان آنلاین
 استاندار جدید اصفهان:

 حمایت از سرمایه گذاری های جدید در دستور کار استانداری اصفهان است

 

 کاهش فشار خون با گل میمونی سازویی

 1400مهر  21چهارشنبه  0۱:۱۱ - جهاد دانشگاهی کشور

خراسان جنوبی، مهندس محسن پویان با اشاره  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

به این که گل میمونی سازویی )مخلصه محلی( را با نام هایی چون گل میمونی سازویی، 

 تشنه داری و بنجک ماشینی نیز می شناسند، گفت: این گیاه خاصیت ضد باکتریایی دارد

  سایت دیگر: ۱۱

 1400مهر  22پنجشنبه  12:۱2 - ایسنا

 کاهش فشار خون با گل میمونی سازویی

 1400مهر  22پنجشنبه  13:03 - برخط نیوز

 کاهش فشار خون با گل میمونی سازویی

 1400مهر  22پنجشنبه  14:30 - ایمنا

 کاهش فشار خون با گل میمونی سازویی

 1400مهر  22پنجشنبه  1۱:23 - اقتصاد آنلاین

 فشار خون بالا دارید دمنوش گل میمیون بخورید

https://nesfejahan.net/fa/news/220858/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://farsnews.ir/news/14000721000529/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1246604
https://www.javanonline.ir/fa/news/1065173/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://acecr.ac.ir/fa/news/36783/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%84-%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400072215606/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%84-%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/163420392834/lower-blood-pressure-with-sage
https://www.imna.ir/news/528770/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%84-%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-571425
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 1400مهر  22پنجشنبه  1۲:20 - خوزنا

 کاهش فشار خون با گل میمونی سازویی

 1400مهر  22پنجشنبه  21:32 - روز پلاس

 اثر فوق العاده دمنوش گل میمونی سازویی در کاهش فشار خون

 1400مهر  24شنبه  0۲:10 - جام جم

 اثر فوق العاده دمنوش گل میمونی سازویی در کاهش فشار خون

 1400مهر  24شنبه  0۱:1۱ - تبنا

 اثر فوق العاده دمنوش گل میمونی سازویی در کاهش فشار خون

 1400مهر  2۱یکشنبه  06:16 - مشرق نیوز

 کاهش فشار خون با یک گیاه دارویی

 1400مهر  2۱یکشنبه  0۲:3۱ - شمال نیوز

 کاهش فشار خون با یک گیاه دارویی

 1400مهر  2۱یکشنبه  10:1۱ - صبح قزوین
 ا؛پیک شف

 کاهش فشار خون با یک گیاه دارویی

 1400مهر  2۱یکشنبه  10:4۲ - ۲0اتاق خبر 

 کاهش فشار خون با یک گیاه دارویی

 1400مهر  2۱یکشنبه  11:0۲ - دانا

 کاهش فشار خون با گل میمونی سازویی

 1400مهر  2۱یکشنبه  1۲:0۲ - خبرگزاری صدا و سیما

 خواص دارویی گل میمونی سازویی

 1400مهر  2۱یکشنبه  21:22 - نیوز پول

 کاهش فشار خون با یک گیاه دارویی

 1400مهر  2۱یکشنبه  22:34 - پایگاه خبری تحلیلی گرو

 کاهش فشار خون با یک گیاه دارویی

 

 دارویی مدرس اصفهان در آستانه بهره برداریمجتمع غذایی 

http://www.khoozna.ir/view-119152-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%AF%D9%84%20%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C%DB%8C.html
http://roozplus.com/fa/news/220813/%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B4-%DA%AF%D9%84-%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86
https://jamejamonline.ir/fa/news/1342415/%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B4-%DA%AF%D9%84-%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86
https://tebna.ir/news/%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B4-%DA%AF%D9%84-%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF/
https://www.mashreghnews.ir/news/1286120/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://www.shomalnews.com/view/223421/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C/
https://sobheqazvin.ir/news/353036/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://www.otaghkhabar24.com/news/198554
http://danakhabar.com/fa/news/1261991/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%84-%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://www.iribnews.ir/fa/news/3250376/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://www.poolnews.ir/fa/news/362032/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://garoo.ir/news/47847/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 1400مهر  21چهارشنبه  0۱:41 - خبرگزاری صدا و سیما

کشور در نشست  دانشگاهی جهادبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز اصفهان، رئیس 

با استاندار اصفهان با اشاره به اقدامات سازنده این نهاد در بخش های پزشکی، کشاورزی 

و حفظ امنیت غذایی گفت: در بخش صنعت نیز اقدامات موثری در تولید تجهیزات برقی 

 و مورد نیاز صنایع، مته های حفاری، جداسازی آب و نمک از نفت استخراج شده، ساخت دکل های حفاری

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  21چهارشنبه  0۱:۱۱ - باشگاه خبرنگاران

 مجتمع غذایی دارویی مدرس اصفهان در آستانه بهره برداری

 1400مهر  21چهارشنبه  1۲:30 - روزنامه نصف جهان

 مجتمع غذایی دارویی مدرس اصفهان در آستانه بهره برداری

 

 کلنگ ساخت شرکت تعاونی مصرف کارکنان جهاددانشگاهی کرمان به زمین خورد

 1400مهر  21چهارشنبه  0۱:30 - جهاد دانشگاهی کشور

کتر مهدی بازمانده در این مراسم استان کرمان، د جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

که با حضور معاون و مدیران این نهاد برگزار شد، گفت: یکی از مواردی که همیشه مد نظر 

بوده توجه به مسایل رفاهی کارکنان این مجموعه است و در همین راستا کنگ ساخت 

ندن این ساختمان باشیم و این شرکت به زمین زده شد تا ان شاالله در آینده ای نزدک شاهد به اتمام رسا

 بتوانیم خدمات خوبی را به پرسنل ارایه دهیم

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  21چهارشنبه  10:31 - نشانه نیوز

هاددانشگاهی توسط رییس جهاددانشگاهی استان کرمان؛ کلنگ ساخت شرکت تعاونی مصرف کارکنان ج

 کرمان به زمین خورد

https://www.iribnews.ir/fa/news/3246473/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.yjc.news/fa/news/7927621/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://nesfejahan.net/fa/news/220837/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://kerman.acecr.ac.ir/fa/news/36777/%DA%A9%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%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-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://www.neshanenews.ir/?p=104930


 

 

 

 

14۲ 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 

 شرکت های دانش بنیان موتور محرک اقتصاد البرز

 1400مهر  21چهارشنبه  0۱:12 - خبرگزاری صدا و سیما

وعه یان، افزود: مجماو با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر تحقق اقتصاد دانش بن

و پارک علم و فناوری البرز در یک بستر هم افزا برای  جهاددانشگاهیمجتمع تحقیقاتی 

 تحقق این فرمایش رهبری تلاش می کنند

  سایت دیگر: ۳

 1400مهر  21چهارشنبه  0۱:2۱ - خبرگزاری تسنیم

 انجام داده اند میلیون یورویی صادرات ۲شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان البرز 

 1400مهر  21چهارشنبه  0۱:42 - جهاد دانشگاهی کشور

 بازدید رییس دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان البرز از پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی

 1400مهر  21چهارشنبه  11:4۲ - تابناک البرز

 شرکت های دانش بنیان موتور محرک اقتصاد البرز

 

صمیمیت بین دانشجویان و انقلاب اسلامی، هدف اصلی مسابقات ملی مناظره دانشجویان 

 ایران است

 1400مهر  21چهارشنبه  0۱:14 - جهاد دانشگاهی کشور

، علی منتظری در نخستین دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان 

جلسه شورای علمی دهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران گفت: برنامه های 

با توجه به ضرورت ها و موضوعات روز جامعه  دانشگاهی جهاداجرایی معاونت فرهنگی 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3246444/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/07/21/2588670/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%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%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/36779/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%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%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%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
http://www.tabnakalborz.ir/fa/news/1001132/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://isojd.ac.ir/fa/news/2658/%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

گفتگو و  بوده است و در برگزاری مسابقات مناظره دانشجویان نیز ضرورت آموزش در راستای حل مشکل

 ارتباط برقرار کردن احساس شده است

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  21چهارشنبه  0۱:۱۲ - برخط نیوز

 تقویت صمیمیت بین دانشجویان و انقلاب اسلامی، هدف اصلی مسابقات ملی مناظره دانشجویان است

 1400مهر  21چهارشنبه  12:2۲ - ایکنا

 صمیمیت دانشجویان و انقلاب اسلامی؛ هدف مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

 1400مهر  21چهارشنبه  14:04 - ایسنا
 رییس شورای علمی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران:

 تقویت صمیمیت بین دانشجویان و انقلاب اسلامی، یکی از اهداف اصلی مسابقات است

 1400مهر  21چهارشنبه  14:0۲ - آنا
 رئیس شورای علمی مسابقات مناظره دانشجویان ایران:

 صمیمیت بین دانشجویان و انقلاب اسلامی، هدف اصلی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران است

 1400مهر  21چهارشنبه  14:22 - افق تازه
 رییس شورای علمی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران:

 میمیت بین دانشجویان و انقلاب اسلامی، یکی از هدف اصلی مسابقات استتقویت ص

 1400مهر  21چهارشنبه  1۱:11 - باشگاه خبرنگاران

 صمیمیت بین دانشجویان و انقلاب اسلامی، هدف اصلی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران است

 

 کودکان از ارزشمندترین سرمایه های اجتماعی هر جامعه هستند

 1400مهر  21چهارشنبه  02:۱0 - جهاد دانشگاهی کشور

لرستان، به همت سازمان دانشجویان این واحد،  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

ضور رئیس واحد و مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با اختتامیه پویش هم بازی سلام با ح

 رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در پارک ارم شهر خرم آباد برگزار شد

https://www.barkhat.news/technology/163410636833/strengthening-the-intimacy-between-students-and-the-islamic-revolution-is-the-main-goal-of-the-national-student-debate-competition
https://iqna.ir/fa/news/4004576/%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81-%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
https://www.isna.ir/news/1400072114566/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C
https://www.ana.press/news/614210/%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87
http://ofoghetaze.com/fa/news/105123/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.news/fa/news/7928190/%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://lrs.acecr.ac.ir/fa/news/36773/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  21چهارشنبه  13:30 - ایسنا
 رئیس جهاد دانشگاهی لرستان:

 کودکان از ارزشمندترین سرمایه های اجتماعی هر جامعه هستند

 

 اسیدهای چرب ضروری برای سلامت انسان در کدام گیاهان هستند؟

 1400مهر  21چهارشنبه  02:21 - ایسنا

، برخی روغن های دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی 

گیاهی مانند دانه کتان، آفتابگردان، گردو، بادام، بادام زمینی، گلرنگ، سویا، روغن جوانه 

 گندم، روغن ذرت حاوی اسیدهای چرب ضروری برای بدن انسان هستند

  سایت دیگر: 0

 1400مهر  21چهارشنبه  02:2۲ - برخط نیوز

 اسیدهای چرب ضروری برای سلامت انسان در کدام گیاهان هستند؟

 1400مهر  21چهارشنبه  0۱:30 - چابک نیوز

 ردان، گردو و بادام حاوی اسیدهای چرب ضروری برای بدن انسان هستندآفتابگ

 1400مهر  21چهارشنبه  14:00 - خوزنا

 کدام گیاهان هستند؟ اسیدهای چرب ضروری برای سلامت انسان در

 1400مهر  2۱یکشنبه  10:۱2 - دانا

 اسیدهای چرب ضروری برای سلامت انسان در کدام گیاهان هستند؟

 

https://www.isna.ir/news/1400072114914/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400072114467/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/163410084231/in-which-plants-are-essential-fatty-acids-for-human-health
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%B1-121/18317-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://www.khoozna.ir/view-119062-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%86%D8%B1%D8%A8%20%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F.html
http://danakhabar.com/fa/news/1261993/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 گردهمایی مدیران جهاددانشگاهی شهرستان های تابعه استان کردستان برگزار شد

 1400مهر  21چهارشنبه  0۲:۱2 - جهاد دانشگاهی کشور

استان کردستان: اکبر اسدی رئیس  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

تای در راس جهاددانشگاهیکردستان با بیان اینکه باید از تمام ظرفیت های  جهاددانشگاهی

دارای ظرفیت های زیادی  جهاددانشگاهیه استان استفاده کرد، اظهار داشت: رشد و توسع

در حوزه های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، کارآفرینی و اشتغال است که باید از این توانمندی و ظرفیت ها به 

 درستی استفاده گردد 

 

 دهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان در بیرجند برگزار می شود

 1400مهر  21چهارشنبه  0۲:4۱ - ایسنا

حمید مرادی گفت: دهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران با هدف 

 "مناظره، فرصتی برای یادگیری"دانشجویان در گفتمان های علمی و با شعار  توانمندسازی

درهفته آخر آبان ماه در سطح دانشگاه های استان به صورت  دانشگاهی جهادتوسط 

 حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود

 

 هزار نمونه خون بند ناف در استان مرکزی۲ذخیره سازی بیش از 

 1400مهر  20به سه شن 22:3۱ - خبرگزاری علمی و فناوری

 استان مرکزی درباره سلول بنیادی خون بند ناف  دانشگاهی جهادگفتگو با علی اصغر غفاری زاده رئیس 

http://krd.acecr.ac.ir/fa/news/36766/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%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%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400072114440/%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%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.stnews.ir/content/news/99048/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-2%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C


 

 

 

 

1۱1 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 

 معجزه این گیاه دارویی برای کاهش قند خون

 1400مهر  20سه شنبه  20:12 - پایگاه خبری گسترش

خراسان جنوبی اظهار کرد: کنگر فرنگی گیاهی دارویی  دانشگاهی جهادمدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 

است که در فصل بهار در مناطقی از جمله در خراسان جنوبی می روید و به دلیل خاصیت تقویتی برای دستگاه 

 گوارش ، مصرف آن توصیه می شود

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  23جمعه  13:40 - نیوز راٰ  شهرآ

 خواص درمانی کنگرفرنگی )آرتیشو(

 

در بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مجتمع تحقیقاتی شهدای 

 جهاددانشگاهی مطرح شد؛

 1400مهر  20سه شنبه  1۱:22 - جهاد دانشگاهی کشور

رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در بازدید از مجتمع تحقیقاتی 

و پارک علم و فناوری البرز، دستاوردها و فعالیت های  جهاددانشگاهیشهدای 

 ا حمایترا موجب امید برای آینده کشور دانست و گفت: تلاش می کنیم ب جهاددانشگاهی

 های مجلس این امید در کشور ارتقاء و افزایش یابد

https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-208263
https://shahraranews.ir/fa/news/83734/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%88
http://amirkabir.acecr.ac.ir/fa/news/36765/%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%AF-


 

 

 

 

1۱2 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 

 کارگاه آموزشی مبانی و مفاهیم تجارت الکترونیکی برگزار می شود

 1400مهر  20سه شنبه  1۱:02 - با مردم

بامردم ؛ در ادامه برگزاری وبینار های آموزشی از سوی موسسه آموزش عالی به گزارش 

گیلان، کارگاه آموزشی مبانی و مفاهیم تجارت الکترونیکی به صورت لایو  دانشگاهی جهاد

گیلان برگزار خواهد  دانشگاهی جهاداینستاگرامی و با همکاری معاونت آموزشی سازمان 

 شد

 

تجلیل از برترین های جشنواره شعر دانشجویی / توجه دانشجویان به شعر طنز و اجتماعی 

 معطوف شود

 1400مهر  20سه شنبه  12:21 - ایکنا

به گزارش خبرنگار ایکنا، مراسم اختتامیه دومین دوره جشنواره شعر دانشجویی به دلیل 

شرایط شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، 

و  دانشگاهی جهادضور عیسی علیزاده، معاون فرهنگی مهرماه با ح 20امروز سه شنبه، 

 دانشگاهی جهادجمعی از شاعران کشور هم زمان با روز نکوداشت حافظ در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری 

 برگزار شد

 

https://baamardom.ir/188958/%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%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84/
https://iqna.ir/fa/news/4004429/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%B7%D9%86%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 

 

 

 

1۱3 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 در اختتامیه جشنواره ملی شعر دانشجویی مطرح شد

 هشدار درباره وضعیت فرهنگی دانشگاه ها

 1400مهر  20سه شنبه  1۲:۱4 - ایسنا

به گزارش ایسنا، آیین پایانی دومین دوره جشنواره ملی شعر دانشجویی با معرفی 

برگزیدگان، بیستم مهرماه جاری، همزمان با روز نکوداشت حافظ ، با حضور برخی از 

ی، فرهنگبرگزیدگان، داوران و اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره و نیز برخی مسؤولان 

برگزار و از طریق درگاه رویتاب در حال برگزاری  دانشگاهی جهاددر محل پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری 

 آفلاین و پخش است: 

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  20سه شنبه  1۲:۱۲ - برخط نیوز

 هشدار درمورد وضعیت فرهنگی دانشگاه ها

 

 در چهاردهمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده مطرح شد

 تربیت نیروی انسانی متخصص نیاز مهم آبزی پروری در کشور است

 1400مهر  20سه شنبه  1۲:30 - روزنامه بازار کار

 

ل و مشاغل آینده با عنوان آینده به گزارش بازارکار، چهاردهمین نشست علمی آینده مشاغ

 جهادمشاغل و مشاغل آینده حوزه شیلات و آبزیان توسط معاونت آموزش و کارآفرینی 

 واحد هرمزگان برگزار شد دانشگاهی جهادبا همکاری  دانشگاهی

https://www.isna.ir/news/1400072014261/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7
https://www.barkhat.news/art/163404864923/warning-about-the-cultural-situation-of-universities
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/348566/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 

 

 

1۱4 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  21چهارشنبه  0۱:1۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 تربیت نیروی انسانی متخصص نیاز مهم آبزی پروری در کشور است

 

 اختتامیه جشنواره ملی شعر دانشجویی

 1400مهر  20سه شنبه  1۲:12 - ایکنا

... 

 

 زی دانشجویان استعلیزاده: رسالت جشنواره ها ایجاد توانمندسا |فیلم 

 1400مهر  20سه شنبه  1۲:06 - ایکنا

 کد ویدیو 

 دانلود ... فیلم اصلی ... انتهای پیام

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  20سه شنبه  1۲:40 - ایسنا

 اختتامیه دومین جشنواره ملی شعر دانشجویی

http://acecr.ac.ir/fa/news/36776/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://iqna.ir/fa/news/4004424/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/4004373/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%7C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/photo/00061789203/%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%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C


 

 

 

 

1۱۱ 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 

 فراخوان سازمان انتشارات جهاددانشگاهی برای حمایت از پایان نامه های علوم انسانی

 1400مهر  20سه شنبه  16:20 - جهاد دانشگاهی کشور

، بر اساس این فراخوان پایان جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات 

مان نگارش شده یا در دست نگارش هستند، نامه هایی که در موضوعات مورد نظر این ساز

مشروط به پذیرش در ارزیابی علمی مورد حمایت قرار گرفته و در قالب کتاب چاپ خواهند 

 شد

  سایت دیگر: ۵

 1400مهر  20سه شنبه  1۲:14 - ایسنا

 حمایت سازمان انتشارات جهاددانشگاهی از پایان نامه های علوم انسانی

 1400مهر  20سه شنبه  1۲:12 - برخط نیوز

 حمایت سازمان انتشارات جهاددانشگاهی از پایان نامه های علوم انسانی

 1400مهر  21چهارشنبه  1۱:42 - خبرگزاری دانشجو

 ارات جهاد دانشگاهی از پایان نامه های علوم انسانی حمایت می کندسازمان انتش

 1400مهر  21چهارشنبه  16:42 - خوزنا

 حمایت سازمان انتشارات جهاددانشگاهی از پایان نامه های علوم انسانی

 1400مهر  2۱یکشنبه  11:0۲ - ادان

 حمایت سازمان انتشارات جهاددانشگاهی از پایان نامه های علوم انسانی

 

دانشگاهی تهران، کتاب بازاریابی اجتماعی در سازمان های  به همت انتشارات جهاد

 غیرانتفاعی و خیریه راهی بازار نشر شد

http://acecr.ac.ir/fa/news/36763/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400072014234/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/163404636281/jihad-e-daneshgahi-publishing-organization-supports-humanities-dissertations
https://snn.ir/fa/news/970335/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.khoozna.ir/view-119070-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%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%A7%D8%B2%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.html
http://danakhabar.com/fa/news/1261994/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 1400مهر  20سه شنبه  1۱:40 - جهاد دانشگاهی کشور

تهران، کتاب بازاریابی اجتماعی در  دانشگاهی جهادبه گزارش معاونت فرهنگی سازمان 

سازمان های غیرانتفاعی و خیریه تألیف محمدمهدی ذوالفقارزاده ، عضو هیئت علمی 

 دانشگاهی جهاددانشگاه تهران و محمدمهدی عظیمی حسنی از سوی انتشارات سازمان 

 ار تومان منتشر شدهز ۱۱صفحه به قیمت  204تهران در 

 

در مرحله استانی چهارمین دوره از مسابقات  ۱مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی تهران 

 سال جاری مقام دوم را کسب کرد.گفتمان دانشجویی در 

 1400مهر  20سه شنبه  31۱:3 - جهاد دانشگاهی کشور

در چهارمین دوره از مسابقات  1تهران جهاددانشگاهیدر این مسابقه مرکز علمی کاربردی 

 گفتمان دانشجویی امسال در مرحله استانی مقام دوم را کسب کرد

 

 جهاددانشگاهی در پی درگذشت حکیم علامه محمدرضا حکیمی پیام تسلیتی صادر کرد

 1400مهر  20سه شنبه  1۱:26 - جهاد دانشگاهی کشور

  جهاددانشگاهی

 ... بسم الله الرحمن الرحیم ... انالله و اناالیه راجعون  1400/6/1

 درگذشت حکیم متأله، عالِم عامل، مرزبان توحید و متفکر عدالت خواه علامه محمدرضا

حکیمی )رضوان الله تعالی علیه(، جامعه علمی و دینی و عموم مردم حق مدار و علاقمند به تعالیم والای قرآن 

 کریم و عترت طاهرین )ع( را در سوگ و اندوه نشاند

http://teh.acecr.ac.ir/fa/news/36760/%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://teh.acecr.ac.ir/fa/news/36759/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%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%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF.
http://teh.acecr.ac.ir/fa/news/36757/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 دستاورد جهادگران سازمان جهاد دانشگاهی تهران

 1400مهر  20سه شنبه  1۱:26 - جهاد دانشگاهی کشور

تهران از موفقیت  دانشگاهی جهادمدیر گروه پژوهشی فرآورده های بیولوژیک دامی سازمان 

این سازمان در دستیابی به دانش فنی تولید دو واکسن علیه بیماری های استرپتوکوکوزیس 

 ینیوزیس آبزیان خبر دادو یرس

 

مشکلات سخت اقتصادی فرصتی بود تا با اتکا به توانمندی های داخلی خلاءهای صنعتی را 

 پر کنیم

 1400مهر  20سه شنبه  1۱:1۱ - جهاد دانشگاهی کشور

تهران در راستای ایجاد فناوری های جدید و تولید  دانشگاهی جهادوی افزود: سازمان 

محصولات دانش بنیان چندین طرح ارزشمند را در سال گذشته به ثمر رسانده و یا در 

 دست اجرا دارد

 

 به همت پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران؛

 1400مهر  20سه شنبه  1۱:12 - جهاد دانشگاهی کشور

http://teh.acecr.ac.ir/fa/news/36758/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%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
http://teh.acecr.ac.ir/fa/news/36753/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://teh.acecr.ac.ir/fa/news/36745/%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%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%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-
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کد خبر:  دانشگاهی جهاددسته بندی:  12:32/  1400تیر  1۱سه شنبه / 

 منبع : نمایندگی دانشگاه تهران  1400041۱10662

 

 انتصاب سرپرست مرکز خدمات تخصصی نفت، گاز و پترو شیمی

 1400مهر  20سه شنبه  1۱:12 - جهاد دانشگاهی کشور

تهران، در این حکم آمده است : ... نظر  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

اساسنامه مراکز  ۲ماده  4به مراتب علمی و تجربه ارزشمند جناب عالی و با توجه به بند 

)هیات مدیره و ترکیب اعضا(، به موجب این  دانشگاهی جهادخدمات تخصصی وابسته به 

 حکم به مدت یک سال به عنوان سرپرست مرکز خدمات تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی منصوب می شوید

 

 شد ۱044جهادگر سازمان جهاددانشگاهی تهران، جهادگر نمونه سال 

 1400مهر  20سه شنبه  1۱:12 - جهاد دانشگاهی کشور

تهران، چهل و یکمین سالگرد تاسیس  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی سازمان 

مرداد ماه با حضور دکتر حمید رضا طیبی رییس  1۲ ، یک شنبهدانشگاهی جهاد

، دکتر محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی ، معاونین و مدیران  جهاددانشگاهی

 این نهاد به صورت برخط) آنلاین( برگزار شد

 

http://teh.acecr.ac.ir/fa/news/36747/%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%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%86%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://teh.acecr.ac.ir/fa/news/36751/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%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%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%AF
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 رییس جهاد دانشگاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی:

 تولید نهال گلابی و گیلاس با فناوری کشت بافت با موفقیت انجام شد

 1400مهر  20سه شنبه  1۱:06 - ایرنا

تهران، افزود: پایه  دانشگاهی جهادبه گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی سازمان 

گلابی)مکسیما( گیلاس)و گزیلا( به صورت گسترده و تجاری از های رویشی پیرودوارف 

 تهران تولید و تکثیر شد دانشگاهی جهادطریق فناوری کشت بافت در سازمان 

  سایت دیگر: ۹

 1400مهر  20سه شنبه  1۱:0۱ - ایسنا
 زمان جهاد دانشگاهی تهران انجام شد؛در سا

 تولید انبوه نهال گلابی و گیلاس به کمک فناوری کشت بافت

 1400مهر  20سه شنبه  1۱:1۱ - برخط نیوز

 تولید انبوه نهال گلابی و گیلاس به کمک فناوری کشت بافت

 1400مهر  20سه شنبه  1۱:1۱ - خبرگزاری تسنیم

 "کشت بافت"به کمک فناوری  "گیلاسگلابی و "تولید انبوه نهال 

 1400مهر  20سه شنبه  16:02 - جهاد دانشگاهی کشور

 تولید انبوه نهال گلابی و گیلاس به کمک فناوری کشت بافت

 1400مهر  20سه شنبه  16:12 - خبرگزاری مهر

 تولید انبوه نهال گلابی و گیلاس با کشت بافت توسط محققان کشور

 1400مهر  20سه شنبه  616:2 - مرور نیوز

 تولید انبوه نهال گلابی و گیلاس با کشت بافت توسط محققان کشور

 1400مهر  20سه شنبه  1۲:40 - خبرگزاری صدا و سیما
 در سازمان جهاد دانشگاهی؛

 تولید نهال گلابی و گیلاس به کمک فناوری کشت بافت

 1400مهر  21چهارشنبه  10:32 - دانا

 تولید انبوه نهال گلابی و گیلاس با کشت بافت توسط محققان کشور

 1400مهر  21چهارشنبه  12:۱۱ - باشگاه خبرنگاران

 تولید انبوه نهال گلابی و گیلاس به کمک فناوری کشت بافت

https://www.irna.ir/news/84501973/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400072014132/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.barkhat.news/technology/16340390434/mass-production-of-pear-and-cherry-seedlings-with-the-help-of-tissue-culture-technology
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/07/20/2588372/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://teh.acecr.ac.ir/fa/news/36762/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/5325986/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.moroornews.com/fa/tiny/news-144346
https://www.iribnews.ir/fa/news/3246134/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://danakhabar.com/fa/news/1261796/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.yjc.news/fa/news/7927977/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA
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مراسم تکریم رییس سابق و معارفه سرپرست جدید سازمان جهاددانشگاهی تهران برگزار 

 شد.

 1400مهر  20سه شنبه  14:۱۲ - جهاد دانشگاهی کشور

تشکر از زحمات  تهران، مراسم تقدیر و جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

تهران و معارفه دکتر  جهاددانشگاهیدکتر سیدعلی طباطبایی رییس پیشین سازمان 

خردادماه با حضور دکتر محمدرضا پورعابدی  12مسعود کمبرانی سرپرست این سازمان 

در سازمان  جهاددانشگاهیمعاون پژوهش و فناوری و دکتر مهدی باصولی معاون هماهنگی و امور مجلس 

 تهران برگزار شد نشگاهیجهاددا

 

موفقیت پژوهشگران جهاد دانشگاهی تهران در دستیابی به فناوری ساخت 

 کریستالیزاتورهای صنایع فولادریزی

 1400مهر  20سه شنبه  14:۱۲ - جهاد دانشگاهی کشور

 جهادمرکز آذرخش سازمان  تهران، دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی سازمان 

تهران به همت اعضای گروه طرح فناورانه خود، موفق به ساخت نمونه بزرگ از  دانشگاهی

 صفحات کریستالیزاتور صنایع فولادریزی شده است

 

http://teh.acecr.ac.ir/fa/news/36742/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%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.
http://teh.acecr.ac.ir/fa/news/36739/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%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%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
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 انتصاب سرپرست مرکز خدمات تخصصی فرآوری مواد فلزی )آذرخش(

 1400مهر  20سه شنبه  14:۱۲ - جهاد دانشگاهی کشور

تهران، در متن این حکم آمده است: ...  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی سازمان 

امید است با عنایت الهی و مشارکت و همراهی اعضای محترم مرکز آذرخش، در تدوین و 

 هادجاجرای برنامه های مرکز که مبتنی بر نیازهای علمی و تخصصی کشور و برنامه توسعه 

دی های آن مرکز بیش از پیش برای مراکز می باشد، موفق بوده و امکان بهره مندی از توانمن دانشگاهی

 صنعتی و دانشگاهی کشور فراهم گردد

 

 تخبپیام تبریک رییس جهاد دانشگاهی به رییس جمهور من

 1400مهر  20سه شنبه  14:۱۲ - جهاد دانشگاهی کشور

 در جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

ن را در سیزدهمیپیامی انتخاب آیت الله سید ابراهیم رئیسی به عنوان رییس جمهور ایران 

 دوره انتخابات ریاست جمهوری تبریک گفت

 

شاخص منابع انسانی و امور اداری  جهادگر سازمان جهاد دانشگاهی تهران، برگزیده اعضای

 شد

 1400مهر  20سه شنبه  14:42 - جهاد دانشگاهی کشور

http://teh.acecr.ac.ir/fa/news/36740/%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%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%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D8%B4-
http://teh.acecr.ac.ir/fa/news/36743/%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-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8
http://teh.acecr.ac.ir/fa/news/36733/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%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%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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تهران، در گردهمایی نکوداشت روز ملی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

بصورت مجازی در درگاه سایت دفتر مرکزی  13الی  10منابع انسانی که روز سه شنبه 

اونت پشتیبانی به عنوان عضو برگزار شد، امیر فرهادی، کارشناس مع جهاددانشگاهی

 شاخص منابع انسانی و امور اداری برگزیده شد

 

 انتصاب رییس مرکز تحقیقات و فناوری نفت، گاز و فرایندهای شیمیایی )کیمیا(

 1400مهر  20سه شنبه  14:42 - جهاد دانشگاهی کشور

تهران، در این حکم آمده است: ... کمک  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی سازمان 

  دانشگاهی جهادبه هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های مشابه و مرتبط در 

 

 حضور پررنگ زنان در طرح توسعه مشاغل خانگی استان مرکزی

 1400مهر  20سه شنبه  14:31 - ایسنا

فاطمه غنی پور بیستم مهرماه در سومین نشست کمیته هماهنگی اقدامات سند ارتقای 

زنان و خانواده در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که با هدف آشنایی بیشتر اعضای 

کمیته با فعالیت های مراکز حمایت از کسب و کارهای اینترنتی در مرکز نوآوری و 

استان کشور  31زار شد، بیان کرد: طرح توسعه ملی مشاغل خانگی در استان برگ دانشگاهی جهادشکوفایی 

 نفر در عرصه مشاغل خانگی فعال خواهند بود 400هزار و  ۱4در حال اجراست و در پایان طرح 

http://teh.acecr.ac.ir/fa/news/36732/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7-
https://www.isna.ir/news/1400072014065/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%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%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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برگزاری کنفرانس علمی احتیاط مصرف گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در دوران بارداری 

 و شیردهی

 1400مهر  20سه شنبه  14:30 - جهاد دانشگاهی کشور

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

دکتر فرحناز خلیقی سیگارودی، متخصص فارماکوگنوزی و عضو هیات علمی  سخنرانی

در مورد داروها اشاره شد که از این میان  AyDاین پژوهشکده، برگزار شد، به رده بندی 

 قرار می گیرند sداروهای گیاهی که در دوران بارداری مصرف می شوند در رده 

 

 فرآورده محصولات استراتژیک خراسان جنوبی ۱۷ثبت اختراع 

 1400مهر  20سه شنبه  14:26 - خبرگزاری فارس

مهدی ابراهیمی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس از بیرجند اظهار داشت: یکی از رسالت 

دارد، کار  13۱۱خراسان جنوبی از سالهای گذشته به ویژه سال  دانشگاهی جهادهایی که 

 و انجام تحقیقات در مراحل مختلف روی محصولات استراتژیک استان است

 

 تغذیه بچه ماهیان خاویاری با ریزجلبک های اسپیرولینا

 1400مهر  20سه شنبه  12:۱0 - خبرگزاری صدا و سیما

http://acecr.ac.ir/fa/news/36729/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%87%DB%8C-
https://farsnews.ir/news/14000720000155/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%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%E2%80%8C%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://www.iribnews.ir/fa/news/3245779/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%AC%D9%84%D8%A8%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%A7
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به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز مازندران ، معاون آبزی پروری اداره کل شیلات 

لبک های اسپیرولینا در تغذیه بچه ماهیان مازندران با بیان اینکه طرح استفاده از ریزج

استان بعد از دو سال به سرانجام رسید، گفت: در این  دانشگاهی جهادخاویاری با همکاری 

طرح که با هدف کاهش تلفات در بچه ماهیان خاویاری اجرا شد بچه ماهیان خاویاری با ریزجلبک های 

 اسپیرولینا تغذیه شدند

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  26دوشنبه  00:2۱ - باشگاه خبرنگاران

 جلبک هایی پرخاصیت برای خوراک ماهیان خاوریاری

 1400مهر  26دوشنبه  03:06 - پیام مازند

 جلبک هایی پرخاصیت برای خوراک ماهیان خاوریاری

 

 تفاهم نامه جهاد دانشگاهی و بسیج سازندگی قزوین منعقد شد

 1400مهر  20سه شنبه  12:41 - جهاد دانشگاهی کشور

استان قزوین؛ با حضور سرهنگ حسینیان مسئول  جهاددانشگاهیروابط عمومی  به گزارش

 استان جهاددانشگاهیسازمان بسیج سازندگی استان قزوین و مهندس پیله چی رئیس 

 تفاهم نامه همکاری میان این دو مجموعه به امضا رسید

 

 پانزدهمین جشنواره ملی خلیج فارس کلید خورد

 1400مهر  20سه شنبه  12:33 - جهاد دانشگاهی کشور

https://www.yjc.news/fa/news/7933234/%D8%AC%D9%84%D8%A8%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/235784/%D8%AC%D9%84%D8%A8%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://qaz.acecr.ac.ir/fa/news/36723/%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%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
http://isojd.ac.ir/fa/news/2656/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF


 

 

 

 

16۱ 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 دانشجویان فرهنگی –وی افزود: رویدادهای این جشنواره توسط مرکز گردشگری علمی 

آغاز و  1400از اواخر مهرماه سال  جهاددانشگاهیی از واحدهای برخ همکاری با ایران

 برگزار خواهد شد 1401اختتامیه آن همزمان با روز ملی خلیج فارس در اردیبهشت ماه 

  سایت دیگر: 5

 1400مهر  20سه شنبه  14:۱1 - ایکنا

 پانزدهمین جشنواره ملی خلیج فارس کلید خورد

 1400مهر  20سه شنبه  16:01 - ایرنا
 فرهنگی دانشجویان: -مدیر مرکز گردشگری علمی 

 پانزدهمین جشنواره ملی خلیج فارس کلید خورد

 1400مهر  20سه شنبه  12:4۲ - ایسنا

 پانزدهمین جشنواره خلیج فارس کلید خورد

 1400مهر  20سه شنبه  20:3۲ - سینا

 پانزدهمین جشنواره ملی خلیج فارس کلید خورد

 1400مهر  21ه چهارشنب 00:3۱ - بازار مشترک

 پانزدهمین جشنواره خلیج فارس کلید خورد

 1400مهر  21چهارشنبه  10:34 - آنا
 توسط سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی؛

 پانزدهمین جشنواره ملی خلیج فارس برگزار می شود

 1400مهر  21چهارشنبه  13:۱0 - توریسم آنلاین

 پانزدهمین جشنواره خلیج فارس کلید خورد

 1400مهر  22پنجشنبه  14:36 - گردشبان

 پانزدهمین جشنواره خلیج فارس

 

 معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی مطرح کرد

 وظیفه اصلی شورای شهر قزوین چیست؟

https://iqna.ir/fa/news/4004382/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC%E2%80%8C%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84502079/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400072014289/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://sinapress.ir/news/123051
https://baazaarmoshtarak.ir/news/id/22087/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.ana.press/news/614109/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tourismonline.co/news/108496/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC%E2%80%8C%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1
http://gardeshban.ir/fa/news/46144/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC%E2%80%8C%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 1400مهر  20سه شنبه  12:2۱ - ایسنا

قزوین اظهار کرد: سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در  دانشگاهی جهادمعاون فرهنگی 

مدیرت فرهنگی نظام اسلامی، سال گذشته مغفول مانده است، اهمیت دارد که نظام  10

در نظام شهرسازی استانی ما به یک دستور زبان تبدیل و متناسب با شهر قزوین بومی 

شود، بنابراین نیاز است که شوراها در شهرهای مختلف استان شناخت خوبی از شهر داشته باشند و متناسب 

 کنند را الگوسازی و به دستور زبان تبدیلبافرهنگ، سند آمایش و اسناد بالادستی استان سند بالادستی کشور 

 

محمدحسین ایمانی خوشخو مشاور وزیر در امور سیاستگذاری های کلان و توسعه فعالیت 

 های فناورانه فرهنگی و هنری شد

 1400مهر  20سه شنبه  11:۱6 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

و دارای دکترای گردشگری  دانشگاهی جهادمحمدحسین ایمانی خوشخو از نیروهای اولیه 

 ستبا گرایش اقتصاد گردشگری ا

  سایت دیگر: ۲۱

 1400مهر  20سه شنبه  12:1۱ - خبرگزاری مهر
 با حکم اسماعیلی

 خوشخو مشاور وزیر ارشاد در امور سیاستگذاری های کلان فرهنگی شد

 1400مهر  20سه شنبه  12:23 - ایکنا

 ایمانی خوشخو مشاور وزیر در توسعه فعالیت های فناورانه فرهنگی شد

 1400مهر  20سه شنبه  12:26 - ایسنا

 انتصاب ایمانی خوشخو به عنوان مشاور وزیر ارشاد

 1400مهر  20سه شنبه  12:31 - ایرنا
 در حکمی از سوی وزیر فرهنگ؛

 محمدحسین ایمانی خوشخو مشاور وزیر در امور سیاستگذاری های کلان شد

 1400مهر  20سه شنبه  12:42 - تئاتر آنلاین

 خوشخو مشاور وزیر ارشاد در امور سیاستگذاری های کلان فرهنگی شد

https://www.isna.ir/news/1400072013849/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.farhang.gov.ir/fa/news/601105/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AE%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%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%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5325771/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AE%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/4004292/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AE%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400072013853/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AE%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84501676/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AE%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86
https://theateronline.ir/?p=44491


 

 

 

 

16۲ 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 1400مهر  20سه شنبه  12:۱0 - شورای عالی انقلاب فرهنگی
 با حکم دکتر اسماعیلی؛

 دکتر ایمانی خوشخو مشاور وزیر ارشاد در امور سیاستگذاری های کلان فرهنگی شد

 1400مهر  20سه شنبه  13:03 - خبرگزاری صبا

 ایمانی خوشخو مشاور وزیر در سیاستگذاری کلان و توسعه فعالیت های فناورانه فرهنگی و هنری شد

 1400مهر  20سه شنبه  13:21 - برخط نیوز

 )ایمانی خوشخو( مشاور وزیر ارشاد شد

 1400مهر  20سه شنبه  13:۱0 - خبرگزاری فارس

 محمدحسین ایمانی خوشخو مشاور وزیر ارشاد شد

 1400مهر  20سه شنبه  14:00 - میزان

محمدحسین ایمانی خوشخو مشاور وزیر در امور سیاستگذاری های کلان و توسعه فعالیت های فناورانه فرهنگی 

 و هنری شد

 1400مهر  20سه شنبه  14:00 - ایلنا

 شد مشاور وزیر ارشاد در امور سیاستگذاری های کلان فرهنگی منصوب

 1400مهر  20سه شنبه  1۱:0۱ - سیتنا

 به عنوان مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی "محمدحسین ایمانی خوشخو"انتصاب 

 1400مهر  20سه شنبه  1۱:33 - یکتا پرس

 انتصاب ایمانی خوشخو به عنوان مشاور وزیر ارشاد

 1400مهر  20سه شنبه  16:0۲ - الف

 شخو به عنوان مشاور وزیر ارشادانتصاب ایمانی خو

 1400مهر  20سه شنبه  16:1۱ - خبرگزاری تسنیم

 محمدحسین ایمانی خوشخو مشاور وزیر ارشاد شد

 1400مهر  20سه شنبه  16:4۲ - جهان نیوز

 محمدحسین ایمانی خوشخو مشاور وزیر ارشاد شد

 1400مهر  20سه شنبه  21:1۱ - شعار سال

 انتصاب ایمانی خوشخو به عنوان مشاور وزیر ارشاد

 1400مهر  20سه شنبه  23:26 - موسیقی ایرانیان
 با حکم محمدمهدی اسماعیلی

 محمدحسین ایمانی خوشخو مشاور وزیر ارشاد در امور سیاستگذاری های کلان فرهنگی شد

 1400مهر  21چهارشنبه  01:32 - روزنامه آرمان ملی

 خوشخو مشاور وزیر ارشاد شد

https://sccr.ir/News/18534/1/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AE%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.khabargozarisaba.com/221096/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AE%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF/
https://www.barkhat.news/art/163403215325/imani-khoshkhoo-became-an-advisor-to-the-minister-of-guidance
https://farsnews.ir/news/14000720000516/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AE%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.mizanonline.com/fa/news/765427/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AE%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%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%B1-6/1142894-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.citna.ir/node/262246
https://www.yektapress.com/fa/news/57092/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AE%D9%88-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://www.alef.ir/news/4000720101.html
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/07/20/2588449/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AE%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
http://www.jahannews.com/news/778655/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AE%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://shoaresal.ir/fa/news/362315/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AE%D9%88-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://musiceiranian.ir/432437-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AE%D9%88.html
http://armanmeli.ir/fa/Main/Detail/324076
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 1400مهر  21چهارشنبه  0۱:1۱ - شهدای ایران

 محمدحسین ایمانی خوشخو مشاور وزیر ارشاد شد

 1400مهر  22پنجشنبه  11:1۱ - فرهنگ وهنر

 محمدحسین ایمانی خوشخو مشاور وزیر ارشاد شد

 

هی صنعتی شریف و شرکت گسترش انعقاد تفاهم نامه همکاری بین سازمان جهاددانشگا

 سرمایه گذاری ایران خودرو

 1400مهر  20سه شنبه  11:۱4 - جهاد دانشگاهی کشور

صنعتی شریف، تفاهم نامه همکاری بین سازمان  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 IKIyIشریف و شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو  صنعتی جهاددانشگاهی

صنعتی شریف و مهندس زارع نژاد مدیر  جهاددانشگاهیبین دکتر آخوندی رییس سازمان 

 منعقد شد IKIyIعامل و عضو هیأت مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 

 

 از شناسنامه زیلو رونمایی شد

 1400مهر  20سه شنبه  11:4۲ - جهاد دانشگاهی کشور

استان یزد،همزمان با روز زیلو و با حضور  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 هانیج شهر در یزد استان زیلو بافندگان صنفی انجمن دفتر شهرستان، و استان ولانٰ  مسی

 مراسم، از شناسنامه زیلو رونمایی شد حاشیه در و افتتاح زیلو

http://shohadayeiran.com/fa/news/220859/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AE%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
http://fhnews.ir/fa/news/119173/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AE%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/36717/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%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-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-ikido
http://jdyazd.ac.ir/fa/news/36661/%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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مرکز تامین و پشتیبانی خوشه زیلو "در راستای عاملیت سازمان جهاددانشگاهی استان یزد

 افتتاح شد "میبد

 1400مهر  20سه شنبه  11:40 - جهاد دانشگاهی کشور

ز استان یزد، همزمان با روز زیلو، مرک جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

 تامین و پشتیبانی خوشه زیلو میبد افتتاح گردید

 

 خط تولید نشاسته صنعتی در اردبیل به سرانجام رسید

 1400مهر  20سه شنبه  11:30 - ایرنا

به گزارش ایرنا ، مهران اوچی اردبیلی روز سه شنبه در جلسه کنترل این طرح فناورانه از 

اخذ استاندارد و مجوزهای لازم برای راه اندازی پایلوت نیمه صنعتی تولید نشاسته حفاری 

عتی با روحیه جهادی و خودباوری در تولید فناوری و با خبر داد و افزود: این واحد صن

ستان ا دانشگاهی جهادتلاش یک تیم خوب علمی متشکل از محققان پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی و 

 ماه آماده راه اندازی شده و آبان ماه امسال افتتاح خواهد شد 2اردبیل در کمتر از 

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  20سه شنبه  12:02 - تابناک اردبیل

 خط تولید نشاسته صنعتی در اردبیل به سرانجام رسید

http://jdyazd.ac.ir/fa/news/36660/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-quot-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84501546/%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://www.tabnakardebil.ir/fa/news/1000828/%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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 فراخوان همایش ملی بانوی هزاره اسلام تمدید شد

 1400مهر  20سه شنبه  11:2۱ - حوزه

(، مرجع دانش: ناشر ISsاین همایش تحت تایید و حمایت پایگاه استنادی جهان اسلام )

 جهاد( و پایگاه مرکز اطلاعات علمی sIIILIsDتخصصی کنفرانس های ایران )

 ( قرار دارد و مقالات آن در این سه سایت نمایه و منتشر خواهد شدSIy) دانشگاهی

 

 نشست بررسی راه کارهای تامین آب مجموعه چپکرود جهاد دانشگاهی برگزار شد

 1400مهر  20سه شنبه  11:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

مازندران، جلسه کمیته شورای گفت گوی دولت  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

ارائه راهکار برای حل  مهرماه با موضوع بررسی و 20و بخش خصوصی مازندران امروز 

هکتار زمین کشاورزی و یک قطعه آب  ۲0مشکل تامین منابع آبی جهت بهره برداری از 

بندان در مجموعه چپکرود جویبار به منظور توسعه و تولید محصولات کشاورزی و شیلاتی در راستای شعار 

 و کشاورزی مازندران، برگزار شدسال جاری در دبیرخانه این شورا واقع در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

  سایت دیگر: ۳

 1400مهر  20سه شنبه  11:16 - ایسنا

 جهاد دانشگاهی مازندران و دغدغه های بحران آب

 1400مهر  20سه شنبه  14:32 - سبز البرز

 جهاد دانشگاهی مازندران و دغدغه های بحران آب

https://www.hawzahnews.com/news/982564/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
http://mzn.acecr.ac.ir/fa/news/36714/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%DA%86%D9%BE%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400072013727/%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-%D9%88-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8
https://sabzalborz.ir/2021/10/12/%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-%D9%88-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1/
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 1400مهر  21چهارشنبه  0۱:32 - پیام مازند

 جهاد دانشگاهی مازندران و دغدغه های بحران آب

 

و  IDISIامضاء تفاهم نامه همکاری بین شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 

 سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

 1400مهر  20سه شنبه  11:01 - جهاد دانشگاهی کشور

این تفاهم نامه با هدف توسعه پژوهش های کاربردی، رفع مشکلات صنایع و تامین ملزومات 

و تجهیزات مورد نیاز و ایجاد تحول در زمینه های طراحی، مشاوره و تولید با بهره گیری 

صنعتی شریف و شرکت گسترش  جهاددانشگاهیاز توانمندی های مشترک سازمان 

 به امضا رسید IKIyIسرمایه گذاری ایران خودرو 

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  20سه شنبه  14:4۱ - ایسنا

 ی شریف و ایران خودرو تفاهم نامه همکاری امضا کردندجهاد دانشگاه

 1400مهر  20سه شنبه  14:42 - برخط نیوز

 یف و ایران خودرو تفاهم نامه همکاری امضا کردندجهاد دانشگاهی شر

 1400مهر  20سه شنبه  1۱:02 - تین نیوز

 خودرو ایران و شریف دانشگاهی جهاد همکاری نامه تفاهم ◄

 1400مهر  20سه شنبه  1۱:23 - بانکداری الکترونیک

 همکاری جهاد دانشگاهی شریف و ایران خودرو

 1400مهر  20سه شنبه  16:32 - فصل تجارت

 خودرو تفاهم نامه همکاری امضا کردندجهاد دانشگاهی شریف و ایران 

 1400مهر  20سه شنبه  22:40 - اقتصادگردان

 جهاد دانشگاهی شریف و ایران خودرو تفاهم نامه همکاری امضا کردند

https://www.mazan-online.ir/Fa/News/234949/%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-%D9%88-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8
http://sharif.acecr.ac.ir/fa/news/36712/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-ikido-%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
https://www.isna.ir/news/1400072014087/%D8%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-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%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://www.barkhat.news/technology/163403733435/sharif-university-jihad-and-iran-khodro-signed-a-memorandum-of-cooperation
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-235964
https://ebinews.com/news/217988/%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%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-/show
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/525395/%D8%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-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://eghtesadgardan.ir/fa/news/180858/%D8%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-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


 

 

 

 

1۲2 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 

 البرزتأکید نماینده کرج بر افزایش بودجه پارک علم و فناوری 

 1400مهر  20سه شنبه  10:۱1 - ایسنا

 در گفت و دانشگاهی جهادعلیرضا عباسی در حاشیه بازدید از مجتمع تحقیقاتی شهدای 

البرز در خیلی از شاخص ها از نظر تعداد شرکت  گو با ایسنا، گفت: پارک علم و فناوری

ها، نفرات و درآمد ظرفیت هایی دارد که بسیاری از استان ها ندارند ولی از لحاظ بودجه 

 ای در پایین ترین ردیف ها قرار داد

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  20سه شنبه  11:00 - برخط نیوز

 تأکید نماینده کرج بر افزایش بودجه پارک علم و فناوری البرز

 1400مهر  21چهارشنبه  16:4۱ - روزنامه بازار کار
 در حاشیه بازدید از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی

 اوری البرزتأکید نماینده کرج بر افزایش بودجه پارک علم و فن

 

 آغاز مرحله اتصال به پیشرانان متقاضیان طرح ملی مشاغل خانگی آذربایجان غربی

 1400مهر  20سه شنبه  10:31 - جهاد دانشگاهی کشور

آذربایجان غربی، دکتر دیلمقانی در جلسه مشاوره  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

و آشنایی متقاضیان خانگی با پیشرانان طرح که با رعایت پروتکل های بهداشتی و کرونایی 

برگزلر شد با اعلام این مطلب اظهار کرد:مرحله اتصال متقاضیان طرح ملی مشاغل خانگی 

 ز در شهرستان ارومیه مجددا شروع شده استدر استان به پیشرانان آغاز شده و مشاوره های حضوری نی

https://www.isna.ir/news/1400072013687/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%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
https://www.barkhat.news/technology/16340236232/karaj-representative-emphasizes-on-increasing-the-budget-of-alborz-science-and-technology-park
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/348580/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%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
http://agh.acecr.ac.ir/fa/news/36710/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%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


 

 

 

 

1۲3 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 

 صنعتی شهدای جهاد دانشگاهی -بازدید اعضای کمیسیون آموزش از مجتمع تحقیقاتی

 1400مهر  20سه شنبه  10:26 - خانه ملت

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از مجتمع تحقیقاتی شهدای 

 بازدید کردند دانشگاهی جهاد

 

کاهش وابستگی خارجی کشور با تولید نشاسته حفاری/ پایلوت نیمه صنعتی تولید نشاسته 

 حفاری جهاد دانشگاهی اردبیل آبان ماه به بهره برداری می رسد

 1400مهر  20سه شنبه  ۱10:2 - جهاد دانشگاهی کشور

استان اردبیل، دکتر محمدصادق حاجی تاروردی  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

با بیان این مطلب در جلسه کنترل این طرح فناورانه افزود: متاسفانه ایران با سابقه بیش 

 مشکلاز صد ساله در اکتشاف نفت هنوز هم در تأمین برخی مواد مورد نیاز در این صنعت 

 و وابستگی به خارج کشور دارد

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  20سه شنبه  1۲:0۱ - همشهری

 کاهش وابستگی خارجی کشور با تولید نشاسته حفاری

 

https://www.icana.ir/Fa/News-Picture/485426/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/36709/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%81%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%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.hamshahrionline.ir/news/631762/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C


 

 

 

 

1۲4 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 آیین نگارش مکاتبات اداری منتشر شد

 1400مهر  20سه شنبه  10:0۱ - ایسنا

تهران منتشر  هیدانشگا جهادبه گزارش ایسنا، در معرفی این کتاب که از سوی سازمان 

شده آمده است: از میان کانون های پرتولید نوشتار مانند رسانه ها، اینترنت و شبکه های 

اجتماعیِ مجازی توجه به نوشتارهای گسترده اداری به دو دلیل ضروری تر می نماید: 

م این که نخست، نگارش های اداری در اثرگذاری و ماندگاری ارتباطات سازمانی شاخصی بنیادی است و دو

 چنین نگارش هایی باید الگو و معیار درست نویسی در جامعه باشد

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  20سه شنبه  10:06 - برخط نیوز

 )آیین نگارش مکاتبات اداری( منتشر شد

 1400مهر  20سه شنبه  1۱:40 - ایبنا

 آیین نگارش مکاتبات اداری منتشر شد

 

 گردشگری در جهاد دانشگاهی هرمزگان برپایی نخستین دوره آموزشی مدیریت تاسیسات

 1400مهر  20سه شنبه  0۱:۱4 - ایسنا

گفت: موسسه  جهاددانشگاهیسرپرست معاونت فناوری مراکز رشد واحد های فناوری 

هرمزگان به عنوان یک نهاد علمی با بهره گیری از اساتید  دانشگاهی جهادگردشگری 

مجرب دانشگاهی با سوابق کاری بالا دوره آموزشی مدیریت تاسیسات گردشگری را 

 برگزارمی کند

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  20نبه سه ش 12:03 - باز خبر

 برپایی نخستین دوره آموزشی مدیریت تاسیسات گردشگری در جهاد دانشگاهی هرمزگان

https://www.isna.ir/news/1400072013632/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.barkhat.news/art/163402039229/rite-of-writing-administrative-correspondence-was-published
https://www.ibna.ir/fa/naghli/312130/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1
https://www.isna.ir/news/1400072013624/%D8%A8%D8%B1%D9%BE%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-%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%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%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
https://bazkhabar.ir/104787/%D8%A8%D8%B1%D9%BE%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-%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%AA%D8%A7%D8%B3/


 

 

 

 

1۲۱ 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 1400آبان  01شنبه  11:04 - صنعت نیوز

 مزگانآغاز اولین دوره آموزشی مدیریت تأسیسات گردشگری در هر

 

 نمونه سلول بنیادی خون بند ناف در استان مرکزی ذخیره شد ۱۵4

 1400مهر  20سه شنبه  0۱:1۱ - ایرنا

 

استان مرکزی گفت: استان مرکزی فاقد مرکز پیوند اعضا است و  دانشگاهی جهادرئیس 

افراد برای استفاده از ذخیره سلول های بنیادی بند خون باید از امکانات استان های دیگر 

 استفاده کنند

  سایت دیگر: ۵

 1400مهر  20سه شنبه  10:2۱ - خبرگزاری صدا و سیما

 سلول های بنیادی خون بندناف درمان کننده بیماری های سخت درمان

 1400مهر  20سه شنبه  12:3۲ - ایلنا
 ازابتدای سال جاری تا کنون؛

 نمونه سلول بنیادی خون بندناف در استان مرکزی دریافت شد 1۱0ذخیره 

 1400مهر  21چهارشنبه  0۱:۱2 - جهاد دانشگاهی کشور

 نمونه خون بند ناف در استان مرکزی 1۱0ذخیره سازی 

 1400مهر  21چهارشنبه  11:40 - ایسنا

 تاثیر کاهشی کرونا بر آمار ذخیره سازی سلول های بنیادی خون بندناف

 1400آبان  03دوشنبه  11:14 - خبرگزاری علمی و فناوری
 رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی خبر داد

 نمونه خون بند ناف در خراسان جنوبی 230ذخیره 

 

http://sanatnews.ir/detail.asp?lang_id=1&id=244523
https://www.irna.ir/news/84500265/%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3245513/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1142839-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/36780/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400072114631/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%81
http://www.stnews.ir/content/news/99332/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-830-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%81-%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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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

اعلام آمادگی برای پشتیبانی دانش بنیان از توسعه دریامحور، اقتصاد انرژی و گردشگری 

 دریایی در هرمزگان

 1400مهر  20سه شنبه  0۱:06 - جهاد دانشگاهی کشور

هرمزگان، در متن این پیام آمده است: ...  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

واحد استان هرمزگان به عنوان یک نهاد علمی برآمده از بطن  دانشگاهی جهادجهادگران 

انقلاب اسلامی آمادگی آن را دارند تا تمام همت و توان خود در راه رشد و بالندگی علمی 

استان به کار بندند و اطمینان دارند که با عنایت به مفاد کلیدی حکم انتصاب حضرتعالی و تامل جدی و 

اد اقتص"ای کلیدی و راهبردی ابلاغی از سوی ریاست محترم جمهوری با محوریت عالمانه نسبت به ماموریت ه

و با درایت شما و همت و  "صنعت گردشگری"و همچنین ارتقای جایگاه هرمزگان در  "اقتصاد انرژی"، "دریا

 تلاش همه هم استانی های عزیز، پیشرفت و تعالی استان با شتاب هرچه بیشتر محقق خواهد شد

  گر:سایت دی ۳

 1400مهر  20سه شنبه  0۱:3۱ - ایسنا
 رئیس جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان:

 دریامحور، اقتصاد انرژی و گردشگری دریایی هرمزگان آماده ایمبرای پشتیبانی دانش بنیان از توسعه 

 1400مهر  20سه شنبه  11:4۲ - رکنا

 برای پشتیبانی دانش بنیان از توسعه دریامحور، اقتصاد انرژی و گردشگری دریایی هرمزگان آماده ایم

 1400مهر  20سه شنبه  11:42 - برباز خ
 رئیس جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان:

 برای پشتیبانی دانش بنیان از توسعه دریامحور، اقتصاد انرژی و گردشگری دریایی هرمزگان آماده ایم

 

 رتبه دوم سردبیر خبرگزاری ایسنا منطقه کردستان جشنواره رسانه ای پینووس

 1400مهر  20سه شنبه  0۱:01 - جهاد دانشگاهی کشور

http://jdhor.acecr.ac.ir/fa/news/36703/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/00061788515/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-52/729013-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
https://bazkhabar.ir/104783/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7/
http://acecr.ac.ir/fa/news/36702/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%88%D8%B3-
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کردستان، آیین اختتامیه دومین دوره جشنواره  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

ن گردشگری، اقتصاد ورزش با حضور جمعی از خبرنگاران و با همت کمیسیو "پینووس"

 و اتاق بازرگانی استان کردستان برگزار شد

 

 با روغن گلرنگ چربی بسوزانید

 1400مهر  20سه شنبه  02:01 - خبرگزاری صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی ، مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 

خراسان جنوبی با اشاره به این که گلرنگ را با نام هایی چون کافشه،  جهاددانشگاهی

خسک دانه، کاجره، کازیره، قرطم، عصفر و احریض نیز می شناسند گفت: طبیعت گیاه 

 رد و از گل های آن به جای زعفران در رنگ غذا استفاده می شودگرم و خشک است، خاصیت مسهلی دا

 

 اختتامیه پویش هم بازی سلام در لرستان برگزار شد + عکس

 1400مهر  20سه شنبه  0۲:2۲ - ایکنا

مهرماه  1۱به گزارش ایکنا از لرستان، آیین اختتامیه پویش هم بازی سلام عصر دوشنبه، 

با رعایت پروتکل های بهداشتی، به همت سازمان دانشجویان معاونت فرهنگی 

 لرستان در پارک ارم خرم آباد برگزار شد هاددانشگاهیج

 

http://www.iribnews.ir/fa/news/3245301/%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B1%D9%86%DA%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/4004145/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
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 گیاهان، منبع اصلی تولید ترکیبات معطر/ تأثیر رایحه های گیاهی بر سلامت جسم و روح

 1400مهر  20سه شنبه  0۲:02 - ایسنا

، این پیغام های دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی 

ذاشته و باعث کاهش استرس، دریافت شده توسط مغز، بر جسم و روح انسان تأثیر گ

اضطراب، مشکلات روحی و روانی، رفع دردهای عضلانی و رماتیسم، برطرف کردن اختلالات 

 گوارشی و بسیاری از بیماری های جسمی و روحی می شوند

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  20سه شنبه  0۲:41 - آقای خبر

 گیاهان، منبع اصلی تولید ترکیبات معطر/ تأثیر رایحه های گیاهی بر سلامت جسم و روح

 1400مهر  20سه شنبه  10:۱۱ - باشگاه خبرنگاران

 گیاهان، منبع اصلی تولید ترکیبات معطر هستند/ تأثیر رایحه های گیاهی بر سلامت جسم و روح

 1400مهر  20سه شنبه  1۱:42 - خوزنا

 ید ترکیبات معطرگیاهان، منبع اصلی تول

 1400مهر  20سه شنبه  16:20 - الف

 گیاهان، منبع اصلی تولید ترکیبات معطر هستند/ تأثیر رایحه های گیاهی بر سلامت جسم و روح

 1400مهر  23جمعه  0۱:31 - پانا

 تأثیر رایحه های گیاهی بر سلامت جسم و روح

 1400مهر  23جمعه  13:0۲ - نیوز راٰ  شهرآ

 تاثیر عطر گیاهان بر جسم و روح

 

 خلاقیت و رشد کودکان هستند والدین زمینه ساز

 1400مهر  1۱دوشنبه  21:00 - ایسنا

https://www.isna.ir/news/1400072013484/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1
https://aghayekhabar.ir/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D8%B1-%D8%AA/
https://www.yjc.news/fa/news/7926303/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%AD
http://www.khoozna.ir/view-118991-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%D8%B7%D8%B1.html
http://www.alef.ir/news/4000720095.html
http://www.pana.ir/news/1222430
https://shahraranews.ir/fa/news/83710/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%AD
https://www.isna.ir/news/1400071913376/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF


 

 

 

 

1۲۱ 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

قم در گفت وگو با ایسنا در رابطه  دانشگاهی جهادعلی حسینی، سرپرست معاون آموزشی 

با اهداف کارگاه مادر و کودک عنوان کرد: برگزاری این کارگاه دو هدف کوتاه مدت و بلند 

 مدت را به همراه داشت

 

 بازدید اعضای کمیسیون تحقیقات مجلس از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی

 1400هر م 1۱دوشنبه  12:03 - ایسنا

در این بازدید از مرکز واحدهای الکترونیکی خواجه نصیر در زمینه تولید پمپ های برقی 

درون چاهی، پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی، مرکز اصلاح نژاد دام های سنگین، مرکز 

 ملی ذخایر ژنتیکی و پژوشکده گیاهان دارویی و 

 

 انتصاب سرپرست معاونت های آموزشی و پژوهشی جهاددانشگاهی مازندران

 1400مهر  1۱دوشنبه  1۲:۱6 - جهاد دانشگاهی کشور

د رضا شافعیان رییس مازندران، مهندس محم جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

مازندران طی احکامی دکترسید مرتضی ساداتی را به سرپرستی معاونت  جهاددانشگاهی

مازندران و فاطمه قلی زاده را به سرپرستی معاونت پژوهشی  جهاددانشگاهیآموزشی 

 مازندران منصوب کرد جهاددانشگاهی

 

https://www.isna.ir/news/1400071913321/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/36697/%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-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%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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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

دستاوردهای جهاددانشگاهی موجب امید برای آینده کشور است/ تاکید بر حمایت بیشتر از 

 این نهاد

 1400مهر  1۱دوشنبه  1۲:2۱ - دانشگاهی کشور جهاد

، رییس و اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 جهاددانشگاهیفناوری مجلس شورای اسلامی با همراهی دکتر حمیدرضا طیبی رییس 

تحقیقاتی  مهرماه( در سفر به استان البرز با بازدید از مجتمع 1۱صبح امروز )دوشنبه 

 در جریان آخرین دستاوردهای این نهاد قرار گرفتند جهاددانشگاهیشهدای 

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  1۱دوشنبه  21:3۱ - روزنامه بازار کار
 یون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در بازدید از پارک علم و فناوری البرز اعلام کرد؛رئیس کمیس

 میلیارد تومان افزایش یافت 4200بودجه حوزه پژوهش و فناوری کشور 

 

 اعلام فراخوان چهارم طرح مجیر دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی

 1400مهر  1۱دوشنبه  1۲:02 - هاد دانشگاهی کشورج

، نظر به استمرار همه گیری ویروس کرونا و جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

و در جهت  جهاددانشگاهیموافقت دکتر سید سعید هاشمی رییس دانشگاه علم و فرهنگ 

طرح مجیر ایفای نقش و پرداختن به مسئولیت های اجتماعی دانشگاه، نوبت چهارم 

)صندوق حمایت از دانشجویان متأثر از شیوع ویروس کرونا(، به منظور جلوگیری از مشکلات احتمالی اقتصادی 

 دانشجویان و فشار اقتصادی به خانواده های آن ها، در این دانشگاه اجرا می شود

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  20سه شنبه  0۲:46 - ایسنا

 اجرای طرح مجیر با هدف حمایت از دانشجویان متأثر از شیوع ویروس کرونا

http://acecr.ac.ir/fa/news/36696/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%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-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/348542/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%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%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-4200-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://acecr.ac.ir/fa/news/36695/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-quot-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%B1-quot-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%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
https://www.isna.ir/news/1400072013497/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
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 1400مهر  20سه شنبه  02:30 - دانشکده فنی و حرفه ای

 مجله وب پژوهی دانشگاه علم و فرهنگ

 

 برگزاری آیین پایانی دومین جشنواره شعر دانشجویی

 1400مهر  1۱دوشنبه  16:32 - ایسنا

نقیضه نویسی ادبیات کهن، شعرخوانی معاصر، خوانش متون ادبی کهن و نقد و معرفی 

مجموعه اشعار، از دیگر بخش های جنبی جشنواره بوده است که به همت اداره کل امور 

و با مشارکت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی  دانشگاهی جهادراهبری معاونت فرهنگی 

 کشور برگزار می شود

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  20سه شنبه  0۱:26 - ایکنا

 آیین اختتامیه دومین جشنواره شعر دانشجویی برگزار می شود

 

 حاجی پور خبر داد:

 صنعتی شهدای جهاد دانشگاهی -بازدید اعضای کمیسیون آموزش از مجتمع تحقیقاتی

 1400مهر  1۱دوشنبه  16:22 - خانه ملت

رضا حاجی پور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، در تشریح برنامه امروز 

مهرماه( کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس که بازدید از مجتمع  1۱)دوشنبه، 

https://tvu.ac.ir/fa/content/583109
https://www.isna.ir/news/1400071913267/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/4004158/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%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%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%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.icana.ir/Fa/News/485379/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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بود، عنوان کرد: در جریان این بازدید ابتدا از پمپ درون چاهی نفت )  دانشگاهی جهادتحقیقاتی شهدای 

sSR رکز ماشین های الکترونیکی واحد خواجه نصیر بازدید به عمل آمد(، م 

  سایت دیگر: ۳

 1400مهر  1۱دوشنبه  21:۱۱ - تریبون
 حاجی پور خبر داد:

 اد دانشگاهیصنعتی شهدای جه -بازدید اعضای کمیسیون آموزش از مجتمع تحقیقاتی

 1400مهر  20نبه سه ش 11:33 - مجلس شورای اسلامی

 صنعتی شهدای جهاد دانشگاهی -بازدید اعضای کمیسیون آموزش از مجتمع تحقیقاتی

 1400مهر  20سه شنبه  16:06 - خبرگزاری دفاع مقدس

 صنعتی شهدای جهاد دانشگاهی -تصاویر/ بازدید اعضای کمیسیون آموزش از مجتمع تحقیقاتی

 

 بازدید معاون هماهنگی و امور مجلس از سازمان جهاد دانشگاهی تهران

 1400مهر  1۱دوشنبه  16:11 - هاد دانشگاهی کشورج

تهران، پیرو دعوت این سازمان از معاون هماهنگی و  دانشگاهی جهادبه گزارش سازمان 

امور مجلس شورای اسلامی، دکتر مهدی باصولی ، به همراه دکتر کاوه لطفی کیا مدیر 

ور واحدها، پژوهشکده برنامه ریزی و نظارت راهبردی و مهندس عباس ناصری مدیر کل ام

در محل این سازمان  دانشگاهی جهادها، سازمان ها و مراکز از مدیران حوزه معاونت هماهنگی و امور مجلس 

 حضور یافتند

 

نشست مشترک نماینده مجلس با مسئولان جهاد تهران برای بررسی ظرفیت های همکاری 

 در منطقه دورود و ازنا

https://www.iran3bn.com/fa/tiny/news-15168
https://www.parliran.ir/majles/fa/Content/articles-6739/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C--%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-1400072011281
https://defapress.ir/fa/news/483397/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://teh.acecr.ac.ir/fa/news/36692/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%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
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 1400مهر  1۱دوشنبه  16:11 - رجهاد دانشگاهی کشو

تهران، در این نشست صمیمی که با هدف بررسی  دانشگاهی جهادبه گزارش سازمان 

توانمندی ها و ظرفیت همکاری های مشترک در راستای کمک به توسعه و ایجاد اشتغال 

دانش بنیان در سطح شهرستان های دورود و ازنا برگزار شد درباره مباحثی چون احداث 

د صنعتی استخراج مواد موثره و عرقیجات گیاهی، احداث آزمایشگاه کشت بافت و گلخانه پرورش گیاهان واح

 پایه رویشی و اجرای طرح تولید ماهی سالم در مزارع پرورش ماهی بحث و تبادل نظر شد

 

 سرباز امریه جهاد واحد تهران ۱۱برگزاری مراسم تقدیر از 

 1400مهر  1۱دوشنبه  16:11 - جهاد دانشگاهی کشور

 جهادتهران، دکتر مسعود کمبرانی رئیس سازمان  دانشگاهی جهادبه گزارش سازمان 

 دانشگاهی جهادسازمان  تهران، مهندس حمید هاشمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاهی

 تهران در این مراسم حضور داشتند

 

اومت، در گفت بررسی و تحلیل ادبیات داستانی ضد جنگ و شعر دفاع مقدس در سنگر مق

 وگوی زنده اینستاگرامی

 1400مهر  1۱دوشنبه  1۱:۱6 - جهاد دانشگاهی کشور

تهران،  جهاددانشگاهیتهران، سازمان  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

روز نخست از  2تهران طی  دانشگاهی جهادمرکز آفرینش های هنری دانشجویان سازمان 

 هفته دفاع مقدس، ادبیات داستانی و شعر دفاع مقدس را به بحث و بررسی خواهد گذاشت

http://teh.acecr.ac.ir/fa/news/36693/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7
http://teh.acecr.ac.ir/fa/news/36694/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://teh.acecr.ac.ir/fa/news/36691/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 یی دهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایرانانتصاب مدیر اجرا

 1400مهر  1۱دوشنبه  1۱:۱6 - ی کشورجهاد دانشگاه

تهران،  جهاددانشگاهیطی حکمی از سوی دکتر جمال رحیمیان معاون فرهنگی سازمان 

مدیر اجرایی دهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به  "دکتر رضا فرید زاده به عنوان

 منصوب شد  "دانشجویان ایران 

 

 رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

 اکنون جبهه جنگ پارک های علم و فناوری ما هستند

 1400مهر  1۱دوشنبه  1۱:۱۱ - ایسنا

در کرج،  دانشگاهی جهادعلیرضا منادی سفیدان در بازدید از مجتمع تحقیقاتی شهدای 

 دانشگاهی جهادگفت: یکی از برنامه های مجلس در زمینه حمایت از پژوهش حمایت از 

 است

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  1۱دوشنبه  1۱:۱2 - برخط نیوز

 اکنون جبهه جنگ پارک های علم و فناوری ما هستند

 

http://teh.acecr.ac.ir/fa/news/36690/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%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%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%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
https://www.isna.ir/news/1400071913232/%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/163395522317/the-battlefields-are-now-our-science-and-technology-parks
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 رییس پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاددانشگاهی منصوب شد

 1400مهر  1۱دوشنبه  1۱:۱0 - جهاد دانشگاهی کشور

، دکتر طیبی رییس این نهاد طی حکمی جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

کترسیدمحمد طباطبایی قمی را برای مدت دو سال به عنوان رییس پژوهشکده توسعه د

 منصوب کرد جهاددانشگاهیتکنولوژی 

 

 در پارک کرمانشاه "توسعه برند و ارتقا فروش"برگزاری رویداد صندلی تجربه با عنوان 

 1400مهر  1۱دوشنبه  1۱:4۱ - جهاد دانشگاهی کشور

کرمانشاه، مرکز نوآوری و  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری 

شتابدهی از برنامه شتابدهی کسب و  شتابدهی پارک علم و فناوری کرمانشاه، در فاز

کارهای فناورانه جوانان استان کرمانشاه، مبادرت به برگزاری رویداد صندلی تجربه با عنوان 

 نمود "توسعه برند و ارتقا فروش "

 

 نیمی از درمان زوج های نابارور کشور توسط جهاد دانشگاهی انجام می شود

 1400مهر  1۱دوشنبه  1۱:42 - ایسنا

 جهادمهرماه در بازدید از مجتمع تحقیقاتی شهدای  1۱حمیدرضا طیبی روز دوشنبه 

در کرج که با حضور اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ضورت گرفت،  دانشگاهی

در  دانشگاهی جهاداشاره و تصریح کرد:  دانشگاهی جهادبه برخی دستاوردهای چهل ساله 

http://acecr.ac.ir/fa/news/36689/%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-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%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%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87
http://ksh.acecr.ac.ir/fa/news/36688/%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%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-quot-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-quot-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://www.isna.ir/news/1400071913221/%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 

 

 

 

126 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

طول این چهل سال در زمینه های مختلفی از جمله صنایع دفاعی، الگوسازی علم و فناوری و تجاری سازی 

 ، فرهنگ و آموزش و اشتغال آفرینی، فعالیت های خوبی انجام داده استآن، انتقال موفق فناوری

 

 در یک همکاری مشترک معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی و واحد آموزش کانون البرزاجرا شد ؛

 برگزاری دو وبینار آموزشی به مناسبت هفته ی ملی کودک

 0014مهر  1۱دوشنبه  1۱:34 - کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان

، در بخش بعدی به شکل ویژه به دانشگاهی جهاداین عضو کارگروه آسیب های اجتماعی 

آسیب های کودکان پرداخته و خستگی ناشی از رعایت دستورالعمل ها، ناخرسندی 

کودکان، شرکت اجباری آنان در کارگاه ها و کلاس های مجازی و نداشتن تفریح با خیال 

خواند و از مربیان خواست در چنین شرایطی احساسات خود را کنترل و  راحت را از مهم ترین این موارد

مدیریت کرده و احساسات مختلف کودکان از جمله ترس و اضطراب را شناسایی و با فعالیت های مناسب 

 جایگزین در جهت رفع آن تلاش کنند

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  22پنجشنبه  0۱:1۱ - شهروند البرز
 در یک همکاری مشترک معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی و واحد آموزش کانون البرزاجرا شد ؛

 برگزاری دو وبینار آموزشی به مناسبت هفته ی ملی کودک

 

 مدیرکل ورزش وجوانان لرستان در ستاد ساماندهی امورجوانان استان:

https://www.kanoonnews.ir/news/308469/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9
http://www.shahrvandalborz.com/fa/news/38070/
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سمن در حوزه ورزش  ۷4ون شغل پایدار با اجرای طرح منش در لرستان / تاکن ۱44ایجاد 

 وجوانان استان ثبت شده است

 1400مهر  1۱دوشنبه  14:۱۱ - خبرگزاری برنا

او با بیان اینکه تعامل بسیار خوبی بین اداره کل ورزش وجوانان لرستان وجهت دانشگاهی 

و با همکاری اداره کل ورزش  دانشگاهی جهادت ، افزود:چندین طرح توسط ایجاد شده اس

 انجام گرفته است  "طرح منش"وجوانان استان در حوزه جوانان مانند 

 

 اهی همدانانتصاب سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگ

 1400مهر  1۱دوشنبه  14:4۱ - جهاد دانشگاهی کشور

واحد همدان، طی حکمی از سوی دکتر محمدعلی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

، سید میلاد باقری جهاددانشگاهیوسسه آموزش عالی و علمی کاربردی گودرزی رئیس م

واحد همدان از تاریخ  دانشگاهی جهادبه عنوان سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی 

 به مدت شش ماه منصوب شد  1400مهرماه  11

 

 سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی مازندران منصوب شد

 1400مهر  1۱دوشنبه  14:26 - جهاد دانشگاهی کشور

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1245278
http://hmd.acecr.ac.ir/fa/news/36681/%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%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-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://mzn.acecr.ac.ir/fa/news/36679/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%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-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
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مازندران، مهندس محمد رضا شافعیان رئیس  دانشگاهی جهادومی به گزارش روابط عم

مازندران، طی ابلاغی، دکترسید مرتضی ساداتی را به سمت سرپرست  دانشگاهی جهاد

 مازندران منصوب کرد دانشگاهی جهادمعاونت آموزشی 

  سایت دیگر: ۳

 1400مهر  20سه شنبه  11:41 - ایسنا

 سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی مازندران منصوب شد

 1400مهر  20سه شنبه  14:۱3 - سبز البرز

 سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی مازندران منصوب شد

 1400مهر  21چهارشنبه  0۱:32 - پیام مازند

 نشگاهی مازندران منصوب شدسرپرست معاونت آموزشی جهاد دا

 

 کتاب نکونامه پارسی وارد بازار نشر شد

 1400مهر  1۱دوشنبه  14:1۱ - شگاهی کشورجهاد دان

استان مرکزی؛ کتاب نکونامه پارسی تالیف دکتر  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 جهاددانشگاهیوحید علی بیگی سرهالی و دکتر زینب نوروزی و توسط سازمان انتشارات 

 استان مرکزی به چاپ رسید

 

 فراخوان یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران

 1400مهر  1۱دوشنبه  13:4۱ - ایرنا

https://www.isna.ir/news/1400072013774/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%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-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://sabzalborz.ir/2021/10/12/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%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-%D9%85%D8%A7/
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/234947/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%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-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/36678/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84500542/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%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%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%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


 

 

 

 

12۱ 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

تهران، دانشجویان  دانشگاهی جهادبه گزارش روز دوشنبه ایرنا از معاونت فرهنگی سازمان 

، دولتی، آزاد اسلامیدانشگاه های سراسر کشور اعم از پزشکی و غیرپزشکی در دانشگاه های 

پیام نور، جامع علمی کاربردی، تربیت مدرس، شاهد، امام حسین)ع(، امام صادق)ع(، 

فرصت  1400آبان  10فرهنگیان، تربیت دبیر شهید رجایی، هنر، سوره و غیره برای شرکت در این فراخوان تا 

 fagdrEtatafsnrarlدرس ایمیل دارند با مراجعه به سازمان های ذی ربط یا ارسال تصویر کارت ملی به آ

  سایت دیگر: ۱۱

 1400مهر  1۱دوشنبه  1۱:2۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 فراخوان ثبت نام یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری اعلام شد

 1400مهر  1۱نبه دوش 16:0۲ - خبرگزاری دفاع مقدس

 فراخوان ثبت نام یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان

 1400مهر  1۱دوشنبه  16:20 - خبرگزاری دانشجو

 فراخوان ثبت نام یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان اعلام شد

 1400مهر  1۱دوشنبه  16:20 - خبرگزاری صدا و سیما

 شجویانفراخوان اعطای تندیس فداکاری به دان

 1400مهر  1۱دوشنبه  16:36 - خبرگزاری مهر

 جویاناعلام فراخوان یازدهمین آئین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانش

 1400مهر  1۱دوشنبه  1۲:0۱ - ایسنا

 "یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان"اعلام فراخوان ثبت نام 

 1400مهر  1۱دوشنبه  1۲:42 - آریا

 فراخوان اعطای تندیس فداکاری به دانشجویان

 1400مهر  20سه شنبه  2:030 - باشگاه خبرنگاران

 اعلام فراخوان یازدهمین آئین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان

 1400مهر  20ه شنبه س 02:33 - آنا
 سازمان جهاد دانشگاهی اعلام کرد؛

 فراخوان ثبت نام یازدهمین آئین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان

 1400مهر  20سه شنبه  11:02 - پرتال دانشگاهی

 فراخوان یازدهمین آئین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان اعلام شد

 1400مهر  20سه شنبه  12:20 - وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

 "یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان"اعلام فراخوان ثبت نام 

 1400مهر  20سه شنبه  13:0۲ - ایلنا

http://acecr.ac.ir/fa/news/36686/%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-%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%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://defapress.ir/fa/news/483222/%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-%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%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://snn.ir/fa/news/969797/%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-%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%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3245015/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%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%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/5325151/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A6%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%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400071913292/%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-%D9%86%D8%A7%D9%85-%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%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.aryanews.com/News/20211011170223117/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.news/fa/news/7925974/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A6%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%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.ana.press/news/613781/%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-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A6%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%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.unp.ir/news/university/university-news/93056
https://behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%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-%22%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%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%22
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1142846-%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-%D9%86%D8%A7%D9%85-%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%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

1۱0 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 اعلام فراخوان ثبت نام یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان

 1400مهر  20سه شنبه  13:2۱ - خبرگزاری فارس

دهمین آیین اعطای رویداد ملی فرهنگی حضور داوطلبانه دانشجویان در دفاع از کشور/ فراخوان ثبت نام یاز

 تندیس ملی فداکاری دانشجویان

 1400مهر  20سه شنبه  13:36 - برخط نیوز

فراخوان ثبت نام )یازدهمین آیین اعطای  -رویداد ملی فرهنگی حضور داوطلبانه دانشجویان در دفاع از کشور 

 تندیس ملی از خودگذشتگی دانشجویان(

 1400مهر  20سه شنبه  1۱:24 - خبرنامه دانشجویان ایران

 فراخوان ثبت نام یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان

 1400مهر  30جمعه  13:04 - دانشگاه بوعلی سینا
 ویژه دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور؛

 منتشر شد "دهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویانیاز"فراخوان ثبت نام 

 

 مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد:

برگزاری پنج دوره آموزشی پیرامون مفاهیم بازآفرینی شهری توسط اداره کل راه و 

 شهرسازی استان تهران و جهاد دانشگاهی

 1400مهر  1۱دوشنبه  13:42 - گاه خبری وزارت راه و شهرسازیپای

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی )تهران(ْ خلیل محبت خواه مدیرکل راه و 

شهرسازی استان تهران با اشاره به عناوین برگزارشده آموزش بازآفرینی شهری گفت: این 

گزار شده است که دفتر اول با عنوان آموزشها در قالب پنج دفتر طی دو سال اخیر بر

 محور برگزار شد ۲فعالیت کلان بازآفرینی شهری با تاکید بر مسکن در "

 

 ش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بابل منصوب شدسرپرست مرکز آموز

https://farsnews.ir/news/14000720000478/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%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%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.barkhat.news/social/163403298330/national-cultural-event-of-students-voluntary-presence-in-defense-of-the-country-call-for-registration-11th-national-statue-of-student-sacrifice-award-ceremony
https://iusnews.ir/fa/news-details/410609/%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-%C2%AB%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%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%C2%BB/
https://basna.ir/fa/news/5585/%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-%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%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://news.mrud.ir/news/98868/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%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-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87


 

 

 

 

1۱1 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 1400مهر  1۱دوشنبه  13:41 - جهاد دانشگاهی کشور

مازندران، مهندس محمد رضا شافعیان رئیس  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

مازندران، طی ابلاغی سیده زینب تقوی را به سمت سرپرست مرکز آموزش  دانشگاهی جهاد

 بابل، منصوب کرد دانشگاهی جهادعلمی کاربردی 

  سایت دیگر: ۳

 1400مهر  20سه شنبه  11:44 - سناای

 انتصاب سرپرست معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی مازندران

 1400مهر  20سه شنبه  14:2۱ - سبز البرز

 انتصاب سرپرست معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی مازندران

 1400مهر  21چهارشنبه  0۱:32 - پیام مازند

 سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بابل منصوب شد

 

 رئیس هیات مدیره کانون کشوری انجمن های صنفی مترجمان کشور خبر داد؛

 (SISامضاء تفاهم نامه همکاری کانون کشوری انجمن های صنفی مترجمان کشور و )

 1400مهر  1۱دوشنبه  13:2۱ - ایبنا

محمد رضا اربابی، رئیس هیات مدیره کانون کشوری انجمن های صنفی مترجمان کشور 

در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا( ، درباره همکاری این کانون با مرکز 

( با SIy) دانشگاهی جهادبیان کرد: مرکز اطلاعات علمی  دانشگاهی جهاداطلاعات علمی 

ده خدمات ترجمه، وارد حوزه ترجمه شده است؛ بنابراین در ادامه همکاری های سال طراحی سایت ارائه دهن

 گذشته، تفاهم نامه مشترک بین این مرکز با کانون کشوری انجمن مترجمان در چند محور، منعقد شده است

http://mzn.acecr.ac.ir/fa/news/36677/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%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%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400072013777/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%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/2021/10/12/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4/
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/234948/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%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%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.ibna.ir/fa/shortint/312029/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-sid


 

 

 

 

1۱2 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 

 ایجاد کمیته ای در کمیسیون فرهنگی مجلس برای تامین نیازهای صنایع فرهنگی خلاق

 1400مهر  1۱دوشنبه  13:1۱ - جهاد دانشگاهی کشور

، حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی رییس کمیسیون جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

مهرماه ضمن حضور درپارک ملی علوم و فناوری های نرم و  1۱فرهنگی مجلس امروز 

از بخش ها و قسمت های مختلف این پارک همچون بخش  جهاددانشگاهیصنایع فرهنگی 

 بی تیک، نمایه پردازان پندار، سنا ایده آفرین و 

 

 طرح مهارت آموزی سربازان مازندرانی اجرا شد

 1400مهر  1۱دوشنبه  13:11 - جهاد دانشگاهی کشور

مازندران، محمدرضا ییلاقی درخصوص اجرای  دانشگاهی ادجهبه گزارش روابط عمومی 

برنامه سرباز مهارت در استان مازندران، گفت : پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری درباره 

اهمیت آموزش جوانان و بهینه سازی ایام مقدس سربازی و توانمندی جوانان کشور، 

سرباز مهارت در استان کرده است که نتایج بسیار  دستگاه ورزش و جوانان اقدام به برنامه ریزی و اجرای طرح

 خوبی نیز حاصل شد

 

 حضور تیم علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد به عنوان منتخب خراسان رضوی

http://acecr.ac.ir/fa/news/36673/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://mzn.acecr.ac.ir/fa/news/36674/%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%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AF


 

 

 

 

1۱3 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 1400مهر  1۱دوشنبه  12:30 - جهاد دانشگاهی کشور

خراسان رضوی، تیم خانم های مرکز که  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

ل جاری به عنوان قهرمانی چهارمین دوره مسابقات گفتمان دانشجویی مراکز مردادماه سا

علمی کاربردی واحد خراسان رضوی دست پیدا کرد، به عنوان تیم منتخب خراسان رضوی 

مهارت، کارآفرینی و “در چهارمین دوره مسابقات مناظرات دانشجویی مراکز علمی کاربردی کشور با موضوع 

 بانی استان البرز برگزار می شود، حضور خواهد یافتکه به میز” جهش تولید

 

 فصل توسعه مشاغل خانگی در استان ها

 1400مهر  1۱وشنبه د 12:30 - همشهری

، در دانشگاهی جهادبراین اساس هم بود که طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، با همکاری 

استان کشور درحال اجراست؛ طرحی که اهدافی ازجمله: فرهنگ سازی و ترویج مشاغل  31

خانگی در سراسر کشور، استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی برای ایجاد اشتغال پایدار و 

داشتغالی متقاضیان ورود به بازارکار، بهبود معیشت و افزایش رفاه خانوار، اتصال صاحبان کسب مولد، خو

وکارهای خانگی به بازارهای هدف و بنگاه های پیشران، افزایش سهم مشاغل خانگی در اقتصاد مناطق و بهره 

یفی محصولات خانگی را گیری از فناوری های نو و جلب مشارکت واحدهای فناور و نوپا در ارتقای کمی و ک

 دنبال می کند

  سایت دیگر: 0

 1400مهر  1۱دوشنبه  14:11 - روزنامه بازار کار

 فصل توسعه مشاغل خانگی در استان ها

 1400مهر  20سه شنبه  12:33 - معاونت امور زنان و خانواده

 فصل توسعه مشاغل خانگی در استان ها

 1400مهر  20سه شنبه  12:۱0 - خبر یزد

 فصل توسعه مشاغل خانگی در استان ها

 1400مهر  21چهارشنبه  10:02 - پیام مازند

 فصل توسعه مشاغل خانگی در استان ها

http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/36672/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://www.hamshahrionline.ir/news/631505/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/348523/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://women.gov.ir/fa/news/15226/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://www.yazd-online.ir/Fa/News/212586/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/235013/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7


 

 

 

 

1۱4 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 

 س اقتصادی تاکید کردکارشنا

 توسعه مشاغل خانگی با جایگزینی فروش تضمینی به جای خرید تضمینی

 1400مهر  1۱دوشنبه  11:3۱ - ایسنا

در طرح توسعه ملی مشاغل خانگی باید  جهاددانشگاهیاین کارشناس با تاکید بر اینکه 

علاوه بر آموزش های مهارتی، آموزش شبکه سازی فروش را نیز مورد توجه قرار دهد، ادامه 

داد: آموزش در زمینه قوانین صنفی، کارآفرینی و روان شناسی سازمانی نیز از عوامل 

 ستموفقیت در بازار کار ا

 

 چهارصد و پنجاه و سومین شورای علمی جهاددانشگاهی با دو دستور جلسه برگزار شد

 1400مهر  1۱دوشنبه  11:02 - جهاد دانشگاهی کشور

 ، چهارصد و پنجاه و سومین شورای علمیجهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

بررسی سیاست ها و اهداف "با حضور اکثریت اعضا و با دو دستور جلسه  جهاددانشگاهی

 "جهاددانشگاهیحوزه تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان در برنامه توسعه هفتم 

 تشکیل شد "جهاددانشگاهیبررسی سیاست ها و اهداف حوزه فرهنگی در برنامه توسعه هفتم "و 

 

https://www.isna.ir/news/1400071912867/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://acecr.ac.ir/fa/news/36668/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


 

 

 

 

1۱۱ 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 گرامیداشت یاد یکی از فعالان برجسته عرصه فرهنگی و دانشگاهی کشور

 1400مهر  1۱دوشنبه  11:00 - ایسنا

در جریان انقلاب اسلامی، با سابقه ای که در فعالیت ها و انجمن های اسلامی دانشجویان 

سیاسی در جایگاه های مختلف از در قبل از انقلاب داشت، در شکل گیری هسته های 

جمله سازماندهی دانشجویان پیرو خط امام)ره( در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، انقلاب 

، راه اندازی حزب جمهوری اسلامی و تأسیس دفاتر استانی این حزب، نخست دانشگاهی جهادفرهنگی، تأسیس 

ندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بخصوص وزیری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تشکیل هسته مرکزی فرما

 در شهر کاشان و تشکیل و تأسیس و توسعه نهادهای امنیتی، نقشی مؤثر و ویژه ایفا کرد

  سایت دیگر: ۳

 1400مهر  1۱دوشنبه  1۱:4۱ - آفتاب نیوز

 بزرگداشت محسن شیخ پور قاسمی |تصاویر

 1400مهر  22پنجشنبه  13:4۱ - ایرنا

 درباره محسن شیخ پور

 1400مهر  23جمعه  01:۱2 - قم پرس

 دانشنامه درباره محسن شیخ پور

 

 کتاب جنین شناسی پزشکی ویژه مامائی منتشر شد

 1400مهر  1۱دوشنبه  10:۱0 - جهاد دانشگاهی کشور

استان مرکزی؛ کتاب جنین شناسی پزشکی ویژه  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

استان  جهاددانشگاهیمامائی به ترجمه و تدوین مهدی مالمیر توسط سازمان انتشارات 

 مرکزی وارد بازار نشر شد

https://www.isna.ir/news/1400071912808/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://aftabnews.ir/fa/news/731613/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84504254/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://qumpress.ir/fa/news/354911/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://acecr.ac.ir/fa/news/36665/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


 

 

 

 

1۱6 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 

 ایسنای قم در نشستی بررسی می کند

 موسیقی حرام و غیر مجاز، چگونه تعیین می شود؟ از فقه تا رسانه ملی

 1400مهر  1۱دوشنبه  10:3۲ - ایسنا

ضمنا این نشست برای استفاده علاقه مندان به صورت زنده از طریق سامانه امجد 

... خبرگزاری ایسنای قم در راستای تبیین  tffi//:artadقم به نشانی  جهاددانشگاهی

و اندیشه می  الگوهای فرهنگی و هنری اقدام به برگزاری نشست در قالب کافه فرهنگ

 کند

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  1۱دوشنبه  10:۱2 - برخط نیوز

 موسیقی حرام و غیر مجاز، چگونه تعیین می شود؟ از فقه تا رسانه ملی

 1400مهر  1۱دوشنبه  2:0۲1 - ایکنا

 نشست ماهیت شناسی موسیقی حرام و غیرمجاز از فقه تا رسانه ملی برگزار می شود

 

 :یک مسئول عنوان کرد

پیگیری اختلاف اوقاف و کسبه بازار اراک در محاکم قضایی/اقدام برای افزایش شاخص بهره 

 وری موقوفات

 1400مهر  1۱دوشنبه  10:2۱ - ایسنا

https://www.isna.ir/news/1400071912763/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C
https://www.barkhat.news/art/16339367425/how-is-forbidden-and-unauthorized-music-determined-from-jurisprudence-to-national-media
https://iqna.ir/fa/news/4003924/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%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://www.isna.ir/news/1400071912749/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%88-%DA%A9%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C
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 جهادحجت الاسلام عبدالله واحدی در جریان بازدید از بخش های مختلف مجموعه 

استان مرکزی و خبرگزاری ایسنا، با اشاره به رویکردهای جدید اداره کل اوقاف  دانشگاهی

و امور خیریه استان اظهار کرد: یکی از سیاست های کلان سازمان اوقاف حمایت از طرح 

 های دانش بنیان است چراکه این طرح ها رفع خلاءها و نیازهای کشور را در دستور کار خود قرار می دهند

 

 راه اندازی مرکز مشاوره خدمات کارآفرینی در جهاددانشگاهی استان کردستان

 1400مهر  1۱دوشنبه  0۱:24 - جهاد دانشگاهی کشور

مجوز هفتمین مرکز مشاور خدمات کارآفرینی از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 استان کردستان صادر شد  جهاددانشگاهین به استان کردستا

 

 افزایش شانس باروری با کمک سلول های بنیادی خون قاعدگی

 1400مهر  1۱دوشنبه  0۱:22 - سینا

از افزایش شانس باروری بانوان با کمک سلول  دانشگاهی جهادپژوهشگاه ابن سینای رئیس 

های بنیادی خون قاعدگی خبر داد و گفت: بانوانی که تخمدان ضعیفی دارند یا نزدیک به 

 سن یائسگی هستند برای حفظ باروری شان می توانند از این روش درمانی استفاده کنند

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  1۱دوشنبه  12:1۱ - نشگاهی کشورجهاد دا

 دستاوردهای پژوهشگاه ابن سینای جهاددانشگاهی برای درمان آندومتریوز و افزایش شانس باروری

http://krd.acecr.ac.ir/fa/news/36658/%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%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%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-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://sinapress.ir/news/122908
http://acecr.ac.ir/fa/news/36670/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C
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 انعقاد قرارداد همکاری جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان با شهرداری اصفهان

 1400مهر  1۱دوشنبه  0۱:1۱ - جهاد دانشگاهی کشور

صنعتی اصفهان، قرارداد معاونت پژوهشی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

صنعتی اصفهان به منظور انجام طرح شناسایی و تحلیل ذینفعان و تدوین  جهاددانشگاهی

ن فرهنگی اجتماعی، ورزشی شهرداری الگوی مشارکت و هم افزایی ظرفیت های سازما

 اصفهان با معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان امضاء شد

 

تولید نرم افزارهای اطلاعات فرآیندخط تولید ، توسط یک واحد فناور مستقر در پارک علم 

 دانشگاهی و فناوری البرز جهاد

 1400مهر  1۱دوشنبه  0۱:1۱ - جهاد دانشگاهی کشور

که به عنوان یک  جهاددانشگاهییک واحد فناور مستقر در پارک علم و فناوری البرز 

در بازار شناخته می شود موفق شد، نرم افزارهای اطلاعات با توانایی  تولیدکننده فناور

 کنترل فرآیند خط تولید یک سازمان تولیدی با توان بالا تولید کند

 

 برپایی شورای سیاستگذاری رسانه بوم

http://acecr.ac.ir/fa/news/36657/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%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%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%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
http://satfa.acecr.ac.ir/fa/news/36651/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%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%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%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-%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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 1400مهر  1۱دوشنبه  02:42 - هی کشورجهاد دانشگا

به گزارش روابط عمومی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور؛ در این شورا که حمیدرضا 

؛ دانشگاهی جهاد؛ عیسی علیزاده، معاون فرهنگی دانشگاهی جهادطیبی، رئیس 

محمدحسین حسنی، رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور، ابوالقاسم رئیسی، مدیرکل 

، تقوی، مدیرکل معاونت فرهنگی و کمالی زاده، رئیس پژوهشکده علوم انسانی دانشگاهی جهادط عمومی رواب

 حضور داشتند، گزارشی درباره پیشرفت کار ارائه و نظرات مسئولان بیان و برنامه های آینده بررسی شد

 

 گیاهان دارویی؛ اقتصاد نهفته در لرستان

 1400مهر  1۱دوشنبه  02:30 - ایسنا

لرستان  دانشگاهی جهادسبزواری بیان کرد: در راستای آموزش کشت گیاهان دارویی با 

کشاورز منطقه الیگودرز برای کشت گیاه موسیر  120تفاهم نامه ای منعقد شده است و 

 استان به این امر بپردازند جهاددانشگاهیشناسایی شدند تا از طریق آموزش کارشناسان 

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  1۱دوشنبه  0۱:01 - روزنامه بازار کار

 نهفته در لرستانگیاهان دارویی؛ اقتصاد 

 

 برگزار می شود“ زنان و مصرف قلیان “وبینار تخصصی 

 1400مهر  12یکشنبه  1۱:31 - صدای ایران

http://isqa.acecr.ac.ir/fa/news/36647/%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D9%85
https://www.isna.ir/news/1400071912574/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/348512/%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%9B-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://sedayiran.com/fa/news/266029/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%E2%80%9C%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%E2%80%9C-%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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 سخنرانان این وبینار: 

 زهرا صدر؛ مدیر واحد زنان جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران 

ر اجتماعی د دکتر سکینه دادی پور؛ متخصص آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و عضو مرکز تحقیقات عوامل

 ارتقاء سلامت خلیج فارس 

 استان فارس دانشگاهی جهاددکتر صدیقه البرزی؛ جامعه شناس و عضو هیئت علمی 

 

 منتشر شد "منوتیک، متون دینی و زمینه سیاسیهر"کتاب 

 1400مهر  12یکشنبه  14:31 - قم پرس

واحد استان قم پرویز جمشیدی مهر در شرحی از کتاب خود و حمید  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

 شاهد ظهور و بروز دولت های اسلامی متعدد بوده استساله تمدن اسلامی  1400نساج گفت: تاریخ 

 

 نهمین دوره طرح سراسری مشکوة آغاز شد

 1400 مهر 12یکشنبه  13:31 - ایکنا

زار برگ جهاددانشگاهیدر این طرح که به همت سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور وابسته به 

نفر از افراد کم توان جسمی حرکتی و نابینایان، زیر نظر هفت نفر از اساتید  100می شود، 

 به حفظ تلفنی قرآن می پردازند

http://qumpress.ir/fa/news/354646/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/4003694/%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%A9-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
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  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  12یکشنبه  16:0۲ - جهاد دانشگاهی کشور

 نهمین دوره طرح سراسری مشکوة آغاز شد

 

 مهلت ارسال آثار به نمایشگاه صلوات تمدید شد

 1400مهر  12یکشنبه  13:22 - ایکنا

به تمامی شرکت کنندگان در نمایشگاه ملی، گواهی شرکت در نمایشگاه از سوی سازمان 

 اعطاء می شود دانشگاهی جهادقرآنی دانشگاهیان کشور وابسته به 

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  12یکشنبه  16:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

 مهلت ارسال آثار به نمایشگاه صلوات تمدید شد

 1400مهر  1۱دوشنبه  14:01 - فرهنگ وهنر

 مهلت ارسال آثار به نمایشگاه صلوات تمدید شد

 

 عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی تشریح کرد

 نگاهی به ظرفیت های گردشگری مذهبی در ایران

 1400مهر  12یکشنبه  13:1۱ - ایسنا

http://acecr.ac.ir/fa/news/36641/%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%A9-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/4003685/%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-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/36640/%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-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
http://fhnews.ir/fa/news/119099/%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-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400071812092/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ادامه داد: بر همین مبنا  دانشگاهی جهادعضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری 

 گردشگری مذهبی نیز نوعی از گردشگری است که با اهداف مذهبی همراه باشد

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  20سه شنبه  0۱:4۱ - جهاد دانشگاهی کشور

گاهی ظرفیت های گردشگری مذهبی در ایران را تشریح عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانش

 کرد

 

 رویداد استارتاپی صنایع خلاق در اردبیل برگزار می شود

 1400مهر  12یکشنبه  12:40 - ایکنا

 12استان اردبیل،  جهاددانشگاهیبه گزارش ایکنا از اردبیل، مهران اوچی اردبیلی، رئیس 

ی صنایع خلاق با محوریت مهرماه، با اعلام این خبر در اردبیل، اظهار کرد: رویداد استارتاپ

برگزار می شود که این رویداد  1400مهرماه  2۱تا  2۲گیاهان دارویی و گردشگری از 

استارتاپی سه روزه، به همت پارک علم و فناوری، اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل و مرکز نوآوری و 

 ی شودو با همکاری شتاب دهنده جاویدان برگزار م جهاددانشگاهیشتابدهی 

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  12یکشنبه  13:4۲ - شهرخوان

 رویداد استارتاپی صنایع خلاق در اردبیل برگزار می شود

 1400مهر  12یکشنبه  16:10 - جهاد دانشگاهی کشور

 ی شودرویداد استارتاپی صنایع خلاق در اردبیل برگزار م

 1400مهر  1۱دوشنبه  00:2۲ - سبلان ما
 رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل:

 رویداد استارتاپی صنایع خلاق در اردبیل برگزار می شود

 1400مهر  1۱دوشنبه  16:۱2 - پانا

 رویداد استارتاپی صنایع خلاق در اردبیل برگزار می شود

http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/36706/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%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%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/4003656/%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%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://shahrkhan.ir/57967/%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%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8
http://acecr.ac.ir/fa/news/36642/%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%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.sabalanema.ir/news/92557/%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%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.pana.ir/news/1221953
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 1400مهر  21چهارشنبه  13:۱2 - خبرگزاری برنا
 مدیرکل ورزش وجوانان استان اردبیل خبر داد:

ارتاپی صنایع خلاق با محوریت گیاهان دارویی و گردشگری مصادف با هفته تربیت بدنی برگزار می رویداد است

 شود

 1400مهر  21چهارشنبه  1۱:23 - وزارت ورزش و جوانان
 مدیر کل ورزش وجوانان استان اردبیل خبر داد: دکتر انوشیروانی،

رویداد استارتاپی صنایع خلاق با محوریت گیاهان دارویی و گردشگری مصادف با هفته تربیت بدنی برگزار می 

 شود

 

 انتشار هشتاد و هفتمین شماره نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران

 1400مهر  12یکشنبه  12:16 - جهاد دانشگاهی کشور

، این پژوهشکده شماره دوم از جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده برق 

مهندسی برق را منتشر  -سال نوزدهم نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران، الف

 کرد

 

با ترجمه اعضا هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی  "گردشگری باز"کتاب 

 منتشر شد

 1400مهر  12یکشنبه  12:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

گردشگری باز، "خراسان رضوی، کتاب  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

به نویسندگی رومن اگر، ایگور کولا، دومینیک والکر با ترجمه جواد  "نوآوری باز

خراسان رضوی(، حسین بختیاری، هادی  دانشگاهی جهادسخدری)عضو هیات علمی 

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1246186
https://news.msy.gov.ir/news/2184228-%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%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%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.html?t=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://acecr.ac.ir/fa/news/36628/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%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
http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/36626/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-quot-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-quot-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%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%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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( و فاطمه بیک زاده توسط سازمان دانشگاهی جهادرفیعی دارانی)عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری 

 منتشر شد دانشگاهی جهادانتشارات 

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  20سه شنبه  11:20 - ایسنا

 انتشار دو کتاب گردشگری توسط پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی

 1400مهر  20سه شنبه  12:۱0 - باشگاه خبرنگاران

 انتشار دو کتاب در زمینه گردشگری به همت جهاددانشگاهی خراسان رضوی

 

 وبینار رزومه نویسی برگزار می شود

 1400مهر  12یکشنبه  12:01 - ایکنا

ابراین، نباید از اهمیت رزومه نویسی و داشتن رزومه حرفه ای در آینده شغلی غافل شد؛ بن

قم وبینار رایگان رزومه نویسی در قالب کافه مهارت هفتگی  جهاددانشگاهیدر همین راستا 

 برگزار می کند 16مهرماه، رأس ساعت  1۱را روز دوشنبه، 

 

 برگزاری دوره های تخصصی آنلاین قرآن در جهاددانشگاهی کردستان

 1400مهر  12یکشنبه  11:۱۱ - ایکنا

کردستان، در گفت و گو  جهاددانشگاهیفرانک تحصری، مدرس دوره های تخصصی قرآن 

با ایکنا از کردستان، از آغاز دوره های آموزشی تخصصی قرآن به صورت آنلاین در مرکز 

https://www.isna.ir/news/1400072013740/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%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.yjc.news/fa/news/7926561/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/4003646/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%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://iqna.ir/fa/news/4003617/%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%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A2%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-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

مهرماه ادامه خواهد  20رای این دوره های قرآنی تا خبر داد و اظهار کرد: ثبت نام ب جهاددانشگاهیآموزش 

 داشت

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  21چهارشنبه  0۲:3۱ - سازمان تبلیغات اسلامی

 فراخوان ثبت نام دوره تربیت معلم صوت و لحن قرآن در اردبیل

 

 اعلام جزییات برگزاری جشنواره ملی مد و لباس دیبا / رونمایی از پوستر

 1400مهر  12یکشنبه  11:۱1 - جهاد دانشگاهی کشور

هنر، دبیرخانه چهارمین جشنواره ملی طراحی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

مد و لباس دیبا در آستانه برگزاری این رویداد و همزمان با اعلام جزییات برگزاری، از 

 پوستر این دوره از جشنواره رونمایی کرد

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  12یکشنبه  42:12 - خبرگزاری مهر

 جزییات برگزاری جشنواره ملی مد و لباس دیبا اعلام شد

 1400مهر  12یکشنبه  13:۱2 - ایکنا

 برپایی نمایشگاه جشنواره دیبا در تهران مدکس

 

تولید ماده ضد سرطان از گیاه دارویی در آذربایجان غربی گامی در اقتصاد مقاومتی و 

 خودکفایی صنعت داروسازی کشور

http://ido.ir/news/1088471
http://acecr.ac.ir/fa/news/36625/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%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%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://www.mehrnews.com/news/5323942/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%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%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/4003687/%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%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%DA%A9%D8%B3
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 1400مهر  12یکشنبه  11:3۱ - جهاد دانشگاهی کشور

آذربایجان غربی، وی با اشاره به اینکه در سال  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

های اخیر گیاهان دارویی به عنوان جایگزینی برای درمان سرطان مورد بررسی قرار گرفته 

اند اظهار کرد: گیاه دارویی پروانش به علت دارا بودن آلکالوئیدهای مهم وین بلاستین و 

 ند، در صنایع داروسازی اهمیت بسیاری داردوین کریستین که هر دو اثر ضد توموری و ضد سرطانی دار

 

 ثبت نام مرحله استانی دهمین مسابقات مناظره دانشجویان

 1400مهر  12یکشنبه  11:3۲ - ایکنا

دانشگاه شهید بهشتی، مرحله استانی  جهاددانشگاهیبه گزارش ایکنا، سازمان دانشجویان 

 دهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان را برگزار می کند

 

 بررسی زمینه های همکاری شرکت تعاونی اداره و توسعه عمران قم و جهاددانشگاهی

 1400مهر  12یکشنبه  11:16 - ایکنا

واحد استان قم، طی نشستی  جهاددانشگاهیعمومی  به گزارش ایکنا از قم، به نقل از روابط

مهرماه با حضور خانم قلی زاده، نماینده شرکت تعاونی اداره توسعه و عمران  12که امروز، 

 قم و جواد جهاددانشگاهیقم، یاسر شریفی، مدیر مرکز مشاوره شغلی و خدمات کارآفرینی 

قم برگزار شد، زمینه  جهاددانشگاهیو کارآفرینی  خوش آمد، مدیر اجرایی و امور قرارداهای معاونت آموزش

 های همکاری مشترک مورد بررسی قرار گرفت

http://agh.acecr.ac.ir/fa/news/36622/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://iqna.ir/fa/news/4003606/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%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-%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
https://iqna.ir/fa/news/4003592/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%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-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85-%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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 برگزاری مسابقه نشانی پدر با موضوع شناخت امام زمان)عج( در استان مرکزی

 1400مهر  12یکشنبه  11:04 - جهاد دانشگاهی کشور

ستان مرکزی؛ مجتبی غلامی معاون فرهنگی ا جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

استان مرکزی در این باره، گفت: مسابقه نشانی پدر با موضوع حضرت  جهاددانشگاهی

استان مرکزی  جهاددانشگاهیمهدی)عج( به همت کانون مهدویت سازمان دانشجویان 

 برگزار می شود

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  23جمعه  16:10 - سازمان تبلیغات اسلامی

 شناخت امام زمان )عج( ما را به سعادت می رساند

 

 سرباز پادگان های استان مرکزی در طرح ملی سرباز مهارت ۲44آموزش بیش از 

 1400مهر  12یکشنبه  10:۱6 - جهاد دانشگاهی کشور

استان مرکزی؛ انسیه صالحی معاون آموزشی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

استان مرکزی با اعلام این خبر، افزود: با توجه به اهمیت آموزش در دوران  جهاددانشگاهی

رای ورود به عرصه کار و زندگی پس از گذراندن سربازی و ضرورت توانمندسازی سربازان ب

 سرباز به همت این معاونت انجام شد 200دوران خدمت، آموزش بیش از 

http://acecr.ac.ir/fa/news/36618/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://ido.ir/news/1088553
http://acecr.ac.ir/fa/news/36615/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%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%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-
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 انعقاد تفاهم نامه همکاری نظام مهندسی ساختمان و جهاددانشگاهی خراسان شمالی

 1400مهر  12یکشنبه  10:۱0 - جهاد دانشگاهی کشور

خراسان شمالی، موضوع این تفاهم نامه همکاری  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

در برگزاری دوره های کامل آموزشی)شیوه نامه ای، آزاد، الکترونیکی، حضوری، 

وری، سمینار، همایش، وبینار و کارگاه آموزشی( در راستای اجرای موضوع غیرحض

( دفتر امور مقررات ملی 2۲/02/22دستورالعمل صدور، تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال به کار مهندسی)مصوب 

 است ۱۲ساختمان ابلاغی آبان 

 

 رویداد ایده شو کشاورزی در ایلام برگزار می شود

 1400مهر  12یکشنبه  10:4۱ - ایسنا

یونس میرزایی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: این رویداد با هدف جذب و حمایت از 

ایده های نو و فناورانه در حوزه کشاورزی به همت مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی 

واحد ایلام با همکاری  دانشگاهی جهادسازمان جهاد کشاورزی استان ایلام و مرکز رشد 

نان استان ایلام، صندوق توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان ایلام، مرکز نوآوری و شتابدهی جوا

 سازمان بسیج علمی و پژوهشی استان ایلام و سایر نهادهای علمی و آموزشی در سطح استان برگزار می شود

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  12یکشنبه  13:02 - جهاد دانشگاهی کشور

 ده شو کشاورزی در ایلامبرگزاری رویداد ای

http://acecr.ac.ir/fa/news/36614/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400071811857/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://ilam.acecr.ac.ir/fa/news/36633/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
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 1400مهر  12یکشنبه  14:۱6 - روزنامه بازار کار

 رویداد ایده شو کشاورزی در ایلام برگزار می شود

 

 بررسی زمینه های همکاری شرکت تعاونی اداره و توسعه عمران قم و جهاددانشگاهی

 1400مهر  12یکشنبه  10:2۱ - ایکنا

واحد استان قم، طی نشستی  جهاددانشگاهیط عمومی به گزارش ایکنا از قم، به نقل از رواب

مهرماه با حضور خانم قلی زاده، نماینده شرکت تعاونی اداره توسعه و عمران  12که امروز، 

 قم و جواد جهاددانشگاهیقم، یاسر شریفی، مدیر مرکز مشاوره شغلی و خدمات کارآفرینی 

قم برگزار شد، زمینه  جهاددانشگاهیش و کارآفرینی خوش آمد، مدیر اجرایی و امور قرارداهای معاونت آموز

 های همکاری مشترک مورد بررسی قرار گرفت

 

 فوتونیک زیست پزشکیگزارش نخستین روز مدرسه لیزر و 

 1400مهر  12یکشنبه  0۱:۱4 - جهاد دانشگاهی کشور

علوم پزشکی تهران، در این رویداد علمی که به صورت مجازی برگزار  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

 می شود، سه سخنرانی علمی در حوزه مباحث فیزیکی پایه و چهار ارائه کاربردی انجام شد

 

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/348492/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%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/4003592/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%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-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85-%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
http://tums.acecr.ac.ir/fa/news/36609/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
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روش استاد آذرنوش در آموزش عربی، کشف معانی قرآن و تاکید بر آگاهی از تاریخ عصر 

 نزول

 1400مهر  12یکشنبه  0۱:3۲ - ایکنا

برای آشنایی بیشتر با خدمات علمی، قرآنی او با مریم قاسم احمد، عضو هیئت علمی گروه 

که شاگرد آذرتاش آذرنوش نیز بوده، به گفت وگو نشستیم  دانشگاهی جهادعلوم قرآنی 

 مه می خوانید: که در ادا

 

 برگزاری دوره مشاوره عمومی برای متقاضیان مشاغل خانگی در اردبیل

 1400مهر  12یکشنبه  02:4۱ - جهاد دانشگاهی کشور

، در این دوره دو ساعته که با همکاری دفتر جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

تسهیلگری محله نیار و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 

تشریح فرآیند اجرایی طرح به سوالات مخاطبان پاسخ های مناسب ارائه برگزار شد ضمن 

 گردید

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  12یکشنبه  11:16 - ایکنا

 ای متقاضیان مشاغل خانگی اردبیل برگزار شددوره مشاوره عمومی بر

 1400مهر  1۱دوشنبه  0۱:۱6 - ایسنا

 برگزاری دوره مشاوره عمومی برای متقاضیان مشاغل خانگی در اردبیل

 

https://iqna.ir/fa/news/4003508/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84
http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/36600/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://iqna.ir/fa/news/4003561/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400071912698/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
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 مهرماه؛ سالروز تأسیس جهاددانشگاهی شهید بهشتی ۱۵

 1400مهر  12یکشنبه  02:3۱ - جهاد دانشگاهی کشور

این باز می گردد ...  13۱۱شهید بهشتی به مهرماه سال  جهاددانشگاهیتاریخ راه اندازی 

واحد در جهت اجرای وظایف کلی و اجرای سیاست های تبیین شده توسط هیات امنا و 

برای فراهم آوردن زمینه فعالیت های علمی و پژوهشی، اجرای دوره های آموزشی متعدد، 

تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی و برنامه ریزی فرهنگی و تربیتی در چهار حوزه ی پژوهشی، آموزشی، 

 و اشتغال، فعالیت های خود را دنبال می کندفرهنگی 

 

 برای توسعه اقتصاد هنر امضا شد:

 ی های نرم وصنایع فرهنگیتفاهم نامه فرهنگستان هنر و پارک علوم وفناور

 1400مهر  1۲شنبه  1۲:4۲ - ایرنا

 سال است 3رییس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی نیز گفت: بیش از 

( دانشگاهی جهادکه از عمر پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی )وابسته به 

می گذرد و با حمایت همه نهادهای مرتبط در این حوزه، پیشرفت های بسیار خوبی حاصل 

 شده است

  سایت دیگر: ۳

 1400مهر  1۲شنبه  12:03 - بلاغ مازندران

 حمایت از فعالیت شتاب دهنده ها و شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها

 1400مهر  12یکشنبه  10:3۱ - شورای عالی انقلاب فرهنگی
 برای توسعه اقتصاد هنر امضا شد:

 هنگستان هنر و پارک علوم وفناوری های نرم وصنایع فرهنگیتفاهم نامه فر

 1400مهر  12یکشنبه  16:00 - خبرگزاری مهر

 ی با موضوع توسعه همکاری درحوزه صنایع فرهنگی وخلاقعقد تفاهم نامه ا

http://beheshti.acecr.ac.ir/fa/news/36596/%DB%B1%DB%B5-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%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%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84498249/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%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-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://www.bloghnews.com/news/455454/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7
https://sccr.ir/News/18501/1/-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%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-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/5324171/%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
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نرم و صنایع  تفاهم نامه همکاری بین فرهنگستان هنر و پارک ملی علوم و فناوری های

 فرهنگی منعقد شد

 1400مهر  1۲شنبه  1۲:06 - جهاد دانشگاهی کشور

، فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، نقشی اساسی جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 در توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور دارد

  سایت دیگر: 0

 1400مهر  1۲شنبه  1۲:1۲ - خبرگزاری تسنیم

 احمایت از فعالیت شتاب دهنده ها و شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ه

 1400مهر  1۲شنبه  12:20 - خبرگزاری صدا و سیما

 انعقاد تفاهم نامه بین فرهنگستان هنر و پارک ملی فناوری های نرم

 1400مهر  12یکشنبه  02:0۱ - ایسنا

 آغاز همکاری فرهنگستان هنر و پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

 1400مهر  12یکشنبه  14:22 - خوزنا

 فرهنگیآغاز همکاری فرهنگستان هنر و پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع 

 

 رئیس جهاد دانشگاهی لرستان حکم گرفت

 1400مهر  1۲شنبه  1۲:02 - یافته

 لرستان منصوب کرد دانشگاهی جهادبا حکمی امین سلاح ورزیان را به عنوان رئیس  دانشگاهی جهادرییس 

http://acecr.ac.ir/fa/news/36588/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%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-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/07/17/2586523/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%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-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7
https://www.iribnews.ir/fa/news/3243025/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%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
https://www.isna.ir/news/1400071811652/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%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
http://www.khoozna.ir/view-118796-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D9%86%D8%B1%20%D9%88%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D9%88%20%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D9%88%20%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%20.html
http://yaftenews.ir/news/other/36556-university-had.html
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 روسای جهاددانشگاهی لرستان و پارک علم و فناوری کرمانشاه منصوب شدند

 1400مهر  1۲شنبه  16:3۲ - جهاد دانشگاهی کشور

 در شگاهیجهاددان، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 جهاددانشگاهیحکمی، دکتر امین سلاح ورزیان را برای مدت دو سال به عنوان رییس 

 لرستان منصوب کرد

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  1۲شنبه  1۱:01 - ایکنا

 رئیس جهاددانشگاهی لرستان منصوب شد

 

 سردبیر جدید ایسنا خوزستان معارفه شد

 1400مهر  1۲نبه ش 16:22 - ایسنا

 جهادمهرماه( با حضور سیدعلیرضا علوی رئیس سازمان  1۲در مراسمی امروز )شنبه، 

، پریسا زنگنه منش به عنوان دانشگاهی جهادخوزستان و جمعی از مسئولان  دانشگاهی

سردبیر جدید ایسنا در خوزستان معرفی و از زحمات زهرا ایزدخواستی سردبیر پیشین، 

 تقدیر شد

 

http://acecr.ac.ir/fa/news/36586/%D8%B1%D9%88%D8%B3%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-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/4003488/%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%84%D8%B1%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/1400071711390/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AF
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 کارگاه تامین مواد اولیه و پشتیبانی زیلو در میبد راه اندازی شد

 1400مهر  1۲شنبه  16:23 - ایرنا

وی با بیان اینکه پروژه خوشه زیلو سه ساله است و فعالیت آن به عنوان تسهیل گر با 

ادامه دارد از زیلوبافان و مسئولان خواست تا  1401د سال تا مردا دانشگاهی جهادعاملیت 

انجمن صنفی زیلو به عنوان تنها نهادی که زیلوبافان خودشان در ایجاد آن نقش دارند را 

 تقویت کنند

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  12یکشنبه  02:31 - خبر یزد

 کارگاه تامین مواد اولیه و پشتیبانی زیلو در میبد راه اندازی شد

 1400مهر  12یکشنبه  0۱:1۱ - بام میبد

 کارگاه تامین مواد اولیه و پشتیبانی زیلو در میبد راه اندازی شد

 

 روسای جهاددانشگاهی لرستان و پارک علم و فناوری کرمانشاه منصوب شدند

 1400مهر  1۲شنبه  16:14 - جهاد دانشگاهی کشور

 در جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 جهاددانشگاهیحکمی، دکتر امین سلاح ورزیان را برای مدت دو سال به عنوان رییس 

 لرستان منصوب کرد

 

 کتاب سنجش از دور جی پی آر در باستان شناسی منتشر شد

https://www.irna.ir/news/84498046/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.yazd-online.ir/Fa/News/212243/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.bamemeybod.ir/89368/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D9%84/
http://acecr.ac.ir/fa/news/36586/%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%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF


 

 

 

 

21۱ 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 1400مهر  1۲شنبه  1۱:23 - ایرنا

تهران، مولفان این  دانشگاهی جهادبه گزارش روز شنبه ایرنا از معاونت فرهنگی سازمان 

انشگاهی ، دین گودمن و سالواتوره پیرو و مترجمان کمال الدین نیکنامی د –کتاب علمی 

 ، حیان جبارزاده و مهسا وهابی هستند

  سایت دیگر: 0

 1400مهر  1۲شنبه  1۱:46 - ایلنا

 کتاب سنجش از دور جی پی آر در باستان شناسی انتشار یافت

 1400مهر  1۲شنبه  16:03 - جهاد دانشگاهی کشور

 کتاب سنجش از دور جی پی آر در باستان شناسی انتشار یافت

 1400مهر  1۲شنبه  16:46 - خبرگزاری صدا و سیما

 انتشار کتاب سنجش از دور جی پی آر در باستان شناسی

 1400مهر  1۲شنبه  1۲:42 - آریا

 انتشار کتاب سنجش از دور جی پی آر در باستان شناسی

 

 دوره مسابقه ملی عکس آن سوی واقعهتمدید مهلت ارسال آثار به پنجمین 

 1400مهر  1۲شنبه  1۱:02 - ایسنا

خوزستان و دبیر پنجمین دوره مسابقه  دانشگاهی جهادسرپرست معاون فرهنگی سازمان 

ملی عکس، ادامه داد: علاقه مندان می توانند عکس های خود را به ایمیل مسابقه به آدرس 
a 

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  12یکشنبه  14:31 - ایکنا

 ثار به مسابقه ملی عکس آن سوی واقعه تمدید شدمهلت ارسال آ

https://www.irna.ir/news/84498086/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D8%A2%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%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%B1-6/1141414-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D8%A2%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://acecr.ac.ir/fa/news/36585/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D8%A2%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.iribnews.ir/fa/news/3242911/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://www.aryanews.com/News/20211009170400135/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%8A%E2%80%8C%D9%BE%D9%8A%E2%80%8C%D8%A2%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A%C2%BB
https://www.isna.ir/news/1400071711293/%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%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87
https://iqna.ir/fa/news/4003735/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 1400مهر  1۱دوشنبه  1۲:31 - خبرگزاری صدا و سیما

 تمدید مهلت ارسال آثار به مسابقه ملی عکس آن سوی واقعه

 

 کتاب الکترونیکی سیمای گردشگران ایران منتشر شد

 1400مهر  1۲شنبه  14:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

خراسان رضوی، کتاب سیمای گردشگران  جهاددانشگاهیابط عمومی سازمان به گزارش رو

ایران به نویسندگی دکتر حامد بخشی، به همت پژوهشکده گردشگری و توسط انتشارات 

 tffi//:wwwخراسان رضوی ) جهاددانشگاهی

 

 مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا برگزار می کند؛

 مشاوره آنلاین با محوریت ناباروری و علت های آن

 1400مهر  1۲شنبه  13:42 - ایسنا

ناباروری و علت های "به گزارش ایسنا، مشاوره آنلاین و جلسه پرسش و پاسخ با موضوع 

با حضور دکتر اعظم محمد اکبری، جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری،  "آن

( روز دانشگاهی جهادناباروی و سقط مکرر ابن سینا )عضو تیم تخصصی مرکز درمان 

 برگزار می شود 12ساعت  1400مهرماه  12یکشنبه 

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  1۲شنبه  313:۱ - برخط نیوز

 مشاوره آنلاین با محوریت ناباروری و دلیل های آن

http://www.iribnews.ir/fa/news/3245089/%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%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87
http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/36576/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400071711166/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86
https://www.barkhat.news/technology/163377480238/online-counseling-focusing-on-infertility-and-its-causes
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 1400مهر  12یکشنبه  16:22 - خوزنا

 مشاوره آنلاین با محوریت ناباروری و علت های آن

 

 ۱044ثبت نام دوره های آموزشی کوتاه مدت مراکز آموزشی جهاددانشگاهی در ترم پائیز 

 1400مهر  1۲شنبه  13:4۱ - جهاد دانشگاهی کشور

استان یزد؛ ثبت نام دوره های آموزشی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

 شد در ترم پاییز آغاز جهاددانشگاهیکوتاه مدت مراکز آموزشی 

 

 کتاب رفتارهای غیرعقلایی در تصمیم گیری های مالی منتشر شد

 1400مهر  1۲شنبه  13:32 - جهاد دانشگاهی کشور

استان یزد؛ کتاب رفتارهای غیرعقلایی در  جهاددانشگاهیابط عمومی سازمان به گزارش رو

صفحه، به بررسی رفتارهای غیرعقلایی در  2۱0فصل و  3تصمیم گیری های مالی در 

 تصمیم گیری های اقتصادی و مالی افراد می پردازد

 

 رویداد آموزشی چاره جو در حوزه گیاهان دارویی در اردبیل برگزار شد

http://www.khoozna.ir/view-118802-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B9%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D9%86.html
http://jdyazd.ac.ir/fa/news/36554/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%B2-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
http://jdyazd.ac.ir/fa/news/36549/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 1400مهر  1۲شنبه  13:01 - جهاد دانشگاهی کشور

استان اردبیل، در این رویداد که از مجموعه  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

برنامه های شتابدهی کسب و کارهای فناورانه جوانان اجرا شد، عضو هیات علمی 

استان اردبیل گفت: برگزاری این رویدادها، زمینه ساز هم افزایی و ارتباط  جهاددانشگاهی

صنعت و دانشگاه در جهت معرفی ظرفیت گیاهان دارویی برای اشتغال و کارآفرینی به ویژه در استان اردبیل 

 است

  سایت دیگر: 0

 1400مهر  1۲شنبه  13:۱۲ - شهرخوان

 یی در اردبیل برگزار شدرویداد آموزشی چاره جو در حوزه گیاهان دارو

 1400مهر  1۲شنبه  1۱:02 - ایکنا

 رویداد آموزشی چاره جو در حوزه گیاهان دارویی در اردبیل برگزار شد

 1400مهر  1۱دوشنبه  14:0۱ - ایسنا
 به همت مرکز نوآوری و شتاب دهی جهاددانشگاهی

 رویدادآموزشی چاره جو در حوزه گیاهان دارویی در اردبیل برگزار شد

 1400مهر  1۱دوشنبه  16:36 - روزنامه بازار کار
 به همت مرکز نوآوری و شتاب دهی جهاددانشگاهی

 یی در اردبیل برگزار شدرویدادآموزشی چاره جو در حوزه گیاهان دارو

 

ماهنامه پیام جهاد / روایت توانمندی های جهادگران در عبور از موانع با  ۱5۲انتشار شماره 

 تکیه بر با باور توان ایرانی

 1400مهر  1۲شنبه  13:01 - جهاد دانشگاهی کشور

پیام جهاد با مرور مهم ترین  122، ماهنامه شماره جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

در تیر و مردادماه  جهاددانشگاهیاخبار رویدادها و دستاوردهای محققان و پژوهشگران 

http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/36568/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%88-%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
https://shahrkhan.ir/57904/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%88-%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
https://iqna.ir/fa/news/4003381/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D9%88-%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
https://www.isna.ir/news/1400071913108/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%88-%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
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/348532/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%88-%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://acecr.ac.ir/fa/news/36520/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B1%DB%B8%DB%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 دگران در چهل و یکمین سالگرد تشکیل این نهاد منتشر شدگذشته و روایت توانمندی های جها

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  1۲شنبه  1۱:02 - روزنامه بازار کار
 ماهنامه پیام جهاد 122انتشار شماره 

 روایت توانمندی های جهادگران در عبور از موانع با تکیه بر با باور توان ایرانی

 

 افتتاح مرکز تامین و پشتیبانی خوشه ی زیلو میبد

 1400مهر  1۲شنبه  12:44 - ایسنا

همزمان با این مراسم، محل استقرار انجمن بافندگان زیلوی میبد که از سال پیش فعالیت 

 خود را آغاز کرده بود، افتتاح و پوستر شناسنامه زیلو نیز رونمایی شد ... ... انتهای پیام

 

 مرکز تامین و پشتیبانی خوشه ی زیلو میبد آغاز بکار کرد

 1400مهر  1۲شنبه  12:41 - ایسنا

رکز که با حضور روسای شرکت محمدرضا دهقانی امروز شنبه در مراسم افتتاح این م

استان یزد و همچنین مسئولان شهرستان  جهاددانشگاهیشهرک های صنعتی و سازمان 

داستان خوشه زیلو در استان یزد آغاز شد، اظهار  ۱۲برگزار شد، با بیان این که از سال 

ت توسعه این هنر صنع کرد: این خوشه منجر زمینه استفاده فعالان این عرصه از تمرکز جغرافیایی زیلو برای

 را فراهم کرد

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/348444/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%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%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400071711078/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87-%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400071711073/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87-%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  1۲شنبه  1۱:22 - خبر یزد

 مرکز تامین و پشتیبانی خوشه ی زیلو میبد آغاز بکار کرد

 

 دومین مدرسه بین المللی لیزر و فوتونیک زیست پزشکی افتتاح شد

 1400مهر  1۲شنبه  12:34 - جهاد دانشگاهی کشور

افتتاحیه دومین مدرسه بین المللی لیزر و فوتونیک زیست پزشکی به همت شبکه ملی 

تحقیقات لیزر پزشکی، مرکز تحقیقات لیزر در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید 

 علوم پزشکی تهران برگزار دانشگاهی جهادبهشتی و مرکز تحقیقات لیزر پزشکی سازمان 

 شد

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  1۲شنبه  1۱:4۱ - ایسنا

 دومین مدرسه بین المللی لیزر و فوتونیک زیست پزشکی افتتاح شد

 1400مهر  12یکشنبه  1۱:۱۱ - تابش کوثر

 دومین مدرسه بین المللی لیزر و فوتونیک زیست پزشکی افتتاح شد

 

 حبیبی: مدرسه لیزر فرصتی برای انتقال تجربیات مراکز علمی کشور است دکتر مسعود

 1400مهر  1۲شنبه  12:34 - جهاد دانشگاهی کشور

https://www.yazd-online.ir/Fa/News/212221/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://tums.acecr.ac.ir/fa/news/36566/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400071711343/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
http://tabeshekosar.ir/vdcaoon6i49n601.k5k4.html
http://tums.acecr.ac.ir/fa/news/36565/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

علوم پزشکی تهران مدرسه بین المللی لیزر و فوتونیک زیست  دانشگاهی جهادرئیس 

 پزشکی را فرصتی برای انتقال دانش مراکز تحقیقاتی دانست

 

 واکاوی راز ماندگاری استارت آپها در طرح منش پارک علم و فناوری کرمانشاه

 1400مهر  1۲شنبه  12:34 - جهاد دانشگاهی کشور

کرمانشاه، در جریان فاز  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری 

شتابدهی برنامه شتابدهی کسب و کارهای فناورانه جوانان استان کرمانشاه، رویداد آنلاین 

ن روش های ماندگاری استارت اپ، بمنظور آشنایی هر چه بیشتر صندلی تجربه با عنوا

 تیم های برگزیده طرح منش با فعالیت های استارت آپی برگزار شد

 

 برگزاری کارگاه آموزشی بسته بندی و تبلیغات در اردبیل

 1400مهر  1۲شنبه  12:33 - جهاد دانشگاهی کشور

استان اردبیل، در این کارگاه کارشناس تبلیغات  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

غ ازمان یا نهاد تجاری برای تبلیگفت: تبلیغات ابزاری برای ارتباطات بازاریابی یک فرد، س

 یا فروش ایده، محصول یا خدمات است که می تواند به شکل بصری یا صوتی باشد

  سایت دیگر: ۳

 1400مهر  1۲شنبه  13:۱۲ - شهرخوان

 برگزاری کارگاه آموزشی بسته بندی و تبلیغات در اردبیل

 1400مهر  1۲شنبه  14:۱6 - ایکنا

http://ksh.acecr.ac.ir/fa/news/36567/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%B4-%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
http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/36564/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://shahrkhan.ir/57898/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/4003361/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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 کارگاه آموزشی بسته بندی و تبلیغات در اردبیل برگزار شد

 1400مهر  20سه شنبه  0۱:42 - ایسنا
 به همت جهاددانشگاهی؛

 کارگاه آموزشی بسته بندی و تبلیغات در اردبیل برگزار شد

 

 گزارش عملکرد معاونت آموزشی جهاددانشگاهی کهگیلویه و بویراحمدارائه 

 1400مهر  1۲شنبه  11:۱۲ - جهاد دانشگاهی کشور

استان کهگیلویه و بویراحمد، محمدجعفر رستمی،  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

مهرماه در جمع  1۲کهگیلویه و بویراحمد امروز،  جهاددانشگاهیمعاونت آموزشی 

 خبرنگاران، گزارش عملکرد خویش را تشریح کرد

 

 تقویت نگاه علمی و مردمی در جهاددانشگاهی

 1400مهر  1۲شنبه  11:1۱ - جهاد دانشگاهی کشور

فارس در نشستی  جهاددانشگاهیفارس، رییس  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

ز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برخی با ابراهیم عزیزی، نماینده مردم شیرا

اقدامات اجرایی شده در زمینه ارتقاء ظرفیت های فرآوری محصولات کشاورزی، توان علمی 

حوزه کشاورزی و دامپروری و همچنین پزشکی توسط این نهاد طی سه سال اخیر، خواستار معطوف شدن 

 حمایت ها برای نهایی شدن این فعالیت ها شد

https://www.isna.ir/news/1400072013613/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%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://kba.acecr.ac.ir/fa/news/36561/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%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-%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/36550/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  1۲شنبه  11:41 - ایکنا

 جهاددانشگاهی زمینه را برای پیشرفت کشور آماده کند

 

 آیین پایانی دومین دوره جشنواره ملی شعر دانشجویی برگزار می شود

 1400مهر  1۲شنبه  11:14 - ورجهاد دانشگاهی کش

و اعضای  جهاددانشگاهیاین مراسم با حضور دکتر عیسی علیزاده معاون فرهنگی 

سیاستگذاری جشنواره شعر برگزار و از برگزیدگان جشنواره تقدیر به عمل خواهد آمد و 

دبیر علمی جشنواره نیز در گزارشی از روند اجرای جشنواره و برنامه های آتی آن سخن 

 خواهند گفت

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  1۲شنبه  12:21 - ایرنا

 جشنواره شعر دانشجویی هم زمان با روز بزرگداشت حافظ برگزار می شود

 1400مهر  1۲شنبه  21:۱4 - ۲0سراج

 جشنواره شعر دانشجویی هم زمان با روز بزرگداشت حافظ برگزار می شود

 

 دیدار معاون صنایع دستی استان و معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی گلستان

 1400مهر  1۲شنبه  11:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

https://iqna.ir/fa/news/4003312/%D8%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%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/36555/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84497748/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://seraj24.ir/fa/news-details/210978/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%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://golestan.acecr.ac.ir/fa/news/36552/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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واحد استان گلستان: در راستای طرح ملی توسعه  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

مشاغل خانگی که با هدف فرهنگ سازی و ترویج مشاغل خانگی و استفاده از ظرفیت 

مشاغل خانگی که برای ایجاد اشتغال پایدار تدوین شده است، مریم حاجی ابراهیمی، 

 امیرحسین تانور، معاون آموزش معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی استان گلستان؛

استان گلستان و مهدی خطیرنامنی، مدیر اجرایی طرح ملی مشاغل خانگی با هم  جهاددانشگاهیو کارافرینی 

 دیدار کردند

 

حضور سازمان نظام پزشکی استان در کنار جهاد دانشگاهی همدان با امضای تفاهم نامه 

 همکاری

 1400مهر  1۲شنبه  11:04 - جهاد دانشگاهی کشور

واحد استان همدان در نشست مشترکی بین دکتر  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 گاهیدانش جهادمدرکیان رئیس سازمان نظام پزشکی استان و دکتر علی کلانترنیا رئیس 

 همدان تفاهم نامه همکاری در حوزه آموزشی پزشکی به امضای طرفین رسید

 

 افتتاح دفتر سازمان دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان قزوین

 1400مهر  1۲شنبه  10:42 - جهاد دانشگاهی کشور

استان قزوین؛ در این جلسه با حضور رئیس محترم  جهاددانشگاهیه گزارش روابط عمومی ب

و معاونین طرفین ضمن معرفی ساختار  جهاددانشگاهیدانشگاه فرهنگیان و رئیس محترم 

دانشگاه و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت سازمان دانشجویان دفتر شعبه سازمان 

 تتاح شددانشجویان در این دانشگاه اف

http://hmd.acecr.ac.ir/fa/news/36551/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%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-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://qaz.acecr.ac.ir/fa/news/36547/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%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%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
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 برند شیلان ناب سیوجان به نام جهاددانشگاهی خراسان جنوبی ثبت شد

 1400مهر  1۲شنبه  10:41 - جهاد دانشگاهی کشور

خراسان جنوبی، در راستای عملیات برندسازی و  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

تجاری سازی با هدف معرفی محصولات استراتژیک خراسان جنوبی بعد از برند بیرناب، 

 استان ثبت شد جهاددانشگاهیبرند شیلان ناب سیوجان به نام 

  سایت دیگر: ۱

 1400مهر  1۲شنبه  1۲:34 - ایسنا

 به نام جهاددانشگاهی خراسان جنوبی ثبت شد "شیلان ناب سیوجان"برند 

 

 کسب مهارت برای ورود به بازار کار مهم ترین هدف جهاد دانشگاهی مازندران

 1400مهر  ۲1شنبه  0۱:42 - ایسنا

 1326شهرستان ساری از سال  جهاددانشگاهیمرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت 

حوزه تخصصی علوم پزشکی، علوم کامپیوتر، فنی و مهندسی، زبان های 6تاکنون در 

خارجی، هنر و کشاورزی با بهره گیری از اساتید توانمند و مجرب به آموزش و تربیت 

 ازدجوانان این مرز و بوم می پرد

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  1۲شنبه  23:42 - پیام مازند

 کسب مهارت برای ورود به بازار کار مهم ترین هدف جهاد دانشگاهی مازندران

http://acecr.ac.ir/fa/news/36548/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400071711439/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400071710800/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.mazan-online.ir/Fa/News/234227/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 1400مهر  1۱دوشنبه  1۱:01 - جهاد دانشگاهی کشور

 رت در ورود به بازار کار؛ مهم ترین هدف آموزشی جهاد دانشگاهیکسب مها

 

 جهاد دانشگاهیبازدید اعضای کمیسیون آموزش مجلس از مجتمع تحقیقاتی شهدای 

 1400مهر  1۲شنبه  0۱:41 - ایکنا

 دانشگاهی جهادمهر: بازدید اعضای کمیسیون از مجتمع تحقیقاتی شهدای  1۱دوشنبه 

 در استان البرز 

 

 اغل خانگی دارندزنان نقش کلیدی در توسعه مش

 1400مهر  1۲شنبه  0۱:34 - جهاد دانشگاهی کشور

واحد استان گلستان، مدیر اجرایی طرح ملی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

توسعه مشاغل خانگی استان گلستان در دیدار با رئیس کانون زنان بازرگان استان اظهار 

لی توسعه مشاغل خانگی مربوط به رسته های کرد: عمده رسته های شغلی در طرح م

 صنایع دستی هستند و با تکمیل زنجیره ارزش به اشتغال پایدار می رسیم

 

 دیدار نماینده شیراز و زرقان و رئیس جهاددانشگاهی فارس؛

http://mzn.acecr.ac.ir/fa/news/36685/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81-%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
https://iqna.ir/fa/news/4003258/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://golestan.acecr.ac.ir/fa/news/36533/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF.
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عزیزی: تقویت نگاه مردمی در جهاددانشگاهی/ بابایی: حمایت از جهاد برای توسعه فعالیت 

 ها

 1400مهر  1۲شنبه  0۱:22 - ایسنا

نماینده شیراز و زرقان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 

نگاه علمی و مردمی در استان فارس بر تقویت  جهاددانشگاهیاسلامی در دیدار با رئیس 

 تاکید کرد دانشگاهی جهاد

  سایت دیگر: ۲

 1400مهر  1۲شنبه  10:03 - جهاد دانشگاهی کشور

 عزیزی: تقویت نگاه مردمی در جهاد دانشگاهی

 1400مهر  1۲شنبه  11:41 - ایکنا

 توسعه خدمات جهاددانشگاهی نیازمند حمایت مسئولان است

 

 کتاب نکونامه پارسی وارد بازار نشر شد

 1400مهر  1۲شنبه  0۱:24 - جهاد دانشگاهی کشور

استان مرکزی؛ کتاب نکونامه پارسی تالیف دکتر  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 جهاددانشگاهیوحید علی بیگی سرهالی و دکتر زینب نوروزی توسط سازمان انتشارات 

 استان مرکزی به چاپ رسید

 

https://www.isna.ir/news/1400071710780/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%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-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fars.acecr.ac.ir/fa/news/36541/%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/4003315/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%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-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://acecr.ac.ir/fa/news/36531/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


 

 

 

 

222 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 باطله های معدنی بلایی دیگر بر جان محیط زیست

 1400مهر  1۲شنبه  0۱:22 - سینا

واحد شهید  جهاددانشگاهینسیم حیدریان دهکردی، مدیر مرکز مطالعات و خدمات تخصصی علوم زمین 

بهشتی با تاکید بر اینکه بهره برداری از ذخایر معدنی باید با توجه به حفظ منابع طبیعی و حفظ محیط زیست 

آن در کشور صورت گیرد به سیناپرس گفت: در طی سال های بهره برداری از معدن، به تدریج  و رعایت قوانین

 کیفیت مواد با ارزش معدنی کاهش و میزان باطله های تولید شده مرتبا افزایش می یابد

 

 پادشاه گیاهان دارویی

 1400مهر  1۲شنبه  0۱:20 - ایسنا

، مصرف هوفاریقون دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی 

 برای زنان باردار توصیه نمی شود

  سایت دیگر: ۱۱

 1400مهر  1۲شنبه  0۱:23 - برخط نیوز

 پادشاه گیاهان دارویی

 1400مهر  1۲شنبه  0۱:46 - اقتصاد نیوز

 گلی که به دلیل خواص اعجاب آورش پادشاه گیاهان دارویی نام دارد

 1400مهر  1۲شنبه  10:3۱ - جهانی پرس

 پادشاه گیاهان دارویی

 1400مهر  1۲شنبه  10:42 - اقتصاد آنلاین

 پادشاه گیاهان دارویی را می شناسید؟

 1400مهر  1۲شنبه  10:۱۱ - آفتاب نیوز

 پادشاه گیاهان دارویی

 1400مهر  1۲شنبه  16:02 - خوزنا

https://sinapress.ir/news/122743
https://www.isna.ir/news/1400071710768/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%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/163375873339/king-of-medicinal-plants
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%A7-61/445943-%DA%AF%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.jahanipress.ir/NSite/FullStory/?Serv=202&SGr=311&Id=274758
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-569528
https://aftabnews.ir/fa/news/731020/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%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://www.khoozna.ir/view-118704-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C.html
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 پادشاه گیاهان دارویی

 1400مهر  1۲شنبه  22:03 - خبرگزاری برنا

 آشنایی با پادشاه گیاهان دارویی

 1400مهر  12یکشنبه  0۲:4۱ - مشرق نیوز

 پادشاه گیاهان دارویی

 1400مهر  12یکشنبه  02:3۱ - خلیج فارس

 پادشاه گیاهان دارویی

 1400مهر  12یکشنبه  0۱:۱۱ - سلام نو

 ه تا به حال اسمش را هم نشنیده اید!معرفی پادشاه گیاهان دارویی ک

 1400مهر  1۱دوشنبه  12:34 - تابا خبر

 پادشاه گیاهان دارویی را بشناسید

 

 لباشیر؛ دفع کننده کرم های انگلی بدن

 1400مهر  1۲شنبه  0۱:10 - جهاد دانشگاهی کشور

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

لباشیر که با نام شَتَر نیز شناخته می شود، گیاهی است که جوشانده آن برای دفع کرم 

 های انگلی بدن انسان مؤثر است

  سایت دیگر: 0

 1400مهر  1۱دوشنبه  02:3۲ - ایسنا

 ؛ دفع کننده کرم های انگلی بدن"لباشیر"

 1400مهر  1۱دوشنبه  02:40 - برخط نیوز

 ؛ دفع کننده کرم های انگلی بدن"لباشیر"

 1400مهر  1۱ه دوشنب 16:01 - خوزنا

 ؛ دفع کننده کرم های انگلی بدن"لباشیر"

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1244244
https://www.mashreghnews.ir/news/1282611/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%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://pgnews.ir/module/news/422630/
https://www.salameno.com/news/55296964/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%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-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://tabakhabar.ir/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%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%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25d9%25be%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2587-%25da%25af%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2587%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2588%25db%258c%25db%258c-%25d8%25b1%25d8%25a7-%25d8%25a8%25d8%25b4%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25af
http://acecr.ac.ir/fa/news/36529/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400071912581/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86
https://www.barkhat.news/technology/163392882491/labashir-repels-body-parasitic-worms
http://www.khoozna.ir/view-118903-%20%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B1%20%D8%9B%20%D8%AF%D9%81%D8%B9%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%AF%D9%86.html


 

 

 

 

230 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 1400مهر  23جمعه  04:31 - پانا

 با دفع کننده کرم های انگلی بدن آشنا شوید

 

 معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی برگزار می کند

 نشست آینده مشاغل و مشاغل آینده حوزه شیلات و آبزیان

 1400مهر  1۲شنبه  02:12 - ایسنا

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

 20روز سه شنبه  "آینده مشاغل و مشاغل آینده حوزه شیلات و آبزیان"آینده با موضوع 

 برگزار می شود 11الی  10از ساعت  1400مهرماه 

  سایت دیگر: ۳

 1400مهر  1۲شنبه  02:1۲ - برخط نیوز

 نشست آینده مشاغل و مشاغل آینده حوزه شیلات و آبزیان

 1400مهر  1۲شنبه  02:22 - فصل تجارت

 نشست آینده مشاغل و مشاغل آینده حوزه شیلات و آبزیان

 1400مهر  1۲شنبه  02:44 - باز خبر
 معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی برگزار می کند

 نشست آینده مشاغل و مشاغل آینده حوزه شیلات و آبزیان

 

 اصفهان، رؤیایی است که محقق شده

 1400مهر  16جمعه  16:04 - جهاد دانشگاهی کشور

http://www.pana.ir/news/1222427
https://www.isna.ir/news/1400071710678/%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%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.barkhat.news/technology/163375464873/future-jobs-and-future-jobs-in-fisheries-and-aquaculture
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/524504/%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%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://bazkhabar.ir/104598/%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%B4%DB%8C%D9%84/
http://isfahan.acecr.ac.ir/fa/news/36514/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A4%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%87
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واحد اصفهان و به نقل از خبرگزاری ایسنا، اهالی  دانشگاهی جهادروابط عمومی به گزارش 

فرهنگ و هنر به همت مرکز پژوهش های شورای شهر اصفهان گرد هم آمدند تا در راستای 

هدف باشگاه شهر اندیشان که مشارکت شهروندان در اداره شهر است، در رابطه با رویایی 

 صحبت کنندکه برای اصفهان در سر دارند، 

 

دیدار جمعی از مدیران دانشگاه و جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر با خانواده شهیده مدافع 

 سلامت زهره کمالی نژاد

 1400مهر  16جمعه  1۱:0۱ - جهاد دانشگاهی کشور

واحد صنعتی امیرکبیر، مهدی ورسه ای از دیدار  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

امیرکبیر با خانواده محترم  جهاددانشگاهییر و جمعی از مدیران دانشگاه صنعتی امیرکب

 شهیده مدافع سلامت زهره کمالی نژاد خبر داد

  

http://amirkabir.acecr.ac.ir/fa/news/36522/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%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%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%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%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-


 

 

 

 

232 

   بولتن بازنشر اخبار نیمه دوم مهر ماه جهاددانشگاهی

   1400مهر ماه  30تا  16

 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،

 وند.شداده می

 

 

 ابرکلمات
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 های منتشر کننده خبرسایت

 

 اند.تر نشان داده شدهاند بزرگهایی که خبرهای بیشتری داشتهدر شکل زیر، سایت

 

 

 


