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مقدمه:
در سالی که از جانب رهبر انقلاب به عنوان«تولید ،پشتیبانیها و مانع زداییها» نام گذاری شده است،
نمایشگاه ارایه توانمندیها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  1400با هدف معرفی مهمترین دستاوردهای این
نهاد در حوزه پژوهش و فناوری ،فرهنگ ،آموزش و کارآفرینی و تجاری سازی و اقتصاددانشبنیان 5 ،تا 9
دی ماه در تهران ،مرکز نمایشگاهی بوستان گفتگو برگزار شد.
نمایشگاه بزرگ جهاددانشگاهی  ،1400با روایتی از نمای نزدیک نشان داد که چگونه یک نهاد برخاسته از
بطن انقلاب اسلامی در جدول پیشرفت کشور و تحقق اقتصاد دانش بنیان ،خانه های مربوط به خود را با
دستاوردها و توانمندی هایش پُرکرده است.
این نمایشگاه با هدف روایت دستاوردها و توانمندیهای نوآورانه جهاددانشگاهی با باور توان ملی و تکیه بر
مدیریت جهادی به منظور معرفی و آشنایی بیشتر مدیران اجرایی و صنایع بزرگ با توانمندیها و
دستاوردهای این نهاد و توسعه همکاری های مشترك با سازمانهای مختلف دولتی و غیر دولتی مرتبط
برگزار شد.
پس از برگزاری این نمایشگاه سعی شد در این بولتن خبرهای نمایشگاه که توسط رسانه ها پیرامون
نمایشگاه تولید و بازنشر شدهاند منتشر شود .در همین راستا  484خبر در این بولتن درج شده که حداقل
 222خبر حداقل یکبار بازنشر داشتهاند.
در میان اخبار هم رونمایی از پوستر نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی ،حضور وزیرنفت و
امضای چندین تفاهم نامه با این نهاد و همکاری سازمان انرژی اتمی با جهاد دانشگاهی جزء تاثیرگذارترین
خبرها هستند.
رسانههای جهاددانشگاهی (خبرگزاری ایسنا ،ایکنا به همراه بازارکار و سیناپرس) در نمایشگاه حضور داشتند
و به طبع آن خبرهای بیشتر نسبت به سایر رسانهها منتشر کردند .در میان سایر رسانهها نیز خبرگزاری صدا
و سیما و ایرنا خبرها و بازنشر خبری بیشتری داشتند.
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بخش اول :عناوین و متن خبرها

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران:

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی می تواند قطب سلول درمانی در شمال شرق کشور باشد
ایسنا  12:42 -یکشنبه  12دی 1400
غلامرضا اسماعیل جاوید در گفت وگو با ایسنا ،در خصوص نقش جهاد دانشگاهی خراسان
رضوی در تولیدات علمی ،اظهار کرد :سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی یکی از
مراکز جهاد دانشگاهی بسیار پیشرو در حوزه پزشکی ،فنی و مهندسی ،کشاورزی و علوم
انسانی است

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

از ارائه محصولات تجاری سازی شده تا دستاوردهای حوزه علوم انسانی
ایسنا  08:50 -یکشنبه  12دی 1400
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی  1400با هدف معرفی و آشنایی
بیشتر مدیران اجرایی و صنایع بزرگ با توانمندی این نهاد ،از پنجم تا نهم دی در تهران
برگزار شد
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درگیری کشور در جنگ شناختی و ادراکی؛ ضرورت بازسازی انقلابی حوزه فرهنگ  +صوت
ایکنا  08:15 -یکشنبه  12دی 1400
عبدالله گنجی ،مدیر عامل مؤسسه همشهری ،در گفت وگو با ایکنا در جریان بازدید از
نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهاددانشگاهی درباره چرایی تأکید رهبر معظم
انقلاب بر ضرورت بازسازی انقلابی در ساختار فرهنگی و رسانه ای کشور گفت :همه حوزه
های مدیریتی کشور نیاز به این بازسازی دارد اما به طور خاص تأکید بر این بازسازی در حوزه فرهنگی به
خاطر تعدد مراکز فرهنگی و هم افزا نبودن آنها در کنار یکدیگر و مشخص نبودن خروجی این مراکز است

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

استان مرکزی از نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی دست پُر بازگشت
ایسنا  08:02 -یکشنبه  12دی 1400
جهاددانشگاهی در این نمایشگاه توانمندی های خود را در عرصه های متعددی به نمایش
گذاشت و به عنوان مصداق موفقیت اعتماد به ظرفیت های داخلی نشان داد که هر جا به
توان ملی و مدیریت جهادی اتکا شده دستاوردهای بزرگی حاصل شده است
 ۲سایت دیگر:
برخط نیوز  08:09 -یکشنبه  12دی 1400
حضور پرثمر استان مرکزی در نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی
دانا  15:04 -یکشنبه  12دی 1400
استان مرکزی از نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی دست پُر بازگشت
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وزیر بهداشت در بازدید از دستاوردهای مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران تأکید کرد:

منابع ژنتیکی بیماری های خاص ،سرمایه گذاری استراتژیک برای نظام سلامت است
ایسنا  02:14 -یکشنبه  12دی 1400
به گزارش ایسنا ،دکتر سید مجید تولیت ،رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
نیز در جریان بازدید وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از نمایشگاه توانمندی ها و
دستاوردهای جهاد دانشگاهی تأکید کرد :با پیشرفت روزافزون علم ژنتیک و توسعه فناوری
های زیستی مرتبط که منجر به دستیابی به داده های ژنتیکی انبوه می گردد ،سیاست گذاری های کلان در
حوزه نظام سلامت کشور و ارتقای امنیت سلامت جامعه ،یکی از بنیادی ترین مبانی ،وجود و یا ایجاد زیرساخت
های متناسب جهت تحقق برنامه های اجرایی و عملیاتی است
 ۲سایت دیگر:
برخط نیوز  02:15 -یکشنبه  12دی 1400
منابع ژنتیکی بیماری های خاص ،سرمایه گذاری استراتژیک برای نظام سلامت است
پایداری ملی (پدافند غیر عامل)  10:54 -یکشنبه  12دی 1400
تقویت منابع ژنتیکی بیماریهای خاص در مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی

رئیس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی:

نمایشگاه جهاددانشگاهی ،تبلوری از غرور علمی جهادی جهادگران دانشگاهی را به نمایش
گذاشت
ایسنا  12:45 -شنبه  11دی 1400
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به گزارش ایسنا؛ دکتر امین رستم زاده در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد:این نمایشگاه به
خوبی  41سال تلاش و فعالیت جهاددانشگاهی در عرصه های مختلف فرهنگی ،علمی،
پژوهشی ،آموزشی و اشتغال را در معرض دید مسئولان و بازدیدکنندگان قرار داد

دست پُر پارک علم و فناوری کرمانشاه از "نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی"
ایسنا  12:24 -شنبه  11دی 1400
در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای جهاد دانشگاهی در حوزه های فنی مهندسی(نفت
و گاز ،پتروشیمی و انرژی ،حمل و نقل ریلی ،TI ،TCI ،محیط زیست ،آب) ،پزشکی
(سلول های بنیادی ،بانک های زیستی ،داروهای گیاهی ،درمان ناباروری ،درمان سرطان)،
کشاورزی (بیوتکنولوژی ،علوم و فناوری مواد غذایی ،دام و طیور ،آبزی پروری ،گیاهان دارویی) و علوم انسانی،
اجتماعی و هنر عرضه شد
 ۳سایت دیگر:
برخط نیوز  12:22 -شنبه  11دی 1400
دست پُر پارك علم و فناوری کرمانشاه از "نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی"
آقای خبر  18:48 -شنبه  11دی 1400
دست پُر پارك علم و فناوری کرمانشاه از “نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی”
دانا  24:06 -شنبه  11دی 1400
دست پُر پارك علم و فناوری کرمانشاه از "نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی"

بازدید مدیرکل مرکز خدمات استان تهران از نمایشگاه جهاد دانشگاهی 0011
مرکز خدمات حوزه های علمیه  14:44 -شنبه  11دی 1400
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به گزارش روابط عمومی مرکز خدمات حوزه های علمیه استان تهران ،حجج اسلام اکبری مدیرکل و ابراهیمی
معاون معیشت و فرهنگی این مرکز از نمایشگاه جهاد دانشگاهی 1400بازدید کردند

آصفری:

جهاد دانشگاهی از ظرفیت صنعتی استان مرکزی برای تولید محصولات دانش بنیان استفاده
کند
ایسنا  14:26 -شنبه  11دی 1400
محمدحسن آصفری در گفت وگو با ایسنا با اشاره به بازدید خود از نمایشگاه دستاوردهای
جهاد دانشگاهی با بیان اینکه کار جهادی با روحیه انقلابی شالوده فعالیت های
جهاددانشگاهی است ،تصریح کرد :تولیدات جهادی این نهاد انقلابی در عرصه های مختلف
منجر به رفع نیازهای کشور شده است
 ۲سایت دیگر:
برخط نیوز  14:22 -شنبه  11دی 1400
جهاد دانشگاهی از ظرفیت صنعتی استان مرکزی برای تولید محصولات دانش بنیان استفاده کند
دانا  15:44 -شنبه  11دی 1400
جهاد دانشگاهی از ظرفیت صنعتی استان مرکزی برای تولید محصولات دانش بنیان استفاده کند

معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان تهران درگفتگو با بازارکار

کاریابی ها به پیشخوان تخصصی وزارت کار تبدیل می شوند
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روزنامه بازار کار  14:04 -شنبه  11دی 1400

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان تهران در این گفتگوی
اختصاصی با بازارکار در جریان نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی با اشاره به دغدغه
کاریابی ها در زیست بوم اشتعال گفت :سامانه ای که در دست طراحی است ،تمام دغدغه کاریابی ها را برطرف
می کند

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

نگاه اجمالی به نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
ایسنا  14:52 -شنبه  11دی 1400
به گزارش ایسنا ،نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی از تاریخ  5لغایت
 9دی ماه  1400در مرکز نمایشگاهی بوستان گفتگو برگزار شد
 ۲سایت دیگر:
برخط نیوز  14:00 -شنبه  11دی 1400
نگاه اجمالی به نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
دانا  15:21 -شنبه  11دی 1400
نگاه اجمالی به نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

نماینده مردم لار ،گراش و اوز در مجلس:
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لزوم حمایت از دستاوردهای جهاددانشگاهی
ایسنا  12:54 -شنبه  11دی 1400
نمایشگاه  5روزه دستاوردهای جهاددانشگاهی ،علیرغم اینکه تنها بخشی از توان و
دستاوردها و تولیدات دانش محور این نهاد انقلابی را در بخش های مختلف مهندسی،
پزشکی ،فرهنگی ،علوم انسانی و آموزشی وپژوهشی ،به معرض نمایش گذاشته بود،
متخصصان حوزه های مختلف و مسئولان ارشد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به تحسین واداشت و
این امید را ایجاد کرد که از این پس شاهد نگاه های عمیق و مهربان تری نسبت به جهاددانشگاهی به عنوان
نهادی برخاسته از بطن انقلاب و نظام اسلامی با توانی گسترده ،باشیم
 0سایت دیگر:
جهاد دانشگاهی کشور  14:44 -شنبه  11دی 1400
لزوم حمایت از دستاوردهای جهاددانشگاهی

حامی سازمان دانشجویان هستیم
جهاد دانشگاهی کشور  12:21 -شنبه  11دی 1400
زهره الهیان در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهاد دانشگاهی
 1400افزود :آن کاری که از دست ما بر بیاید در تعامل با جهاد دانشگاهی و به ویژه
سازمان دانشجویان ،انجام خواهیم داد
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در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی؛ معاون علمی و فناوری رییس
جمهور از غرفه پارک علم و فناوری کرمانشاه بازدید کرد
جهاد دانشگاهی کشور  11:21 -شنبه  11دی 1400
افزایش متقاضیان خرید محصولات جهاددانشگاهی /قدردانی از همکاری های همه جانبه
این نهاد  ...به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،دکتر سورنا ستاری معاون علمی و
فناوری رییس جمهور امروز  9دی ماه با همراهی دکتر حمیدرضا طیبی رییس
جهاددانشگاهی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  1400بازدید و ضمن قدردانی از تلاش
های جهادگران این نهاد بیان کرد :خوشحالم که بار دیگر در خدمت عزیزان و جهادگران جهاددانشگاهی هستم

روزهای متفاوت بوستان گفت وگو /از اثربخشی تا آینده پژوهی
ایسنا  09:22 -شنبه  11دی 1400
یکی از بهترین مزیت های نمایشگاه این بود که غرفه های آن بر اساس حوزه های فعالیت
جهاددانشگاهی و فعالیت های گزین هر حوزه برگزار شده بود ،نه بر اساس نمایشگاه های
معمول که هر استان یک غرفه دارد ،هرچند واحدهای موفق در زمینه های فناوری نیز
غرفه هایی داشتند که با توجه به بازدید روسای واحدها و جهادگران دانشگاهی ،این فعالیت ها می تواند چراغ
راهی برای فعالیت واحدهای دیگر هم باشد

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

تفاهم نامه هایی که در جریان برگزاری نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی منعقد شدند
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ایسنا  09:25 -شنبه  11دی 1400
به گزارش ایسنا ،نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی روز یکشنبه 5
دی ماه با حضور دکتر محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس شورای اسلامی به صورت رسمی
افتتاح شد
 0سایت دیگر:
برخط نیوز  09:40 -شنبه  11دی 1400
تفاهم نامه هایی که در جریان برگزار شدن نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی منعقد شدند
خبرگزاری دانشجو  11:41 -شنبه  11دی 1400
انعقاد تفاهم نامه های متعدد در جریان نمایشگاه توانمندی ها و دستاورد های جهاد دانشگاهی
روزنامه بازار کار  12:48 -شنبه  11دی 1400
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400

تفاهم نامه هایی که در جریان برگزاری نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی منعقد شدند
سراج 20:02 - ۲0شنبه  11دی 1400
تفاهم نامه هایی که در جریان برگزاری نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی منعقد شدند

مدارس خارج از کشور زمینه ای برای همکاری ایکنا و آموزش و پرورش  /علت غیبت در
جلسات شورای توسعه  +فیلم
ایکنا  08:50 -شنبه  11دی 1400
نوری درباره نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی که طی پنجم تا نهم دی ماه در تهران
برگزار شد گفت :هر وقت بخواهیم تازه شویم باید چنین نمایشگاهی را ببینیم ،چرا که
عامل شکوفایی است
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 14آذر تا 12دی ماه 1400

تولید لباس نوزاد با رنگدانه های گیاهی
سینا  18:19 -جمعه  10دی 1400
رنگدانه های مورد استفاده در صنعت که از سوی جهاد دانشگاهی یزد تولید شده ،جایگزین مناسبی برای
ساخت لباس نوزاد است

انعقاد تفاهم نامه سه جانبه جهاد دانشگاهی استان مرکزی ،شهرداری و شورای شهر اراک
ایسنا  14:28 -جمعه  10دی 1400
دکتر علی اصغر غفاری زاده رئیس جهاد دانشگاهی استان مرکزی در خصوص این تفاهم
نامه به خبرنگار ایسنا گفت :رئیس شورای شهر و شهردار اراك در پنجمین روز از برگزاری
نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی از این نمایشگاه که در بوستان گفتگو تهران برگزار
شد بازدید کردند
 ۳سایت دیگر:
برخط نیوز  14:44 -جمعه  10دی 1400
انعقاد تفاهم نامه سه جانبه جهاد دانشگاهی استان مرکزی ،شهرداری و شورای شهر اراك
دانا  02:49 -شنبه  11دی 1400
انعقاد تفاهم نامه سه جانبه جهاد دانشگاهی استان مرکزی ،شهرداری و شورای شهر اراك
ایکنا  11:00 -شنبه  11دی 1400
انعقاد تفاهم نامه سه جانبه جهاددانشگاهی ،شهرداری و شورای شهر اراك
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 14آذر تا 12دی ماه 1400

نمایشگاهی به وسعت چهاردهه تلاش
ایسنا  14:06 -جمعه  10دی 1400
جهاددانشگاهی ،از اولین روز تاسیس ،با نگاهی متفاوت مسیری را جهادگونه و علم محور
پیمود و طی سالها نشان داد که "خواستن توانستن است" صرفا یک شعار زیبا نیست؛
شکل گیری حرکت های در حوزه های پزشکی ،علوم انسانی ،علوم کشاورزی و دامپروری،
مهندسی و البته فرهنگ و فعالیت های این گستره به ویژه در بخش رسانه ای اعم از برخط و مکتوب و
 0سایت دیگر:
روزنامه بازار کار  19:28 -جمعه  10دی 1400
نمایشگاهی به وسعت چهاردهه تلاش

جهاد دانشگاهی حماسه آفرید

انعقاد تفاهم نامه جهادهای دانشگاهی استان مرکزی و شهید بهشتی برای رفع معضل
ضایعات سنگ محلات
ایسنا  12:46 -جمعه  10دی 1400
علی اصغر غفاری زاده رئیس جهاد دانشگاهی استان مرکزی در اینباره به خبرنگار ایسنا،
گفت :بر اساس این تفاهم نامه با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و بخش های اقتصادی
استان همچون اداره کل صعت ،معدن و تجارت ،اداره صمت شهرستان محلات ،محیط
زیست استان مرکزی و
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
 ۳سایت دیگر:
برخط نیوز  12:51 -جمعه  10دی 1400
انعقاد تفاهم نامه جهادهای دانشگاهی استان مرکزی و شهید بهشتی برای رفع معضل ضایعات سنگ محلات
دانا  02:46 -شنبه  11دی 1400
انعقاد تفاهم نامه جهادهای دانشگاهی استان مرکزی و شهید بهشتی برای رفع معضل ضایعات سنگ محلات
جهاد دانشگاهی کشور  12:50 -شنبه  11دی 1400
امضای تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی استان مرکزی و جهاددانشگاهی شهید بهشتی

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

تبلور عینی "ما می توانیم" در نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
ایسنا  11:42 -جمعه  10دی 1400
به گزارش ایسنا ،نخستین روز نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی با
بازدید رییس مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان ،امضای چند تفاهم نامه همکاری
مشترك ،رونمایی از یک کتاب و یک محصول ،به کار خود پایان داد
 ۵سایت دیگر:
برخط نیوز  11:48 -جمعه  10دی 1400
تبلور عینی "ما می توانیم" در نمایشگاه دستاورهای جهاد دانشگاهی
رویداد ایران  12:14 -جمعه  10دی 1400
تبلور عینی "ما می توانیم" در نمایشگاه دستاورهای جهاد دانشگاهی
دانا  14:04 -جمعه  10دی 1400
تبلور عینی "ما می توانیم" در نمایشگاه دستاورهای جهاد دانشگاهی
روزنامه بازار کار  19:24 -جمعه  10دی 1400
پایان نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400

شعار "ما می توانیم" در نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی تبلور عینی داشت
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
پایگاه خبری گسترش  09:11 -شنبه  11دی 1400
قیمت خودرو

فیلم | نظر رئیس سازمان اوقاف درباره دستاوردهای جهاددانشگاهی
ایکنا  09:50 -جمعه  10دی 1400
کد ویدیو
دانلود  ...فیلم اصلی  ...انتهای پیام

بومی سازیِ علم برای برون رفت از تحریم سرلوحه کار جهاددانشگاهی  +فیلم
ایکنا  09:41 -جمعه  10دی 1400
حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی ،رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در
حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی در گفت وگو با
خبرنگار ایکنا ،با اشاره به اینکه روحیه جهادی از اول انقلاب بوده است ،گفت :هنگام
تأسیس جهاددانشگاهی این تفکر وجود داشته است که انقلاب اسلامی باید از دانشمندان انقلابی مسلمان و
اندیشه های آنها استفاده کند و به کمک بهینه سازی زندگی مردم ،تولید کالاهای مورد نیاز ،رابطه دانش با
صنعت و دانش با صنعتی سازی و تجاری سازی کار کند
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 14آذر تا 12دی ماه 1400

تصویب ارتقای ساختار قرآنی دانشگاه ها
ایکنا  09:05 -جمعه  10دی 1400
این رویداد در سومین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی و با حضور حجت الاسلام
والمسلمین مصطفی رستمی ،رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در
بوستان گفتگوی تهران برگزار شد

جهاددانشگاهی در بسیاری از عرصه های فناوری به مرجعیت علمی رسیده است  +فیلم
ایکنا  00:12 -جمعه  10دی 1400
محمدعلی زلفی گل ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در گفت وگو با ایکنا در جریان بازدید
از از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهاددانشگاهی درباره ظرفیت های و
دستاوردهای این نهاد انقلابی گفت :خوشبختالنه جهاددانشگاهی با محصولات فناورانه که
در این نمایشگاه دیدم و قبلاً هم با آن آشنایی داشتم ،واقعاً در خیلی از عرصه های فناوری به مرجعیت رسیده
که قابل تقدیر است
 0سایت دیگر:
خبرگزاری صدا و سیما  21:46 -شنبه  11دی 1400
دهیاری ها و تولید و اشتغال در روستاها
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 14آذر تا 12دی ماه 1400

برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری خوزستان در اهواز
خبرگزاری علمی و فناوری  22:44 -پنجشنبه  09دی 1400
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از استان خوزستان ،نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری سال 1400
استان خوزستان در اهواز برگزار شد

فیلم | مهمانان آخرین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی
ایکنا  21:12 -پنجشنبه  09دی 1400
کد ویدیو
دانلود  ...فیلم اصلی  ...انتهای پیام

فیلم | وزیر آموزش و پرورش در نمایشگاه جهاددانشگاهی /تمجید از فعالیت جهانی ایکنا
ایکنا  20:56 -پنجشنبه  09دی 1400
کد ویدیو
دانلود  ...فیلم اصلی  ...انتهای پیام
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نوری قزلجه :اقدامات جهاد دانشگاهی کمک بسیاری به پیشرفت اقتصادی کشور می کند
ایسنا  20:01 -پنجشنبه  09دی 1400
غلامرضا نوری قزلجه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای و توانمندی های جهاد
دانشگاهی  1400در گفت وگو با ایسنا ،با بیان اینکه آنچه که در کشور برای رشد اقتصادی
لازم داریم ،بهره وری ،نوآوری و فناوری های نوین در تمامی حوزه ها است  ،اظهار کرد:
خوشبختانه آنچه که در نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی دیدیم بیانگر این توانایی بود

دبیر مجمع مجالس آسیایی :جهاددانشگاهی به عرصه دیپلماسی فناوری وارد شود
ایسنا  19:46 -پنجشنبه  09دی 1400
محمدرضا مجیدی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای و توانمندی های جهاد
دانشگاهی  1400در گفت وگو با ایسنا ،اظهار کرد :این نمایشگاه توانسته از بخشی
دستاوردها و توانایی های چهار دهه گذشته جهاددانشگاهی و یکی از مصادیق ما می توانیم
را در عرصه های مختلف را به نمایش بگذارد
 ۳سایت دیگر:
پارسینه  19:59 -پنجشنبه  09دی 1400
دبیر مجمع مجالس آسیایی :جهاددانشگاهی به عرصه دیپلماسی فناوری وارد شود
دیپلماسی ایرانی  02:49 -جمعه  10دی 1400
دبیر مجمع مجالس آسیایی :جهاددانشگاهی به عرصه دیپلماسی فناوری وارد شود
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دانا  14:54 -جمعه  10دی 1400
دبیر مجمع مجالس آسیایی :جهاددانشگاهی به عرصه دیپلماسی فناوری وارد شود

تأکید بر ورود جهاددانشگاهی به حیطه بانکداری غیرحضوری
ایکنا  19:26 -پنجشنبه  09دی 1400
به گزارش ایکنا ،گروهی از مدیران بانک رفاه کارگران صبح امروز نهم دی ماه از نمایشگاه
توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی بازدید کردند

جانشین وزیر دفاع:

وجود جهاد دانشگاهی یک افتخار بزرگ برای نظام است
ایسنا  19:16 -پنجشنبه  09دی 1400
سردار سید مهدی فرحی جانشین وزیر دفاع در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای
جهاد دانشگاهی  1400در گفتگو با ایسنا ،اظهار کرد :در جریان بازدید از نمایشگاه جهاد
دانشگاهی از اینکه دیدم در شرایط تحریم و تهدیدی که دشمنان ایجاد کرده اند ،نه تنها
موضوع تحریم زدایی بلکه بی اثر کردن تحریم ها که مطالبه مقام معظم رهبری بوده است به معنای خیلی
خوب و جدیدی در جهاد دانشگاهی اجرایی شده است و افراد خوب و خبره و متخصص و متدین از جنس
انقلاب و با روحیه و مدیریت جهادی کارآفرینی بسیار خوبی در گسترده ای های بسیار بزرگ که شامل عمده
نیازهای کشاورزی صنعتی پزشکی است ،انجام داده اند و به دنبال تحریم زدایی و بی اثر کردن تحریم ها
هستند ،خیلی خوشحالم شدم
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 ۲سایت دیگر:
روزنامه بازار کار  19:52 -پنجشنبه  09دی 1400
جانشین وزیر دفاع:

بی اثر کردن تحریم ها به معنای خیلی خوب در جهاد دانشگاهی اجرایی شده است
دانا  14:51 -جمعه  10دی 1400
جانشین وزیر دفاع:

وجود جهاد دانشگاهی یک افتخار بزرگ برای نظام است

یک نماینده مجلس خبر داد

دعوت از مسئولان جهاد دانشگاهی برای حضور در جلسه کمیسیون بهداشت مجلس
ایسنا  19:00 -پنجشنبه  09دی 1400
سید محمد پاك مهر در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای و توانمندی های جهاد
دانشگاهی  1400در گفت وگو با ایسنا ،گفت :جهاد دانشگاهی به نسبت سایر حوزه های
علمی ابداعات و اختراعات بسیار خوبی دارد و قطعاً می تواند کشور را در بسیاری از
نیازمندی های تکنولوژیک نسبت به خارج مستقل کند
 0سایت دیگر:
جهاد دانشگاهی کشور  14:06 -شنبه  11دی 1400
دعوت از مسوولان جهاددانشگاهی برای حضور در جلسه کمیسیون بهداشت مجلس

یک نماینده مجلس خبرگان رهبری:
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جهاد دانشگاهی فاصله میان دانش و زندگی مردم را کاهش داده است
ایسنا  18:46 -پنجشنبه  09دی 1400
محسن اسماعیلی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردها جهاددانشگاهی  1400در
گفتگو با ایسنا ،با تاکید بر اهمیت حضور مسئولان مختلف در نمایشگاه های از این دست
جهت آشنایی با توانمندی های داخلی گفت :بازدید از نمایشگاه دستاوردهای جهاد
دانشگاهی موجب پیدایش دو احساس متضاد در من شد؛ از یک سو با دیدن این حجم از انگیزه ،تلاش خستگی
ناپذیری ،ابتکار و اینکه کشور از چه ظرفیت های منحصربفردی در همه ظرفیت های فنی و علمی برخوردار
است ،دچار بهجت و شادمانی شدم و از از طرفی یک احساس آزار دهنده ای دارم که چرا از این ظرفیت ها و
استعدادهای موجود استفاده نمی شود
 ۲سایت دیگر:
آقای خبر  18:52 -پنجشنبه  09دی 1400
جهاد دانشگاهی فاصله میان دانش و زندگی مردم را کاهش داده است
دانا  14:51 -جمعه  10دی 1400
یک نماینده مجلس خبرگان رهبری:

جهاد دانشگاهی فاصله میان دانش و زندگی مردم را کاهش داده است

میر محمدی :جهاد دانشگاهی در مسیر قطع وابستگی به خارج حرکت می کند
ایسنا  18:41 -پنجشنبه  09دی 1400
سید جلیل میر محمدی میبدی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای و توانمندی
های جهاد دانشگاهی  1400در گفت وگو با ایسنا ،یا بیان این که جهاد دانشگاهی یکی از
شجره های طیبه ای است که در انقلاب رویش پیدا کرده است  ،اظهار کرد :جهاد دانشگاهی
در حوزه ها و عرصه های مختلف در طول سالهای بعد از انقلاب در زمینه توانمندی های علمی ،فرهنگی و
فنی کمک های بسیار خوبی به نظام کرده است
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 0سایت دیگر:
آقای خبر  18:44 -پنجشنبه  09دی 1400
میر محمدی :جهاد دانشگاهی در مسیر قطع وابستگی به خارج حرکت می کند
روزنامه بازار کار  19:52 -پنجشنبه  09دی 1400
میر محمدی:

جهاد دانشگاهی در مسیر قطع وابستگی به خارج حرکت می کند
دانا  14:51 -جمعه  10دی 1400
میر محمدی :جهاد دانشگاهی در مسیر قطع وابستگی به خارج حرکت می کند
جهاد دانشگاهی کشور  16:46 -شنبه  11دی 1400
جهاد دانشگاهی در مسیر قطع وابستگی به خارج حرکت می کند

امید به آینده و آفرینش انسان های فرهیخته و نخبه ارزشمندترین محصول جهاددانشگاهی
جهاد دانشگاهی کشور  18:28 -پنجشنبه  09دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،دکتر محمدحسین ساعی عضو شورای عالی
انقلاب فرهنگی و رییس دانشگاه سوره ،امروز پنجشنبه 9 ،دی ماه با حضور در نمایشگاه
توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی آفرینش انسان های فرهیخته ،نخبه و امیدوار
به آینده را ارزشمندترین محصول جهاددانشگاهی دانست
 ۲سایت دیگر:
روزنامه بازار کار  21:04 -پنجشنبه  09دی 1400
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بازدید از نمایشگاه جهاددانشگاهی اظهار کرد:

تربیت انسان های فرهیخته ،نخبه و امیدوار به آینده محصول جهاددانشگاهی است
دانا  09:24 -شنبه  11دی 1400
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بازدید از نمایشگاه جهاددانشگاهی اظهار کرد:

امید به آینده و آفرینش انسان های فرهیخته و نخبه ارزشمندترین محصول جهاددانشگاهی
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این نمایشگاه ،مبین نبوغ دانشمندان و بخش عظیمی از موفقیت های کشور ،مدیون زحمات
و ایثارگری های معلمان است
وزارت آموزش و پرورش  18:21 -پنجشنبه  09دی 1400
وزیر آموزش و پرورش گفت :برپایی نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی،
مبین نبوغ دانشمندان و بخش عظیمی از موفقیت های کشور ،مدیون زحمات و ایثارگری
های معلمان است
 0سایت دیگر:
دولت  09:54 -شنبه  11دی 1400
بازدید وزیر آموزش و پرورش از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

نماینده یزد :جهاد دانشگاهی کشور را در حوزه فناوری خودکفا کند
ایسنا  18:16 -پنجشنبه  09دی 1400
محمد صالح جوکار در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای جهاددانشگاهی
 1400در گفتگو با ایسنا وی با بیان اینکه این نمایشگاه تحسین برانگیز بود خاطر نشان
کرد خدا را شاکریم که نهادی که  41سال قبل امام خمینی (ره) آن را پایه گذاری کردند
امروز به مجموعه فناورانه و پژوهش محور تبدیل شده که در زمینه های مختلف فرهنگی اجتماعی و علمی
فعالیت جدی دارد
 ۳سایت دیگر:
برخط نیوز  18:20 -پنجشنبه  09دی 1400
نماینده یزد :جهاد دانشگاهی کشور را در حوزه فناوری خودکفا کند
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دانا  14:51 -جمعه  10دی 1400
نماینده یزد :جهاد دانشگاهی کشور را در حوزه فناوری خودکفا کند
جهاد دانشگاهی کشور  16:42 -شنبه  11دی 1400
جهاددانشگاهی کشور را در حوزه فناوری خودکفا کند

نماینده اهواز :نمایندگان مجلس باید از جهاد دانشگاهی بهره مند شوند
ایسنا  18:01 -پنجشنبه  09دی 1400
سید کریم حسینی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای و توانمندی های جهاد
دانشگاهی  1400در گفت وگو با ایسنا ،اظهار کرد :جهاد دانشگاهی سال به سال در حوزه
های مختلف پیشرفت میکند و حرکتی به سمت تعالی و پیشرفت دارد؛ این نهاد در مقایسه
با سایر دستگاه ها در همه زمینه های فعالیت خود با فاصله حائز رتبه اول است
 0سایت دیگر:
جهاد دانشگاهی کشور  16:46 -شنبه  11دی 1400
جهاددانشگاهی یکی از دغدغه های نمایندگان مجلس است

نماینده مردم اهواز در مجلس :جهاد دانشگاهی یک نهاد چند وجهی است
ایسنا  12:46 -پنجشنبه  09دی 1400
مجتبی یوسفی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای و توانمندی های جهاد
دانشگاهی  1400در گفت وگو با ایسنا ،با بیان اینکه یکی از خصوصیت های جهاد
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دانشگاهی چند وجهی بودن این نهاد است  ،اظهار کرد :جهاد دانشگاهی در حوزه های مختلف علمی ،فرهنگی،
پزشکی ،گیاه پزشکی و صنعتی حضور خوب و موثری دارد
 ۲سایت دیگر:
دانا  14:51 -جمعه  10دی 1400
نماینده مردم اهواز در مجلس :جهاد دانشگاهی یک نهاد چند وجهی است
جهاد دانشگاهی کشور  16:48 -شنبه  11دی 1400
جهاددانشگاهی یک نهاد چند وجهی است

 00رام قطار با تجهیزات دانش بنیان به ناوگان مترو می پیوندد
پرسون  12:48 -پنجشنبه  09دی 1400
به گزارش پرسون  ،در حاشیه بازدید سورنا ستاری از نمایشگاه دستاوردهای فناورانه جهاد
دانشگاهی ،سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ،و حمید رضا طیبی
رئیس جهاد دانشگاهی و مدیرعامل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه
تفاهم نامه همکاری  4جانبه امضا کردند
 0سایت دیگر:
مشرق نیوز  24:56 -پنجشنبه  09دی 1400
 11رام قطار با تجهیزات دانش بنیان به ناوگان مترو می پیوندد

روح الله متفکر آزاد :دستاوردهای جهاد دانشگاهی گره ای بزرگ از کشور باز کرده است
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ایسنا  12:41 -پنجشنبه  09دی 1400
روح الله متفکر آزاد در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای و توانمندی های جهاد
دانشگاهی  1400در گفت وگو با ایسنا ،اظهار کرد :جهاد دانشگاهی مولود انقلاب اسلامی
و از مجموعه هایی است که همواره خارج از روال روال تشریفات اداری در مسیر تحقق
آرمان ها ملت و انقلاب حرکت کرده است
 ۲سایت دیگر:
برخط نیوز  12:42 -پنجشنبه  09دی 1400
روح الله متفکر آزاد :هر دستاورد جهاد دانشگاهی گره ای بزرگ از کشور باز کرده است
جهاد دانشگاهی کشور  16:40 -شنبه  11دی 1400
دستاوردهای جهاددانشگاهی گره ای بزرگ از کشور باز کرده است

انعقاد دو قرارداد جدید با جهاددانشگاهی در سال آینده
جهاد دانشگاهی کشور  12:24 -پنجشنبه  09دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی
رییس سازمان اوقاف و امور خیریه در آخرین روز برپایی نمایشگاه توانمندی ها و
دستاوردهای جهاددانشگاهی با حضور در نمایشگاه با اشاره به همکاری با این نهاد اظهار
کرد :دستاوردهای جدیدی از این نهاد در حوزه های مختلف مشاهده کرد که بسیار ارزشمند است
 0سایت دیگر:
روزنامه بازار کار  21:08 -پنجشنبه  09دی 1400
رییس سازمان اوقاف و امور خیریه با حضور در نمایشگاه جهاددانشگاهی بیان کرد:

انعقاد دو قرارداد جدید با جهاددانشگاهی در سال آینده
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بازدید حجت الاسلام خاموشی از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
ایکنا  12:20 -پنجشنبه  09دی 1400
به گزارش ایکنا ،در پنجمین و آخرین روز از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد
دانشگاهی حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی ،رئیس سازمان اوقاف و امور
خیریه به بازدید از این نمایشگاه پرداخت

نماینده مردم شیروان در گفت و گو با ایسنا خبر داد:

ایجاد بیش از  0011نفر اشتغال با ایجاد مجتمع کشت و فرآوری گیاهان دارویی در خراسان
شمالی
ایسنا  12:18 -پنجشنبه  09دی 1400
علی جدی در حاشیه آیین امضای تفاهم نامه راه اندازی مجتمع کشت و فرآوری گیاهان
دارویی در خراسان شمالی که  9دی در نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی در تهران
برگزار شد در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد :مطالعات اقتصادی اولیه این طرح در جلسات
مشترك جهاد دانشگاهی و هلدینگ کشاورزی و موسسه دارویی آستان قدس رضوی طی  6ماه گذشته انجام
شده است که در مجتمع کشت و صنعت ،اجرای کل زنجیره تولید داروهای دامی و آفت کش های کشاورزی
و باغی با پایه گیاهی انجام شود
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گستره فعالیت های جهاددانشگاهی به اندازه تمام کشور است
جهاد دانشگاهی کشور  16:48 -پنجشنبه  09دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،سردار سید مهدی فرحی جانشین وزیر دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح در بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای
جهاددانشگاهی  1400که امروز  9دی ماه با همراهی دکتر حمیدرضا طیبی رییس
جهاددانشگاهی انجام شد ،اظهار کرد :بازدید امروز یکی از بهترین بازدیدهای بنده از عرصه های فناوری و
نوآوری بود ،به ویژه این که با مدیران جهادی ،متخصص ،متدین ،انقلابی و ولایت مدار که بسیار رنگ و بوی
انقلاب اسلامی را می دهند مواجه شدم

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

دکتر قناعتی :از همکاری مشترک دانشگاه علوم پزشکی تهران و جهاد دانشگاهی استقبال
می کنیم
ایسنا  16:24 -پنجشنبه  09دی 1400
دکتر حسین قناعتی ،رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن بازدید از نمایشگاه
توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی در گفت وگو با ایسنا تأکید کرد :جهاد
دانشگاهی در زمینه گسترش ،بومی سازی و نوآوری زحمات زیادی هم در صنایع پزشکی
و کارهایی که  tnptap suدارد و برای اولین بار در دنیا این اختراعات انجام شده است ،کشیده است و همین
طور در زمینه داروهای شیمی درمانی( ،)yttrepttmntcمطالعات حیوانی پایه و دارویی ،درمان زخم،
کارهای خوب و قابل توجهی داشته است
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 ۲سایت دیگر:
برخط نیوز  16:26 -پنجشنبه  09دی 1400
دکتر قناعتی :از همکاری مشترك دانشگاه علوم پزشکی تهران و جهاد دانشگاهی استقبال می کنیم
دانا  14:54 -جمعه  10دی 1400
دکتر قناعتی :از همکاری مشترك دانشگاه علوم پزشکی تهران و جهاد دانشگاهی استقبال می کنیم

ستاری 00 :رام قطار ایران ساخت به زودی به ناوگان مترو می پیوندد
ایرنا  15:54 -پنجشنبه  09دی 1400
روز پنج شنبه در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سه جانبه مابین مرکز توسعه فناوری
های معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری ،معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی و
شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه برای تبدیل یک رام قطار  CDبه قطار
 CCبه نقش جهاد دانشگاهی در توسعه محصولات دانش بنیان و رفع نیاز صنایع کشور با بهره گیری از
توانمندی دانشگاه ها اشاره کرد و افزود :قطعا با ایجاد پیوندی که میان ظرفیت های فناورانه دانشگاه ها و نیاز
صنایع ایجاد شده است ،فناوری ها به ویژه در بخش پیشرفته با کمک و توان شرکت های دانش بنیان داخلی
تامین می شود
 ۷سایت دیگر:
شفقنا  16:04 -پنجشنبه  09دی 1400
معاون رییس جمهور 105 :واگن به ناوگان حمل و نقل ریلی اضافه می شود
شبکه خبر  16:14 -پنجشنبه  09دی 1400
 11رام قطار ایران ساخت به ناوگان مترو می پیوندد
تحلیل بازار  12:08 -پنجشنبه  09دی 1400
 11رام قطار ایران ساخت به ناوگان مترو می پیوندد
فناوری و نوآوری  19:24 -پنجشنبه  09دی 1400
تفاهم نامه همکاری برای ارتقای حمل و نقل ریلی شهری امضا شد /ستاری 11 :رام قطار با تجهیزات ایران
ساخت توسط شرکت های دانش بنیان به ناوگان مترو می پیوندد
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بنیاد ملی نخبگان  19:26 -پنجشنبه  09دی 1400
تفاهم نامه همکاری برای ارتقای حمل و نقل ریلی شهری امضا شد /ستاری 11 :رام قطار با تجهیزات ایران
ساخت توسط شرکت های دانش بنیان به ناوگان مترو می پیوندد
اقتصاد  19:45 - ۲0پنجشنبه  09دی 1400
تفاهم نامه همکاری برای ارتقای حمل و نقل ریلی شهری امضا شد
نصیر نیوز  05:26 -جمعه  10دی 1400
ستاری 11 :رام قطار ایران ساخت به زودی به ناوگان مترو می پیوندد

ورود موفق جهاد دانشگاهی به تولید پوشاک کارگاههای صنعتی
ایسنا  15:21 -پنجشنبه  09دی 1400
ابوالقاسم شیرازی با حضور در نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهاد دانشگاهی در
گفت وگو با ایسنا اظهار کرد :وقتی از نمایشگاه بازدید کردم اطلاعات زیادی کسب کردم
و چقدر امیدوار شدم که جوانان عزیزما در حوزه دانشگاهی و صنایع مختلف تجربه دارند،
کارآفرینی توام با علم انجام می دهند و چقدر ارزش افزوده ایجاد کرده اند؛ به طوری که می توانند علاوه بر
داخل کشور در کشورهای دیگر هم کالاهای تولیدی خود را عرضه کنند
 0سایت دیگر:
برخط نیوز  15:24 -پنجشنبه  09دی 1400
ورود موفق جهاد دانشگاهی به تولید پوشاك کارگاههای صنعتی
رویداد ایران  15:40 -پنجشنبه  09دی 1400
ورود موفق جهاد دانشگاهی به تولید پوشاك کارگاههای صنعتی
دیار کارون  12:42 -جمعه  10دی 1400
ورود موفق جهاد دانشگاهی به تولید پوشاك کارگاههای صنعتی
خوزنا  18:00 -جمعه  10دی 1400
ورود موفق جهاد دانشگاهی به تولید پوشاك کارگاههای صنعتی
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بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای

جهاددانشگاهی 1400

 14آذر تا 12دی ماه 1400

همکاری جهاددانشگاهی و ستادکل نیروهای مسلح در به کارگیری تخصصی سربازان امریه
جهاد دانشگاهی کشور  15:08 -پنجشنبه  09دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،امیر دریادار غلامرضا رحیمی پور رییس اداره
سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح امروز ،نهم دی ماه در بازدید از نمایشگاه
توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  1400بیان کرد :خداوند متعال را شاکرم که
توفیق حاصل شد تا در نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهاددانشگاهی شرکت کرده و از زحمات
جهادگران دیدن کنم
 0سایت دیگر:
روزنامه بازار کار  15:12 -پنجشنبه  09دی 1400
در نمایشگاه جهاددانشگاهی مطرح شد؛

جهاددانشگاهی و ستادکل نیروهای مسلح در به کارگیری تخصصی سربازان امریه همکاری می کنند

گام های ارزنده جهاددانشگاهی در راستای پیشرفت کشور
جهاد دانشگاهی کشور  15:04 -پنجشنبه  09دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،دکتر صادق واعظ زاده عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام امروز ،نهم دی ماه در بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای
جهاددانشگاهی  1400ضمن قدردانی از تلاش های جهادگران این نهاد بیان کرد:
جهاددانشگاهی در بدو تأسیس افق های بلندی را برای خود در نظر گرفت که در این مدت طولانی گام های
ارزنده ای را به سوی آن افق ها برداشته است

41

بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای

جهاددانشگاهی 1400

 14آذر تا 12دی ماه 1400

تفاهم نامه همکاری بین آستان قدس و جهاددانشگاهی امضا شد
جهاد دانشگاهی کشور  15:00 -پنجشنبه  09دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،تفاهم نامه امکان سنجی راه اندازی مجتمع
کشت و فرآوری گیاهان دارویی برای تولید آفت کش های گیاهی و داروهای دامی با منشا
گیاهی در شهرستان شیروان ،بین آستان قدس رضوی و جهاد دانشگاهی امضا شد
 0سایت دیگر:
روزنامه بازار کار  15:22 -پنجشنبه  09دی 1400
در نمایشگاه جهاددانشگاهی؛

تفاهم نامه همکاری بین آستان قدس و جهاددانشگاهی امضا شد
ایسنا  15:42 -پنجشنبه  09دی 1400
تفاهم نامه همکاری بین آستان قدس و جهاد دانشگاهی امضا شد؛

همکاری برای راه اندازی مجتمع کشت و فرآوری گیاهان دارویی در خراسان شمالی
برخط نیوز  15:48 -پنجشنبه  09دی 1400
همکاری برای راه اندازی مجتمع کشت و فرآوری گیاهان دارویی در خراسان شمالی
هانا خبر  16:42 -پنجشنبه  09دی 1400
همکاری برای راه اندازی مجتمع کشت و فرآوری گیاهان دارویی در خراسان شمالی

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

تفاهم نامه ای با هدف گسترش تولیدات علمی
ایسنا  14:55 -پنجشنبه  09دی 1400
42

بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای

جهاددانشگاهی 1400

 14آذر تا 12دی ماه 1400
صبح امروز (نهم دی) همزمان با آخرین روز برگزاری نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای
جهاد دانشگاهی ،با هدف ایجاد سکوی نشر دانش  ،تفاهم نامه همکاری مشترك میان
دانشگاه آزاد اسلامی و جهاد دانشگاهی به امضای دکتر محمدمهدی طهرانچی ،رییس
دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر حمیدرضا طیبی ،رییس جهاد دانشگاهی رسید
 ۲سایت دیگر:
برخط نیوز  14:56 -پنجشنبه  09دی 1400
تفاهم نامه ای با هدف گسترش تولیدات علمی
دانا  14:54 -جمعه  10دی 1400
تفاهم نامه ای با هدف گسترش تولیدات علمی

بهره مندی از ظرفیت های جهاددانشگاهی در آموزش و پرورش
ایکنا  14:40 -پنجشنبه  09دی 1400
به گزارش ایکنا ،نمایشگاه توانمندی ها و دستاورد های جهاددانشگاهی امروز پنجشنبه
9دی ماه در آخرین روز برگزاری خود میزبان یوسف نوری ،وزیر آموزش و پرورش ،سورنا
ستاری ،معاون علمی و فن آوری رییس جمهور و میهمانانی از نهاد ها و دستگاه های
مختلف بود

توجه خوب جهاددانشگاهی به زیرساخت های فرهنگی /انعقاد تفاهم نامه با این نهاد در
آینده نزدیک
جهاد دانشگاهی کشور  14:44 -پنجشنبه  09دی 1400
44

بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای

جهاددانشگاهی 1400

 14آذر تا 12دی ماه 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،دکتر یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش و
معاونان وی امروز 9 ،دی ماه در بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای
جهاددانشگاهی  1400که با همراهی دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی اظهار
کرد :امروز نهم دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت است
 0سایت دیگر:
دانا  09:24 -شنبه  11دی 1400
وزیر آموزش و پرورش با بازدید از نمایشگاه جهاددانشگاهی بیان کرد:

توجه خوب جهاددانشگاهی به زیرساخت های فرهنگی /انعقاد تفاهم نامه با این نهاد در آینده نزدیک

روند پرافتخار کسب دستاوردهای جهاددانشگاهی ادامه یابد
ایکنا  14:22 -پنجشنبه  09دی 1400
به گزارش خبرنگار ایکنا ،سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری همزمان
با پنجمین و آخرین روز نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی 1400
ضمن بازدید از این نمایشگاه گفت :خوشحالم یکبار دیگر در خدمت جهاددانشگاهی هستم
و از آقای طیبی به خاطر حمایت ها و همکاری نزدیک با معاونت علمی و فناوری در این سال ها تشکر می
کنم

آموزش و تولید ،وجه اشتراک جهاد دانشگاهی و انجمن سینمای ایران
ایسنا  14:11 -پنجشنبه  09دی 1400

44

بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای

جهاددانشگاهی 1400

 14آذر تا 12دی ماه 1400
مهدی آذرپندار در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی گفت :در انجمن
سینمای جوان و جهاد دانشگاهی دو سویه آموزش و تولید وجود دارد و همین موضوع
منجر به تعامل این دو مجموعه می شود
 ۳سایت دیگر:
برخط نیوز  14:14 -پنجشنبه  09دی 1400
آموزش و تولید ،وجه اشتراك جهاد دانشگاهی و انجمن سینمای ایران
دیار کارون  12:42 -جمعه  10دی 1400
آموزش و تولید ،وجه اشتراك جهاد دانشگاهی و انجمن سینمای ایران
خوزنا  19:00 -جمعه  10دی 1400
آموزش و تولید ،وجه اشتراك جهاد دانشگاهی و انجمن سینمای ایران

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

ستاری :همکاری معاونت علمی و فناوری و جهاد دانشگاهی به صورت مستمر ادامه دارد
ایسنا  14:10 -پنجشنبه  09دی 1400
دکتر سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری همزمان با پنجمین روز
برگزاری نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی ،ضمن بازدید از بخش
های مختلف این نمایشگاه ،با پژوهشگران و فناوران این نهاد گفت وگو کرد
 0سایت دیگر:
دانا  14:54 -جمعه  10دی 1400
ستاری :همکاری معاونت علمی و فناوری و جهاد دانشگاهی به صورت مستمر ادامه دارد
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بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای

جهاددانشگاهی 1400

 14آذر تا 12دی ماه 1400

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

سخت کاری قطعه مرکزی سوزن به روش انفجاری برای اولین بار در کشور
ایسنا  14:56 -پنجشنبه  09دی 1400
دکتر سید محمد طباطبایی قمی ،رییس پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاد
دانشگاهی صنعتی شریف در حاشیه برگزاری نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد
دانشگاهی ،در گفت وگو با ایسنا گفت :برای اولین بار در کشور و خاورمیانه بحث سخت
کاری قطعه مرکزی سوزن به روش انفجاری انجام شد
 ۲سایت دیگر:
برخط نیوز  14:56 -پنجشنبه  09دی 1400
سخت کاری قطعه مرکزی سوزن به روش انفجاری برای نخستین بار در کشور
جهاد دانشگاهی کشور  10:22 -یکشنبه  12دی 1400
سخت کاری قطعه مرکزی سوزن ریل به روش انفجاری برای اولین بار در کشور به همت پژوهشگران
جهاددانشگاهی

نقش جهاددانشگاهی در تغییر فضای صنعت اسباب بازی
ایکنا  14:55 -پنجشنبه  09دی 1400
به گزارش ایکنا ،آیدین مهدی زاده ،رئیس دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی در
جریان بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی در غرفه ایکنا حضور
یافت
46

بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای

جهاددانشگاهی 1400

 14آذر تا 12دی ماه 1400
 0سایت دیگر:
جهاد دانشگاهی کشور  12:44 -شنبه  11دی 1400
نقش جهاددانشگاهی در تغییر فضای صنعت اسباب بازی

ویدئو  /نگاهی به دستاوردهای جهاد دانشگاهی در نمایشگاه
ایسنا  14:54 -پنجشنبه  09دی 1400
خبرنگار :سمیه ایمانیان  /تصویربردار و تدوینگر :نوید مرسلی
 ۲سایت دیگر:
برخط نیوز  14:56 -پنجشنبه  09دی 1400
فیلم  -بررسی دستاوردهای جهاد دانشگاهی در نمایشگاه امسال
رویداد ایران  14:00 -پنجشنبه  09دی 1400
ویدئو  /نگاهی به دستاوردهای جهاد دانشگاهی در نمایشگاه امسال

افزایش متقاضیان خرید محصولات جهاددانشگاهی /قدردانی از همکاری های همه جانبه این
نهاد
جهاد دانشگاهی کشور  14:46 -پنجشنبه  09دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس
جمهور امروز  9دی ماه با همراهی دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی از
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  1400بازدید و ضمن قدردانی از
42

بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای

جهاددانشگاهی 1400

 14آذر تا 12دی ماه 1400
تلاش های جهادگران این نهاد بیان کرد :خوشحالم که بار دیگر در خدمت عزیزان و جهادگران جهاددانشگاهی
هستم
 0سایت دیگر:
روزنامه بازار کار  14:12 -پنجشنبه  09دی 1400
افزایش متقاضیان خرید محصولات جهاددانشگاهی

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

طیبی :معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر استفاده از محصولات بومی سازی شده
تأکید دارد
ایسنا  14:22 -پنجشنبه  09دی 1400
به گزارش ایسنا ،در پنجمین و آخرین روز از برگزاری نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای
جهاد دانشگاهی  ،1400تفاهم نامه سه جانبه ای با موضوع "همکاری مشترك برای تبدیل
یک رام قطار  DCمتروی تهران به قطار  "CCمیان مرکز توسعه فناوری های معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری ،معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی ،شرکت بهره برداری راه آهن
شهری تهران و حومه امضاء شد
 0سایت دیگر:
برخط نیوز  14:29 -پنجشنبه  09دی 1400
طیبی :معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر استفاده از محصولات بومی سازی شده تأکید دارد
ایکنا  14:02 -پنجشنبه  09دی 1400
امضای تفاهم نامه سه جانبه میان جهاددانشگاهی ،معاونت علمی و فناوری و شرکت مترو
روزنامه بازار کار  14:22 -پنجشنبه  09دی 1400
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400

امضای تفاهم نامه سه جانبه میان جهاد ،معاونت علمی و فناوری و شرکت بهره برداری مترو

48

بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای

جهاددانشگاهی 1400

 14آذر تا 12دی ماه 1400
همشهری  16:12 -پنجشنبه  09دی 1400
امضای تفاهم نامه سه جانبه میان مترو تهران با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و جهاد دانشگاهی

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

دانش فنی تولید بچه ماهی سی باس آسیایی در قفس
ایسنا  12:54 -پنجشنبه  09دی 1400
به گزارش ایسنا ،ساخت مجتمع آبزیان دریایی جهاد دانشگاهی بوشهر در طرح کسب
دانش فنی تولید و تکثیر سالانه پنج میلیون قطعه بچه ماهی سی باس به عنوان یکی از
 41طرح فناورانه ملی جهاد دانشگاهی ،کشور را از واردات بچه ماهی که در حال حاضر از
کشورهای هند ،استرالیا و تایلند برای پرورش در قفس انجام می شود ،بی نیاز خواهد کرد
 ۳سایت دیگر:
برخط نیوز  12:56 -پنجشنبه  09دی 1400
دانش فنی تولید بجه ماهی سی باس آسیایی در قفس
فکر شهر  14:16 -پنجشنبه  09دی 1400
دانش فنی تولید بچه ماهی سی باس آسیایی در قفس
جهاد دانشگاهی کشور  15:48 -پنجشنبه  09دی 1400
دانش فنی تولید بچه ماهی سی باس آسیایی در قفس

با حضور دکتر نوری وزیر آموزش وپرورش و مدیران جهاد دانشگاهی صورت گرفت

49

بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای

جهاددانشگاهی 1400

 14آذر تا 12دی ماه 1400
رونمایی از مدرسه ملی مهارت برای آینده مشاغل و مشاغل آینده جهاد دانشگاهی
روزنامه بازار کار  12:42 -پنجشنبه  09دی 1400
مدرسه ملی مهارت آینده مشاغل و مشاغل آینده جهاد داشگاهی با حضور دکتر یوسف
نوری وزیر آموزش وپرورش و دکتر محمد صادق بیجندی معاون آموزش و کارآفرینی جهاد
دانشگاهی و جمعی از مدیران حوزه آموزش جهاد دانشگاهی در نمایشگاه توانمندی ها و
دستاوردهای جهاد دانشگاهی رونمایی شد
 0سایت دیگر:
جهاد دانشگاهی کشور  15:24 -پنجشنبه  09دی 1400
رونمایی از مدرسه ملی مهارت برای آینده مشاغل و مشاغل آینده جهاد دانشگاهی

تحسین وزیر آموزش و پرورش از توجه جهاد دانشگاهی به زیرساختهای فرهنگی
ایسنا  12:22 -پنجشنبه  09دی 1400
یوسف نوری در حاشیه بازدید خود از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهاد
دانشگاهی  1400که در محل دائمی نمایشگاهی بوستان گفت وگو برگزار شد ،در گفت
وگو با ایسنا ،با تبریک سالروز حماسه  9دی و بیان اینکه دستاوردهای این نمایشگاه بسیار
فاخر و بدیع است ،اظهار کرد :تنوع این نمایشگاه بسیار عالی بود
 ۳سایت دیگر:
برخط نیوز  12:29 -پنجشنبه  09دی 1400
تحسین وزیر آموزش و پرورش از توجه (جهاد دانشگاهی) به زیرساختهای فرهنگی
دانا  14:14 -پنجشنبه  09دی 1400
تحسین وزیر آموزش و پرورش از توجه جهاد دانشگاهی به زیرساختهای فرهنگی
پانا  15:20 -پنجشنبه  09دی 1400

40

بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای

جهاددانشگاهی 1400

 14آذر تا 12دی ماه 1400
نوری تاکید کرد

ارتباط مستمر و تعامل دو جانبه موثر بین آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهی

دریالعل:

یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود
ایسنا  12:22 -پنجشنبه  09دی 1400
ایرج دریالعل با حضور در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی در پاسخ
به این سوال ایسنا که قرار بود دولت از ابتدای دی ماه یارانه جدیدی پرداخت کند ولی
هنوز این طرح عملیاتی نشده است ،گفت :هنوز تصمیم قاطعی در این مورد گرفته نشده
است
 ۳۳سایت دیگر:
رویداد ایران  12:40 -پنجشنبه  09دی 1400
یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود
آرمان اقتصادی  12:48 -پنجشنبه  09دی 1400
یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود
خبرهای فوری  12:42 -پنجشنبه  09دی 1400
یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود
اقتصاد آنلاین  12:45 -پنجشنبه  09دی 1400
شیوه تخصیص یارانه گندم و دارو تغییر می کند
رکنا  12:42 -پنجشنبه  09دی 1400
یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود
اخبار روز یزد  12:52 -پنجشنبه  09دی 1400
یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود
اقتصادگردان  12:52 -پنجشنبه  09دی 1400
دریالعل:
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود
انتخاب  14:05 -پنجشنبه  09دی 1400
معاون سازمان برنامه و بودجه :یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود ولی شیوه عمل در این بخش
متفاوت خواهد بود
آخرین خبر  14:11 -پنجشنبه  09دی 1400
مشاور رئیس سازمان غذا و دارو :ارز  4200تومانی دارو در بودجه  1401حذف می شود
مشرق نیوز  14:18 -پنجشنبه  09دی 1400
معاون سازمان برنامه و بودجه:

یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود
فکر شهر  14:19 -پنجشنبه  09دی 1400
ارز  4200تومانی دارو در بودجه  1401حذف می شود؛ قرار شده اعتباراتی به سازمان های بیمه گر تزریق
شود  /معاون سازمان برنامه و بودجه :حذف نمی شود ولی شیوه عمل در این بخش متفاوت خواهد بود
خبر آنلاین  14:25 -پنجشنبه  09دی 1400
خبر مهم معاون سازمان برنامه درباره زمان پرداخت یارانه های جدید
برخط نیوز  14:26 -پنجشنبه  09دی 1400
خبر مهم معاون سازمان برنامه درمورد زمان پرداخت یارانه های جدید
روستا نیوز  14:22 -پنجشنبه  09دی 1400
یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود
ناطقان  14:42 -پنجشنبه  09دی 1400
یارانه گندم و دارو حذف نمی شود
تیک  14:41 -پنجشنبه  09دی 1400
خبر مهم معاون سازمان برنامه درباره زمان پرداخت یارانه های جدید
بازار مشترک  14:44 -پنجشنبه  09دی 1400
یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود
تولید ایرانی  14:49 -پنجشنبه  09دی 1400
یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود
عصر خبر  14:50 -پنجشنبه  09دی 1400
خبر مهم معاون سازمان برنامه درباره زمان پرداخت یارانه های جدید
 14:52 - ۵9۳پنجشنبه  09دی 1400
اقتصاد معاون سازمان برنامه و بودجه:

یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
جهان نیوز  14:08 -پنجشنبه  09دی 1400
یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود
اقتصاد نیوز  14:10 -پنجشنبه  09دی 1400
یک خبر مهم درباره زمان پرداخت یارانه های جدید
اقتصاد  14:20 - ۲0پنجشنبه  09دی 1400
حذف یارانه گندم تکذیب شد
وانا  14:52 -پنجشنبه  09دی 1400
خبر مهم معاون سازمان برنامه درباره زمان پرداخت یارانه های جدید
افق تهران  15:02 -پنجشنبه  09دی 1400
آیا یارانه گندم و دارو برای سال حذف می شود؟
پانا  15:20 -پنجشنبه  09دی 1400
معاون سازمان برنامه:

زمان پرداخت یارانه های جدید به زودی اعلام خواهد شد
۵۵آنلاین  15:24 -پنجشنبه  09دی 1400
زمان پرداخت یارانه های جدید به زودی اعلام خواهد شد
دیدار نیوز  15:40 -پنجشنبه  09دی 1400
خبر مهم معاون سازمان برنامه درباره زمان پرداخت یارانه های جدید
بازار نیوز  16:02 -پنجشنبه  09دی 1400
یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود
بازار آریا  12:24 -پنجشنبه  09دی 1400
یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود
روزنامه آسیا نیوز  12:44 -پنجشنبه  09دی 1400
جزییات واریز یارانه های دی ماه
بورس 18:00 - ۲0پنجشنبه  09دی 1400
معاون سازمان برنامه و بودجه :یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود
خبرداغ  18:02 -پنجشنبه  09دی 1400
معاون سازمان برنامه و بودجه :یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود ولی شیوه عمل در این بخش
متفاوت خواهد بود
صبحانه انلاین  18:42 -پنجشنبه  09دی 1400
یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود
وقایع روز  06:02 -جمعه  10دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
زمان پرداخت یارانه های جدید چه زمانی است ؟
دیار کارون  16:04 -جمعه  10دی 1400
یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود
خوزنا  16:21 -جمعه  10دی 1400
یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود
کیهان  20:48 -جمعه  10دی 1400
یک مسئول:

یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

رئیس مرکز مالکیت معنوی :ثبت علامت خُم با هدف حمایت از مشاغل خانگی
ایسنا  12:25 -پنجشنبه  09دی 1400
سید محمدعلی میرطاهری ،رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاك کشور
در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی در گفت وگو با
ایسنا گفت :با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال به نام تولید؛
پشتیبانی ها ،مانع زدایی ها از سوی رهبر انقلاب ،جهاد دانشگاهی با توجه به اقداماتی که در حوزه کارآفرینی
انجام داده و آموزش ها و برنامه های مختلفی که در این حوزه داشته است ،می تواند در این عرصه به خوبی
عمل کرده و آموزش های لازم را در بین ذینفعان و تولیدکنندگان داشته باشد
 ۲سایت دیگر:
روزنامه بازار کار  14:52 -پنجشنبه  09دی 1400
رئیس مرکز مالکیت معنوی در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400

با درخواست جهاد دانشگاهی علامت خُم ثبت ملی می شود
جهاد دانشگاهی کشور  19:15 -پنجشنبه  09دی 1400
ثبت علامت خُم با هدف حمایت از مشاغل خانگی

44
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 14آذر تا 12دی ماه 1400

رئیس امور تلفیق سازمان برنامه و بودجه:

سازمان و وزارتخانه ها از دستاوردهای جهاددانشگاهی حمایت کنند
ایسنا  12:20 -پنجشنبه  09دی 1400
دریالعل با حضور در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی در گفت وگو
با ایسنا اظهار کرد :نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد نمایشگاه خوبی بود
 0سایت دیگر:
برخط نیوز  12:24 -پنجشنبه  09دی 1400
سازمان و وزارتخانه ها از دستاوردهای جهاددانشگاهی حمایت کنند
رویداد ایران  12:24 -پنجشنبه  09دی 1400
سازمان و وزارتخانه ها از دستاوردهای جهاددانشگاهی حمایت کنند
آرمان اقتصادی  12:26 -پنجشنبه  09دی 1400
سازمان و وزارتخانه ها از دستاوردهای جهاددانشگاهی حمایت کنند
جهاد دانشگاهی کشور  15:56 -پنجشنبه  09دی 1400
سازمان و وزارتخانه ها از دستاوردهای جهاددانشگاهی حمایت کنند
دیار کارون  16:44 -جمعه  10دی 1400
سازمان و وزارتخانه ها از دستاوردهای جهاددانشگاهی حمایت کنند
خوزنا  12:04 -جمعه  10دی 1400
سازمان و وزارتخانه ها از دستاوردهای جهاددانشگاهی حمایت کنند

آب و انرژی در هفته ای که گذشت؛
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
تشریح طرح اختصاص یارانه بنزین به همه ایرانیان
خبرگزاری مهر  12:12 -پنجشنبه  09دی 1400
جواد اوجی ،وزیر نفت با حضور در نمایشگاه جهاد دانشگاهی ،چهار تفاهم نامه را با این
مجموعه به امضا رساند
 0سایت دیگر:
پایگاه خبری ذاکر  04:42 -جمعه  10دی 1400
آب و انرژی در هفته ای که گذشت؛

تشریح طرح اختصاص یارانه بنزین به همه ایرانیان

تفاهم نامه سه جانبه همکاری مشترک برای تبدیل یک رام قطار  CDمتروی تهران به قطار
 CDمنعقد شد
جهاد دانشگاهی کشور  12:16 -پنجشنبه  09دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،با توجه به گذشت دو دهه از بهره برداری مترو
در کشور زمان و فرسودگی قطارهای  DCمترویی و قدیمی بودن سیستم رانش این نوع
قطارها (موتورترکشن های  DCو سیستم کنترل دور مقاومت و کنتاکتوری) جایگزینی
آن ها با قطار  CCجدید و یا ارتقا سیستم رانش و کنترل قطارها؛ با کارایی قطارهای  CCولی با هزینه کمتر
دو راه حل پیش رو است
 ۷سایت دیگر:
ایسنا  12:28 -پنجشنبه  09دی 1400
/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /1400

امضای تفاهم نامه سه جانبه میان جهاد ،معاونت علمی و فناوری و شرکت بهره برداری مترو
برخط نیوز  12:45 -پنجشنبه  09دی 1400
امضای تفاهم نامه سه جانبه میان جهاد ،معاونت علمی و فناوری و شرکت بهره برداری مترو
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
دانا  14:14 -پنجشنبه  09دی 1400
امضای تفاهم نامه سه جانبه میان جهاد ،معاونت علمی و فناوری و شرکت بهره برداری مترو
ایرنا  14:58 -پنجشنبه  09دی 1400
با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری؛

تفاهم نامه سه جانبه همکاری مشترك برای ارتقای سیستم رانش قطار متروی تهران امضا شد
ایمنا  14:14 -پنجشنبه  09دی 1400
امضای تفاهم نامه سه جانبه میان جهاد ،معاونت علمی و فناوری و شرکت بهره برداری مترو
روزنامه بازار کار  14:22 -پنجشنبه  09دی 1400
در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی؛

تفاهم نامه سه جانبه همکاری مشترك برای تبدیل یک رام قطار  DCمتروی تهران به قطار  CCمنعقد شد
تیتر یک  24:42 -پنجشنبه  09دی 1400
تفاهم نامه سه جانبه همکاری مشترك برای ارتقای سیستم رانش قطار متروی تهران امضا شد

بازدید رئیس دانشگاه آزاد از نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی
ایسکانیوز  12:05 -پنجشنبه  09دی 1400
به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز  ،دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی امروز(پنجشنبه
 9دی ماه) از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی بازدید کرد

بازدید مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی پیام از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
فرودگاه پیام البرز  12:04 -پنجشنبه  09دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام ،دکتر نادر ثناگو
مطلق بعد از ظهر چهارشنبه از نمایشگاه توانمندی ها و دستاورد های جهاد دانشگاهی
 1400بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات انجام شده این نهاد علمی و فرهنگی قرار
گرفت
 ۲سایت دیگر:
شما نیوز  14:41 -پنجشنبه  09دی 1400
بازدید مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی پیام از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
ایران نو  18:28 -پنجشنبه  09دی 1400
بازدید مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی پیام از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

طهرانچی :جهاد دانشگاهی یک ابرپارک ملی است
ایسنا  11:48 -پنجشنبه  09دی 1400
دکتر محمدمهدی طهرانچی ،رییس دانشگاه آزاد اسلامی در حاشیه بازدید از نمایشگاه
توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی در گفت وگو با ایسنا گفت :کشور توسعه پیدا
نمی کند مگر اینکه شرکت ها و مجموعه های دانش بنیان بتوانند در محورهای اساسی
توسعه ،ورود پیدا کنند
 0سایت دیگر:
برخط نیوز  11:50 -پنجشنبه  09دی 1400
طهرانچی :جهاد دانشگاهی یک ابرپارك ملی است
دانا  12:48 -پنجشنبه  09دی 1400
طهرانچی :جهاد دانشگاهی یک ابرپارك ملی است
روزنامه بازار کار  14:22 -پنجشنبه  09دی 1400
طهرانچی در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
جهاد دانشگاهی ابرپارك ملی و فناوری کشوراست
ایمنا  15:44 -پنجشنبه  09دی 1400
طهرانچی:

جهاد دانشگاهی یک ابرپارك ملی است

بازدید معاون بنیاد بهره برداری موقوفات آستان قدس رضوی از دستاوردهای جهاد
دانشگاهی
ایسنا  11:48 -پنجشنبه  09دی 1400
محمد دلبری در گفت وگو با ایسنا ،درباره این نمایشگاه گفت :در آغاز ایام بصیرت کارهای بسیار خوبی را از
جوانان و فرهیختگان جهاد دانشگاهی شاهد بودیم

بازدید وزیر آموزش و پرورش از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
ایسنا  11:44 -پنجشنبه  09دی 1400
به گزارش ایسنا ،یوسف نوری امروز ( 9دی  )1400با حضور در نمایشگاه دستاوردها و
توانمندی های جهاد دانشگاهی  1400که در محل دائمی نمایشگاهی بوستان گفت وگوی
تهران برگزار شد ،از غرفه های مختلف این نمایشگاه بازدید کرد
 0سایت دیگر:
برخط نیوز  11:44 -پنجشنبه  09دی 1400
بازدید وزیر آموزش و پرورش از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
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 14آذر تا 12دی ماه 1400

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

ارائه گزارش دستاوردهای جهاد دانشگاهی در وزارت آموزش و پرورش
ایسنا  11:26 -پنجشنبه  09دی 1400
دکتر حسن ملکی در حاشیه بازدید خود از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهاد
دانشگاهی  1400که در محل دائمی نمایشگاهی بوستان گفت وگو تهران برگزار شد ،در
گفت وگو با ایسنا ،اظهار کرد :امروز از جهت علمی ،فکری و تحقیقاتی روز خیلی مبارکی
برای بنده بود چراکه فعالیت بنده در وزارت آموزش و پرورش و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کاملا
مرتبط است با آنچه امروز در اینجا مشاهده کردم است
 0سایت دیگر:
برخط نیوز  11:29 -پنجشنبه  09دی 1400
ارائه گزارش دستاوردهای (جهاد دانشگاهی) در وزارت آموزش و پرورش
رکنا  11:49 -پنجشنبه  09دی 1400
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400
پایگاه خبری گسترش  12:42 -پنجشنبه  09دی 1400
قیمت خودرو
پانا  15:20 -پنجشنبه  09دی 1400
ارائه گزارش دستاوردهای جهاد دانشگاهی در وزارت آموزش و پرورش

بازدید وزیر آموزش و پرورش از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
وزارت آموزش و پرورش  11:24 -پنجشنبه  09دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
وزیر آموزش و پرورش از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی بازدید
کرد
 0سایت دیگر:
ایرنا  12:44 -پنجشنبه  09دی 1400
در بازدید وزیر آموزش و پرورش از نمایشگاه جهاددانشگاهی؛

مدرسه ملی مهارت برای مشاغل آینده رونمایی شد
تابش کوثر  14:49 -پنجشنبه  09دی 1400
با حضور وزیر آموزش و پرورش؛

مدرسه ملی مهارت برای مشاغل آینده رونمایی شد
پانا  15:20 -پنجشنبه  09دی 1400
با حضور وزیر آموزش و پرورش؛

مدرسه ملی مهارت برای مشاغل آینده رونمایی شد
اقتصاد آینده  12:05 -پنجشنبه  09دی 1400
مدرسه ملی مهارت برای مشاغل آینده رونمایی شد

رییس سازمان پژوهشی سازمان وزارت آموزش و پرورش درگفت وگو بازارکار :

هدایت تحصیلی وهدایت شغلی فصل مشترک همکاری وزارت آموزش و پرروش و جهاد
دانشگاهی است
روزنامه بازار کار  11:12 -پنجشنبه  09دی 1400
دکتر ملکی درنمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی در غرفه معاونت
آموزش وکارآفرینی گفت  :درتلاش هستیم با برگزاری یک هم اندیشی مشترك همه زمینه
های همکاری بین آموزش و پر
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 14آذر تا 12دی ماه 1400

صرفه جویی در  ۳1میلیون بشکه نفت بایک نیروگاه هزار مگاواتی
سینا  11:15 -پنجشنبه  09دی 1400
به گزارش سیناپرس ،محمد علی اسلامی رییس سازمان انرژی اتمی ایران در خلال بازدید از نمایشگاه
دستاوردها و توانمندی های جهاد دانشگاهی در گفتگو اختصاصی با خبرنگار سیناپرس با اشاره به رویکرد های
سازمان انرژی اتمی در راستای به کارگیری فناوری های مبتنی بر انرژی هسته ای در کاهش انتشار کربن و
نقش ایران در کاهش گرمایش جهانی گفت :حلقه فناوری های هسته ای خود یک رویکرد مهم در بحث محیط
زیست است

بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهور از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
برخط نیوز  11:05 -پنجشنبه  09دی 1400
به گزارش سرویس علم و فناوری برخط نیوز به نقل از ایسنا  -همزمان با آخرین روز از برگزاری نمایشگاه
توانمندی های و دستاوردهای جهاد دانشگاهی ،دکتر سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری
و هیئت همراه از این نمایشگاه بازدید کردند

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهور از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
ایسنا  11:04 -پنجشنبه  09دی 1400
به گزارش ایسنا ،همزمان با آخرین روز از برگزاری نمایشگاه توانمندی های و دستاوردهای
جهاد دانشگاهی ،دکتر سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و هیئت
همراه از این نمایشگاه بازدید کردند

پنجمین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 0011
برخط نیوز  10:54 -پنجشنبه  09دی 1400
منبع  :خبرگزاری ایسنا

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

از دستاوردهای حوزه نفت و حفاری تا تجهیزات الکترونیک خودرو
ایسنا  10:51 -پنجشنبه  09دی 1400
دکتر علیرضا آخوندی ،رییس سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در گفت وگو با ایسنا
 ،درخصوص دستاوردهای این سازمان که در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد
دانشگاهی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است ،گفت :سازمان جهاد دانشگاهی
صنعتی شریف در دسته بندی ها عمدتاً فنی و مهندسی و همین طور کشاورزی(بحث تجهیزات و دستگاه های
نوین آبیاری) در نمایشگاه حضور پیدا کرده است
 ۳سایت دیگر:
برخط نیوز  10:56 -پنجشنبه  09دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
از دستاوردهای حوزه نفت و حفاری تا تجهیزات الکترونیک خودرو
روزنامه بازار کار  15:02 -پنجشنبه  09دی 1400
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400

از دستاوردهای حوزه نفت و حفاری تا تجهیزات الکترونیک خودرو
جهاد دانشگاهی کشور  10:22 -یکشنبه  12دی 1400
ارائه دستاوردهای حوزه نفت و حفاری تا تجهیزات الکترونیک خودرو  /مصاحبه خبرگزاری ایسنا با رییس
سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

پنجمین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 0011
ایسنا  10:51 -پنجشنبه  09دی 1400
...

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد و جهاد دانشگاهی با هدف ایجاد سکوی ملی نشر دانش
ایسنا  10:51 -پنجشنبه  09دی 1400
به گزارش ایسنا ،صبح امروز(نهم دی) همزمان با آخرین روز برگزاری نمایشگاه توانمندی
ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی ،با هدف ایجاد سکوی نشر دانش  ،تفاهم نامه همکاری
مشترك میان دانشگاه آزاد اسلامی و جهاد دانشگاهی به امضای دکتر محمدمهدی
طهرانچی ،رییس دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر حمیدرضا طیبی ،رییس جهاد دانشگاهی رسید
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
 ۳سایت دیگر:
خبرگزاری دانشجو  12:05 -پنجشنبه  09دی 1400
دانشگاه آزاد و جهاد دانشگاهی تفاهم نامه همکاری امضا کردند
دانا  12:48 -پنجشنبه  09دی 1400
تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد و جهاد دانشگاهی با هدف ایجاد سکوی ملی نشر دانش
جهاد دانشگاهی کشور  15:24 -پنجشنبه  09دی 1400
امضای تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و دانشگاه آزاد اسلامی

جهاددانشگاهی بستر تولید فناوری در کشور و دانشگاه ها است/ضرورت قوام این مسیر
جهاد دانشگاهی کشور  10:48 -پنجشنبه  09دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،دکتر محمدمهدی طهرانچی رییس دانشگاه آزاد
اسلامی امروز ،نهم دی ماه در بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای
جهاددانشگاهی  1400ضمن قدردانی از تلاش های جهادگران این نهاد بیان کرد :واقعیت
این است که زمانی که مدل های پارك فناوری و مراکز رشد به ایران وارد شد ،در کشور مدل پارك های
فناوری و مفهوم تولید فناوری را بر بستر دانشگاه ها در جهاددانشگاهی تجربه کردیم
 ۲سایت دیگر:
ایکنا  11:25 -پنجشنبه  09دی 1400
جهاددانشگاهی الگوی پارك های فناوری را در بستر دانشگاه در کشور ایجاد کرد
ایرنا  11:48 -پنجشنبه  09دی 1400
رییس دانشگاه آزاد:

جهاددانشگاهی بستر تولید فناوری در کشور است/امضای تفاهم نامه با هدف ایجاد سکوی ملی نشر دانش
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 14آذر تا 12دی ماه 1400

بازدید تعدادی ازوزراء ،نمایندگان و مسئولان مختلف علمی و اجرایی ازدستاوردهای پارک
علم و فناوری البرزجهاددانشگاهی
شهروند البرز  10:45 -پنجشنبه  09دی 1400
به گزارش شهروندالبرز ؛ به نقل از روابط عمومی پارك علم و فناوری البرز ،در دو روز اول برگزاری نمایشگاه
توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  ،1400سردار وحیدی وزیر کشور با حضور در غرفه پارك علم و
فناوری البرز از نزدیک با دستاوردهای این پارك آشنا شد

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

بازدید رییس دانشگاه آزاد از نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی
ایسنا  10:00 -پنجشنبه  09دی 1400
به گزارش ایسنا ،امروز(پنجشنبه  9دی ماه) و در آخرین روز از برگزاری نمایشگاه توانمندی
ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی ،دکتر محمدمهدی طهرانچی ،رییس دانشگاه آزاد
اسلامی از غرفه های مختلف این نمایشگاه بازدید کرد و در جریان توانمندی ها و ظرفیت
های علمی جهاد دانشگاهی قرار گرفت
 0سایت دیگر:
برخط نیوز  10:05 -پنجشنبه  09دی 1400
بازدید رییس دانشگاه آزاد از نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی
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 14آذر تا 12دی ماه 1400

پژوهش ها باید نقشی در زندگی مردم داشته باشد
سینا  09:49 -پنجشنبه  09دی 1400
نماینده مردم نوردشت و مینودشت مجلس شورای اسلامی گفت :بسیاری از پژوهش ها صرفا در حد پایان نامه
یا کتاب باقی می مانند و در زندگی مردم نقشی ندارند اما پژوهش های جهاد دانشگاهی علمی و کاربردی
است

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

پتانسیل جهاد دانشگاهی برای دستیابی به مرجعیت علمی در منطقه
ایسنا  09:18 -پنجشنبه  09دی 1400
دکتر غلامرضا حسن زاده در حاشیه بازدید خود از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های
جهاد دانشگاهی  1400که در محل دائمی نمایشگاه های بوستان گفت وگو برگزار شد در
گفت وگوبا ایسنا ،با بیان اینکه توانمندی های جهاد دانشگاهی ارزشمند است ،اظهار کرد:
جهاد دانشگاهی سابقه کارهای بزرگ را در کشور دارد و این نمایشگاه نیز توانست توانمندی های جهاد
دانشگاهی را به خوبی نشان دهد
 ۳سایت دیگر:
برخط نیوز  09:20 -پنجشنبه  09دی 1400
پتانسیل جهاد دانشگاهی برای دستیابی به مرجعیت علمی در منطقه
دانا  12:06 -پنجشنبه  09دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
پتانسیل جهاد دانشگاهی برای دستیابی به مرجعیت علمی در منطقه
خوزنا  20:42 -پنجشنبه  09دی 1400
پتانسیل جهاد دانشگاهی برای دستیابی به مرجعیت علمی در منطقه

جهاد دانشگاهی الگویی برای خودباوری و استقلال کشور است  +فیلم
ایکنا  09:15 -پنجشنبه  09دی 1400
حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی ،رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاه ها ،در جریان بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی در
گفت وگو با خبرنگار ایکنا درباره نقش جهاد دانشگاهی در اثبات کارآمدی نظام جمهوری
اسلامی ایران اظهار کرد :یکی از پایه های انقلاب اسلامی باور به توانمندی های داخلی ،توان ایجاد استقلال در
کشور و تزریق خودباوری به ارکان جامعه بوده است و جهاد دانشگاهی یکی از مظاهر نهادهای انقلابی در اثبات
این کارآمدی است

رییس سازمان اقتصادی کوثر:

مجموعه های علمی و فرهنگی کشور به دانش جهاد دانشگاهی نیاز دارند
ایسنا  09:08 -پنجشنبه  09دی 1400
به گزارش ایسنا ،ناصر فخاری در این بازدید درباره نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
گفت :مدیریت دانش ذاتا ارزش است ،حالا گاهی این ارزش نهفته ،گاهی مکتوب نشده و
گاهی هم عرضه نشده است
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
 0سایت دیگر:
خبرنامه دانشجویان ایران  09:18 -پنجشنبه  09دی 1400
مجموعه های علمی و فرهنگی کشور به دانش جهاد دانشگاهی نیاز دارند

آماده جذب ایرانیان نخبه خارج از کشور برای همکاری با جهاد دانشگاهی هستیم
ایکنا  09:06 -پنجشنبه  09دی 1400
سیدمجید حلاج زاده ،رئیس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور در گفت وگویی
که با خبرنگار ایکنا در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و دستاورد های جهاد
دانشگاهی داشت ،در پاسخ به سؤالی در مورد پتانسیل همکاری بین جهاد دانشگاهی و
این مرکز گفت :می توانیم در کشورهایی که دفتر نمایندگی داریم ،هم در بحث اطلاع رسانی و هم در بحث
حمایت از نخبگان همکاری های دوجانبه ای با جهاد دانشگاهی داشته باشیم

رویتاب ؛ آیینه رویدادهای فرهنگی جهاد دانشگاهی
ایسنا  00:48 -پنجشنبه  09دی 1400
به گزارش ایسنا ،در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی درباره سامانه
رویتاب که یکی از دستاوردها جهاد دانشگاهی در طول دو سال گذشته است ،با فرزین
پورمحبی نویسنده ،پژوهشگر و یکی از مدیران معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی به عنوان
یکی از ایده پردازان این سامانه و امیرحسین اسدی طراح این سامانه به گفت وگو نشستیم
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
 0سایت دیگر:
گردشبان  10:15 -پنجشنبه  09دی 1400
رویتاب ؛ آیینه رویدادهای فرهنگی جهاد دانشگاهی

گزارش تصویری  -بازدید معاون رئیس جمهور از نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای جهاد
دانشگاهی
معاونت امور زنان و خانواده  00:22 -پنجشنبه  09دی 1400
دکتر خزعلی از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی  1400که در مجموعه نمایشگاهی بوستان گفت وگو
در حال برگزاری است بازدید کرد

حمایت از روش های غیردارویی درمان بیماران
خبرگزاری صدا و سیما  24:46 -چهارشنبه  08دی 1400
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما دکتر بهرام عین اللهی در حاشیه بازدید از
نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی در بوستان گفتگوی تهران گفت :به طور سنتی
عادت داریم برای درمان بیماری ها از دارو استفاده کنیم و دارو امروزه به دومین تجارت
جهان پس از صنعت نفت تبدیل شده است
 0سایت دیگر:
خبرگزاری تابناک  02:41 -پنجشنبه  09دی 1400
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حمایت از روش های غیردارویی درمان بیماران
پارسینه  02:56 -پنجشنبه  09دی 1400
حمایت از روش های غیردارویی درمان بیماران
شبکه خبر  08:20 -پنجشنبه  09دی 1400
حمایت از روش های غیردارویی درمان بیماران
تحلیل بازار  11:11 -پنجشنبه  09دی 1400
حمایت از روش های غیردارویی درمان بیماران

بازدید مشاور رییس جمهور از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
دولت  22:54 -چهارشنبه  08دی 1400
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،ماموستا عبدالسلام کریمی صبح امروز چهارشنبه با
حضور در محل نمایشگاه دائمی بوستان گفتگو از بخش های مختلف این نمایشگاه بازدید
کرد و با توضیحات مسئولان و دست اندرکاران غرفه های مختلف در جریان جزئیات
توانمندی های علمی جهاددانشگاهی کشور قرار گرفت

از سیاست جدید بنزینی دولت رونمایی شد مردم ،درگیر بازی خرید و فروش بنزین؟
روزنامه ابتکار  21:28 -چهارشنبه  08دی 1400
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احمد وحیدی ،وزیر کشور نیز دیروز در حاشیه نمایشگاه توانمندی و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400
اعلام کرد :امسال بنزین گران نخواهد شد و قرار نیست قیمت بنزین گران شود

برنامه وزارت بهداشت حمایت از جهاددانشگاهی است /انعقاد قرارداد با این نهاد
جهاد دانشگاهی کشور  21:12 -چهارشنبه  08دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی امروز ،هشتم دی ماه در بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای
جهاددانشگاهی  1400ضمن قدردانی از تلاش های جهادگران این نهاد بیان کرد :امروزه
در دنیا تحولی در درمان بیماری ها ایجاد شده است

وزیر بهداشت:

مرگ ومیر اومیکرون بالا نیست
فردای کرمان  21:09 -چهارشنبه  08دی 1400
به گزارش فردای کرمان به نقل از ایسنا سراسری ،وی هشتم دی ماه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردها
و توانمندی های جهاد دانشگاهی اعلام کرد :خوشبختانه در کشور ما  88درصد مردم یک دُز تزریق را انجام
داده اند
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بازدید معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از ایکنا
ایکنا  20:52 -چهارشنبه  08دی 1400
به گزارش ایکنا ،انسیه خزعلی ،معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور شامگاه چهارشنبه،
 8دی ،در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهاددانشگاهی در غرفه
ایکنا حضور یافت و ضمن شنیدن توضیحات محمدحسین حسنی ،مدیرعامل خبرگزاری،
در جریان روند فعالیت های آن قرار گرفت

انقلاب جهاد دانشگاهی در حوزه سلول های بنیادی /وظیفه ما حمایت است
ایکنا  20:51 -چهارشنبه  08دی 1400
به گزارش ایکنا ،بهرام عین اللهی ،وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،شامگاه
چهارشنبه  8دی ،با حضور در نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهاددانشگاهی و
بازدید از بخش های مختلف آن ،در غرفه ایکنا نیز حضور یافت

در حاشیه بازدید از نمایشگاه جهاد دانشگاهی

وزیر بهداشت :مطالعات درباره ضرورت دز چهارم واکسن کرونا هنوز بی پاسخ است
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ایسنا  20:42 -چهارشنبه  08دی 1400
به گزارش ایسنا ،دکتر بهرام عین اللهی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردها و
توانمندی های جهاد دانشگاهی  1400که در محل دائمی نمایشگاه های بوستان گفت
وگو برگزار شد ،در جمع خبرنگاران اظهار کرد :امروزه تحولی در درمان بیماری ها ایجاد
شده است
 09سایت دیگر:
همشهری  21:02 -چهارشنبه  08دی 1400
واکنش مهم وزیر بهداشت درباره تزریق دوز چهارم واکسن کرونا
برخط نیوز  21:09 -چهارشنبه  08دی 1400
واکنش مهم وزیر بهداشت درمورد تزریق دوز چهارم واکسن کرونا
عصر ایران  21:09 -چهارشنبه  08دی 1400
وزیر بهداشت :مطالعات درباره ضرورت دز چهارم واکسن کرونا هنوز بی پاسخ است
عصر خبر  21:14 -چهارشنبه  08دی 1400
وزیر بهداشت :مطالعات درباره ضرورت دز چهارم واکسن کرونا هنوز بی پاسخ است
خبر روز  21:24 -چهارشنبه  08دی 1400
وزیر بهداشت :مطالعات درباره ضرورت دز چهارم واکسن کرونا هنوز بی پاسخ است
رکنا  21:22 -چهارشنبه  08دی 1400
آیا نیاز به تزریق دز چهارم واکسن نیز هست؟
پارسینه  21:49 -چهارشنبه  08دی 1400
واکنش مهم وزیر بهداشت درباره تزریق دوز چهارم واکسن کرونا
پایگاه خبری گسترش  21:44 -چهارشنبه  08دی 1400
قیمت خودرو
پرسون  21:42 -چهارشنبه  08دی 1400
تزریق دوز چهارم واکسن کرونا ضروری است؟
بولتن نیوز  21:50 -چهارشنبه  08دی 1400
وزیر بهداشت:

مطالعات درباره ضرورت دز چهارم واکسن کرونا هنوز بی پاسخ است
۵۵آنلاین  21:54 -چهارشنبه  08دی 1400
وزیر بهداشت :مطالعات درباره ضرورت دز چهارم واکسن کرونا هنوز بی پاسخ است
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شهرآٰرا نیوز  22:02 -چهارشنبه  08دی 1400
اظهارات وزیر بهداشت درباره تزریق دوز چهارم واکسن کرونا
اقتصاد آنلاین  22:25 -چهارشنبه  08دی 1400
مطالعات درباره ضرورت دز چهارم واکسن کرونا هنوز بی پاسخ است
اقتصاد نیوز  22:41 -چهارشنبه  08دی 1400
خبر مهم وزیر بهداشت درخصوص تزریق دز چهارم واکسن کرونا
پول نیوز  24:56 -چهارشنبه  08دی 1400
مطالعات درباره ضرورت دز چهارم واکسن کرونا هنوز بی پاسخ است
فرارو  04:04 -پنجشنبه  09دی 1400
مطالعات درباره ضرورت دز چهارم واکسن هنوز بی پاسخ است
مدارا  02:52 -پنجشنبه  09دی 1400
وزیر بهداشت:

مطالعات درباره ضرورت دز چهارم واکسن کرونا هنوز بی پاسخ است
روزنامه بازار کار  15:02 -پنجشنبه  09دی 1400
عین اللهی در حاشیه بازدید از نمایشگاه جهاد دانشگاهی

وزارت بهداشت از این دستاوردها حمایت خواهد کرد
خوزنا  00:06 -جمعه  10دی 1400
مطالعات درباره ضرورت دز چهارم واکسن کرونا هنوز بی پاسخ است

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

جهاد دانشگاهی رزومه روشنی در صنعت نفت کشور دارد
ایسنا  20:44 -چهارشنبه  08دی 1400
دکتر محمد گلستان باغ ،رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
ضمن بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی ،در گفت وگو با
ایسنا تأکید کرد :اگر بخواهیم فرآیند تبدیل علم به مهارت را تشریح کنیم ،علم در دانشگاه
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ها تبدیل به سواد شده و وقتی این سواد آموخته شود ،به مهارت در صنعت تبدیل می شود؛ اما این مهارت
یک جایی رابطه خود را با علم قطع می کند
 ۳سایت دیگر:
آرمان اقتصادی  20:49 -چهارشنبه  08دی 1400
جهاد دانشگاهی رزومه روشنی در صنعت نفت کشور دارد
رویداد ایران  20:50 -چهارشنبه  08دی 1400
جهاد دانشگاهی رزومه روشنی در صنعت نفت کشور دارد
روزنامه بازار کار  15:02 -پنجشنبه  09دی 1400
رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

جهاد دانشگاهی رزومه روشنی در صنعت نفت کشور دارد

رونمایی از فاز نخست سازمانه پنجره واحد آموزشی جهاددانشگاهی
ایکنا  20:40 -چهارشنبه  08دی 1400
به گزارش ایکنا ،فاز نخست سامانه پنجره واحد با هدف یکسان سازی و برندسازی از
آموزش های جهاددانشگاهی به همت معاونت آموزش و کارآفرینی این نهاد انقلابی راه
اندازی شده که در شامگاه چهارشنبه  8دی ،با حضور سید حمیدرضا طیبی ،محمدصادق
بیجندی؛ معاون آموزشِِِی و جمعی از مدیران و معاونان این نهاد در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای
جهاددانشگاهی در بوستان گفتگو رونمایی شد
 0سایت دیگر:
روزنامه بازار کار  10:42 -پنجشنبه  09دی 1400
با حضور رئیس جهاد دانشگاهی؛

سامانه پنجره واحد معاونت آموزس و کارآفرینی جهاد دانشگاهی رونمایی شد
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اقدامات جهاد دانشگاهی در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب است
ایکنا  20:12 -چهارشنبه  08دی 1400
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم اکبری ،مدیرکل مرکز خدمات حوزه های علمیه استان
تهران ،در گفت وگو با ایکنا ،درباره نقش جهاد دانشگاهی در خنثی کردن تحریم های
اقتصادی علیه ایران اظهار کرد :ابتدا باید اظهار کنم بسیار خوشحالم که مواردی غرورآفرین
و مایه مباهات را در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی مشاهده کردم

همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با جهاددانشگاهی/دستاوردهای این
نهاد تاثیرگذار است
جهاد دانشگاهی کشور  20:06 -چهارشنبه  08دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،دکتر انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده
رییس جمهور امروز ،هشتم دی ماه در بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای
جهاددانشگاهی که با همراهی دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و دکتر فاطمه
عظیم زاده رییس مرکز اطلاعات علمی این نهاد انجام شد ،ضمن قدردانی از تلاش های جهادگران این نهاد
اظهار کرد :در مشاهده از نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی از دستاوردهایی که این نهاد انقلابی در زمینه
های مختلف داشته است ،استفاده کردم
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جهاددانشگاهی در تدوین اسناد آمایش سرزمینی پیشگام است
ایکنا  20:00 -چهارشنبه  08دی 1400
مهران فاطمی ،استاندار یزد در حاشیه بازدید از نمیشگاه دستاوردها و توانمندی های
جهاددانشگاهی که در بوستان گفتگو در حال برگزاری است در گفت وگو با خبرنگار ایکنا،
با بیان اینکه جهاددانشگاهی نقش مهمی در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی برعهده
دارد ،گفت :زمانی که کشور درگیر تحریم و فشارهای خارجی است ،تنها رویکرد جهادی جواب می دهد

اسلامی در بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی :قطار کشور از
سرفصل های مهمی عبور کرده است/خوشبختانه جهاد دانشگاهی در مسیر صحیح خود قرار
دارد
دولت  19:49 -چهارشنبه  08دی 1400
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان
انرژی اتمی ایران ،معاون رئیس جمهور در حاشیه بازدید از این نمایشگاه ،ضمن قدردانی
از تلاش های جهادگران این نهاد اظهار داشت :خوشبختانه جهاد دانشگاهی در مسیر
صحیح خود قرار دارد و همواره در جستجوی مسائل و مشکلاتی بوده است که در مسیر پیشرفت کشور وجود
دارد و با کار پژوهشی و علمی این نهاد و ایجاد سیستم ،مشکلات موجود برطرف و فعالیت های این نهاد نتیجه
مثبتی برای جامعه به همراه داشته است
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 0سایت دیگر:
خبرگزاری فارس  20:42 -چهارشنبه  08دی 1400
بازدید محمد اسلامی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
برخط نیوز  20:49 -چهارشنبه  08دی 1400
بازدید محمد اسلامی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
میزان  20:50 -چهارشنبه  08دی 1400
بازدید رییس سازمان انرژی اتمی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاورد های جهاد دانشگاهی
کارآفرینان اقتصاد  21:02 -چهارشنبه  08دی 1400
بازدید محمد اسلامی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

انسیه خزعلی:

امیدواریم با کمک جهاد دانشگاهی ،مشاغل خانگی زنان را توسعه دهیم
ایسنا  19:48 -چهارشنبه  08دی 1400
...
 0سایت دیگر:
برخط نیوز  19:48 -چهارشنبه  08دی 1400
امیدواریم با کمک جهاد دانشگاهی ،مشاغل خانگی زنان را توسعه دهیم
روزنامه بازار کار  20:12 -چهارشنبه  08دی 1400
انسیه خزعلی:

توسعه مشاغل خانگی زنان را با جهاد دانشگاهی توسعه می دهیم
بازار آریا  08:55 -پنجشنبه  09دی 1400
گزارش تصویری  -بازدید معاون رئیس جمهور از نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی معاونت
امور زنان و خانواده
دانا  11:18 -پنجشنبه  09دی 1400
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انسیه خزعلی:

امیدواریم با کمک جهاد دانشگاهی ،مشاغل خانگی زنان را توسعه دهیم

دستاوردهای جدیدی را در نمایشگاه توانمندی های جهاددانشگاهی مشاهده کردیم  +فیلم
ایکنا  19:12 -چهارشنبه  08دی 1400
به گزارش ایکنا ،سید صولت مرتضوی ،معاون اجرایی رئیس جمهور ،عصر امروز ،چهارشنبه
 8دی ،پس از بازدید از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهاددانشگاهی در نشست
خبری مشترك با سید حمیدرضا طیبی ،رئیس جهاددانشگاهی ،گفت :گرچه در گذشته
هم از نمایشگاه های جهاددانشگاهی اطلاعات و بازدید داشتیم اما این نمایشگاه قدری متفاوت تر از نمایشگاه
های قبلی است

غرفه ای پر از امید برای هزاران ایرانی  +فیلم
ایکنا  18:42 -چهارشنبه  08دی 1400
به گزارش خبرنگار ایکنا ،غرفه علوم پزشکی نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد
دانشگاهی  1400شامل هفت حوزه فعالیتی است که اولین بخش آن به معرفی دستاوردها
و تولیدات مربوط به علوم تولید مثل و ناباروری در حوزه انسانی اختصاص دارد
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نمایش محصولات حوزه زخم و ترمیم بافت سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران
جهاد دانشگاهی کشور  18:46 -چهارشنبه  08دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،پژوهشکده فناوری های زخم و ترمیم بافت یارا،
سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی در سال  1400با ارایه برنامه ای جامع در حوزه زخم
و ترمیم بافت موفق به انعقاد توافق نامه تقسیم کار ملی زیست فناوری با معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری در محورهای تولید ،بومی سازی و توسعه زخم پوش های نوین و پیشرفته ،فناوری
زیستی و توسعه ،شتابدهی و اعتبارسنجی پیش بالینی و بالینی فناوری های نوین در ترمیم زخم های حاد و
مزمن شد

دولت از دستاورد های فناورانه داخلی استفاده کند
خبرگزاری صدا و سیما  18:45 -چهارشنبه  08دی 1400
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای طیبی پس از بازدید معاون اجرایی رئیس
جمهور از نمایشگاه دستاورد های جهاد دانشگاهی ،در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری
صدا و سیما گفت :بهره برداری از این نمایشگاه با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی
انجام شد و آقای قالیباف وقت بسیار خوبی برای دیدن دستاورد های این نمایشگاه گذاشت و اذعان کرد دیگر
حالا نوبت دولت و مجلس است که با سیاستگذاری و اجرا از تولید کنندگان داخلی حمایت کنیم و از این
دستاورد ها استفاده شود

امکان عبور از تحریم ها با دستاورد های فناورانه داخلی
خبرگزاری صدا و سیما  18:25 -چهارشنبه  08دی 1400
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آقای صولت مرتضوی پس از بازدید از نمایشگاه دستاورد های جهاد دانشگاهی در بوستان
گفتگو در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت :این نمایشگاه متفاوت تر
از نمایشگاه های دیگر است و هر چه زمان می گذرد با دستاورد های جدیدتر مواجه می
شویم

لزوم حمایت مسئولان از افزایش ارتباط صنعت و جهاد دانشگاهی
ایکنا  12:51 -چهارشنبه  08دی 1400
احمد مولودی ،عضو هیئت علمی گروه پژوهشی مواد نوین سازمان جهاد دانشگاهی
خراسان رضوی و یکی از پژوهشگران برتر معرفی شده در نمایشگاه توانمندی ها و
دستاوردهای جهاددانشگاهی ،در گفت گو با ایکنا درباره مهم ترین کارهای شاخصی که
در این گروه پژوهشی انجام شده است ،اظهار کرد :مجتمع فنی و مهندسی که ما در آن فعالیت داریم ،شامل
دو بخش می شود که یک بخش آن مرکز خدمات فنی و مهندسی و دیگری گروه پژوهشی مواد نوین است

مدیرکل هدایت های شغلی کمیته امداد در بازدید از غرفه آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی:

تحقق  ۵11هزار شغل را با همکاری و توان علمی جهاد دانشگاهی عملیاتی می کنیم
روزنامه بازار کار  12:42 -چهارشنبه  08دی 1400
مدیرکل هدایت های شغلی کمیته امداد در بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای
جهاد دانشگاهی گفت :اجرای طرح هدایت شغلی برای پایدار سازی اشتغال ایجاد شده
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مددجویان است و در این زمینه از توان و ظرفیت جهاد دانشگاهی به خوبی استفاده می کنیم

غرفه ایکنا در نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی
ایکنا  12:22 -چهارشنبه  08دی 1400
...

مرتضوی :شعار دولت سیزدهم حمایت از دانش بنیان ها است
ایسنا  12:24 -چهارشنبه  08دی 1400
به گزارش ایسنا ،صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهوری در حاشیه بازدید از
نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی  1400در جمع خبرنگاران اظهار کرد :نمایشگاه
دستاوردهای جهاد دانشگاهی  1400متفاوت تر از نمایشگاه های قبل است و به همین
جهت خدا را شاکریم که هرچه زمان می گذرد ،شاهد اضافه شدن دستاوردهای جدید هستیم
 00سایت دیگر:
ایرنا  12:46 -چهارشنبه  08دی 1400
معاون اجرایی رییس جمهور:

شعار دولت حمایت از دانش بنیان ها و جوانان خلاق انقلابی است
رویداد ایران  12:50 -چهارشنبه  08دی 1400
نام ایران با عزم دانشمندان در جغرافیای علم و فناوری جهان خواهد درخشید
صدای ایران  12:58 -چهارشنبه  08دی 1400

24

بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای

جهاددانشگاهی 1400

 14آذر تا 12دی ماه 1400
مرتضوی :بر این باوریم با عزم دانشمندان بخشی از تحریم ها را رفع کنیم
قم پرس  18:41 -چهارشنبه  08دی 1400
نام ایران با عزم دانشمندان در جغرافیای علم و فناوری جهان خواهد درخشید
آقای خبر  18:46 -چهارشنبه  08دی 1400
مرتضوی :شعار دولت سیزدهم حمایت از دانش بنیان ها است
روزنامه بازار کار  20:02 -چهارشنبه  08دی 1400
معاون اجرایی رییس جمهور در بازدید از نمایشگاه جهاددانشگاهی:

جهاددانشگاهی با حمایت دولت و بخش خصوصی به اهداف خود می رسد
هرمز  20:42 -چهارشنبه  08دی 1400
مرتضوی :شعار دولت سیزدهم حمایت از دانش بنیان ها است
سراج 21:19 - ۲0چهارشنبه  08دی 1400
مرتضوی:

شعار دولت سیزدهم حمایت از دانش بنیان ها است
نصیر نیوز  00:50 -پنجشنبه  09دی 1400
شعار دولت حمایت از دانش بنیان ها و جوانان خلاق انقلابی است
دانا  10:24 -پنجشنبه  09دی 1400
معاون اجرایی رییس جمهور:

شعار دولت حمایت از دانش بنیان ها و جوانان خلاق انقلابی است
جهاد دانشگاهی کشور  02:52 -شنبه  11دی 1400
جهاددانشگاهی با حمایت دولت و بخش خصوصی به اهداف خود می رسد/تقدیر و تشکر از دستاوردهای این
نهاد

بازدید دکتر مرتضوی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی
دولت  12:14 -چهارشنبه  08دی 1400
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به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،دکتر سید صولت مرتضوی بعد از ظهر امروز
چهارشنبه با حضور در محل نمایشگاه دائمی بوستان گفتگو از بخش های مختلف این
نمایشگاه بازدید کرد و با توضیحات مسئولان و دست اندرکاران غرفه های مختلف در
جریان جزئیات توانمندی های علمی جهاددانشگاهی کشور قرار گرفت
 ۲سایت دیگر:
خبرگزاری مهر  19:02 -چهارشنبه  08دی 1400
بازدید مرتضوی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
آقای خبر  19:14 -چهارشنبه  08دی 1400
بازدید مرتضوی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و
جهان

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

سمیه رفیعی :مشاهده دستاوردهای جهاد دانشگاهی باعث ایجاد احساس غرور می شود
ایسنا  16:52 -چهارشنبه  08دی 1400
سمیه رفیعی در حاشیه بازدید خود از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهاد
دانشگاهی  1400که در محل دائمی نمایشگاه های بوستان گفت وگو برگزار می شود در
گفت وگو با ایسنا ،اظهار کرد :مشاهده دستاوردهای جهاد دانشگاهی در سپهر فناوری و
در تمام حوزه ها منجر به ایجاد احساس غرور می شود چراکه باور به توانستن را می توان به صورت مجسم
مشاهده کرد
 ۲سایت دیگر:
ایمنا  18:44 -چهارشنبه  08دی 1400
مشاهده دستاوردهای جهاد دانشگاهی باعث ایجاد احساس غرور می شود
جهاد دانشگاهی کشور  21:05 -چهارشنبه  08دی 1400
استفاده از ظرفیت های جهاددانشگاهی برای رفع نیاز کشور
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نمایش محصولات پیشرانان خراسان جنوبی در نمایشگاه توانمندی های جهاددانشگاهی
ایسنا  16:46 -چهارشنبه  08دی 1400
مجتبی ابراهیمی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد :طرح ملی توسعه مشاغل خانگی به
کارفرمایی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان و توسط جهاددانشگاهی به عنوان
نهاد توسعه ای و مداخله گر در حوزه اشتغال در حال انجام است
 0سایت دیگر:
باشگاه خبرنگاران  20:40 -چهارشنبه  08دی 1400
حضور پیشرانان خراسان جنوبی در نمایشگاه توانمندی های جهاددانشگاهی

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی چه پیامدی دارد؟
برخط نیوز  16:46 -چهارشنبه  08دی 1400
...
 ۳سایت دیگر:
ایسنا  16:41 -چهارشنبه  08دی 1400
برگزاری نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی چه پیامدی دارد؟
دانا  18:58 -چهارشنبه  08دی 1400
برگزاری نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی چه پیامدی دارد؟
روزنامه بازار کار  15:12 -پنجشنبه  09دی 1400
معاون حقوقی کمیسیون ملی یونسکو

این نمایشگاه معرفی کننده دستاوردهای جهاد دانشگاهی به مخاطبان آن است
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بازدید اعضای جهاددانشگاهی اصفهان از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای
جهاددانشگاهی
ایکنا  16:40 -چهارشنبه  08دی 1400
به گزارش ایکنا از اصفهان ،رئیس ،معاونان و جمعی از اعضای جهاددانشگاهی واحد اصفهان
امروز ،هشتم دی ماه از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی واقع در
بوستان گفت وگوی تهران بازدید کردند

رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی در مراسم امضای تفاهم نامه با جهاد دانشگاهی عنوان کرد:

سند زیست بوم اشتغال فصل مشترک همکاری وزارت کار و جهاد دانشگاهی است
روزنامه بازار کار  16:22 -چهارشنبه  08دی 1400
تفاهم نامه همکاری فی مابین موسسه کار و تامین اجتماعی و معاونت آموزش و کارآفرینی
جهاددانشگاهی در غرفه معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی واقع در نمایشگاه
توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی به امضاء رسید
 0سایت دیگر:
جهاد دانشگاهی کشور  18:10 -چهارشنبه  08دی 1400
امضای تفاهم نامه همکاری معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی و موسسه کار و تامین اجتماعی
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از داروی ترک اعتیاد تا دمنوش هایی برای آرامش
ایسنا  16:21 -چهارشنبه  08دی 1400
دکتر رضا غفارزادگان ،رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی در گفت وگو با
ایسنا  ،به دستاوردهای این پژوهشکده که در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد
دانشگاهی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته اند ،اشاره کرد و گفت :پژوهشکده
گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی تلاش کرده است که به عنوان یک پژوهشکده پیشرو و بروز ،در نمایشگاه
توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی حضور داشته باشد
 ۲سایت دیگر:
برخط نیوز  16:24 -چهارشنبه  08دی 1400
از داروی ترك اعتیاد تا دمنوش هایی برای آرامش
دانا  18:58 -چهارشنبه  08دی 1400
از داروی ترك اعتیاد تا دمنوش هایی برای آرامش

رئیس سازمان انرژی اتمی:

سازمان انرژی اتمی آماده همکاری با جهاد دانشگاهی است
ایرنا  16:12 -چهارشنبه  08دی 1400
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به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ،محمد اسلامی عصر چهارشنبه بعد از بازدید از نمایشگاه
توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی گفت :جهاد دانشگاهی یکی از ذخایر راهبردی
کشور است که در انقلاب اسلامی باید آن را دنبال می کردیم
 00سایت دیگر:
رویداد ایران  16:20 -چهارشنبه  08دی 1400
سازمان انرژی اتمی آماده همکاری با جهاد دانشگاهی است
نصیر نیوز  16:45 -چهارشنبه  08دی 1400
سازمان انرژی اتمی آماده همکاری با جهاد دانشگاهی است
خبرگزاری برنا  12:14 -چهارشنبه  08دی 1400
رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد

آمادگی سازمان انرژی اتمی برای کار مشترك با جهاد دانشگاهی
خبرگزاری تسنیم  18:18 -چهارشنبه  08دی 1400
اسلامی :فناوری هسته ای را برای بهبود کیفیت تولیدات غذایی و صنعتی به کار می گیریم
آخرین خبر  18:24 -چهارشنبه  08دی 1400
اسلامی :فناوری هسته ای را برای بهبود کیفیت تولیدات غذایی و صنعتی به کار می گیریم
در حاشیه  18:42 -چهارشنبه  08دی 1400
اسلامی :فناوری هسته ای را برای بهبود کیفیت تولیدات غذایی و صنعتی به کار می گیریم
خبر آنلاین  18:44 -چهارشنبه  08دی 1400
اسلامی :آماده همکاری با جهاد دانشگاهی هستیم
مشرق نیوز  19:46 -چهارشنبه  08دی 1400
رئیس سازمان انرژی اتمی:

فناوری هسته ای را برای بهبود کیفیت تولیدات غذایی و صنعتی به کار می گیریم
عصر خبر  20:24 -چهارشنبه  08دی 1400
اسلامی :آماده همکاری با جهاد دانشگاهی هستیم
خبر  22:59 - ۲0چهارشنبه  08دی 1400
استفاده از انرژی هسته ای در کشاورزی و صنعت کشور
دانا  10:54 -پنجشنبه  09دی 1400
سازمان انرژی اتمی آماده همکاری با جهاد دانشگاهی است
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دیدار مدی رعامل سازمان با رئیس جهاد دانشگاهی کشور در حاشیه بازدید از نمایشگاه
توانمندی ها و دستاورد های این نهاد
سازمان اقتصادی کوثر  16:04 -چهارشنبه  08دی 1400
به گزارش روابط عمومی سازمان اقتصادی کوثر دکتر ناصر فخاری مدیرعامل و نائب رئیس
هیئت مدیره سازمان امروز چهارشنبه  8دی ماه  1400به همراه برخی از مدیران ارشد
ستادی و شرکت های تابعه از نمایشگاه توانمندی ها و دستاورد های جهاددانشگاهی بازدید
کرد

معاون رئیس جمهور از نمایشگاه جهاد دانشگاهی دیدن کرد
خبرگزاری صدا و سیما  16:00 -چهارشنبه  08دی 1400
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ آقای صولت مرتضوی با حضور در غرفه های مختلف این نمایشگاه با
پژوهشگران و فناوران حاضر در این نمایشگاه درباره محصولات ارائه شده در این نمایشگاه و کاربرد آن گفتگو
کرد

بازدید معاون اجرایی رئیس جمهور از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
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ایسنا  15:59 -چهارشنبه  08دی 1400
به گزارش ایسنا ،سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهوری بعد از ظهر چهارشنبه
از نمایشگاه بزرگ توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی  1400بازدید کرد و نزدیک
در جریان آخرین اقدامات انجام شده توسط این نهاد علمی و فرهنگی قرار گرفت
 ۳سایت دیگر:
برخط نیوز  16:04 -چهارشنبه  08دی 1400
بازدید معاون اجرایی رئیس جمهوری از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400
دانا  16:16 -چهارشنبه  08دی 1400
بازدید معاون اجرایی رئیس جمهوری از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400
ایران خبر  12:09 -چهارشنبه  08دی 1400
بازدید معاون اجرایی رئیس جمهور از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی

اسلامی :جهاد دانشگاهی در مسیری که باید ،قرار دارد
ایسنا  15:52 -چهارشنبه  08دی 1400
به گزارش ایسنا ،محمد اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ظهر
چهارشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه بزرگ توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
 1400در جمع خبرنگاران اظهار کرد :به لطف خدا جهاد دانشگاهی در مسیر صحیحی که
باید قرار دارد
 ۳سایت دیگر:
برخط نیوز  16:00 -چهارشنبه  08دی 1400
اسلامی :جهاد دانشگاهی در مسیری که باید ،قرار دارد
خبرگزاری صدا و سیما  12:10 -چهارشنبه  08دی 1400
دستاورد های جهاد دانشگاهی تبلور اعتماد به ظرفیت های بومی است
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تحلیل بازار  18:24 -چهارشنبه  08دی 1400
دستاوردهای جهاد دانشگاهی تبلور اعتماد به ظرفیت های بومی است

آمادگی سازمان انرژی اتمی برای تعامل بیشتر با جهاددانشگاهی/این نهاد از ذخایر راهبردی
انقلاب است
جهاد دانشگاهی کشور  15:48 -چهارشنبه  08دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،مهندس محمد اسلامی معاون رییس جمهور و
رییس سازمان انرژی اتمی امروز ،هشتم دی ماه در بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و
دستاوردهای جهاددانشگاهی  1400ضمن قدردانی از تلاش های جهادگران این نهاد بیان
کرد :جهاددانشگاهی به لحاظ تفکر اصیلی که باید در انقلاب اسلامی دنبال می کردیم تا کشور را در مسیر
اسنتقلال در همه ابعاد تقویت کرده و آن را به تراز جهانی برسانیم ،یکی از ذخایر راهبردی کشور است
 0سایت دیگر:
ایسنا  16:42 -چهارشنبه  08دی 1400
/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /1400

دکتر طیبی :همکاری خوبی با سازمان انرژی اتمی داریم
برخط نیوز  16:48 -چهارشنبه  08دی 1400
دکتر طیبی :همکاری خوبی با سازمان انرژی اتمی داریم
آخرین خبر  12:46 -چهارشنبه  08دی 1400
رئیس جهاد دانشگاهی :همکاری خوبی با سازمان انرژی اتمی داریم
ایکنا  18:22 -چهارشنبه  08دی 1400
جهاددانشگاهی از ذخایر راهبردی کشور است +فیلم
دانا  18:58 -چهارشنبه  08دی 1400
دکتر طیبی :همکاری خوبی با سازمان انرژی اتمی داریم
ایمنا  19:44 -چهارشنبه  08دی 1400
آمادگی سازمان انرژی اتمی برای تعامل بیشتر با جهاد دانشگاهی
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جهاد دانشگاهی تهران مکلف به ساخت  ۵9حلقه کدیل دستگاه لوله مغزی سیار شد
خبرگزاری تسنیم  15:24 -چهارشنبه  08دی 1400
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ "نورس قنبرپور" رئیس مرکز تحقیقات و
فناوری فرآوری مواد ویژه فلزی سازمان جهاد دانشگاهی تهران در نمایشگاه توانمندی ها
و دستاوردهای جهاد دانشگاهی  1400گفت :یکی از مهم ترین اتفاقات نمایشگاه توانمندی
ها و دستاوردهای سازمان جهاد دانشگاهی ،امضای توافق نامه ساخت بار اول  59حلقه کلاف لوله مغزی سیار
به ارزش  4میلیون و  220هزار یورو است
 0سایت دیگر:
روزنامه خراسان  01:24 -پنجشنبه  09دی 1400
مهم ترین اتفاقات 2021
خبرگزاری صدا و سیما  10:41 -پنجشنبه  09دی 1400
ساخت  59حلقه کویل برای وزارت نفت توسط جهاد دانشگاهی
حوزه  24:25 -جمعه  10دی 1400
تصایور /بازدید مدیر حوزه علمیه تهران از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
جهاد دانشگاهی کشور  08:44 -یکشنبه  12دی 1400
ساخت  59حلقه کویل برای وزارت نفت توسط جهاد دانشگاهی

استاندار چهارمحال و بختیاری:

همه ارکان دولت باید از جهاد دانشگاهی حمایت کنند
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ایسنا  15:05 -چهارشنبه  08دی 1400
غلامعلی حیدری سودجانی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای و توانمندی های
جهاد دانشگاهی  1400در گفت وگو با ایسنا ،اظهار کرد :در این نمایشگاه دستاوردها،
توانمندی ها و ظرفیت های خوبی از جهاد دانشگاهی در معرض نمایش گذاشته شده است
 0سایت دیگر:
برخط نیوز  15:09 -چهارشنبه  08دی 1400
همه ارکان دولت باید از جهاد دانشگاهی حمایت کنند
دانا  15:49 -چهارشنبه  08دی 1400
استاندار چهارمحال و بختیاری:

همه ارکان دولت باید از جهاد دانشگاهی حمایت کنند
ایکنا  18:51 -چهارشنبه  08دی 1400
همه ارکان دولت باید از جهاد دانشگاهی حمایت کنند
پایگاه اطلاع رسانی چهارمحال و بختیاری  14:52 -شنبه  11دی 1400
بازدید استاندار چهارمحال و بختیاری از نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی

بازدید نماینده مردم چهارمحال و بختیاری از نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی
ایسنا  15:00 -چهارشنبه  08دی 1400
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری ،نماینده
مردم اردل ،فارسان کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی با حضور در بوستان گفتگوی
تهران ،ضمن بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی با معاونین و
مدیران کل جهاددانشگاهی دیدار و گفتگو کرد
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مدیر عامل بیمه ایران در بازدید از نمایشگاه دست آوردهای جهاد دانشگاهی:
الفبا خبر  14:56 -چهارشنبه  08دی 1400
...

ماموستا کریمی :بودجه پژوهشی وزارتخانه ها در جهاد دانشگاهی مصرف شود
ایسنا  14:51 -چهارشنبه  08دی 1400
ماموستا عبدالسلام کریمی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای و توانمندی های
جهاد دانشگاهی  1400در گفت وگو با ایسنا ،با بیان اینکه با بازدید از این نمایشگاه
خوشحال و متعجب شدم اظهار کرد :خوشحالی من برای این است که دیدم در جهاد
دانشگاهی دلسوزانه ،بدون رانت و طمع مادی و بر اساس تحقیقات و پژوهش کارهایی انجام می شود و این
اقدامات به نتایجی منتهی می شود که نیازهای کشور را برطرف می کند
 ۳سایت دیگر:
برخط نیوز  14:54 -چهارشنبه  08دی 1400
ماموستا کریمی :بودجه پژوهشی وزارتخانه ها در جهاد دانشگاهی مصرف شود
دانا  15:52 -چهارشنبه  08دی 1400
ماموستا کریمی :بودجه پژوهشی وزارتخانه ها در جهاد دانشگاهی مصرف شود
ایران خبر  16:49 -چهارشنبه  08دی 1400
ماموستا کریمی :بودجه پژوهشی وزارتخانه ها در جهاد دانشگاهی مصرف شود
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بازدید استاندار چهارمحال و بختیاری از نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی
ایسنا  14:44 -چهارشنبه  08دی 1400
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی ،استاندار چهارمحال و بختیاری
 8دی ماه با حضور در بوستان گفت وگوی تهران ،ضمن بازدید از نمایشگاه توانمندی ها
و دستاوردهای جهاددانشگاهی با دکتر طیبی رئیس جهاددانشگاهی کشور دیدار و گفتگو
کرد

بازدید رئیس سازمان انرژی اتمی از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 0011
ایسنا  14:41 -چهارشنبه  08دی 1400
به گزارش ایسنا ،محمد اسلامی ،معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ظهر
چهارشنبه از نمایشگاه بزرگ توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی  1400بازدید
کرد و از نزدیک در جریان آخرین اقدامات انجام شده توسط این نهاد علمی و فرهنگی
قرار گرفت
 0سایت دیگر:
برخط نیوز  14:46 -چهارشنبه  08دی 1400
بازدید رئیس سازمان انرژی اتمی از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400
شبستان  15:06 -چهارشنبه  08دی 1400
بازدید رئیس سازمان انرژی اتمی از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400
دانا  16:01 -چهارشنبه  08دی 1400
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بازدید رئیس سازمان انرژی اتمی از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400
ایران خبر  16:49 -چهارشنبه  08دی 1400
بازدید رئیس سازمان انرژی اتمی از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400

طلانیوز :سیدمجید بختیاری مدیر عامل بیمه ایران به اتفاق مدیران کل منابع انسانی  ،بازاریابی  ،آموزش و پژوهش و رئیس گروه
مشاوران خود به دعوت رسمی رئیس سازمان جهاد دانشگاهی از سومین نمایشگاه توانمندیها و دست آورهای شاخص نهاد انقلاب
اسلامی جهاد دانشگاهی  0011در محل بوستان گفتگو ،بازدید کردند .

گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد
طلا نیوز  14:02 -چهارشنبه  08دی 1400
به گزارش طلانیوز :مدیر عامل در این دیدار اظهار داشت  :برپایی این نمایشگاه با حضور
قشر جوان در جهت گسترش کسب و کار اهمیت زیادی دارد و مهمترین دست آورد آن،
امید و باور ظرفیت های علمی موجود در داخل کشور ،روحیه کار آفرینی ،خلق ایده و
محصول ،است
 ۲0سایت دیگر:
شما نیوز  14:08 -چهارشنبه  08دی 1400
گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد
صنعت کار  14:09 -چهارشنبه  08دی 1400
گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد
تجارت آوا  14:12 -چهارشنبه  08دی 1400
گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد
کیوسک خبر  14:12 -چهارشنبه  08دی 1400
مدیر عامل بیمه ایران در بازدید از نمایشگاه دست آوردهای جهاد دانشگاهی گفت:

گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد
پرسون  14:19 -چهارشنبه  08دی 1400
گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد
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اکونا پرس  14:24 -چهارشنبه  08دی 1400
گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد
رصد بورس  14:26 -چهارشنبه  08دی 1400
گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد
شما و اقتصاد  14:28 -چهارشنبه  08دی 1400
گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد
بیمه ایران  14:44 -چهارشنبه  08دی 1400
گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد
رصد اقتصادی  14:52 -چهارشنبه  08دی 1400
گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد
تفهیم نیوز  15:18 -چهارشنبه  08دی 1400
گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد
دیوان اقتصاد  15:48 -چهارشنبه  08دی 1400
گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد
بازار مشترک  15:41 -چهارشنبه  08دی 1400
گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد
فراز نیوز  15:42 -چهارشنبه  08دی 1400
گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد
پول پرس  15:42 -چهارشنبه  08دی 1400
مدیرعامل بیمه ایران :گسترش کسب وکار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد
نبض تجارت  16:04 -چهارشنبه  08دی 1400
مدیر عامل بیمه ایران در بازدید از نمایشگاه دست آوردهای جهاد دانشگاهی گفت:

گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد
صدای بورس  16:52 -چهارشنبه  08دی 1400
مدیرعامل بیمه ایران در بازدید از نمایشگاه دست آوردهای جهاد دانشگاهی تاکید کرد:

اهمیت گسترش کسب وکارها با حضور جوانان
ایران اکونومیست  19:15 -چهارشنبه  08دی 1400
مدیر عامل بیمه ایران در بازدید از نمایشگاه دست آوردهای جهاد دانشگاهی گفت:

گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد
خبر طلایی  19:42 -چهارشنبه  08دی 1400
مدیر عامل بیمه ایران در بازدید از نمایشگاه دست آوردهای جهاد دانشگاهی گفت :گسترش کسب و کار با
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد
اقتصاد بروز طلایی  19:46 -چهارشنبه  08دی 1400
مسیر شما بیمه مدیر عامل بیمه ایران در بازدید از نمایشگاه دست آوردهای جهاد دانشگاهی گفت :گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان
اهمیت زیادی دارد

مدیر عامل بیمه ایران در بازدید از نمایشگاه دست آوردهای جهاد دانشگاهی گفت :گسترش کسب و کار با
حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد
ترینا نیوز  20:22 -چهارشنبه  08دی 1400
گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد توسط مهناز خدادوست 08-10-1400
فراسو خبر  21:08 -چهارشنبه  08دی 1400
مدیر عامل بیمه ایران :گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد
تصویر روز  21:54 -چهارشنبه  08دی 1400
گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان
تفاهم آنلاین  08:40 -شنبه  11دی 1400
گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

کاهش مصرف سوخت از طریق سبک سازی قطعات خودرو
ایسنا  14:58 -چهارشنبه  08دی 1400
دکتر سید محمد طباطبایی قمی ،رییس پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاد
دانشگاهی صنعتی شریف در حاشیه برگزاری نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد
دانشگاهی ،در گفت وگو با ایسنا به پروژه ای که به صورت مشترك توسط جهاد دانشگاهی
صنعتی شریف ،جهاد دانشگاهی تهران و دانشگاه علم و فرهنگ انجام شده است ،اشاره کرد و افزود :موضوع
این پروژه کاهش مصرف سوخت از طریق سبک سازی خودرو است
 ۳سایت دیگر:
برخط نیوز  14:00 -چهارشنبه  08دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
کاهش مصرف سوخت از طریق سبک سازی قطعات خودرو
رویداد ایران  14:02 -چهارشنبه  08دی 1400
کاهش مصرف سوخت از طریق سبک سازی قطعات خودرو
روزنامه کسب و کار  14:56 -چهارشنبه  08دی 1400
کاهش مصرف سوخت از طریق سبک سازی قطعات خودرو
دانا  16:01 -چهارشنبه  08دی 1400
کاهش مصرف سوخت از طریق سبک سازی قطعات خودرو
پدال نیوز  16:42 -چهارشنبه  08دی 1400
کاهش مصرف سوخت از طریق سبک سازی قطعات خودرو
صنعت ماشین  16:42 -چهارشنبه  08دی 1400
کاهش مصرف سوخت از طریق سبک سازی قطعات خودرو
عصر خودرو  12:12 -چهارشنبه  08دی 1400
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400

کاهش مصرف سوخت از طریق سبک سازی قطعات خودرو
جهاد دانشگاهی کشور  10:02 -یکشنبه  12دی 1400
کاهش مصرف سوخت از طریق سبک سازی قطعات خودرو

رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران عنوان کرد

لزوم همکاری و استفاده از ظرفیت فناوری های مترویی با جهاد دانشگاهی
ایسنا  14:51 -چهارشنبه  08دی 1400
جعفر تشکری هاشمی در حاشیه بازدید خود از نمایشگاه دستاوردهای و توانمندی های
جهاد دانشگاهی  1400که در محل دائمی نمایشگاه های بوستان گفت وگو برگزار شد،
در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد :خیلی سال است که با مجموعه جهاد دانشگاهی در بحث
تجهیزات و قوای محرکه همکاری داشته ایم و این ارتباط چندین ساله این اطمینان را برایمان به وجود آورده
که مجموعه جهاد دانشگاهی توانایی های لازم را دارد
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
 0سایت دیگر:
برخط نیوز  14:52 -چهارشنبه  08دی 1400
ضرورت همکاری و استفاده از ظرفیت فناوری های مترویی با جهاد دانشگاهی
رکنا  14:02 -چهارشنبه  08دی 1400
لزوم همکاری و استفاده از ظرفیت فناوری های مترویی با جهاد دانشگاهی
افق تهران  14:02 -چهارشنبه  08دی 1400
انجام کار اساسی برای بازسازی و تعمیرات قطارهای مترو
شهر فردا  00:12 -پنجشنبه  09دی 1400
لزوم همکاری و استفاده از ظرفیت فناوری های مترویی با جهاد دانشگاهی

جهاددانشگاهی می تواند زمینه تحقق عملی اهداف بیانیه گام دوم انقلاب را فراهم کند +
فیلم
ایکنا  14:06 -چهارشنبه  08دی 1400
ماموستا عبدالسلام کریمی ،مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی،
امروز ،چهارشنبه هشتم دی ماه ،در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های
جهاددانشگاهی در غرفه ایکنا حضور یافت و در پاسخ به سؤالی درباره نقش و ظرفیت
جهاددانشگاهی در بکارگیری همه استعدادها و جوانان کشور برای ساختن ایران قوی براساس اهداف بیانیه
گام دوم انقلاب گفت :قطعاً جهاددانشگاهی در راستای اهداف بیانیه گام دوم ظرفیت های بسیار بالایی دارد

گام های موثر جهاددانشگاهی در حوزه پزشکی ستودنی است
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
جهاد دانشگاهی کشور  12:56 -چهارشنبه  08دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،سیدمحمد پاکمهر نایب رییس کمیسیون
بهداشت مجلس شورای اسلامی امروز  8دی ماه با حضور در نمایشگاه توانمندی ها و
دستاوردهای جهاددانشگاهی اظهار کرد :امروز برای بنده به جهت بازدید از نمایشگاه
توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی روز بسیار خوبی بود

کسب رتبه برتر واحد در حال توسعه جهاد دانشگاهی توسط واحد اردبیل /در مراسم تجلیل
از پژوهشگران و فناوران برتر جهاددانشگاهی از دکتر اوچی اردبیلی تجلیل شد
جهاد دانشگاهی کشور  12:42 -چهارشنبه  08دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان اردبیل ،در پنجمین دوره تجلیل از
پژوهشگران و فناوران جهاددانشگاهی که سه شنبه  2دی ماه با حضور دکتر زلفی گل،
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و حجت الاسلام والمسلمین رستمی ،رئیس نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ،در محل نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  1400برگزار
شد از دکتر مهران اوچی اردبیلی ،رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل به خاطر کسب این موفقیت تجلیل
شد
 0سایت دیگر:
ایکنا  14:00 -چهارشنبه  08دی 1400
جهاددانشگاهی اردبیل واحد برتر کشور شد

چهارمین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 0011
برخط نیوز  12:04 -چهارشنبه  08دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
منبع  :خبرگزاری ایسنا

لازمه خنثی سازی تحریم ها اعتماد به نهادهایی مانند جهاددانشگاهی است
ایکنا  11:52 -چهارشنبه  08دی 1400
جبار کوچکی نژاد ،عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس ،در جریان بازدید از
نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهاددانشگاهی که در بوستان گفتگو در حال
برگزاری است ،در گفت وگو با خبرنگار ایکنا ،اظهار کرد :معتقد هستم که جهاددانشگاهی
کارهای بسیار بزرگی انجام داده است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان:

باید فضا را برای پژوهشگران ایجاد کنیم
ایسنا  11:54 -چهارشنبه  08دی 1400
مهرداد نیکو در گفت وگو با ایسنا ،با حضور در غرفه جهاد دانشگاهی در نمایشگاه هفته
پژوهش و فناوری ،ضمن قدردانی از زحمات دست اندرکاران برپایی نمایشگاه ،اظهار کرد:
این نمایشگاه فرصتی است که فناوران استان دستاوردهای خو را در آن به نمایش بگذارند
و اگر در طول زمان از این نمایشگاه بازدید کرده باشیم و فعالیت ها را مستند کنیم ،شاهد روند رو به رشدی
هستیم
 ۲سایت دیگر:
خوزنا  10:22 -پنجشنبه  09دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
باید فضا را برای پژوهشگران ایجاد کنیم
دیار کارون  16:01 -پنجشنبه  09دی 1400
باید فضا را برای پژوهشگران ایجاد کنیم

نمایشگاه توانمندی های جهاددانشگاهی تولید غرور می کند /تمرکز دستاوردهای علمی و
فرهنگی مد نظر انقلاب در این نهاد
جهاد دانشگاهی کشور  11:50 -چهارشنبه  08دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،دکتر عبدالله گنجی مدیرمسئول روزنامه
همشهری امروز  8دی ماه با حضور در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای
جهاددانشگاهی اظهار کرد :آن چیزی که در نگاه آرمانی به مسیر انقلاب ترسیم شده ،به
ویژه در حوزه های علم ،فرهنگ ،کارآفرینی ،مهارت و نوآوری ،همگی در جهاددانشگاهی متمرکز است
 0سایت دیگر:
روزنامه بازار کار  16:02 -چهارشنبه  08دی 1400
مدیر مسئول روزنامه همشهری در بازدید غرفه معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی:

ابتکار و موفقیت نشریه بازارکار در استفاده از مدیا و فناوری اطلاعات شگفت انگیز است

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

رئیس نهاد رهبری :جهاد دانشگاهی ،سنگرهای خالی و بارهای بر زمین مانده را تکلیف
خودش بداند
ایسنا  11:49 -چهارشنبه  08دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی ،در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و
دستاوردهای جهاد دانشگاهی در گفت وگو با ایسنا تأکید کرد :فلسفه تأسیس جهاد
دانشگاهی در ابتدای انقلاب اسلامی ،پر کردن سنگرهایی بوده است که حضور جریان
انقلابی در آن سنگرها احساس می شده است

پژوهشگران و فناوران برتر جهاددانشگاهی معرفی و تقدیر شدند
جهاد دانشگاهی کشور  11:48 -چهارشنبه  08دی 1400
پنجمین دوره برنامه تجلیل از پژوهشگران و فناوران جهاددانشگاهی با حضور دکتر
محمدعلی زلفی گل وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و حجت الاسلام والمسلمین مصطفی
رستمی ،مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و تجلیل از  28پژوهشگر
و فناور برتر این نهاد  2دی ماه در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  1400برگزار شد
 ۲سایت دیگر:
خبرگزاری دانشجو  11:50 -چهارشنبه  08دی 1400
پژوهشگران و فناوران برتر جهاددانشگاهی معرفی و تقدیر شدند
خبرگزاری تسنیم  20:46 -چهارشنبه  08دی 1400
پژوهشگران و فناوران برتر جهاددانشگاهی تقدیر شدند

انتخاب مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعۀ سازمان جهاد دانشگاهی تهران به عنوان مرکز
خدمات تخصصی برتر جهاد دانشگاهی
جهاد دانشگاهی کشور  11:29 -چهارشنبه  08دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران ،در سومین روز از برگزاری
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی(سه شنبه  2دی ماه  ، )1400در
آئین تقدیر از پژوهشگران ،گروه های پژوهشی و مراکز خدمات تخصصی برتر جهاد
دانشگاهی  ،مرکز خدمات تخصصی توانمندسازی حاکمیت و جامعه به عنوان مرکز برتر معرفی و از خانم زینب
مرتضوی فر مدیر این مرکز تقدیر شد

بهره گیری از ظرفیت جهاددانشگاهی در حوزه گردشگری
جهاد دانشگاهی کشور  10:56 -چهارشنبه  08دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،دکتر غلامعلی حیدری استاندار چهارمحال و
بختیاری امروز  8دی ماه با حضور در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی
اظهار کرد :توانمندی های جهاددانشگاهی در عرصه های مختلف علمی و فناوری و نیز
علوم انسانی بسیار مهم و تاثیرگذار است
 0سایت دیگر:
روزنامه بازار کار  19:42 -چهارشنبه  08دی 1400
استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد:

بهره گیری از ظرفیت جهاددانشگاهی در حوزه گردشگری

با تجلیل از رئیس جهاد دانشگاهی اردبیل؛

جهاد دانشگاهی اردبیل به عنوان واحد درحال توسعه برتر شناخته و تجلیل شد
ایسنا  10:54 -چهارشنبه  08دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
مهران اوچی اردبیلی رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل در پنجمین دوره برنامه معرفی
و تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر جهاد دانشگاهی مورد تجلیل قرار گرفت
 0سایت دیگر:
خبرگزاری صدا و سیما  12:01 -چهارشنبه  08دی 1400
جهاد دانشگاهی اردبیل ،واحد برتر کشوری

جهاددانشگاهی به کمک احیای صنعت گردشگری بیاید
ایکنا  10:42 -چهارشنبه  08دی 1400
محمدرضا دشتی اردکانی ،نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی و رئیس
فراکسیون گردشگری ،میراث فرهنگی ،صنایع دستی و زیارت مجلس شورای اسلامی در
جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهاددانشگاهی  1400در گفت وگو
با ایکنا ،ضمن تشکر از جهاددانشگاهی برای برپایی این نمایشگاه ،گفت :متأسفانه بسیاری از افراد از برپایی
این نمایشگاه مطلع نیستند؛ نه تنها مسئولانی که در تهران هستند بلکه مسئولان استانی و نمایندگان مجلس
نیز باید به این نمایشگاه بیایند و از این دستاوردها بازدید کنند

فعالیت های جهاددانشگاهی در چارچوب دین ،عقل و علم است
جهاد دانشگاهی کشور  10:44 -چهارشنبه  08دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،ماموستا دکتر عبدالسلام کریمی مشاور رییس
جمهور در امور اقوام و اقلیت های مذهبی با حضور در نمایشگاه توانمندی ها و
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دستاوردهای جهاددانشگاهی اظهار کرد :بنده از مشاهده این توانمندی ها بسیار خوشحال شدم و در عین حال
از خلوت بودن و عدم حضور عامه مردم در این نمایشگاه تعجب کردم
 ۲سایت دیگر:
خبرگزاری صدا و سیما  11:40 -چهارشنبه  08دی 1400
ماموستا کریمی:

فعالیت های جهاددانشگاهی در چارچوب دین ،عقل و علم است
روزنامه بازار کار  19:42 -چهارشنبه  08دی 1400
مشاور رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی:

جهاددانشگاهی می تواند به توسعه فرهنگ کارو کارآفرینی از طریق مبلغان دینی کمک کند

الهیان :همه باید به جهاد دانشگاهی کمک کنیم
ایسنا  10:42 -چهارشنبه  08دی 1400
زهره الهیان در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهاد دانشگاهی
 1400در گفت وگو با ایسنا ،گفت :نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی ویترینی از
دستاوردهای  40ساله انقلاب اسلامی در حوزه علم و فناوری است که در جهاد دانشگاهی
تبلور پیدا کرده است
 0سایت دیگر:
آقای خبر  10:49 -چهارشنبه  08دی 1400
الهیان :همه باید به جهاد دانشگاهی کمک کنیم
برخط نیوز  10:42 -چهارشنبه  08دی 1400
الهیان :همه باید به جهاد دانشگاهی کمک کنیم
دانا  14:10 -چهارشنبه  08دی 1400
الهیان :همه باید به جهاد دانشگاهی کمک کنیم
جهاد دانشگاهی کشور  18:10 -چهارشنبه  08دی 1400
همه باید به جهاددانشگاهی کمک کنیم
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جهانگیرزاده :در مجلس انتظارات جهاد دانشگاهی را برطرف می کنیم
ایسنا  10:10 -چهارشنبه  08دی 1400
عباس جهانگیرزاده در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهاد
دانشگاهی  1400در گفت وگو با ایسنا ،با بیان اینکه مجموعه جهاد دانشگاهی یک ظرفیت
عظیم علمی در کشور است اظهار کرد :آنچه که امروز نیازهای کشور را برطرف می کند،
کنار هم قرار دادن ظرفیت های داخلی و بهره مندی از همه آنها جهت رفع نیازهای کشور است
 0سایت دیگر:
برخط نیوز  10:14 -چهارشنبه  08دی 1400
جهانگیرزاده :در مجلس انتظارات جهاد دانشگاهی را برطرف می کنیم
دانا  14:10 -چهارشنبه  08دی 1400
جهانگیرزاده :در مجلس انتظارات جهاد دانشگاهی را برطرف می کنیم
ایکنا  14:22 -چهارشنبه  08دی 1400
مجلس به دنبال رفع انتظارات جهاددانشگاهی است
جهاد دانشگاهی کشور  15:48 -چهارشنبه  08دی 1400
مجلس به دنبال رفع انتظارات جهاددانشگاهی است

روایت معنویت و انقلابی گری در بخش فرهنگی نمایشگاه جهاددانشگاهی  +فیلم
ایکنا  10:02 -چهارشنبه  08دی 1400
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به گزارش ایکنا ،بوستان گفت وگو در غرب تهران از پنجم دی ماه محل نمایش آخرین
دستاوردهای جهاددانشگاهی است؛ نمایشگاهی که از اولین روزهای برپایی تاکنون تحسین
بسیاری از بازدیدکنندگان که عمدتاً از مسئولین و مدیران کشوری در رده های مختلف
هستند را به دنبال داشته است
 0سایت دیگر:
بولتن نیوز  16:25 -چهارشنبه  08دی 1400
روایت معنویت و انقلابی گری در بخش فرهنگی نمایشگاه جهاددانشگاهی

از مدیر درمان سازمان به عنوان پژوهشگر برتر جهاد دانشگاهی تقدیر شد
جهاد دانشگاهی کشور  09:50 -چهارشنبه  08دی 1400
مدیر درمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران به عنوان پژوهشگر برتر مرکز خدمات
تخصصی شناخته شد
 0سایت دیگر:
ایسنا  12:01 -چهارشنبه  08دی 1400
گزارش تکمیل خواهد شد ...چهارمین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400

تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت با طراحی سامانه ایده ها و نیازها
سینا  08:49 -چهارشنبه  08دی 1400
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دکتر محمد علی زلفی گل ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و
دستاوردهای جهاد دانشگاهی در گفتگو اختصاصی با خبرنگار سیناپرس در خصوص برنامه این وزارتخانه برای
برقراری ارتباط سازنده بین بخش دانشگاه و صنعت گفت :ما سیستم و سامانه ایده ها و نیازها را در حال
طراحی داریم که تمام نیازهای صنایع خصوصی و دولتی را نمایه کنیم و در معرض دید پژوهشگران و استادان
و دانش پژوهان قرار دهیم

باشگاه های یونسکو کمکی به تقویت ارتباطات بین المللی جهاددانشگاهی
سینا  08:49 -چهارشنبه  08دی 1400
به گفته معاون حقوقی کمیته ملی یونسکو،یکی از ظرفیت های کمیته که می تواند به مجموعه جهاددانشگاهی
یا مجموعه های علمی کمک کند ظرفیت باشگاه های کمیسیون یونسکو است

معرفی پژوهشگران برتر جهاد دانشگاهی
شبکه خبر  08:02 -چهارشنبه  08دی 1400
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر جهاد دانشگاهی در حاشیه نمایشگاه توانمندی ها و دستاورد های
جهاددانشگاهی برگزار شد
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 0سایت دیگر:
فرارو  08:08 -چهارشنبه  08دی 1400
(ویدئو) اعتراض یک زن با زبان اشاره علیه طالبان

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

وزیر علوم :جهاد دانشگاهی در بخش هایی واقعاً مرجعیت علمی و فناوری دارد
ایسنا  06:59 -چهارشنبه  08دی 1400
دکتر محمدعلی زلفی گل ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در حاشیه بازدید از نمایشگاه
توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی در گفت وگو با ایسنا تأکید کرد :حقیقتاً
بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی ،در انسان احساس غرور،
شادی و امید ایجاد می کند که در کشور ما در عرصه فناوری و علم نافع ،چه کارهای بزرگی انجام شده است
و جهاد دانشگاهی زحمات زیادی کشیده است و در بخش هایی واقعاً مرجعیت علمی و فناوری دارد که قابل
تقدیر است
 ۳سایت دیگر:
برخط نیوز  02:01 -چهارشنبه  08دی 1400
وزیر علوم :جهاد دانشگاهی در بخش هایی واقعاً مرجعیت علمی و فناوری دارد
دانا  08:11 -چهارشنبه  08دی 1400
وزیر علوم :جهاد دانشگاهی در بخش هایی واقعاً مرجعیت علمی و فناوری دارد
تابش کوثر  14:42 -چهارشنبه  08دی 1400
وزیر علوم :جهاد دانشگاهی در بخش هایی واقعاً مرجعیت علمی و فناوری دارد
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غرفه ایکنا در نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی
ایکنا  02:05 -چهارشنبه  08دی 1400
...

سرگردانی بنزینی
صدای مردم  01:04 -چهارشنبه  08دی 1400
احمد وحیدی ،وزیر کشور نیز چند روز پیش در حاشیه نمایشگاه توانمندی و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
 1400اعلام کرد :امسال بنزین گران نخواهد شد

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در مراسم تقدیر از پژوهشگران این نهاد:

جهاددانشگاهی الگویی برای آموزش ،توسعه فناوری وارتباط دانشگاه با صنعت است
روزنامه بازار کار  24:52 -سه شنبه  02دی 1400
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در مراسم تقدیر از پژوهشگران برترجهاد دانشگاهی با تاکید
بر اینکه دستاوردهای جهاد دانشگاهی را در هیات دولت روایت خواهد کرد گفت :زمانی
که انسان نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی را از نزدیک مشاهده می کند ،احساس
غرور و خودباوری به او دست می دهد
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/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

دکتر طیبی :امیدواریم دولت جدید ،دولت پایان دادن به فرصت سوزی ها باشد
ایسنا  24:14 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش ایسنا ،همزمان با سومین روز برگزاری نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای
جهاد دانشگاهی ،آیین تقدیر از پژوهشگران برتر این نهاد با حضور دکتر محمدعلی زلفی
گل ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری؛ حجت الاسلام مصطفی رستمی ،رئیس نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و جمعی از مسئولان و جهادگران برگزار شد
 0سایت دیگر:
برخط نیوز  24:16 -سه شنبه  02دی 1400
دکتر طیبی :امیدواریم دولت جدید ،دولت پایان دادن به فرصت سوزی ها باشد
دانا  08:14 -چهارشنبه  08دی 1400
دکتر طیبی :امیدواریم دولت جدید ،دولت پایان دادن به فرصت سوزی ها باشد
سراج 09:42 - ۲0چهارشنبه  08دی 1400
دکتر طیبی:

امیدواریم دولت جدید ،دولت پایان دادن به فرصت سوزی ها باشد
شورای عالی انقلاب فرهنگی  12:02 -چهارشنبه  08دی 1400
دکتر طیبی:

امیدواریم دولت جدید ،دولت پایان دادن به فرصت سوزی ها باشد

برند منابع آموزشی زبان انگلیسی  THGIEرونمایی شد
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جهاد دانشگاهی کشور  22:24 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،با حضور دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری و حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رییس نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها از اولین مجموعه جامع ایرانی آموزش زبان انگلیسی با
نام تجاری  TTGIIبه عنوان طرحی ملی ،بزرگ و بین رشته ای در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای
جهاددانشگاهی  1400رونمایی شد
 ۳سایت دیگر:
روزنامه بازار کار  24:52 -سه شنبه  02دی 1400
با حضور وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوری؛

برند منابع آموزشی زبان انگلیسی  TTGIIرونمایی شد
سینا  09:09 -چهارشنبه  08دی 1400
برند منابع آموزشی زبان انگلیسی  TTGIIرونمایی شد
ایرنا  12:01 -چهارشنبه  08دی 1400
پژوهشگران و فناوران برتر جهاددانشگاهی معرفی و تقدیر شدند

حوزه پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی ویژگی های منحصر به فردی دارد
جهاد دانشگاهی کشور  22:12 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،مراسم معرفی و تقدیر از پژوهشگران برتر
جهاددانشگاهی با حضور دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و حجت
الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ،دکتر
حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری این نهاد امروز،
 2دی ماه در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  1400برگزار شد
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 0سایت دیگر:
ایکنا  00:56 -چهارشنبه  08دی 1400
مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر جهاد دانشگاهی

جهاددانشگاهی متصل کننده جریان علم و دانش به جریان صنعت است
جهاد دانشگاهی کشور  22:08 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رییس
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها طی سخنانی در مراسم معرفی و تقدیر
از پژوهشگران برتر جهاددانشگاهی ،اظهار کرد :جهاددانشگاهی یکی از مولودهای مقدس
انقلاب اسلامی است
 0سایت دیگر:
خبرگزاری دانشجو  08:42 -چهارشنبه  08دی 1400
انقلاب اسلامی پایانی بر نتوانستن ها بود  /جهاد دانشگاهی متصل کننده جریان علم و دانش به صنعت
ایکنا  09:02 -چهارشنبه  08دی 1400
برگزاری پنجمین دوره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر جهاددانشگاهی
سینا  09:09 -چهارشنبه  08دی 1400
جهاددانشگاهی متصل کننده جریان علم و دانش به صنعت است
دانا  12:05 -چهارشنبه  08دی 1400
حجت الاسلام رستمی:

انقلاب اسلامی پایانی بر نتوانستن ها بود  /جهاد دانشگاهی متصل کننده جریان علم و دانش به صنعت
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امیدواریم با برپایی این نمایشگاه به توان داخلی اعتماد شود /زمان فرصت سوزی نداریم
جهاد دانشگاهی کشور  22:04 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،مراسم معرفی و تقدیر از پژوهشگران برتر
جهاددانشگاهی با حضور دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و حجت
الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ،دکتر
حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی ،معاونان و پژوهشگران این نهاد امروز 2 ،دی ماه در نمایشگاه توانمندی
ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  1400برگزار شد

مرور رویدادهای خبری در قلم دوربین
شبکه خبر  21:56 -سه شنبه  02دی 1400
در مجموعه قلم دوربین از حضور وزیر کار در صحن علنی مجلس ،مراسم یادبود سفیر ایران در یمن ،بازدید
معاون امور زنان رئیس جمهور از کمپ تیم ملی فوتبال بانوان ،نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای
جهاددانشگاهی تا افتتاح نمایشگاه سرو روان ،نشست جشنواره تئاتر سردار آسمانی ،پایان درگیری های
کشاورزان در هند و شکسته شدن دو سد در برزیل قابل مشاهده است

پژوهشگران و فناوران برتر جهاددانشگاهی معرفی و تقدیر شدند
جهاد دانشگاهی کشور  21:52 -سه شنبه  02دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،پنجمین دوره برنامه تجلیل از پژوهشگران و
فناوران جهاددانشگاهی با حضور دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
با حضور دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و حجت الاسلام
والمسلمین مصطفی رستمی رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و تجلیل از  28پژوهشگر
و فناور برتر این نهاد  2دی ماه در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  1400برگزار شد
 0سایت دیگر:
روزنامه بازار کار  24:52 -سه شنبه  02دی 1400
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400

پژوهشگران و فناوران برتر جهاد دانشگاهی درحوزه مختلف مورد تقدیر قرار گرفتند

تحقیقات بنیادی ،کاربردی و توسعه ای؛ ویژگی منحصر به فرد جهاد دانشگاهی  +فیلم
ایکنا  21:50 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش خبرنگار ایکنا ،محمدعلی زلفی گل ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در مراسم
تجلیل از پژوهشگران برتر جهاد دانشگاهی که امشب  2دی ماه در حاشیه نمایشگاه
توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی برگزار شد ،ضمن گرامیداشت یاد و خاطره
شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی مخصوصاً شهید سپهبد قاسم سلیمانی اظهار کرد :وقتی کسی از این نمایشگاه
بازدید می کند ،حس غرور و خودباوری به وی دست می دهد و ای کاش همه شهروندان با دستاوردهای شما
آشنا می شدند
 ۵سایت دیگر:
دولت  24:16 -سه شنبه  02دی 1400
وزیر علوم در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی :سرمایه گذاری در علم و دانش منجر به افزایش
تولید داخلی ،رفاه و ثروت می شود
سینا  09:09 -چهارشنبه  08دی 1400
جهاددانشگاهی می تواند الگویی برای علم و فناوری کشور باشد
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
خبرگزاری دانشجو  09:42 -چهارشنبه  08دی 1400
جهاد دانشگاهی می تواند الگویی برای علم و فناوری کشور باشد
شورای عالی انقلاب فرهنگی  14:46 -چهارشنبه  08دی 1400
وزیر علوم:

سرمایه گذاری در علم و دانش منجر به افزایش تولید داخلی ،رفاه و ثروت می شود
جهاد دانشگاهی کشور  15:08 -چهارشنبه  08دی 1400
جهاددانشگاهی می تواند الگویی برای علم و فناوری کشور باشد  /روحیه جهادی در هر عرصه ای وارد شود،
موفق است

گزارش ایکنا از سومین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
ایکنا  21:45 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش ایکنا ،سومین روز نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی در
حالی به پایان رسید که در این روز مدیران دستگاه های دانشگاهی ،نمایندگان مجلس و
مدیران و مسئولان کشوری با حضور در بوستان گفتگو از این نمایشگاه بازدید کردند
 0سایت دیگر:
خبرگزاری دانشجو  24:26 -سه شنبه  02دی 1400
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

دولت به فرصت سوزی در حوزه پژوهش پایان دهد  +فیلم
ایکنا  21:26 -سه شنبه  02دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
به گزارش خبرنگار ایکنا ،مراسم معرفی و تقدیر از پژوهشگران برتر جهاد دانشگاهی ،امشب،
 2دی ماه در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی برگزار شد

امید به آینده مهم ترین شاخصه پژوهشگران جهاددانشگاهی است
جهاد دانشگاهی کشور  21:06 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،دکتر سعید اشناب مدیر شبکه پنج سیما و هیات
همراه سه شنبه 2دی ماه از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی 1400
بازدید کرد

بازدید وزیر علوم از غرفه ایکنا در نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
ایکنا  20:05 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش ایکنا ،محمدعلی زلفی گل ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری شامگاه امروز ،هفتم
دی ماه از بخش های مختلف نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی که
از یکشنبه پنجم دی ماه به مدت پنج روز در محل بوستان گفتگو بر پا شده ،بازدید کرد
 0سایت دیگر:
جهاد دانشگاهی کشور  10:48 -چهارشنبه  08دی 1400
بازدید وزیر علوم از غرفه ایکنا در نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
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آسیب ها و تهدید های میزبانی قطر از جام جهانی فوتبال برای ایران
ایکنا  20:00 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش ایکنا ،نشست تخصصی نقش کنشگران اجتماعی در پاسداشت نام خلیج فارس
عصر امروز ،هفتم دی ماه با حضور روزبه پارساپور ،مدیرعامل مرکز مطالعات خلیج فارس،
به همت مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران در نمایشگاه توانمندی ها و
دستاوردهای جهاد دانشگاهی به صورت مجازی برگزار شد
 0سایت دیگر:
ایسنا  14:01 -چهارشنبه  08دی 1400
مدیرعامل مرکز مطالعات خلیج فارس:

امکان اکسپو از دست رفت ،جام جهانی قطر را به فرصت تبدیل کنیم
گردشبان  14:05 -چهارشنبه  08دی 1400
امکان اکسپو از دست رفت ،جام جهانی قطر را به فرصت تبدیل کنیم
نواندیش  15:02 -چهارشنبه  08دی 1400
امکان اکسپو از دست رفت ،جام جهانی قطر را به فرصت تبدیل کنیم
جهاد دانشگاهی کشور  11:41 -شنبه  11دی 1400
در جام جهانی  2020قطر باید تهدید را به فرصت تبدیل کنیم

انعقاد تفاهم نامه برای توسعه گردشگری دانشگاهیان
ایکنا  19:52 -سه شنبه  02دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
به گزارش ایکنا ،غرفه مرکز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجویان در سومین روز برپایی
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی دو تفاهم نامه با بخش های دولتی
و مردمی به امضا رساند

رونمایی از نسخه جدید سایت  DHCبا حضور وزیر علوم
جهاد دانشگاهی کشور  19:44 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،امروز(  2دی ماه) نسخه جدید سایت DTD
توسط دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در نمایشگاه توانمندی ها
و دستاوردهای جهاددانشگاهی  1400رونمایی شد

میرطاهری رئیس مرکز مالکیت معنوی در بازدید از غرفه معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی مطرح کرد:

قانون جدید حمایت از مالکیت فکری در راستای حمایت از اشتغال و تولید است
روزنامه بازار کار  19:22 -سه شنبه  02دی 1400
میرطاهری رئیس مرکز مالکیت معنوی در بازدید از غرفه معاونت آموزش و کارآفرینی
جهاددانشگاهی در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی در بوستان گفتگو
با اشاره به اینکه حوزه مالکیت فکری از اهمیت بسیاری از حمایت از نوآوری ثبت اختراع
و حمایت از اشتغال و تولید دارد اظهار کرد :قانون جدید حمایت از مالکیت فکری در راستای حمایت از اشتغال
و تولید است که هم ا کنون از سوی مجلس شواری اسلامی تصویب شده و برای تایید به شواری محترم نگهبان
ارسال شده است
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پژوهشگران برتر جهاددانشگاهی معرفی شدند
ایکنا  19:21 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش خبرنگار ایکنا ،مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر جهاد دانشگاهی ،امشب  2دی
ماه در حاشیه نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی با حضور محمدعلی
زلفی گل ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و سیدحمیدرضا طیبی ،رئیس جهاد دانشگاهی
برگزار شد
 ۳سایت دیگر:
ایسنا  24:14 -سه شنبه  02دی 1400
تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر جهاد دانشگاهی
برخط نیوز  24:19 -سه شنبه  02دی 1400
تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر جهاد دانشگاهی
دانا  09:59 -چهارشنبه  08دی 1400
تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر جهاد دانشگاهی

خبرگزاری بین المللی قرآن بیست و یک زبانه شد  +فیلم
ایکنا  19:00 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش ایکنا ،زبان پرتغالی به عنوان بیست و یکمین زبان خبرگزاری بین المللی
قرآن(ایکنا) ،امشب در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی با حضور
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حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی ،رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و
محمدحسین حسنی ،رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور و مدیرعامل ایکنا افتتاح شد
 0سایت دیگر:
جهاد دانشگاهی کشور  10:48 -چهارشنبه  08دی 1400
بیست و یکمین زبان خبرگزاری بین المللی قرآن رونمایی شد

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

بازدید وزیر علوم و رئیس نهاد رهبری از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
ایسنا  18:46 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش ایسنا ،در سومین روز از برگزاری نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد
دانشگاهی ،دکتر محمدعلی زلفی گل ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری به همراه حجت
الاسلام مصطفی رستمی ،رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری از این نمایشگاه بازدید
کردند
 ۳سایت دیگر:
برخط نیوز  18:40 -سه شنبه  02دی 1400
بازدید وزیر علوم و رئیس نهاد رهبری از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
خبرنامه دانشجویان ایران  19:22 -سه شنبه  02دی 1400
بازدید وزیر علوم و رئیس نهاد رهبری از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
تابش کوثر  10:52 -چهارشنبه  08دی 1400
/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /1400

بازدید وزیر علوم و رئیس نهاد رهبری از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
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فیلم | روایتی از معنویت و انقلابی گری در جهاددانشگاهی
ایکنا  18:21 -سه شنبه  02دی 1400
کد ویدیو
دانلود  ...فیلم اصلی  ...خبرنگار و تدوینگر :زینب غفوریان  ...تصویربردار :حامد عبدلی  ...انتهای پیام

مدیرعامل بیمه ایران:

بیمه شخص ثالث گران نشده است
ایسنا  18:10 -سه شنبه  02دی 1400
سید مجید بختیاری با حضور در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد :در این نمایشگاه شاهد این بودیم که چگونه جوانان این
مملکت با ظرفیت های موجود در کشور راه حل های خوبی را برای حل مسائل در حوزه
های مختلف فرهنگی ،صنعت و پزشکی و
 ۲۳سایت دیگر:
رویداد ایران  18:12 -سه شنبه  02دی 1400
بیمه شخص ثالث گران نشده است
برخط نیوز  18:14 -سه شنبه  02دی 1400
بیمه شخص ثالث گران نشده
ناطقان  18:16 -سه شنبه  02دی 1400
بیمه شخص ثالث گران نشده است
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پارسینه  18:19 -سه شنبه  02دی 1400
بیمه شخص ثالث گران نشده است
آرمان اقتصادی  18:20 -سه شنبه  02دی 1400
بیمه شخص ثالث گران نشده است
عصر ایران  18:24 -سه شنبه  02دی 1400
مدیرعامل بیمه ایران :بیمه شخص ثالث گران نشده است
اقتصادگردان  18:42 -سه شنبه  02دی 1400
مدیرعامل بیمه ایران:

بیمه شخص ثالث گران نشده است
روزنامه مردم سالاری  18:44 -سه شنبه  02دی 1400
بیمه شخص ثالث گران نشده است
الف  18:41 -سه شنبه  02دی 1400
مدیرعامل بیمه ایران :بیمه شخص ثالث گران نشده است
اقتصاد نیوز  18:55 -سه شنبه  02دی 1400
بیمه شخص ثالث گران شد؟
چابک نیوز  20:22 -سه شنبه  02دی 1400
عدد  1.5میلیون خودرو بدون بیمه نامه شخص ثالث ،درست نیست
خبر خودرو  20:22 -سه شنبه  02دی 1400
بیمه شخص ثالث گران نشده است
دیدار نیوز  21:42 -سه شنبه  02دی 1400
بیمه شخص ثالث گران نشده است
شبکه ایران کالا  21:54 -سه شنبه  02دی 1400
توضیحات بیمه ایران درباره نرخ بیمه شخص ثالث
آفتاب نیوز  02:20 -چهارشنبه  08دی 1400
مدیرعامل بیمه ایران :بیمه شخص ثالث گران نشده!
روند بورس امروز  09:16 -چهارشنبه  08دی 1400
بیمه شخص ثالث گران نشده است
ایستا نیوز  09:42 -چهارشنبه  08دی 1400
بیمه شخص ثالث گران نیست
تومان نیوز  09:42 -چهارشنبه  08دی 1400
بیمه شخص ثالث گران نیست
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پدال نیوز  11:02 -چهارشنبه  08دی 1400
مدیرعامل بیمه ایران:

بیمه شخص ثالث گران نشده است
صنعت ماشین  11:02 -چهارشنبه  08دی 1400
مدیرعامل بیمه ایران:

بیمه شخص ثالث گران نشده است
جهاد دانشگاهی کشور  11:09 -چهارشنبه  08دی 1400
توانمندی جهاددانشگاهی در حوزه علوم انسانی و تأثیر آن در نیروی انسانی بیمه
روزنامه بازار کار  19:42 -چهارشنبه  08دی 1400
معاون وزیر و مدیرعامل بیمه ایران اظهار کرد:

توانمندی جهاددانشگاهی در حوزه علوم انسانی و تأثیر آن در نیروی انسانی بیمه
شعار سال  22:26 -چهارشنبه  08دی 1400
عدد  1.5میلیون خودرو بدون بیمه نامه شخص ثالث ،درست نیست

اقدامات ارزنده جهاد دانشگاهی در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب
ایکنا  12:22 -سه شنبه  02دی 1400
حجت الاسلام والمسلمین عسگر دیرباز ،عضو مجلس خبرگان رهبری ،در گفت وگو با ایکنا،
درباره نقش جهاد دانشگاهی در خنثی سازی تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی
ایران اظهار کرد :جهاد دانشگاهی یکی از نهادهای مولود انقلاب اسلامی است که دائماً در
مسیر رشد و بالندگی بوده و شهدای عزیزی را هم تقدیم انقلاب کرده است

استاندار خراسان شمالی:
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
اعتقادی به ورود شتاب زده ندارم /ضرورت توجه وزرای صمت و جهاد کشاورزی به آمایش
سرزمینی
ایسنا  12:24 -سه شنبه  02دی 1400
محمدرضا حسین نژاد ،هفتم دی ماه پس از بازدید از نمایشگاه دستاوردهای جهاد
دانشگاهی در تهران ،با حضور در غرفه خبرگزاری ایسنا ،اظهار کرد :اعتقادم این است که
وزرای صنعت ،معدن و تجارت و جهاد کشاورزی باید به طرح آمایش سرزمینی و مزایای
نسبی که هر استان در حوزه تولیدات کشاورزی و صنعتی دارد ،توجه ویژه داشته باشند

باز شدن گره  ۲1ساله راه آهن شلمچه به بصره  /بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی تهران
از نمایشگاه دستاورد های جهاد دانشگاهی /نشست معاون سیاسی وزارت امور خارجه با
نمایندگان اتحادیه اروپا
باشگاه خبرنگاران  12:16 -سه شنبه  02دی 1400
محمدباقر قالیباف  ،رئیس مجلس شورای اسلامی تهران در جدیدترین فعالیتش در صفحه
مجازی اش در اینستاگرام تصاویری از بازدید از نمایشگاه دستاورد های جهاد دانشگاهی
را به اشتراك گذاشت

معاون کارآفرینی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی دربازید از غرفه معاونت آموزش وکارآفرینی جهاد دانشگاهی

صدور مجوز کسب وکارهای خانگی تسهیل می شود
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روزنامه بازار کار  12:02 -سه شنبه  02دی 1400
معاون کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درگفت وگو با بازارکار در بازدید از
غرفه معاونت آموزش وکارآفرینی جهاد دانشگاهی د ربوستان گفتگو با اشاره به اینکه یکی
از مشکلات حوزه مشاغل و کسب وکارهای خانگی بحث مجوز است گفت :درجلسه روز
چهارشنبه هشتم دی ماه درباره بحث تسهیل صدور مجوز کسب وکارهای خرد وخانگی تصمیم گیری می
شود
 0سایت دیگر:
جهاد دانشگاهی کشور  18:44 -سه شنبه  02دی 1400
استقبال از دستاوردهای جهاددانشگاهی درحوزه اشتغال وکارآفرینی /همکاری بیشتر با این نهاد

جهاد دانشگاهی راهکارهای مناسبی برای ارتقای تکنولوژیک کشور یافته است
ایکنا  12:06 -سه شنبه  02دی 1400
محمد گل فشان ،رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ،در گفت وگو با ایکنا ،به بیان
نکاتی درباره نقش جهاد دانشگاهی در مقابله با تحریم های بین المللی پرداخت و گفت:
متأسفانه کشور ما در چهل سال اخیر با تحریم های شدیدی مواجه بوده اما در برخی سال
ها این تحریم ها شدت بیشتری داشته است اما نکته حائز اهمیت این است که خودمان باید بتوانیم تحریم ها
را بی اثر کنیم و یکی از راهکارهای مقابله با تحریم های بین المللی توانمند شدن ما در فناوری ها و علوم
مختلف است تا وابستگی ما به بیرون کمتر شود

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مرکز گردشگری جهاد دانشگاهی و کمیته ملی یونسکو
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ایکنا  16:52 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش ایکنا ،در سومین روز از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
که در بوستان گفتگو برپا شده است ،بخش های مختلف حاضر در این نمایشگاه به انعقاد
تفاهم نامه با دستگاه ها و نهادهای بخش مردمی می پردازند
 0سایت دیگر:
جهاد دانشگاهی کشور  19:00 -سه شنبه  02دی 1400
تفاهم نامه همکاری بین مرکز گردشگری جهاددانشگاهی و کمیته ملی یونسکو امضا شد

امکان هم افزایی سازمان جوانان هلال احمر و جهاد دانشگاهی
ایسنا  16:42 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش ایسنا ،محمد گل فشان در حاشیه بازدید خود از نمایشگاه توانمندی ها و
دستاوردهای جهاد دانشگاهی  ،1400در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد :امر "خواستن
توانستن است" در حوزه های مختلف این نمایشگاه به چشم می خورد
 0سایت دیگر:
برخط نیوز  16:40 -سه شنبه  02دی 1400
امکان هم افزایی سازمان جوانان هلال احمر و جهاد دانشگاهی
روزنامه بازار کار  12:42 -سه شنبه  02دی 1400
رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر اعلام کرد

امکان هم افزایی سازمان جوانان هلال احمر و جهاد دانشگاهی
جهاد دانشگاهی کشور  18:46 -سه شنبه  02دی 1400
همکاری سازمان جوانان هلال احمر با جهاددانشگاهی
دانا  20:41 -سه شنبه  02دی 1400
امکان هم افزایی سازمان جوانان هلال احمر و جهاد دانشگاهی
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منجیل خبر  22:42 -سه شنبه  02دی 1400
امکان هم افزایی سازمان جوانان هلال احمر و جهاد دانشگاهی
روزنامه خراسان  00:24 -چهارشنبه  08دی 1400
خواستن توانستن است

استاندار خراسان شمالی در بازدید از نمایشگاه مطرح کرد:

نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی ،محلی برای جست و جوی راه حل مشکلات استان
ها
ایسنا  16:21 -سه شنبه  02دی 1400
محمدرضا حسین نژاد پس از بازدید از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی که ظهر
سه شنبه هفتم دی ماه با همراهی دکتر طیبی رئیس جهاد دانشگاهی انجام شد در گفت
و گو با ایسنا ،اظهار کرد :هر یک از استان های کشور با مشکلات خاص خود رو به رو
هستند که بازدید از نمایشگاه جهاد می تواند سبب پیدا کردن راه حل مناسب برای رفع آن ها باشد
 0سایت دیگر:
برخط نیوز  16:28 -سه شنبه  02دی 1400
نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی ،محلی برای جست و جوی راهکار مشکلات استان ها
جهاد دانشگاهی کشور  18:10 -سه شنبه  02دی 1400
نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی ،محلی برای جست و جوی راه حل مشکلات استان ها
دانا  20:41 -سه شنبه  02دی 1400
استاندار خراسان شمالی در بازدید از نمایشگاه مطرح کرد:

نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی ،محلی برای جست و جوی راه حل مشکلات استان ها
روزنامه خراسان  00:09 -چهارشنبه  08دی 1400
کمبود آب ،یکی از مهم ترین دغدغه های خراسان شمالی
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/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

ضرورت معرفی دستاوردها و ظرفیت های جهاد دانشگاهی به منظور هم افزایی بین دستگاه
ها
ایسنا  15:52 -سه شنبه  02دی 1400
مهدی رضائی بجستانی ،مدیر گروه مطالعات فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه ها در حاشیه نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
در گفت وگو با ایسنا ،گفت :برگزاری نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی در عرصه
های علمی ،فرهنگی ،صنعتی و پزشکی رویدادی ارزشمند است
 0سایت دیگر:
دانا  16:41 -سه شنبه  02دی 1400
ضرورت معرفی دستاوردها و ظرفیت های جهاد دانشگاهی به منظور هم افزایی بین دستگاه ها

مدیر شبکه پنج سیما در بازدید از غرفه معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی:

از برند اوهوپ برای برند سازی مشاغل خانگی حمایت می کنیم
روزنامه بازار کار  15:42 -سه شنبه  02دی 1400
دکتر سعید اشناب مدیر شبکه پنج سیما در بازدید از غرفه معاونت آموزش و کارآفرینی
جهاد دانشگاهی درنمایشگاه توانمندی ها ودستاوردهای جهاد دانشگاهی گفت :از برند
اوهوپ برای برندسازی و بازاریابی مشاغل خانگی حمایت می کنیم
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مسئول میز وزارت کشور در قرارگاه مهارت آموزی سربازان در گفتگو با بازارکار:

 ۳۵درصد سربازان دوره های مهارتی می بینند
روزنامه بازار کار  15:02 -سه شنبه  02دی 1400
مسئول میز وزارت کشور در قرارگاه مهارت آموزی سربازان در بازدید از نمایشگاه
دستاوردها وتوانمندی های جهاد دانشگاهی در بوستان گفت :در حال حاضر  85درصد
سربازان دوره های مهارتی می بینند و برنامه قرارگاه مهارت آموزی با مشارکت همه
سربازان این است که این میزان به  100درصد در سال  1401برسد

در نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی منعقد شد:

عقد تفاهم نامه مرکز گردشگری جهاد دانشگاهی با باشگاه سواد رسانه ای یونسکو
ایسنا  14:48 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش ایسنا ،این تفاهم نامه توسط رحیم یعقوب زاده  -رییس مرکز گردشگری علمی
فرهنگی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی  -و حجت الاسلام علی نوریجانی  -معاون
حقوقی و پارلمانی کمیسیون ملی یونسکو و رییس کل باشگاه مدیریت رسانه و توسعه
سواد رسانه ای یونسکو ایران  -به امضاء رسید
 ۳سایت دیگر:
جهاد دانشگاهی کشور  14:59 -سه شنبه  02دی 1400
عقد تفاهم نامه مرکز گردشگری جهاد دانشگاهی با یونسکو
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گردشبان  15:22 -سه شنبه  02دی 1400
عقد تفاهم نامه مرکز گردشگری جهاد دانشگاهی با یونسکو
حوزه  12:14 -چهارشنبه  08دی 1400
تفاهم نامه همکاری سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی با باشگاه سواد رسانه ای یونسکو

نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 0011
شبکه ایران کالا  14:49 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه ایران کالا ،در این نمایشگاه محصولات مختلف از
تجهیزات استخراج نفت و پالایشگاهی تا محصولات پزشکی برای تشخیص و درمان سرطان
به نمایش گذاشته شده است
 0سایت دیگر:
خبرگزاری صدا و سیما  15:45 -سه شنبه  02دی 1400
تازه ترین دستاورد های پژوهشگران جهاد دانشگاهی

چشم انداز ارتباط بین جهاد دانشگاهی و یونسکو روشن است
ایکنا  14:46 -سه شنبه  02دی 1400
علی نوریجانی ،رئیس فدراسیون باشگاه های یونسکو در گفتگو که با خبرنگار ایکنا در
حاشیه نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی ،گفت :برگزاری این
نمایشگاه کار ارزشمندی است و می تواند اتفاقاتی که در درون سازمان ها رخ می دهد
منعکس کند
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گام های بلند جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برای خودکفایی در صنایع غذایی
ایکنا  14:22 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش خبرنگار ایکنا ،جهاد دانشگاهی واحد خراسان رضوی از فعال ترین واحدهای
جهاد دانشگاهی است که اقدامات ارزنده ای در راستای تولید ملی و خودکفایی کشور
انجام داده است

رییس پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات:

جهاد دانشگاهی در تحلیل مسائل فرهنگی-اجتماعی همیشه پیشرو است
ایسنا  14:06 -سه شنبه  02دی 1400
محمد سلگی  -رییس پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 در دومین روز از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی  1400در ایننمایشگاه حضور یافت و از این رویداد بازدید کرد
 ۲سایت دیگر:
دانا  16:48 -سه شنبه  02دی 1400
رییس پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات:

جهاد دانشگاهی در تحلیل مسائل فرهنگی  -اجتماعی همیشه پیشرو است
رویش افکار  24:06 -سه شنبه  02دی 1400
جهاد دانشگاهی در تحلیل مسائل فرهنگی-اجتماعی همیشه پیشرو است

رییس پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره نقش جهاد دانشگاهی در حوزه
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فرهنگ و مسائل اجتماعی توضیح داد و این نهاد را یکی از الگوهای پیشگام در امور دانشجویی و فرهنگی
دانست.

حضور رئیس و معاونین جهاددانشگاهی استان سمنان در نمایشگاه توانمندی ها و
دستاوردهای جهاددانشگاهی0011
جهاد دانشگاهی کشور  14:04 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان سمنان این نمایشگاه باهدف معرفی مهم
ترین دستاوردهای این نهاد در حوزه پژوهش و فناوری ،فرهنگ ،آموزش و کارآفرینی و
تجاری سازی و اقتصاددانش بنیان ،تا  9دی ماه در مرکز نمایشگاهی بوستان گفتگو تهران
برگزار می شود

شرکت ملی حفاری ایران و جهاد دانشگاهی تفاهمنامه همکاری امضاء کردند
انزان آنلاین  14:00 -سه شنبه  02دی 1400
شرکت ملی حفاری ایران و جهاد دانشگاهی در حضور وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی
نفت ایران تفاهمنامه همکاری امضاء و مبادله کردند
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 0سایت دیگر:
دیدار نیوز  20:42 -شنبه  11دی 1400
شرکت ملی حفاری ایران و جهاد دانشگاهی تفاهمنامه همکاری امضاء کردند

نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی
ایکنا  14:42 -سه شنبه  02دی 1400
...

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی /0011

شرکت های دانش بنیان می توانند در تسهیل تجارت و جلوگیری از قاچاق موثر باشند
ایسنا  14:48 -سه شنبه  02دی 1400
عبدالله هندیانی در گفت وگو با ایسنا و با حضور در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای
جهاد دانشگاهی اظهار کرد :امروز توفیقی بود تا در نمایشگاه جهاد دانشگاهی شرکت کنیم
و بازدیدی به عمل بیاوریم
 ۵سایت دیگر:
برخط نیوز  14:40 -سه شنبه  02دی 1400
شرکت های دانش بنیان می توانند در تسهیل تجارت و جلوگیری از قاچاق موثر باشند
رویداد ایران  14:42 -سه شنبه  02دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
شرکت های دانش بنیان می توانند در تسهیل تجارت و جلوگیری از قاچاق موثر باشند
فصل اقتصاد  14:02 -سه شنبه  02دی 1400
شرکت های دانش بنیان می توانند در تسهیل تجارت و جلوگیری از قاچاق موثر باشند
فصل تجارت  14:08 -سه شنبه  02دی 1400
شرکت های دانش بنیان می توانند در تسهیل تجارت و جلوگیری از قاچاق موثر باشند
خبرگزاری صنایع  15:02 -سه شنبه  02دی 1400
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

لزوم استفاده از شرکت های دانش بنیان در راستای جلوگیری از قاچاق

پژوهشگران و فناوران برتر جهاددانشگاهی تجلیل می شوند
جهاد دانشگاهی کشور  14:16 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،با حضور دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری پنجمین دوره برنامه تجلیل از پژوهشگران و فناوران جهاددانشگاهی
 2دی ماه ساعت  18با تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر این نهاد در مجموعه نمایشگاهی
بوستان گفتگو برگزار می شود
 ۵سایت دیگر:
ایسنا  14:28 -سه شنبه  02دی 1400
/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /1400

پژوهشگران و فناوران برتر جهاددانشگاهی با حضور وزیر علوم تجلیل می شوند
برخط نیوز  14:44 -سه شنبه  02دی 1400
پژوهشگران و فناوران برتر جهاددانشگاهی با حضور وزیر علوم تجلیل می شوند
دانا  14:48 -سه شنبه  02دی 1400
پژوهشگران و فناوران برتر جهاددانشگاهی با حضور وزیر علوم تجلیل می شوند
روزنامه بازار کار  12:42 -سه شنبه  02دی 1400
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
پژوهشگران و فناوران برتر جهاددانشگاهی با حضور وزیر علوم تجلیل می شوند
سینا  09:09 -چهارشنبه  08دی 1400
پژوهشگران و فناوران برتر جهاددانشگاهی معر فی شدند

بازدید نماینده سیستان از نمایشگاه دستاوردها و ظرفیت های جهاد دانشگاهی
ایسنا  14:14 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش ایسنا -محمد سرگزی در این بازدید از ظرفیت های مختلف جهاد دانشگاهی
در حوزه پزشکی ،کشاورزی و صنعت و همچنین بخش های فرهنگی و آموزشی دیدن
نمود

جهاد دانشگاهی از بنیانگذاران حوزه فرهنگ در دانشگاه هاست
ایسنا  14:04 -سه شنبه  02دی 1400
محمدحسین ایمانی خوشخو در گفت وگویی با ایسنا ،درباره اهمیت برگزاری چنین
نمایشگاهی برای جهاد دانشگاهی توضیح می دهد :یکی از ضعف هایی که از گذشته نسبتا
دور به جهاد می گرفتند و تا حدی هم این ضعف وارد بود ،این بوده است که جهاد
دانشگاهی فعالیت های خودش را نشان نمی دهد و از این باب شناخت بیرونی از جهاد دانشگاهی بسیار کم
است
 ۳سایت دیگر:
برخط نیوز  14:14 -سه شنبه  02دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
جهاد دانشگاهی از بنیانگذاران حوزه فرهنگ در دانشگاه هاست
شورای عالی انقلاب فرهنگی  14:42 -سه شنبه  02دی 1400
دکتر ایمانی خوشخو:

جهاد دانشگاهی از بنیانگذاران حوزه فرهنگ در دانشگاه هاست
دانا  14:51 -سه شنبه  02دی 1400
جهاد دانشگاهی از بنیانگذاران حوزه فرهنگ در دانشگاه هاست

نقش جهاد دانشگاهی در پروژه قطار ملی مترو
ایسنا  14:04 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش ایسنا ،علی امام صبح امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و
دستاوردهای جهاد دانشگاهی  1400که در مرکز نمایشگاهی بوستان گفت وگوی تهران
در حال برگزاری است ،در گفت وگو با ایسنا ،اظهار کرد :مجموعه جهاد دانشگاهی مجموعه
برآمده از دل انقلاب است که در خانواده دانشگاه های این کشور در  40سال گذشته شکل گرفته و توانمندی
های بسیار ارزشمندی را در حوزه های مختلف علمی و صنعتی از خود نشان داده است
 ۵سایت دیگر:
برخط نیوز  14:02 -سه شنبه  02دی 1400
نقش جهاد دانشگاهی در پروژه قطار ملی مترو
شهر  14:22 -سه شنبه  02دی 1400
نقش جهاد دانشگاهی در پروژه قطار ملی مترو
بازار آریا  14:42 -سه شنبه  02دی 1400
نقش جهاد دانشگاهی در پروژه قطار ملی مترو شهرداری تهران
دانا  14:51 -سه شنبه  02دی 1400
نقش جهاد دانشگاهی در پروژه قطار ملی مترو
روزنامه جوان آنلاین  14:42 -سه شنبه  02دی 1400
نقش جهاد دانشگاهی در پروژه قطار ملی مترو
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 14آذر تا 12دی ماه 1400

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

افزایش  ۵1درصدی نرخنامه حفاری  /فرسودگی 0۷درصد ناوگان حفاری
ایسنا  12:58 -سه شنبه  02دی 1400
حمیدرضا گلپایگانی ،با حضور در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
و در گفت وگو با ایسنا ،با بیان این که حدود  15سال است که با جهاد دانشگاهی در
زمینه های مختلف همکاری داریم ،گفت :امروز شاهد پیشرفت بسیار عظیمی در حوزه
شرکت های دانش بنیان مرتبط با صنعت نفت از جمله جهاد دانشگاهی هستیم
 0سایت دیگر:
رویداد ایران  14:04 -سه شنبه  02دی 1400
افزایش  50درصدی نرخنامه حفاری 62/درصد ناوگان حفاری فرسوده هستند
آرمان اقتصادی  14:20 -سه شنبه  02دی 1400
افزایش  50درصدی نرخنامه حفاری  /فرسودگی 62درصد ناوگان حفاری
فصل تجارت  14:48 -سه شنبه  02دی 1400
افزایش  50درصدی نرخنامه حفاری  /فرسودگی 62درصد ناوگان حفاری
سیمای انرژی  22:19 -سه شنبه  02دی 1400
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران :ازعمر بازسازی تجهیرات و دکل های حفاری  15سال می گذرد

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

دکتر منتظری :راه آینده و مسیر نجات کشور ،چیزی جز مدیریت و فرهنگ جهادی نیست
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
ایسنا  12:55 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش ایسنا ،دکتر علی منتظری ،رییس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی و
از جهادگران باسابقه کشور ،در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی در
گفت و گو با ایسنا گفت :این نمایشگاه بازتاب بخشی از توانایی های جهادگران جهاد
دانشگاهی در طول سالها حیات این نهاد پُربرکت است
 0سایت دیگر:
دانا  14:51 -سه شنبه  02دی 1400
دکتر منتظری :راه آینده و مسیر نجات کشور ،چیزی جز مدیریت و فرهنگ جهادی نیست

حضور فعال جهاد دانشگاهی اردبیل در نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی0011
جهاد دانشگاهی کشور  12:40 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان اردبیل ،مهران اوچی اردبیلی با اعلام این
خبر افزود :در این نمایشگاه فعالیت های خط تولید نشاسته حفاری و مراکز رشد فناوری
گیاهان دارویی و خدمات تخصصی درمان ناباروری در قالب فیلم ،پوستر و محصولات
تولیدی معرفی شده است
 ۲سایت دیگر:
ایکنا  14:52 -سه شنبه  02دی 1400
حضور فعال جهاددانشگاهی اردبیل در نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی1400
تابناک باتو  08:50 -پنجشنبه  09دی 1400
نمای نزدیک از زرافه
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 14آذر تا 12دی ماه 1400

در دومین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی چه گذشت؟
جهاد دانشگاهی کشور  12:29 -سه شنبه  02دی 1400
ایسنا علوم پزشکی تهران -دومین روز از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی با حضور
و بازدید شخصیت هایی همراه شد

 /نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

مدیرعامل شرکت مترو تهران :پروژه یک رام قطار ملی مترو ،نمود واقعی حمایت از بومی
سازی است
ایسنا  12:22 -سه شنبه  02دی 1400
مهندس علی امام ،رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه
(مترو) در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی در گفت
وگو با ایسنا ،ضمن بیان این مطلب اظهار کرد :بخشی از کار مترو ،حوزه ساختمانی است
و سال هاست که ظرفیت کشور در بخشهای طراحی و اجرا به حدی بوده است که در این زمینه وابستگی به
خارج از کشور نداریم
 0سایت دیگر:
تین نیوز  16:52 -سه شنبه  02دی 1400
پروژه یک رام قطار ملی مترو ،نمود واقعی حمایت از بومی سازی است
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 14آذر تا 12دی ماه 1400

تبلور اقتصاد دانش بنیان در جهاددانشگاهی /برپایی نمایشگاه توانمندی این نهاد موجب
ایجاد انگیزه در دانشجویان است
جهاد دانشگاهی کشور  12:14 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،فرزاد مخلص الائمه استاندار مرکزی در بازدید از
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی در بوستان گفتگو اظهار کرد :امروز
افتخار پیدا کردیم تا از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهاددانشگاهی در تهران
بازدید داشته باشیم

چه خبر از تغییر در سهمیه بندی بنزین ؟
صدای بورس  12:12 -سه شنبه  02دی 1400
وزیر نفت نیز روز گذشته پس از بازدید از نمایشگاه جهاد دانشگاهی ،در جمع خبرنگاران
گفت :دولت سیزدهم برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد
 ۲سایت دیگر:
خبرهای فوری  20:16 -سه شنبه  02دی 1400
سهمیه هر ایرانی  15لیتر
فرادید  14:42 -چهارشنبه  08دی 1400
جزئیات تغییر در سهمیه بندی بنزین
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 14آذر تا 12دی ماه 1400

قرار گرفتن دستاوردهای جهاددانشگاهی در بطن فعالیت های اجرایی
جهاد دانشگاهی کشور  11:54 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،مهندس محمد سعیدی کیا عضو هیات امنای
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و مشاور رییس جهاددانشگاهی در هماهنگی امور و اجرای
طرح های آبادانی و پیشرفت در مناطق محروم کشور امروز 2 ،دی ماه در بازدید از نمایشگاه
توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی در بوستان گفتگو اظهار کرد :بنده پیش از این نیز با دستاوردهای
جهاددانشگاهی آشنا بودم و زمانی که در بنیاد فعالیت می کردم ،سایت های عملیاتی و دفاتر جهاددانشگاهی
را از نزدیک مشاهده کرده ام

نقش اساسی و تأثیرگذار جهاددانشگاهی در پروژه قطار ملی
جهاد دانشگاهی کشور  11:44 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،مهندس علی امام مدیرعامل شرکت متروی تهران
 2دی ماه در بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی در بوستان
گفتگو ضمن ابراز خرسندی از حضور در این نمایشگاه اظهار کرد :متروی تهران سال ها
است که با جهاددانشگاهی در حوزه های مختلفی همچون گیت های ورودی مترو و
 ۳سایت دیگر:
خبرگزاری مهر  14:42 -سه شنبه  02دی 1400
مدیرعامل شرکت متروی تهران مطرح کرد؛

نقش اساسی و تأثیرگذار جهاددانشگاهی در پروژه قطار ملی
خبرگزاری دانشجو  15:45 -سه شنبه  02دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
جهاد دانشگاهی نقش اساسی و تأثیرگذاری در پروژه قطار ملی دارد
دانا  21:20 -سه شنبه  02دی 1400
نقش اساسی و تأثیرگذار جهاددانشگاهی در پروژه قطار ملی

امضاء تفاهم نامه بین جهاددانشگاهی و استانداری مرکزی
برخط نیوز  11:19 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش سرویس علم و فناوری برخط نیوز به نقل از ایسنا  -این تفاهم نامه صبح امروز
سه شنبه  2دی ماه و در سومین روز برپایی نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی ،با
حضور فرزاد مخلص الائمه ،استاندار استان مرکزی و دکتر حمید رضا طیبی رییس
جهاددانشگاهی؛ دکتر رامین صرامی ،رئیس پژوهشکده معتمد سرطان ،امضا شد
 0سایت دیگر:
ایسنا  11:19 -سه شنبه  02دی 1400
/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /1400

امضاء تفاهم نامه بین جهاددانشگاهی و استانداری مرکزی
تابناک یزد  11:44 -سه شنبه  02دی 1400
امضاء تفاهم نامه بین جهاددانشگاهی و استانداری مرکزی
جهاد دانشگاهی کشور  14:04 -سه شنبه  02دی 1400
شعبه پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی در استان مرکزی راه انداری می شود
دانا  14:09 -سه شنبه  02دی 1400
امضاء تفاهم نامه بین جهاددانشگاهی و استانداری مرکزی

توسعه همکاری جهاددانشگاهی و استانداری مرکزی با امضاء تفاهم نامه
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
بازدیدی استاندار استان مرکزی از نمایشگاه توانمندی ها ودستاوردهای جهاد دانشگاهی
روزنامه بازار کار  11:02 -سه شنبه  02دی 1400
سومین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی ،یک تفاهم نامه بین جهاددانشگاهی
و استانداری استان مرکزی به امضای طرفین رسید

سومین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 0011
برخط نیوز  11:04 -سه شنبه  02دی 1400
منبع  :خبرگزاری ایسنا

سومین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 0011
ایسنا  11:02 -سه شنبه  02دی 1400
...
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه:دستاوردهای" نمایشگاه ملی توانمندی های جهاد
دانشگاهی" طی ماه های آینده نمایان خواهد شد /گام های مهمی برای توسعه فعالیت های
پارک در سال آینده برداشته ایم
جهاد دانشگاهی کشور  10:59 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش روابط عمومی پارك علم و فناوری کرمانشاه دکتر سیامک آزادی با اشاره به
استقبال خوب از این نمایشگاه ،گفت :پارك علم و فناوری کرمانشاه امسال با برپایی یک
غرفه در این نمایشگاه حضور داشت
 0سایت دیگر:
روزنامه بازار کار  08:58 -شنبه  11دی 1400
رییس پارك علم و فناوری کرمانشاه:

دستاوردهای" نمایشگاه ملی توانمندی های جهاد دانشگاهی" ماه های آینده نمایان خواهد شد

علی اکبر صالحی :به عنوان یک ایرانی به پیشبرد پروژه هایی مثل زخم پوش افتخار می کنم
جهاد دانشگاهی کشور  10:59 -سه شنبه  02دی 1400
ایسنا علوم پزشکی تهران -معاون پژوهشی و قائم مقام رئیس فرهنگستان علوم فعالیت
های جهاد دانشگاهی در حوزه پزشکی را فوق العاده خواند

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

معاون پژوهشی وزارت علوم :جهاد دانشگاهی عضوی از اکوسیستم نوآوری و فناوری است
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
ایسنا  10:59 -سه شنبه  02دی 1400
دکتر پیمان صالحی ،معاون پژوهشی وزارت علوم ،تحقیات و فناوری در حاشیه نمایشگاه
توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی که در مرکز نمایشگاهی بوستان گفت وگوی
تهران در حال برگزاری است ،در گفت وگو با ایسنا با اشاره به فعالیت های جهاد دانشگاهی
عنوان کرد :من سال هاست که به صورت فردی و سازمانی ،با جهاد دانشگاهی همکاری داشته ام و با این نهاد
آشنایی دارم
 ۲سایت دیگر:
روزنامه بازار کار  12:22 -سه شنبه  02دی 1400
معاون پژوهشی وزارت علوم در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400

جهاد دانشگاهی عضوی از اکوسیستم نوآوری و فناوری است
دانا  12:52 -سه شنبه  02دی 1400
معاون پژوهشی وزارت علوم :جهاد دانشگاهی عضوی از اکوسیستم نوآوری و فناوری است

رحیمی :مجلس آماده حمایت از جهاد دانشگاهی است
ایسنا  10:54 -سه شنبه  02دی 1400
بهزاد رحیمی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهاد دانشگاهی
 1400در گفت وگو با ایسنا ،با اشاره به دستاوردهای جهاد دانشگاهی در حوزه اشتغال
زایی اظهار کرد :در شرایطی که تمام دستگاه های متولی و مدعی اشتغال با وجود دارا
بودن برنامه  ،در مرحله تئوری متوقف می مانند ،خوشبختانه مجموعه جهاد دانشگاهی با بهره گیری از ظرفیت
هایی که در حوزه های اشتغال ،کارآفرینی و پژوهش دارد ،گام های خوبی در مهارت آموزی که حلقه مفقوده
ی اشتغال است و همچنین ترویج مشاغل خانگی برداشته است
 0سایت دیگر:
اکو بورس  11:19 -سه شنبه  02دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
رحیمی :مجلس آماده حمایت از جهاد دانشگاهی است
جهاد دانشگاهی کشور  11:04 -چهارشنبه  08دی 1400
آماده پذیرش طرح ها و پیشنهادات جهاددانشگاهی در مجلس هستیم
برخط نیوز  11:42 -چهارشنبه  08دی 1400
آماده پذیرش طرح ها و پیشنهادات جهاددانشگاهی در مجلس هستیم
دانا  14:28 -چهارشنبه  08دی 1400
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

آماده پذیرش طرح ها و پیشنهادات جهاددانشگاهی در مجلس هستیم

نماینده ایلام :باید در بودجه جهاد دانشگاهی تجدید نظر شود
ایسنا  10:21 -سه شنبه  02دی 1400
سارا فلاحی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای و توانمندی های جهاد دانشگاهی
 1400در گفت وگو با ایسنا ،با تاکید بر اینکه جهاد دانشگاهی مجموعه ای از قبل شناخته
شده است ،گفت :جهاد دانشگاهی پتانسیلی عظیم و نگاهی آینده پژوهانه نسبت به مسائل
دارد
 ۲سایت دیگر:
برخط نیوز  10:25 -سه شنبه  02دی 1400
نماینده ایلام :باید در بودجه جهاد دانشگاهی تجدید نظر شود
جهاد دانشگاهی کشور  14:42 -سه شنبه  02دی 1400
جهاددانشگاهی؛ پل رابط میان علم تولیدی در دانشگاه و خلق ثروت در جامعه
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
نمایشگاه بزرگ توانمندی های جهاد دانشگاهی
شهر  10:12 -سه شنبه  02دی 1400
نمایشگاه بزرگ توانمندی های جهاد دانشگاهی نمایشگاه بزرگ توانمندی های جهاد
دانشگاهی نمایشگاه بزرگ توانمندی های جهاد دانشگاهی نمایشگاه بزرگ توانمندی های
جهاد دانشگاهی

دستیابی جهاد دانشگاهی به پروتکل تولید انبوه  ۲پایه رویشی جدید هلو
ایرنا  09:49 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش روز سه شنبه از روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران ،رییس جهاد
دانشگاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در نمایشگاه توانمندی ها و
دستاوردهای جهاد دانشگاهی  1400گفت :منشاء پایه  622GGکشور فرانسه و منشاء
گیاه  GGکشور اسپانیا است
 ۲سایت دیگر:
خبرگزاری تسنیم  10:42 -سه شنبه  02دی 1400
جهاد دانشگاهی تهران به فناوری کشت بافت محصولات "هلو ،بادام و شلیل" دست یافت
خبرگزاری صدا و سیما  12:10 -سه شنبه  02دی 1400
دستیابی جهاد دانشگاهی به شیوه تولید انبوه پایه های رویشی  622GGو GG

مسئولان به جای محصولات خارجی به توانمندی های جهادگران دل ببندند
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
ایکنا  09:41 -سه شنبه  02دی 1400
علی منتظری ،رئیس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی در حاشیه بازدید از
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  1400در گفت وگو با ایکنا ،مهم
ترین خدمتی که جهاددانشگاهی می تواند برای کشور داشته باشد را تربیت نسلی از
جهادگران دانست که با درك عمیق مشکلات و مسائل جامعه بتوانند در زمینه رفع مشکلات مردم قدم بردارند

کوچکی نژاد :جهاد دانشگاهی باید بن بست ها را بشکند
ایسنا  09:46 -سه شنبه  02دی 1400
جبار کوچکی نژاد در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهاد
دانشگاهی  1400در گفت وگو با ایسنا ،گفت :خدا را شاکرم که توفیق داشتم از نمایشگاه
افتخارات جهاد دانشگاهی بازدید داشته باشم
 ۳سایت دیگر:
برخط نیوز  09:46 -سه شنبه  02دی 1400
کوچکی نژاد :جهاد دانشگاهی باید بن بست ها را بشکند
دانا  11:06 -سه شنبه  02دی 1400
کوچکی نژاد :جهاد دانشگاهی باید بن بست ها را بشکند
جهاد دانشگاهی کشور  14:44 -سه شنبه  02دی 1400
جهاد دانشگاهی و نوآوری در تمامی بخش های اقتصادی و خدماتی کشور

سروش گزارش می دهد:
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
پاسخ وزیر کشور به شایعات افزایش قیمت بنزین
سروش نیوز  09:22 -سه شنبه  02دی 1400
ه گزارش سروش  ،احمد وحیدی در حاشیه بازدید از نمایشگاه بزرگ توانمندی ها و
دستاوردهای جهاددانشگاهی  1400که در مرکز نمایشگاهی بوستان گفت وگوی تهران
در حال برگزاری است ،درباره برنامه وزارت کشور برای کنترل تجمعات اعتراضی که در
برخی نقاط کشور بر سر مساله آب یا حقوق ها برگزار می شود ،گفت:
 0سایت دیگر:
آریا  10:22 -سه شنبه  02دی 1400
وزیر کشور :فعلا برنامه ای برای گران شدن بنزین وجود ندارد

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی :جهاد دانشگاهی یکی از ارکان مهم ما می توانیم است
ایسنا  09:22 -سه شنبه  02دی 1400
غلامرضا منتظری در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای و توانمندی های جهاد
دانشگاهی  1400در گفت وگو با ایسنا ،با تاکید بر اینکه این نمایشگاه دارای چند مزیت
است ،گفت :نخستین مزیت نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی اول این است که به
خوبی تصویری روشن از گستره کار جهاد دانشگاهی را نشان می دهد
 ۷سایت دیگر:
برخط نیوز  09:25 -سه شنبه  02دی 1400
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی :جهاد دانشگاهی یکی از ارکان مهم (ما می توانیم) است
دانا  09:44 -سه شنبه  02دی 1400
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی :جهاد دانشگاهی یکی از ارکان مهم ما می توانیم است
خبرگزاری دفاع مقدس  09:45 -سه شنبه  02دی 1400
نماینده مجلس مطرح کرد؛
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
لزوم حمایت بودجه ای مجلس از مجموعه جهاد دانشگاهی
اکو بورس  11:19 -سه شنبه  02دی 1400
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی :جهاد دانشگاهی یکی از ارکان مهم ما می توانیم است
جهاد دانشگاهی کشور  12:25 -سه شنبه  02دی 1400
نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی تصویری روشن از گستره کار این نهاد است
روزنامه بازار کار  12:42 -سه شنبه  02دی 1400
نایب رییس کمیسیون فرهنگی:

نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی تصویری روشن از گستره کار این نهاد است
خانه ملت  12:11 -چهارشنبه  08دی 1400
منتظری در حاشیه بازدید از نمایشگاه جهاد دانشگاهی:

روحیه جهادی مزیت وِیژه جهاد دانشگاهی

جهاددانشگاهی ،پنجره ای به روی ظرفیت ها و قابلیت های نظام
ایکنا  09:20 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش خبرنگار ایکنا ،غلامرضا منتظری ،نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای
اسلامی در جریان بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی که در
بوستان گفت وگو در حال برگزاری است با حضور در غرفه این خبرگزاری با اشاره به
فعالیت های ایکنا ،گفت :پیشنهاد می کنم تا آنجایی که امکان دارد یک نیازسنجی از جامعه هدفش انجام
دهید تا کاملاً متوجه شود که فقدان چه اموری در برنامه ها احساس می شود

ضرورت استفاده از توانمندی های جهاددانشگاهی در اجرای برنامه توسعه هفتم
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
سینا  09:09 -سه شنبه  02دی 1400
رئیس جهاددانشگاهی گفت :تاکنون جهاددانشگاهی کارهای بسیار خوب ،حرفه ای و مطابق با استانداردهای
جهانی ارایه داده است همین مساله باعث شده تا بخش صنعت نسبت به این مساله اظهار رضایت کند

دشتی اردکانی :نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی در مجلس برپا شود
ایسنا  09:04 -سه شنبه  02دی 1400
محمدرضا دشتی اردکانی در حاشیه بازدید از نمایشگاه بزرگ توانمندی ها و دستاوردهای
جهاددانشگاهی  1400که در مرکز نمایشگاهی بوستان گفت وگوی تهران در حال برگزاری
است ،در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد :در این نمایشگاه دستاوردهای ارزنده ای در حوزه
های مختلف اعم از صنعت پزشکی گردشگری و سایر حوزه های علمی ارائه شده است که من به عنوان نماینده
مجلس تا پیش از حضور در این نمایشگاه از آنها بی خبر بودم
 ۲سایت دیگر:
برخط نیوز  09:02 -سه شنبه  02دی 1400
دشتی اردکانی :نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی در مجلس برپا شود
دانا  09:44 -سه شنبه  02دی 1400
دشتی اردکانی :نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی در مجلس برپا شود

مرادی :دستاوردهای جهاد دانشگاهی دلگرم کننده است
ایسنا  08:48 -سه شنبه  02دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
احمد مرادی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای و توانمندی های جهاد دانشگاهی
 1400در گفت وگو با ایسنا ،با بیان اینکه دستاوردهای جهاد دانشگاهی واقعا موفقیت
آمیز و باعث افتخار و مباهات و دل گرم کننده است  ،اظهار کرد :در تدارك بودجه 1401
هستیم و با توجه به اینکه مجموعه جهاد دانشگاهی قابلیت های خوبی دارد ،قول داده ایم مسائل حوزه اعتبارات
این مجموعه را در مجلس پیگیری کنیم
 ۳سایت دیگر:
برخط نیوز  08:40 -سه شنبه  02دی 1400
مرادی :دستاوردهای جهاد دانشگاهی دلگرم کننده است
دانا  09:21 -سه شنبه  02دی 1400
مرادی :دستاوردهای جهاد دانشگاهی دلگرم کننده است
جهاد دانشگاهی کشور  14:02 -سه شنبه  02دی 1400
قول مساعد نماینده مردم بندرعباس جهت پیگیری امور اعتبارات جهاددانشگاهی در مجلس

وزیر کشور :برنامه ای برای گران شدن بنزین وجود ندارد
ایسنا  06:44 -سه شنبه  02دی 1400
احمد وحیدی در حاشیه بازدید از نمایشگاه بزرگ توانمندی ها و دستاوردهای
جهاددانشگاهی  1400که در مرکز نمایشگاهی بوستان گفت وگوی تهران در حال برگزاری
است ،در گفت وگو با ایسنا درباره برنامه وزارت کشور برای کنترل تجمعات اعتراضی که
در برخی نقاط کشور بر سر مساله آب یا حقوق ها برگزار می شود ،گفت :تلاش همکاران ما اینست که درباره
تجمعاتی که خواسته به حقی دارند ،زمینه اقناع سازی انجام دهند و مسئولان مربوطه در بین کسانی که
خواسته ای دارند ،حضور یابند و آن دسته از خواسته های تجمع کنندگان را که قابل رفع است ،رفع نمایند و
آنهایی که الان مجموعه امکانات دولت برای جبران آنها کفایت نمی کند را در دستور بررسی و رفع در زمان
قابل قبولی قرار دهند و مواردی هم که قابل عمل نیست یا توقعاتی شدنی نیست را توجیه نمایند
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
 ۲0سایت دیگر:
صدای ایران  02:02 -سه شنبه  02دی 1400
وحیدی:

بنزین گران نمی شود
خبرگزاری تابناک  02:44 -سه شنبه  02دی 1400
وزیر کشور :برنامه ای برای گران شدن بنزین وجود ندارد
اقتصاد آنلاین  02:42 -سه شنبه  02دی 1400
فعلا برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم
روز پلاس  08:26 -سه شنبه  02دی 1400
وزیر کشور :برنامه ای برای گران شدن بنزین وجود ندارد
ایران خبر  08:49 -سه شنبه  02دی 1400
وزیر کشور :برنامه ای برای گران شدن بنزین وجود ندارد
انتخاب  08:40 -سه شنبه  02دی 1400
وزیر کشور :برنامه ای برای گران شدن بنزین وجود ندارد
ناطقان  08:49 -سه شنبه  02دی 1400
وزیر کشور؛

فعلا قراری برای گرانی بنزین وجود ندارد
با اقتصاد  08:54 -سه شنبه  02دی 1400
وزیر کشور :فعلا قراری برای گران شدن بنزین وجود ندارد
ملیت  08:52 -سه شنبه  02دی 1400
وزیر کشور:

برنامه ای برای گران شدن بنزین وجود ندارد
خبرگزاری صنایع  09:12 -سه شنبه  02دی 1400
صنایع گزارش می دهد:

پاسخ وزیر کشور به شایعات افزایش قیمت بنزین
سروش نیوز  09:12 -سه شنبه  02دی 1400
وزیر کشور:

فعلاً قراری برای گران شدن بنزین وجود ندارد
۵۵آنلاین  09:22 -سه شنبه  02دی 1400
آیا قرار است بنزین گران شود؟ | وزیر کشور پاسخ این پرسش را داد
الف  09:44 -سه شنبه  02دی 1400
وزیر کشور :برنامه ای برای گران شدن بنزین وجود ندارد
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شهرآٰرا نیوز  10:01 -سه شنبه  02دی 1400
وزیر کشور :برنامه ای برای گران شدن بنزین وجود ندارد
صبحانه انلاین  10:18 -سه شنبه  02دی 1400
پاسخ وزیر کشور درباره احتمال گرانی بنزین
تابش کوثر  10:42 -سه شنبه  02دی 1400
وزیر کشور :برنامه ای برای گران شدن بنزین وجود ندارد
اکو بورس  11:19 -سه شنبه  02دی 1400
وزیر کشور :برنامه ای برای گران شدن بنزین وجود ندارد
خبرگزاری دانشجو  11:20 -سه شنبه  02دی 1400
آیا بنزین گران می شود  /برنامه وزارت کشور برای کنترل تجمعات اعتراضی
تدبیر و امید  14:48 -سه شنبه  02دی 1400
وزیر کشور :برنامه ای برای گران شدن بنزین وجود ندارد
روزنامه نوآوران  20:04 -سه شنبه  02دی 1400
برنامه ای برای گران شدن بنزین وجود ندارد
روزنامه ابتکار  21:28 -چهارشنبه  08دی 1400
وزیر کشور :برنامه ای برای گران شدن بنزین وجود ندارد

 ۵لیتر بنزین شهروندی آب رفت
دنیای اقتصاد  00:22 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش ایرنا جواد اوجی وزیر نفت در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و
دستاوردهای جهاد دانشگاهی ،افزود :دولت سیزدهم تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین
ندارد و در تلاش است یارانه را به جای خودروها به افراد بدهد
 ۵سایت دیگر:
خودرو تک  02:12 -سه شنبه  02دی 1400
 5لیتر از سهمیه بنزین طرح جدید سهمیه بندی کم شد
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بازار آریا  02:56 -سه شنبه  02دی 1400
 5لیتر بنزین شهروندی آب رفت اقتصاد ایران
اقتصاددان  11:42 -سه شنبه  02دی 1400
 5لیتر بنزین شهروندی آب رفت
صبحانه انلاین  14:42 -سه شنبه  02دی 1400
جزئیات جدید اختصاص بنزین به افراد
چند ثانیه  14:52 -سه شنبه  02دی 1400
 5لیتر از سهمیه بنزین طرح جدید سهمیه بندی کم شد

ضرورت رفع دغدغه های جهاددانشگاهی در بودجه و برنامه هفتم توسعه
ایکنا  00:12 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش ایکنا ،حسینعلی شهریاری ،رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای
اسلامی ،امروز دوشنبه ،ششم دی ماه با حضور در بوستان گفت وگو از نمایشگاه دستاوردها
و توانمندی های جهاددانشگاهی 1400بازدید کرد

بازدید وزرا و جمعی از نمایندگان مجلس از دستاوردهای جهاد دانشگاهی
ایکنا  00:02 -سه شنبه  02دی 1400
به گزارش ایکنا ،نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  1400در دومین
روز برگزاری خود میزبان جمع کثیری از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس بود
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در روز اخیر رخ داد

بازدید مسئولان گلستانی از نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی
ایسنا  24:42 -دوشنبه  06دی 1400
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی روز یکشنبه پنجم دی ماه با حضور
دکتر محمدباقر قالیباف _ رئیس مجلس شورای اسلامی_ و مسئولان ارشد جهاددانشگاهی
کشور با هدف نمایش و معرفی دستاوردهای شگرف این نهاد انقلابی در حوزه های مختلف
پژوهشی ،فرهنگی ،علمی و آموزشی به ویژه در حوزه علوم دانش بنیان افتتاح شد
 0سایت دیگر:
برخط نیوز  24:49 -دوشنبه  06دی 1400
بازدید مسئولان گلستانی از نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی

جهاد دانشگاهی نماد تفکر ما می توانیم در تراز نظام اسلامی است
ایکنا  22:20 -دوشنبه  06دی 1400
سیدناصر حسینی پور ،نماینده گچساران و عضو کمیسیون اصل  90مجلس شورای اسلامی،
امروز دوشنبه ،ششم دی ماه در دومین روز از نمایشگاه دست آوردها و توانمندی های
جهاددانشگاهی  1400ضمن بازدید از این نمایشگاه و غرفه ایکنا ،در پاسخ به این سؤال
ایکنا که ظرفیت های جهاد دانشگاهی را چگونه ارزیابی می کنید و این توانمندی ها تا چه حد می تواند
مشکلات کشور را حل کند؟ گفت :ما دو گفتمان میدان داریم یک گفتمان ما می توانیم و یک گفتمان ما نمی
توانیم
150

بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای

جهاددانشگاهی 1400

 14آذر تا 12دی ماه 1400

هدف جهاد دانشگاهی ؛کاربردی کردن اطلاعات تئوریک و تحقیقات به فعالیت های عملی
خبرگزاری علمی و فناوری  21:40 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری استان ایلام  ،نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی در بوستان گفتگوی
تهران برپا شد

تاکید قالیباف بر لزوم تسریع در تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز این بیماران
افکار نیوز  21:06 -دوشنبه  06دی 1400
محمد باقر قالیباف  ،رئیس مجلس در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای جهاد
دانشگاهی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

بازدید تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دستاوردهای جهاددانشگاهی
جهاد دانشگاهی کشور  20:54 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،در دومین روز نمایشگاه توانمندی ها و
دستاوردهای جهاددانشگاهی  ،1400تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور
در نمایشگاه از دستاوردهای این نهاد در حوزه های مختلف بازدید کردند
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 0سایت دیگر:
ایسنا  08:42 -سه شنبه  02دی 1400
/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /1400

روز شلوغ و پرکار نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
رویداد ایران  08:46 -سه شنبه  02دی 1400
روز شلوغ و پرکار نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
روزنامه بازار کار  12:22 -سه شنبه  02دی 1400
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /1400
خبرگزاری دانشجو  01:11 -چهارشنبه  08دی 1400
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

/فیلم/

بازدید وزیر نفت از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
شانا  20:29 -دوشنبه  06دی 1400
دریافت BM 91
 ۲سایت دیگر:
تحلیل بازار  24:40 -دوشنبه  06دی 1400
بازدید وزیر نفت از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
بازار آریا  02:44 -سه شنبه  02دی 1400
بازدید وزیر نفت از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی وزارت نفت
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/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

شهریاری :جهاد دانشگاهی می تواند مشکلات ارزی کشور را کاهش دهد
ایسنا  20:24 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش ایسنا ،حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در
حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی  1400در جمع خبرنگاران با بیان
اینکه یکی از افتخارات جمهوری اسلامی به معنای واقعی جهاددانشگاهی است اظهار کرد:
من پیشتر نیز از دستاوردهای جهاد دانشگاهی در سراسر کشور بازدیدهایی داشته ام و معتقدم که هر میزان
که این بازدیدها بیشتر باشد احساس غرور ملی در افراد شعله ور تر می شود
 ۲سایت دیگر:
برخط نیوز  20:28 -دوشنبه  06دی 1400
شهریاری :جهاد دانشگاهی می تواند مشکلات ارزی کشور را کاهش دهد
شورای عالی انقلاب فرهنگی  09:19 -سه شنبه  02دی 1400
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

جهاد دانشگاهی می تواند مشکلات ارزی کشور را کاهش دهد

بازدید فلاحی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
ایسنا  20:12 -دوشنبه  06دی 1400
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فلاحی در دفتر یادبود این نمایشگاه نوشت :این بازدید حامل شگفتی های زیادی در حوزه
فناوری ،فرهنگی،آموزش و ...
 ...بود و نشان داد اعتماد به نخبگان می تواند رمز توسعه و موفقیت کشورمان باشد
 ۲سایت دیگر:
برخط نیوز  20:28 -دوشنبه  06دی 1400
بازدید فلاحی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
جهاد دانشگاهی کشور  08:49 -سه شنبه  02دی 1400
بازدید دکتر فلاحی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

حسینی پور :جهاد دانشگاهی نماد تفکر ما می توانیم است
ایسنا  20:14 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش ایسنا ،سید ناصر حسینی پور ،نماینده گچساران و باشت در مجلس شورای
اسلامی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی  1400در جمع
خبرنگاران با بیان اینکه امروز در کشور با دو گفتمان ما می توانیم و ما نمی توانیم مواجهیم،
اظهار کرد :تفکر جهادی تفکری است که وقتی سوخت مورد نیاز برای راکتور تهران را در اختیار ما قرار ندادند،
فردی مانند مجید شهریاری با تفکر جهاد دانشگاهی می آید و با هزینه شخصی خود صفحات سوخت 20
درصد را برای راکتور تهران می سازد
 ۲سایت دیگر:
برخط نیوز  20:16 -دوشنبه  06دی 1400
حسینی پور :جهاد دانشگاهی نماد تفکر (ما می توانیم) است
جهاد دانشگاهی کشور  14:42 -سه شنبه  02دی 1400
جهاددانشگاهی؛ نهادی در تراز نظام جمهوری اسلامی
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راهکارهای پژوهش پایه جهاددانشگاهی حاصل تلاش جوانان مؤمن و متخصص این مجموعه
است
ایکنا  20:11 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش خبرنگار ایکنا ،آیت الله سیدمحمد سعیدی ،نماینده ولی فقیه ،امام جمعه و
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) در پیامی از دکتر سیدحمیدرضا طیبی ،رئیس
جهاددانشگاهی و کارکنان این نهاد به منظور برگزاری موفقیت آمیز و اثرگذار نمایشگاه
دستاوردها و توانمندی های جهاددانشگاهی تقدیر و تشکر کرد
 ۳سایت دیگر:
جهاد دانشگاهی کشور  11:44 -سه شنبه  02دی 1400
راهکارهای پژوهش پایه جهاددانشگاهی حاصل تلاش جوانان مؤمن و متخصص این مجموعه است
خبرگزاری صدا و سیما  14:11 -سه شنبه  02دی 1400
تقدیر امام جمعه قم از برگزارکنندگان نمایشگاه جهاد دانشگاهی
خبرگزاری دانشجو  15:26 -سه شنبه  02دی 1400
جهاد دانشگاهی در حل بسیاری از مسائل علمی و فرهنگی کشور مشارکت داشته

فیلم | نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی؛ پنجره ای رو به قابلیت های
نظام
ایکنا  20:02 -دوشنبه  06دی 1400
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کد ویدیو
دانلود  ...فیلم اصلی  ...خبرنگار  :مجتبی برزگری  ...تدوینگر  :زینب غفوریان  ...انتهای پیام

توان جهاددانشگاهی برای کاهش مسایل ارزی کشور در تمام زمینه ها /این نهاد از افتخارات
جمهوری اسلامی است
جهاد دانشگاهی کشور  19:58 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،دکتر حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون
بهداشت و نماینده مردم زاهدان در مجلس در بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و
دستاوردهای جهاددانشگاهی  1400اظهار کرد :یکی از افتخارات جمهوری اسلامی به
معنای واقعی کلمه ،جهاددانشگاهی است که باید قدردان تمام عزیزانی باشیم که در این زمینه فعالیت می
کنند

ضرورت تعامل دوسویه بین مراکز دینی و مراکز رسانه ای جهاددانشگاهی
ایکنا  19:42 -دوشنبه  06دی 1400
حجت الاسلام صفر فلاحی ،مشاور تولیت آستان حضرت فاطمه معصومه(س) در دومین
روز از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  ،1400دوشنبه 6 ،دی ضمن
بازدید از این نمایشگاه و آشنایی با دستاوردهای علمی و فرهنگی جهاد دانشگاهی در گفت
وگو با ایکنا ،تصریح کرد :آستان های مقدس و به ویژه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) یکی از
مجموعه هایی است که می تواند همکاری زیادی با خبرگزاری های جهاد دانشگاهی به ویژه خبرگزاری ایکنا
که قرآنی است ،داشته باشد
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جهاددانشگاهی واسط بین دانشگاه ها و صنعت در تجاری سازی فناوری است
جهاد دانشگاهی کشور  19:16 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،دکتر پیمان صالحی ،معاون پژوهشی وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای
جهاددانشگاهی  1400اظهار کرد :سال هاست که با توجه به مسئولیت هایی که داشتم،
ارتباط نزدیکی با جهاددانشگاهی دارم

غرفه ایکنا در نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهاددانشگاهی
ایکنا  19:02 -دوشنبه  06دی 1400
...

فیلم | از عرضه فناوری های نوین در درمان ناباروری تا نخستین کیت های تشخیص سرطان
در جهان
ایکنا  18:45 -دوشنبه  06دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
کد ویدیو
دانلود  ...فیلم اصلی  ...خبرنگار و تدوینگر  :زینب غفوریان  ...تصویربردار  :حامد عبدلی  ...انتهای پیام

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

از اهداکنندگان برتر نمونه های زیستی تقدیر شد
ایسنا  18:25 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش ایسنا ،در دومین روز برگزاری نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد
دانشگاهی از  4نفر از اهداکنندگان برتر که نمونه های زیستی در حوزه های گیاهی ،سلول
های انسانی ،مواد ژنتیکی و مولکولی ،میکروارگانیسم ها را به مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و
زیستی ایران اهدا کرده اند ،تقدیر شد
 0سایت دیگر:
برخط نیوز  18:28 -دوشنبه  06دی 1400
از اهداکنندگان برتر نمونه های زیستی تقدیر شد
جهاد دانشگاهی کشور  20:49 -دوشنبه  06دی 1400
اهداکنندگان برتر نمونه های زیستی تقدیر شدند
ایرنا  24:42 -دوشنبه  06دی 1400
تقدیر از اهداکنندگان برتر نمونه های ژنتیکی و زیستی
ایکنا  24:41 -دوشنبه  06دی 1400
تقدیر از اهداکنندگان برتر نمونه های زیستی به مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
دولت در برنامه هفتم توسعه نگاه ویژه ای به جهاددانشگاهی داشته باشد /افتخار به
دستاوردهای این نهاد
جهاد دانشگاهی کشور  12:48 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،دکتر علی اکبر صالحی قائم مقام رییس
فرهنگستان علوم در بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی در
بوستان گفتگو و ابزار خرسندی از حضور در این نمایشگاه اظهار کرد :بنده زمانی که
جهاددانشگاهی تاسیس شد ،رییس دانشگاه صنعتی شریف بودم و همکاری خوبی با مسئولان و همکاران در
جهاددانشگاهی واحد صنعتی شریف داشتیم
 0سایت دیگر:
خبرگزاری صدا و سیما  18:50 -دوشنبه  06دی 1400
قائم مقام رییس فرهنگستان علوم:

ضرورت نگاه ویژه دولت به جهاددانشگاهی در برنامه هفتم توسعه

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

صالحی :دولت در تدوین برنامه هفتم از جهاد دانشگاهی استفاده کند
ایسنا  12:20 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش ایسنا ،علی اکبر صالحی امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای جهاد
دانشگاهی  1400در جمع خبرنگاران اظهار کرد :امروز روزی بسیار خوشحال کننده برای
من به عنوان فردی که قریب به  45سال است در دانشگاه های کشور فعالیت می کنم،
بود
 ۲سایت دیگر:
رویداد ایران  12:25 -دوشنبه  06دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
صالحی :دولت در تدوین برنامه هفتم از جهاد دانشگاهی استفاده کند
دانا  19:42 -دوشنبه  06دی 1400
صالحی :دولت در تدوین برنامه هفتم از جهاد دانشگاهی استفاده کند

ویدئو  /دومین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
ایسنا  12:19 -دوشنبه  06دی 1400
تصویربردار و تدوینگر :امیرحسین شهسواری
 ۲سایت دیگر:
برخط نیوز  12:22 -دوشنبه  06دی 1400
فیلم  -دومین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
آقای خبر  18:14 -دوشنبه  06دی 1400
ویدئو  /دومین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی

عضو کمیسیون تلفیق مجلس درشورای اسلامی دربازیدی از نمایشگاه توانمندی ها ودستاوردهای جهاد دانشگاهی درگفت وگو با
بازارکار

جهاد دانشگاهی می تواند انقلابی درحوزه مشاغل خانگی ایجاد کند
روزنامه بازار کار  12:12 -دوشنبه  06دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
عضو کمیسیون تلفیق مجلس درشورای اسلامی دربازیدی از نمایشگاه توانمندی ها
ودستاوردهای جهاد دانشگاهی درگفت وگو با بازارکار

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

مدیرعامل شرکت ملی نفت :جهاد دانشگاهی جزو پیشگامان عرصه علم و فناوری است
ایسنا  12:06 -دوشنبه  06دی 1400
محسن خجسته مهر در گفت وگو با ایسنا  ،در پاسخ به اینکه عملکرد جهاد دانشگاهی را
در بخش صنعت به خصوص صنعت نفت چگونه ارزیابی می کنید،گفت :جهاد دانشگاهی
یک نهاد برخاسته از انقلاب و به نوعی همزاد انقلاب است و در طی فعالیت خود عملکرد
بسیار خوبی داشته است
 0سایت دیگر:
برخط نیوز  12:10 -دوشنبه  06دی 1400
مدیرعامل شرکت ملی نفت :جهاد دانشگاهی جزو پیشگامان عرصه علم و فناوری است
آرمان اقتصادی  12:11 -دوشنبه  06دی 1400
مدیرعامل شرکت ملی نفت :جهاد دانشگاهی جزو پیشگامان عرصه علم و فناوری است
رویداد ایران  12:14 -دوشنبه  06دی 1400
مدیرعامل شرکت ملی نفت :جهاد دانشگاهی جزو پیشگامان عرصه علم و فناوری است
فصل تجارت  12:20 -دوشنبه  06دی 1400
مدیرعامل شرکت ملی نفت :جهاد دانشگاهی جزو پیشگامان عرصه علم و فناوری است
دانا  20:02 -دوشنبه  06دی 1400
مدیرعامل شرکت ملی نفت :جهاد دانشگاهی جزو پیشگامان عرصه علم و فناوری است
سیمای انرژی  22:49 -دوشنبه  06دی 1400
مدیرعامل شرکت ملی نفت :امیدواریم روزی به جای نفت ،فناوری صادر کنیم
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 14آذر تا 12دی ماه 1400

عملکرد خیره کننده جهاددانشگاهی در حوزه پزشکی
ایکنا  16:50 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش خبرنگار ایکنا ،علی اکبر صالحی ،معاون پژوهشی و قائم مقام فرهنگستان علوم،
عصر امروز ،ششم دی ماه در در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های
جهاددانشگاهی در جمع خبرنگاران اظهار کرد :امروز برای بنده به عنوان کسی که حدود
 45سال در دانشگاه های کشور فعالیت دارم ،روز بسیار خوشحال کننده ای است

همراهی جهاد دانشگاهی و وزارت کشور برای کاهش آسیب های اجتماعی
ایکنا  16:26 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش ایکنا ،احمد وحیدی ،وزیر کشور امروز دوشنبه ،ششم دی با حضور در نمایشگاه
توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  1400ضمن بازدید از این نمایشگاه و غرفه
خبرگزاری ایکنا ،طی گفت و گو با ایکنا در خصوص اقدامات این وزارتخانه در بحث مسائل
اجتماعی ،گفت :موضوع مسائل اجتماعی جزو مسائل جدی است و در مسائل اجتماعی موضوع آسیب های
اجتماعی یکی از مشکلاتی است که دولت برنامه دارد تا به صورت جدی به آن بپردازد

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
دکتر طیبی :جهاد دانشگاهی از گذشته ارتباط خوبی با صنعت نفت داشته است
ایسنا  16:25 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش ایسنا ،دکتر حمیدرضا طیبی در جمع خبرنگاران و در حاشیه نمایشگاه
توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی ،گفت :صنعت نفت ایران صنعتی است که
پیچیده ترین فناوری ها را مورد استفاده قرار می دهد
 ۷سایت دیگر:
رویداد ایران  16:25 -دوشنبه  06دی 1400
دکتر طیبی :جهاد دانشگاهی از گذشته ارتباط خوبی با صنعت نفت داشته است
برخط نیوز  16:28 -دوشنبه  06دی 1400
دکتر طیبی :جهاد دانشگاهی از گذشته ارتباط خوبی با صنعت نفت داشته است
آرمان اقتصادی  16:48 -دوشنبه  06دی 1400
دکتر طیبی :جهاد دانشگاهی از گذشته ارتباط خوبی با صنعت نفت داشته است
فصل تجارت  16:52 -دوشنبه  06دی 1400
دکتر طیبی :جهاد دانشگاهی از گذشته ارتباط خوبی با صنعت نفت داشته است
تیتر  19:42 - 0دوشنبه  06دی 1400
طیبی گفت :جهاد دانشگاهی از گذشته ارتباط خوبی با صنعت نفت داشته است
دانا  19:56 -دوشنبه  06دی 1400
دکتر طیبی :جهاد دانشگاهی از گذشته ارتباط خوبی با صنعت نفت داشته است
سیمای انرژی  22:49 -دوشنبه  06دی 1400
آمادگی جهاددانشگاهی برای انجام پروژه های صنعت نفت

توانمندی های جهاد دانشگاهی
خبرگزاری صدا و سیما  16:06 -دوشنبه  06دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی  1400در مجتمع
نمایشگاهی بوستان گفت وگو در تهران کار خود را آغاز کرده و تا نهم دی دایر است

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:

توسعه میدان آزادگان اوایل سال  001۲تکمیل می شود
شانا  15:59 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش خبرنگار شانا ،محسن خجسته مهر صبح امروز (دوشنبه ،ششم دی ماه) پس از
آیین امضای چهار تفاهم نامه و قرارداد میان شرکت های تابع شرکت ملی نفت ایران و
جهاد دانشگاهی در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی در جمع خبرنگاران
گفت :امروز قراردادها و تفاهم نامه هایی به ارزش  225میلیون دلار و  16میلیارد تومان امضا شد
 ۲۲سایت دیگر:
ایسنا  16:05 -دوشنبه  06دی 1400
/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /1400

تکمیل توسعه میدان آزادگان تا دو سال دیگر
رویداد ایران  16:02 -دوشنبه  06دی 1400
تکمیل توسعه میدان آزادگان تا دو سال دیگر
آرمان اقتصادی  16:08 -دوشنبه  06دی 1400
تکمیل توسعه میدان آزادگان تا دو سال دیگر
میزان  16:45 -دوشنبه  06دی 1400
توسعه میدان آزادگان اوایل سال  1402تکمیل می شود
خبرگزاری فارس  12:02 -دوشنبه  06دی 1400
توسعه میدان آزادگان اوایل سال  1402تکمیل می شود
برخط نیوز  12:10 -دوشنبه  06دی 1400
توسعه میدان آزادگان اوایل سال  1402تکمیل می شود
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
فصل اقتصاد  12:12 -دوشنبه  06دی 1400
توسعه میدان آزادگان اوایل سال  1402تکمیل می شود
با اقتصاد  12:21 -دوشنبه  06دی 1400
توسعه میدان آزادگان اوایل سال  1402تکمیل می شود /رکوردی تازه در تاریخ پارس جنوبی
تحلیل بازار  12:44 -دوشنبه  06دی 1400
توسعه میدان آزادگان اوایل سال  1402تکمیل می شود
کارآفرینان اقتصاد  18:02 -دوشنبه  06دی 1400
توسعه میدان آزادگان اوایل سال  1402تکمیل می شود
خبرگزاری مهر  18:12 -دوشنبه  06دی 1400
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:

رکورد تولید پارس جنوبی شکسته شد
فصل تجارت  18:24 -دوشنبه  06دی 1400
رکورد تولید پارس جنوبی شکسته شد
تجارت گردان  19:24 -دوشنبه  06دی 1400
رکورد تولید پارس جنوبی شکسته شد
ایسکانیوز  20:44 -دوشنبه  06دی 1400
رکورد پارس جنوبی شکسته شد
آخرین خبر  21:15 -دوشنبه  06دی 1400
برداشت هلیوم از پارس جنوبی برای نخستین بار
پول نیوز  22:46 -دوشنبه  06دی 1400
توسعه میدان آزادگان اوایل سال  1402تکمیل می شود
سیمای انرژی  22:49 -دوشنبه  06دی 1400
توسعه میدان آزادگان تا اوایل سال  1402تکمیل می شود
وزارت نفت  08:12 -سه شنبه  02دی 1400
توسعه میدان آزادگان اوایل سال  1402تکمیل می شود
دانا  09:21 -سه شنبه  02دی 1400
رکورد تولید پارس جنوبی شکسته شد
اقتصاد تهران  09:24 -سه شنبه  02دی 1400
رکورد تولید پارس جنوبی شکسته شد
سکان نیوز  10:42 -سه شنبه  02دی 1400
سال  1402توسعه میدان آزادگان تکمیل می شود /برداشت روزانه  420هزار بشکه
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
دولت  12:12 -سه شنبه  02دی 1400
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران :توسعه میدان آزادگان اوایل سال  1402تکمیل می شود

خجسته مهر:

جامعه پژوهشی کشور آماده مشارکت های فناورانه با شرکت ملی نفت ایران باشد
شرکت ملی نفت ایران  15:42 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران ،محسن خجسته مهر در حاشیه آیین
امضای  4قرارداد و یادداشت تفاهم فناورانه با جهاد دانشگاهی که صبح امروز (دوشنبه 6
دی ماه) در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی برگزار شد ،در جمع
خبرنگاران گفت :شرکت ملی نفت ایران عزمی راسخ در به کارگیری پژوهش های راهبردی در صنایع بالادستی
نفت دارد و از این مهم غفلت نخواهد کرد

آیا قیمت بنزین افزایش می یابد؟
روز پلاس  15:42 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش روزپلاس؛ جواد اوجی در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای
جهاد دانشگاهی گفت :دولت سیزدهم هیچگونه بنای افزایش قیمت بنزین را ندارد بلکه
مصمم است آن بخش از قشر جامعه که فاقد خودرو هستند نیز از یارانه بنزین بهره مند
شوند
 ۲سایت دیگر:
بازار نیوز  18:12 -دوشنبه  06دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
آیا قیمت بنزین افزایش می یابد؟
پول نیوز  18:21 -دوشنبه  06دی 1400
آیا قیمت بنزین افزایش می یابد؟

رییس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور :

 ۳01هزار نخبه ایرانی درخارج از کشور هستند
روزنامه بازار کار  15:22 -دوشنبه  06دی 1400
رییس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور دربازید ازغرفه معاونت آموزش
وکارآفرینی جهاد دانشگاهی در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
دربوستان گفت وگو گفت 460 :هزار نخبه ایرانی درخارج ازکشور با تحصیلات بالا حضور
دارند که یکی از برنامه های ما
جلب وجذب این نخبه های به کشور است

افزایش ظرفیت تولید نفت آزادگان جنوبی به  ۳۲1هزار بشکه در روز
ایران اکونومیست  15:10 -دوشنبه  06دی 1400
محسن خجسته مهر امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد
دانشگاهی با اشاره به اینکه شرکت ملی نفت ایران در توسعه علم و فناوری گام های عملی
را برداشته ،افزود :امروز  4قرارداد و تفاهمنامه به ارزش  225میلیون دلار و  16میلیارد
تومان امضا شد
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
 9سایت دیگر:
خبرگزاری تسنیم  16:01 -دوشنبه  06دی 1400
آغاز برداشت هلیوم از پارس جنوبی در آینده ای نزدیک /استمرار صادرات بنزین نیازمند صرفه جویی در
مصرف است
فصل اقتصاد  16:06 -دوشنبه  06دی 1400
آغاز برداشت هلیوم از پارس جنوبی در آینده ای نزدیک /استمرار صادرات بنزین نیازمند صرفه جویی در
مصرف است
ایران پترونت  16:25 -دوشنبه  06دی 1400
ظرفیت تولید نفت آزادگان جنوبی تا  420هزار بشکه افزایش می یابد
برترین ها  16:42 -دوشنبه  06دی 1400
برداشت هلیوم از پارس جنوبی در آینده ای نزدیک
روز پلاس  12:12 -دوشنبه  06دی 1400
آغاز برداشت هلیوم از پارس جنوبی در آینده ای نزدیک /استمرار صادرات بنزین نیازمند صرفه جویی در
مصرف است
۵۵آنلاین  12:25 -دوشنبه  06دی 1400
آغاز برداشت هلیوم از پارس جنوبی در آینده ای نزدیک
سبز البرز  12:46 -دوشنبه  06دی 1400
آغاز برداشت هلیوم از پارس جنوبی در آینده ای نزدیک /استمرار صادرات بنزین نیازمند صرفه جویی در
مصرف است
مهندسین پلیمر و شیمی  22:48 -دوشنبه  06دی 1400
آغاز برداشت هلیوم از پارس جنوبی در آینده ای نزدیک /استمرار صادرات بنزین نیازمند صرفه جویی در
مصرف است
دنیای اقتصاد  00:22 -سه شنبه  02دی 1400
وزارت نفت و جهاد دانشگاهی  4تفاهم نامه و قرارداد امضا کردند

دومین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 0011
برخط نیوز  15:02 -دوشنبه  06دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
منبع  :خبرگزاری ایسنا

تحول اساسی در صنعت نفت با کمک جهاددانشگاهی /قول مساعد وزیر نفت برای استفاده
از ظرفیت و توانمندی این نهاد
جهاد دانشگاهی کشور  15:04 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،مهندس جواد اوجی وزیر نفت امروز  6دی ماه
در جریان بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  1400با همراهی
دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی بیان کرد :با توجه به سوابق خود در حوزه
وزارت نفت و شرکت های مختلف صنعت نفت ،کاملاً با توانمندی های مجموعه جهاددانشگاهی آَشنا هستم
 0سایت دیگر:
خبرگزاری دانشجو  20:41 -دوشنبه  06دی 1400
تحول اساسی در صنعت نفت با کمک جهاد دانشگاهی /قول مساعد وزیر نفت برای استفاده از ظرفیت و
توانمندی این نهاد

وزیر نفت در پاسخ به سوال خبرنگار بازارکار مطرح کرد

اختصاص  0۲هزار میلیارد تومان تسهیلات کم بهره برای حمایت از دانش بنیان ها و توسعه
اشتغال
روزنامه بازار کار  15:02 -دوشنبه  06دی 1400
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وزیر نفت در نمایشگاه توانمندی ها وستاوردهای جهاد دانشگاهی در پاسخ به سوال
خبرنگار بازارکار درباره برنامه های وزارت نفت برای توسعه اشتغال در کشور گفت12 :هزار
میلیارد تومان تسهیلات کم بهره برای حمایت از دانش بنیان ها و توسعه اشتغال اختصاص
داده ایم

بازدید قائم مقام فرهنگستان علوم از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
ایکنا  14:56 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش ایکنا ،علی اکبر صالحی ،معاون پژوهشی و قائم مقام رئیس فرهنگستان علوم
امروز دوشنبه ،ششم دی ماه با حضور در بوستان گفت وگو از نمایشگاه توانمندی ها و
دستاوردهای جهاد دانشگاهی  1400بازدید کرد
 0سایت دیگر:
ایسنا  15:02 -دوشنبه  06دی 1400
دومین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400

جهاددانشگاهی سهم بسیار مناسبی در تولید علم ایفا می کند /حمایت از ظرفیت و توانایی
گسترده این نهاد
جهاد دانشگاهی کشور  14:40 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،سردار احمد وحیدی وزیر کشور با همراهی دکتر
محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی و دکتر مهدی باصولی معاون
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پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی امروز 6 ،دی ماه در دومین روز نمایشگاه با حضور در بوستان گفتگو
به بازدید از توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی پرداخت
 ۲سایت دیگر:
خبرگزاری صدا و سیما  18:45 -دوشنبه  06دی 1400
سردار احمد وحیدی:

حمایت از ظرفیت و توانایی گسترده جهاددانشگاهی
خبرگزاری دانشجو  20:42 -دوشنبه  06دی 1400
جهاددانشگاهی سهم بسیار مناسبی در تولید علم ایفا می کند /حمایت از ظرفیت و توانایی گسترده این نهاد

جهاد دانشگاهی از نهادهای تأثیرگذار در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب است
ایکنا  14:45 -دوشنبه  06دی 1400
بابک نگاهداری ،رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در جریان بازدید از
نمایشگاه توانمندی و دستاوردهای جهاد دانشگاهی در گفت وگو با خبرنگار ایکنا ،اظهار
کرد :الحمدالله جهاد دانشگاهی یکی از نهادهای پربرکت انقلاب اسلامی است که در سال
های گذشته دستاوردهای مهمی در حوزه صنعتی ،پزشکی ،علوم اجتماعی و نظایر آن داشته و این دستاوردها
در حوزه های مختلف به ویژه عرصه هایی که مورد تحریم قرار گرفته ایم ،مورد استفاده قرار گرفته و نیز کمک
کننده و کارساز بوده است
 ۲سایت دیگر:
جهاد دانشگاهی کشور  21:04 -دوشنبه  06دی 1400
جهاد دانشگاهی از نهادهای تأثیرگذار در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب است
شورای عالی انقلاب فرهنگی  09:44 -سه شنبه  02دی 1400
دکتر نگاهداری:

جهاد دانشگاهی از نهادهای تأثیرگذار در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب است
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حضور وزیر کشور در غرفه ایکنا در نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
ایکنا  14:20 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش ایکنا ،احمد وحیدی وزیر کشور ،امروز دوشنبه ششم دی ماه با حضور در
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  1400از  850محصول و خدمت
جهاد دانشگاهی بازدید و با توانمندی های این نهاد انقلابی از نزدیک آشنا شد
 0سایت دیگر:
خلیج فارس  14:28 -دوشنبه  06دی 1400
تصاویر /بازدید قالیباف از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی

خبر مهم وزیر نفت درباره قیمت بنزین در سال آینده
رکنا  14:05 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش اقتصادی رکنا ،جواد اوجی وزیر نفت در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای
جهاد دانشگاهی در جمع خبرنگاران اظهار کرد :امروز از مجموعه توانمندی های جهاد
دانشگاهی بازدید کردم و قراردادها و تفاهمنامه هایی نیز در حاشیه این بازدید به امضا
رسید تا بیش از پیش از ظرفیت های این مجموعه توانمند در صنعت نفت کشور استفاده کنیم
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تصفیه پساب های نفتی به کمک باکتری های نمک خوار
سینا  14:49 -دوشنبه  06دی 1400
سرپرست پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی در تشریح طرح تصفیه پساب های نفتی که در نمایشگاه
پژوهش و دستاورد های جهاد دانشگاهی ارائه شد؛ گفت :ما در این طرح از میکروارگانیسم های نمک خوار و
نمک دوست استفاده می کنیم

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی گیلان خبر داد

احداث تصفیه خانه پساب صنعتی نفت قشم توسط پژوهشکده محیط زیست جهاد
دانشگاهی
ایسنا  14:45 -دوشنبه  06دی 1400
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی  1400از یکشنبه 5 ،دی در مجتمع
نمایشگاهی بوستان گفت وگو در تهران کار خود را آغاز کرده و تا  9دی ادامه دارد
 ۲سایت دیگر:
نسیم خبر  15:22 -دوشنبه  06دی 1400
رئیس سازمان جهاد دانشگاهی گیلان خبر داد

احداث تصفیه خانه پساب صنعتی نفت قشم توسط پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
دیار میرزا  12:42 -دوشنبه  06دی 1400
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رئیس سازمان جهاد دانشگاهی گیلان خبر داد:

احداث تصفیه خانه پساب صنعتی نفت قشم توسط پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

با تاکید بر تزریق دُز سوم واکسن کرونا

وزیر کشور :اومیکرون گسترش یابد محدودیت ها را افزایش می دهیم
ایرنا  14:06 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار سیاسی ایرنا ،احمد وحیدی در حاشیه نمایشگاه جهاد
دانشگاهی در جمع خبرنگاران گفت :جهاد دانشگاهی با داشتن  2دانشگاه و تعداد قابل
توجهی مراکز و پارك علمی سهم بسیار زیادی در تولید علم ایفا می کند
 ۲1سایت دیگر:
الف  14:14 -دوشنبه  06دی 1400
با تاکید بر تزریق دُز سوم واکسن کرونا وزیر کشور :افزایش محدودیت ها در صورت گسترش اومیکرون
رویداد ایران  14:14 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر کشور :اُمیکرون گسترش یابد محدودیت ها را افزایش می دهیم
تقریب  14:46 -دوشنبه  06دی 1400
وحیدی در جمع خبرنگاران:

افزایش محدودیت ها ،با گسترش امیکرون در کشور
تجارت امروز  14:42 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر کشور :با افزایش اُمیکرون محدودیت افزایش می یابد
تجارت گردان  14:42 -دوشنبه  06دی 1400
اومیکرون گسترش یابد محدودیت ها را افزایش می دهیم
رویداد جدید  14:54 -دوشنبه  06دی 1400
گروه  :خواندنی ها

اومیکرون گسترش یابد محدودیت ها را افزایش می دهیم
جماران  14:41 -دوشنبه  06دی 1400
احتمال بازگشت محدودیت های کرونایی به خاطر امیکرون وجود دارد /وزیر کشور تایید کرد
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صراط نیوز  15:14 -دوشنبه  06دی 1400
با تاکید بر تزریق دُز سوم واکسن کرونا

وزیر کشور :اُمیکرون گسترش یابد محدودیت ها را افزایش می دهیم
تهران پرس  15:22 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر کشور با تاکید بر تزریق دُز سوم واکسن کرونا

اومیکرون گسترش یابد محدودیت ها را افزایش می دهیم
دانستنی آنلاین  15:22 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر کشور :افزایش محدودیت ها در صورت گسترش اومیکرون
مدارا  15:52 -دوشنبه  06دی 1400
وحیدی:

اومیکرون گسترش یابد محدودیت ها را افزایش می دهیم
خبر آنلاین  16:12 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر کشور :اومیکرون گسترش یابد محدودیت ها را افزایش می دهیم
شبکه خبر  16:12 -دوشنبه  06دی 1400
محدودیت های بیشتر با گسترش اُمیکرون
تیک  16:29 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر کشور :اومیکرون گسترش یابد محدودیت ها را افزایش می دهیم
خبرگزاری دانشجو  16:41 -دوشنبه  06دی 1400
اومیکرون گسترش یابد محدودیت ها را افزایش می دهیم  /تاکید بر تزریق دُز سوم واکسن کرونا
بیان ما  12:28 -دوشنبه  06دی 1400
اومیکرون گسترش یابد محدودیت ها را افزایش می دهیم  /تاکید بر تزریق دُز سوم واکسن کرونا
مرآت  19:45 -دوشنبه  06دی 1400
اُمیکرون گسترش یابد محدودیت ها را افزایش می دهیم
رویداد  20:12 - ۲0دوشنبه  06دی 1400
وزیر کشور :اومیکرون گسترش یابد محدودیت ها را افزایش می دهیم
اقتصاد  20:42 - ۲0دوشنبه  06دی 1400
وزیر کشور :اومیکرون گسترش یابد محدودیت ها را افزایش می دهیم
روزنامه شهروند  24:04 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر کشور:

امیکرون گسترش یابد محدودیت ها را افزایش می دهیم
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دولت بنای افزایش قیمت سوخت ندارد
فصل تجارت  14:05 -دوشنبه  06دی 1400
جواد اوجی در حاشیه نمایشگاه جهاد دانشگاهی در جمع خبرنگاران گفت :با توجه به
سوابق کاری که من در صنعت نفت دارم ،کاملاً با توانمندی های دانش بنیان این حوزه
آشنا هستم
 0سایت دیگر:
خبرگزاری مهر  14:55 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت:

دولت بنای افزایش قیمت سوخت را ندارد
صراط نیوز  14:28 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت:

دولت بنای افزایش قیمت سوخت را ندارد
روزنامه کسب و کار  14:41 -دوشنبه  06دی 1400
دولت بنای افزایش قیمت سوخت را ندارد
دانا  15:54 -دوشنبه  06دی 1400
دولت بنای افزایش قیمت سوخت را ندارد
سیمای خبر استان اصفهان  19:42 -دوشنبه  06دی 1400
دولت بنای افزایش قیمت سوخت را ندارد
تیتر 06:04 - ۲1سه شنبه  02دی 1400
دولت برنامه ای برای افزایش قیمت سوخت ندارد
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بنزین گران نمی شود
فصل تجارت  14:02 -دوشنبه  06دی 1400
فصل تجارت  -وزیر نفت صبح امروز از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد
دانشگاهی بازدید کرد
 ۲9سایت دیگر:
ایسنا  14:04 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت در بازدید از نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی:

بنزین گران نمی شود/اختصاص  15لیتر بنزین  1500تومانی برای هر نفر
فصل اقتصاد  14:10 -دوشنبه  06دی 1400
بنزین گران نمی شود
نفتون  14:45 -دوشنبه  06دی 1400
بنزین گران نمی شود
خبر ماشین  15:14 -دوشنبه  06دی 1400
قیمت بنزین گران نمی شود
دیار میرزا  12:02 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت خبر داد؛

اختصاص  15لیتر بنزین  1500تومانی به هر کارت ملی|دولت قصد افزایش قیمت بنزین را ندارد
آرمان اقتصادی  12:24 -دوشنبه  06دی 1400
بنزین گران نمی شود/اختصاص  15لیتر بنزین  1500تومانی برای هر نفر
فرارو  12:45 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت :بنزین گران نمی شود

 15لیتر بنزین  1500تومانی برای هر کارت ملی
برخط نیوز  12:42 -دوشنبه  06دی 1400
 15لیتر بنزین  1500تومانی به هر کارت ملی
آفتاب نیوز  18:00 -دوشنبه  06دی 1400
 15لیتر بنزین  1500تومانی برای هر کارت ملی
کبنا نیوز  18:12 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت :بنزین گران نمی شود

 15لیتر بنزین  1500تومانی برای هر کارت ملی
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
آخرین خبر  18:44 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت :اختصاص  15لیتر بنزین  1500تومانی به هر کد ملی ؛ گرانی نداریم
روزنامه نصف جهان  18:50 -دوشنبه  06دی 1400
 15لیتر بنزین  1500تومانی برای هر کارت ملی
کرج رسا  19:25 -دوشنبه  06دی 1400
جزئیات جدید از طرح بنزینی دولت
نبض بورس  19:42 -دوشنبه  06دی 1400
 15لیتر بنزین  1500تومانی برای هر نفر
بروزترین ها  21:02 -دوشنبه  06دی 1400
اختصاص  15لیتر بنزین  1500تومانی برای هر نفر
اول فارس  21:42 -دوشنبه  06دی 1400
تشریح جزییات طرح یارانه همگانی بنزین توسط وزیر نفت
خلیج فارس  22:25 -دوشنبه  06دی 1400
 15لیتر بنزین  1500تومانی برای هر کارت ملی
سیمای انرژی  22:49 -دوشنبه  06دی 1400
اوجی :سیزدهم قصد افزایش قیمت بنزین را ندارد/دولت به افرادی که صاحب خودرو نیستند،یارانه بنزین می
دهد
اقتصاد تهران  24:24 -دوشنبه  06دی 1400
بیش از  5500حلقه چاه بر روی میادین نفتی و گازی وجود دارد
راه امروز  24:42 -دوشنبه  06دی 1400
 15لیتر بنزین  1500تومانی برای هر ایرانی
روز نو  10:22 -سه شنبه  02دی 1400
بنزین جلیلی 15 ،لیتر در ماه
روزنامه ابتکار  11:28 -سه شنبه  02دی 1400
وزیر نفت :بنزین گران نمی شود  15لیتر بنزین  1500تومانی برای هر کارت ملی
موسسه مطالعاتی تحریریه  12:12 -سه شنبه  02دی 1400
جزئیات طرح اختصاص بنزین به هر فرد
صراط نیوز  12:42 -سه شنبه  02دی 1400
جزئیات طرح اختصاص بنزین به هر فرد
پرسون  12:50 -سه شنبه  02دی 1400
بنزین جلیلی 15 ،لیتر در ماه
128

بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای

جهاددانشگاهی 1400

 14آذر تا 12دی ماه 1400
تجارت امروز  14:42 -سه شنبه  02دی 1400
جزئیات طرح اختصاص بنزین به هر فرد
صبحانه انلاین  14:42 -سه شنبه  02دی 1400
جزئیات طرح اختصاص بنزین به هر فرد
ناطقان  15:15 -سه شنبه  02دی 1400
جزئیات طرح اختصاص بنزین به هر فرد
تلنگر  15:59 -سه شنبه  02دی 1400
جزئیات طرح اختصاص بنزین به هر فرد

دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد /امسال مصرف سوخت مایع نیروگاه ها یک
میلیارد لیتر کمتر شد
خبرگزاری فارس  14:02 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،جواد اوجی وزیر نفت در حاشیه بازدید از
نمایشگاه توانمندی و دستاوردهای دانشگاهی جهاد دانشگاهی  1400اعلام کرد :دولت
سیزدهم برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد دولت مصمم است یارانه ای که امروز
به خودروها در قالب  22میلیون کارت سوخت در کشور داده می شود بخشی از مردم که صاحب خودرو
نیستند از یارانه بنزین بهره نمی برند بنابراین طرح کارشناسی در دولت وجود دارد که توزیع یارانه بنزین
عادلانه شود و همه مردم از آن بهره مند شوند
 ۵سایت دیگر:
برخط نیوز  14:02 -دوشنبه  06دی 1400
دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد  -امسال مصرف سوخت مایع نیروگاه ها یک میلیارد لیتر
کمتر شد
فصل اقتصاد  14:02 -دوشنبه  06دی 1400
دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد /امسال مصرف سوخت مایع نیروگاه ها یک میلیارد لیتر کمتر
شد
یکتا پرس  14:24 -دوشنبه  06دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
امسال مصرف سوخت مایع نیروگاه ها یک میلیارد لیتر کمتر شد
کارآفرینان اقتصاد  14:02 -دوشنبه  06دی 1400
دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد /امسال مصرف سوخت مایع نیروگاه ها یک میلیارد لیتر کمتر
شد
کیهان  21:18 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت:

دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد

دومین روز نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی
ایکنا  14:02 -دوشنبه  06دی 1400
...

وزیر نفت

دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد  /اختصاص  0۵لیتر بنزین  0۵11تومانی برای
هر نفر
خبرگزاری برنا  12:56 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش برنا به نقل از وزارت نفت،جواد اوجی امروز (دوشنبه ،ششم دی ماه) در حاشیه
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی و پس از امضای چهار تفاهم نامه و
قرارداد میان شرکت های تابع وزارت نفت و جهاد دانشگاهی در جمع خبرنگاران اظهار
کرد :با همت همکارانمان در بخش بالادست صنعت نفت بالاترین مقدار برداشت از میدان مشترك پارس جنوبی
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
از ابتدای بهره برداری این میدان تاکنون در پایان آذرماه و اوایل دی ماه رقم خورد و توانستیم بیش از 205
میلیون مترمکعب گاز طبیعی از این میدان برداشت کنیم
 00سایت دیگر:
پانا  14:52 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت:

دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد
عصر پرس  14:02 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت:دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد
تحلیل بازار  14:04 -دوشنبه  06دی 1400
افزایش تولید نفت و گاز در برنامه وزارت نفت
شرکت ملی نفت ایران  14:42 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت تاکید کرد:

استفاده از توان شرکت های دانش بنیان برای رفع مشکلات صنعت نفت
دولت  15:04 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت :دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد /ثبت رکورد تازه در برداشت گاز از میدان مشترك
پارس جنوبی
نیپنا  15:02 -دوشنبه  06دی 1400
انتشار فراخوان برای اعلام نیازهای صنعت نفت بزودی انجام می شود
صنعت نیوز  15:41 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت:

دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد
مدارا  15:42 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت عنوان کرد؛

افزایش تولید نفت و گاز در برنامه وزارت نفت
شفقنا  16:06 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت :دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد
کاشف اسرار  24:46 -دوشنبه  06دی 1400
واکنش وزیر نفت به احتمال افزایش قیمت بنزین
وزارت نفت  12:50 -سه شنبه  02دی 1400
ثبت رکورد تازه در برداشت گاز از میدان مشترك پارس جنوبی
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 14آذر تا 12دی ماه 1400

برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد
فصل اقتصاد  12:55 -دوشنبه  06دی 1400
فصل اقتصاد  -وزیر نفت صبح امروز از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد
دانشگاهی بازدید کرد
 0سایت دیگر:
پرسون  14:44 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت از نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی بازدید کرد

وزارت نفت و جهاد دانشگاهی  0تفاهم نامه و قرارداد امضا کردند
برخط نیوز  12:55 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فارس  -روابط عمومی وزارت نفت ،وزارت نفت و جهاد
دانشگاهی در حضور جواد اوجی ،وزیر نفت و حمیدرضا طیبی ،رئیس جهاد دانشگاهی دو تفاهم نامه همکاری
و دو قرارداد امضا کردند

بنزین امسال گران نخواهد شد /افزایش چند برابری بودجه مناطق محروم
خبرگزاری فارس  12:41 -دوشنبه  06دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،احمد وحیدی وزیر کشور امروز در بازدید
از نمایشگاه توانمندی و دستاوردهای جهاد دانشگاهی  1400در محل بوستان گفت وگو
در جمع خبرنگاران اعلام کرد :امسال بنزین گران نخواهد شد و قرار نیست قیمت بنزین
گران شود
 0۵سایت دیگر:
فصل اقتصاد  12:41 -دوشنبه  06دی 1400
بنزین امسال گران نخواهد شد /افزایش چند برابری بودجه مناطق محروم
تولید ایرانی  12:54 -دوشنبه  06دی 1400
بنزین امسال گران نخواهد شد /افزایش چند برابری بودجه مناطق محروم
کارآفرینان اقتصاد  14:02 -دوشنبه  06دی 1400
بنزین امسال گران نخواهد شد /افزایش چند برابری بودجه مناطق محروم
یکتا پرس  14:42 -دوشنبه  06دی 1400
بنزین گران می شود؟
خبر آنلاین  14:05 -دوشنبه  06دی 1400
آخرین خبر درباره قیمت بنزین از قول وزیر کشور
برخط نیوز  14:10 -دوشنبه  06دی 1400
آخرین خبر درمورد قیمت بنزین از قول وزیر کشور
سلام نو  14:21 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر کشور :قرار نیست قیمت بنزین گران شود
رویداد  14:25 - ۲0دوشنبه  06دی 1400
آخرین خبر درباره قیمت بنزین از قول وزیر کشور
خبرداغ  14:26 -دوشنبه  06دی 1400
آخرین خبر درباره قیمت بنزین از قول وزیر کشور
دنیای اقتصاد  14:44 -دوشنبه  06دی 1400
بنزین گران می شود؟
تیک  14:44 -دوشنبه  06دی 1400
آخرین خبر درباره قیمت بنزین از قول وزیر کشور
صنعت نیوز  14:42 -دوشنبه  06دی 1400
آخرین خبر درباره قیمت بنزین از قول وزیر کشور
خبرگزاری تابناک  15:28 -دوشنبه  06دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
آخرین خبر درباره قیمت بنزین از قول وزیر کشور
تدبیر  16:22 -دوشنبه  06دی 1400
آخرین خبر درباره قیمت بنزین از قول وزیر کشور
اقتصاد نیوز  16:41 -دوشنبه  06دی 1400
آخرین خبر درباره قیمت بنزین از قول وزیر کشور

بنزین گران نمی شود
خبرگزاری صدا و سیما  12:40 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ،آقای جواد اوجی در حاشیه نمایشگاه توانمندی
ها و دستاورد های جهاد دانشگاهی و پس از امضای چهار تفاهم نامه و قرارداد میان شرکت
های تابعه وزارت نفت و جهاد دانشگاهی در جمع خبرنگاران افزود :در حال حاضر ما 22
میلیون کارت سوخت در کشور داریم دولت مصم است یارانه ای را که امروز به خودرو ها داده می شود به همه
مردمی که خودرو ندارند نیز تعلق بگیرد و بتوانند از یارانه بنزین بهره مند شوند
 ۳سایت دیگر:
طلا  12:52 -دوشنبه  06دی 1400
توضیحات وزیر نفت در مورد قیمت بنزین
شبکه خبر  14:00 -دوشنبه  06دی 1400
بنزین گران نمی شود
جهانی پرس  14:26 -دوشنبه  06دی 1400
بنزین گران نمی شود
رادیو پیام  14:26 -دوشنبه  06دی 1400
بنزین گران نمی شود
عصر خودرو  14:42 -دوشنبه  06دی 1400
بنزین گران نمی شود
تجارت گردان  14:54 -دوشنبه  06دی 1400
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بنزین گران نمی شود
تابش کوثر  14:12 -دوشنبه  06دی 1400
بنزین گران نمی شود
دیار جنوب  15:28 -دوشنبه  06دی 1400
بنزین گران نمی شود

وزیر نفت :دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست
ایرنا  12:40 -دوشنبه  06دی 1400
46*44

دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد /موفقیت کم نظیر در صادرات میعانات
گازی
خبرگزاری تسنیم  12:49 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم  ،جواد اوجی وزیر نفت در حاشیه بازدید
از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی در جمع خبرنگاران اظهار کرد :امروز از مجموعه
توانمندی های جهاد دانشگاهی بازدید کردم و قراردادها و تفاهمنامه هایی نیز در حاشیه
این بازدید به امضا رسید تا بیش از پیش از ظرفیت های این مجموعه توانمند در صنعت نفت کشور استفاده
کنیم
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
 ۳سایت دیگر:
فصل اقتصاد  12:44 -دوشنبه  06دی 1400
دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد /موفقیت کم نظیر در صادرات میعانات گازی
روزنامه مردم سالاری  12:48 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت:

دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد
صنعت نیوز  14:02 -دوشنبه  06دی 1400
دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد
پول نیوز  14:25 -دوشنبه  06دی 1400
دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد
نبض نفت  14:02 -دوشنبه  06دی 1400
دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد /موفقیت کم نظیر در صادرات میعانات گازی
پرسون  14:08 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت :بحث افزایش قیمت بنزین نداریم
روزنامه مناقصه مزایده  18:24 -دوشنبه  06دی 1400
دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد
میز نفت  21:49 -دوشنبه  06دی 1400
اوجی :بنزین گران نمی شود

صنعت نفت امروز به دانش شرکت های دانش بنیان نیاز دارد
سینا  12:49 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت صبح امروز از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی بازدید کرد
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 14آذر تا 12دی ماه 1400

وزیر نفت:

دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد /ثبت رکورد تازه در برداشت گاز از میدان
مشترک پارس جنوبی
شانا  12:49 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش خبرنگار شانا ،جواد اوجی امروز (دوشنبه ،ششم دی ماه) در حاشیه نمایشگاه
توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی و پس از امضای چهار تفاهم نامه و قرارداد
میان شرکت های تابع وزارت نفت و جهاد دانشگاهی در جمع خبرنگاران اظهار کرد :با
همت همکارانمان در بخش بالادست صنعت نفت بالاترین مقدار برداشت از میدان مشترك پارس جنوبی از
ابتدای بهره برداری این میدان تاکنون در پایان آذرماه و اوایل دی ماه رقم خورد و توانستیم بیش از 205
میلیون مترمکعب گاز طبیعی از آن برداشت کنیم
 0سایت دیگر:
صنعت کار  14:49 -دوشنبه  06دی 1400
دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد /ثبت رکورد تازه در برداشت گاز از میدان مشترك پارس
جنوبی

جواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم :قیمت بنزین را افزایش نمی دهیم؛ در دولت قبل نسبت
به پرسنل نفت نامهربانی کردند
نفت آنلاین  12:26 -دوشنبه  06دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
جواد اوجی وزیر نفت | نفت آنلاین /25860/ateu/fm ... anipeatfat//:tpptu ...
/25860/ateu/fm ... anipeatfat
کپی متن خبر  ...اشتراك گذاری :

جهاددانشگاهی در ایجاد زنجیره های علمی موفق عمل کرده است
ایکنا  12:26 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش خبرنگار ایکنا ،احمد وحیدی پیش از ظهر امروز ،ششم دی ،در حاشیه بازدید
از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهاددانشگاهی در جمع خبرنگاران اظهار کرد:
بحمدلله جهاددانشگاهی با دراختیار داشتن دو دانشگاه و تعداد قابل توجهی پارك علمی
و مراکز رشد سهم بسیار خوبی در تولید علم ایفا کرده است
 0سایت دیگر:
روزنامه بازار کار  12:52 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر کشور در بازید از نمایشگاه توانمندی ها ودستاوردهای جهاد دانشگاهی اعلام کرد :

پیشگامی و موفقیت جهاد دانشگاهی درایجاد زنحیرههای علمی و فناروی

وزیر نفت :دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست /رکوردشکنی تولید گاز
ایرنا  12:09 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ،جواد اوجی امروز (دوشنبه) در حاشیه بازدید از نمایشگاه
توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی ،افزود :دولت سیزدهم تصمیمی برای افزایش
قیمت بنزین ندارد و در تلاش است یارانه را به جای خودروها به افراد بدهد
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
 ۲0سایت دیگر:
دانا  12:26 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت:

دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست /صادرات میعانات گازی ذخیره شده بر روی آب
سروش نیوز  12:22 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت:

به زودی شاهد تحول اساسی در وزارت نفت خواهیم بود /نوسازی و بازسازی ناوگان حفاری با اعتبار 150
میلیون دلاری
ارانیکو  12:41 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت :دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست نفت ،گاز و پتروشیمی
ایران اکونومیست  12:41 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت :دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست
قم پرس  12:41 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت :دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست
خبر آنلاین  12:48 -دوشنبه  06دی 1400
ببینید | جدیدترین خبر وزیر نفت از قیمت بنزین
جهان اقتصاد  12:54 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت :طرح دولت سیزدهم توزیع عادلانه بنزین است
اقتصاد  14:02 - ۲0دوشنبه  06دی 1400
فیلم /جدیدترین خبر وزیر نفت از قیمت بنزین
مرصاد  14:02 -دوشنبه  06دی 1400
دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست
نقدینه  14:08 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت:

دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست
فصل اقتصاد  14:16 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت :دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست /رکوردشکنی تولید گاز
انتخاب  14:25 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت :دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست
تجارت امروز  14:22 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت :هدف دولت افزایش قیمت بنزین نیست
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نیم نگاه  14:46 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت :دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست /رکوردشکنی تولید گاز
فصل تجارت  14:02 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت :دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست /رکوردشکنی تولید گاز
بورسان نیوز  14:29 -دوشنبه  06دی 1400
واکنش وزیر نفت به احتمال افزایش قیمت بنزین
سرزمین ارتباطات  14:44 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت :دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست
ایمنا  14:44 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت :دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست
پایگاه خبری پایشگر  15:02 -دوشنبه  06دی 1400
دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست
مرآت  19:45 -دوشنبه  06دی 1400
دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست /رکوردشکنی تولید گاز
اقتصاددان  21:12 -دوشنبه  06دی 1400
واکنش وزیر نفت به احتمال افزایش قیمت بنزین

تأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اُمیکرون
ایسنا  12:05 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش ایسنا ،احمد وحیدی صبح امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و
دستاوردهای جهاد دانشگاهی  1400که در مرکز نمایشگاهی بوستان گفت وگوی تهران
در حال برگزاری است ،با بیان اینکه در صورت رشد سویه اُمیکرون مجبور به ایجاد
محدودیت های بیشتری هستیم ،اظهار کرد :با توجه به سرعت انتشار این سویه محدویت هایی در سطح بین
المللی و خارجی پیش بینی و رفت و آمدها محدودتر و کنترل شد

190

بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای

جهاددانشگاهی 1400

 14آذر تا 12دی ماه 1400
 ۲1سایت دیگر:
برخط نیوز  12:10 -دوشنبه  06دی 1400
تأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اُمیکرون
اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران  12:11 -دوشنبه  06دی 1400
تأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اُمیکرون
تابش کوثر  12:12 -دوشنبه  06دی 1400
تأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اُمیکرون
رویداد  12:16 - ۲0دوشنبه  06دی 1400
تأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اُمیکرون
۵۵آنلاین  12:28 -دوشنبه  06دی 1400
تأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اُمیکرون
روزنامه سپید  12:28 -دوشنبه  06دی 1400
تاکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اُمیکرون  6دی  1400ساعت12:10 :
ایران خبر  12:29 -دوشنبه  06دی 1400
تأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اُمیکرون
دانا  12:41 -دوشنبه  06دی 1400
تأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اومیکرون
صدای ایران  12:52 -دوشنبه  06دی 1400
وحیدی :در صورت شیوع بیشتر امیکرون مجبور به اعمال محدودیت ها می شویم
اقتصاد آنلاین  14:21 -دوشنبه  06دی 1400
اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اومیکرون
خبرگزاری دانشجو  14:42 -دوشنبه  06دی 1400
اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اُمیکرون
بازار نیوز  14:02 -دوشنبه  06دی 1400
اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اُمیکرون
وانا  14:22 -دوشنبه  06دی 1400
تأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اُمیکرون
روزنامه کسب و کار  14:26 -دوشنبه  06دی 1400
تأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اُمیکرون
خبرگزاری برنا  14:41 -دوشنبه  06دی 1400
وحیدی خبرداد:
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
احتمال اجرای محدودیت های جدید با افزایش اُمیکرون
کرج رسا  15:15 -دوشنبه  06دی 1400
تأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اُمیکرون
روزنامه نوآوران  19:19 -دوشنبه  06دی 1400
تأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اُمیکرون
رکنا  19:24 -دوشنبه  06دی 1400
تأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اُمیکرون
آخرین خبر  20:21 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر کشور :در صورت افزایش اُمیکرون محدودیت های جدید اعمال می کنیم
مردم فردا  04:06 -سه شنبه  02دی 1400
تأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اُمیکرون

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

تعامل سازنده جهاد دانشگاهی با معاونت علمی در جهت حل مشکلات کشور
ایسنا  12:04 -دوشنبه  06دی 1400
دکتر عبدالرضا مجدالدین ،مدیرکل دفتر هماهنگی دانش ،صنعت و بازار معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری در گفت وگو با ایسنا گفت :در اکوسیستم نوآوری ،نقش آفرینان
مختلفی از جمله دانشگاه ها و پارك ها ،مراکز رشد ،مراکز ،ناحیه ها و کارخانجات نوآوری
داریم و جهاد دانشگاهی ،یکی از نهادهای نوآور محسوب می شود و در این چهار دهه ای که از عمر این نهاد
می گذرد ،فعالیت های خوب و شاخصی را انجام داده است
 0سایت دیگر:
دانا  14:02 -دوشنبه  06دی 1400
تعامل سازنده جهاد دانشگاهی با معاونت علمی در جهت حل مشکلات کشور

192

بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای

جهاددانشگاهی 1400

 14آذر تا 12دی ماه 1400

وزیر کشور در جمع خبرنگاران:

درصورت رشد زیاد سویه اومیکرون ،مجبوریم محدودیت های بیشتری را اعمال کنیم
ایلنا  11:59 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش خبرنگار ایلنا ،سردار احمد وحیدی وزیر کشور در حاشیه حضور در نمایشگاه
توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی در جمع خبرنگاران با اشاره به انتشار سویه
اومیکرون در ایران عنوان کرد :فعلاً با توجه به سرعت انتشار سوریه جدید محدودیت هایی
پیش بینی شده و رفت و آمدهای خارجی کنترل شده و محدودتر شده است
 ۳0سایت دیگر:
انتخاب  12:20 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر کشور :درصورت رشد زیاد سویه اومیکرون ،مجبوریم محدودیت های بیشتری را اعمال کنیم
جهت پرس  12:26 -دوشنبه  06دی 1400
محدودیت های کرونایی جدید اعمال می شود؟
عصر ایران  12:44 -دوشنبه  06دی 1400
تأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اُمیکرون
گفتارنو  12:50 -دوشنبه  06دی 1400
درصورت رشد زیاد سویه اومیکرون ،مجبوریم محدودیت های بیشتری را اعمال کنیم
تیتر نیوز  14:11 -دوشنبه  06دی 1400
اعمال محدودیت های بیشتر با افزایش سویه امیکرون
دنیای اقتصاد  14:11 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر کشور از احتمال اعمال محدودیت های جدید کرونایی خبر داد
تیک  14:14 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر کشور :درصورت رشد زیاد سویه اومیکرون ،مجبوریم محدودیت های بیشتری را اعمال کنیم
برترین ها  14:15 -دوشنبه  06دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
اعمال محدودیت شدیدتر در صورت شیوع امیکرون
خبرهای فوری  14:19 -دوشنبه  06دی 1400
احتمال بازگشت محدودیت های کرونایی وجود دارد /وزیر کشور تایید کرد
اقتصاد  14:20 - ۲0دوشنبه  06دی 1400
اعمال محدودیت شدیدتر در صورت شیوع اومیکرون
تازه نیوز  14:24 -دوشنبه  06دی 1400
اعمال محدودیت های جدید کرونایی در راه است
پایداری ملی (پدافند غیر عامل)  14:49 -دوشنبه  06دی 1400
تأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اُمیکرون
بولتن نیوز  14:50 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر کشور از احتمال اعمال محدودیت های جدید کرونایی خبر داد
اخبار روز یزد  14:54 -دوشنبه  06دی 1400
احتمال بازگشت محدودیت های کرونایی وجود دارد
خبر خودرو  14:52 -دوشنبه  06دی 1400
اعمال محدودیت شدیدتر در صورت شیوع امیکرون
روزنامه کسب و کار  14:26 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر کشور :درصورت رشد زیاد سویه اومیکرون ،مجبوریم محدودیت های بیشتری را اعمال کنیم
تدبیر و امید  14:48 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر کشور :درصورت رشد زیاد سویه اومیکرون ،مجبوریم محدودیت های بیشتری را اعمال کنیم
سیمرغ  14:44 -دوشنبه  06دی 1400
اعمال محدودیت شدیدتر در صورت شیوع اُمیکرون
فکر شهر  15:41 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر کشور :درصورت رشد زیاد سویه اومیکرون ،مجبوریم محدودیت های بیشتری را اعمال کنیم
پول نیوز  15:42 -دوشنبه  06دی 1400
اعمال محدودیت شدیدتر در صورت شیوع اومیکرون
پرسش  15:54 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر کشور از احتمال اعمال محدودیت های جدید کرونایی خبر داد
اقتصاد آنلاین  16:12 -دوشنبه  06دی 1400
محدودیت ها تشدید می شود؟
سلام نو  16:42 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر کشور :احتمالا مجبور شویم محدودیت های جدید اعمال کنیم
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
۵۵آنلاین  16:52 -دوشنبه  06دی 1400
آیا محدودیت های جدیدی اعمال خواهد شد؟
با مردم  12:42 -دوشنبه  06دی 1400
درصورت رشد زیاد سویه اومیکرون ،مجبوریم محدودیت های بیشتری را اعمال کنیم
دیار کارون  18:12 -دوشنبه  06دی 1400
اعمال محدودیت شدیدتر در صورت شیوع امیکرون
خوزنا  18:14 -دوشنبه  06دی 1400
اعمال محدودیت شدیدتر در صورت شیوع امیکرون
هراز نیوز  19:01 -دوشنبه  06دی 1400
احتمال بازگشت محدودیت های کرونایی وجود دارد
خبر  20:45 - ۲0دوشنبه  06دی 1400
در صورت شیوع اومیکرون محدودیت ها شدید می شود
زندگی آنلاین  01:40 -سه شنبه  02دی 1400
اعمال محدودیت شدیدتر در صورت شیوع اُمیکرون
صبای سلامت  10:26 -سه شنبه  02دی 1400
محدودیت های کرونایی با افزایش سویه امیکرون بیشتر می شود

وزیر کشور :از دستاوردهای جهاد دانشگاهی حداکثر استفاده را خواهیم کرد
ایسنا  11:52 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش ایسنا ،احمد وحیدی وزیر کشور با حضور در نمایشگاه بزرگ توانمندی ها و
دستاوردهای جهاد دانشگاهی  1400اظهار کرد :جهاد دانشگاهی با داشتن دو دانشگاه و
تعداد قابل توجهی پارك علمی و مرکز رشد سهم خوبی در تولید علم ایفا می کند
 ۲سایت دیگر:
دانا  12:59 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر کشور :از دستاوردهای جهاد دانشگاهی حداکثر استفاده را خواهیم کرد
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
روزنامه بازار کار  16:42 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر کشور:

از دستاوردهای جهاد دانشگاهی حداکثر استفاده را خواهیم کرد

وزیر نفت در بازدید از نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی:

بنزین گران نمی شود/اختصاص  0۵لیتر بنزین  0۵11تومانی برای هر نفر
ایسنا  11:48 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش ایسنا ،جواد اوجی صبح امروز با حضور در محل نمایشگاه های تخصصی از غرفه
های توانمندی جهاد دانشگاهی مرتبط با صنعت نفت و گاز بازدید کرد
 0سایت دیگر:
فصل تجارت  11:44 -دوشنبه  06دی 1400
بازدید وزیر نفت از نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی
رویداد ایران  11:46 -دوشنبه  06دی 1400
بازدید وزیر نفت از نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی
فصل اقتصاد  11:46 -دوشنبه  06دی 1400
بازدید وزیر نفت از نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی
آرمان اقتصادی  11:42 -دوشنبه  06دی 1400
بازدید وزیر نفت از نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی
ناطقان  14:42 -دوشنبه  06دی 1400
بنزین گران می شود؟
بازار مشترک  14:45 -دوشنبه  06دی 1400
بنزین گران نمی شود
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 14آذر تا 12دی ماه 1400

بازدید مقامات بلندپایه وزارتخانه های کشور و نفت از نمایشگاه دستاوردهای جهاد
دانشگاهی  +فیلم
ایکنا  11:42 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش ایکنا ،احمد وحیدی ،وزیر کشور؛ جواد اوجی ،وزیر نفت؛ حمیدرضا گلپایگانی،
مشاور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و هیئت همراه صبح امروز ،دوشنبه
ششم دی ماه با حضور در بوستان گفت وگو از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای
جهاددانشگاهی  1400بازید کردند
 0سایت دیگر:
شانا  15:09 -دوشنبه  06دی 1400
بازدید وزیر نفت از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی

افزایش ظرفیت  ۵1هزار بشکه ای تولید نفت از آزادگان جنوبی تا  0سال آینده
ایرنا  11:40 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ،امروز (دوشنبه) وزارت نفت و جهاد دانشگاهی با حضور
جواد اوجی وزیر نفت در حاشیه نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
سه تفاهم نامه بومی سازی و یک ابلاغ قرارداد امضا کردند
 ۷سایت دیگر:
فصل تجارت  11:42 -دوشنبه  06دی 1400
افزایش ظرفیت  50هزار بشکه ای تولید نفت از آزادگان جنوبی تا  4سال آینده
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فصل اقتصاد  11:49 -دوشنبه  06دی 1400
افزایش ظرفیت  50هزار بشکه ای تولید نفت از آزادگان جنوبی تا  4سال آینده
اقتصادگردان  12:02 -دوشنبه  06دی 1400
افزایش ظرفیت  50هزار بشکه ای تولید نفت از آزادگان جنوبی تا  4سال آینده
قم پرس  12:40 -دوشنبه  06دی 1400
افزایش ظرفیت  50هزار بشکه ای تولید نفت از آزادگان جنوبی تا  4سال آینده
آخرین خبر  12:44 -دوشنبه  06دی 1400
افزایش ظرفیت  50هزار بشکه ای تولید نفت از آزادگان جنوبی تا  4سال آینده
سرزمین ارتباطات  14:44 -دوشنبه  06دی 1400
افزایش ظرفیت  50هزار بشکه ای تولید نفت از آزادگان جنوبی تا  4سال آینده
بازار آریا  02:56 -سه شنبه  02دی 1400
افزایش ظرفیت  50هزار بشکه ای تولید نفت از آزادگان جنوبی تا  4سال آینده اقتصاد ایران

امضای چهار تفاهم نامه و یک قرارداد همکاری بین جهاددانشگاهی و مجموعه وزارت نفت
دانا  11:29 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش خبرگزاری دانا جواد اوجی وزیر نفت و معاونان و مدیران این وزارتخانه با حضور
در نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی از نزدیک با توانمندی های جهاد دانشگاهی
قرار گرفتند
 9سایت دیگر:
ایسنا  14:21 -دوشنبه  06دی 1400
/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /1400

امضای چهار تفاهم نامه و یک قراردادهمکاری بین جهاددانشگاهی و مجموعه وزارت نفت
رویداد ایران  14:25 -دوشنبه  06دی 1400
امضای چهار تفاهم نامه و یک قراردادهمکاری بین جهاددانشگاهی و مجموعه وزارت نفت
برخط نیوز  14:28 -دوشنبه  06دی 1400
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امضای چهار تفاهم نامه و یک قراردادهمکاری بین جهاددانشگاهی و مجموعه وزارت نفت
آرمان اقتصادی  14:42 -دوشنبه  06دی 1400
امضای چهار تفاهم نامه و یک قراردادهمکاری بین جهاددانشگاهی و مجموعه وزارت نفت
فصل تجارت  14:45 -دوشنبه  06دی 1400
امضای چهار تفاهم نامه و یک قراردادهمکاری بین جهاددانشگاهی و مجموعه وزارت نفت
جهان اقتصاد  14:08 -دوشنبه  06دی 1400
 4تفاهم نامه بین جهاددانشگاهی و مجموعه وزارت نفت انجام شد
روزنامه بازار کار  14:12 -دوشنبه  06دی 1400
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400

امضای چهار تفاهم نامه و یک قراردادهمکاری بین جهاددانشگاهی و مجموعه وزارت نفت
نفتون  14:45 -دوشنبه  06دی 1400
امضای چهار تفاهم نامه و یک قراردادهمکاری بین جهاددانشگاهی و مجموعه وزارت نفت
سیمای انرژی  22:49 -دوشنبه  06دی 1400
امضای چهار تفاهم نامه و یک قراردادهمکاری میان جهاددانشگاهی و وزارت نفت

وزارت نفت و جهاد دانشگاهی  0تفاهم نامه و قرارداد امضا کردند
شانا  11:29 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش خبرنگار شانا ،این تفاهم نامه های همکاری و قراردادها امروز (دوشنبه ،ششم
دی ماه) در حاشیه نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی به امضای رئیس
جهاد دانشگاهی و شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران رسید
 0۳سایت دیگر:
تحلیل بازار  12:02 -دوشنبه  06دی 1400
وزارت نفت و جهاد دانشگاهی  4تفاهم نامه و قرارداد امضا کردند
میزان  12:20 -دوشنبه  06دی 1400
وزارت نفت و جهاد دانشگاهی  4تفاهم نامه و قرارداد امضا کردند
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
خبرگزاری فارس  12:44 -دوشنبه  06دی 1400
وزارت نفت و جهاد دانشگاهی  4تفاهم نامه و قرارداد امضا کردند
برخط نیوز  12:52 -دوشنبه  06دی 1400
برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد
فصل اقتصاد  12:52 -دوشنبه  06دی 1400
وزارت نفت و جهاد دانشگاهی  4تفاهم نامه و قرارداد امضا کردند
ایسنا  14:02 -دوشنبه  06دی 1400
وزیر نفت در بازدید از نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی:

بنزین گران نمی شود/اختصاص  15لیتر بنزین  1500تومانی برای هر نفر
کارآفرینان اقتصاد  14:02 -دوشنبه  06دی 1400
وزارت نفت و جهاد دانشگاهی  4تفاهم نامه و قرارداد امضا کردند
نبض نفت  14:12 -دوشنبه  06دی 1400
وزارت نفت و جهاد دانشگاهی  4تفاهم نامه و قرارداد امضا کردند
شرکت ملی نفت ایران  14:42 -دوشنبه  06دی 1400
شرکت ملی نفت و جهاد دانشگاهی  4تفاهم نامه و قرارداد امضا کردند
عصر پرس  14:02 -دوشنبه  06دی 1400
امضا  4تفاهم نامه و قرارداد بین وزارت نفت و جهاد دانشگاهی
ایران اکونومیست  14:10 -دوشنبه  06دی 1400
وزارت نفت و جهاد دانشگاهی  4تفاهم نامه و قرارداد امضا کردند
وزارت نفت  14:42 -دوشنبه  06دی 1400
وزارت نفت و جهاد دانشگاهی  4تفاهم نامه و قرارداد امضا کردند
دولت  15:02 -دوشنبه  06دی 1400
وزارت نفت و جهاد دانشگاهی  4تفاهم نامه و قرارداد امضا کردند
ایران خبر  15:09 -دوشنبه  06دی 1400
بنزین گران نمی شود
صنعت نیوز  15:41 -دوشنبه  06دی 1400
وزارت نفت و جهاد دانشگاهی  4تفاهم نامه و قرارداد امضا کردند
دانا  15:42 -دوشنبه  06دی 1400
وزارت نفت و جهاد دانشگاهی  4تفاهم نامه و قرارداد امضا کردند
صنعت کار  15:49 -دوشنبه  06دی 1400
وزارت نفت و جهاد دانشگاهی  4تفاهم نامه و قرارداد امضا کردند
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
جهاد دانشگاهی کشور  16:04 -دوشنبه  06دی 1400
امضای  4تفاهم نامه و یک قرارداد بین جهاددانشگاهی و مجموعه وزارت نفت

اوجی:

وزارت نفت در استفاده از توانمندی های داخلی عزم جدی دارد
خبرگزاری صدا و سیما  11:21 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ همزمان با بازدید آقای جواد اوجی از نمایشگاه دستاورد های
جهاد دانشگاهی قرار است سه یادداشت تفاهم میان جهاد دانشگاهی و شرکت های فرعی وزارت نفت امضا
شود
 0سایت دیگر:
تحلیل بازار  11:46 -دوشنبه  06دی 1400
وزارت نفت در استفاده از توانمندی های داخلی عزم جدی دارد

بازدید وزیر کشور از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
ایسنا  11:06 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش ایسنا ،نمایشگاه بزرگ توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی که در مرکز
نمایشگاهی بوستان گفت وگوی تهران در حال برگزاری است ،صبح امروز میزبان احمد
وحیدی وزیر کشور بود
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
 ۳سایت دیگر:
برخط نیوز  11:14 -دوشنبه  06دی 1400
حضور وزیر کشور در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
آریا  11:40 -دوشنبه  06دی 1400
حضور وزیر کشور در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
شبستان  12:58 -دوشنبه  06دی 1400
بازدید وزیر کشور از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

رونمایی از روایت یک رویش
ایبنا  11:02 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ،آئین رونمایی از کتاب روایت یک رویش  ،عصر
یکشنبه پنجم دی ماه  1400در حاشیه نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد
دانشگاهی با حضور حمیدرضا طیبی؛ رئیس جهاددانشگاهی ،علی منتظری؛ رئیس
پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی ،جمال رحیمیان؛ معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی ،عبدالحسین
شاهوردی؛ رئیس پژوهشگاه رویان ،حامد علی اکبرزاده؛ رئیس سازمان انتشارات جهاددانشگاهی و ناصر ملایی؛
نویسنده کتاب ،برگزار شد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد
دانشگاهی بازدید کرد
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
پول نیوز  10:46 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی  ،مهندس
علی اوسط اکبری مقدم از نمایشگاه توانمندی ها و دستاورد های جهاد دانشگاهی بازدید
کرده و در غرفه جهاد دانشگاهی استان گیلان حضور پیدا کرد
 09سایت دیگر:
آوای رشت  10:49 -دوشنبه  06دی 1400
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی بازدید کرد
خبرگزاری برنا  10:50 -دوشنبه  06دی 1400
بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
شعاع مشرق  10:52 -دوشنبه  06دی 1400
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی بازدید کرد
ایده آل خبر  11:16 -دوشنبه  06دی 1400
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی بازدید کرد
گیل ابراز  11:26 -دوشنبه  06دی 1400
بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
گیلانستان  11:22 -دوشنبه  06دی 1400
در پی انتشار خبرهایی در فضای مجازی؛

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی بازدید کرد
شما نیوز  11:42 -دوشنبه  06دی 1400
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی بازدید کرد
خبر آنلاین  12:44 -دوشنبه  06دی 1400
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی بازدید کرد
اکونا پرس  12:54 -دوشنبه  06دی 1400
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی بازدید کرد
رصد اقتصادی  14:42 -دوشنبه  06دی 1400
بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
پایگاه خبری مناطق آزاد اقتصادی  14:42 -دوشنبه  06دی 1400
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی بازدید کرد
عصر کاسپین  14:52 -دوشنبه  06دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی بازدید کرد
اقتصاد آینده  14:46 -دوشنبه  06دی 1400
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی بازدید کرد
روزنامه نوآوران  15:49 -دوشنبه  06دی 1400
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی بازدید کرد
ایلنا  15:50 -دوشنبه  06دی 1400
بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
اقتصاد  16:45 - ۲0دوشنبه  06دی 1400
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاورد های جهاد دانشگاهی بازدید کرد
ندای گیلان  18:48 -دوشنبه  06دی 1400
بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
ایسنا  22:12 -دوشنبه  06دی 1400
بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
می رشت  09:02 -سه شنبه  02دی 1400
بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی

جدی :جهاد دانشگاهی می تواند در استفاده از تولیدات داخلی اعتماد سازی کند
ایسنا  10:41 -دوشنبه  06دی 1400
علی جدی در حاشیه بازدید از نمایشگاه بزرگ توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی
 1400که در مرکز نمایشگاهی بوستان گفت وگوی تهران در حال برگزاری است ،در گفت
وگو با ایسنا درباره عملکرد جهاد دانشگاهی طی  41سال گذشته اظهار کرد :عملکرد جهاد
دانشگاهی از بدو تاسیس تاکنون بسیار خوب بوده است و این نهاد روی موضوعات خوبی دست گذاشتند
 ۳سایت دیگر:
برخط نیوز  10:46 -دوشنبه  06دی 1400
جدی :جهاد دانشگاهی می تواند در استفاده از تولیدات داخلی اعتماد سازی کند
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
اطلاع نیوز  11:05 -دوشنبه  06دی 1400
جدی :جهاد دانشگاهی می تواند در استفاده از تولیدات داخلی اعتماد سازی کند
فکر شهر  11:10 -دوشنبه  06دی 1400
جدی :جهاد دانشگاهی می تواند در استفاده از تولیدات داخلی اعتماد سازی کند
اکو بورس  11:19 -دوشنبه  06دی 1400
جدی :جهاد دانشگاهی می تواند در استفاده از تولیدات داخلی اعتماد سازی کند
دانا  11:45 -دوشنبه  06دی 1400
جدی :جهاد دانشگاهی می تواند در استفاده از تولیدات داخلی اعتماد سازی کند
قدس آنلاین  12:08 -دوشنبه  06دی 1400
جدی:

جهاد دانشگاهی می تواند در استفاده از تولیدات داخلی اعتماد سازی کند
روزنامه بازار کار  14:12 -دوشنبه  06دی 1400
جدی:

جهاد دانشگاهی می تواند در استفاده از تولیدات داخلی اعتماد سازی کند
جهاد دانشگاهی کشور  18:48 -دوشنبه  06دی 1400
جهاد دانشگاهی می تواند در استفاده از تولیدات داخلی اعتماد سازی کند

صنایع خلاق نقطه اشتراک مهم معاونت علمی و جهاد دانشگاهی
سینا  10:49 -دوشنبه  06دی 1400
به گفته مدیر کل نوآوری و کسب و کار نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،توسعه صنایع خلاق با
رویکرد کسب و کارهای خانگی و فناوری های نرم نقطه همکاری مشترك معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری با جهاد دانشگاهی است
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مشکل ما تولید فناوری نیست بلکه فروش فناوری است
سینا  10:49 -دوشنبه  06دی 1400
به گفته رییس سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی ،مشکل ما تولید فناوری نیست بلکه فروش
فناوری است ،وقتی صحبت از محصولات ایرانی می شود کارفرماها پا را عقب می کشند و نمی خرند

تولید واکسن علیه بیماری ویبریوزیس ماهی در جهاد دانشگاهی
خبرگزاری صدا و سیما  09:20 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران،
مدیر گروه پژوهشی فرآورده های بیولوژیک دامی سازمان جهاد دانشگاهی تهران از آغاز
تست مزرعه واکسن بیماری ویبریوزیس برای ماهی سی باس خبر داد و گفت :تحقیقات
برای تولید این واکسن در گروه پژوهشی فرآورده های بیولوژیک دامی انجام و سپس نمونه برای آزمایش مزرعه
تولید شد
 0۲سایت دیگر:
برخط نیوز  09:28 -دوشنبه  06دی 1400
تولید واکسن بر علیه بیماری ویبریوزیس ماهی (سی باس) در سازمان جهاد دانشگاهی تهران
ایسنا  09:44 -دوشنبه  06دی 1400
/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /1400

تولید واکسن بیماری ویبریوزیس ماهی سی باس در سازمان جهاد دانشگاهی تهران
باشگاه خبرنگاران  10:11 -دوشنبه  06دی 1400
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تولید واکسن علیه بیماری ویبریوزیس ماهی
اکو بورس  10:49 -دوشنبه  06دی 1400
تولید واکسن بیماری ویبریوزیس ماهی سی باس در سازمان جهاد دانشگاهی تهران
مهرصبا  10:59 -دوشنبه  06دی 1400
تولید واکسن علیه بیماری ویبریوزیس ماهی
دانا  11:02 -دوشنبه  06دی 1400
تولید واکسن علیه بیماری ویبریوزیس ماهی سی باس در سازمان جهاد دانشگاهی تهران
ایران اکونومیست  12:42 -دوشنبه  06دی 1400
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400

تولید واکسن بیماری ویبریوزیس ماهی سی باس در سازمان جهاد دانشگاهی تهران
روزنامه بازار کار  12:42 -دوشنبه  06دی 1400
تولید واکسن بیماری ویبریوزیس ماهی سی باس در سازمان جهاد دانشگاهی تهران
ایرنا  14:48 -دوشنبه  06دی 1400
تولید واکسن بیماری ویبریوزیس ماهی سی باس در جهاد دانشگاهی تهران
بیان ما  15:44 -دوشنبه  06دی 1400
تولید واکسن علیه بیماری ویبریوزیس ماهی
شفا آنلاین  24:05 -دوشنبه  06دی 1400
تولید واکسن علیه بیماری ویبریوزیس ماهی
جهاد دانشگاهی کشور  08:44 -سه شنبه  02دی 1400
تولید واکسن علیه بیماری ویبریوزیس ماهی سی باس در سازمان جهاد دانشگاهی تهران

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

اهداکنندگان برتر نمونه های زیستی معرفی و تقدیر می شوند
ایسنا  02:49 -دوشنبه  06دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
دکتر رضا آذربایجانی ،معاون علمی و فنی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته
به جهاد دانشگاهی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به حضور این مرکز در (غرفه کشاورزی و
منابع طبیعی) نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی گفت :عمدتاً براساس
کاربردهایی که در حوزه های مختلف کشاورزی و پزشکی وجود دارد ،در دو بخش نمایشگاه شرکت کرده ایم
 ۳سایت دیگر:
برخط نیوز  02:52 -دوشنبه  06دی 1400
اهداکنندگان برتر نمونه های زیستی معرفی و تقدیر می شوند
دانا  08:42 -دوشنبه  06دی 1400
اهداکنندگان برتر نمونه های زیستی معرفی و تقدیر می شوند
اکو بورس  10:49 -دوشنبه  06دی 1400
اهداکنندگان برتر نمونه های زیستی معرفی و تقدیر می شوند

نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی آغاز به کار کرد
جهاد دانشگاهی کشور  02:12 -دوشنبه  06دی 1400
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستفا ،نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای
جهاد دانشگاهی صبح امروز با حضور آقای دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای
اسلامی و آقای دکتر طیبی ،رئیس جهاد دانشگاهی در بوستان گفتگو تهران افتتاح شد
 0سایت دیگر:
خبرگزاری دفاع مقدس  09:16 -دوشنبه  06دی 1400
تصاویر /افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
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/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

حاشیه نگاری روز نخست نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
ایسنا  06:52 -دوشنبه  06دی 1400
بنرهای راهنما از بزرگراه چمران و خیابان های اطراف ،شما را به سمت محلبرگزاری
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی هدایت می کردند
 0سایت دیگر:
دانا  08:41 -دوشنبه  06دی 1400
حاشیه نگاری روز نخست نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

تحول اقتصادی در گرو اصلاح ساختار ناکارآمد اجرایی است اقتصاد ایران
بازار آریا  19:42 -یکشنبه  05دی 1400
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر ،محمدباقر قالیباف ظهر امروز (یکشنبه  5دی ماه) در جریان بازدید
از نمایشگاه دستاورد های جهاد دانشگاهی اظهار داشت :بازدید امروز از این جنبه اهمیت داشت که بحث علمی
و فناورانه نقش زیادی در آن ایفا می کرد و نشان داد می توانیم به متخصصان داخلی در حوزه های مختلف
اعتماد و تکیه کنیم
 0سایت دیگر:
روزنامه جوان آنلاین  22:42 -یکشنبه  05دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
رئیس مجلس شورای اسلامی:

تحول اقتصادی در گرو اصلاح ساختار ناکارآمد اجرایی است

مهمترین تصاویر خبری  ۵دی  0011در قاب قلم دوربین
شبکه خبر  19:29 -یکشنبه  05دی 1400
تصاویر خبری از نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی ،نمایشگاه تلکام ،معارفه رئیس مرکز وکلای قوه
قضائیه ،جلسه مجلس شورای اسلامی ،نشست بررسی وضعیت آلودگی هوا ،نشست مدیریت بحران زلزله ،افتتاح
مناطق طرح های نفت خیز جنوب ،حراج اموال تملیکی و برخی عکس های خبری دیگر را در بسته قلم دوربین
 5دی  1400مشاهده کنید

افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی با حضور دکتر قالیباف
خانه ملت  18:44 -یکشنبه  05دی 1400
دکتر محمدباقر قالیباف امروز یکشنبه  5دی ماه در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای
جهاد دانشگاهی اظهار داشت :بازدید امروز از این جنبه اهمیت داشت که بحث علمی و
فناورانه نقش زیادی در آن ایفا می کرد و نشان داد می توانیم به متخصصان داخلی در
حوزه های مختلف اعتماد و تکیه کنیم
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
وزرای نفت و ارشاد از نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی بازدید می کنند
جهاد دانشگاهی کشور  18:29 -یکشنبه  05دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،دکتر جواد اوجی وزیر نفت و محمدمهدی
اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی فردا ،ششم دی ماه از نمایشگاه دستاوردهای
جهاددانشگاهی بازدید می کنند
 ۲سایت دیگر:
روزنامه بازار کار  24:02 -یکشنبه  05دی 1400
دوشنبه ششم دیماه؛

وزرای نفت و ارشاد از نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی بازدید می کنند
خبرگزاری دانشجو  09:42 -دوشنبه  06دی 1400
وزرای نفت و ارشاد امروز از نمایشگاه دستاورد های جهاد دانشگاهی بازدید می کنند

بازدید رئیس مجلس از غرفه دستاوردهای جهاددانشگاهی بوشهر
ایسنا  18:24 -یکشنبه  05دی 1400
جهاددانشگاهی استان بوشهر با ارائه دو طرح فناورانه ملی "دانش فنی تولید بچه ماهی
سی باس" و "تولید غذای آبزیان" از جمله جلبک ،روتیفر و آرتیمیا در بخش آبزیان و
حوزه "آموزش و مشاغل خانگی" و حوزه نفت و گاز در نمایشگاه دستاوردهای جهاد
دانشگاهی  1400حضور دارد
 0سایت دیگر:
باشگاه خبرنگاران  18:52 -یکشنبه  05دی 1400
بازدید رئیس مجلس از غرفه دستاورد های جهاددانشگاهی بوشهر
خبرگزاری دانشجو  09:41 -دوشنبه  06دی 1400
بازدید رئیس مجلس از غرفه دستاوردهای جهاد دانشگاهی بوشهر
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
ایران خبر  15:59 -دوشنبه  06دی 1400
تصاویر  /دومین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400
جهاد دانشگاهی کشور  12:48 -شنبه  11دی 1400
بازدید عضو هیات رییسه مجلس از نمایشگاه توانمندی و دستاوردهای جهاددانشگاهی

فیلم | نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی 0011
ایکنا  18:02 -یکشنبه  05دی 1400
کد ویدیو
دانلود  ...فیلم اصلی  ...خبرنگار و تدوینگر :زینب غفوریان  ...تصویربردار :حامد عبدلی  ...انتهای پیام

یک نمایشگاه؛ صدها افتخار ملی
ایکنا  18:01 -یکشنبه  05دی 1400
به گزارش خبرنگار ایکنا ،نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی 1400
امروز یک شنبه پنجم دی ماه با حضور محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس شورای اسلامی،
سیدحمیدرضا طیبی ،رئیس جهاددانشگاهی و سیدمحمدجواد شوشتری ،رئیس حوزه
ریاست مجلس شورای اسلامی در بوستان گفت وگو آغاز به کار کرد
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 14آذر تا 12دی ماه 1400

نماینده مجلس خبرگان :جهاد دانشگاهی باید شدیداً مورد حمایت حاکمیت باشد
ایسنا  12:52 -یکشنبه  05دی 1400
به گزارش ایسنا ،حجت الاسلام و المسلمین عسگر دیرباز نماینده مردم استان آذربایجان
غربی در مجلس خبرگان رهبری و رئیس کنونی دانشگاه قم در حاشیه بازدید از نمایشگاه
بزرگ توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  1400که در مرکز نمایشگاهی بوستان
گفت وگوی تهران در حال برگزاری است با بیان اینکه این نمایشگاه با شور و نشاط و نظم بسیار خوبی برگزار
شده است و من از این نمایشگاه بهره مند شدم  ،اظهار کرد :جهاد دانشگاهی به عنوان نهادی که مورد انقلاب
اسلامی است تاکنون عملکرد بسیار خوبی داشته است؛ این نهاد که به تدریج به عرصه های مختلف علمی
فناوری فرهنگی و قرآنی ورود پیدا کرده ،گام های خوبی برداشته است و ان شاءالله در آینده نیز جزو نهادهای
تاثیرگذار کشور باشد
 0سایت دیگر:
عصر خبر  18:12 -یکشنبه  05دی 1400
نماینده مجلس خبرگان :جهاد دانشگاهی باید شدیداً مورد حمایت حاکمیت باشد
آقای خبر  18:12 -یکشنبه  05دی 1400
نماینده مجلس خبرگان :جهاد دانشگاهی باید شدیداً مورد حمایت حاکمیت باشد
جهاد دانشگاهی کشور  19:41 -یکشنبه  05دی 1400
جهاددانشگاهی نهاد تاثیرگذار کشور /این نهاد باید تقویت شود
دانا  21:42 -یکشنبه  05دی 1400
نماینده مجلس خبرگان :جهاد دانشگاهی باید شدیداً مورد حمایت حاکمیت باشد

کیک فراسودمند عناب رونمایی شد
214

بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای

جهاددانشگاهی 1400

 14آذر تا 12دی ماه 1400
جهاد دانشگاهی کشور  12:49 -یکشنبه  05دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،مراسم رونمایی از کیک فراسودمند عناب (حاوی
آرد و شیره عناب) امروز ،پنجم دی ماه با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس
جهاددانشگاهی و طالبیان مدیرعامل شرکت نان قدس رضوی در محل برگزاری نمایشگاه
توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی واقع در بوستان گفتگوی تهران برگزار شد
 ۲سایت دیگر:
ایسنا  12:44 -دوشنبه  06دی 1400
در نخستین روز نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  1400صورت گرفت؛

رونمایی از محصول مشترك پژوهشکده علوم و فناوری موادغذایی جهاددانشگاهی و شرکت نان قدس رضوی
ایکنا  14:12 -دوشنبه  06دی 1400
رونمایی از محصول مشترك پژوهشکده علوم و فناوری موادغذایی جهاددانشگاهی و شرکت نان قدس رضوی

کتاب روایت یک رویش رونمایی شد
ایکنا  12:42 -یکشنبه  05دی 1400
به گزارش خبرنگار ایکنا؛ آئین رونمایی از کتاب روایت یک رویش دربردارنده گفتارهایی
درباره زیست جهادی مرحوم سعید کاظمی آشتیانی؛ بنیانگذار پژوهشگاه رویان ،امروز
یکشنبه  5دی ماه در نخستین روز از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای
جهاددانشگاهی ،با حضور سیدحمیدرضا طیبی ،رئیس جهاددانشگاهی ،جمال رحیمیان ،معاون فرهنگی
جهاددانشگاهی ،عبدالحسن شاهوردی ،رئیس پژوهشکده رویان جهاددانشگاهی و علی منتظری ،رئیس
پژوهشکد علوم بهداشتی جهاددانشگاهی در مجتمع نمایشگاهی بوستان گفت وگو برگزار شد
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بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای

جهاددانشگاهی 1400

 14آذر تا 12دی ماه 1400
افتتاح نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 0011
برخط نیوز  12:26 -یکشنبه  05دی 1400
منبع  :خبرگزاری ایسنا

فیلم  -بازدید رئیس مجلس از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
برخط نیوز  12:14 -یکشنبه  05دی 1400
دانلود ویدیو  ...منبع  :خبرگزاری ایسنا
 0سایت دیگر:
ایسنا  12:24 -یکشنبه  05دی 1400
افتتاح نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400

ویدئو  /بازدید رئیس مجلس از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
ایسنا  12:14 -یکشنبه  05دی 1400
تصویربردار و تدوینگر :جواد علیزاده
 0سایت دیگر:
آقای خبر  18:11 -یکشنبه  05دی 1400
ویدئو  /بازدید رئیس مجلس از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
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 14آذر تا 12دی ماه 1400

دو تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
منعقد شد
جهاد دانشگاهی کشور  12:02 -یکشنبه  05دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،در جهت تحقق اهداف متعالی نظام جمهوری
اسلامی ایران و با توجه به ضرورت توسعه همکاری ها تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی
و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی امروز  5دی ماه بین دکتر بابک نگاهداری
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی منعقد شد
 ۷سایت دیگر:
روزنامه بازار کار  24:12 -یکشنبه  05دی 1400
در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی 1400؛

دو تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منعقد شد
ایرنا  14:42 -دوشنبه  06دی 1400
امضای تفاهم نامه همکاری بین مرکز پژوهش های مجلس و جهاد دانشگاهی
رویداد ایران  14:42 -دوشنبه  06دی 1400
امضای تفاهم نامه همکاری بین مرکز پژوهش های مجلس و جهاد دانشگاهی
نصیر نیوز  14:41 -دوشنبه  06دی 1400
امضای تفاهم نامه همکاری بین مرکز پژوهش های مجلس و جهاد دانشگاهی
شبستان  15:00 -دوشنبه  06دی 1400
امضای تفاهم نامه همکاری بین مرکز پژوهش های مجلس و جهاد دانشگاهی
خبرگزاری برنا  15:42 -دوشنبه  06دی 1400
امضای تفاهم نامه همکاری بین مرکز پژوهش های مجلس و جهاد دانشگاهی
خانه ملت  16:41 -دوشنبه  06دی 1400
امضای تفاهم نامه همکاری بین مرکز پژوهش های مجلس و جهاد دانشگاهی
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 14آذر تا 12دی ماه 1400

رییس جهاد دانشگاهی :در برنامه هفتم توسعه کشور به توان داخلی توجه شود
ایرنا  12:02 -یکشنبه  05دی 1400
به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا ،حمیدرضا طیبی روز یکشنبه در حاشیه آیین
افتتاح ''نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی'' که با حضور محمدباقر
قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی برگزار شد ،افزود :تولید پیشرفته ترین فناوری ها
در ایران برای ما آسان شده است اما استفاده از این فناوری ها بسیار سخت است

همکاری مرکز پژوهش های مجلس و مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی
ایکنا  16:52 -یکشنبه  05دی 1400
به گزارش ایکنا ،در اولین روز از برگزاری نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای
جهاددانشگاهی  1400موافقت نامه همکاری مشترك بین مرکز پژوهش های مجلس
شورای اسلامی و مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی به امضای فاطمه عظیم زاده ،رئیس
مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی و علی فرهادی ،معاون پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی مرکز پژوهش
های مجلس شورای اسلامی رسید

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

212

بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای

جهاددانشگاهی 1400

 14آذر تا 12دی ماه 1400
رونمایی از یک محصول پژوهشکده علوم و فناوری موادغذایی
ایسنا  16:50 -یکشنبه  05دی 1400
به گزارش ایسنا ،طی مراسمی عصر امروز از "کیک عناب" محصول مشترك آستان قدس
رضوی و جهاد دانشگاهی رونمایی شد
 ۳سایت دیگر:
برخط نیوز  16:54 -یکشنبه  05دی 1400
رونمایی از یک محصول پژوهشکده علوم و فناوری موادغذایی
دانا  12:42 -یکشنبه  05دی 1400
رونمایی از یک محصول پژوهشکده علوم و فناوری موادغذایی
اگرو فود نیوز  09:54 -دوشنبه  06دی 1400
کیک عناب محصول جدید آستان قدس رضوی و پژوهشکده علوم و فناوری موادغذایی

قالیباف در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی:

تحول اقتصادی در گرو اصلاح ساختار ناکارامد اجرایی است /اداره کشور باید مسئله محور
باشد
خانه ملت  16:40 -یکشنبه  05دی 1400
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت  ،دکتر محمدباقر قالیباف ظهر امروز (یکشنبه 5
دی ماه) در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی اظهار داشت :بازدید
امروز از این جنبه اهمیت داشت که بحث علمی و فناورانه نقش زیادی در آن ایفا می کرد
و نشان داد می توانیم به متخصصان داخلی در حوزه های مختلف اعتماد و تکیه کنیم
 ۲۲سایت دیگر:
خبرگزاری صدا و سیما  12:05 -یکشنبه  05دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
تحول اقتصادی در گرو اصلاح ساختار ناکارآمد اجرایی
خبرگزاری فارس  12:46 -یکشنبه  05دی 1400
قالیباف :تحول اقتصادی در گرو اصلاح ساختار ناکارآمد اجرایی است
خبرگزاری تسنیم  12:42 -یکشنبه  05دی 1400
قالیباف :تحول اقتصادی در گرو اصلاح ساختار ناکارآمد اجرایی است
تحلیل بازار  12:48 -یکشنبه  05دی 1400
تحول اقتصادی در گرو اصلاح ساختار ناکارامد اجرایی است| اداره کشور باید مسئله محور باشد
برخط نیوز  12:41 -یکشنبه  05دی 1400
قالیباف :تحول اقتصادی وابسته به اصلاح ساختار ناکارآمد اجرایی است
خبرگزاری دفاع مقدس  12:50 -یکشنبه  05دی 1400
قالیباف در جریان بازدید از نمایشگاه دستاورد های جهاد دانشگاهی:

تحول اقتصادی در گرو اصلاح ساختار ناکارامد اجرایی است /اداره کشور باید مسئله محور باشد
الف  12:51 -یکشنبه  05دی 1400
شرط تحول اقتصادی از نظر قالیباف
ایسکانیوز  18:02 -یکشنبه  05دی 1400
قالیباف :سرمایه گذاری به سمت نهادهای غیردولتی هدایت شود
پرسون  18:02 -یکشنبه  05دی 1400
تحول اقتصادی در گرو اصلاح ساختار ناکارآمد اجرایی است
کارآفرینان اقتصاد  18:02 -یکشنبه  05دی 1400
قالیباف :تحول اقتصادی در گرو اصلاح ساختار ناکارآمد اجرایی است
پایگاه خبری گسترش  18:08 -یکشنبه  05دی 1400
قیمت خودرو
پایگاه خبری نوید تهران  18:12 -یکشنبه  05دی 1400
قالیباف در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی:

اداره کشور باید مسئله محور باشد
اقتصاد آنلاین  18:20 -یکشنبه  05دی 1400
سرمایه گذاری به سمت نهادهای غیردولتی هدایت شود
افکار نیوز  18:26 -یکشنبه  05دی 1400
رئیس مجلس:

تحول اقتصادی در گرو اصلاح ساختار ناکارآمد اجرایی است
خبرنامه دانشجویان ایران  18:29 -یکشنبه  05دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
تحول اقتصادی در گرو اصلاح ساختار ناکارآمد اجرایی است
سراج 18:42 - ۲0یکشنبه  05دی 1400
قالیباف:

تحول اقتصادی در گرو اصلاح ساختار ناکارآمد اجرایی است
بولتن نیوز  18:45 -یکشنبه  05دی 1400
قالیباف :تحول اقتصادی در گرو اصلاح ساختار ناکارآمد اجرایی است
شبکه خبر  19:01 -یکشنبه  05دی 1400
تحول اقتصادی در گرو اصلاح ساختار ناکارآمد اجرایی است
ایلنا  19:18 -یکشنبه  05دی 1400
قالیباف در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی:

تحول اقتصادی در گرو اصلاح ساختار ناکارامد اجرایی است /اداره کشور باید مسئله محور باشد
مجلس شورای اسلامی  12:04 -دوشنبه  06دی 1400
قالیباف در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی:

تحول اقتصادی در گرو اصلاح ساختار ناکارامد اجرایی است /اداره کشور باید مسئله محور باشد
موج رسا  15:22 -دوشنبه  06دی 1400
تحول اقتصادی در گرو اصلاح ساختار ناکارآمد اجرایی است
مشرق نیوز  20:46 -دوشنبه  06دی 1400
تاکید قالیباف بر لزوم تسریع در تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران پروانه ای

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

رونمایی از کتاب روایت یک رویش
ایسنا  16:29 -یکشنبه  05دی 1400
به گزارش ایسنا ،کتاب روایت یک رویش به قلم ناصر ملائی (از همکاران خبرگزاری
دانشجویان ایران ،ایسنا) عصر امروز و در حاشیه نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای
جهاد دانشگاهی رونمایی شد
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
 ۳سایت دیگر:
برخط نیوز  16:42 -یکشنبه  05دی 1400
رونمایی از کتاب روایت یک رویش
روزنامه بازار کار  24:12 -یکشنبه  05دی 1400
در اولین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی انجام شد؛

رونمایی از کتاب روایت یک رویش
جهاد دانشگاهی کشور  16:04 -دوشنبه  06دی 1400
رونمایی از کتاب روایت یک رویش

اعتماد به توان داخل با بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی/
سوق دادن مکانیزم سرمایه گذاری به سمت این نهاد
جهاد دانشگاهی کشور  16:22 -یکشنبه  05دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،مراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و
دستاوردهای جهاددانشگاهی امروز  5دی ماه با حضور دکتر محمدباقر قالیباف و دکتر
حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی برگزار شد و رییس مجلس شورای اسلامی پس از
بازدید از نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی ضمن قدردانی از تلاش های جهادگران این نهاد بیان کرد :از
ویژگی های مهم نمایشگاه می توان به بحث علمی و فن آورانه بودن آن در حوزه های مختلف اشاره کرد

جهاد دانشگاهی باید پیشران تحول در بخش های مختلف باشد
دانا  16:22 -یکشنبه  05دی 1400

221

بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای

جهاددانشگاهی 1400

 14آذر تا 12دی ماه 1400
به گزارش خبرگزاری دانا رییس مجلس شورای اسلامی عصر امروز در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای
جهاد دانشگاهی با تقدیر از خدمات انجام شده در جهاد دانشگاهی ،این نمایشگاه را یکی از جلوه های توانمندی
متخصصین داخلی برشمرد و افزود با تکیه بر نیروهای متخصص داخلی می توان مشکلات کشور را حل کرد

افتتاح نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی توسط رئیس مجلس
خبرگزاری صدا و سیما  16:14 -یکشنبه  05دی 1400
...

جهاددانشگاهی می تواند بسیاری از مأموریت های فناورانه و فرهنگی کشور را بر عهده گیرد
ایکنا  15:46 -یکشنبه  05دی 1400
به گزارش خبرنگار ایکنا ،سیدحمیدرضا طیبی ،رئیس جهاددانشگاهی ،امروز یکشنبه 5
دی ماه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی که در
بوستان گفت وگو برگزار شد به ایراد سخنرانی پرداخت و ضمن عرض خیرمقدم به
محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس شورای اسلامی گفت :توسعه فرهنگی و توسعه علم و فناورانه و آموزش های
مهارتی از زیرساخت های اساسی پیشرفت هر کشوری است
 ۲سایت دیگر:
جهاد دانشگاهی کشور  20:44 -یکشنبه  05دی 1400
وجود دانش پایه طراحی و ساخت سیستم رانش قطارهای سریع السیر در جهاددانشگاهی/توانایی این نهاد
برای برعهده گرفتن ماموریت های بسیار کلان علمی و فناورانه
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بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای

جهاددانشگاهی 1400

 14آذر تا 12دی ماه 1400
شورای عالی انقلاب فرهنگی  10:44 -دوشنبه  06دی 1400
دکتر طیبی مطرح کرد:

توانایی جهاد دانشگاهی برای برعهده گرفتن ماموریت های بسیار کلان علمی و فناورانه

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

آغاز همکاری مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و مرکز پژوهش های مجلس
ایسنا  15:45 -یکشنبه  05دی 1400
به گزارش ایسنا ،با توجه به نقش تاثیرگذار منابع اطلاعاتی در جهت توان افزایی مسئولان
و دسترسی و برخورداری از آخرین یافته های علمی به صورت تخصصی به منظور رفع
چالش ها و موانع فرارو در عرصه فعالیت های کاری و استفاده از ظرفیت های مشترك در
حوزه اطلاع رسانی و ایجاد بانک های اطلاعاتی ،تفاهم نامه همکاری مشترك بین مرکز پژوهش های مجلس
شورای اسلامی و مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ( )DTDمنعقد شد
 ۲سایت دیگر:
برخط نیوز  15:42 -یکشنبه  05دی 1400
شروع همکاری مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و مرکز پژوهش های مجلس
روزنامه بازار کار  24:02 -یکشنبه  05دی 1400
در حاشیه نخستین روز از برگزاری نمایشگاه

همکاری مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و مرکز پژوهش های مجلس رقم خورد

نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی  0011با رعایت شیوه نامه های بهداشتی
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
رادیو ایران  15:44 -یکشنبه  05دی 1400
به گزارش شبکه رادیویی ایران ،ابوالقاسم رییسی سخنگوی سخنگوی نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای
جهاددانشگاهی  1400در برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران گفت :در سالی که از سوی مقام معظم رهبری،
سال تولید ،پشتیبانی ها ،مانع زدایی ها نامگذاری شده است ،جهاد دانشگاهی به عنوان نهاد برخاسته از انقلاب
اسلامی از هر امکان ،فرصت و ابزاری برای تحقق تاکیدات رهبر معظم انقلاب ،استفاده می کند

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

امضای تفاهم نامه همکاری میان جهاد دانشگاهی و مرکز پژوهش های مجلس
ایسنا  15:44 -یکشنبه  05دی 1400
به گزارش ایسنا ،همزمان با نخستین روز برگزاری نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای
جهاد دانشگاهی  ،1400تفاهم نامه همکاری مشترك میان مرکز پژوهش های مجلس
شورای اسلامی و جهاد دانشگاهی به امضای دکتر بابک نگاه داری ،رییس مرکز پژوهش
های مجلس و دکتر حمیدرضا طیبی ،رییس جهاد دانشگاهی رسید
 ۵سایت دیگر:
برخط نیوز  15:45 -یکشنبه  05دی 1400
امضای تفاهم نامه همکاری میان جهاد دانشگاهی و مرکز پژوهش های مجلس
روزنامه بازار کار  16:02 -یکشنبه  05دی 1400
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400

امضای تفاهم نامه همکاری میان جهاد دانشگاهی و مرکز پژوهش های مجلس
دانا  16:02 -یکشنبه  05دی 1400
همزمان با برگزاری نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی صورت گرفت؛

امضای تفاهم نامه همکاری میان جهاد دانشگاهی و مرکز پژوهش های مجلس
ایران خبر  16:09 -یکشنبه  05دی 1400
امضای تفاهم نامه همکاری میان جهاد دانشگاهی و مرکز پژوهش های مجلس
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
ایکنا  16:46 -یکشنبه  05دی 1400
مرکز پژوهش های مجلس و جهاددانشگاهی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

دکتر طیبی :جهاددانشگاهی نهادی پیشتاز در عرصه توسعه فرهنگی ،فناوری ،آموزش و
مهارت است
دانا  15:42 -یکشنبه  05دی 1400
به گزارش خبرگزاری دانا ،دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی در افتتاحیه
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی  1400که به منظور معرفی و
آشنایی بیشتر مدیران اجرایی و صنایع بزرگ با توانمندی های این نهاد برپا شده ،ضمن
بیان این مطلب اظهار کرد :به تمامی افرادی که در این مراسم حضور دارند ،خیر مقدم می گویم
 ۳سایت دیگر:
روزنامه بازار کار  16:22 -یکشنبه  05دی 1400
طیبی در مراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400

جهاد دانشگاهی پیشتاز در عرصه توسعه فرهنگی ،فناوری ،آموزش و مهارت است
خبرگزاری تسنیم  16:54 -یکشنبه  05دی 1400
طیبی :جهاددانشگاهی نهادی پیشتاز در آموزش و مهارت آموزی است
ایسنا  02:52 -شنبه  11دی 1400
/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /1400

آغاز جهادی علمی در نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
کتاب روایت یک رویش ،گفتارهایی درباره زیست جهادی دکتر کاظمی آشتیانی
دانا  15:22 -یکشنبه  05دی 1400
به گزارش خبرگزاری دانا در نخستین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی از کتاب
روایت یک رویش گفتارهایی درباره زیست جهادی دکتر کاظمی آشتیانی رییس فقید
موسسه رویان رونمایی شد
 0سایت دیگر:
جهاد دانشگاهی کشور  12:15 -یکشنبه  12دی 1400
نشست حضوری-مجازی خلق ارزش از دانش برگزار می شود

قالیباف مطرح کرد:

توجه به سرمایه گذاری در توسعه علمی در برنامه هفتم توسعه
خبرگزاری مهر  15:10 -یکشنبه  05دی 1400
به گزارش خبرنگار مهر  ،محمد باقر قالیباف پیش از ظهر امروز از نمایشگاه توانمندی ها
و دستاوردهای جهاد دانشگاهی در محل بوستان گفتگو بازدید کرد
 0سایت دیگر:
شفقنا  15:29 -یکشنبه  05دی 1400
رییس مجلس :نقدینگی لجام گسیخته ای داریم
ایران خبر  16:19 -یکشنبه  05دی 1400
توجه به سرمایه گذاری در توسعه علمی در برنامه هفتم توسعه
قدس آنلاین  20:54 -یکشنبه  05دی 1400
قالیباف مطرح کرد:

توجه به سرمایه گذاری در توسعه علمی در برنامه هفتم توسعه
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
هشدار نیوز  02:44 -دوشنبه  06دی 1400
توجه به سرمایه گذاری در توسعه علمی در برنامه هفتم توسعه

پروژه های جهاددانشگاهی مسئله محور و براساس اولویت های کشور است
ایکنا  15:01 -یکشنبه  05دی 1400
به گزارش خبرنگار ایکنا ،محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس شورای اسلامی امروز ،پنجم
دی ماه ،نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی را افتتاح و از بخش های
مختلف آن بازدید کرد
 0سایت دیگر:
سراج 19:02 - ۲0یکشنبه  05دی 1400
محمدباقر قالیباف:

پروژه های جهاددانشگاهی مسئله محور و براساس اولویت های کشور است

فناورانه بودن ویژگی مهم دستاورد های جهاد دانشگاهی است
باشگاه خبرنگاران  14:55 -یکشنبه  05دی 1400
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان  ،ظهر امروز یک شنبه ( 5دی) نمایشگاه توانمندی ها
و دستاورد های جهاددانشگاهی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ،حمیدرضا طیبی
رئیس جهاد دانشگاهی کشور و جمعی دیگر از مسئولان جهاد دانشگاهی در حال برگزاری
است
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
 0سایت دیگر:
ایرنا  15:29 -یکشنبه  05دی 1400
قالیباف :جهاد دانشگاهی باید پیشران تحول در بخش های مختلف باشد
رویداد ایران  15:42 -یکشنبه  05دی 1400
قالیباف :جهاد دانشگاهی باید پیشران تحول در بخش های مختلف باشد
نصیر نیوز  16:20 -یکشنبه  05دی 1400
قالیباف :جهاد دانشگاهی باید پیشران تحول در بخش های مختلف باشد
خبرگزاری برنا  16:54 -یکشنبه  05دی 1400
رییس مجلس شورای اسلامی

جهاد دانشگاهی باید پیشران تحول در بخش های مختلف باشد

افتتاحیه نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی
ایکنا  14:52 -یکشنبه  05دی 1400
...

بازدید قالیباف از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی 0011
ایکنا  14:46 -یکشنبه  05دی 1400
به گزارش خبرنگار ایکنا ،محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس شورای اسلامی امروز یک شنبه
پنجم دی ماه با حضور در جمع جهادگران جهاددانشگاهی ضمن افتتاح نمایشگاه توانمندی
ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  1400از بخش های مختلف این نمایشگاه بازدید کرد
228
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 14آذر تا 12دی ماه 1400

قالیباف:

نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی نماد اطمینان به نیروی داخلی است
ایسنا  14:46 -یکشنبه  05دی 1400
به گزارش ایسنا ،محمدباقر قالیباف در جریان بازدید خود از نمایشگاه توانمندی ها و
دستاوردهای جهاد دانشگاهی در محل بوستان گفت وگو گفت :وظیفه دارم از عزیزانمان
در جهاد دانشگاهی تشکر کنم و به آنها خداقوت می گویم؛ در بازدید امروز یکی از ویژگی
های مهم بحث علمی و فناورانه بودن حوزه های مختلفی بود که مشاهده کردیم
 0۵سایت دیگر:
برخط نیوز  14:49 -یکشنبه  05دی 1400
وعده قالیباف برای توجه به سرمایه گذاری در حوزه توسعه علمی در برنامه هفتم
آخرین خبر  15:26 -یکشنبه  05دی 1400
وعده قالیباف برای توجه به سرمایه گذاری در حوزه توسعه علمی برنامه هفتم توسعه
نسیم خبر  15:22 -یکشنبه  05دی 1400
وعده قالیباف برای توجه به سرمایه گذاری در حوزه توسعه علمی در برنامه هفتم
دانا  15:42 -یکشنبه  05دی 1400
وعده قالیباف برای توجه به سرمایه گذاری در حوزه توسعه علمی در برنامه هفتم
با اقتصاد  15:42 -یکشنبه  05دی 1400
قالیباف :باید مکانیزم سرمایه گذاری را به بخش خصوصی سوق دهیم
دانا  15:45 -یکشنبه  05دی 1400
قالیباف:

سرمایه گذاری در حوزه توسعه علم در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار می گیرد
اعتدال  15:49 -یکشنبه  05دی 1400
وعده قالیباف برای توجه به سرمایه گذاری در حوزه توسعه علمی در برنامه هفتم
ملیت  15:52 -یکشنبه  05دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
وعده قالیباف برای توجه به سرمایه گذاری در حوزه توسعه علمی در برنامه هفتم
صدای ایران  15:52 -یکشنبه  05دی 1400
قالیباف :نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردها نمادی است که می شود با اطمینان به نیروی داخلی اتکا کرد
روزنامه بازار کار  16:12 -یکشنبه  05دی 1400
دکتر قالبیاف در مراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهیٰٰ

نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی نماد اتکاء و اطمینان به نیروی داخلی است
عصر خبر  16:12 -یکشنبه  05دی 1400
وعده قالیباف برای توجه به سرمایه گذاری در حوزه توسعه علمی در برنامه هفتم
پارسینه  12:44 -یکشنبه  05دی 1400
قالیباف :نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی نماد اطمینان به نیروی داخلی است
آفتاب نیوز  19:05 -یکشنبه  05دی 1400
وعده قالیباف برای توجه به سرمایه گذاری جهت تحول اقتصادی
شبکه اینترنتی آفتاب  19:46 -یکشنبه  05دی 1400
نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی نماد اطمینان به نیروی داخلی است
صدای رشت  21:44 -یکشنبه  05دی 1400
نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی نماد اطمینان به نیروی داخلی است

دقایقی پیش؛

رئیس مجلس نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی را افتتاح کرد
خانه ملت  14:44 -یکشنبه  05دی 1400
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ،دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای
اسلامی دقایقی پیش با حضور در محل دائمی نمایشگاه های بوستان گفت وگوی تهران،
نمایشگاه توانمندی و دستاوردهای علمی ،فرهنگی و پژوهشی جهاد دانشگاهی را افتتاح
کرد
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
 ۳سایت دیگر:
شبستان  14:04 -یکشنبه  05دی 1400
رئیس مجلس نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی را افتتاح کرد
تریبون  14:14 -یکشنبه  05دی 1400
دقایقی پیش؛

رئیس مجلس نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی را افتتاح کرد
تحلیل بازار  14:15 -یکشنبه  05دی 1400
رئیس مجلس نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی را افتتاح کرد
پانا  14:15 -یکشنبه  05دی 1400
رئیس مجلس نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی را افتتاح کرد
میزان  14:25 -یکشنبه  05دی 1400
رئیس مجلس نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی را افتتاح کرد
خبرگزاری صدا و سیما  14:54 -یکشنبه  05دی 1400
قالیباف نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی را افتتاح کرد
پایگاه خبری گسترش  15:12 -یکشنبه  05دی 1400
قیمت خودرو
دانا  15:42 -یکشنبه  05دی 1400
آغاز به کار نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی

با حضور رئیس مجلس ؛

نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی آغاز به کار کرد
خبرگزاری مهر  14:41 -یکشنبه  05دی 1400
به گزارش خبرنگار مهر  ،نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی امروز با
حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حمیدرضا طیبی رئیس جهاد
دانشگاهی در محل نمایشگاه بوستان گفتگو آغاز به کار کرد
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
 ۲سایت دیگر:
کیهان  22:18 -یکشنبه  05دی 1400
با حضور رئیس مجلس

نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی آغاز به کار کرد
مدیر اینفو  10:49 -دوشنبه  06دی 1400
آغاز به کار نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

طیبی :ما نهادی پیشتاز در عرصه توسعه فرهنگی ،فناوری ،آموزش و مهارت هستیم
ایسنا  12:59 -یکشنبه  05دی 1400
به گزارش ایسنا ،دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی در افتتاحیه نمایشگاه
توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی  1400که به منظور معرفی و آشنایی بیشتر
مدیران اجرایی و صنایع بزرگ با توانمندی های این نهاد برپا شده ،ضمن بیان این مطلب
اظهار کرد :به تمامی افرادی که در این مراسم حضور دارند ،خیر مقدم می گویم
 ۳سایت دیگر:
برخط نیوز  14:00 -یکشنبه  05دی 1400
افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی با حضور رییس مجلس
خبرگزاری برنا  16:12 -یکشنبه  05دی 1400
بازدید رییس مجلس از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
خبرگزاری مهر  16:22 -یکشنبه  05دی 1400
آیین افتتاحیه نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
هشدار نیوز  16:44 -یکشنبه  05دی 1400
آیین افتتاحیه نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
شبکه خبر  18:14 -یکشنبه  05دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
بازگشایی نمایشگاه توانمندی ها و دستاورد های جهاد دانشگاهی
ایرنا  18:24 -یکشنبه  05دی 1400
افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
دانا  19:42 -یکشنبه  05دی 1400
طیبی :ما نهادی پیشتاز در عرصه توسعه فرهنگی ،فناوری ،آموزش و مهارت هستیم
جهاد دانشگاهی کشور  14:14 -سه شنبه  02دی 1400
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در غرفه سازمان جهاد دانشگاهی تهران

رئیس مجلس نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی را افتتاح کرد
ایسنا  12:54 -یکشنبه  05دی 1400
به گزارش ایسنا ،محمد باقر قالیباف دقایقی قبل در محل نمایشگاه توانمندی ها و
دستاوردهای جهاد دانشگاهی در بوستان گفت وگو حضور یافت و به همراه حمیدرضا
طیبی رئیس جهاد دانشگاهی این نمایشگاه را افتتاح و از غرفه های مختلف آن بازدید کرد
 ۳سایت دیگر:
برخط نیوز  14:00 -یکشنبه  05دی 1400
رئیس مجلس نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی را افتتاح کرد
روز پلاس  14:08 -یکشنبه  05دی 1400
رئیس مجلس نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی را افتتاح کرد
پیام فوری  14:14 -یکشنبه  05دی 1400
رئیس مجلس نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی را افتتاح کرد
سلام نو  14:29 -یکشنبه  05دی 1400
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی توسط قالیباف افتتاح شد
پارسینه  14:41 -یکشنبه  05دی 1400
رئیس مجلس نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی را افتتاح کرد
صدای ایران  14:58 -یکشنبه  05دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی توسط قالیباف
اعتدال  14:59 -یکشنبه  05دی 1400
رئیس مجلس نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی را افتتاح کرد
ملیت  14:18 -یکشنبه  05دی 1400
رئیس مجلس نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی را افتتاح کرد

ویدئو  /آغاز به کار نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
ایسنا  12:44 -یکشنبه  05دی 1400
تصویربردار :جواد علیزاده  /تدوینگر :محمد جلایی
 0سایت دیگر:
برخط نیوز  12:48 -یکشنبه  05دی 1400
فیلم  -شروع به کار نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی

/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /0011

مصادیق عینی "ما می توانیم" در بوستان گفتگو
ایسنا  12:21 -یکشنبه  05دی 1400
به گزارش ایسنا ،غرفه های مختلف این نمایشگاه در دو سالن تهران و سالن گلستان مستقر
هستند  ...سالن گلستان نیز میزبان غرفه های خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
خبرگزاری بین المللی قران (ایکنا) ،خبرگزاری علم و فرهنگ (سیناپرس) ،دانشگاه علم و
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
فرهنگ ،دانشگاه علم و هنر ،سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی (مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان
ایران ،موسسه قرض الحسنه دانشجویان ایران ،مرکز ملی گفت و گو ،مناظره و آزاداندیشی دانشجویان ایران،
مرکز فرهنگی-دانشجویی امام ،ولایت فقیه و انقلاب اسلامی) ،موسسات آموزش عالی ،سازمان انتشارات جهاد
دانشگاهی ،آموزش های تخصصی نوین و مهارت های پیشرفته ،آموزش و کارآفرینی ،سازمان قرآنی دانشگاهیان
کشور ،مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) ،پارك علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی ،پارك علم
و فناوری البرز ،پارك علم و فناوری کرمانشاه ،تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان (مراکز رشد ،مراکز
نوآوری و شتابدهی) است
 ۲سایت دیگر:
برخط نیوز  12:21 -یکشنبه  05دی 1400
بررسی غرفه های نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400
آریا  14:02 -سه شنبه  02دی 1400
بازدیدمدیرکل شیلات استان مازندران ازنمایشگاه توانمندی ها ودستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400

آماده سازی نمایشگاه توانمندی های جهاددانشگاهی
ایکنا  24:12 -شنبه  04دی 1400
...

امیدآفرینی جهاد دانشگاهی با معرفی بیش از  ۳۵1محصول و خدمت
ایکنا  18:00 -شنبه  04دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
ابوالقاسم رئیسی ،مدیر کل روابط عمومی جهاددانشگاهی در گفت وگو با ایکنا ،با اشاره به
افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  1400که فردا یک شنبه
پنجم دی ماه با حضور محمد باقر قالیباف ،رئیس مجلس شورای اسلامی در بوستان گفت
وگو صورت می گیرد ،در خصوص اهداف برگزاری این نمایشگاه ،گفت :برگزاری این نمایشگاه در سال تولید؛
پشتیبانی ها ،مانع زدایی ها در فضای دو هزار متر مربعی ،با هدف نمایش آخرین فناوری ها و به روزترین
تولیدات در حوزه پژوهش و فناوری صورت می گیرد

حضور موثر جهاددانشگاهی خراسان رضوی در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای شاخص
نهاد جهاددانشگاهی
جهاد دانشگاهی کشور  16:22 -شنبه  04دی 1400
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی ،دکتر محمدعلی خلیلی
فر ،با بیان این مطلب  ...افزود :از محصولات پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی
جهاددانشگاهی خراسان رضوی که در این نمایشگاه ارائه می شوند ،پرمیکس جایگزین
چربی ،رنگهای طبیعی خوراکی و کیک عناب می باشند

نمایشگاه بزرگ توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  0011افتتاح می شود/روایتی از
نمای نزدیک با دستاوردهای این نهاد
جهاد دانشگاهی کشور  16:16 -شنبه  04دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،دکتر ابوالقاسم رئیسی مدیر کل روابط عمومی
جهاددانشگاهی ،در رابطه با نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
و زمان افتتاح آن گفت :نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  1400باهدف معرفی مهم ترین
دستاوردهای این نهاد در حوزه پژوهش و فناوری ،فرهنگ ،آموزش و کارآفرینی و تجاری سازی و اقتصاددانش
بنیان (یکشنبه  5دی ماه) با شعار باور توان ملی ،مدیریت جهادی ،نوآوری و حضور دکتر محمد باقر قالیباف
رییس مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسوولان کشوری در بوستان گفتگو افتتاح می شود
 0سایت دیگر:
روزنامه بازار کار  11:54 -یکشنبه  05دی 1400
با حضور دکتر قالییاف رییس مجلس شورای اسلامی؛

نمایشگاه بزرگ توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  1400افتتاح می شود
ایرنا  14:02 -یکشنبه  05دی 1400
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  1400آغاز بکار کرد
دانا  14:54 -یکشنبه  05دی 1400
با حضور رییس مجلس شورای اسلامی؛

نمایشگاه بزرگ توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  1400افتتاح می شود/روایتی از نمای نزدیک با
دستاوردهای این نهاد
شورای عالی انقلاب فرهنگی  14:42 -یکشنبه  05دی 1400
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  1400آغاز بکار کرد

رئیس سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی به ایبنا گفت؛

تاریخ شفاهی جهاد دانشگاهی تدوین می شود
ایبنا  15:29 -شنبه  04دی 1400
حامد علی اکبر زاده ،رئیس سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی در گفت و گو با خبرنگار
خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)  ،درباره رونمایی از کتاب روایت یک رویش(تاریخ شفاهی
جهاد دانشگاهی) بیان کرد :آئین رونمایی از کتاب روایت رویش یکشنبه( 5دی ماه) به
مناسبت آغاز نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی با حضور حمید رضا طیبی ،رئیس
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
جهاددانشگاهی ،جمال رحیمیان ،معاون فرهنگی جهاددانشگاهی و عبدالحسن شاهوردی ،رئیس پژوهشکده
رویان جهاددانشگاهی در مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو ،برگزار می شود

فردا نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  0011افتتاح می شود
ایکنا  14:05 -شنبه  04دی 1400
به گزارش ایکنا ،نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی با حضور محمدباقر
قالیباف ،رئیس مجلس شورای اسلامی و سیدحمیدرضا طیبی ،رئیس جهاددانشگاهی
افتتاح می شود
 ۳سایت دیگر:
ابنا  24:42 -شنبه  04دی 1400
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی  1400برگزار می شود
خبرگزاری اهل بیت  24:42 -شنبه  04دی 1400
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی  1400برگزار می شود
روزنامه بازار کار  14:44 -یکشنبه  05دی 1400
با حضور دکتر قالبیاف رئیس مجلس شورای اسلامی؛

نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی افتتاح شد

روایت یک رویش رونمایی می شود
ایسنا  12:01 -شنبه  04دی 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ،این مراسم
فردا (یکشنبه 5 ،دی ماه) از ساعت  14تا  16با حضور حمیدرضا طیبی ،رئیس جهاد
دانشگاهی ،جمال رحیمیان ،معاون فرهنگی جهاددانشگاهی و عبدالحسن شاهوردی،
رییس پژوهشکده رویان جهاددانشگاهی در مجتمع نمایشگاهی بوستان گفت وگو برگزار خواهد شد
 ۳سایت دیگر:
برخط نیوز  12:04 -شنبه  04دی 1400
(روایت یک رویش) رونمایی می شود
ایکنا  14:56 -شنبه  04دی 1400
روایت یک رویش رونمایی می شود
ایبنا  09:44 -یکشنبه  05دی 1400
روایت یک رویش رونمایی می شود

جهاد دانشگاهی بهترین محل حل علمی چالش های کشور است
جهاد دانشگاهی کشور  12:11 -پنجشنبه  02دی 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی حجت الاسلام ذکر در این دیدار
اظهار کرد :در جلسات مختلف حسب شناختی که از موفقیت های جهاد دانشگاهی
آذربایجان غربی و روحیه جوانان مومن ،متعهد و جهادی این مرز و بوم در آن نهاد سراغ
دارم جهاد دانشگاهی را بعنوان یک مرکز نوآور و ایده آفرین معرفی و ارجاع داده ام

روایت تحقق پیشرفت دانش بنیان در نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی 0011
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
ایسنا  21:42 -چهارشنبه  01دی 1400
به گزارش ایسنا ،این نمایشگاه به نوعی اعلام آمادگی به مدیران حوزه های مختلف اجرایی
در دولت است که جهاددانشگاهی به عنوان نهادی فرابخشی و یک بازوی دانش بنیان و
فناور می تواند با دریافت مأموریت در حل معضلات و مسائل کشور نقش آفرینی مناسبی
ایفا کند
 0سایت دیگر:
دانا  24:00 -چهارشنبه  01دی 1400
روایت تحقق پیشرفت دانش بنیان در نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی 1400

تیزر | نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی0011
ایکنا  12:12 -سه شنبه  40آذر 1400
کد ویدیو
دانلود  ...فیلم اصلی  ...انتهای پیام

معاون پژوهش جهاد دانشگاهی تهران در گفت وگو با ایرنا خبر داد:

برپایی نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی از  ۵دی/انجام هزار و  ۲11پروژه
ایرنا  10:29 -سه شنبه  40آذر 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
در خصوص برگزاری نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی  1400در
چهل و یکمین سالگرد تاسیس سازمان جهاد دانشگاهی افزود :این نمایشگاه از  5تا  9دی
ماه در محل بوستان گفتگو برگزار می شود و جهاد دانشگاهی تهران نیز دستاوردهای خود
را در حوزه های فنی و مهندسی بخش شیمی ،متالوژی ،مکانیک و در حوزه کشاورزی بخش آبزی پروری در
معرض دید عموم قرار می دهد

عرضه دستاوردهای حوزه شیمی ،متالورژی ،مکانیک ،کشاورزی و آبزی پروری جهاد تهران
در نمایشگاه0011
ایسنا  08:44 -دوشنبه  29آذر 1400
وی ساخت کریستالیزاتور با صفحات تخت مورد استفاده در ریخته گری پیوسته صنایع
فولاد را از دیگر دستاوردهای پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران دانست و خاطرنشان
کرد :همچنین پژوهشگران جهاد تهران موفق شده اند انواع آلیاژهای فلزی خاص شامل
آلیاژهای پایه مس و پایه فولاد ،آلیاژهای مغناطیسی ،آلیاژهای مقاوم به حرارت و ویژه را تولید کنند
 0سایت دیگر:
دانا  10:59 -دوشنبه  29آذر 1400
عرضه دستاوردهای حوزه شیمی ،متالورژی ،مکانیک ،کشاورزی و آبزی پروری جهاد تهران در نمایشگاه1400
تابش کوثر  11:40 -دوشنبه  29آذر 1400
عرضه دستاوردهای حوزه شیمی ،متالورژی ،مکانیک ،کشاورزی و آبزی پروری جهاد تهران در نمایشگاه1400
جهاد دانشگاهی کشور  15:42 -دوشنبه  29آذر 1400
عرضه دستاوردهای حوزه های شیمی ،متالورژی ،مکانیک ،کشاورزی و آبزی پروری جهاد تهران در نمایشگاه
1400
خبرگزاری صدا و سیما  14:45 -سه شنبه  40آذر 1400
توانمندی های جهاد تهران در نمایشگاه 1400
آریا  14:52 -سه شنبه  40آذر 1400
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جهاددانشگاهی 1400

 14آذر تا 12دی ماه 1400
توانمندی های جهاد تهران در نمایشگاه 1400
خبرنامه دانشجویان ایران  12:09 -چهارشنبه  01دی 1400
دستاوردهای پژوهشی جهاددانشگاهی در نمایشگاه  1400ارائه می شود

حضور فعال سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در نهمین دوره نمایشگاه تجهیزات و
مواد آزمایشگاهی ایران ساخت
جهاد دانشگاهی کشور  11:21 -چهارشنبه  24آذر 1400
سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف با حضور در نهمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد
آزمایشگاهی ایران ساخت ،دستاوردهای پژوهشی و محصولات و خدمات این سازمان در
زمینه ی فناوری خلأبالا ،اپتیک و میکروالکترونیک را در معرض دید مخاطبان این نمایشگاه
قرار داده است

رونمایی از پوستر نمایشگاه ارایه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی / 0011روایت
تحقق پیشرفت دانش بنیان از نمایی نزدیک
جهاد دانشگاهی کشور  08:20 -سه شنبه  24آذر 1400
پوستر نمایشگاه ارایه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  1400که باهدف معرفی
مهم ترین دستاوردهای این نهاد در حوزه پژوهش و فناوری ،فرهنگ ،آموزش و کارآفرینی
و تجاری سازی و اقتصاددانش بنیان برگزار می شود ،امروز ( یکشنبه  14آذرماه) رونمایی
شد
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جهاددانشگاهی 1400

 14آذر تا 12دی ماه 1400
 0سایت دیگر:
سینا  10:12 -دوشنبه  06دی 1400
روایتی از نخستین روز نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی 1400

تیزر | نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
ایکنا  12:51 -دوشنبه  22آذر 1400
کد ویدیو
دانلود  ...فیلم اصلی  ...انتهای پیام

حضور فعال سازمان جهاد دانشگاهی تهران در نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای جهاد
دانشگاهی
جهاد دانشگاهی کشور  09:54 -دوشنبه  22آذر 1400
...

اعلام آمادگی جهاد دانشگاهی برای حل چالش های کشور
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
خبرگزاری فارس  08:00 -یکشنبه  21آذر 1400
محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی و در گفت وگو با خبرنگار
گروه دانشگاه خبرگزاری فارس با بیان اینکه نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای
جهاددانشگاهی  5 1400تا  9دی ماه در بوستان گفتگو برگزار می شود ،گفت :این
نمایشگاه در حوزه های پژوهش و فناوری ،آموزش و کارآفرینی ،فرهنگی و تجاری سازی تحقیقات
جهاددانشگاهی برگزار می شود
 0سایت دیگر:
روزنامه بازار کار  09:00 -یکشنبه  21آذر 1400
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی مطرح کرد

اعلام آمادگی جهاد دانشگاهی برای حل چالش های کشور
خبرگزاری صدا و سیما  10:05 -یکشنبه  21آذر 1400
روایت توانمندی ها و دستاورد های جهاددانشگاهی در نمایشگاه 1400
ایسنا  12:42 -یکشنبه  21آذر 1400
روایت توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی در نمایشگاه 1400
برخط نیوز  12:41 -یکشنبه  21آذر 1400
روایت توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی در نمایشگاه 1400
خبرگزاری دانشجو  14:42 -یکشنبه  21آذر 1400
نمایشگاه توانمندی ها و دستاورد های جهاد دانشگاهی دی ماه برگزار می شود
جهاد دانشگاهی کشور  15:21 -یکشنبه  21آذر 1400
روایت توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی در نمایشگاه  5 /1400روز با این نهاد در بوستان گفتگو

تشریح دستاوردهای پژوهشی جامعۀالمصطفی(ص)العالمیۀ خراسان در عرصه بین الملل
ایکنا  20:52 -چهارشنبه  12آذر 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
صالح بیان کرد :یکی از فعالیت های نمایندگی جامعةالمصطفی(ص) در هفته پژوهش
برگزاری نمایشگاهی در این راستاست که در این نمایشگاه تولیدات خود را اعم از تألیفات
و ترجمه ها ،تألیفات و طلاب نشریات نمایندگی ،علمی تخصصی ،نمایه های با ارزشی از
فعالیت های پژوهشی این نهاد را نیز به نمایش قرار خواهیم داد و با توجه به اینکه  15انجمن علمی داریم که
خواهران و برادران متناسب با رشته های تحصیلی خود این انجمن ها را تشکیل داده اند که برخی از این
انجمن ها ملیتی هستند و برخی نیز فراملیتی هستند ،از این رو غرفه ویژه ای را برای این انجمن های علمی
نیز قرار خواهیم داد

تبیین اهداف نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  / 0011رونمایی از
دستاوردهای جدید واحدهای سازمانی در این نمایشگاه
جهاد دانشگاهی کشور  12:09 -چهارشنبه  12آذر 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،نشست هماهنگی و تبیین نمایشگاه توانمندی
ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  1400صبح امروز  12آذرماه در سالن جلسات دفتر
مرکزی این نهاد به صورت حضوری و مجازی با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس
جهاددانشگاهی ،دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری و مدیر نمایشگاه ،دکتر مهدی باصولی
معاون پشتیبانی و مدیریت منابع ،دکتر عیسی علیزاده سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس ،مهندس
علیرضا زجاجی مدیرکل حوزه ریاست ،دکتر بهروز بادکو معاون رییس و رییس سازمان تجاری سازی فناوری
و اقتصاد دانش بنیان ،عبدالرضا حاجیلری مدیر راهبری و پژوهش و ارتباط مجازی با روسای واحدهای سازمانی
این نهاد ،به منظور تبیین اهداف نمایشگاه برگزار شد
 0سایت دیگر:
ایسنا  14:14 -چهارشنبه  12آذر 1400
در نشستی با حضور رییس جهاددانشگاهی انجام گرفت؛

تبیین اهداف نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی / 1400رونمایی از دستاوردهای جدید
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 14آذر تا 12دی ماه 1400

رونمایی از پوستر نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی / 0011روایت تحقق
پیشرفت دانش بنیان از نمایی نزدیک
جهاد دانشگاهی کشور  14:21 -یکشنبه  14آذر 1400
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ،در سالی که از جانب رهبر انقلاب به عنوان تولید،
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نام گذاری شده است ،نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای
جهاددانشگاهی  1400باهدف معرفی مهم ترین دستاوردهای این نهاد در حوزه پژوهش و
فناوری ،فرهنگ ،آموزش و کارآفرینی و تجاری سازی و اقتصاددانش بنیان 5 ،تا  9دی ماه به صورت تخصصی
برای مدیران و متخصصان در تهران ،مرکز نمایشگاهی بوستان گفتگو برگزار می شود
 0۲سایت دیگر:
خبرگزاری صدا و سیما  12:55 -یکشنبه  14آذر 1400
رونمایی از پوستر نمایشگاه توانمندی ها و دستاورد های جهاددانشگاهی1400
ایکنا  18:02 -یکشنبه  14آذر 1400
پوستر نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  1400رونمایی شد
ایسنا  19:04 -یکشنبه  14آذر 1400
نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400؛ روایتی از باور توان ملی و تکیه بر مدیریت جهادی
برخط نیوز  19:08 -یکشنبه  14آذر 1400
نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400؛ روایتی از باور توان ملی و تکیه بر مدیریت جهادی
ایرنا  20:05 -یکشنبه  14آذر 1400
 5تا  9دیماه سالجاری؛

نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی برپا می شود
دانا  09:12 -دوشنبه  15آذر 1400
رونمایی از پوستر نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی1400
آریا  14:29 -دوشنبه  15آذر 1400
رونمایی از پوستر نمایشگاه توانمندی ها و دستاورد های جهاددانشگاهی1400
روزنامه بازار کار  11:22 -چهارشنبه  12آذر 1400
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 14آذر تا 12دی ماه 1400
روایت تحقق پیشرفت دانش بنیان از نمایی نزدیک

رونمایی از پوستر نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی1400
سینا  14:16 -سه شنبه  40آذر 1400
تیزر نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی1400
خبرگزاری دانشجو  11:45 -یکشنبه  05دی 1400
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی  1400در مرکز نمایشگاهی بوستان گفتگو برپا می شود
خبرگزاری تسنیم  14:51 -یکشنبه  05دی 1400
برپایی نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی در بوستان گفتگو
حوزه  20:40 -جمعه  10دی 1400
بازدید مدیر حوزه علمیه تهران از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی
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 14آذر تا 12دی ماه 1400

ابر کلمات

در این نمودار ،کلمات کلیدی موجود در خبرهای این گزارش را میبینید .کلماتی که بیشتر تکرار شده باشند با اندازه بزرگتری نمایش
داده میشوند.

248
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 14آذر تا 12دی ماه 1400

سایتهای منتشر کننده خبر
در شکل زیر ،سایتهایی که خبرهای بیشتری داشتهاند بزرگتر نشان داده شدهاند.
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 14آذر تا 12دی ماه 1400

نمودار نسبت سایت هایی که بیشترین بازنشر خبر را داشته اند

نمودار زیر بیشترین سایتهایی که در خبرهای این بولتن بازنشر کننده بودهاند را نشان میدهد.

در جدول زیر ،هر ردیف مشخص میکند که هر سایت چه تعداد «خبر بازنشری» داشته است و در مجموع چندبار بازدید شدهاند.

اسم سایت

تعداد اخبار

خبرهای بازنشری

برخط نیوز

۱۰

۹۳

دانا

۴

۷۷

جهاد دانشگاهی کشور

۵۹

۵۵

روزنامه بازار کار

۱۴

۴۹

خبرگزاری دانشجویان ایران

۱۳۱

۲۳
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 14آذر تا 12دی ماه 1400

سایت های بازنشر کننده خبر

در نمودار زیر ،سایتهایی که خبرهای بیشتری داشتهاند با دایرههای بزرگتر نشان داده شدهاند.
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