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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی بار نمایشگاه توانمندیبولتن بازنشر اخ

   1400دی ماه 12آذر تا  14   1400
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 به نام خدا

 مقدمه:

 شده است، ینام گذار «هاییو مانع زدا هایبانیپشت د،یتول»که از جانب رهبر انقلاب به عنوان یدر سال

 نیا یدستاوردها نیترمهم یبا هدف معرف 1400 یجهاددانشگاه یو دستاوردها هایتوانمند هیارا شگاهینما

 9تا  5، انیبنو اقتصاددانش یساز یو تجار ینیو کارآفرفرهنگ، آموزش  ،یپژوهش و فناور نهاد در حوزه

 برگزار شد. بوستان گفتگو یشگاهیمرکز نمادی ماه در تهران، 

نهاد برخاسته از  کیچگونه  داد کهنشان  کینزد یاز نما یتیروابا ، 1400 یجهاددانشگاه بزرگ شگاهینما

مربوط به خود را با  یخانه ها ان،ینش بنکشور و تحقق اقتصاد دا شرفتیدر جدول پ یبطن انقلاب اسلام

 .پُرکرده است شیها یدستاوردها و توانمند

های نوآورانه جهاددانشگاهی با باور توان ملی و تکیه بر با هدف روایت دستاوردها و توانمندی شگاهینمااین 

ها و دیبه منظور معرفی و آشنایی بیشتر مدیران اجرایی و صنایع بزرگ با توانمنمدیریت جهادی 

 های مختلف دولتی و غیر دولتی مرتبطو توسعه همکاری های مشترك با سازمان این نهاددستاوردهای 

 برگزار شد.

پس از برگزاری این نمایشگاه سعی شد در این بولتن خبرهای نمایشگاه که توسط رسانه ها پیرامون 

خبر در این بولتن درج شده که حداقل  484اند منتشر شود. در همین راستا نمایشگاه تولید و بازنشر شده

 اند.خبر حداقل یکبار بازنشر داشته 222

جهاددانشگاهی، حضور وزیرنفت و  یها و دستاوردها یتوانمند شگاهیاز پوستر نما ییرونمادر میان اخبار هم 

یرگذارترین جزء تاث یبا جهاد دانشگاه یاتم یسازمان انرژامضای چندین تفاهم نامه با این نهاد و همکاری 

 خبرها هستند.

در نمایشگاه حضور داشتند  (به همراه بازارکار و سیناپرسایکنا  ،خبرگزاری ایسنا) دانشگاهیهای جهادرسانه

صدا  ها نیز خبرگزاریسایر رسانهمیان کردند. در ها منتشر ن خبرهای بیشتر نسبت به سایر رسانهآو به طبع 

 و ایرنا خبرها و بازنشر خبری بیشتری داشتند. و سیما
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 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

 1400دی  12یکشنبه  12:42 - ایسنا

خراسان  دانشگاهی جهادغلامرضا اسماعیل جاوید در گفت وگو با ایسنا، در خصوص نقش 

خراسان رضوی یکی از  دانشگاهی جهادرضوی در تولیدات علمی، اظهار کرد: سازمان 

م وبسیار پیشرو در حوزه پزشکی، فنی و مهندسی، کشاورزی و عل دانشگاهی جهادمراکز 

 انسانی است

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 از ارائه محصولات تجاری سازی شده تا دستاوردهای حوزه علوم انسانی

 1400دی  12یکشنبه  08:50 - ایسنا

با هدف معرفی و آشنایی  1400 دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاه

بیشتر مدیران اجرایی و صنایع بزرگ با توانمندی این نهاد، از پنجم تا نهم دی در تهران 

 برگزار شد

https://www.isna.ir/news/1400101208513/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://www.isna.ir/news/1400101208149/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 لابی حوزه فرهنگ + صوتدرگیری کشور در جنگ شناختی و ادراکی؛ ضرورت بازسازی انق

 1400دی  12یکشنبه  08:15 - ایکنا

همشهری، در گفت وگو با ایکنا در جریان بازدید از عبدالله گنجی، مدیر عامل مؤسسه 

درباره چرایی تأکید رهبر معظم  جهاددانشگاهیدستاوردها و توانمندی های  نمایشگاه

انقلاب بر ضرورت بازسازی انقلابی در ساختار فرهنگی و رسانه ای کشور گفت: همه حوزه 

اص تأکید بر این بازسازی در حوزه فرهنگی به های مدیریتی کشور نیاز به این بازسازی دارد اما به طور خ

 خاطر تعدد مراکز فرهنگی و هم افزا نبودن آنها در کنار یکدیگر و مشخص نبودن خروجی این مراکز است

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 استان مرکزی از نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی دست پُر بازگشت

 1400دی  12یکشنبه  08:02 - ایسنا

توانمندی های خود را در عرصه های متعددی به نمایش  نمایشگاهدر این  جهاددانشگاهی

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

  ت دیگر:سای ۲

 1400دی  12یکشنبه  08:09 - برخط نیوز

 وردهای جهاددانشگاهیحضور پرثمر استان مرکزی در نمایشگاه دستا

 1400دی  12یکشنبه  15:04 - دانا

 استان مرکزی از نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی دست پُر بازگشت

https://iqna.ir/fa/news/4025211/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B5%D9%88%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400101208105/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/164109822375/the-fruitful-presence-of-markazi-province-in-the-exhibition-of-jihad-e-daneshgahi-achievements
http://danakhabar.com/fa/news/1268063/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%8F%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 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

 1400دی  12یکشنبه  02:14 - ایسنا

به گزارش ایسنا، دکتر سید مجید تولیت، رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران 

توانمندی ها و  نمایشگاهنیز در جریان بازدید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از 

وری و توسعه فناتأکید کرد: با پیشرفت روزافزون علم ژنتیک  دانشگاهی جهاددستاوردهای 

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 

 ستهای متناسب جهت تحقق برنامه های اجرایی و عملیاتی ا

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  12یکشنبه  02:15 - برخط نیوز

 ه گذاری استراتژیک برای نظام سلامت استمنابع ژنتیکی بیماری های خاص، سرمای

 1400دی  12یکشنبه  10:54 - پایداری ملی )پدافند غیر عامل(

 مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستیتقویت منابع ژنتیکی بیماریهای خاص در 

 

 رئیس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی:

نمایشگاه جهاددانشگاهی، تبلوری از غرور علمی جهادی جهادگران دانشگاهی را به نمایش 

 گذاشت

 1400دی  11شنبه  12:45 - ایسنا

https://www.isna.ir/news/1400101208086/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://www.barkhat.news/technology/164109498379/the-genetic-resources-of-specific-diseases-are-a-strategic-investment-for-the-health-system
http://paydarymelli.ir/fa/news/68246/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400101107906/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

به  نمایشگاهبه گزارش ایسنا؛ دکتر امین رستم زاده در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد:این 

در عرصه های مختلف فرهنگی، علمی،  جهاددانشگاهیسال تلاش و فعالیت  41خوبی 

 دپژوهشی، آموزشی و اشتغال را در معرض دید مسئولان و بازدیدکنندگان قرار دا

 

 "نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی"دست پُر پارک علم و فناوری کرمانشاه از 

 1400دی  11شنبه  12:24 - اایسن

در حوزه های فنی مهندسی)نفت  دانشگاهی جهادآخرین دستاوردهای  نمایشگاهدر این 

، محیط زیست، آب(، پزشکی TCI ،TIو گاز، پتروشیمی و انرژی، حمل و نقل ریلی، 

)سلول های بنیادی، بانک های زیستی، داروهای گیاهی، درمان ناباروری، درمان سرطان(، 

ورزی )بیوتکنولوژی، علوم و فناوری مواد غذایی، دام و طیور، آبزی پروری، گیاهان دارویی( و علوم انسانی، کشا

 اجتماعی و هنر عرضه شد

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  11شنبه  12:22 - برخط نیوز

 "نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی"دست پُر پارك علم و فناوری کرمانشاه از 

 1400دی  11شنبه  18:48 - آقای خبر

 ”نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی“دست پُر پارك علم و فناوری کرمانشاه از 

 1400دی  11شنبه  24:06 - دانا

 "نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی"دست پُر پارك علم و فناوری کرمانشاه از 

 

 0011بازدید مدیرکل مرکز خدمات استان تهران از نمایشگاه جهاد دانشگاهی 

 1400دی  11شنبه  14:44 - مرکز خدمات حوزه های علمیه

https://www.isna.ir/news/1400101107900/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/164104524449/kermanshah-science-and-technology-park-is-full-of-exhibition-of-jihad-university-achievements
https://aghayekhabar.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%8F%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86/
http://danakhabar.com/fa/news/1268037/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%8F%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://csis.ir/news/46753-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-1400.html
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

به گزارش روابط عمومی مرکز خدمات حوزه های علمیه استان تهران، حجج اسلام اکبری مدیرکل و ابراهیمی 

 بازدید کردند 1400جهاد دانشگاهی نمایشگاهمعاون معیشت و فرهنگی این مرکز از 

 

 آصفری:

استان مرکزی برای تولید محصولات دانش بنیان استفاده جهاد دانشگاهی از ظرفیت صنعتی 

 کند

 1400دی  11شنبه  14:26 - ایسنا

 دستاوردهای نمایشگاهمحمدحسن آصفری در گفت وگو با ایسنا با اشاره به بازدید خود از 

با بیان اینکه کار جهادی با روحیه انقلابی شالوده فعالیت های  دانشگاهی جهاد

است، تصریح کرد: تولیدات جهادی این نهاد انقلابی در عرصه های مختلف  جهاددانشگاهی

 کشور شده است منجر به رفع نیازهای

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  11شنبه  14:22 - برخط نیوز

 از ظرفیت صنعتی استان مرکزی برای تولید محصولات دانش بنیان استفاده کندجهاد دانشگاهی 

 1400دی  11شنبه  15:44 - دانا

 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

 ندکاریابی ها به پیشخوان تخصصی وزارت کار تبدیل می شو

https://www.isna.ir/news/1400101107720/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.barkhat.news/political/164103457410/university-jihad-to-use-the-industrial-capacity-of-markazi-province-to-produce-knowledge-based-products
http://danakhabar.com/fa/news/1267981/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  11شنبه  14:04 - روزنامه بازار کار

 

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در این گفتگوی 

با اشاره به دغدغه  هیدانشگا جهاددستاوردهای  نمایشگاهاختصاصی با بازارکار در جریان 

کاریابی ها در زیست بوم اشتعال گفت: سامانه ای که در دست طراحی است، تمام دغدغه کاریابی ها را برطرف 

 می کند

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 نگاه اجمالی به نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  11شنبه  14:52 - ایسنا

لغایت  5از تاریخ  دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهبه گزارش ایسنا، 

 در مرکز نمایشگاهی بوستان گفتگو برگزار شد 1400دی ماه  9

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  11شنبه  14:00 - برخط نیوز

 نگاه اجمالی به نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  11شنبه  15:21 - دانا

 نگاه اجمالی به نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 

 نماینده مردم لار، گراش و اوز در مجلس:

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350478/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400101107657/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/164103282387/an-overview-of-the-exhibition-of-the-capabilities-and-achievements-of-the-university-jihad
http://danakhabar.com/fa/news/1267971/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 لزوم حمایت از دستاوردهای جهاددانشگاهی

 1400دی  11شنبه  12:54 - ایسنا

علیرغم اینکه تنها بخشی از توان و  ،جهاددانشگاهیروزه دستاوردهای  5 نمایشگاه

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، 

سین واداشت و متخصصان حوزه های مختلف و مسئولان ارشد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به تح

 به عنوان جهاددانشگاهیاین امید را ایجاد کرد که از این پس شاهد نگاه های عمیق و مهربان تری نسبت به 

 نهادی برخاسته از بطن انقلاب و نظام اسلامی با توانی گسترده، باشیم

  سایت دیگر: 0

 1400دی  11شنبه  14:44 - جهاد دانشگاهی کشور

 از دستاوردهای جهاددانشگاهیلزوم حمایت 

 

 حامی سازمان دانشجویان هستیم

 1400دی  11شنبه  12:21 - جهاد دانشگاهی کشور

 دانشگاهی جهاددستاوردها و توانمندی های  نمایشگاهزهره الهیان در حاشیه بازدید از 

و به ویژه  دانشگاهی جهادافزود: آن کاری که از دست ما بر بیاید در تعامل با  1400

 سازمان دانشجویان، انجام خواهیم داد

 

https://www.isna.ir/news/1400101107565/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://fars.acecr.ac.ir/fa/news/40023/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://isojd.ac.ir/fa/news/2786/%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

اه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی؛ معاون علمی و فناوری رییس در نمایشگ

 جمهور از غرفه پارک علم و فناوری کرمانشاه بازدید کرد

 1400دی  11شنبه  11:21 - جهاد دانشگاهی کشور

/ قدردانی از همکاری های همه جانبه جهاددانشگاهیافزایش متقاضیان خرید محصولات 

ن علمی و ، دکتر سورنا ستاری معاوجهاددانشگاهیاین نهاد ... به گزارش روابط عمومی 

دی ماه با همراهی دکتر حمیدرضا طیبی رییس  9فناوری رییس جمهور امروز 

بازدید و ضمن قدردانی از تلاش  1400 جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهاز  جهاددانشگاهی

 هستم نشگاهیجهادداهای جهادگران این نهاد بیان کرد: خوشحالم که بار دیگر در خدمت عزیزان و جهادگران 

 

 روزهای متفاوت بوستان گفت وگو/ از اثربخشی تا آینده پژوهی

 1400دی  11شنبه  09:22 - ایسنا

وزه های فعالیت این بود که غرفه های آن بر اساس ح نمایشگاهیکی از بهترین مزیت های 

 های نمایشگاهو فعالیت های گزین هر حوزه برگزار شده بود، نه بر اساس  جهاددانشگاهی

معمول که هر استان یک غرفه دارد، هرچند واحدهای موفق در زمینه های فناوری نیز 

 ی تواند چراغغرفه هایی داشتند که با توجه به بازدید روسای واحدها و جهادگران دانشگاهی، این فعالیت ها م

 راهی برای فعالیت واحدهای دیگر هم باشد

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 تفاهم نامه هایی که در جریان برگزاری نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی منعقد شدند

http://ksh.acecr.ac.ir/fa/news/40001/%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400101107249/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  11شنبه  09:25 - ایسنا

 5روز یکشنبه  دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهبه گزارش ایسنا، 

دی ماه با حضور دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به صورت رسمی 

 افتتاح شد

  سایت دیگر: 0

 1400دی  11شنبه  09:40 - برخط نیوز

 تفاهم نامه هایی که در جریان برگزار شدن نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی منعقد شدند

 1400دی  11شنبه  11:41 - خبرگزاری دانشجو

 انعقاد تفاهم نامه های متعدد در جریان نمایشگاه توانمندی ها و دستاورد های جهاد دانشگاهی

 1400دی  11شنبه  12:48 - روزنامه بازار کار
 1400نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 تفاهم نامه هایی که در جریان برگزاری نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی منعقد شدند

 1400دی  11شنبه  20:02 - ۲0سراج

 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

 1400دی  11شنبه  08:50 - ایکنا

که طی پنجم تا نهم دی ماه در تهران  جهاددانشگاهیدستاوردهای  نمایشگاهنوری درباره 

برگزار شد گفت: هر وقت بخواهیم تازه شویم باید چنین نمایشگاهی را ببینیم، چرا که 

 عامل شکوفایی است

https://www.isna.ir/news/1400101107248/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/164101662382/memoranda-of-understanding-concluded-during-the-university-jihad-achievement-exhibition
https://snn.ir/fa/news/987063/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350473/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://seraj24.ir/fa/news-details/213108/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/
https://iqna.ir/fa/news/4024889/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 اد با رنگدانه های گیاهیتولید لباس نوز

 1400دی  10جمعه  18:19 - سینا

یزد تولید شده، جایگزین مناسبی برای  دانشگاهی جهادرنگدانه های مورد استفاده در صنعت که از سوی 

 ساخت لباس نوزاد است 

 

 جهاد دانشگاهی استان مرکزی، شهرداری و شورای شهر اراکانعقاد تفاهم نامه سه جانبه 

 1400دی  10جمعه  14:28 - ایسنا

تان مرکزی در خصوص این تفاهم اس دانشگاهی جهاددکتر علی اصغر غفاری زاده رئیس 

نامه به خبرنگار ایسنا گفت: رئیس شورای شهر و شهردار اراك در پنجمین روز از برگزاری 

که در بوستان گفتگو تهران برگزار  نمایشگاهاز این  دانشگاهی جهاددستاوردهای  نمایشگاه

 شد بازدید کردند

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  10جمعه  14:44 - برخط نیوز

 گاهی استان مرکزی، شهرداری و شورای شهر اراكانعقاد تفاهم نامه سه جانبه جهاد دانش

 1400دی  11شنبه  02:49 - دانا

 انعقاد تفاهم نامه سه جانبه جهاد دانشگاهی استان مرکزی، شهرداری و شورای شهر اراك

 1400دی  11شنبه  11:00 - ایکنا

 انعقاد تفاهم نامه سه جانبه جهاددانشگاهی، شهرداری و شورای شهر اراك

https://sinapress.ir/news/126814
https://www.isna.ir/news/1400101006999/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/164094840487/concluding-a-tripartite-memorandum-of-understanding-between-the-university-jihad-of-markazi-province-the-municipality-and-the-arak-city-council
http://danakhabar.com/fa/news/1267874/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9
https://iqna.ir/fa/news/4025072/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 نمایشگاهی به وسعت چهاردهه تلاش

 1400دی  10جمعه  14:06 - ایسنا

، از اولین روز تاسیس، با نگاهی متفاوت مسیری را جهادگونه و علم محور جهاددانشگاهی

صرفا یک شعار زیبا نیست؛  "است خواستن توانستن"پیمود و طی سالها نشان داد که 

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 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  10جمعه  19:28 - روزنامه بازار کار
 نمایشگاهی به وسعت چهاردهه تلاش

 ریدجهاد دانشگاهی حماسه آف

 

انعقاد تفاهم نامه جهادهای دانشگاهی استان مرکزی و شهید بهشتی برای رفع معضل 

 ضایعات سنگ محلات

 1400دی  10جمعه  12:46 - ایسنا

استان مرکزی در اینباره به خبرنگار ایسنا،  دانشگاهی جهادعلی اصغر غفاری زاده رئیس 

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 

 کزی و زیست استان مر

https://www.isna.ir/news/1400101006978/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350463/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400101006928/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  10جمعه  12:51 - برخط نیوز

 انعقاد تفاهم نامه جهادهای دانشگاهی استان مرکزی و شهید بهشتی برای رفع معضل ضایعات سنگ محلات

 1400دی  11شنبه  02:46 - دانا

 انعقاد تفاهم نامه جهادهای دانشگاهی استان مرکزی و شهید بهشتی برای رفع معضل ضایعات سنگ محلات

 1400دی  11شنبه  12:50 - جهاد دانشگاهی کشور

 امضای تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی استان مرکزی و جهاددانشگاهی شهید بهشتی

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 در نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی "ما می توانیم"تبلور عینی 

 1400دی  10جمعه  11:42 - ایسنا

ا ب دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهبه گزارش ایسنا ،نخستین روز 

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

  ر:سایت دیگ ۵

 1400دی  10جمعه  11:48 - برخط نیوز

 دانشگاهی در نمایشگاه دستاورهای جهاد "ما می توانیم"تبلور عینی 

 1400دی  10جمعه  12:14 - رویداد ایران

 در نمایشگاه دستاورهای جهاد دانشگاهی "ما می توانیم"تبلور عینی 

 1400دی  10جمعه  14:04 - دانا

 در نمایشگاه دستاورهای جهاد دانشگاهی "ما می توانیم"تبلور عینی 

 1400دی  10جمعه  19:24 - روزنامه بازار کار
 1400پایان نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 در نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی تبلور عینی داشت "ما می توانیم"شعار 

https://www.barkhat.news/technology/164094228444/concluding-a-memorandum-of-understanding-between-the-university-jihadists-of-markazi-province-and-shahid-beheshti-to-solve-the-problem-of-neighborhood-stone-waste
http://danakhabar.com/fa/news/1267871/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://acecr.ac.ir/fa/news/40014/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400101006903/%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/164093857436/the-objective-crystallization-of-we-can-in-the-exhibition-of-academic-jihad-achievements
https://ruydadiran.com/105718-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C--%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85--%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C.html
http://danakhabar.com/fa/news/1267838/%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350462/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1--%22%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%22-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  11شنبه  09:11 - خبری گسترشپایگاه 

 قیمت خودرو

 

 نظر رئیس سازمان اوقاف درباره دستاوردهای جهاددانشگاهی |فیلم 

 1400دی  10جمعه  09:50 - ایکنا

 د ویدیو ک

 دانلود ... فیلم اصلی ... انتهای پیام

 

 بومی سازیِ علم برای برون رفت از تحریم سرلوحه کار جهاددانشگاهی + فیلم

 1400دی  10جمعه  09:41 - ناایک

حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در 

در گفت وگو با  جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهحاشیه بازدید از 

م خبرنگار ایکنا، با اشاره به اینکه روحیه جهادی از اول انقلاب بوده است، گفت: هنگا

این تفکر وجود داشته است که انقلاب اسلامی باید از دانشمندان انقلابی مسلمان و  جهاددانشگاهیتأسیس 

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

https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-230068
https://iqna.ir/fa/news/4024858/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%7C-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/4024886/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%90-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 ی ساختار قرآنی دانشگاه هاتصویب ارتقا

 1400دی  10جمعه  09:05 - ایکنا

و با حضور حجت الاسلام  دانشگاهی جهاددستاوردهای  نمایشگاهاین رویداد در سومین روز 

والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در 

 بوستان گفتگوی تهران برگزار شد

 

 گاهی در بسیاری از عرصه های فناوری به مرجعیت علمی رسیده است + فیلمجهاددانش

 1400دی  10جمعه  12:00 - ایکنا

محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفت وگو با ایکنا در جریان بازدید 

درباره ظرفیت های و  جهاددانشگاهیدستاوردها و توانمندی های  نمایشگاهاز از 

با محصولات فناورانه که  جهاددانشگاهیدستاوردهای این نهاد انقلابی گفت: خوشبختالنه 

دیدم و قبلاً هم با آن آشنایی داشتم، واقعاً در خیلی از عرصه های فناوری به مرجعیت رسیده  نمایشگاهاین در 

 که قابل تقدیر است

  سایت دیگر: 0

 1400دی  11شنبه  21:46 - خبرگزاری صدا و سیما

 دهیاری ها و تولید و اشتغال در روستاها

https://iqna.ir/fa/news/4024883/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://iqna.ir/fa/news/4024655/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://www.iribnews.ir/fa/news/3322655/%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 و فناوری خوزستان در اهواز برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

 1400دی  09پنجشنبه  22:44 - خبرگزاری علمی و فناوری

 1400دستاوردهای پژوهشی و فناوری سال  ایشگاهنمبه گزارش خبرگزاری علم و فناوری از استان خوزستان، 

 استان خوزستان در اهواز برگزار شد

 

 مهمانان آخرین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی |فیلم 

 1400دی  09پنجشنبه  12:21 - ایکنا

 کد ویدیو 

 دانلود ... فیلم اصلی ... انتهای پیام

 

 وزیر آموزش و پرورش در نمایشگاه جهاددانشگاهی/ تمجید از فعالیت جهانی ایکنا |فیلم 

 1400دی  09پنجشنبه  20:56 - ایکنا

 کد ویدیو 

 دانلود ... فیلم اصلی ... انتهای پیام

http://www.stnews.ir/content/news/100938/%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://iqna.ir/fa/news/4024855/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%7C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/4024799/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%7C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 نوری قزلجه: اقدامات جهاد دانشگاهی کمک بسیاری به پیشرفت اقتصادی کشور می کند

 1400دی  09پنجشنبه  20:01 - ایسنا

 جهاددستاوردهای و توانمندی های  نمایشگاهغلامرضا نوری قزلجه در حاشیه بازدید از 

در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه آنچه که در کشور برای رشد اقتصادی  1400 دانشگاهی

ها است ، اظهار کرد: لازم داریم، بهره وری، نوآوری و فناوری های نوین در تمامی حوزه 

 دیدیم بیانگر این توانایی بود دانشگاهی جهاددستاوردهای  نمایشگاهخوشبختانه آنچه که در 

 

 دبیر مجمع مجالس آسیایی: جهاددانشگاهی به عرصه دیپلماسی فناوری وارد شود

 1400دی  09پنجشنبه  19:46 - ایسنا

 جهاددستاوردهای و توانمندی های  نمایشگاهمحمدرضا مجیدی در حاشیه بازدید از 

توانسته از بخشی  نمایشگاهدر گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: این  1400 دانشگاهی

توانیم  و یکی از مصادیق ما می جهاددانشگاهیدستاوردها و توانایی های چهار دهه گذشته 

 را در عرصه های مختلف را به نمایش بگذارد 

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  09 پنجشنبه 19:59 - پارسینه

 دبیر مجمع مجالس آسیایی: جهاددانشگاهی به عرصه دیپلماسی فناوری وارد شود

 1400دی  10جمعه  02:49 - پلماسی ایرانیدی

 دبیر مجمع مجالس آسیایی: جهاددانشگاهی به عرصه دیپلماسی فناوری وارد شود

https://www.isna.ir/news/1400100906688/%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%84%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400100906686/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.parsine.com/fa/news/750934/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/2008759/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  10جمعه  14:54 - دانا

 دبیر مجمع مجالس آسیایی: جهاددانشگاهی به عرصه دیپلماسی فناوری وارد شود

 

 تأکید بر ورود جهاددانشگاهی به حیطه بانکداری غیرحضوری

 1400دی  09به پنجشن 19:26 - ایکنا

 نمایشگاهبه گزارش ایکنا، گروهی از مدیران بانک رفاه کارگران صبح امروز نهم دی ماه از 

 بازدید کردند دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای 

 

 جانشین وزیر دفاع:

 وجود جهاد دانشگاهی یک افتخار بزرگ برای نظام است

 1400دی  09پنجشنبه  19:16 - ایسنا

دستاوردهای  نمایشگاهسردار سید مهدی فرحی جانشین وزیر دفاع در حاشیه بازدید از 

 جهاد نمایشگاهدر گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: در جریان بازدید از  1400 دانشگاهی جهاد

کرده اند، نه تنها از اینکه دیدم در شرایط تحریم و تهدیدی که دشمنان ایجاد  دانشگاهی

موضوع تحریم زدایی بلکه بی اثر کردن تحریم ها که مطالبه مقام معظم رهبری بوده است به معنای خیلی 

اجرایی شده است و افراد خوب و خبره و متخصص و متدین از جنس  دانشگاهی جهادخوب و جدیدی در 

ترده ای های بسیار بزرگ که شامل عمده انقلاب و با روحیه و مدیریت جهادی کارآفرینی بسیار خوبی در گس

نیازهای کشاورزی صنعتی پزشکی است، انجام داده اند و به دنبال تحریم زدایی و بی اثر کردن تحریم ها 

 هستند، خیلی خوشحالم شدم

http://danakhabar.com/fa/news/1267790/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/4024807/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400100906680/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  09پنجشنبه  19:52 - روزنامه بازار کار
 جانشین وزیر دفاع:

 بی اثر کردن تحریم ها به معنای خیلی خوب در جهاد دانشگاهی اجرایی شده است

 1400دی  10جمعه  14:51 - دانا
 جانشین وزیر دفاع:

 افتخار بزرگ برای نظام است وجود جهاد دانشگاهی یک

 

 یک نماینده مجلس خبر داد

 دعوت از مسئولان جهاد دانشگاهی برای حضور در جلسه کمیسیون بهداشت مجلس

 1400دی  09پنجشنبه  19:00 - سناای

 جهاددستاوردهای و توانمندی های  نمایشگاهسید محمد پاك مهر در حاشیه بازدید از 

به نسبت سایر حوزه های  دانشگاهی جهاددر گفت وگو با ایسنا، گفت:  1400 دانشگاهی

اری از علمی ابداعات و اختراعات بسیار خوبی دارد و قطعاً می تواند کشور را در بسی

 نیازمندی های تکنولوژیک نسبت به خارج مستقل کند

  سایت دیگر: 0

 1400 دی 11شنبه  14:06 - جهاد دانشگاهی کشور

 دعوت از مسوولان جهاددانشگاهی برای حضور در جلسه کمیسیون بهداشت مجلس

 

 یک نماینده مجلس خبرگان رهبری:

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350442/%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://danakhabar.com/fa/news/1267792/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400100906619/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
http://acecr.ac.ir/fa/news/40016/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

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

 1400دی  09پنجشنبه  18:46 - ایسنا

در  1400 جهاددانشگاهیدستاوردها  نمایشگاهمحسن اسماعیلی در حاشیه بازدید از 

ست های از این د نمایشگاهگفتگو با ایسنا، با تاکید بر اهمیت حضور مسئولان مختلف در 

 جهاددستاوردهای  نمایشگاهجهت آشنایی با توانمندی های داخلی گفت: بازدید از 

موجب پیدایش دو احساس متضاد در من شد؛ از یک سو با دیدن این حجم از انگیزه، تلاش خستگی  دانشگاهی

ناپذیری، ابتکار و اینکه کشور از چه ظرفیت های منحصربفردی در همه ظرفیت های فنی و علمی برخوردار 

دارم که چرا از این ظرفیت ها و است، دچار بهجت و شادمانی شدم و از از طرفی یک احساس آزار دهنده ای 

 استعدادهای موجود استفاده نمی شود

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  09پنجشنبه  18:52 - آقای خبر

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

 1400دی  10جمعه  14:51 - دانا
 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

 1400دی  09پنجشنبه  18:41 - ایسنا

دستاوردهای و توانمندی  نمایشگاهسید جلیل میر محمدی میبدی در حاشیه بازدید از 

 یکی از دانشگاهی جهاددر گفت وگو با ایسنا، یا بیان این که  1400 دانشگاهی جهادهای 

 دانشگاهی جهادشجره های طیبه ای است که در انقلاب رویش پیدا کرده است ، اظهار کرد: 

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

https://www.isna.ir/news/1400100906675/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://aghayekhabar.ir/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85/
http://danakhabar.com/fa/news/1267793/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400100906645/%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  09پنجشنبه  18:44 - آقای خبر

 ندمیر محمدی: جهاد دانشگاهی در مسیر قطع وابستگی به خارج حرکت می ک

 1400دی  09پنجشنبه  19:52 - روزنامه بازار کار
 میر محمدی:

 جهاد دانشگاهی در مسیر قطع وابستگی به خارج حرکت می کند

 1400دی  10جمعه  14:51 - دانا

 میر محمدی: جهاد دانشگاهی در مسیر قطع وابستگی به خارج حرکت می کند

 1400دی  11شنبه  16:46 - جهاد دانشگاهی کشور

 کت می کندجهاد دانشگاهی در مسیر قطع وابستگی به خارج حر

 

 امید به آینده و آفرینش انسان های فرهیخته و نخبه ارزشمندترین محصول جهاددانشگاهی

 1400دی  09پنجشنبه  18:28 - جهاد دانشگاهی کشور

، دکتر محمدحسین ساعی عضو شورای عالی جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 نمایشگاهدی ماه با حضور در  9انقلاب فرهنگی و رییس دانشگاه سوره، امروز پنجشنبه، 

ته، نخبه و امیدوار آفرینش انسان های فرهیخ جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای 

 دانست جهاددانشگاهیبه آینده را ارزشمندترین محصول 

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  09پنجشنبه  21:04 - روزنامه بازار کار
 عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بازدید از نمایشگاه جهاددانشگاهی اظهار کرد:

 تربیت انسان های فرهیخته، نخبه و امیدوار به آینده محصول جهاددانشگاهی است

 1400دی  11شنبه  09:24 - دانا
 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

https://aghayekhabar.ir/%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%A8/
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350443/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://danakhabar.com/fa/news/1267794/%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/40065/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/39935/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350451/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84--%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://danakhabar.com/fa/news/1267915/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

ات ن زحماین نمایشگاه، مبین نبوغ دانشمندان و بخش عظیمی از موفقیت های کشور، مدیو

 و ایثارگری های معلمان است

 1400دی  09پنجشنبه  18:21 - وزارت آموزش و پرورش

 ،دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهوزیر آموزش و پرورش گفت: برپایی 

 گریمبین نبوغ دانشمندان و بخش عظیمی از موفقیت های کشور، مدیون زحمات و ایثار

 های معلمان است

  سایت دیگر: 0

 1400دی  11شنبه  09:54 - دولت

 بازدید وزیر آموزش و پرورش از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 

 کند نماینده یزد: جهاد دانشگاهی کشور را در حوزه فناوری خودکفا

 1400دی  09پنجشنبه  18:16 - ایسنا

 جهاددانشگاهیدستاوردها و توانمندیهای  نمایشگاهمحمد صالح جوکار در حاشیه بازدید از 

شان تحسین برانگیز بود خاطر ن نمایشگاهنا وی با بیان اینکه این در گفتگو با ایس 1400

سال قبل امام خمینی )ره( آن را پایه گذاری کردند  41کرد خدا را شاکریم که نهادی که 

امروز به مجموعه فناورانه و پژوهش محور تبدیل شده که در زمینه های مختلف فرهنگی اجتماعی و علمی 

 فعالیت جدی دارد

  دیگر:سایت  ۳

 1400دی  09پنجشنبه  18:20 - برخط نیوز

 ر حوزه فناوری خودکفا کندنماینده یزد: جهاد دانشگاهی کشور را د

http://medu.ir/fa/news/item/1834375/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%BA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%AE?ocode=100010876
https://dolat.ir/detail/377113
https://www.isna.ir/news/1400100906673/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/164087562236/yazd-representative-make-the-country-s-university-jihad-self-sufficient-in-the-field-of-technology
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  10جمعه  14:51 - دانا

 نماینده یزد: جهاد دانشگاهی کشور را در حوزه فناوری خودکفا کند

 1400دی  11شنبه  16:42 - جهاد دانشگاهی کشور

 جهاددانشگاهی کشور را در حوزه فناوری خودکفا کند

 

 نماینده اهواز: نمایندگان مجلس باید از جهاد دانشگاهی بهره مند شوند

 1400دی  09پنجشنبه  18:01 - ایسنا

 جهاددستاوردهای و توانمندی های  نمایشگاهسید کریم حسینی در حاشیه بازدید از 

سال به سال در حوزه  دانشگاهی جهاددر گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد:  1400 دانشگاهی

قایسه در مهای مختلف پیشرفت میکند و حرکتی به سمت تعالی و پیشرفت دارد؛ این نهاد 

 با سایر دستگاه ها در همه زمینه های فعالیت خود با فاصله حائز رتبه اول است

  سایت دیگر: 0

 1400دی  11شنبه  16:46 - جهاد دانشگاهی کشور

 جهاددانشگاهی یکی از دغدغه های نمایندگان مجلس است

 

 ه مردم اهواز در مجلس: جهاد دانشگاهی یک نهاد چند وجهی استنمایند

 1400دی  09پنجشنبه  12:46 - ایسنا

 جهادتاوردهای و توانمندی های دس نمایشگاهمجتبی یوسفی در حاشیه بازدید از 

 جهاددر گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از خصوصیت های  1400 دانشگاهی

http://danakhabar.com/fa/news/1267795/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/40067/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400100906649/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/40068/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400100906663/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

در حوزه های مختلف علمی، فرهنگی،  دانشگاهی جهادچند وجهی بودن این نهاد است ، اظهار کرد:  دانشگاهی

 پزشکی، گیاه پزشکی و صنعتی حضور خوب و موثری دارد

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  10جمعه  14:51 - دانا

 نماینده مردم اهواز در مجلس: جهاد دانشگاهی یک نهاد چند وجهی است

 1400دی  11شنبه  16:48 - جهاد دانشگاهی کشور

 جهاددانشگاهی یک نهاد چند وجهی است

 

 رام قطار با تجهیزات دانش بنیان به ناوگان مترو می پیوندد 00

 1400دی  09پنجشنبه  12:48 - پرسون

 هادجدستاوردهای فناورانه  نمایشگاهبه گزارش پرسون ، در حاشیه بازدید سورنا ستاری از 

، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، و حمید رضا طیبی دانشگاهی

و مدیرعامل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه  دانشگاهی جهادرئیس 

 جانبه امضا کردند 4هم نامه همکاری تفا

  سایت دیگر: 0

 1400دی  09پنجشنبه  24:56 - مشرق نیوز

 رام قطار با تجهیزات دانش بنیان به ناوگان مترو می پیوندد 11

 

 الله متفکر آزاد: دستاوردهای جهاد دانشگاهی گره ای بزرگ از کشور باز کرده است روح

http://danakhabar.com/fa/news/1267796/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://acecr.ac.ir/fa/news/40069/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://purson.ir/fa/content/378071/%DB%B1%DB%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C
https://www.mashreghnews.ir/news/1320196/%DB%B1%DB%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  09پنجشنبه  12:41 - ایسنا

 جهاددستاوردهای و توانمندی های  نمایشگاهاز  روح الله متفکر آزاد در حاشیه بازدید

مولود انقلاب اسلامی  دانشگاهی جهاددر گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد:  1400 دانشگاهی

و از مجموعه هایی است که همواره خارج از روال روال تشریفات اداری در مسیر تحقق 

 آرمان ها ملت و انقلاب حرکت کرده است

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  09پنجشنبه  12:42 - برخط نیوز

 بزرگ از کشور باز کرده استروح الله متفکر آزاد: هر دستاورد جهاد دانشگاهی گره ای 

 1400دی  11شنبه  16:40 - جهاد دانشگاهی کشور

 دستاوردهای جهاددانشگاهی گره ای بزرگ از کشور باز کرده است

 

 انشگاهی در سال آیندهانعقاد دو قرارداد جدید با جهادد

 1400دی  09پنجشنبه  12:24 - جهاد دانشگاهی کشور

، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

توانمندی ها و  نمایشگاهرییس سازمان اوقاف و امور خیریه در آخرین روز برپایی 

با اشاره به همکاری با این نهاد اظهار  نمایشگاهدر با حضور  جهاددانشگاهیدستاوردهای 

 کرد: دستاوردهای جدیدی از این نهاد در حوزه های مختلف مشاهده کرد که بسیار ارزشمند است

  سایت دیگر: 0

 1400دی  09نجشنبه پ 21:08 - روزنامه بازار کار
 رییس سازمان اوقاف و امور خیریه با حضور در نمایشگاه جهاددانشگاهی بیان کرد:

 انعقاد دو قرارداد جدید با جهاددانشگاهی در سال آینده

https://www.isna.ir/news/1400100906658/%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D8%B2
https://www.barkhat.news/technology/164087286347/ruhollah-free-thinker-every-achievement-of-academic-jihad-has-untied-a-big-knot-in-the-country
http://acecr.ac.ir/fa/news/40066/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://acecr.ac.ir/fa/news/39934/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350452/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 بازدید حجت الاسلام خاموشی از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  09پنجشنبه  12:20 - ایکنا

 جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهبه گزارش ایکنا، در پنجمین و آخرین روز از 

حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور  دانشگاهی

 پرداخت نمایشگاهخیریه به بازدید از این 

 

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

نفر اشتغال با ایجاد مجتمع کشت و فرآوری گیاهان دارویی در خراسان  0011ایجاد بیش از 

 شمالی

 1400دی  09شنبه پنج 12:18 - ایسنا

علی جدی در حاشیه آیین امضای تفاهم نامه راه اندازی مجتمع کشت و فرآوری گیاهان 

در تهران  دانشگاهی جهاددستاوردهای  نمایشگاهدی در  9دارویی در خراسان شمالی که 

برگزار شد در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: مطالعات اقتصادی اولیه این طرح در جلسات 

ماه گذشته انجام  6و هلدینگ کشاورزی و موسسه دارویی آستان قدس رضوی طی  دانشگاهی جهاد مشترك

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

https://iqna.ir/fa/news/4024821/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400100906654/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 تگستره فعالیت های جهاددانشگاهی به اندازه تمام کشور اس

 1400دی  09پنجشنبه  16:48 - جهاد دانشگاهی کشور

، سردار سید مهدی فرحی جانشین وزیر دفاع و جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

ندی ها و دستاوردهای توانم نمایشگاهپشتیبانی نیروهای مسلح در بازدید از 

دی ماه با همراهی دکتر حمیدرضا طیبی رییس  9که امروز  1400 جهاددانشگاهی

انجام شد، اظهار کرد: بازدید امروز یکی از بهترین بازدیدهای بنده از عرصه های فناوری و  جهاددانشگاهی

ایت مدار که بسیار رنگ و بوی نوآوری بود، به ویژه این که با مدیران جهادی، متخصص، متدین، انقلابی و ول

 انقلاب اسلامی را می دهند مواجه شدم

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

دکتر قناعتی: از همکاری مشترک دانشگاه علوم پزشکی تهران و جهاد دانشگاهی استقبال 

 می کنیم

 1400دی  09پنجشنبه  16:24 - ایسنا

 نمایشگاهدکتر حسین قناعتی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن بازدید از 

 جهاددر گفت وگو با ایسنا تأکید کرد:  دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای 

در زمینه گسترش، بومی سازی و نوآوری زحمات زیادی هم در صنایع پزشکی  دانشگاهی

دارد و برای اولین بار در دنیا این اختراعات انجام شده است، کشیده است و همین  su tnptapکارهایی که  و

(، مطالعات حیوانی پایه و دارویی، درمان زخم، yttrepttmntcطور در زمینه داروهای شیمی درمانی)

 کارهای خوب و قابل توجهی داشته است

http://acecr.ac.ir/fa/news/39933/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400100906624/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  09پنجشنبه  16:26 - برخط نیوز

 د دانشگاهی استقبال می کنیمدکتر قناعتی: از همکاری مشترك دانشگاه علوم پزشکی تهران و جها

 1400دی  10جمعه  14:54 - دانا

 دکتر قناعتی: از همکاری مشترك دانشگاه علوم پزشکی تهران و جهاد دانشگاهی استقبال می کنیم

 

 رام قطار ایران ساخت به زودی به ناوگان مترو می پیوندد 00ستاری: 

 1400دی  09پنجشنبه  15:54 - ایرنا

روز پنج شنبه در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سه جانبه مابین مرکز توسعه فناوری 

و  جهاددانشگاهیهای معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، معاونت پژوهش و فناوری 

به قطار  DCشرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه برای تبدیل یک رام قطار 

CC  در توسعه محصولات دانش بنیان و رفع نیاز صنایع کشور با بهره گیری از  دانشگاهی جهادبه نقش

توانمندی دانشگاه ها اشاره کرد و افزود: قطعا با ایجاد پیوندی که میان ظرفیت های فناورانه دانشگاه ها و نیاز 

ته با کمک و توان شرکت های دانش بنیان داخلی صنایع ایجاد شده است، فناوری ها به ویژه در بخش پیشرف

 تامین می شود

  سایت دیگر: ۷

 1400دی  09پنجشنبه  16:04 - شفقنا

 واگن به ناوگان حمل و نقل ریلی اضافه می شود 105معاون رییس جمهور: 

 1400دی  09پنجشنبه  16:14 - شبکه خبر

 رام قطار ایران ساخت به ناوگان مترو می پیوندد 11

 1400دی  09پنجشنبه  12:08 - تحلیل بازار

 رام قطار ایران ساخت به ناوگان مترو می پیوندد 11

 1400دی  09پنجشنبه  19:24 - فناوری و نوآوری

رام قطار با تجهیزات ایران  11مضا شد/ ستاری: تفاهم نامه همکاری برای ارتقای حمل و نقل ریلی شهری ا

 ساخت توسط شرکت های دانش بنیان به ناوگان مترو می پیوندد

https://www.barkhat.news/technology/164086878886/dr-qanati-we-welcome-the-joint-cooperation-of-tehran-university-of-medical-sciences-and-university-jihad
http://danakhabar.com/fa/news/1267789/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.irna.ir/news/84596344/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%AF
https://fa.shafaqna.com/news/1288721/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-105-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86/
https://www.irinn.ir/fa/news/833378/%DB%B1%DB%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%AF
https://www.tahlilbazaar.com/news/126864/%DB%B1%DB%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%AF
http://fanavarimag.ir/1400/10/09/%5C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  09پنجشنبه  19:26 - بنیاد ملی نخبگان

رام قطار با تجهیزات ایران  11مل و نقل ریلی شهری امضا شد/ ستاری: تفاهم نامه همکاری برای ارتقای ح

 ساخت توسط شرکت های دانش بنیان به ناوگان مترو می پیوندد

 1400 دی 09پنجشنبه  19:45 - ۲0اقتصاد 

 تفاهم نامه همکاری برای ارتقای حمل و نقل ریلی شهری امضا شد

 1400دی  10جمعه  05:26 - نصیر نیوز

 رام قطار ایران ساخت به زودی به ناوگان مترو می پیوندد 11ستاری: 

 

 ورود موفق جهاد دانشگاهی به تولید پوشاک کارگاههای صنعتی

 1400دی  09پنجشنبه  15:21 - ایسنا

در  دانشگاهی جهاددستاوردها و توانمندی های  نمایشگاهابوالقاسم شیرازی با حضور در 

بازدید کردم اطلاعات زیادی کسب کردم  نمایشگاهگفت وگو با ایسنا اظهار کرد: وقتی از 

ختلف تجربه دارند، و چقدر امیدوار شدم که جوانان عزیزما در حوزه دانشگاهی و صنایع م

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

  سایت دیگر: 0

 1400دی  09پنجشنبه  15:24 - برخط نیوز

 ورود موفق جهاد دانشگاهی به تولید پوشاك کارگاههای صنعتی

 1400دی  09پنجشنبه  15:40 - رویداد ایران

 ورود موفق جهاد دانشگاهی به تولید پوشاك کارگاههای صنعتی

 1400دی  10جمعه  12:42 - دیار کارون

 جهاد دانشگاهی به تولید پوشاك کارگاههای صنعتیورود موفق 

 1400دی  10جمعه  18:00 - خوزنا

 ورود موفق جهاد دانشگاهی به تولید پوشاك کارگاههای صنعتی

https://www.bmn.ir/fa-IR/News/News/122739/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF/-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C--%DB%B1%DB%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%AF
https://eghtesaad24.ir/fa/news/141774/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://www.nasirnews.ir/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87/
https://www.isna.ir/news/1400100906590/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
https://www.barkhat.news/economic/164086512339/successful-entry-of-university-jihad-into-the-production-of-clothing-for-industrial-workshops
https://ruydadiran.com/105581-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.html
http://www.deyarkaroon.ir/view-68397-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.html
http://www.khoozna.ir/view-125990-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.html


 

 

 

 

41 

ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 انشگاهی و ستادکل نیروهای مسلح در به کارگیری تخصصی سربازان امریههمکاری جهادد

 1400دی  09پنجشنبه  15:08 - جهاد دانشگاهی کشور

، امیر دریادار غلامرضا رحیمی پور رییس اداره جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 نمایشگاهسرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح امروز، نهم دی ماه در بازدید از 

د: خداوند متعال را شاکرم که بیان کر 1400 جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای 

شرکت کرده و از زحمات  جهاددانشگاهیدستاوردها و توانمندی های  نمایشگاهتوفیق حاصل شد تا در 

 جهادگران دیدن کنم

  سایت دیگر: 0

 1400دی  09پنجشنبه  15:12 - روزنامه بازار کار
 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

 1400دی  09پنجشنبه  15:04 - جهاد دانشگاهی کشور

، دکتر صادق واعظ زاده عضو مجمع تشخیص جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

توانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهمصلحت نظام امروز، نهم دی ماه در بازدید از 

ان کرد: ضمن قدردانی از تلاش های جهادگران این نهاد بی 1400 جهاددانشگاهی

در بدو تأسیس افق های بلندی را برای خود در نظر گرفت که در این مدت طولانی گام های  جهاددانشگاهی

 ارزنده ای را به سوی آن افق ها برداشته است

http://acecr.ac.ir/fa/news/39919/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350440/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/39918/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 تفاهم نامه همکاری بین آستان قدس و جهاددانشگاهی امضا شد

 1400دی  09پنجشنبه  15:00 - جهاد دانشگاهی کشور

، تفاهم نامه امکان سنجی راه اندازی مجتمع جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

کشت و فرآوری گیاهان دارویی برای تولید آفت کش های گیاهی و داروهای دامی با منشا 

 امضا شد اهیدانشگ جهادگیاهی در شهرستان شیروان، بین آستان قدس رضوی و 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  09پنجشنبه  15:22 - روزنامه بازار کار
 در نمایشگاه جهاددانشگاهی؛

 تفاهم نامه همکاری بین آستان قدس و جهاددانشگاهی امضا شد

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

 همکاری برای راه اندازی مجتمع کشت و فرآوری گیاهان دارویی در خراسان شمالی

 1400دی  09پنجشنبه  15:48 - برخط نیوز

 همکاری برای راه اندازی مجتمع کشت و فرآوری گیاهان دارویی در خراسان شمالی

 1400دی  09پنجشنبه  16:42 - هانا خبر

 همکاری برای راه اندازی مجتمع کشت و فرآوری گیاهان دارویی در خراسان شمالی

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 تفاهم نامه ای با هدف گسترش تولیدات علمی

 1400دی  09پنجشنبه  14:55 - ایسنا

http://acecr.ac.ir/fa/news/39917/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350441/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400100906599/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.barkhat.news/technology/164086602623/cooperation-to-set-up-a-complex-for-cultivation-and-processing-of-medicinal-plants-in-north-khorasan
https://www.hanakhabar.ir/news.php?id=184EB7BE&news=%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%DA%A9%D8%B4%D8%AA%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400100906571/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

توانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهمروز )نهم دی( همزمان با آخرین روز برگزاری صبح ا

، با هدف ایجاد سکوی نشر دانش ، تفاهم نامه همکاری مشترك میان دانشگاهی جهاد

به امضای دکتر محمدمهدی طهرانچی، رییس  دانشگاهی جهاددانشگاه آزاد اسلامی و 

 رسید دانشگاهی جهادطیبی، رییس  دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر حمیدرضا

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  09پنجشنبه  14:56 - برخط نیوز

 ش تولیدات علمیتفاهم نامه ای با هدف گستر

 1400دی  10جمعه  14:54 - دانا

 تفاهم نامه ای با هدف گسترش تولیدات علمی

 

 بهره مندی از ظرفیت های جهاددانشگاهی در آموزش و پرورش

 1400دی  09پنجشنبه  14:40 - ایکنا

امروز پنجشنبه  جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاورد های  نمایشگاهبه گزارش ایکنا، 

دی ماه در آخرین روز برگزاری خود میزبان یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش، سورنا 9

تگاه های ستاری، معاون علمی و فن آوری رییس جمهور و میهمانانی از نهاد ها و دس

 مختلف بود

 

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

 آینده نزدیک

 1400دی  09پنجشنبه  14:44 - جهاد دانشگاهی کشور

https://www.barkhat.news/technology/164086350362/a-memorandum-of-understanding-aimed-at-expanding-scientific-productions
http://danakhabar.com/fa/news/1267788/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/4024796/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85
http://acecr.ac.ir/fa/news/39909/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

، دکتر یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش و جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

توانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهدی ماه در بازدید از  9معاونان وی امروز، 

اظهار  اهیجهاددانشگکه با همراهی دکتر حمیدرضا طیبی رییس  1400 جهاددانشگاهی

 کرد: امروز نهم دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت است

  سایت دیگر: 0

 1400دی  11شنبه  09:24 - دانا
 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

 1400دی  09پنجشنبه  14:22 - ایکنا

به گزارش خبرنگار ایکنا، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری همزمان 

 1400 جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهبا پنجمین و آخرین روز 

تم هس یجهاددانشگاهگفت: خوشحالم یکبار دیگر در خدمت  نمایشگاهضمن بازدید از این 

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

 1400دی  09پنجشنبه  14:11 - ایسنا

http://danakhabar.com/fa/news/1267914/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9
https://iqna.ir/fa/news/4024770/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400100906535/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

گفت: در انجمن  دانشگاهی جهاددستاوردهای  نمایشگاهمهدی آذرپندار در بازدید از 

دو سویه آموزش و تولید وجود دارد و همین موضوع  دانشگاهی جهادسینمای جوان و 

 منجر به تعامل این دو مجموعه می شود

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  09پنجشنبه  14:14 - برخط نیوز

 آموزش و تولید، وجه اشتراك جهاد دانشگاهی و انجمن سینمای ایران

 1400دی  10جمعه  12:42 - دیار کارون

 آموزش و تولید، وجه اشتراك جهاد دانشگاهی و انجمن سینمای ایران

 1400دی  10ه جمع 19:00 - خوزنا

 آموزش و تولید، وجه اشتراك جهاد دانشگاهی و انجمن سینمای ایران

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 ستاری: همکاری معاونت علمی و فناوری و جهاد دانشگاهی به صورت مستمر ادامه دارد

 1400دی  09پنجشنبه  14:10 - ایسنا

دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری همزمان با پنجمین روز 

، ضمن بازدید از بخش دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهبرگزاری 

 ، با پژوهشگران و فناوران این نهاد گفت وگو کردنمایشگاههای مختلف این 

  دیگر: سایت 0

 1400دی  10جمعه  14:54 - دانا

 ناوری و جهاد دانشگاهی به صورت مستمر ادامه داردستاری: همکاری معاونت علمی و ف

https://www.barkhat.news/art/164086086984/education-and-production-the-common-denominator-of-the-university-jihad-and-the-iranian-cinema-association
http://www.deyarkaroon.ir/view-68398-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%88%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%8C%20%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86%20%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
http://www.khoozna.ir/view-125993-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%88%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%8C%20%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86%20%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
https://www.isna.ir/news/1400100906534/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1
http://danakhabar.com/fa/news/1267787/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 

 

 

 

46 

ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 سخت کاری قطعه مرکزی سوزن به روش انفجاری برای اولین بار در کشور

 1400دی  09پنجشنبه  14:56 - ایسنا

 جهاددکتر سید محمد طباطبایی قمی، رییس پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان 

 ادجهتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهصنعتی شریف در حاشیه برگزاری  دانشگاهی

 ت، در گفت وگو با ایسنا گفت: برای اولین بار در کشور و خاورمیانه بحث سخدانشگاهی

 کاری قطعه مرکزی سوزن به روش انفجاری انجام شد

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  09جشنبه پن 14:56 - برخط نیوز

 سخت کاری قطعه مرکزی سوزن به روش انفجاری برای نخستین بار در کشور

 1400دی  12یکشنبه  10:22 - جهاد دانشگاهی کشور

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

 1400دی  09پنجشنبه  55:14 - ایکنا

به گزارش ایکنا، آیدین مهدی زاده، رئیس دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی در 

در غرفه ایکنا حضور  جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهجریان بازدید از 

 یافت

https://www.isna.ir/news/1400100906522/%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.barkhat.news/technology/164085990592/hardening-of-the-central-part-of-the-needle-by-explosive-method-for-the-first-time-in-the-country
http://sharif.acecr.ac.ir/fa/news/40105/%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/4024768/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C


 

 

 

 

42 

ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  11شنبه  12:44 - اهی کشورجهاد دانشگ

 نقش جهاددانشگاهی در تغییر فضای صنعت اسباب بازی

 

 ویدئو / نگاهی به دستاوردهای جهاد دانشگاهی در نمایشگاه

 1400دی  09پنجشنبه  14:54 - ایسنا

 خبرنگار: سمیه ایمانیان / تصویربردار و تدوینگر: نوید مرسلی

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  09پنجشنبه  14:56 - برخط نیوز

 بررسی دستاوردهای جهاد دانشگاهی در نمایشگاه امسال -فیلم 

 1400دی  09پنجشنبه  14:00 - رویداد ایران

 گاهی به دستاوردهای جهاد دانشگاهی در نمایشگاه امسالویدئو / ن

 

افزایش متقاضیان خرید محصولات جهاددانشگاهی/ قدردانی از همکاری های همه جانبه این 

 نهاد

 1400دی  09پنجشنبه  14:46 - جهاد دانشگاهی کشور

، دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

از  جهاددانشگاهیدی ماه با همراهی دکتر حمیدرضا طیبی رییس  9جمهور امروز 

ضمن قدردانی از بازدید و  1400 جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاه

http://isojd.ac.ir/fa/news/2787/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400100906520/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.barkhat.news/economic/164085984873/film-review-of-the-achievements-of-the-university-jihad-in-this-year-s-exhibition
https://ruydadiran.com/105565-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-/-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84.html
http://acecr.ac.ir/fa/news/39902/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 جهاددانشگاهیتلاش های جهادگران این نهاد بیان کرد: خوشحالم که بار دیگر در خدمت عزیزان و جهادگران 

 هستم

  سایت دیگر: 0

 1400دی  09پنجشنبه  14:12 - روزنامه بازار کار

 هیافزایش متقاضیان خرید محصولات جهاددانشگا

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

طیبی: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر استفاده از محصولات بومی سازی شده 

 تأکید دارد

 1400دی  09پنجشنبه  14:22 - ایسنا

توانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهبه گزارش ایسنا، در پنجمین و آخرین روز از برگزاری 

همکاری مشترك برای تبدیل "، تفاهم نامه سه جانبه ای با موضوع 1400 دانشگاهی جهاد

های معاونت  میان مرکز توسعه فناوری "CCمتروی تهران به قطار  DCیک رام قطار 

، شرکت بهره برداری راه آهن دانشگاهی جهادعلمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت پژوهش و فناوری 

 شهری تهران و حومه امضاء شد

  سایت دیگر: 0

 1400دی  09پنجشنبه  14:29 - برخط نیوز

 طیبی: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر استفاده از محصولات بومی سازی شده تأکید دارد

 1400دی  09پنجشنبه  14:02 - ایکنا

 امضای تفاهم نامه سه جانبه میان جهاددانشگاهی، معاونت علمی و فناوری و شرکت مترو

 1400دی  09پنجشنبه  14:22 - روزنامه بازار کار
 1400نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

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

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350430/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400100906489/%D8%B7%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.barkhat.news/technology/16408581682/taybi-the-vice-president-for-science-and-technology-emphasizes-the-use-of-localized-products
https://iqna.ir/fa/news/4024771/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350431/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  09پنجشنبه  16:12 - همشهری

 امضای تفاهم نامه سه جانبه میان مترو تهران با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و جهاد دانشگاهی

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 دانش فنی تولید بچه ماهی سی باس آسیایی در قفس

 1400دی  09پنجشنبه  12:54 - ایسنا

بوشهر در طرح کسب  دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا، ساخت مجتمع آبزیان دریایی 

دانش فنی تولید و تکثیر سالانه پنج میلیون قطعه بچه ماهی سی باس به عنوان یکی از 

حاضر از  ، کشور را از واردات بچه ماهی که در حالدانشگاهی جهادطرح فناورانه ملی  41

 کشورهای هند، استرالیا و تایلند برای پرورش در قفس انجام می شود، بی نیاز خواهد کرد

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  09پنجشنبه  12:56 - برخط نیوز

 دانش فنی تولید بجه ماهی سی باس آسیایی در قفس

 1400دی  09پنجشنبه  14:16 - فکر شهر

 دانش فنی تولید بچه ماهی سی باس آسیایی در قفس

 1400دی  09پنجشنبه  15:48 - جهاد دانشگاهی کشور

 دانش فنی تولید بچه ماهی سی باس آسیایی در قفس

 

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

https://www.hamshahrionline.ir/news/646714/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400100906458/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%81%D8%B3
https://www.barkhat.news/technology/164085618959/technical-knowledge-of-producing-asian-bass-fish-in-cages
https://www.fekrshahr.ir/node/103573
http://acecr.ac.ir/fa/news/39930/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%81%D8%B3
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 رونمایی از مدرسه ملی مهارت برای آینده مشاغل و مشاغل آینده جهاد دانشگاهی

 1400دی  09پنجشنبه  12:42 - روزنامه بازار کار

مدرسه ملی مهارت آینده مشاغل و مشاغل آینده جهاد داشگاهی با حضور دکتر یوسف 

 جهادنوری وزیر آموزش وپرورش و دکتر محمد صادق بیجندی معاون آموزش و کارآفرینی 

توانمندی ها و  اهنمایشگدر  دانشگاهی جهادو جمعی از مدیران حوزه آموزش  دانشگاهی

 رونمایی شد دانشگاهی جهاددستاوردهای 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  09پنجشنبه  15:24 - کشورجهاد دانشگاهی 

 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

 1400دی  09پنجشنبه  12:22 - ایسنا

 جهاددستاوردها و توانمندی های  نمایشگاهیوسف نوری در حاشیه بازدید خود از 

که در محل دائمی نمایشگاهی بوستان گفت وگو برگزار شد، در گفت  1400 دانشگاهی

بسیار  هنمایشگادی و بیان اینکه دستاوردهای این  9وگو با ایسنا، با تبریک سالروز حماسه 

 بسیار عالی بود نمایشگاهفاخر و بدیع است، اظهار کرد: تنوع این 

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  09پنجشنبه  12:29 - نیوز برخط

 تحسین وزیر آموزش و پرورش از توجه )جهاد دانشگاهی( به زیرساختهای فرهنگی

 1400دی  09پنجشنبه  14:14 - دانا

 تحسین وزیر آموزش و پرورش از توجه جهاد دانشگاهی به زیرساختهای فرهنگی

 1400دی  09پنجشنبه  15:20 - پانا

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350429/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://hmd.acecr.ac.ir/fa/news/39924/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400100906428/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/164085462351/praise-the-minister-of-education-for-his-attention-academic-jihad-to-cultural-infrastructure
http://danakhabar.com/fa/news/1267770/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://pana.ir/news/1243540
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

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

 

 دریالعل:

 یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود

 1400دی  09پنجشنبه  12:22 - ایسنا

در پاسخ  دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهایرج دریالعل با حضور در 

دی ماه یارانه جدیدی پرداخت کند ولی به این سوال ایسنا که قرار بود دولت از ابتدای 

هنوز این طرح عملیاتی نشده است، گفت: هنوز تصمیم قاطعی در این مورد گرفته نشده 

 است

  سایت دیگر: ۳۳

 1400دی  09پنجشنبه  12:40 - رویداد ایران

 یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود

 1400دی  09پنجشنبه  12:48 - صادیآرمان اقت

 یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود

 1400دی  09پنجشنبه  12:42 - خبرهای فوری

 یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود

 1400دی  09پنجشنبه  12:45 - اقتصاد آنلاین

 ه گندم و دارو تغییر می کندشیوه تخصیص یاران

 1400دی  09پنجشنبه  12:42 - رکنا

 یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود

 1400دی  09پنجشنبه  12:52 - اخبار روز یزد

 در سال آینده حذف نمی شودیارانه گندم و دارو 

 1400دی  09پنجشنبه  12:52 - اقتصادگردان
 دریالعل:

https://www.isna.ir/news/1400100906430/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://ruydadiran.com/105546-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF.html
https://armaneghtesadi.com/690214/1400/10/09/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%D9%85%DB%8C/
https://khabar-fouri.com/economic/203916/
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-210/594730-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-65/756973-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://yazdnews.com/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%D9%85%DB%8C/
http://eghtesadgardan.ir/fa/news/186128/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود

 1400دی  09پنجشنبه  14:05 - انتخاب

معاون سازمان برنامه و بودجه: یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود ولی شیوه عمل در این بخش 

 متفاوت خواهد بود

 1400دی  09پنجشنبه  14:11 - آخرین خبر

 حذف می شود 1401تومانی دارو در بودجه  4200مشاور رئیس سازمان غذا و دارو: ارز 

 1400دی  09پنجشنبه  14:18 - مشرق نیوز
 معاون سازمان برنامه و بودجه:

 یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود

 1400دی  09پنجشنبه  14:19 - فکر شهر

حذف می شود؛ قرار شده اعتباراتی به سازمان های بیمه گر تزریق  1401تومانی دارو در بودجه  4200ارز 

 بخش متفاوت خواهد بودشود / معاون سازمان برنامه و بودجه: حذف نمی شود ولی شیوه عمل در این 

 1400دی  09پنجشنبه  14:25 - خبر آنلاین

 دخبر مهم معاون سازمان برنامه درباره زمان پرداخت یارانه های جدی

 1400دی  09پنجشنبه  14:26 - برخط نیوز

 رد زمان پرداخت یارانه های جدیدخبر مهم معاون سازمان برنامه درمو

 1400دی  09پنجشنبه  14:22 - روستا نیوز

 یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود

 1400دی  09پنجشنبه  14:42 - ناطقان

 یارانه گندم و دارو حذف نمی شود

 1400دی  09پنجشنبه  14:41 - تیک

 خبر مهم معاون سازمان برنامه درباره زمان پرداخت یارانه های جدید

 1400دی  09پنجشنبه  14:44 - بازار مشترک

 یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود

 1400دی  09پنجشنبه  14:49 - تولید ایرانی

 یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود

 1400دی  09پنجشنبه  14:50 - عصر خبر

 زمان پرداخت یارانه های جدید خبر مهم معاون سازمان برنامه درباره

 1400دی  09پنجشنبه  14:52 - ۵9۳
 اقتصاد معاون سازمان برنامه و بودجه:

 یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود

https://www.entekhab.ir/fa/news/654665/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://akharinkhabar.ir/money/8700858/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DB%B4%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mashreghnews.ir/news/1320058/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.fekrshahr.ir/node/103568
https://www.khabaronline.ir/news/1587670/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://www.barkhat.news/economic/16408581021/important-news-from-the-deputy-director-of-the-program-organization-about-the-time-of-payment-of-new-subsidies
https://www.rustanews.ir/news/24377/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://nateghan.ir/fa/news/297919/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://tik.ir/fa/news/370484/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://baazaarmoshtarak.ir/news/id/26104/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.hamiyetolideirani.ir/news/31956/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.asrkhabar.com/fa/news/199263/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://www.598.ir/fa/news/498745/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  09پنجشنبه  14:08 - جهان نیوز

 یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود

 1400دی  09پنجشنبه  14:10 - اقتصاد نیوز

 یک خبر مهم درباره زمان پرداخت یارانه های جدید

 1400دی  09پنجشنبه  14:20 - ۲0اقتصاد 

 حذف یارانه گندم تکذیب شد

 1400دی  09پنجشنبه  14:52 - وانا

 ر مهم معاون سازمان برنامه درباره زمان پرداخت یارانه های جدیدخب

 1400دی  09پنجشنبه  15:02 - افق تهران

 آیا یارانه گندم و دارو برای سال حذف می شود؟

 1400دی  09پنجشنبه  15:20 - پانا
 معاون سازمان برنامه:

 ان پرداخت یارانه های جدید به زودی اعلام خواهد شدزم

 1400دی  09پنجشنبه  15:24 - آنلاین۵۵

 زمان پرداخت یارانه های جدید به زودی اعلام خواهد شد

 1400دی  09پنجشنبه  15:40 - دیدار نیوز

 خبر مهم معاون سازمان برنامه درباره زمان پرداخت یارانه های جدید

 1400دی  09پنجشنبه  16:02 - بازار نیوز

 یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود

 1400دی  09پنجشنبه  12:24 - یابازار آر

 یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود

 1400دی  09پنجشنبه  12:44 - روزنامه آسیا نیوز

 جزییات واریز یارانه های دی ماه

 1400دی  09پنجشنبه  18:00 - ۲0بورس

 معاون سازمان برنامه و بودجه: یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود

 1400دی  09پنجشنبه  18:02 - خبرداغ

معاون سازمان برنامه و بودجه: یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود ولی شیوه عمل در این بخش 

 متفاوت خواهد بود

 1400دی  09پنجشنبه  18:42 - صبحانه انلاین

 حذف نمی شود یارانه گندم و دارو در سال آینده

 1400دی  10جمعه  06:02 - وقایع روز

https://www.jahannews.com/news/786964/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/465693-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://eghtesaad24.ir/fa/news/141757/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://vananews.com/fa/news/446868/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://ofoghtehran.ir/77338/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C/
http://www.pana.ir/news/1243593
https://www.55online.news/fa/tiny/news-235031
https://www.didarnews.ir/fa/news/117531/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://bazarnews.ir/fa/news/100715/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.bazarearya.ir/Fa/News/666213/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.asianews.ir/fa/newsagency/7438/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87
https://www.bourse24.ir/news/234281/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87:-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://khabaredagh.ir/fa/news/906952/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://sobhanehonline.com/fa/news/258165/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://vaghayerooz.com/fa/news/19315/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 زمان پرداخت یارانه های جدید چه زمانی است ؟

 1400دی  10جمعه  16:04 - دیار کارون

 یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود

 1400دی  10جمعه  16:21 - خوزنا

 یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود

 1400دی  10جمعه  20:48 - کیهان
 یک مسئول:

 یارانه گندم و دارو در سال آینده حذف نمی شود

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 کیت معنوی: ثبت علامت خُم با هدف حمایت از مشاغل خانگیرئیس مرکز مال

 1400دی  09پنجشنبه  12:25 - ایسنا

ور کشسید محمدعلی میرطاهری، رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاك 

در گفت وگو با  دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهدر حاشیه بازدید از 

ایسنا گفت: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال به نام تولید؛ 

ینی ارآفربا توجه به اقداماتی که در حوزه ک دانشگاهی جهادپشتیبانی ها، مانع زدایی ها از سوی رهبر انقلاب، 

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

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  09پنجشنبه  14:52 - وزنامه بازار کارر
 1400رئیس مرکز مالکیت معنوی در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 با درخواست جهاد دانشگاهی علامت خُم ثبت ملی می شود

 1400دی  09پنجشنبه  19:15 - جهاد دانشگاهی کشور

 حمایت از مشاغل خانگی ثبت علامت خُم با هدف

http://www.deyarkaroon.ir/view-68390-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%20%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%20%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AD%D8%B0%D9%81%20%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.html
http://www.khoozna.ir/view-125985-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%20%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%20%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AD%D8%B0%D9%81%20%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.html
https://kayhan.ir/fa/news/233396/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400100906427/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350435/%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C--%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%8F%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://hmd.acecr.ac.ir/fa/news/39940/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%8F%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 رئیس امور تلفیق سازمان برنامه و بودجه:

 سازمان و وزارتخانه ها از دستاوردهای جهاددانشگاهی حمایت کنند

 1400دی  09پنجشنبه  12:20 - ایسنا

در گفت وگو  دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهدریالعل با حضور در 

 خوبی بود نمایشگاهتوانمندی ها و دستاوردهای جهاد  نمایشگاهبا ایسنا اظهار کرد: 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  09پنجشنبه  12:24 - برخط نیوز

 سازمان و وزارتخانه ها از دستاوردهای جهاددانشگاهی حمایت کنند

 1400دی  09پنجشنبه  12:24 - رویداد ایران

 سازمان و وزارتخانه ها از دستاوردهای جهاددانشگاهی حمایت کنند

 1400دی  09پنجشنبه  12:26 - آرمان اقتصادی

 سازمان و وزارتخانه ها از دستاوردهای جهاددانشگاهی حمایت کنند

 1400دی  09پنجشنبه  15:56 - جهاد دانشگاهی کشور

 سازمان و وزارتخانه ها از دستاوردهای جهاددانشگاهی حمایت کنند

 1400دی  10جمعه  16:44 - دیار کارون

 سازمان و وزارتخانه ها از دستاوردهای جهاددانشگاهی حمایت کنند

 1400دی  10جمعه  412:0 - خوزنا

 سازمان و وزارتخانه ها از دستاوردهای جهاددانشگاهی حمایت کنند

 

 آب و انرژی در هفته ای که گذشت؛

https://www.isna.ir/news/1400100906424/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.barkhat.news/economic/164085420981/organizations-and-ministries-to-support-the-achievements-of-the-university-jihad
https://ruydadiran.com/105540-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF.html
https://armaneghtesadi.com/690209/1400/10/09/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC/
http://acecr.ac.ir/fa/news/39932/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://www.deyarkaroon.ir/view-68392-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF.html
http://www.khoozna.ir/view-125987-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF.html
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 تشریح طرح اختصاص یارانه بنزین به همه ایرانیان

 1400دی  09پنجشنبه  12:12 - خبرگزاری مهر

، چهار تفاهم نامه را با این دانشگاهی جهاد نمایشگاهزیر نفت با حضور در جواد اوجی، و

 مجموعه به امضا رساند

  سایت دیگر: 0

 1400دی  10جمعه  04:42 - پایگاه خبری ذاکر
 آب و انرژی در هفته ای که گذشت؛

 انیانتشریح طرح اختصاص یارانه بنزین به همه ایر

 

متروی تهران به قطار  CDتفاهم نامه سه جانبه همکاری مشترک برای تبدیل یک رام قطار 

CD منعقد شد 

 1400دی  09پنجشنبه  12:16 - جهاد دانشگاهی کشور

، با توجه به گذشت دو دهه از بهره برداری مترو جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

مترویی و قدیمی بودن سیستم رانش این نوع  DCدر کشور زمان و فرسودگی قطارهای 

کتوری( جایگزینی و سیستم کنترل دور مقاومت و کنتا DCقطارها )موتورترکشن های 

ر ولی با هزینه کمت CCجدید و یا ارتقا سیستم رانش و کنترل قطارها؛ با کارایی قطارهای  CCآن ها با قطار 

 دو راه حل پیش رو است

  سایت دیگر: ۷

 1400دی  09پنجشنبه  12:28 - ایسنا
 /1400/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

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

 1400دی  09پنجشنبه  12:45 - برخط نیوز

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

https://www.mehrnews.com/news/5387740/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.zakernews.ir/post/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-50
http://acecr.ac.ir/fa/news/39891/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-dc-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-ac-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400100906433/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://www.barkhat.news/technology/164085504363/signing-of-a-tripartite-memorandum-between-jihad-the-deputy-minister-of-science-and-technology-and-the-metro-operating-company
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  09پنجشنبه  14:14 - دانا

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

 1400دی  09پنجشنبه  14:58 - ایرنا
 با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری؛

 تفاهم نامه سه جانبه همکاری مشترك برای ارتقای سیستم رانش قطار متروی تهران امضا شد

 1400دی  09پنجشنبه  14:14 - ناایم

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

 1400دی  09پنجشنبه  14:22 - روزنامه بازار کار
 در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی؛

 منعقد شد CCمتروی تهران به قطار  DCتفاهم نامه سه جانبه همکاری مشترك برای تبدیل یک رام قطار 

 1400دی  09جشنبه پن 24:42 - تیتر یک

 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

 1400دی  09پنجشنبه  12:05 - ایسکانیوز

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز ، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی امروز)پنجشنبه 

 بازدید کرد دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهدی ماه( از  9

 

 گاه دستاوردهای جهاد دانشگاهیبازدید مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی پیام از نمایش

 1400دی  09پنجشنبه  12:04 - فرودگاه پیام البرز

http://danakhabar.com/fa/news/1267771/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://www.irna.ir/news/84596206/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://www.imna.ir/news/545435/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350433/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-DC-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-AC-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://titre1online.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1/
https://www.iscanews.ir/news/1123851/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://www.payamaviation.ir/fa-IR/DouranPortal/1/news/view/14594/6272/Staging/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام، دکتر نادر ثناگو 

 دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاورد های  نمایشگاهمطلق بعد از ظهر چهارشنبه از 

ده این نهاد علمی و فرهنگی قرار بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات انجام ش 1400

 گرفت

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  09پنجشنبه  14:41 - شما نیوز

 بازدید مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی پیام از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  09پنجشنبه  18:28 - ایران نو

 بازدید مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی پیام از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 طهرانچی: جهاد دانشگاهی یک ابرپارک ملی است

 1400دی  09ه پنجشنب 11:48 - ایسنا

 نمایشگاهدکتر محمدمهدی طهرانچی، رییس دانشگاه آزاد اسلامی در حاشیه بازدید از 

در گفت وگو با ایسنا گفت: کشور توسعه پیدا  دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای 

نمی کند مگر اینکه شرکت ها و مجموعه های دانش بنیان بتوانند در محورهای اساسی 

 پیدا کنند توسعه، ورود

  سایت دیگر: 0

 1400دی  09پنجشنبه  11:50 - برخط نیوز

 طهرانچی: جهاد دانشگاهی یک ابرپارك ملی است

 1400دی  09پنجشنبه  12:48 - ادان

 طهرانچی: جهاد دانشگاهی یک ابرپارك ملی است

 1400دی  09پنجشنبه  14:22 - روزنامه بازار کار
 1400طهرانچی در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-1003823
http://iraneno.ir/fa/news/55473/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400100906399/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.barkhat.news/technology/164085228336/tehranchi-university-jihad-is-a-national-super-park
http://danakhabar.com/fa/news/1267767/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350434/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C--%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 شوراستجهاد دانشگاهی ابرپارك ملی و فناوری ک

 1400دی  09 پنجشنبه 15:44 - ایمنا
 طهرانچی:

 جهاد دانشگاهی یک ابرپارك ملی است

 

بازدید معاون بنیاد بهره برداری موقوفات آستان قدس رضوی از دستاوردهای جهاد 

 دانشگاهی

 1400دی  09پنجشنبه  11:48 - ایسنا

گفت: در آغاز ایام بصیرت کارهای بسیار خوبی را از  نمایشگاهمحمد دلبری در گفت وگو با ایسنا، درباره این 

 شاهد بودیم دانشگاهی جهادجوانان و فرهیختگان 

 

 بازدید وزیر آموزش و پرورش از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  09پنجشنبه  11:44 - ایسنا

دستاوردها و  نمایشگاه( با حضور در 1400دی  9به گزارش ایسنا، یوسف نوری امروز )

که در محل دائمی نمایشگاهی بوستان گفت وگوی  1400 دانشگاهی جهادتوانمندی های 

 بازدید کرد نمایشگاهتهران برگزار شد، از غرفه های مختلف این 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  09پنجشنبه  11:44 - برخط نیوز

 ی جهاد دانشگاهیبازدید وزیر آموزش و پرورش از نمایشگاه دستاوردها

https://www.imna.ir/news/545440/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400100906400/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400100906396/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/164085198894/the-minister-of-education-visited-the-exhibition-of-the-achievements-of-the-university-jihad
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 ارائه گزارش دستاوردهای جهاد دانشگاهی در وزارت آموزش و پرورش

 1400دی  09پنجشنبه  11:26 - ناایس

 جهاددستاوردها و توانمندی های  نمایشگاهدکتر حسن ملکی در حاشیه بازدید خود از 

که در محل دائمی نمایشگاهی بوستان گفت وگو تهران برگزار شد، در  1400 دانشگاهی

ی مبارکگفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: امروز از جهت علمی، فکری و تحقیقاتی روز خیلی 

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

  سایت دیگر: 0

 1400دی  09پنجشنبه  11:29 - برخط نیوز

 ارائه گزارش دستاوردهای )جهاد دانشگاهی( در وزارت آموزش و پرورش

 1400دی  09پنجشنبه  11:49 - رکنا

 1400نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 1400دی  09پنجشنبه  12:42 - پایگاه خبری گسترش

 قیمت خودرو

 1400دی  09پنجشنبه  15:20 - پانا

 ارائه گزارش دستاوردهای جهاد دانشگاهی در وزارت آموزش و پرورش

 

 بازدید وزیر آموزش و پرورش از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 0014دی  09پنجشنبه  11:24 - وزارت آموزش و پرورش

https://www.isna.ir/news/1400100906385/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4
https://www.barkhat.news/social/164085102327/presentation-of-achievements-report-university-jihad-in-the-ministry-of-education
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-95/756930-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-229892
http://pana.ir/news/1243516
http://medu.ir/fa/news/item/1833713/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA?ocode=100010876
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

بازدید  دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهوزیر آموزش و پرورش از 

 کرد

  سایت دیگر: 0

 1400دی  09پنجشنبه  12:44 - ایرنا
 در بازدید وزیر آموزش و پرورش از نمایشگاه جهاددانشگاهی؛

 ی شدمدرسه ملی مهارت برای مشاغل آینده رونمای

 1400دی  09پنجشنبه  14:49 - تابش کوثر
 با حضور وزیر آموزش و پرورش؛

 مدرسه ملی مهارت برای مشاغل آینده رونمایی شد

 1400دی  09پنجشنبه  20:15 - پانا
 با حضور وزیر آموزش و پرورش؛

 مدرسه ملی مهارت برای مشاغل آینده رونمایی شد

 1400دی  09پنجشنبه  12:05 - اقتصاد آینده

 مدرسه ملی مهارت برای مشاغل آینده رونمایی شد

 

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

فصل مشترک همکاری وزارت آموزش و پرروش و جهاد  هدایت تحصیلی وهدایت شغلی

 دانشگاهی است

 1400دی  09پنجشنبه  11:12 - روزنامه بازار کار

در غرفه معاونت  دانشگاهی جهاددکتر ملکی درنمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای 

آموزش وکارآفرینی گفت : درتلاش هستیم با برگزاری یک هم اندیشی مشترك همه زمینه 

 های همکاری بین آموزش و پر

https://www.irna.ir/news/84596025/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://tabeshekosar.ir/vdcfm0dy1w6d0ya.igiw.html
http://pana.ir/news/1243520
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/323952/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350428/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 ت بایک نیروگاه هزار مگاواتیمیلیون بشکه نف ۳1صرفه جویی در 

 1400دی  09پنجشنبه  11:15 - سینا

 نمایشگاهبه گزارش سیناپرس، محمد علی اسلامی رییس سازمان انرژی اتمی ایران در خلال بازدید از 

گو اختصاصی با خبرنگار سیناپرس با اشاره به رویکرد های در گفت دانشگاهی جهاددستاوردها و توانمندی 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

 

 معاون علمی و فناوری رییس جمهور از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهیبازدید 

 1400دی  09پنجشنبه  11:05 - نیوز برخط

 نمایشگاههمزمان با آخرین روز از برگزاری  -به گزارش سرویس علم و فناوری برخط نیوز به نقل از ایسنا 

، دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری دانشگاهی جهادتوانمندی های و دستاوردهای 

 د کردندبازدی نمایشگاهو هیئت همراه از این 

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهور از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی

https://sinapress.ir/news/126760
https://www.barkhat.news/technology/164084952984/vice-president-for-science-and-technology-visits-the-exhibition-of-the-achievements-of-the-university-jihad
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  09پنجشنبه  11:04 - ایسنا

توانمندی های و دستاوردهای  نمایشگاهبه گزارش ایسنا، همزمان با آخرین روز از برگزاری 

، دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و هیئت دانشگاهی جهاد

 بازدید کردند نمایشگاههمراه از این 

 

 0011ی جهاد دانشگاهی پنجمین روز نمایشگاه دستاوردها

 1400دی  09پنجشنبه  10:54 - برخط نیوز

 منبع : خبرگزاری ایسنا

 

 /0011و دستاوردهای جهاد دانشگاهی  /نمایشگاه توانمندی ها

 از دستاوردهای حوزه نفت و حفاری تا تجهیزات الکترونیک خودرو

 1400دی  09پنجشنبه  10:51 - ایسنا

صنعتی شریف در گفت وگو با ایسنا  دانشگاهی جهادییس سازمان دکتر علیرضا آخوندی، ر

 جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاه، درخصوص دستاوردهای این سازمان که در 

 دانشگاهی جهاددر معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است، گفت: سازمان  دانشگاهی

و همین طور کشاورزی)بحث تجهیزات و دستگاه های صنعتی شریف در دسته بندی ها عمدتاً فنی و مهندسی 

 حضور پیدا کرده است نمایشگاهنوین آبیاری( در 

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  09پنجشنبه  610:5 - برخط نیوز

https://www.isna.ir/news/1400100906363/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://www.barkhat.news/photo/164084892419/the-fifth-day-of-the-exhibition-of-the-achievements-of-the-university-jihad-1400
https://www.isna.ir/news/1400100906350/%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
https://www.barkhat.news/technology/164084898842/from-oil-and-drilling-achievements-to-automotive-electronics


 

 

 

 

54 

ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 از دستاوردهای حوزه نفت و حفاری تا تجهیزات الکترونیک خودرو

 1400دی  09پنجشنبه  15:02 - روزنامه بازار کار
 1400ا و دستاوردهای جهاد دانشگاهی نمایشگاه توانمندی ه

 از دستاوردهای حوزه نفت و حفاری تا تجهیزات الکترونیک خودرو

 1400دی  12یکشنبه  10:22 - جهاد دانشگاهی کشور

ارائه دستاوردهای حوزه نفت و حفاری تا تجهیزات الکترونیک خودرو / مصاحبه خبرگزاری ایسنا با رییس 

 سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

 

 0011پنجمین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 1400دی  09پنجشنبه  10:51 - ایسنا

... 

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد و جهاد دانشگاهی با هدف ایجاد سکوی ملی نشر دانش

 1400دی  09پنجشنبه  10:51 - ایسنا

توانمندی  نمایشگاهبه گزارش ایسنا، صبح امروز)نهم دی( همزمان با آخرین روز برگزاری 

، با هدف ایجاد سکوی نشر دانش ، تفاهم نامه همکاری دانشگاهی جهادها و دستاوردهای 

مدمهدی به امضای دکتر مح دانشگاهی جهادمشترك میان دانشگاه آزاد اسلامی و 

 رسید دانشگاهی جهادطهرانچی، رییس دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر حمیدرضا طیبی، رییس 

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350436/%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
http://sharif.acecr.ac.ir/fa/news/40104/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
https://www.isna.ir/photo/1400100906351/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://www.isna.ir/news/1400100906352/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  09پنجشنبه  12:05 - خبرگزاری دانشجو

 اه آزاد و جهاد دانشگاهی تفاهم نامه همکاری امضا کردنددانشگ

 1400دی  09پنجشنبه  12:48 - دانا

 تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد و جهاد دانشگاهی با هدف ایجاد سکوی ملی نشر دانش

 1400دی  09پنجشنبه  15:24 - گاهی کشورجهاد دانش

 امضای تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و دانشگاه آزاد اسلامی

 

 جهاددانشگاهی بستر تولید فناوری در کشور و دانشگاه ها است/ضرورت قوام این مسیر

 1400دی  09پنجشنبه  10:48 - جهاد دانشگاهی کشور

، دکتر محمدمهدی طهرانچی رییس دانشگاه آزاد جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

توانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهاسلامی امروز، نهم دی ماه در بازدید از 

یان کرد: واقعیت ضمن قدردانی از تلاش های جهادگران این نهاد ب 1400 جهاددانشگاهی

این است که زمانی که مدل های پارك فناوری و مراکز رشد به ایران وارد شد، در کشور مدل پارك های 

 تجربه کردیم جهاددانشگاهیفناوری و مفهوم تولید فناوری را بر بستر دانشگاه ها در 

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  09پنجشنبه  11:25 - ایکنا

 جهاددانشگاهی الگوی پارك های فناوری را در بستر دانشگاه در کشور ایجاد کرد

 1400دی  09 پنجشنبه 11:48 - ایرنا
 رییس دانشگاه آزاد:

 جهاددانشگاهی بستر تولید فناوری در کشور است/امضای تفاهم نامه با هدف ایجاد سکوی ملی نشر دانش

https://snn.ir/fa/news/986816/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://danakhabar.com/fa/news/1267766/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
http://hmd.acecr.ac.ir/fa/news/39922/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://acecr.ac.ir/fa/news/39880/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1
https://iqna.ir/fa/news/4024730/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84595925/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

بازدید تعدادی ازوزراء، نمایندگان و مسئولان مختلف علمی و اجرایی ازدستاوردهای پارک 

 علم و فناوری البرزجهاددانشگاهی

 1400دی  09پنجشنبه  10:45 - شهروند البرز

 اهنمایشگبه گزارش شهروندالبرز ؛ به نقل از روابط عمومی پارك علم و فناوری البرز، در دو روز اول برگزاری 

کشور با حضور در غرفه پارك علم و ، سردار وحیدی وزیر 1400 جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای 

 فناوری البرز از نزدیک با دستاوردهای این پارك آشنا شد

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 بازدید رییس دانشگاه آزاد از نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی

 1400دی  09پنجشنبه  10:00 - ایسنا

توانمندی  نمایشگاهدی ماه( و در آخرین روز از برگزاری  9به گزارش ایسنا، امروز)پنجشنبه 

، دکتر محمدمهدی طهرانچی، رییس دانشگاه آزاد دانشگاهی جهادها و دستاوردهای 

ندی ها و ظرفیت بازدید کرد و در جریان توانم نمایشگاهاسلامی از غرفه های مختلف این 

 قرار گرفت دانشگاهی جهادهای علمی 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  09پنجشنبه  05:10 - برخط نیوز

 بازدید رییس دانشگاه آزاد از نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی

http://www.shahrvandalborz.com/fa/news/39056/
https://www.isna.ir/news/1400100906303/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/164084604478/the-president-of-the-azad-university-visits-the-exhibition-of-the-capabilities-of-the-university-jihad
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 پژوهش ها باید نقشی در زندگی مردم داشته باشد

 1400دی  09پنجشنبه  09:49 - سینا

مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از پژوهش ها صرفا در حد پایان نامه نماینده مردم نوردشت و مینودشت 

علمی و کاربردی  دانشگاهی جهادیا کتاب باقی می مانند و در زندگی مردم نقشی ندارند اما پژوهش های 

 است

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 مرجعیت علمی در منطقهپتانسیل جهاد دانشگاهی برای دستیابی به 

 1400دی  09پنجشنبه  09:18 - ایسنا

دستاوردها و توانمندی های  نمایشگاهدکتر غلامرضا حسن زاده در حاشیه بازدید خود از 

های بوستان گفت وگو برگزار شد در  نمایشگاهکه در محل دائمی  1400 نشگاهیدا جهاد

ارزشمند است، اظهار کرد:  دانشگاهی جهادگفت وگوبا ایسنا، با بیان اینکه توانمندی های 

 جهادنیز توانست توانمندی های  نمایشگاهسابقه کارهای بزرگ را در کشور دارد و این  دانشگاهی جهاد

 ه خوبی نشان دهدرا ب دانشگاهی

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  09پنجشنبه  09:20 - برخط نیوز

 مرجعیت علمی در منطقهپتانسیل جهاد دانشگاهی برای دستیابی به 

 1400دی  09پنجشنبه  12:06 - دانا

https://sinapress.ir/news/126751
https://www.isna.ir/news/1400100906260/%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
https://www.barkhat.news/social/164084334325/the-potential-of-academic-jihad-to-achieve-scientific-authority-in-the-region
http://danakhabar.com/fa/news/1267743/%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 پتانسیل جهاد دانشگاهی برای دستیابی به مرجعیت علمی در منطقه

 1400دی  09پنجشنبه  20:42 - خوزنا

 پتانسیل جهاد دانشگاهی برای دستیابی به مرجعیت علمی در منطقه

 

 جهاد دانشگاهی الگویی برای خودباوری و استقلال کشور است + فیلم

 1400دی  09پنجشنبه  09:15 - ایکنا

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 

در  دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهدانشگاه ها، در جریان بازدید از 

نظام جمهوری  در اثبات کارآمدی دانشگاهی جهادگفت وگو با خبرنگار ایکنا درباره نقش 

اسلامی ایران اظهار کرد: یکی از پایه های انقلاب اسلامی باور به توانمندی های داخلی، توان ایجاد استقلال در 

یکی از مظاهر نهادهای انقلابی در اثبات  دانشگاهی جهادکشور و تزریق خودباوری به ارکان جامعه بوده است و 

 این کارآمدی است

 

 وثر:رییس سازمان اقتصادی ک

 مجموعه های علمی و فرهنگی کشور به دانش جهاد دانشگاهی نیاز دارند

 1400دی  09پنجشنبه  09:08 - ایسنا

 دانشگاهی جهاددستاوردهای  نمایشگاهی در این بازدید درباره به گزارش ایسنا، ناصر فخار

گفت: مدیریت دانش ذاتا ارزش است، حالا گاهی این ارزش نهفته، گاهی مکتوب نشده و 

 گاهی هم عرضه نشده است

http://www.khoozna.ir/view-125910-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87.html
https://iqna.ir/fa/news/4024531/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://www.isna.ir/news/1400100906252/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  09پنجشنبه  09:18 - خبرنامه دانشجویان ایران

 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

 1400دی  09پنجشنبه  09:06 - ایکنا

سیدمجید حلاج زاده، رئیس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور در گفت وگویی 

 جهادتوانمندی ها و دستاورد های  نمایشگاهکه با خبرنگار ایکنا در حاشیه بازدید از 

 و انشگاهید جهادداشت، در پاسخ به سؤالی در مورد پتانسیل همکاری بین  دانشگاهی

این مرکز گفت: می توانیم در کشورهایی که دفتر نمایندگی داریم، هم در بحث اطلاع رسانی و هم در بحث 

 داشته باشیم دانشگاهی جهادحمایت از نخبگان همکاری های دوجانبه ای با 

 

 رویتاب ؛ آیینه رویدادهای فرهنگی جهاد دانشگاهی

 1400دی  09پنجشنبه  00:48 - ایسنا

درباره سامانه  دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهبه گزارش ایسنا، در 

در طول دو سال گذشته است، با فرزین  دانشگاهی جهادرویتاب که یکی از دستاوردها 

ان به عنو اهیدانشگ جهادپورمحبی نویسنده، پژوهشگر و یکی از مدیران معاونت فرهنگی 

 یکی از ایده پردازان این سامانه و امیرحسین اسدی طراح این سامانه به گفت وگو نشستیم

https://iusnews.ir/fa/news-details/419242/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF/
https://iqna.ir/fa/news/4024039/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.isna.ir/news/1400100806095/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  09پنجشنبه  10:15 - گردشبان

 رویتاب ؛ آیینه رویدادهای فرهنگی جهاد دانشگاهی

 

اون رئیس جمهور از نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای جهاد بازدید مع -گزارش تصویری 

 دانشگاهی

 1400دی  09پنجشنبه  00:22 - معاونت امور زنان و خانواده

که در مجموعه نمایشگاهی بوستان گفت وگو  1400 دانشگاهی جهاددستاوردهای  نمایشگاهدکتر خزعلی از 

 در حال برگزاری است بازدید کرد

 

 حمایت از روش های غیردارویی درمان بیماران

 1400دی  08چهارشنبه  24:46 - ی صدا و سیماخبرگزار

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما دکتر بهرام عین اللهی در حاشیه بازدید از 

در بوستان گفتگوی تهران گفت: به طور سنتی  دانشگاهی جهادتوانمندی های  نمایشگاه

امروزه به دومین تجارت عادت داریم برای درمان بیماری ها از دارو استفاده کنیم و دارو 

 جهان پس از صنعت نفت تبدیل شده است

  سایت دیگر: 0

 1400دی  09پنجشنبه  02:41 - خبرگزاری تابناک

http://gardeshban.ir/fa/news/49187/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://women.gov.ir/fa/news/15423/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.iribnews.ir/fa/news/3320290/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.tabnak.ir/fa/news/1096000/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 حمایت از روش های غیردارویی درمان بیماران

 1400دی  09پنجشنبه  02:56 - پارسینه

 روش های غیردارویی درمان بیماران حمایت از

 1400دی  09پنجشنبه  08:20 - شبکه خبر

 حمایت از روش های غیردارویی درمان بیماران

 1400دی  09پنجشنبه  11:11 - تحلیل بازار

 حمایت از روش های غیردارویی درمان بیماران

 

 رییس جمهور از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهیبازدید مشاور 

 1400دی  08چهارشنبه  22:54 - دولت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، ماموستا عبدالسلام کریمی صبح امروز چهارشنبه با 

ازدید ب نمایشگاهدائمی بوستان گفتگو از بخش های مختلف این  نمایشگاهحضور در محل 

کرد و با توضیحات مسئولان و دست اندرکاران غرفه های مختلف در جریان جزئیات 

 کشور قرار گرفت جهاددانشگاهیتوانمندی های علمی 

 

 از سیاست جدید بنزینی دولت رونمایی شد مردم، درگیر بازی خرید و فروش بنزین؟

 1400دی  08چهارشنبه  21:28 - روزنامه ابتکار

https://www.parsine.com/fa/news/750778/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irinn.ir/fa/news/833344/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.tahlilbazaar.com/news/126761/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://dolat.ir/detail/376941
https://ebtekarnews.com/index.php?newsid=188431
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 1400 دانشگاهی جهادتوانمندی و دستاوردهای  نمایشگاهاحمد وحیدی، وزیر کشور نیز دیروز در حاشیه 

 مت بنزین گران شوداعلام کرد: امسال بنزین گران نخواهد شد و قرار نیست قی

 

 برنامه وزارت بهداشت حمایت از جهاددانشگاهی است/ انعقاد قرارداد با این نهاد

 1400دی  08چهارشنبه  21:12 - جهاد دانشگاهی کشور

، دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

توانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهآموزش پزشکی امروز، هشتم دی ماه در بازدید از 

ین نهاد بیان کرد: امروزه ضمن قدردانی از تلاش های جهادگران ا 1400 جهاددانشگاهی

 در دنیا تحولی در درمان بیماری ها ایجاد شده است

 

 وزیر بهداشت:

 مرگ ومیر اومیکرون بالا نیست

 1400دی  08چهارشنبه  21:09 - فردای کرمان

ردها دستاو نمایشگاهسراسری، وی هشتم دی ماه در حاشیه بازدید از به گزارش فردای کرمان به نقل از ایسنا 

درصد مردم یک دُز تزریق را انجام  88اعلام کرد: خوشبختانه در کشور ما  دانشگاهی جهادو توانمندی های 

 داده اند 

http://acecr.ac.ir/fa/news/39869/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://fardayekerman.ir/news/35503
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 بازدید معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از ایکنا

 1400دی  08چهارشنبه  20:52 - ایکنا

به گزارش ایکنا، انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور شامگاه چهارشنبه، 

در غرفه  جهاددانشگاهیدستاوردها و توانمندی های  نمایشگاهدی، در جریان بازدید از  8

مل خبرگزاری، ایکنا حضور یافت و ضمن شنیدن توضیحات محمدحسین حسنی، مدیرعا

 در جریان روند فعالیت های آن قرار گرفت

 

 انقلاب جهاد دانشگاهی در حوزه سلول های بنیادی/ وظیفه ما حمایت است

 1400دی  08چهارشنبه  20:51 - ایکنا

به گزارش ایکنا، بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شامگاه 

و  جهاددانشگاهیو توانمندی های  دستاوردها نمایشگاهدی، با حضور در  8چهارشنبه 

 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

https://iqna.ir/fa/news/4024647/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7
https://iqna.ir/fa/news/4024654/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  08چهارشنبه  20:42 - ایسنا

دستاوردها و  نمایشگاهبه گزارش ایسنا، دکتر بهرام عین اللهی در حاشیه بازدید از 

های بوستان گفت  نمایشگاهکه در محل دائمی  1400 دانشگاهی جهادتوانمندی های 

ها ایجاد  وگو برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروزه تحولی در درمان بیماری

 شده است

  سایت دیگر: 09

 1400دی  08چهارشنبه  21:02 - همشهری

 واکنش مهم وزیر بهداشت درباره تزریق دوز چهارم واکسن کرونا

 1400دی  08چهارشنبه  21:09 - برخط نیوز

 واکنش مهم وزیر بهداشت درمورد تزریق دوز چهارم واکسن کرونا

 1400دی  08چهارشنبه  21:09 - عصر ایران

 وزیر بهداشت: مطالعات درباره ضرورت دز چهارم واکسن کرونا هنوز بی پاسخ است

 1400دی  08چهارشنبه  21:14 - عصر خبر

 وزیر بهداشت: مطالعات درباره ضرورت دز چهارم واکسن کرونا هنوز بی پاسخ است

 1400دی  08چهارشنبه  21:24 - خبر روز

 وزیر بهداشت: مطالعات درباره ضرورت دز چهارم واکسن کرونا هنوز بی پاسخ است

 1400دی  08چهارشنبه  21:22 - رکنا

 آیا نیاز به تزریق دز چهارم واکسن نیز هست؟

 1400دی  08چهارشنبه  21:49 - پارسینه

 ارم واکسن کروناواکنش مهم وزیر بهداشت درباره تزریق دوز چه

 1400دی  08چهارشنبه  21:44 - پایگاه خبری گسترش

 قیمت خودرو

 1400دی  08چهارشنبه  21:42 - پرسون

 تزریق دوز چهارم واکسن کرونا ضروری است؟

 1400دی  08چهارشنبه  21:50 - بولتن نیوز
 وزیر بهداشت:

 مطالعات درباره ضرورت دز چهارم واکسن کرونا هنوز بی پاسخ است

 1400دی  08چهارشنبه  21:54 - آنلاین۵۵

 دز چهارم واکسن کرونا هنوز بی پاسخ است وزیر بهداشت: مطالعات درباره ضرورت

https://www.isna.ir/news/1400100806120/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE
https://www.hamshahrionline.ir/news/646595/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D9%88%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.barkhat.news/social/164079943230/important-reaction-of-the-minister-of-health-regarding-the-injection-of-the-fourth-dose-of-corona-vaccine
https://www.asriran.com/fa/news/819838/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.asrkhabar.com/fa/news/199224/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://daylinews.ir/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B2-%DA%86%D9%87/
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-95/756843-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D9%87%D8%B3%D8%AA
https://www.parsine.com/fa/news/750729/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D9%88%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-229816
https://purson.ir/fa/content/377965/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D9%88%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-
https://www.bultannews.com/fa/news/757867/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.55online.news/fa/tiny/news-234934
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  08چهارشنبه  22:02 - را نیوزٰ  شهرآ

 اظهارات وزیر بهداشت درباره تزریق دوز چهارم واکسن کرونا

 1400دی  08رشنبه چها 22:25 - اقتصاد آنلاین

 مطالعات درباره ضرورت دز چهارم واکسن کرونا هنوز بی پاسخ است

 1400دی  08چهارشنبه  22:41 - اقتصاد نیوز

 خبر مهم وزیر بهداشت درخصوص تزریق دز چهارم واکسن کرونا

 1400دی  08چهارشنبه  24:56 - پول نیوز

 ت درباره ضرورت دز چهارم واکسن کرونا هنوز بی پاسخ استمطالعا

 1400دی  09پنجشنبه  04:04 - فرارو

 مطالعات درباره ضرورت دز چهارم واکسن هنوز بی پاسخ است

 1400دی  09پنجشنبه  02:52 - مدارا
 وزیر بهداشت:

 مطالعات درباره ضرورت دز چهارم واکسن کرونا هنوز بی پاسخ است

 1400دی  09پنجشنبه  15:02 - روزنامه بازار کار
 عین اللهی در حاشیه بازدید از نمایشگاه جهاد دانشگاهی

 ارت بهداشت از این دستاوردها حمایت خواهد کردوز

 1400دی  10جمعه  00:06 - خوزنا

 بی پاسخ است مطالعات درباره ضرورت دز چهارم واکسن کرونا هنوز

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 جهاد دانشگاهی رزومه روشنی در صنعت نفت کشور دارد

 1400دی  08چهارشنبه  20:44 - ایسنا

ی مناطق نفت خیز جنوب دکتر محمد گلستان باغ، رئیس پژوهش و فناوری شرکت مل

، در گفت وگو با دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهضمن بازدید از 

ایسنا تأکید کرد: اگر بخواهیم فرآیند تبدیل علم به مهارت را تشریح کنیم، علم در دانشگاه 

https://shahraranews.ir/fa/news/93969/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D9%88%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-197/594579-%D8%AF%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/465552-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.poolnews.ir/fa/news/367871/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://fararu.com/fa/news/524864/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.modara.ir/fa/news/179149/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350437/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.khoozna.ir/view-125920-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%AF%D8%B2%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%20%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2%20%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
https://www.isna.ir/news/1400100806117/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

ی شود؛ اما این مهارت ها تبدیل به سواد شده و وقتی این سواد آموخته شود، به مهارت در صنعت تبدیل م

 یک جایی رابطه خود را با علم قطع می کند

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  08چهارشنبه  20:49 - آرمان اقتصادی

 جهاد دانشگاهی رزومه روشنی در صنعت نفت کشور دارد

 1400دی  08رشنبه چها 20:50 - رویداد ایران

 جهاد دانشگاهی رزومه روشنی در صنعت نفت کشور دارد

 1400دی  09پنجشنبه  15:02 - روزنامه بازار کار
 رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

 ور داردجهاد دانشگاهی رزومه روشنی در صنعت نفت کش

 

 رونمایی از فاز نخست سازمانه پنجره واحد آموزشی جهاددانشگاهی

 1400دی  08چهارشنبه  20:40 - ایکنا

احد با هدف یکسان سازی و برندسازی از به گزارش ایکنا، فاز نخست سامانه پنجره و

به همت معاونت آموزش و کارآفرینی این نهاد انقلابی راه  جهاددانشگاهیآموزش های 

دی، با حضور سید حمیدرضا طیبی، محمدصادق  8اندازی شده که در شامگاه چهارشنبه 

توانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهبیجندی؛ معاون آموزشِِِی و جمعی از مدیران و معاونان این نهاد در 

 در بوستان گفتگو رونمایی شد جهاددانشگاهی

  سایت دیگر: 0

 1400دی  09پنجشنبه  10:42 - ازار کارروزنامه ب
 با حضور رئیس جهاد دانشگاهی؛

 سامانه پنجره واحد معاونت آموزس و کارآفرینی جهاد دانشگاهی رونمایی شد

https://armaneghtesadi.com/690149/1400/10/08/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%A9/
https://ruydadiran.com/105446-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.html
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350438/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/4024652/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350427/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B3-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 اقدامات جهاد دانشگاهی در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب است

 1400دی  08چهارشنبه  20:12 - ایکنا

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم اکبری، مدیرکل مرکز خدمات حوزه های علمیه استان 

در خنثی کردن تحریم های  دانشگاهی جهادتهران، در گفت وگو با ایکنا، درباره نقش 

ن مواردی غرورآفریاقتصادی علیه ایران اظهار کرد: ابتدا باید اظهار کنم بسیار خوشحالم که 

 مشاهده کردم دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهو مایه مباهات را در 

 

همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با جهاددانشگاهی/دستاوردهای این 

 نهاد تاثیرگذار است

 1400دی  08چهارشنبه  20:06 - جهاد دانشگاهی کشور

 ، دکتر انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانوادهجهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

توانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهرییس جمهور امروز، هشتم دی ماه در بازدید از 

و دکتر فاطمه  جهاددانشگاهیکه با همراهی دکتر حمیدرضا طیبی رییس  جهاددانشگاهی

عظیم زاده رییس مرکز اطلاعات علمی این نهاد انجام شد، ضمن قدردانی از تلاش های جهادگران این نهاد 

از دستاوردهایی که این نهاد انقلابی در زمینه  جهاددانشگاهیدستاوردهای  نمایشگاه: در مشاهده از اظهار کرد

 های مختلف داشته است، استفاده کردم

https://iqna.ir/fa/news/4024589/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://acecr.ac.ir/fa/news/39864/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 جهاددانشگاهی در تدوین اسناد آمایش سرزمینی پیشگام است

 1400دی  08چهارشنبه  20:00 - ایکنا

مهران فاطمی، استاندار یزد در حاشیه بازدید از نمیشگاه دستاوردها و توانمندی های 

که در بوستان گفتگو در حال برگزاری است در گفت وگو با خبرنگار ایکنا،  جهاددانشگاهی

 لاب اسلامی برعهدهنقش مهمی در تحقق بیانیه گام دوم انق جهاددانشگاهیبا بیان اینکه 

 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 

خود قرار سرفصل های مهمی عبور کرده است/خوشبختانه جهاد دانشگاهی در مسیر صحیح 

 دارد

 1400دی  08چهارشنبه  19:49 - دولت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان 

ن قدردانی ، ضمنمایشگاهانرژی اتمی ایران، معاون رئیس جمهور در حاشیه بازدید از این 

در مسیر  دانشگاهی جهاداز تلاش های جهادگران این نهاد اظهار داشت: خوشبختانه 

صحیح خود قرار دارد و همواره در جستجوی مسائل و مشکلاتی بوده است که در مسیر پیشرفت کشور وجود 

جه ای این نهاد نتیدارد و با کار پژوهشی و علمی این نهاد و ایجاد سیستم، مشکلات موجود برطرف و فعالیت ه

 مثبتی برای جامعه به همراه داشته است

https://iqna.ir/fa/news/4024596/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://dolat.ir/detail/376935
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   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  08چهارشنبه  20:42 - زاری فارسخبرگ

 بازدید محمد اسلامی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  08چهارشنبه  20:49 - برخط نیوز

 بازدید محمد اسلامی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  08چهارشنبه  20:50 - میزان

 بازدید رییس سازمان انرژی اتمی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاورد های جهاد دانشگاهی

 1400دی  08چهارشنبه  21:02 - کارآفرینان اقتصاد

 مد اسلامی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهیبازدید مح

 

 انسیه خزعلی:

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

 1400دی  08چهارشنبه  19:48 - ایسنا

... 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  08چهارشنبه  19:48 - برخط نیوز

 ریم با کمک جهاد دانشگاهی، مشاغل خانگی زنان را توسعه دهیمامیدوا

 1400دی  08چهارشنبه  20:12 - روزنامه بازار کار
 انسیه خزعلی:

 گاهی توسعه می دهیمتوسعه مشاغل خانگی زنان را با جهاد دانش

 1400دی  09پنجشنبه  08:55 - بازار آریا

بازدید معاون رئیس جمهور از نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی معاونت  -گزارش تصویری 

 امور زنان و خانواده

 1400دی  09پنجشنبه  11:18 - دانا

https://farsnews.ir/news/14001008000916/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.barkhat.news/political/164079768454/mohammad-eslami-visits-the-exhibition-of-the-capabilities-and-achievements-of-the-university-jihad
https://www.mizanonline.com/fa/news/785502/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://karafarinaneeghtesad.ir/News/SingleNews?Id=42683
https://www.isna.ir/news/1400100806094/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
https://www.barkhat.news/technology/164079462465/we-hope-to-develop-women-s-home-based-jobs-with-the-help-of-the-university-jihad
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350426/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
https://www.bazarearya.ir/Fa/News/666073/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C---%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://danakhabar.com/fa/news/1267736/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

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

 

 دستاوردهای جدیدی را در نمایشگاه توانمندی های جهاددانشگاهی مشاهده کردیم + فیلم

 1400دی  08چهارشنبه  19:12 - ایکنا

به گزارش ایکنا، سید صولت مرتضوی، معاون اجرایی رئیس جمهور، عصر امروز، چهارشنبه 

در نشست  جهاددانشگاهیدستاوردها و توانمندی های  نمایشگاهدی، پس از بازدید از  8

ه ذشت، گفت: گرچه در گجهاددانشگاهیخبری مشترك با سید حمیدرضا طیبی، رئیس 

 گاهنمایشقدری متفاوت تر از  نمایشگاهاطلاعات و بازدید داشتیم اما این  جهاددانشگاهیهای  نمایشگاههم از 

 های قبلی است

 

 غرفه ای پر از امید برای هزاران ایرانی + فیلم

 1400دی  08چهارشنبه  18:42 - ایکنا

 هادجتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهوم پزشکی به گزارش خبرنگار ایکنا، غرفه عل

شامل هفت حوزه فعالیتی است که اولین بخش آن به معرفی دستاوردها  1400 دانشگاهی

 و تولیدات مربوط به علوم تولید مثل و ناباروری در حوزه انسانی اختصاص دارد

 

https://iqna.ir/fa/news/4024638/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://iqna.ir/fa/news/4024636/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 م پزشکی تهراننمایش محصولات حوزه زخم و ترمیم بافت سازمان جهاددانشگاهی علو

 1400دی  08چهارشنبه  18:46 - جهاد دانشگاهی کشور

، پژوهشکده فناوری های زخم و ترمیم بافت یارا، جهاددانشگاهیابط عمومی به گزارش رو

با ارایه برنامه ای جامع در حوزه زخم  1400علوم پزشکی در سال  جهاددانشگاهیسازمان 

و ترمیم بافت موفق به انعقاد توافق نامه تقسیم کار ملی زیست فناوری با معاونت علمی و 

ای تولید، بومی سازی و توسعه زخم پوش های نوین و پیشرفته، فناوری فناوری ریاست جمهوری در محوره

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

 1400دی  08چهارشنبه  18:45 - خبرگزاری صدا و سیما

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای طیبی پس از بازدید معاون اجرایی رئیس 

، در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری دانشگاهی جهاددستاورد های  نمایشگاهجمهور از 

ور رئیس مجلس شورای اسلامی با حض نمایشگاهصدا و سیما گفت: بهره برداری از این 

ر گذاشت و اذعان کرد دیگ نمایشگاهانجام شد و آقای قالیباف وقت بسیار خوبی برای دیدن دستاورد های این 

حالا نوبت دولت و مجلس است که با سیاستگذاری و اجرا از تولید کنندگان داخلی حمایت کنیم و از این 

 دستاورد ها استفاده شود 

 

 تحریم ها با دستاورد های فناورانه داخلیامکان عبور از 

 1400دی  08چهارشنبه  18:25 - خبرگزاری صدا و سیما

http://acecr.ac.ir/fa/news/39857/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/news/3320146/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3320133/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C


 

 

 

 

22 

ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 وستاندر ب دانشگاهی جهاددستاورد های  نمایشگاهآقای صولت مرتضوی پس از بازدید از 

فاوت تر مت نمایشگاهگفتگو در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: این 

های دیگر است و هر چه زمان می گذرد با دستاورد های جدیدتر مواجه می  نمایشگاهاز 

 شویم

 

 لزوم حمایت مسئولان از افزایش ارتباط صنعت و جهاد دانشگاهی

 1400دی  08چهارشنبه  12:51 - ایکنا

 دانشگاهی جهاداحمد مولودی، عضو هیئت علمی گروه پژوهشی مواد نوین سازمان 

توانمندی ها و  نمایشگاهخراسان رضوی و یکی از پژوهشگران برتر معرفی شده در 

، در گفت گو با ایکنا درباره مهم ترین کارهای شاخصی که جهاددانشگاهیدستاوردهای 

این گروه پژوهشی انجام شده است، اظهار کرد: مجتمع فنی و مهندسی که ما در آن فعالیت داریم، شامل  در

 دو بخش می شود که یک بخش آن مرکز خدمات فنی و مهندسی و دیگری گروه پژوهشی مواد نوین است

 

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

 هزار شغل را با همکاری و توان علمی جهاد دانشگاهی عملیاتی می کنیم ۵11تحقق 

 1400دی  08چهارشنبه  12:42 - ر کارروزنامه بازا

توانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهمدیرکل هدایت های شغلی کمیته امداد در بازدید از 

گفت: اجرای طرح هدایت شغلی برای پایدار سازی اشتغال ایجاد شده  دانشگاهی جهاد

https://iqna.ir/fa/news/4024603/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350421/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-500-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 استفاده می کنیم به خوبی دانشگاهی جهادمددجویان است و در این زمینه از توان و ظرفیت 

 

 غرفه ایکنا در نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی

 1400دی  08چهارشنبه  12:22 - ایکنا

... 

 

 مرتضوی: شعار دولت سیزدهم حمایت از دانش بنیان ها است

 1400دی  08چهارشنبه  12:24 - ایسنا

به گزارش ایسنا، صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهوری در حاشیه بازدید از 

 نمایشگاهدر جمع خبرنگاران اظهار کرد:  1400 دانشگاهی جهاددستاوردهای  نمایشگاه

ن های قبل است و به همی نمایشگاهمتفاوت تر از  1400 دانشگاهی جهاددستاوردهای 

 جهت خدا را شاکریم که هرچه زمان می گذرد، شاهد اضافه شدن دستاوردهای جدید هستیم

  سایت دیگر: 00

 1400دی  08چهارشنبه  12:46 - ایرنا
 ن اجرایی رییس جمهور:معاو

 شعار دولت حمایت از دانش بنیان ها و جوانان خلاق انقلابی است

 1400دی  08چهارشنبه  12:50 - رویداد ایران

 نام ایران با عزم دانشمندان در جغرافیای علم و فناوری جهان خواهد درخشید

 1400دی  08چهارشنبه  12:58 - صدای ایران

https://iqna.ir/fa/news/4024634/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400100806033/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84595253/%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://ruydadiran.com/105407-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF.html
https://sedayiran.com/fa/news/270059/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 مرتضوی: بر این باوریم با عزم دانشمندان بخشی از تحریم ها را رفع کنیم

 1400دی  08چهارشنبه  18:41 - قم پرس

 نام ایران با عزم دانشمندان در جغرافیای علم و فناوری جهان خواهد درخشید

 1400دی  08چهارشنبه  18:46 - آقای خبر

 مرتضوی: شعار دولت سیزدهم حمایت از دانش بنیان ها است

 1400دی  08چهارشنبه  20:02 - روزنامه بازار کار
 معاون اجرایی رییس جمهور در بازدید از نمایشگاه جهاددانشگاهی:

 جهاددانشگاهی با حمایت دولت و بخش خصوصی به اهداف خود می رسد

 1400دی  08چهارشنبه  20:42 - هرمز

 مرتضوی: شعار دولت سیزدهم حمایت از دانش بنیان ها است

 1400دی  08چهارشنبه  21:19 - ۲0سراج
 مرتضوی:

 شعار دولت سیزدهم حمایت از دانش بنیان ها است

 1400دی  09پنجشنبه  00:50 - نصیر نیوز

 شعار دولت حمایت از دانش بنیان ها و جوانان خلاق انقلابی است

 1400دی  09پنجشنبه  10:24 - دانا
 معاون اجرایی رییس جمهور:

 شعار دولت حمایت از دانش بنیان ها و جوانان خلاق انقلابی است

 1400دی  11شنبه  02:52 - جهاد دانشگاهی کشور

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

 1400دی  08چهارشنبه  12:14 - دولت

http://qumpress.ir/fa/news/360591/%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1
https://aghayekhabar.ir/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4/
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350422/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF
http://www.hormoz.ir/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4/
https://seraj24.ir/news-details/212993/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
https://www.nasirnews.ir/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AC%D9%88/
http://danakhabar.com/fa/news/1267720/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://jdyazd.ac.ir/fa/news/39954/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://dolat.ir/detail/376933
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر سید صولت مرتضوی بعد از ظهر امروز 

دائمی بوستان گفتگو از بخش های مختلف این  نمایشگاهچهارشنبه با حضور در محل 

ی مختلف در بازدید کرد و با توضیحات مسئولان و دست اندرکاران غرفه ها نمایشگاه

 کشور قرار گرفت جهاددانشگاهیجریان جزئیات توانمندی های علمی 

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  08هارشنبه چ 19:02 - خبرگزاری مهر

 بازدید مرتضوی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  08چهارشنبه  19:14 - آقای خبر

اخبار ایران و  |خبرگزاری مهر  –بازدید مرتضوی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 جهان

 

 /0011جهاد دانشگاهی /نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای 

 سمیه رفیعی: مشاهده دستاوردهای جهاد دانشگاهی باعث ایجاد احساس غرور می شود

 1400دی  08چهارشنبه  16:52 - ایسنا

 جهاددستاوردها و توانمندی های  نمایشگاهیه رفیعی در حاشیه بازدید خود از سم

های بوستان گفت وگو برگزار می شود در  نمایشگاهکه در محل دائمی  1400 دانشگاهی

در سپهر فناوری و  دانشگاهی جهادگفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: مشاهده دستاوردهای 

ساس غرور می شود چراکه باور به توانستن را می توان به صورت مجسم در تمام حوزه ها منجر به ایجاد اح

 مشاهده کرد

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  08چهارشنبه  18:44 - ایمنا

 ای جهاد دانشگاهی باعث ایجاد احساس غرور می شودمشاهده دستاورده

 1400دی  08چهارشنبه  21:05 - جهاد دانشگاهی کشور

 استفاده از ظرفیت های جهاددانشگاهی برای رفع نیاز کشور

https://www.mehrnews.com/news/5387495/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://aghayekhabar.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87/
https://www.isna.ir/news/1400100806012/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3
https://www.imna.ir/news/545293/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://hmd.acecr.ac.ir/fa/news/39867/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 سان جنوبی در نمایشگاه توانمندی های جهاددانشگاهینمایش محصولات پیشرانان خرا

 1400دی  08چهارشنبه  16:46 - ایسنا

کرد: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی به مجتبی ابراهیمی در گفت وگو با ایسنا اظهار 

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

 نهاد توسعه ای و مداخله گر در حوزه اشتغال در حال انجام است

  سایت دیگر: 0

 1400دی  08چهارشنبه  20:40 - باشگاه خبرنگاران

 حضور پیشرانان خراسان جنوبی در نمایشگاه توانمندی های جهاددانشگاهی

 

 برگزاری نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی چه پیامدی دارد؟

 1400دی  08چهارشنبه  16:46 - برخط نیوز

... 

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  08چهارشنبه  16:41 - ایسنا

 برگزاری نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی چه پیامدی دارد؟

 1400دی  08چهارشنبه  18:58 - دانا

 ستاوردهای جهاد دانشگاهی چه پیامدی دارد؟برگزاری نمایشگاه د

 1400دی  09پنجشنبه  15:12 - روزنامه بازار کار
 ون حقوقی کمیسیون ملی یونسکومعا

 این نمایشگاه معرفی کننده دستاوردهای جهاد دانشگاهی به مخاطبان آن است

https://www.isna.ir/news/1400100806002/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://www.yjc.news/fa/news/8014779/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/164078304975/what-are-the-consequences-of-holding-an-exhibition-of-the-achievements-of-the-university-jihad
https://www.isna.ir/news/1400100805723/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://danakhabar.com/fa/news/1267693/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350439/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

بازدید اعضای جهاددانشگاهی اصفهان از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای 

 جهاددانشگاهی

 1400دی  08چهارشنبه  16:40 - ایکنا

واحد اصفهان  جهاددانشگاهیبه گزارش ایکنا از اصفهان، رئیس، معاونان و جمعی از اعضای 

واقع در  جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهامروز، هشتم دی ماه از 

 بوستان گفت وگوی تهران بازدید کردند

 

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

 سند زیست بوم اشتغال فصل مشترک همکاری وزارت کار و جهاد دانشگاهی است

 1400دی  08چهارشنبه  16:22 - روزنامه بازار کار

تفاهم نامه همکاری فی مابین موسسه کار و تامین اجتماعی و معاونت آموزش و کارآفرینی 

 نمایشگاهواقع در  جهاددانشگاهیدر غرفه معاونت آموزش و کارآفرینی  جهاددانشگاهی

 به امضاء رسید دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  08چهارشنبه  18:10 - جهاد دانشگاهی کشور

 امضای تفاهم نامه همکاری معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی و موسسه کار و تامین اجتماعی

https://iqna.ir/fa/news/4024606/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350420/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://hmd.acecr.ac.ir/fa/news/39856/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 از داروی ترک اعتیاد تا دمنوش هایی برای آرامش

 1400دی  08چهارشنبه  16:21 - ایسنا

در گفت وگو با  دانشگاهی جهاددکتر رضا غفارزادگان، رییس پژوهشکده گیاهان دارویی 

 جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهایسنا ، به دستاوردهای این پژوهشکده که در 

گفت: پژوهشکده در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته اند، اشاره کرد و  دانشگاهی

 نمایشگاهتلاش کرده است که به عنوان یک پژوهشکده پیشرو و بروز، در  دانشگاهی جهادگیاهان دارویی 

 حضور داشته باشد دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای 

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  08چهارشنبه  16:24 - برخط نیوز

 از داروی ترك اعتیاد تا دمنوش هایی برای آرامش

 1400دی  08چهارشنبه  18:58 - دانا

 از داروی ترك اعتیاد تا دمنوش هایی برای آرامش

 

 ی اتمی:رئیس سازمان انرژ

 سازمان انرژی اتمی آماده همکاری با جهاد دانشگاهی است

 1400دی  08چهارشنبه  16:12 - ایرنا

https://www.isna.ir/news/1400100805973/%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4
https://www.barkhat.news/technology/164078226811/from-addiction-drugs-to-tranquilizers
http://danakhabar.com/fa/news/1267694/%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4
https://www.irna.ir/news/84595145/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 گاهنمایشبه گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محمد اسلامی عصر چهارشنبه بعد از بازدید از 

یکی از ذخایر راهبردی  دانشگاهی جهادگفت:  دانشگاهی جهادی ها و دستاوردهای توانمند

 کشور است که در انقلاب اسلامی باید آن را دنبال می کردیم

  سایت دیگر: 00

 1400دی  08چهارشنبه  16:20 - رویداد ایران

 سازمان انرژی اتمی آماده همکاری با جهاد دانشگاهی است

 1400دی  08چهارشنبه  16:45 - نصیر نیوز

 سازمان انرژی اتمی آماده همکاری با جهاد دانشگاهی است

 1400دی  08چهارشنبه  12:14 - خبرگزاری برنا
 یس سازمان انرژی اتمی اعلام کردرئ

 آمادگی سازمان انرژی اتمی برای کار مشترك با جهاد دانشگاهی

 1400دی  08چهارشنبه  18:18 - خبرگزاری تسنیم

 اسلامی: فناوری هسته ای را برای بهبود کیفیت تولیدات غذایی و صنعتی به کار می گیریم

 1400دی  08چهارشنبه  18:24 - آخرین خبر

 اسلامی: فناوری هسته ای را برای بهبود کیفیت تولیدات غذایی و صنعتی به کار می گیریم

 1400دی  08چهارشنبه  18:42 - در حاشیه

 اسلامی: فناوری هسته ای را برای بهبود کیفیت تولیدات غذایی و صنعتی به کار می گیریم

 1400دی  08چهارشنبه  18:44 - خبر آنلاین

 اسلامی: آماده همکاری با جهاد دانشگاهی هستیم

 1400دی  08چهارشنبه  19:46 - مشرق نیوز
 رئیس سازمان انرژی اتمی:

 فناوری هسته ای را برای بهبود کیفیت تولیدات غذایی و صنعتی به کار می گیریم

 1400دی  08چهارشنبه  20:24 - عصر خبر

 اسلامی: آماده همکاری با جهاد دانشگاهی هستیم

 1400دی  08چهارشنبه  22:59 - ۲0خبر 

 استفاده از انرژی هسته ای در کشاورزی و صنعت کشور

 1400دی  09پنجشنبه  10:54 - دانا

 سازمان انرژی اتمی آماده همکاری با جهاد دانشگاهی است

https://ruydadiran.com/105376-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
https://www.nasirnews.ir/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF/
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1280044
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/10/08/2634856/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://akharinkhabar.ir/politics/8697399/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://darhashiyeh.com/news/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.khabaronline.ir/news/1587487/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.mashreghnews.ir/news/1319822/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://www.asrkhabar.com/fa/news/199217/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.24-news.ir/news/87671/%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
http://danakhabar.com/fa/news/1267708/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 

 

 

80 

ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

رعامل سازمان با رئیس جهاد دانشگاهی کشور در حاشیه بازدید از نمایشگاه دیدار مدی

 توانمندی ها و دستاورد های این نهاد

 1400دی  08چهارشنبه  16:04 - سازمان اقتصادی کوثر

به گزارش روابط عمومی سازمان اقتصادی کوثر دکتر ناصر فخاری مدیرعامل و نائب رئیس 

به همراه برخی از مدیران ارشد  1400دی ماه  8هیئت مدیره سازمان امروز چهارشنبه 

د بازدی جهاددانشگاهیاورد های توانمندی ها و دست نمایشگاهستادی و شرکت های تابعه از 

 کرد

 

 معاون رئیس جمهور از نمایشگاه جهاد دانشگاهی دیدن کرد

 1400دی  08چهارشنبه  16:00 - خبرگزاری صدا و سیما

با  نمایشگاهضوی با حضور در غرفه های مختلف این به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ آقای صولت مرت

گو و کاربرد آن گفت نمایشگاهدرباره محصولات ارائه شده در این  نمایشگاهپژوهشگران و فناوران حاضر در این 

 کرد

 

 بازدید معاون اجرایی رئیس جمهور از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی

https://www.news-kowsar.ir/fa/news/1452/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3319936/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  08چهارشنبه  15:59 - ایسنا

به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهوری بعد از ظهر چهارشنبه 

بازدید کرد و نزدیک  1400 دانشگاهی جهادبزرگ توانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهاز 

 ار گرفتدر جریان آخرین اقدامات انجام شده توسط این نهاد علمی و فرهنگی قر

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  08چهارشنبه  16:04 - برخط نیوز

 1400یشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی بازدید معاون اجرایی رئیس جمهوری از نما

 1400دی  08 چهارشنبه 16:16 - دانا

 1400بازدید معاون اجرایی رئیس جمهوری از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 1400دی  08چهارشنبه  12:09 - ایران خبر

 بازدید معاون اجرایی رئیس جمهور از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 

 اسلامی: جهاد دانشگاهی در مسیری که باید، قرار دارد

 1400دی  08چهارشنبه  15:52 - ایسنا

حمد اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ظهر به گزارش ایسنا، م

 دانشگاهی جهادبزرگ توانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهچهارشنبه در حاشیه بازدید از 

در مسیر صحیحی که  دانشگاهی جهاددر جمع خبرنگاران اظهار کرد: به لطف خدا  1400

 باید قرار دارد

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  08چهارشنبه  16:00 - برخط نیوز

 اسلامی: جهاد دانشگاهی در مسیری که باید، قرار دارد

 1400دی  08چهارشنبه  12:10 - خبرگزاری صدا و سیما

 دستاورد های جهاد دانشگاهی تبلور اعتماد به ظرفیت های بومی است

https://www.isna.ir/news/1400100805957/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.barkhat.news/political/164078106911/executive-vice-president-visits-the-1400-university-jihad-achievements-exhibition
http://danakhabar.com/fa/news/1267691/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/171379/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400100805955/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.barkhat.news/political/164078082484/islamic-university-jihad-is-on-the-right-track
https://www.iribnews.ir/fa/news/3320042/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  08رشنبه چها 18:24 - تحلیل بازار

 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

 1400دی  08چهارشنبه  15:48 - جهاد دانشگاهی کشور

، مهندس محمد اسلامی معاون رییس جمهور و جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

توانمندی ها و  نمایشگاهرییس سازمان انرژی اتمی امروز، هشتم دی ماه در بازدید از 

گران این نهاد بیان ضمن قدردانی از تلاش های جهاد 1400 جهاددانشگاهیدستاوردهای 

به لحاظ تفکر اصیلی که باید در انقلاب اسلامی دنبال می کردیم تا کشور را در مسیر  جهاددانشگاهیکرد: 

 اسنتقلال در همه ابعاد تقویت کرده و آن را به تراز جهانی برسانیم، یکی از ذخایر راهبردی کشور است

  سایت دیگر: 0

 1400دی  08چهارشنبه  16:42 - ایسنا
 /1400/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 دکتر طیبی: همکاری خوبی با سازمان انرژی اتمی داریم

 1400دی  08چهارشنبه  16:48 - برخط نیوز

 دکتر طیبی: همکاری خوبی با سازمان انرژی اتمی داریم

 1400دی  08 چهارشنبه 12:46 - آخرین خبر

 رئیس جهاد دانشگاهی: همکاری خوبی با سازمان انرژی اتمی داریم

 1400دی  08چهارشنبه  18:22 - ایکنا

 جهاددانشگاهی از ذخایر راهبردی کشور است+ فیلم

 1400دی  08هارشنبه چ 18:58 - دانا

 دکتر طیبی: همکاری خوبی با سازمان انرژی اتمی داریم

 1400دی  08چهارشنبه  19:44 - ایمنا

 جهاد دانشگاهیآمادگی سازمان انرژی اتمی برای تعامل بیشتر با 

https://www.tahlilbazaar.com/news/126721/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://acecr.ac.ir/fa/news/39837/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400100806004/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B7%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.barkhat.news/political/164078377148/dr-taybi-we-have-good-cooperation-with-the-atomic-energy-organization
https://akharinkhabar.ir/politics/8697278/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://iqna.ir/fa/news/4024629/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
http://danakhabar.com/fa/news/1267692/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B7%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.imna.ir/news/545304/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 حلقه کدیل دستگاه لوله مغزی سیار شد ۵9جهاد دانشگاهی تهران مکلف به ساخت 

 1400دی  08چهارشنبه  15:24 - خبرگزاری تسنیم

رئیس مرکز تحقیقات و  "نورس قنبرپور"به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ 

توانمندی ها  نمایشگاهتهران در  دانشگاهی جهادفناوری فرآوری مواد ویژه فلزی سازمان 

توانمندی  نمایشگاهقات گفت: یکی از مهم ترین اتفا 1400 دانشگاهی جهادو دستاوردهای 

حلقه کلاف لوله مغزی سیار  59، امضای توافق نامه ساخت بار اول دانشگاهی جهادها و دستاوردهای سازمان 

 هزار یورو است 220میلیون و  4به ارزش 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  09پنجشنبه  01:24 - امه خراسانروزن

 2021مهم ترین اتفاقات 

 1400دی  09پنجشنبه  10:41 - خبرگزاری صدا و سیما

 حلقه کویل برای وزارت نفت توسط جهاد دانشگاهی 59ساخت 

 1400دی  10جمعه  24:25 - حوزه

 تصایور/ بازدید مدیر حوزه علمیه تهران از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  12یکشنبه  08:44 - جهاد دانشگاهی کشور

 وزارت نفت توسط جهاد دانشگاهی حلقه کویل برای 59ساخت 

 

 استاندار چهارمحال و بختیاری:

 همه ارکان دولت باید از جهاد دانشگاهی حمایت کنند

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/10/08/2634694/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-59-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://khorasannews.com/Newspaper/Page/20840/1/747430/0
https://www.iribnews.ir/fa/news/3320535/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B5%DB%B9-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.hawzahnews.com/photo/999682/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7
http://teh.acecr.ac.ir/fa/news/40078/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B5%DB%B9-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  08چهارشنبه  15:05 - ایسنا

ای و توانمندی های دستاورده نمایشگاهغلامعلی حیدری سودجانی در حاشیه بازدید از 

دستاوردها،  نمایشگاهدر گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در این  1400 دانشگاهی جهاد

 در معرض نمایش گذاشته شده است دانشگاهی جهادتوانمندی ها و ظرفیت های خوبی از 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  08چهارشنبه  15:09 - برخط نیوز

 همه ارکان دولت باید از جهاد دانشگاهی حمایت کنند

 1400دی  08چهارشنبه  15:49 - دانا
 بختیاری:استاندار چهارمحال و 

 همه ارکان دولت باید از جهاد دانشگاهی حمایت کنند

 1400دی  08چهارشنبه  18:51 - ایکنا

 همه ارکان دولت باید از جهاد دانشگاهی حمایت کنند

 1400دی  11شنبه  14:52 - اطلاع رسانی چهارمحال و بختیاری پایگاه

 بازدید استاندار چهارمحال و بختیاری از نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی

 

 بازدید نماینده مردم چهارمحال و بختیاری از نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی

 1400دی  08چهارشنبه  15:00 - ایسنا

چهارمحال و بختیاری، نماینده  جهاددانشگاهیبه گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی 

مردم اردل، فارسان کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی با حضور در بوستان گفتگوی 

با معاونین و  اهیجهاددانشگتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهتهران، ضمن بازدید از 

 دیدار و گفتگو کرد جهاددانشگاهیمدیران کل 

https://www.isna.ir/news/1400100805892/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.barkhat.news/political/164077776242/all-elements-of-the-government-must-support-academic-jihad
http://danakhabar.com/fa/news/1267676/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/4024641/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.ostan-chb.ir/news/167180
https://www.isna.ir/news/1400100805884/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 مدیر عامل بیمه ایران در بازدید از نمایشگاه دست آوردهای جهاد دانشگاهی:

 1400دی  08چهارشنبه  14:56 - الفبا خبر

... 

 

 ماموستا کریمی: بودجه پژوهشی وزارتخانه ها در جهاد دانشگاهی مصرف شود

 1400دی  08چهارشنبه  14:51 - ایسنا

دستاوردهای و توانمندی های  نمایشگاهماموستا عبدالسلام کریمی در حاشیه بازدید از 

 نمایشگاهدر گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه با بازدید از این  1400 دانشگاهی جهاد

 جهاددر خوشحال و متعجب شدم اظهار کرد: خوشحالی من برای این است که دیدم 

دلسوزانه، بدون رانت و طمع مادی و بر اساس تحقیقات و پژوهش کارهایی انجام می شود و این  دانشگاهی

 اقدامات به نتایجی منتهی می شود که نیازهای کشور را برطرف می کند

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  08چهارشنبه  14:54 - برخط نیوز

 ماموستا کریمی: بودجه پژوهشی وزارتخانه ها در جهاد دانشگاهی مصرف شود

 1400دی  08چهارشنبه  15:52 - دانا

 ماموستا کریمی: بودجه پژوهشی وزارتخانه ها در جهاد دانشگاهی مصرف شود

 1400دی  08چهارشنبه  16:49 - ایران خبر

 ماموستا کریمی: بودجه پژوهشی وزارتخانه ها در جهاد دانشگاهی مصرف شود

https://www.alefbakhabar.com/fa/news/81615/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400100805870/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81
https://www.barkhat.news/political/164077687344/mamousta-karimi-the-research-budget-of-the-ministries-should-be-spent-on-university-jihad
http://danakhabar.com/fa/news/1267677/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/171361/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 بازدید استاندار چهارمحال و بختیاری از نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی

 1400دی  08چهارشنبه  14:44 - ایسنا

، استاندار چهارمحال و بختیاری جهاددانشگاهیبه گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی 

توانمندی ها  نمایشگاهدی ماه با حضور در بوستان گفت وگوی تهران، ضمن بازدید از  8

و یدار و گفتگکشور د جهاددانشگاهیبا دکتر طیبی رئیس  جهاددانشگاهیو دستاوردهای 

 کرد

 

 0011بازدید رئیس سازمان انرژی اتمی از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 1400دی  08چهارشنبه  14:41 - ناایس

به گزارش ایسنا، محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ظهر 

بازدید  1400 دانشگاهی جهادبزرگ توانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهچهارشنبه از 

هنگی کرد و از نزدیک در جریان آخرین اقدامات انجام شده توسط این نهاد علمی و فر

 قرار گرفت

  سایت دیگر: 0

 0014دی  08چهارشنبه  14:46 - برخط نیوز

 1400بازدید رئیس سازمان انرژی اتمی از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 1400دی  08چهارشنبه  15:06 - شبستان

 1400بازدید رئیس سازمان انرژی اتمی از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 1400دی  08چهارشنبه  16:01 - دانا

https://www.isna.ir/news/1400100805858/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400100805843/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/164077579124/the-head-of-the-atomic-energy-organization-visited-the-exhibition-of-the-achievements-of-the-university-jihad-1400
http://shabestan.ir/detail/News/1132191
http://danakhabar.com/fa/news/1267682/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0


 

 

 

 

82 

ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400بازدید رئیس سازمان انرژی اتمی از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 1400دی  08چهارشنبه  16:49 - ایران خبر

 1400بازدید رئیس سازمان انرژی اتمی از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 

طلانیوز: سیدمجید بختیاری مدیر عامل بیمه ایران به اتفاق مدیران کل منابع انسانی ، بازاریابی ، آموزش و پژوهش و رئیس گروه 

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی از سومین نمایشگاه توانمندیها و دست آورهای شاخص نهاد انقلاب مشاوران خود به دعوت رسمی 

 در محل بوستان گفتگو، بازدید کردند . 0011اسلامی جهاد دانشگاهی 

 گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد

 1400دی  08چهارشنبه  14:02 - یوزطلا ن

 با حضور نمایشگاهبه گزارش طلانیوز: مدیر عامل در این دیدار اظهار داشت : برپایی این 

قشر جوان در جهت گسترش کسب و کار اهمیت زیادی دارد و مهمترین دست آورد آن، 

ایده و  امید و باور ظرفیت های علمی موجود در داخل کشور، روحیه کار آفرینی، خلق

 محصول، است

  سایت دیگر: ۲0

 1400دی  08چهارشنبه  14:08 - شما نیوز

 گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد

 1400دی  08چهارشنبه  14:09 - صنعت کار

 قشر جوان اهمیت زیادی داردگسترش کسب و کار با حضور 

 1400دی  08چهارشنبه  14:12 - تجارت آوا

 گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد

 1400دی  08چهارشنبه  14:12 - کیوسک خبر
 مدیر عامل بیمه ایران در بازدید از نمایشگاه دست آوردهای جهاد دانشگاهی گفت:

 ی داردگسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیاد

 1400دی  08چهارشنبه  4:191 - پرسون

 گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد

https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/171362/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
http://talanews.com/NewsDetail/128173/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-1003739
https://www.sanatkaar.ir/83612/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2
http://tejaratava.ir/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2/
https://www.kioskekhabar.ir/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2/
https://purson.ir/fa/content/377907/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  08چهارشنبه  14:24 - اکونا پرس

 وان اهمیت زیادی داردگسترش کسب و کار با حضور قشر ج

 1400دی  08چهارشنبه  14:26 - رصد بورس

 گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد

 1400دی  08چهارشنبه  14:28 - شما و اقتصاد

 گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد

 1400دی  08چهارشنبه  14:44 - بیمه ایران

 گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد

 1400دی  08چهارشنبه  14:52 - رصد اقتصادی

 گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد

 1400دی  08چهارشنبه  15:18 - تفهیم نیوز

 گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد

 1400دی  08چهارشنبه  15:48 - دیوان اقتصاد

 گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد

 1400دی  08چهارشنبه  15:41 - بازار مشترک

 گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد

 1400دی  08چهارشنبه  15:42 - فراز نیوز

 گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد

 1400دی  08چهارشنبه  15:42 - پول پرس

 مدیرعامل بیمه ایران: گسترش کسب وکار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد

 1400دی  08چهارشنبه  16:04 - نبض تجارت
 مدیر عامل بیمه ایران در بازدید از نمایشگاه دست آوردهای جهاد دانشگاهی گفت:

 گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد

 1400دی  08چهارشنبه  16:52 - صدای بورس
 های جهاد دانشگاهی تاکید کرد:مدیرعامل بیمه ایران در بازدید از نمایشگاه دست آورد

 اهمیت گسترش کسب وکارها با حضور جوانان

 1400دی  08چهارشنبه  19:15 - ایران اکونومیست
 مدیر عامل بیمه ایران در بازدید از نمایشگاه دست آوردهای جهاد دانشگاهی گفت:

 ر با حضور قشر جوان اهمیت زیادی داردگسترش کسب و کا

 1400دی  08چهارشنبه  19:42 - خبر طلایی

گسترش کسب و کار با مدیر عامل بیمه ایران در بازدید از نمایشگاه دست آوردهای جهاد دانشگاهی گفت: 

https://www.econapress.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-7/78478-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://rasadbours.com/NewsDetail/27457/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.shomavaeghtesad.com/fa/tiny/news-550002
http://iraninsurance.ir/-/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.rasadeghtesadi.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-69/24837-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://tafhimnews.ir/?p=24850
https://divaneghtesad.ir/article/71994/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://baazaarmoshtarak.ir/news/id/26072/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.faraznews.com/?p=26817
http://poolpress.ir/192206/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/
http://nabzetegarat.ir/content/85619/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.sedayebourse.ir/news/443901/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://iraneconomist.com/fa/news/399886/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://khabaretalaei.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C/118980
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد

 1400دی  08چهارشنبه  19:46 - اقتصاد بروز طلایی
ن سب و کار با حضور قشر جوامسیر شما بیمه مدیر عامل بیمه ایران در بازدید از نمایشگاه دست آوردهای جهاد دانشگاهی گفت: گسترش ک

 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

 1400دی  08چهارشنبه  20:22 - ترینا نیوز

 08-10-1400ز خدادوست گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد توسط مهنا

 1400دی  08چهارشنبه  21:08 - فراسو خبر

 مدیر عامل بیمه ایران: گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد

 1400دی  08چهارشنبه  21:54 - تصویر روز

 انگسترش کسب و کار با حضور قشر جو

 1400دی  11شنبه  08:40 - نتفاهم آنلای

 گسترش کسب و کار با حضور قشر جوان اهمیت زیادی دارد

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 کاهش مصرف سوخت از طریق سبک سازی قطعات خودرو

 1400دی  08چهارشنبه  14:58 - ایسنا

 جهادطباطبایی قمی، رییس پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان  دکتر سید محمد

 ادجهتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهصنعتی شریف در حاشیه برگزاری  دانشگاهی

 اهیدانشگ جهاد، در گفت وگو با ایسنا به پروژه ای که به صورت مشترك توسط دانشگاهی

و فرهنگ انجام شده است، اشاره کرد و افزود: موضوع تهران و دانشگاه علم  دانشگاهی جهادصنعتی شریف، 

 این پروژه کاهش مصرف سوخت از طریق سبک سازی خودرو است

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  08هارشنبه چ 14:00 - برخط نیوز

http://eghtesadtalaei.ir/fa/id/64749
https://tritanews.com/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2/
https://farasoonews.ir/1400/10/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7/
https://tasvirrooz.ir/111796/
https://tafahomonline.ir/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86/
https://www.isna.ir/news/1400100805802/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
https://www.barkhat.news/economic/164077369395/reduce-fuel-consumption-by-lightening-car-parts
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 کاهش مصرف سوخت از طریق سبک سازی قطعات خودرو

 1400دی  08چهارشنبه  14:02 - رویداد ایران

 کاهش مصرف سوخت از طریق سبک سازی قطعات خودرو

 1400دی  08چهارشنبه  14:56 - روزنامه کسب و کار

 قطعات خودروکاهش مصرف سوخت از طریق سبک سازی 

 1400دی  08چهارشنبه  16:01 - دانا

 کاهش مصرف سوخت از طریق سبک سازی قطعات خودرو

 1400دی  08چهارشنبه  16:42 - پدال نیوز

 کاهش مصرف سوخت از طریق سبک سازی قطعات خودرو

 1400دی  08چهارشنبه  16:42 - صنعت ماشین

 کاهش مصرف سوخت از طریق سبک سازی قطعات خودرو

 1400دی  08چهارشنبه  12:12 - عصر خودرو
 1400نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 کاهش مصرف سوخت از طریق سبک سازی قطعات خودرو

 1400دی  12یکشنبه  10:02 - جهاد دانشگاهی کشور

 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

 1400دی  08چهارشنبه  14:51 - ایسنا

دستاوردهای و توانمندی های  نمایشگاهجعفر تشکری هاشمی در حاشیه بازدید خود از 

های بوستان گفت وگو برگزار شد،  نمایشگاهکه در محل دائمی  1400 دانشگاهی جهاد

در بحث  دانشگاهی جهاددر گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: خیلی سال است که با مجموعه 

تجهیزات و قوای محرکه همکاری داشته ایم و این ارتباط چندین ساله این اطمینان را برایمان به وجود آورده 

 توانایی های لازم را دارد دانشگاهی جهادکه مجموعه 

https://ruydadiran.com/105341-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88.html
https://kasbokarnews.ir/1400/10/08/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%A8%DA%A9%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/
http://danakhabar.com/fa/news/1267683/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%A8%DA%A9%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
http://pedalnews.ir/fa/news/146326/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%A8%DA%A9%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
http://sanatemashin.com/fa/news/42674/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
http://www.asrekhodro.com/News/221515/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
http://sharif.acecr.ac.ir/fa/news/40102/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
https://www.isna.ir/news/1400100805790/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  08چهارشنبه  14:52 - برخط نیوز

 ضرورت همکاری و استفاده از ظرفیت فناوری های مترویی با جهاد دانشگاهی

 1400دی  08چهارشنبه  14:02 - رکنا

 لزوم همکاری و استفاده از ظرفیت فناوری های مترویی با جهاد دانشگاهی

 1400دی  08چهارشنبه  14:02 - افق تهران

 انجام کار اساسی برای بازسازی و تعمیرات قطارهای مترو

 1400دی  09پنجشنبه  00:12 - شهر فردا

 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

 1400دی  08چهارشنبه  14:06 - ایکنا

ماموستا عبدالسلام کریمی، مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی، 

دستاوردها و توانمندی های  نمایشگاهامروز، چهارشنبه هشتم دی ماه، در جریان بازدید از 

درباره نقش و ظرفیت در غرفه ایکنا حضور یافت و در پاسخ به سؤالی  جهاددانشگاهی

در بکارگیری همه استعدادها و جوانان کشور برای ساختن ایران قوی براساس اهداف بیانیه  جهاددانشگاهی

 در راستای اهداف بیانیه گام دوم ظرفیت های بسیار بالایی دارد جهاددانشگاهیگام دوم انقلاب گفت: قطعاً 

 

 دنی استگام های موثر جهاددانشگاهی در حوزه پزشکی ستو

https://www.barkhat.news/social/164077350828/the-need-to-cooperate-and-use-the-capacity-of-metro-technologies-with-the-university-jihad
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-95/756684-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://ofoghtehran.ir/77273/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7/
http://shahrefarda.ir/fa/news/132660/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/4024491/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  08چهارشنبه  12:56 - جهاد دانشگاهی کشور

، سیدمحمد پاکمهر نایب رییس کمیسیون جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

دی ها و توانمن نمایشگاهدی ماه با حضور در  8بهداشت مجلس شورای اسلامی امروز 

 نمایشگاهاظهار کرد: امروز برای بنده به جهت بازدید از  جهاددانشگاهیدستاوردهای 

 روز بسیار خوبی بود جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای 

 

کسب رتبه برتر واحد در حال توسعه جهاد دانشگاهی توسط واحد اردبیل/ در مراسم تجلیل 

 انشگاهی از دکتر اوچی اردبیلی تجلیل شداز پژوهشگران و فناوران برتر جهادد

 1400دی  08چهارشنبه  12:42 - جهاد دانشگاهی کشور

استان اردبیل، در پنجمین دوره تجلیل از  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی 

دی ماه با حضور دکتر زلفی گل،  2ه شنبه که س جهاددانشگاهیپژوهشگران و فناوران 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حجت الاسلام والمسلمین رستمی، رئیس نهاد نمایندگی 

برگزار  1400 جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهمقام معظم رهبری در دانشگاه ها، در محل 

استان اردبیل به خاطر کسب این موفقیت تجلیل  نشگاهیدا جهادشد از دکتر مهران اوچی اردبیلی، رئیس 

 شد

  سایت دیگر: 0

 1400دی  08چهارشنبه  14:00 - ایکنا

 جهاددانشگاهی اردبیل واحد برتر کشور شد

 

 0011چهارمین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 1400دی  08چهارشنبه  12:04 - برخط نیوز

http://acecr.ac.ir/fa/news/39796/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/39790/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/4024529/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.barkhat.news/photo/164076672870/the-fourth-day-of-the-exhibition-of-the-achievements-of-the-university-jihad-1400
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 منبع : خبرگزاری ایسنا

 

 لازمه خنثی سازی تحریم ها اعتماد به نهادهایی مانند جهاددانشگاهی است

 1400دی  08چهارشنبه  11:52 - ایکنا

جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در جریان بازدید از 

که در بوستان گفتگو در حال  جهاددانشگاهیدستاوردها و توانمندی های  نمایشگاه

 یاددانشگاهجهبرگزاری است، در گفت وگو با خبرنگار ایکنا، اظهار کرد: معتقد هستم که 

 کارهای بسیار بزرگی انجام داده است

 

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان:

 باید فضا را برای پژوهشگران ایجاد کنیم

 1400دی  08چهارشنبه  11:54 - ایسنا

ه هفت نمایشگاهدر  دانشگاهی جهادمهرداد نیکو در گفت وگو با ایسنا، با حضور در غرفه 

، اظهار کرد: نمایشگاهاوری، ضمن قدردانی از زحمات دست اندرکاران برپایی پژوهش و فن

فرصتی است که فناوران استان دستاوردهای خو را در آن به نمایش بگذارند  نمایشگاهاین 

بازدید کرده باشیم و فعالیت ها را مستند کنیم، شاهد روند رو به رشدی  نمایشگاهو اگر در طول زمان از این 

 هستیم

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  09پنجشنبه  10:22 - خوزنا

https://iqna.ir/fa/news/4024478/%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400100805607/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://www.khoozna.ir/view-125944-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85.html
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 باید فضا را برای پژوهشگران ایجاد کنیم

 1400دی  09پنجشنبه  16:01 - دیار کارون

 باید فضا را برای پژوهشگران ایجاد کنیم

 

دستاوردهای علمی و  نمایشگاه توانمندی های جهاددانشگاهی تولید غرور می کند/ تمرکز

 فرهنگی مد نظر انقلاب در این نهاد

 1400دی  08چهارشنبه  11:50 - جهاد دانشگاهی کشور

دکتر عبدالله گنجی مدیرمسئول روزنامه ، جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

توانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهدی ماه با حضور در  8همشهری امروز 

اظهار کرد: آن چیزی که در نگاه آرمانی به مسیر انقلاب ترسیم شده، به  جهاددانشگاهی

 متمرکز است هیجهاددانشگاویژه در حوزه های علم، فرهنگ، کارآفرینی، مهارت و نوآوری، همگی در 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  08چهارشنبه  16:02 - روزنامه بازار کار
 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

 

 /0011اهی /نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگ

رئیس نهاد رهبری: جهاد دانشگاهی، سنگرهای خالی و بارهای بر زمین مانده را تکلیف 

 خودش بداند

 1400دی  08چهارشنبه  49:11 - ایسنا

http://www.deyarkaroon.ir/view-68350-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85.html
http://acecr.ac.ir/fa/news/39787/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350419/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400100805603/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87


 

 

 

 

95 

ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 توانمندی ها و نمایشگاهحجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی، در حاشیه بازدید از 

 جهاددر گفت وگو با ایسنا تأکید کرد: فلسفه تأسیس  دانشگاهی جهاددستاوردهای 

در ابتدای انقلاب اسلامی، پر کردن سنگرهایی بوده است که حضور جریان  دانشگاهی

 در آن سنگرها احساس می شده است انقلابی

 

 پژوهشگران و فناوران برتر جهاددانشگاهی معرفی و تقدیر شدند

 1400دی  08چهارشنبه  11:48 - جهاد دانشگاهی کشور

با حضور دکتر  جهاددانشگاهیه برنامه تجلیل از پژوهشگران و فناوران پنجمین دور

الاسلام والمسلمین مصطفی   محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حجت

پژوهشگر  28ها و تجلیل از   رستمی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 برگزار شد 1400 جهاددانشگاهیها و دستاوردهای   توانمندی یشگاهنمادی ماه در  2و فناور برتر این نهاد 

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  08چهارشنبه  11:50 - خبرگزاری دانشجو

 عرفی و تقدیر شدندپژوهشگران و فناوران برتر جهاددانشگاهی م

 1400دی  08چهارشنبه  20:46 - خبرگزاری تسنیم

 پژوهشگران و فناوران برتر جهاددانشگاهی تقدیر شدند

 

تهران به عنوان مرکز  انتخاب مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعۀ سازمان جهاد دانشگاهی

 خدمات تخصصی برتر جهاد دانشگاهی

 1400دی  08چهارشنبه  11:29 - جهاد دانشگاهی کشور

http://satfa.acecr.ac.ir/fa/news/39778/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/986621/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/10/08/2634835/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://teh.acecr.ac.ir/fa/news/39777/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%DB%80-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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تهران، در سومین روز از برگزاری  دانشگاهی جهادبه گزارش روابط عمومی سازمان 

( ، در 1400دی ماه  2)سه شنبه دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاه

 جهادصی برتر آئین تقدیر از پژوهشگران، گروه های پژوهشی و مراکز خدمات تخص

، مرکز خدمات تخصصی توانمندسازی حاکمیت و جامعه به عنوان مرکز برتر معرفی و از خانم زینب  دانشگاهی

 مرتضوی فر مدیر این مرکز تقدیر شد

 

 بهره گیری از ظرفیت جهاددانشگاهی در حوزه گردشگری

 1400دی  08چهارشنبه  10:56 - کشور جهاد دانشگاهی

، دکتر غلامعلی حیدری استاندار چهارمحال و جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهدی ماه با حضور در  8بختیاری امروز 

وری و نیز در عرصه های مختلف علمی و فنا جهاددانشگاهیاظهار کرد: توانمندی های 

 علوم انسانی بسیار مهم و تاثیرگذار است

  سایت دیگر: 0

 1400دی  08چهارشنبه  19:42 - روزنامه بازار کار
 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

 1400دی  08 چهارشنبه 10:54 - ایسنا

http://acecr.ac.ir/fa/news/39772/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350424/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400100805528/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%88
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استان اردبیل در پنجمین دوره برنامه معرفی  دانشگاهی جهادمهران اوچی اردبیلی رئیس 

 مورد تجلیل قرار گرفت دانشگاهی جهادو تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  08چهارشنبه  12:01 - خبرگزاری صدا و سیما

 رتر کشوریجهاد دانشگاهی اردبیل، واحد ب

 

 جهاددانشگاهی به کمک احیای صنعت گردشگری بیاید

 1400دی  08چهارشنبه  10:42 - ایکنا

محمدرضا دشتی اردکانی، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی و رئیس 

شورای اسلامی در  فراکسیون گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و زیارت مجلس

در گفت وگو  1400 جهاددانشگاهیدستاوردها و توانمندی های  نمایشگاهجریان بازدید از 

ی ، گفت: متأسفانه بسیاری از افراد از برپاینمایشگاهبرای برپایی این  جهاددانشگاهیبا ایکنا، ضمن تشکر از 

جلس د بلکه مسئولان استانی و نمایندگان ممطلع نیستند؛ نه تنها مسئولانی که در تهران هستن نمایشگاهاین 

 بیایند و از این دستاوردها بازدید کنند نمایشگاهنیز باید به این 

 

 فعالیت های جهاددانشگاهی در چارچوب دین، عقل و علم است

 1400دی  08نبه چهارش 10:44 - جهاد دانشگاهی کشور

، ماموستا دکتر عبدالسلام کریمی مشاور رییس جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

توانمندی ها و  نمایشگاهجمهور در امور اقوام و اقلیت های مذهبی با حضور در 

http://www.iribnews.ir/fa/news/3319621/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/4024208/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/39769/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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ال اظهار کرد: بنده از مشاهده این توانمندی ها بسیار خوشحال شدم و در عین ح جهاددانشگاهیدستاوردهای 

 تعجب کردم نمایشگاهاز خلوت بودن و عدم حضور عامه مردم در این 

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  08چهارشنبه  11:40 - خبرگزاری صدا و سیما
 ماموستا کریمی:

 دین، عقل و علم استفعالیت های جهاددانشگاهی در چارچوب 

 1400دی  08چهارشنبه  19:42 - کار روزنامه بازار
 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

 1400دی  08رشنبه چها 10:42 - ایسنا

 دانشگاهی جهاددستاوردها و توانمندی های  نمایشگاهزهره الهیان در حاشیه بازدید از 

ویترینی از  دانشگاهی جهاددستاوردهای  نمایشگاهدر گفت وگو با ایسنا، گفت:  1400

 دانشگاهی جهادساله انقلاب اسلامی در حوزه علم و فناوری است که در  40دستاوردهای 

 پیدا کرده است تبلور

  سایت دیگر: 0

 1400دی  08چهارشنبه  10:49 - آقای خبر

 الهیان: همه باید به جهاد دانشگاهی کمک کنیم

 1400دی  08 چهارشنبه 10:42 - برخط نیوز

 الهیان: همه باید به جهاد دانشگاهی کمک کنیم

 1400دی  08چهارشنبه  14:10 - دانا

 الهیان: همه باید به جهاد دانشگاهی کمک کنیم

 1400دی  08چهارشنبه  18:10 - جهاد دانشگاهی کشور

 همه باید به جهاددانشگاهی کمک کنیم

https://www.iribnews.ir/fa/news/3319593/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350425/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400100805489/%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://aghayekhabar.ir/%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86/
https://www.barkhat.news/political/16407617548/al-hayan-we-should-all-help-the-university-jihad
http://danakhabar.com/fa/news/1267616/%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://hmd.acecr.ac.ir/fa/news/39855/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
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 نشگاهی را برطرف می کنیمجهانگیرزاده: در مجلس انتظارات جهاد دا

 1400دی  08چهارشنبه  10:10 - ایسنا

 جهاددستاوردها و توانمندی های  نمایشگاهعباس جهانگیرزاده در حاشیه بازدید از 

ت یک ظرفی دانشگاهی جهاددر گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه مجموعه  1400 انشگاهید

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

  سایت دیگر: 0

 1400دی  08چهارشنبه  10:14 - برخط نیوز

 جهانگیرزاده: در مجلس انتظارات جهاد دانشگاهی را برطرف می کنیم

 1400دی  08چهارشنبه  14:10 - دانا

 جهانگیرزاده: در مجلس انتظارات جهاد دانشگاهی را برطرف می کنیم

 1400دی  08چهارشنبه  14:22 - یکناا

 مجلس به دنبال رفع انتظارات جهاددانشگاهی است

 1400دی  08چهارشنبه  15:48 - جهاد دانشگاهی کشور

 مجلس به دنبال رفع انتظارات جهاددانشگاهی است

 

 ایشگاه جهاددانشگاهی + فیلمروایت معنویت و انقلابی گری در بخش فرهنگی نم

 1400دی  08چهارشنبه  210:0 - ایکنا

https://www.isna.ir/news/1400100805449/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.barkhat.news/political/164076007448/jahangirzadeh-in-the-parliament-we-will-meet-the-expectations-of-the-university-jihad
http://danakhabar.com/fa/news/1267620/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://iqna.ir/fa/news/4024493/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/39838/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://iqna.ir/fa/news/4024382/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

به گزارش ایکنا، بوستان گفت وگو در غرب تهران از پنجم دی ماه محل نمایش آخرین 

است؛ نمایشگاهی که از اولین روزهای برپایی تاکنون تحسین  جهاددانشگاهیدستاوردهای 

بسیاری از بازدیدکنندگان که عمدتاً از مسئولین و مدیران کشوری در رده های مختلف 

 ند را به دنبال داشته استهست

  سایت دیگر: 0

 1400دی  08چهارشنبه  16:25 - بولتن نیوز

 ر بخش فرهنگی نمایشگاه جهاددانشگاهیروایت معنویت و انقلابی گری د

 

 از مدیر درمان سازمان به عنوان پژوهشگر برتر جهاد دانشگاهی تقدیر شد

 1400دی  08چهارشنبه  09:50 - شگاهی کشورجهاد دان

علوم پزشکی تهران به عنوان پژوهشگر برتر مرکز خدمات  دانشگاهی جهادمدیر درمان 

 تخصصی شناخته شد

  سایت دیگر: 0

 1400ی د 08چهارشنبه  12:01 - ایسنا

 1400گزارش تکمیل خواهد شد... چهارمین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 

 تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت با طراحی سامانه ایده ها و نیازها

 1400دی  08چهارشنبه  08:49 - سینا

https://www.bultannews.com/fa/news/757846/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://tums.acecr.ac.ir/fa/news/39748/%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/photo/1400100805627/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://sinapress.ir/news/126685
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

توانمندی ها و  نمایشگاهی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه بازدید از دکتر محمد علی زلف

در گفتگو اختصاصی با خبرنگار سیناپرس در خصوص برنامه این وزارتخانه برای  دانشگاهی جهاددستاوردهای 

را در حال برقراری ارتباط سازنده بین بخش دانشگاه و صنعت گفت: ما سیستم و سامانه ایده ها و نیازها 

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

 1400دی  08چهارشنبه  08:49 - سینا

 دانشگاهیجهادبه گفته معاون حقوقی کمیته ملی یونسکو،یکی از ظرفیت های کمیته که می تواند به مجموعه 

 یا مجموعه های علمی کمک کند ظرفیت باشگاه های کمیسیون یونسکو است

 

 معرفی پژوهشگران برتر جهاد دانشگاهی

 4001دی  08چهارشنبه  08:02 - شبکه خبر

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، 

توانمندی ها و دستاورد های  نمایشگاهدر حاشیه  دانشگاهی جهادمراسم تجلیل از پژوهشگران برتر 

 برگزار شد جهاددانشگاهی

https://sinapress.ir/news/126689
https://www.irinn.ir/fa/news/833281/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  08چهارشنبه  08:08 - فرارو

 زبان اشاره علیه طالبان )ویدئو( اعتراض یک زن با

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 وزیر علوم: جهاد دانشگاهی در بخش هایی واقعاً مرجعیت علمی و فناوری دارد

 1400دی  08چهارشنبه  06:59 - ایسنا

 نمایشگاهدکتر محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه بازدید از 

در گفت وگو با ایسنا تأکید کرد: حقیقتاً  دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای 

سان احساس غرور، ، در اندانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهبازدید از 

شادی و امید ایجاد می کند که در کشور ما در عرصه فناوری و علم نافع، چه کارهای بزرگی انجام شده است 

زحمات زیادی کشیده است و در بخش هایی واقعاً مرجعیت علمی و فناوری دارد که قابل  دانشگاهی جهادو 

 تقدیر است

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  08چهارشنبه  02:01 - برخط نیوز

 وزیر علوم: جهاد دانشگاهی در بخش هایی واقعاً مرجعیت علمی و فناوری دارد

 1400دی  08چهارشنبه  08:11 - دانا

 وزیر علوم: جهاد دانشگاهی در بخش هایی واقعاً مرجعیت علمی و فناوری دارد

 1400دی  08چهارشنبه  14:42 - تابش کوثر

 واقعاً مرجعیت علمی و فناوری داردوزیر علوم: جهاد دانشگاهی در بخش هایی 

 

https://fararu.com/fa/news/524599/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400100805274/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/164074854369/minister-of-science-university-jihad-has-scientific-and-technological-authority-in-some-areas
http://danakhabar.com/fa/news/1267536/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://tabeshekosar.ir/vdcfx0dy0w6d0ya.igiw.html
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   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 غرفه ایکنا در نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی

 1400دی  08چهارشنبه  02:05 - ایکنا

... 

 

 سرگردانی بنزینی

 1400دی  08چهارشنبه  01:04 - صدای مردم

 دانشگاهی جهادتوانمندی و دستاوردهای  نمایشگاهاحمد وحیدی، وزیر کشور نیز چند روز پیش در حاشیه 

 اعلام کرد: امسال بنزین گران نخواهد شد 1400

 

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

 اهی الگویی برای آموزش، توسعه فناوری وارتباط دانشگاه با صنعت استجهاددانشگ

 1400دی  02سه شنبه  24:52 - روزنامه بازار کار

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم تقدیر از پژوهشگران برترجهاد دانشگاهی با تاکید 

را در هیات دولت روایت خواهد کرد گفت: زمانی  دانشگاهی جهادبر اینکه دستاوردهای 

زدیک مشاهده می کند، احساس را از ن جهاددانشگاهیدستاوردهای  نمایشگاهکه انسان 

 غرور و خودباوری به او دست می دهد

https://iqna.ir/fa/news/4024313/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.sedayemardom.net/?p=105214
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350401/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D8%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 دکتر طیبی: امیدواریم دولت جدید، دولت پایان دادن به فرصت سوزی ها باشد

 1400دی  02سه شنبه  24:14 - ایسنا

توانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهبه گزارش ایسنا، همزمان با سومین روز برگزاری 

، آیین تقدیر از پژوهشگران برتر این نهاد با حضور دکتر محمدعلی زلفی دانشگاهی جهاد

ی هاد نمایندگگل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ حجت الاسلام مصطفی رستمی، رئیس ن

 مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و جمعی از مسئولان و جهادگران برگزار شد

  سایت دیگر: 0

 1400دی  02سه شنبه  24:16 - خط نیوزبر

 دکتر طیبی: امیدواریم دولت جدید، دولت پایان دادن به فرصت سوزی ها باشد

 1400دی  08چهارشنبه  08:14 - دانا

 دکتر طیبی: امیدواریم دولت جدید، دولت پایان دادن به فرصت سوزی ها باشد

 1400 دی 08چهارشنبه  09:42 - ۲0سراج
 دکتر طیبی:

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

 1400دی  08چهارشنبه  12:02 - شورای عالی انقلاب فرهنگی
 دکتر طیبی:

 ت جدید، دولت پایان دادن به فرصت سوزی ها باشدامیدواریم دول

 

 رونمایی شد THGIEبرند منابع آموزشی زبان انگلیسی 

https://www.isna.ir/news/1400100705220/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B7%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7
https://www.barkhat.news/technology/164072071075/dr-taybi-we-hope-that-the-new-government-will-be-the-one-to-end-the-opportunities
http://danakhabar.com/fa/news/1267539/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B7%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://seraj24.ir/fa/news-details/212966/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF/
https://sccr.ir/News/19303/1/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
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   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  02سه شنبه  22:24 - جهاد دانشگاهی کشور

، با حضور دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

ناوری و حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رییس نهاد نمایندگی تحقیقات و ف

مقام معظم رهبری در دانشگاه ها از اولین مجموعه جامع ایرانی آموزش زبان انگلیسی با 

توانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهبه عنوان طرحی ملی، بزرگ و بین رشته ای در  TTGIIنام تجاری 

 ی شدرونمای 1400 جهاددانشگاهی

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  02سه شنبه  24:52 - روزنامه بازار کار
 با حضور وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری؛

 رونمایی شد TTGIIبرند منابع آموزشی زبان انگلیسی 

 1400دی  08چهارشنبه  09:09 - سینا

 رونمایی شد TTGIIبرند منابع آموزشی زبان انگلیسی 

 1400دی  08چهارشنبه  12:01 - ایرنا

 قدیر شدندپژوهشگران و فناوران برتر جهاددانشگاهی معرفی و ت

 

 حوزه پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی ویژگی های منحصر به فردی دارد

 1400دی  02سه شنبه  22:12 - جهاد دانشگاهی کشور

، مراسم معرفی و تقدیر از پژوهشگران برتر جهاددانشگاهیش روابط عمومی به گزار

با حضور دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حجت  جهاددانشگاهی

الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، دکتر 

ضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری این نهاد امروز، و دکتر محمدر جهاددانشگاهیحمیدرضا طیبی رییس 

 برگزار شد 1400 جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهدی ماه در  2

http://acecr.ac.ir/fa/news/39727/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-eight-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350402/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-EIGHT-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://sinapress.ir/news/126695
https://www.irna.ir/news/84594592/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/39725/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  08چهارشنبه  00:56 - ایکنا

 مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر جهاد دانشگاهی

 

 نشگاهی متصل کننده جریان علم و دانش به جریان صنعت استجهاددا

 1400دی  02سه شنبه  22:08 - جهاد دانشگاهی کشور

لمین مصطفی رستمی رییس ، حجت الاسلام والمسجهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها طی سخنانی در مراسم معرفی و تقدیر 

یکی از مولودهای مقدس  جهاددانشگاهی، اظهار کرد: جهاددانشگاهیاز پژوهشگران برتر 

 انقلاب اسلامی است

  سایت دیگر: 0

 1400دی  08چهارشنبه  08:42 - خبرگزاری دانشجو

 انقلاب اسلامی پایانی بر نتوانستن ها بود / جهاد دانشگاهی متصل کننده جریان علم و دانش به صنعت

 1400دی  08چهارشنبه  09:02 - ایکنا

 برگزاری پنجمین دوره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر جهاددانشگاهی

 1400دی  08چهارشنبه  09:09 - سینا

 جهاددانشگاهی متصل کننده جریان علم و دانش به صنعت است

 1400دی  08چهارشنبه  12:05 - دانا
 حجت الاسلام رستمی:

 انقلاب اسلامی پایانی بر نتوانستن ها بود / جهاد دانشگاهی متصل کننده جریان علم و دانش به صنعت

 

https://iqna.ir/fa/news/4024384/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://acecr.ac.ir/fa/news/39726/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://snn.ir/fa/news/986519/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
https://iqna.ir/fa/news/4024380/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://sinapress.ir/news/126693
http://danakhabar.com/fa/news/1267559/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 امیدواریم با برپایی این نمایشگاه به توان داخلی اعتماد شود/ زمان فرصت سوزی نداریم

 1400دی  02سه شنبه  22:04 - جهاد دانشگاهی کشور

، مراسم معرفی و تقدیر از پژوهشگران برتر جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

با حضور دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حجت  جهاددانشگاهی

رهبری، دکتر الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رییس نهاد نمایندگی مقام معظم 

توانمندی  نمایشگاهدی ماه در  2، معاونان و پژوهشگران این نهاد امروز، جهاددانشگاهیحمیدرضا طیبی رییس 

 برگزار شد 1400 جهاددانشگاهیها و دستاوردهای 

 

 مرور رویدادهای خبری در قلم دوربین

 1400دی  02سه شنبه  21:56 - شبکه خبر

ی مجلس، مراسم یادبود سفیر ایران در یمن، بازدید در مجموعه قلم دوربین از حضور وزیر کار در صحن علن

توانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهمعاون امور زنان رئیس جمهور از کمپ تیم ملی فوتبال بانوان، 

سرو روان، نشست جشنواره تئاتر سردار آسمانی، پایان درگیری های  نمایشگاهتا افتتاح  جهاددانشگاهی

 ن دو سد در برزیل قابل مشاهده استکشاورزان در هند و شکسته شد

 

 پژوهشگران و فناوران برتر جهاددانشگاهی معرفی و تقدیر شدند

 1400دی  02سه شنبه  21:52 - جهاد دانشگاهی کشور

http://acecr.ac.ir/fa/news/39723/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.irinn.ir/fa/news/833271/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86
http://acecr.ac.ir/fa/news/39707/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

، پنجمین دوره برنامه تجلیل از پژوهشگران و جهاددانشگاهیعمومی به گزارش روابط 

با حضور دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  جهاددانشگاهیفناوران 

با حضور دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حجت الاسلام 

پژوهشگر  28عظم رهبری در دانشگاه ها و تجلیل از والمسلمین مصطفی رستمی رییس نهاد نمایندگی مقام م

 برگزار شد 1400 جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهدی ماه در  2و فناور برتر این نهاد 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  02سه شنبه  24:52 - روزنامه بازار کار
 1400نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 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

 1400دی  02سه شنبه  21:50 - ایکنا

به گزارش خبرنگار ایکنا، محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم 

 نمایشگاهدی ماه در حاشیه  2که امشب  دانشگاهی جهادتجلیل از پژوهشگران برتر 

خاطره برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و  دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای 

 مایشگاهنشهدای انقلاب و جنگ تحمیلی مخصوصاً شهید سپهبد قاسم سلیمانی اظهار کرد: وقتی کسی از این 

بازدید می کند، حس غرور و خودباوری به وی دست می دهد و ای کاش همه شهروندان با دستاوردهای شما 

 آشنا می شدند

  سایت دیگر: ۵

 1400دی  02سه شنبه  24:16 - دولت

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

 1400دی  08چهارشنبه  09:09 - سینا

 جهاددانشگاهی می تواند الگویی برای علم و فناوری کشور باشد

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350403/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/4024371/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://dolat.ir/detail/376854
https://sinapress.ir/news/126694
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  08چهارشنبه  09:42 - خبرگزاری دانشجو

 برای علم و فناوری کشور باشد جهاد دانشگاهی می تواند الگویی

 1400دی  08چهارشنبه  14:46 - شورای عالی انقلاب فرهنگی
 وزیر علوم:

 سرمایه گذاری در علم و دانش منجر به افزایش تولید داخلی، رفاه و ثروت می شود

 1400دی  08چهارشنبه  15:08 - جهاد دانشگاهی کشور

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

 1400دی  02سه شنبه  21:45 - ایکنا

در  دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهبه گزارش ایکنا، سومین روز 

حالی به پایان رسید که در این روز مدیران دستگاه های دانشگاهی، نمایندگان مجلس و 

 ددید کردنباز نمایشگاهمدیران و مسئولان کشوری با حضور در بوستان گفتگو از این 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  02سه شنبه  24:26 - خبرگزاری دانشجو

 اوردهای جهاد دانشگاهینمایشگاه توانمندی ها و دست

 

 دولت به فرصت سوزی در حوزه پژوهش پایان دهد + فیلم

 1400دی  02سه شنبه  21:26 - ایکنا

https://snn.ir/fa/news/986538/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://sccr.ir/News/19304/1/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://jdhor.acecr.ac.ir/fa/news/39825/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://iqna.ir/fa/news/4024370/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://snn.ir/fa/news/986505/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/4024369/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

امشب،  ،دانشگاهی جهادبه گزارش خبرنگار ایکنا، مراسم معرفی و تقدیر از پژوهشگران برتر 

 برگزار شد دانشگاهی هادجتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهدی ماه در  2

 

 امید به آینده مهم ترین شاخصه پژوهشگران جهاددانشگاهی است

 1400دی  02سه شنبه  21:06 - جهاد دانشگاهی کشور

، دکتر سعید اشناب مدیر شبکه پنج سیما و هیات یجهاددانشگاهبه گزارش روابط عمومی 

 1400 جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهدی ماه از  2همراه سه شنبه

 بازدید کرد

 

 بازدید وزیر علوم از غرفه ایکنا در نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  02سه شنبه  20:05 - ایکنا

به گزارش ایکنا، محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شامگاه امروز، هفتم 

که  دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهدی ماه از بخش های مختلف 

 رد، بازدید کاز یکشنبه پنجم دی ماه به مدت پنج روز در محل بوستان گفتگو بر پا شده

  سایت دیگر: 0

 1400دی  08چهارشنبه  10:48 - جهاد دانشگاهی کشور

 غرفه ایکنا در نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی بازدید وزیر علوم از

http://acecr.ac.ir/fa/news/39722/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://iqna.ir/fa/news/4024364/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://isqa.acecr.ac.ir/fa/news/39767/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 آسیب ها و تهدید های میزبانی قطر از جام جهانی فوتبال برای ایران

 1400دی  02سه شنبه  0:002 - ایکنا

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، 

توانمندی ها و  نمایشگاهبه همت مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران در 

 به صورت مجازی برگزار شد دانشگاهی جهادردهای دستاو

  سایت دیگر: 0

 1400دی  08چهارشنبه  14:01 - ایسنا
 مدیرعامل مرکز مطالعات خلیج فارس:

 نی قطر را به فرصت تبدیل کنیمامکان اکسپو از دست رفت، جام جها

 1400دی  08چهارشنبه  14:05 - گردشبان

 امکان اکسپو از دست رفت، جام جهانی قطر را به فرصت تبدیل کنیم

 1400دی  08چهارشنبه  15:02 - نواندیش

 امکان اکسپو از دست رفت، جام جهانی قطر را به فرصت تبدیل کنیم

 1400دی  11شنبه  11:41 - جهاد دانشگاهی کشور

 ت تبدیل کنیمقطر باید تهدید را به فرص 2020در جام جهانی 

 

 انعقاد تفاهم نامه برای توسعه گردشگری دانشگاهیان

 1400دی  02سه شنبه  19:52 - ایکنا

https://iqna.ir/fa/news/4024360/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400100805717/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://gardeshban.ir/fa/news/49157/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://noandish.com/fa/news/135184/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://isojd.ac.ir/fa/news/2785/%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://iqna.ir/fa/news/4024316/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

فرهنگی دانشجویان در سومین روز برپایی  –به گزارش ایکنا، غرفه مرکز گردشگری علمی 

دو تفاهم نامه با بخش های دولتی  دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  هنمایشگا

 و مردمی به امضا رساند

 

 با حضور وزیر علوم DHCرونمایی از نسخه جدید سایت 

 1400دی  02سه شنبه  19:44 - جهاد دانشگاهی کشور

 DTDدی ماه( نسخه جدید سایت  2روز) ، امجهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

ها  توانمندی نمایشگاهتوسط دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در 

 رونمایی شد 1400 جهاددانشگاهیو دستاوردهای 

 

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

 نون جدید حمایت از مالکیت فکری در راستای حمایت از اشتغال و تولید استقا

 1400دی  02سه شنبه  22:19 - روزنامه بازار کار

میرطاهری رئیس مرکز مالکیت معنوی در بازدید از غرفه معاونت آموزش و کارآفرینی 

در بوستان گفتگو  جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهدر  جهاددانشگاهی

 عبا اشاره به اینکه حوزه مالکیت فکری از اهمیت بسیاری از حمایت از نوآوری ثبت اخترا

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

http://acecr.ac.ir/fa/news/39721/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-sid-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350400/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 پژوهشگران برتر جهاددانشگاهی معرفی شدند

 1400دی  02سه شنبه  19:21 - ایکنا

دی  2، امشب دانشگاهی جهادبه گزارش خبرنگار ایکنا، مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر 

با حضور محمدعلی  دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهماه در حاشیه 

 دانشگاهی جهادزلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و سیدحمیدرضا طیبی، رئیس 

 برگزار شد

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  02سه شنبه  24:14 - ایسنا

 تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر جهاد دانشگاهی

 1400دی  02سه شنبه  24:19 - برخط نیوز

 تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر جهاد دانشگاهی

 1400دی  08چهارشنبه  09:59 - دانا

 ران و فناوران برتر جهاد دانشگاهیتجلیل از پژوهشگ

 

 خبرگزاری بین المللی قرآن بیست و یک زبانه شد + فیلم

 1400دی  02سه شنبه  19:00 - ایکنا

به گزارش ایکنا، زبان پرتغالی به عنوان بیست و یکمین زبان خبرگزاری بین المللی 

با حضور  دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهقرآن)ایکنا(، امشب در 

https://iqna.ir/fa/news/4024359/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/photo/1400100705219/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.barkhat.news/photo/164072082756/celebrating-the-top-researchers-and-technologists-of-the-university-jihad
http://danakhabar.com/fa/news/1267543/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/4020508/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

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

  سایت دیگر: 0

 1400دی  08چهارشنبه  10:48 - جهاد دانشگاهی کشور

 بیست و یکمین زبان خبرگزاری بین المللی قرآن رونمایی شد

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 بازدید وزیر علوم و رئیس نهاد رهبری از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  02سه شنبه  18:46 - ایسنا

 جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهبه گزارش ایسنا، در سومین روز از برگزاری 

، دکتر محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به همراه حجت دانشگاهی

ازدید ب اهنمایشگالاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری از این 

 کردند

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  02سه شنبه  40:18 - برخط نیوز

 بازدید وزیر علوم و رئیس نهاد رهبری از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  02سه شنبه  19:22 - خبرنامه دانشجویان ایران

 بازدید وزیر علوم و رئیس نهاد رهبری از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  08چهارشنبه  10:52 - تابش کوثر
 /1400ی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /نمایشگاه توانمند

 بازدید وزیر علوم و رئیس نهاد رهبری از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی

http://isqa.acecr.ac.ir/fa/news/39764/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400100705133/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/164070408830/the-minister-of-science-and-the-head-of-the-leadership-institution-visited-the-exhibition-of-the-achievements-of-the-university-jihad
https://iusnews.ir/fa/news-details/419063/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/
http://tabeshekosar.ir/vdcdjx0fsyt0xz6.2a2y.html
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 روایتی از معنویت و انقلابی گری در جهاددانشگاهی |فیلم 

 1400دی  02سه شنبه  18:21 - ایکنا

 کد ویدیو 

 دانلود ... فیلم اصلی ... خبرنگار و تدوینگر: زینب غفوریان ... تصویربردار: حامد عبدلی ... انتهای پیام

 

 مدیرعامل بیمه ایران:

 بیمه شخص ثالث گران نشده است

 1400دی  02سه شنبه  18:10 - ایسنا

 دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهسید مجید بختیاری با حضور در 

شاهد این بودیم که چگونه جوانان این  نمایشگاهگفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در این  در

مملکت با ظرفیت های موجود در کشور راه حل های خوبی را برای حل مسائل در حوزه 

 های مختلف فرهنگی، صنعت و پزشکی و

  سایت دیگر: ۲۳

 1400دی  02سه شنبه  18:12 - رویداد ایران

 بیمه شخص ثالث گران نشده است

 1400دی  02سه شنبه  18:14 - برخط نیوز

 بیمه شخص ثالث گران نشده

 1400دی  02سه شنبه  18:16 - ناطقان

 بیمه شخص ثالث گران نشده است

https://iqna.ir/fa/news/4024352/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%7C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400100705117/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://ruydadiran.com/105066-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
https://www.barkhat.news/economic/164070240446/third-party-insurance-is-not-expensive
http://nateghan.ir/fa/news/297709/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  02سه شنبه  18:19 - پارسینه

 بیمه شخص ثالث گران نشده است

 1400دی  02سه شنبه  18:20 - آرمان اقتصادی

 بیمه شخص ثالث گران نشده است

 1400دی  02 سه شنبه 18:24 - عصر ایران

 مدیرعامل بیمه ایران: بیمه شخص ثالث گران نشده است

 1400دی  02سه شنبه  18:42 - اقتصادگردان
 مدیرعامل بیمه ایران:

 بیمه شخص ثالث گران نشده است

 1400دی  02سه شنبه  18:44 - روزنامه مردم سالاری

 بیمه شخص ثالث گران نشده است

 1400دی  02سه شنبه  18:41 - الف

 مدیرعامل بیمه ایران: بیمه شخص ثالث گران نشده است

 1400دی  02سه شنبه  18:55 - اقتصاد نیوز

 بیمه شخص ثالث گران شد؟

 1400دی  02سه شنبه  20:22 - چابک نیوز

 ودرو بدون بیمه نامه شخص ثالث، درست نیستمیلیون خ 1.5عدد 

 1400دی  02سه شنبه  20:22 - خبر خودرو

 بیمه شخص ثالث گران نشده است

 1400دی  02سه شنبه  21:42 - دیدار نیوز

 بیمه شخص ثالث گران نشده است

 1400دی  02سه شنبه  21:54 - شبکه ایران کالا

 خص ثالثتوضیحات بیمه ایران درباره نرخ بیمه ش

 1400دی  08چهارشنبه  02:20 - آفتاب نیوز

 مدیرعامل بیمه ایران: بیمه شخص ثالث گران نشده!

 1400دی  08چهارشنبه  09:16 - روند بورس امروز

 بیمه شخص ثالث گران نشده است

 1400دی  08چهارشنبه  09:42 - ایستا نیوز

 بیمه شخص ثالث گران نیست

 1400دی  08چهارشنبه  09:42 - تومان نیوز

 بیمه شخص ثالث گران نیست

https://www.parsine.com/fa/news/750537/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://armaneghtesadi.com/689900/1400/10/07/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
https://www.asriran.com/fa/news/819653/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://eghtesadgardan.ir/fa/news/186047/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mardomsalari.ir/news/159274/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87
http://www.alef.ir/news/4001007105.html
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-29/465245-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
http://www.chabokonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-14/19925-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://khabarkhodro.com/fa/news/643079/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.didarnews.ir/fa/news/117403/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.iktv.ir/newsdetail/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C/88758/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://aftabnews.ir/fa/news/745655/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87
https://boursemrooz.com/118520/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
http://istanews.ir/news/330416/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://toomannews.ir/p-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


 

 

 

 

112 

ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  08چهارشنبه  11:02 - پدال نیوز
 مدیرعامل بیمه ایران:

 بیمه شخص ثالث گران نشده است

 1400دی  08چهارشنبه  11:02 - صنعت ماشین
 مدیرعامل بیمه ایران:

 بیمه شخص ثالث گران نشده است

 1400دی  08چهارشنبه  11:09 - جهاد دانشگاهی کشور

 توانمندی جهاددانشگاهی در حوزه علوم انسانی و تأثیر آن در نیروی انسانی بیمه

 1400دی  08چهارشنبه  19:42 - روزنامه بازار کار
 معاون وزیر و مدیرعامل بیمه ایران اظهار کرد:

 توانمندی جهاددانشگاهی در حوزه علوم انسانی و تأثیر آن در نیروی انسانی بیمه

 1400دی  08چهارشنبه  26:22 - شعار سال

 میلیون خودرو بدون بیمه نامه شخص ثالث، درست نیست 1.5عدد 

 

 اقدامات ارزنده جهاد دانشگاهی در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب

 1400دی  02سه شنبه  12:22 - ایکنا

حجت الاسلام والمسلمین عسگر دیرباز، عضو مجلس خبرگان رهبری، در گفت وگو با ایکنا، 

در خنثی سازی تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی  دانشگاهی جهاددرباره نقش 

ی است که دائماً در یکی از نهادهای مولود انقلاب اسلام دانشگاهی جهادایران اظهار کرد: 

 مسیر رشد و بالندگی بوده و شهدای عزیزی را هم تقدیم انقلاب کرده است

 

 استاندار خراسان شمالی:

http://pedalnews.ir/fa/news/146313/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://sanatemashin.com/fa/news/42658/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://hmd.acecr.ac.ir/fa/news/39776/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350423/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87
https://shoaresal.ir/fa/news/368988/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://iqna.ir/fa/news/4024289/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

اعتقادی به ورود شتاب زده ندارم/ ضرورت توجه وزرای صمت و جهاد کشاورزی به آمایش 

 سرزمینی

 1400دی  02سه شنبه  12:24 - ایسنا

 جهاددستاوردهای  نمایشگاهمحمدرضا حسین نژاد، هفتم دی ماه پس از بازدید از 

در تهران، با حضور در غرفه خبرگزاری ایسنا، اظهار کرد: اعتقادم این است که  دانشگاهی

مزایای وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی باید به طرح آمایش سرزمینی و 

 نسبی که هر استان در حوزه تولیدات کشاورزی و صنعتی دارد، توجه ویژه داشته باشند

 

ساله راه آهن شلمچه به بصره / بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی تهران  ۲1باز شدن گره 

از نمایشگاه دستاورد های جهاد دانشگاهی/ نشست معاون سیاسی وزارت امور خارجه با 

 دیه اروپانمایندگان اتحا

 1400دی  02سه شنبه  12:16 - باشگاه خبرنگاران

محمدباقر قالیباف ، رئیس مجلس شورای اسلامی تهران در جدیدترین فعالیتش در صفحه 

 دانشگاهی جهاددستاورد های  نمایشگاهمجازی اش در اینستاگرام تصاویری از بازدید از 

 را به اشتراك گذاشت

 

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

 صدور مجوز کسب وکارهای خانگی تسهیل می شود

https://www.isna.ir/news/1400100705088/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.yjc.news/fa/news/8013422/%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B4%D9%84%D9%85%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  02سه شنبه  12:02 - روزنامه بازار کار

معاون کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درگفت وگو با بازارکار در بازدید از 

د ربوستان گفتگو با اشاره به اینکه یکی  هیدانشگا جهادغرفه معاونت آموزش وکارآفرینی 

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

  سایت دیگر: 0

 1400دی  02سه شنبه  18:44 - جهاد دانشگاهی کشور

 استقبال از دستاوردهای جهاددانشگاهی درحوزه اشتغال وکارآفرینی/ همکاری بیشتر با این نهاد

 

 جهاد دانشگاهی راهکارهای مناسبی برای ارتقای تکنولوژیک کشور یافته است

 1400دی  02سه شنبه  12:06 - ایکنا

محمد گل فشان، رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، در گفت وگو با ایکنا، به بیان 

در مقابله با تحریم های بین المللی پرداخت و گفت:  دانشگاهی جهادنکاتی درباره نقش 

اما در برخی سال متأسفانه کشور ما در چهل سال اخیر با تحریم های شدیدی مواجه بوده 

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

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350396/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/39716/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/4024327/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  02سه شنبه  16:52 - ایکنا

 دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهبه گزارش ایکنا، در سومین روز از 

نعقاد به ا نمایشگاهکه در بوستان گفتگو برپا شده است، بخش های مختلف حاضر در این 

 تفاهم نامه با دستگاه ها و نهادهای بخش مردمی می پردازند

  یگر:سایت د 0

 1400دی  02سه شنبه  19:00 - جهاد دانشگاهی کشور

 اری بین مرکز گردشگری جهاددانشگاهی و کمیته ملی یونسکو امضا شدتفاهم نامه همک

 

 امکان هم افزایی سازمان جوانان هلال احمر و جهاد دانشگاهی

 1400دی  02سه شنبه  16:42 - ایسنا

توانمندی ها و  نمایشگاهرش ایسنا، محمد گل فشان در حاشیه بازدید خود از به گزا

خواستن "، در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: امر 1400 دانشگاهی جهاددستاوردهای 

 به چشم می خورد نمایشگاهدر حوزه های مختلف این  "توانستن است

  سایت دیگر: 0

 1400دی  02سه شنبه  16:40 - برخط نیوز

 امکان هم افزایی سازمان جوانان هلال احمر و جهاد دانشگاهی

 1400دی  02سه شنبه  12:42 - روزنامه بازار کار
 رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر اعلام کرد

 امکان هم افزایی سازمان جوانان هلال احمر و جهاد دانشگاهی

 1400دی  02سه شنبه  18:46 - جهاد دانشگاهی کشور

 ان جوانان هلال احمر با جهاددانشگاهیهمکاری سازم

 1400دی  02سه شنبه  20:41 - دانا

 امکان هم افزایی سازمان جوانان هلال احمر و جهاد دانشگاهی

https://iqna.ir/fa/news/4024287/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
http://acecr.ac.ir/fa/news/39719/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400100705059/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/16406968242/possibility-of-synergy-between-the-red-crescent-youth-organization-and-the-university-jihad
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350398/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://acecr.ac.ir/fa/news/39718/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://danakhabar.com/fa/news/1267495/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  02سه شنبه  22:42 - منجیل خبر

 امکان هم افزایی سازمان جوانان هلال احمر و جهاد دانشگاهی

 1400دی  08چهارشنبه  00:24 - روزنامه خراسان

 خواستن توانستن است

 

 ح کرد:استاندار خراسان شمالی در بازدید از نمایشگاه مطر

نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی، محلی برای جست و جوی راه حل مشکلات استان 

 ها

 1400دی  02سه شنبه  16:21 - ایسنا

که ظهر  دانشگاهی جهاددستاوردهای  نمایشگاهاد پس از بازدید از محمدرضا حسین نژ

انجام شد در گفت  دانشگاهی جهادسه شنبه هفتم دی ماه با همراهی دکتر طیبی رئیس 

و گو با ایسنا، اظهار کرد: هر یک از استان های کشور با مشکلات خاص خود رو به رو 

 ب پیدا کردن راه حل مناسب برای رفع آن ها باشدجهاد می تواند سب نمایشگاههستند که بازدید از 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  02سه شنبه  16:28 - برخط نیوز

 نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی، محلی برای جست و جوی راهکار مشکلات استان ها

 1400دی  02سه شنبه  18:10 - جهاد دانشگاهی کشور

 نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی، محلی برای جست و جوی راه حل مشکلات استان ها

 1400دی  02سه شنبه  20:41 - دانا
 استاندار خراسان شمالی در بازدید از نمایشگاه مطرح کرد:

 نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی، محلی برای جست و جوی راه حل مشکلات استان ها

 1400دی  08چهارشنبه  00:09 - روزنامه خراسان

 کمبود آب، یکی از مهم ترین دغدغه های خراسان شمالی

https://manjilnews.ir/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD/
http://khorasannews.com/Newspaper/Page/20839/4/747300/0
https://www.isna.ir/news/1400100705051/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84
https://www.barkhat.news/technology/164069610851/exhibition-of-the-achievements-of-university-jihad-a-place-to-seek-solutions-to-the-problems-of-the-provinces
http://acecr.ac.ir/fa/news/39715/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7
http://danakhabar.com/fa/news/1267494/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7
http://khorasanshomali.khorasannews.com/Newspaper/Page/20839/1/229569/0


 

 

 

 

122 

ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

ضرورت معرفی دستاوردها و ظرفیت های جهاد دانشگاهی به منظور هم افزایی بین دستگاه 

 ها

 1400دی  02سه شنبه  15:52 - ایسنا

مهدی رضائی بجستانی، مدیر گروه مطالعات فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم 

 دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهرهبری در دانشگاه ها در حاشیه 

ه در عرص دانشگاهی جهادتوانمندی های  نمایشگاهدر گفت وگو با ایسنا، گفت: برگزاری 

 های علمی، فرهنگی، صنعتی و پزشکی رویدادی ارزشمند است 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  02سه شنبه  16:41 - دانا

 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

 1400دی  02سه شنبه  15:42 - روزنامه بازار کار

دکتر سعید اشناب مدیر شبکه پنج سیما در بازدید از غرفه معاونت آموزش و کارآفرینی 

گفت: از برند  دانشگاهی جهاددرنمایشگاه توانمندی ها ودستاوردهای  دانشگاهی جهاد

 یماوهوپ برای برندسازی و بازاریابی مشاغل خانگی حمایت می کن

https://www.isna.ir/news/1400100705034/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://danakhabar.com/fa/news/1267491/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350395/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%87%D9%88%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 مسئول میز وزارت کشور در قرارگاه مهارت آموزی سربازان در گفتگو با بازارکار:

 درصد سربازان دوره های مهارتی می بینند ۳۵

 1400دی  02سه شنبه  15:02 - روزنامه بازار کار

 نمایشگاهمسئول میز وزارت کشور در قرارگاه مهارت آموزی سربازان در بازدید از 

درصد  85در بوستان گفت: در حال حاضر  دانشگاهی جهادردها وتوانمندی های دستاو

سربازان دوره های مهارتی می بینند و برنامه قرارگاه مهارت آموزی با مشارکت همه 

 برسد 1401درصد در سال  100سربازان این است که این میزان به 

 

 در نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی منعقد شد:

 فاهم نامه مرکز گردشگری جهاد دانشگاهی با باشگاه سواد رسانه ای یونسکوعقد ت

 1400دی  02سه شنبه  14:48 - ایسنا

 رییس مرکز گردشگری علمی -به گزارش ایسنا، این تفاهم نامه توسط رحیم یعقوب زاده 

معاون  -و حجت الاسلام علی نوریجانی  - دانشگاهی جهادفرهنگی سازمان دانشجویان 

حقوقی و پارلمانی کمیسیون ملی یونسکو و رییس کل باشگاه مدیریت رسانه و توسعه 

 به امضاء رسید -سواد رسانه ای یونسکو ایران 

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  02سه شنبه  14:59 - جهاد دانشگاهی کشور

 عقد تفاهم نامه مرکز گردشگری جهاد دانشگاهی با یونسکو

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350393/85-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400100704963/%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
http://isojd.ac.ir/fa/news/2784/%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88


 

 

 

 

124 

ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  02سه شنبه  15:22 - گردشبان

 ی با یونسکوعقد تفاهم نامه مرکز گردشگری جهاد دانشگاه

 1400دی  08چهارشنبه  12:14 - حوزه

 انه ای یونسکوتفاهم نامه همکاری سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی با باشگاه سواد رس

 

 0011نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 1400دی  02سه شنبه  14:49 - شبکه ایران کالا

محصولات مختلف از  نمایشگاهبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه ایران کالا، در این 

محصولات پزشکی برای تشخیص و درمان سرطان تجهیزات استخراج نفت و پالایشگاهی تا 

 به نمایش گذاشته شده است

  سایت دیگر: 0

 1400دی  02سه شنبه  15:45 - خبرگزاری صدا و سیما

 تازه ترین دستاورد های پژوهشگران جهاد دانشگاهی

 

 ط بین جهاد دانشگاهی و یونسکو روشن استچشم انداز ارتبا

 1400دی  02سه شنبه  14:46 - ایکنا

علی نوریجانی، رئیس فدراسیون باشگاه های یونسکو در گفتگو که با خبرنگار ایکنا در 

، گفت: برگزاری این دانشگاهی جهادو دستاوردهای  توانمندی ها نمایشگاهحاشیه 

کار ارزشمندی است و می تواند اتفاقاتی که در درون سازمان ها رخ می دهد  نمایشگاه

 منعکس کند

http://gardeshban.ir/fa/news/49119/%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://www.hawzahnews.com/news/999147/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://www.iktv.ir/newsdetail/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/88752/%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%8A-1400
https://www.iribnews.ir/fa/news/3318920/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/4024261/%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 گام های بلند جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برای خودکفایی در صنایع غذایی

 1400دی  02سه شنبه  14:22 - ایکنا

واحد خراسان رضوی از فعال ترین واحدهای  دانشگاهی جهادبه گزارش خبرنگار ایکنا، 

است که اقدامات ارزنده ای در راستای تولید ملی و خودکفایی کشور  دانشگاهی جهاد

 انجام داده است

 

 رییس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات:

 اجتماعی همیشه پیشرو است-تحلیل مسائل فرهنگی جهاد دانشگاهی در

 1400دی  02سه شنبه  14:06 - ایسنا

نگ و ارشاد اسلامی رییس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فره -محمد سلگی 

در این  1400 دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهدر دومین روز از  -

 حضور یافت و از این رویداد بازدید کرد نمایشگاه

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  02سه شنبه  16:48 - دانا
 رییس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات:

 اجتماعی همیشه پیشرو است -جهاد دانشگاهی در تحلیل مسائل فرهنگی 

 1400دی  02سه شنبه  24:06 - رویش افکار
 اجتماعی همیشه پیشرو است-انشگاهی در تحلیل مسائل فرهنگیجهاد د

رییس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره نقش جهاد دانشگاهی در حوزه 

https://iqna.ir/fa/news/4024223/%DA%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400100704905/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://danakhabar.com/fa/news/1267486/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.rooyesheafkar.ir/view_news.php?show=7898
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

فرهنگ و مسائل اجتماعی توضیح داد و این نهاد را یکی از الگوهای پیشگام در امور دانشجویی و فرهنگی 

 دانست.

 

ر رئیس و معاونین جهاددانشگاهی استان سمنان در نمایشگاه توانمندی ها و حضو

 0011دستاوردهای جهاددانشگاهی

 1400دی  02سه شنبه  14:04 - جهاد دانشگاهی کشور

باهدف معرفی مهم  نمایشگاهاستان سمنان این  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

ترین دستاوردهای این نهاد در حوزه پژوهش و فناوری، فرهنگ، آموزش و کارآفرینی و 

اهی بوستان گفتگو تهران دی ماه در مرکز نمایشگ 9تجاری سازی و اقتصاددانش بنیان، تا 

 برگزار می شود

 

 شرکت ملی حفاری ایران و جهاد دانشگاهی تفاهمنامه همکاری امضاء کردند

 1400دی  02سه شنبه  14:00 - انزان آنلاین

در حضور وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی  دانشگاهی جهادشرکت ملی حفاری ایران و 

 ه کردندنفت ایران تفاهمنامه همکاری امضاء و مبادل

http://sem.acecr.ac.ir/fa/news/39678/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://anzanonline.ir/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%81/
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  11شنبه  20:42 - دیدار نیوز

 همکاری امضاء کردند شرکت ملی حفاری ایران و جهاد دانشگاهی تفاهمنامه

 

 نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی

 1400دی  02سه شنبه  14:42 - ایکنا

... 

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی 

 در تسهیل تجارت و جلوگیری از قاچاق موثر باشند شرکت های دانش بنیان می توانند

 1400دی  02سه شنبه  14:48 - ایسنا

توانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهدر عبدالله هندیانی در گفت وگو با ایسنا و با حضور 

م شرکت کنی دانشگاهی جهاد نمایشگاهاظهار کرد: امروز توفیقی بود تا در  دانشگاهی جهاد

 و بازدیدی به عمل بیاوریم

  سایت دیگر: ۵

 1400دی  02سه شنبه  14:40 - برخط نیوز

 شرکت های دانش بنیان می توانند در تسهیل تجارت و جلوگیری از قاچاق موثر باشند

 1400دی  02سه شنبه  14:42 - رویداد ایران

https://www.didarnews.ir/fa/news/117632/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/4024242/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400100704869/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82
https://www.barkhat.news/economic/164068614877/knowledge-based-companies-can-be-effective-in-facilitating-trade-and-preventing-smuggling
https://ruydadiran.com/104981-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF.html
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 شرکت های دانش بنیان می توانند در تسهیل تجارت و جلوگیری از قاچاق موثر باشند

 1400دی  02سه شنبه  14:02 - فصل اقتصاد

 شرکت های دانش بنیان می توانند در تسهیل تجارت و جلوگیری از قاچاق موثر باشند

 1400دی  02سه شنبه  14:08 - فصل تجارت

 شرکت های دانش بنیان می توانند در تسهیل تجارت و جلوگیری از قاچاق موثر باشند

 1400دی  02سه شنبه  15:02 - خبرگزاری صنایع
 معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

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

 

 می شوندپژوهشگران و فناوران برتر جهاددانشگاهی تجلیل 

 1400دی  02سه شنبه  14:16 - جهاد دانشگاهی کشور

، با حضور دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 جهاددانشگاهیشگران و فناوران تحقیقات و فناوری پنجمین دوره برنامه تجلیل از پژوه

با تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر این نهاد در مجموعه نمایشگاهی  18دی ماه ساعت  2

 بوستان گفتگو برگزار می شود

  سایت دیگر: ۵

 1400دی  02سه شنبه  14:28 - ایسنا
 /1400/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 پژوهشگران و فناوران برتر جهاددانشگاهی با حضور وزیر علوم تجلیل می شوند

 1400دی  02سه شنبه  14:44 - برخط نیوز

 پژوهشگران و فناوران برتر جهاددانشگاهی با حضور وزیر علوم تجلیل می شوند

 1400دی  02سه شنبه  14:48 - دانا

 پژوهشگران و فناوران برتر جهاددانشگاهی با حضور وزیر علوم تجلیل می شوند

 1400دی  02سه شنبه  12:42 - روزنامه بازار کار
 1400نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/745660/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/544062/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
https://sanayepress.com/1400/10/07/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82/
http://acecr.ac.ir/fa/news/39672/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400100704852/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84
https://www.barkhat.news/technology/164068566321/top-researchers-and-technologists-of-jihad-university-are-honored-in-the-presence-of-the-minister-of-science
http://danakhabar.com/fa/news/1267462/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350399/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 پژوهشگران و فناوران برتر جهاددانشگاهی با حضور وزیر علوم تجلیل می شوند

 1400ی د 08چهارشنبه  09:09 - سینا

 پژوهشگران و فناوران برتر جهاددانشگاهی معر فی شدند

 

 بازدید نماینده سیستان از نمایشگاه دستاوردها و ظرفیت های جهاد دانشگاهی

 1400دی  02سه شنبه  14:14 - یسناا

 دانشگاهی جهادمحمد سرگزی در این بازدید از ظرفیت های مختلف  -به گزارش ایسنا

در حوزه پزشکی، کشاورزی و صنعت و همچنین بخش های فرهنگی و آموزشی دیدن 

 نمود

 

 جهاد دانشگاهی از بنیانگذاران حوزه فرهنگ در دانشگاه هاست

 1400دی  02سه شنبه  14:04 - ایسنا

محمدحسین ایمانی خوشخو در گفت وگویی با ایسنا، درباره اهمیت برگزاری چنین 

توضیح می دهد: یکی از ضعف هایی که از گذشته نسبتا  دانشگاهی جهادنمایشگاهی برای 

 جهاددور به جهاد می گرفتند و تا حدی هم این ضعف وارد بود، این بوده است که 

بسیار کم  دانشگاهی جهادفعالیت های خودش را نشان نمی دهد و از این باب شناخت بیرونی از  دانشگاهی

 است

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  02سه شنبه  14:14 - برخط نیوز

https://sinapress.ir/news/126692
https://www.isna.ir/news/1400100704830/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400100704813/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.barkhat.news/technology/164068440431/university-jihad-is-one-of-the-founders-of-the-field-of-culture-in-universities
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 جهاد دانشگاهی از بنیانگذاران حوزه فرهنگ در دانشگاه هاست

 1400دی  02سه شنبه  14:42 - شورای عالی انقلاب فرهنگی
 دکتر ایمانی خوشخو:

 جهاد دانشگاهی از بنیانگذاران حوزه فرهنگ در دانشگاه هاست

 1400دی  02سه شنبه  14:51 - دانا

 در دانشگاه هاست جهاد دانشگاهی از بنیانگذاران حوزه فرهنگ

 

 نقش جهاد دانشگاهی در پروژه قطار ملی مترو

 1400دی  02سه شنبه  14:04 - ایسنا

توانمندی ها و  نمایشگاهبه گزارش ایسنا، علی امام صبح امروز در حاشیه بازدید از 

هران که در مرکز نمایشگاهی بوستان گفت وگوی ت 1400 دانشگاهی جهاددستاوردهای 

مجموعه  دانشگاهی جهاددر حال برگزاری است، در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: مجموعه 

سال گذشته شکل گرفته و توانمندی  40برآمده از دل انقلاب است که در خانواده دانشگاه های این کشور در 

 های بسیار ارزشمندی را در حوزه های مختلف علمی و صنعتی از خود نشان داده است

  سایت دیگر: ۵

 1400دی  02سه شنبه  14:02 - برخط نیوز

 نقش جهاد دانشگاهی در پروژه قطار ملی مترو

 1400دی  02سه شنبه  14:22 - شهر

 نقش جهاد دانشگاهی در پروژه قطار ملی مترو

 1400دی  02سه شنبه  14:42 - بازار آریا

 نقش جهاد دانشگاهی در پروژه قطار ملی مترو شهرداری تهران

 1400دی  02سه شنبه  14:51 - دانا

 نقش جهاد دانشگاهی در پروژه قطار ملی مترو

 1400دی  02سه شنبه  14:42 - روزنامه جوان آنلاین

 نقش جهاد دانشگاهی در پروژه قطار ملی مترو

https://sccr.ir/News/19288/1/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://danakhabar.com/fa/news/1267466/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400100704809/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://www.barkhat.news/social/16406841703/the-role-of-university-jihad-in-the-national-metro-train-project
https://shahr.ir/news/16081/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://www.bazarearya.ir/Fa/News/665777/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://danakhabar.com/fa/news/1267464/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://www.javanonline.ir/fa/news/1073976/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 درصد ناوگان حفاری0۷درصدی نرخنامه حفاری / فرسودگی  ۵1افزایش 

 1400دی  02سه شنبه  12:58 - ایسنا

 دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهحمیدرضا گلپایگانی، با حضور در 

در  دانشگاهی جهادسال است که با  15و در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که حدود 

ر حوزه زمینه های مختلف همکاری داریم، گفت: امروز شاهد پیشرفت بسیار عظیمی د

 هستیم دانشگاهی جهادشرکت های دانش بنیان مرتبط با صنعت نفت از جمله 

  سایت دیگر: 0

 1400ی د 02سه شنبه  14:04 - رویداد ایران

 درصد ناوگان حفاری فرسوده هستند62درصدی نرخنامه حفاری / 50افزایش 

 1400دی  02سه شنبه  14:20 - آرمان اقتصادی

 درصد ناوگان حفاری62درصدی نرخنامه حفاری / فرسودگی  50افزایش 

 1400دی  02سه شنبه  14:48 - فصل تجارت

 درصد ناوگان حفاری62درصدی نرخنامه حفاری / فرسودگی  50افزایش 

 1400دی  02سه شنبه  22:19 - سیمای انرژی

 سال می گذرد 15مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران: ازعمر بازسازی تجهیرات و دکل های حفاری 

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 دکتر منتظری: راه آینده و مسیر نجات کشور، چیزی جز مدیریت و فرهنگ جهادی نیست

https://www.isna.ir/news/1400100704799/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B6%DB%B7%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://ruydadiran.com/104958-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-/%DB%B6%DB%B7%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF.html
https://armaneghtesadi.com/689795/1400/10/07/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C/
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/544052/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-50-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-67%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.simayeenergy.ir/fa/news/18239/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  02سه شنبه  12:55 - ایسنا

و  دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا، دکتر علی منتظری، رییس پژوهشکده علوم بهداشتی 

در  دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهاز جهادگران باسابقه کشور، در 

 جهادادگران بازتاب بخشی از توانایی های جه نمایشگاهگفت و گو با ایسنا گفت: این 

 در طول سالها حیات این نهاد پُربرکت است دانشگاهی

  سایت دیگر: 0

 1400دی  02سه شنبه  51:14 - دانا

 دکتر منتظری: راه آینده و مسیر نجات کشور، چیزی جز مدیریت و فرهنگ جهادی نیست

 

 0011حضور فعال جهاد دانشگاهی اردبیل در نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی

 1400دی  02سه شنبه  12:40 - جهاد دانشگاهی کشور

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

فعالیت های خط تولید نشاسته حفاری و مراکز رشد فناوری  نمایشگاهخبر افزود: در این 

لب فیلم، پوستر و محصولات گیاهان دارویی و خدمات تخصصی درمان ناباروری در قا

 تولیدی معرفی شده است

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  02سه شنبه  214:5 - ایکنا

 1400حضور فعال جهاددانشگاهی اردبیل در نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی

 1400دی  09پنجشنبه  08:50 - ابناک باتوت

 نمای نزدیک از زرافه

https://www.isna.ir/news/1400100704793/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://danakhabar.com/fa/news/1267463/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://ardebil.acecr.ac.ir/fa/news/39661/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://iqna.ir/fa/news/4024236/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://tabnakbato.ir/fa/news/232566/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%87
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 در دومین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی چه گذشت؟

 0014دی  02سه شنبه  12:29 - جهاد دانشگاهی کشور

 با حضور دانشگاهی جهاددستاوردهای  نمایشگاهدومین روز از  -ایسنا علوم پزشکی تهران

 و بازدید شخصیت هایی همراه شد

 

 /0011/ نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

مدیرعامل شرکت مترو تهران: پروژه یک رام قطار ملی مترو، نمود واقعی حمایت از بومی 

 تسازی اس

 1400دی  02سه شنبه  12:22 - ایسنا

مهندس علی امام، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه 

در گفت  دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهازدید از )مترو( در حاشیه ب

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

  سایت دیگر: 0

 1400دی  02سه شنبه  16:52 - تین نیوز

 پروژه یک رام قطار ملی مترو، نمود واقعی حمایت از بومی سازی است

http://tums.acecr.ac.ir/fa/news/39662/%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-
https://www.isna.ir/news/1400100704732/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-238725
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

جب وتبلور اقتصاد دانش بنیان در جهاددانشگاهی/ برپایی نمایشگاه توانمندی این نهاد م

 ایجاد انگیزه در دانشجویان است

 1400دی  02سه شنبه  12:14 - جهاد دانشگاهی کشور

، فرزاد مخلص الائمه استاندار مرکزی در بازدید از جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

در بوستان گفتگو اظهار کرد: امروز  جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاه

در تهران  جهاددانشگاهیانمندی های دستاوردها و تو نمایشگاهافتخار پیدا کردیم تا از 

 بازدید داشته باشیم

 

 چه خبر از تغییر در سهمیه بندی بنزین ؟

 1400دی  02سه شنبه  12:12 - صدای بورس

، در جمع خبرنگاران دانشگاهی جهاد نمایشگاهوزیر نفت نیز روز گذشته پس از بازدید از 

 گفت: دولت سیزدهم برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  02سه شنبه  20:16 - خبرهای فوری

 لیتر 15سهمیه هر ایرانی 

 1400دی  08چهارشنبه  14:42 - فرادید

 جزئیات تغییر در سهمیه بندی بنزین

http://acecr.ac.ir/fa/news/39657/%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.sedayebourse.ir/news/443773/%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86
https://khabar-fouri.com/economic/203790/
https://faradeed.ir/fa/news/102171/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 قرار گرفتن دستاوردهای جهاددانشگاهی در بطن فعالیت های اجرایی

 1400دی  02سه شنبه  11:54 - جهاد دانشگاهی کشور

، مهندس محمد سعیدی کیا عضو هیات امنای جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

در هماهنگی امور و اجرای  جهاددانشگاهیبنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و مشاور رییس 

 نمایشگاهاه در بازدید از دی م 2طرح های آبادانی و پیشرفت در مناطق محروم کشور امروز، 

در بوستان گفتگو اظهار کرد: بنده پیش از این نیز با دستاوردهای  جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای 

 اهیجهاددانشگآشنا بودم و زمانی که در بنیاد فعالیت می کردم، سایت های عملیاتی و دفاتر  جهاددانشگاهی

 را از نزدیک مشاهده کرده ام

 

 اسی و تأثیرگذار جهاددانشگاهی در پروژه قطار ملینقش اس

 1400دی  02سه شنبه  11:44 - جهاد دانشگاهی کشور

، مهندس علی امام مدیرعامل شرکت متروی تهران جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

در بوستان  جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهدر بازدید از  دی ماه 2

اظهار کرد: متروی تهران سال ها  نمایشگاهگفتگو ضمن ابراز خرسندی از حضور در این 

 در حوزه های مختلفی همچون گیت های ورودی مترو و  جهاددانشگاهیاست که با 

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  02سه شنبه  14:42 - خبرگزاری مهر
 مدیرعامل شرکت متروی تهران مطرح کرد؛

 نقش اساسی و تأثیرگذار جهاددانشگاهی در پروژه قطار ملی

 1400دی  02سه شنبه  5:451 - خبرگزاری دانشجو

http://acecr.ac.ir/fa/news/39651/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://acecr.ac.ir/fa/news/39646/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/5386260/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C
https://snn.ir/fa/news/986399/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 

 

 

 

146 

ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 جهاد دانشگاهی نقش اساسی و تأثیرگذاری در پروژه قطار ملی دارد

 1400دی  02سه شنبه  21:20 - دانا

 نقش اساسی و تأثیرگذار جهاددانشگاهی در پروژه قطار ملی

 

 ضاء تفاهم نامه بین جهاددانشگاهی و استانداری مرکزیام

 1400دی  02سه شنبه  11:19 - برخط نیوز

این تفاهم نامه صبح امروز  -به گزارش سرویس علم و فناوری برخط نیوز به نقل از ایسنا 

، با دانشگاهی جهاددستاوردهای  نمایشگاهدی ماه و در سومین روز برپایی  2سه شنبه 

حضور فرزاد مخلص الائمه، استاندار استان مرکزی و دکتر حمید رضا طیبی رییس 

 صرامی، رئیس پژوهشکده معتمد سرطان، امضا شد؛ دکتر رامین جهاددانشگاهی

  سایت دیگر: 0

 1400دی  02سه شنبه  11:19 - ایسنا
 /1400/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 گاهی و استانداری مرکزیامضاء تفاهم نامه بین جهاددانش

 1400دی  02سه شنبه  11:44 - تابناک یزد

 امضاء تفاهم نامه بین جهاددانشگاهی و استانداری مرکزی

 1400دی  02سه شنبه  14:04 - جهاد دانشگاهی کشور

 شعبه پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی در استان مرکزی راه انداری می شود

 1400دی  02سه شنبه  14:09 - دانا

 اددانشگاهی و استانداری مرکزیامضاء تفاهم نامه بین جه

 

 توسعه همکاری جهاددانشگاهی و استانداری مرکزی با امضاء تفاهم نامه

http://danakhabar.com/fa/news/1267515/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/164067768878/signing-a-memorandum-of-understanding-between-jihad-e-daneshgahi-and-the-central-governorate
https://www.isna.ir/news/1400100704627/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://www.tabnakyazd.ir/fa/news/1018885/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://acecr.ac.ir/fa/news/39669/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://danakhabar.com/fa/news/1267452/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 بازدیدی استاندار استان مرکزی از نمایشگاه توانمندی ها ودستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  02سه شنبه  11:02 - روزنامه بازار کار

 جهاددانشگاهی، یک تفاهم نامه بین دانشگاهی جهاددستاوردهای  نمایشگاهسومین روز 

 و استانداری استان مرکزی به امضای طرفین رسید

 

 0011سومین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 1400دی  02سه شنبه  11:04 - برخط نیوز

 منبع : خبرگزاری ایسنا

 

 0011سومین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 1400دی  02سه شنبه  11:02 - ایسنا

... 

 

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350387/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.barkhat.news/photo/164067678811/the-third-day-of-the-exhibition-of-the-achievements-of-the-university-jihad-1400
https://www.isna.ir/photo/1400100704609/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

نمایشگاه ملی توانمندی های جهاد  "رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه:دستاوردهای

طی ماه های آینده نمایان خواهد شد/ گام های مهمی برای توسعه فعالیت های  "دانشگاهی

 پارک در سال آینده برداشته ایم

 1400دی  02سه شنبه  10:59 - جهاد دانشگاهی کشور

به گزارش روابط عمومی پارك علم و فناوری کرمانشاه دکتر سیامک آزادی با اشاره به 

، گفت: پارك علم و فناوری کرمانشاه امسال با برپایی یک نمایشگاهاستقبال خوب از این 

 حضور داشت  نمایشگاهغرفه در این 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  11شنبه  08:58 - روزنامه بازار کار
 رییس پارك علم و فناوری کرمانشاه:

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

 

 علی اکبر صالحی: به عنوان یک ایرانی به پیشبرد پروژه هایی مثل زخم پوش افتخار می کنم

 1400دی  02سه شنبه  10:59 - جهاد دانشگاهی کشور

معاون پژوهشی و قائم مقام رئیس فرهنگستان علوم فعالیت  -ایسنا علوم پزشکی تهران

 در حوزه پزشکی را فوق العاده خواند دانشگاهی جهادهای 

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 : جهاد دانشگاهی عضوی از اکوسیستم نوآوری و فناوری استمعاون پژوهشی وزارت علوم

http://ksh.acecr.ac.ir/fa/news/39637/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-quot-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-quot-%D8%B7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350464/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%22-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%22-%D9%85%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
http://tums.acecr.ac.ir/fa/news/39634/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  02سه شنبه  10:59 - ایسنا

 نمایشگاهتحقیات و فناوری در حاشیه  دکتر پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم،

که در مرکز نمایشگاهی بوستان گفت وگوی  دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای 

 هیدانشگا جهادتهران در حال برگزاری است، در گفت وگو با ایسنا با اشاره به فعالیت های 

همکاری داشته ام و با این نهاد  گاهیدانش جهادعنوان کرد: من سال هاست که به صورت فردی و سازمانی، با 

 آشنایی دارم

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  02سه شنبه  12:22 - روزنامه بازار کار
 1400 معاون پژوهشی وزارت علوم در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 جهاد دانشگاهی عضوی از اکوسیستم نوآوری و فناوری است

 1400دی  02سه شنبه  12:52 - دانا

 معاون پژوهشی وزارت علوم: جهاد دانشگاهی عضوی از اکوسیستم نوآوری و فناوری است

 

 رحیمی: مجلس آماده حمایت از جهاد دانشگاهی است

 1400دی  02سه شنبه  10:54 - ایسنا

 دانشگاهی جهاددستاوردها و توانمندی های  گاهنمایشبهزاد رحیمی در حاشیه بازدید از 

در حوزه اشتغال  دانشگاهی جهاددر گفت وگو با ایسنا، با اشاره به دستاوردهای  1400

زایی اظهار کرد: در شرایطی که تمام دستگاه های متولی و مدعی اشتغال با وجود دارا 

 با بهره گیری از ظرفیت دانشگاهی جهادموعه بودن برنامه ، در مرحله تئوری متوقف می مانند، خوشبختانه مج

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

  سایت دیگر: 0

 1400دی  02سه شنبه  11:19 - اکو بورس

https://www.isna.ir/news/1400100704604/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350389/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://danakhabar.com/fa/news/1267443/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400100704593/%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://ecobourse.ir/19006/%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C:-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 رحیمی: مجلس آماده حمایت از جهاد دانشگاهی است

 1400دی  08چهارشنبه  11:04 - جهاد دانشگاهی کشور

 هستیمآماده پذیرش طرح ها و پیشنهادات جهاددانشگاهی در مجلس 

 1400دی  08چهارشنبه  11:42 - برخط نیوز

 مجلس هستیم آماده پذیرش طرح ها و پیشنهادات جهاددانشگاهی در

 1400دی  08چهارشنبه  14:28 - دانا
 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

 آماده پذیرش طرح ها و پیشنهادات جهاددانشگاهی در مجلس هستیم

 

 ینده ایلام: باید در بودجه جهاد دانشگاهی تجدید نظر شودنما

 1400دی  02سه شنبه  10:21 - ایسنا

 انشگاهید جهاددستاوردهای و توانمندی های  نمایشگاهسارا فلاحی در حاشیه بازدید از 

 مجموعه ای از قبل شناخته دانشگاهی جهاددر گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه  1400

پتانسیلی عظیم و نگاهی آینده پژوهانه نسبت به مسائل  دانشگاهی جهادشده است، گفت: 

 دارد

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  02سه شنبه  10:25 - برخط نیوز

 نماینده ایلام: باید در بودجه جهاد دانشگاهی تجدید نظر شود

 1400دی  02سه شنبه  14:42 - جهاد دانشگاهی کشور

 جهاددانشگاهی؛ پل رابط میان علم تولیدی در دانشگاه و خلق ثروت در جامعه

 

http://krd.acecr.ac.ir/fa/news/39773/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.barkhat.news/technology/164076546473/we-are-ready-to-accept-the-plans-and-proposals-of-the-university-jihad-in-the-parliament
http://danakhabar.com/fa/news/1267632/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.isna.ir/news/1400100704561/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/164067432394/representative-of-ilam-the-budget-of-the-university-jihad-should-be-revised
http://acecr.ac.ir/fa/news/39675/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%BE%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 نمایشگاه بزرگ توانمندی های جهاد دانشگاهی

 1400دی  02سه شنبه  10:12 - شهر

 جهادبزرگ توانمندی های  نمایشگاه دانشگاهی جهادبزرگ توانمندی های  نمایشگاه

بزرگ توانمندی های  نمایشگاه دانشگاهی جهادبزرگ توانمندی های  نمایشگاه دانشگاهی

 دانشگاهی جهاد

 

 پایه رویشی جدید هلو ۲دستیابی جهاد دانشگاهی به پروتکل تولید انبوه 

 1400دی  02سه شنبه  09:49 - ایرنا

 جهادتهران، رییس  دانشگاهی جهادبه گزارش روز سه شنبه از روابط عمومی سازمان 

توانمندی ها و  نمایشگاهپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در  دانشگاهی

ء کشور فرانسه و منشا GG622گفت: منشاء پایه  1400 دانشگاهی جهاددستاوردهای 

 کشور اسپانیا است GGگیاه 

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  02سه شنبه  210:4 - خبرگزاری تسنیم

 دست یافت "هلو، بادام و شلیل"جهاد دانشگاهی تهران به فناوری کشت بافت محصولات 

 1400دی  02شنبه سه  12:10 - خبرگزاری صدا و سیما

 GGو  GG622دستیابی جهاد دانشگاهی به شیوه تولید انبوه پایه های رویشی 

 

 مسئولان به جای محصولات خارجی به توانمندی های جهادگران دل ببندند

https://shahr.ir/news/16060/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84593096/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%DB%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/10/07/2633736/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B4%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.iribnews.ir/fa/news/3318628/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4%DB%8C-gf677-%D9%88-gn
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  02سه شنبه  09:41 - ایکنا

در حاشیه بازدید از  جهاددانشگاهینتظری، رئیس پژوهشکده علوم بهداشتی علی م

در گفت وگو با ایکنا، مهم  1400 جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاه

می تواند برای کشور داشته باشد را تربیت نسلی از  جهاددانشگاهیترین خدمتی که 

 مسائل جامعه بتوانند در زمینه رفع مشکلات مردم قدم بردارندجهادگران دانست که با درك عمیق مشکلات و 

 

 کوچکی نژاد: جهاد دانشگاهی باید بن بست ها را بشکند

 1400دی  02سه شنبه  09:46 - ایسنا

 جهادانمندی های دستاوردها و تو نمایشگاهجبار کوچکی نژاد در حاشیه بازدید از 

 اهنمایشگدر گفت وگو با ایسنا، گفت: خدا را شاکرم که توفیق داشتم از  1400 دانشگاهی

 بازدید داشته باشم دانشگاهی جهادافتخارات 

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  02سه شنبه  09:46 - برخط نیوز

 کوچکی نژاد: جهاد دانشگاهی باید بن بست ها را بشکند

 1400دی  02سه شنبه  11:06 - دانا

 شکندکوچکی نژاد: جهاد دانشگاهی باید بن بست ها را ب

 1400دی  02سه شنبه  14:44 - جهاد دانشگاهی کشور

 جهاد دانشگاهی و نوآوری در تمامی بخش های اقتصادی و خدماتی کشور

 

 سروش گزارش می دهد:

https://iqna.ir/fa/news/4024110/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%A8%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400100704508/%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.barkhat.news/political/164067192957/kuchakinejad-university-jihad-must-break-deadlocks
http://danakhabar.com/fa/news/1267409/%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/39676/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 وزیر کشور به شایعات افزایش قیمت بنزینپاسخ 

 1400دی  02سه شنبه  09:22 - سروش نیوز

بزرگ توانمندی ها و  نمایشگاهه گزارش سروش ، احمد وحیدی در حاشیه بازدید از 

که در مرکز نمایشگاهی بوستان گفت وگوی تهران  1400 جهاددانشگاهیدستاوردهای 

برنامه وزارت کشور برای کنترل تجمعات اعتراضی که در در حال برگزاری است، درباره 

 برخی نقاط کشور بر سر مساله آب یا حقوق ها برگزار می شود، گفت: 

  سایت دیگر: 0

 0140دی  02سه شنبه  10:22 - آریا

 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

 1400دی  02سه شنبه  22:09 - ایسنا

 جهاددستاوردهای و توانمندی های  نمایشگاهغلامرضا منتظری در حاشیه بازدید از 

ت دارای چند مزی نمایشگاهدر گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه این  1400 دانشگاهی

اول این است که به  دانشگاهی جهاددستاوردهای  نمایشگاهاست، گفت: نخستین مزیت 

 را نشان می دهد دانشگاهی جهادتصویری روشن از گستره کار  خوبی

  سایت دیگر: ۷

 1400دی  02سه شنبه  09:25 - برخط نیوز

 نایب رئیس کمیسیون فرهنگی: جهاد دانشگاهی یکی از ارکان مهم )ما می توانیم( است

 1400دی  02سه شنبه  09:44 - دانا

 نایب رئیس کمیسیون فرهنگی: جهاد دانشگاهی یکی از ارکان مهم ما می توانیم است

 1400دی  02سه شنبه  09:45 - خبرگزاری دفاع مقدس
 نماینده مجلس مطرح کرد؛

https://sorooshnews.com/1400/10/07/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86/
http://www.aryanews.com/News/20211228102746654/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400100704486/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%A7
https://www.barkhat.news/political/164067074148/vice-chairman-of-the-cultural-commission-university-jihad-is-one-of-the-most-important-pillars-we-can
http://danakhabar.com/fa/news/1267405/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://defapress.ir/fa/news/497023/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 ه ای مجلس از مجموعه جهاد دانشگاهیلزوم حمایت بودج

 1400دی  02سه شنبه  11:19 - اکو بورس

 میسیون فرهنگی: جهاد دانشگاهی یکی از ارکان مهم ما می توانیم استنایب رئیس ک

 1400دی  02سه شنبه  12:25 - کشورجهاد دانشگاهی 

 نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی تصویری روشن از گستره کار این نهاد است

 1400دی  02سه شنبه  12:42 - روزنامه بازار کار
 نایب رییس کمیسیون فرهنگی:

 نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی تصویری روشن از گستره کار این نهاد است

 1400دی  08چهارشنبه  12:11 - خانه ملت
 منتظری در حاشیه بازدید از نمایشگاه جهاد دانشگاهی:

 د دانشگاهیروحیه جهادی مزیت وِیژه جها

 

 جهاددانشگاهی، پنجره ای به روی ظرفیت ها و قابلیت های نظام

 1400دی  02سه شنبه  09:20 - ایکنا

ب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای به گزارش خبرنگار ایکنا، غلامرضا منتظری، نای

که در  جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهاسلامی در جریان بازدید از 

بوستان گفت وگو در حال برگزاری است با حضور در غرفه این خبرگزاری با اشاره به 

سنجی از جامعه هدفش انجام فعالیت های ایکنا، گفت: پیشنهاد می کنم تا آنجایی که امکان دارد یک نیاز

 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

http://ecobourse.ir/19003/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C:-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://hmd.acecr.ac.ir/fa/news/39712/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350397/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.icana.ir/Fa/News/491859/%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D9%90%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/4024062/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85


 

 

 

 

145 

ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 0014دی  02سه شنبه  09:09 - سینا

کارهای بسیار خوب، حرفه ای و مطابق با استانداردهای  جهاددانشگاهیگفت: تاکنون  جهاددانشگاهیرئیس 

 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

 1400دی  02سه شنبه  09:04 - ایسنا

بزرگ توانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهمحمدرضا دشتی اردکانی در حاشیه بازدید از 

مرکز نمایشگاهی بوستان گفت وگوی تهران در حال برگزاری  که در 1400 جهاددانشگاهی

دستاوردهای ارزنده ای در حوزه  نمایشگاهاست، در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در این 

های مختلف اعم از صنعت پزشکی گردشگری و سایر حوزه های علمی ارائه شده است که من به عنوان نماینده 

 از آنها بی خبر بودم مایشگاهنمجلس تا پیش از حضور در این 

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  02سه شنبه  09:02 - برخط نیوز

 دشتی اردکانی: نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی در مجلس برپا شود

 1400دی  02سه شنبه  09:44 - دانا

 نی: نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی در مجلس برپا شوددشتی اردکا

 

 مرادی: دستاوردهای جهاد دانشگاهی دلگرم کننده است

 1400دی  02سه شنبه  08:48 - ایسنا

https://sinapress.ir/news/126626
https://www.isna.ir/news/1400100704442/%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7
https://www.barkhat.news/technology/164066970356/dashti-ardakani-an-exhibition-of-the-achievements-of-the-university-jihad-will-be-held-in-the-parliament
http://danakhabar.com/fa/news/1267403/%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400100704417/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%84%DA%AF%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 دانشگاهی جهادی های دستاوردهای و توانمند نمایشگاهاحمد مرادی در حاشیه بازدید از 

واقعا موفقیت  دانشگاهی جهاددر گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه دستاوردهای  1400

 1401آمیز و باعث افتخار و مباهات و دل گرم کننده است ، اظهار کرد: در تدارك بودجه 

 یم مسائل حوزه اعتباراتقابلیت های خوبی دارد، قول داده ا دانشگاهی جهادهستیم و با توجه به اینکه مجموعه 

 این مجموعه را در مجلس پیگیری کنیم

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  02سه شنبه  08:40 - برخط نیوز

 دستاوردهای جهاد دانشگاهی دلگرم کننده استمرادی: 

 1400دی  02سه شنبه  09:21 - دانا

 مرادی: دستاوردهای جهاد دانشگاهی دلگرم کننده است

 1400دی  02سه شنبه  14:02 - جهاد دانشگاهی کشور

 لسقول مساعد نماینده مردم بندرعباس جهت پیگیری امور اعتبارات جهاددانشگاهی در مج

 

 وزیر کشور: برنامه ای برای گران شدن بنزین وجود ندارد

 1400دی  02سه شنبه  06:44 - ایسنا

بزرگ توانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهاحمد وحیدی در حاشیه بازدید از 

نمایشگاهی بوستان گفت وگوی تهران در حال برگزاری که در مرکز  1400 جهاددانشگاهی

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 

ینه اقناع سازی انجام دهند و مسئولان مربوطه در بین کسانی که تجمعاتی که خواسته به حقی دارند، زم

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 

 بل قبولی قرار دهند و مواردی هم که قابل عمل نیست یا توقعاتی شدنی نیست را توجیه نمایندقا

https://www.barkhat.news/technology/164066814951/moradi-the-achievements-of-the-university-jihad-are-encouraging
http://danakhabar.com/fa/news/1267387/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%84%DA%AF%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://acecr.ac.ir/fa/news/39680/%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://www.isna.ir/news/1400100604263/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

  سایت دیگر: ۲0

 1400دی  02سه شنبه  02:02 - صدای ایران
 وحیدی:

 بنزین گران نمی شود

 1400دی  02سه شنبه  02:44 - خبرگزاری تابناک

 وزیر کشور: برنامه ای برای گران شدن بنزین وجود ندارد

 1400دی  02ه سه شنب 02:42 - اقتصاد آنلاین

 فعلا برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم

 1400دی  02سه شنبه  08:26 - روز پلاس

 وزیر کشور: برنامه ای برای گران شدن بنزین وجود ندارد

 1400دی  02سه شنبه  08:49 - ایران خبر

 وزیر کشور: برنامه ای برای گران شدن بنزین وجود ندارد

 1400دی  02سه شنبه  08:40 - انتخاب

 وزیر کشور: برنامه ای برای گران شدن بنزین وجود ندارد

 1400دی  02ه سه شنب 08:49 - ناطقان
 وزیر کشور؛

 فعلا قراری برای گرانی بنزین وجود ندارد

 1400دی  02سه شنبه  08:54 - با اقتصاد

 وزیر کشور: فعلا قراری برای گران شدن بنزین وجود ندارد

 1400دی  02شنبه سه  08:52 - ملیت
 وزیر کشور:

 برنامه ای برای گران شدن بنزین وجود ندارد

 1400دی  02سه شنبه  09:12 - خبرگزاری صنایع
 صنایع گزارش می دهد:

 پاسخ وزیر کشور به شایعات افزایش قیمت بنزین

 1400دی  02سه شنبه  09:12 - سروش نیوز
 وزیر کشور:

 فعلاً قراری برای گران شدن بنزین وجود ندارد

 1400دی  02سه شنبه  09:22 - آنلاین۵۵

 وزیر کشور پاسخ این پرسش را داد |آیا قرار است بنزین گران شود؟ 

 1400دی  02سه شنبه  09:44 - الف

 د نداردوزیر کشور: برنامه ای برای گران شدن بنزین وجو

https://sedayiran.com/fa/news/269968/%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tabnak.ir/fa/news/1095623/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-9/593912-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86
http://roozplus.com/fa/news/232562/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/171272/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/654284/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://nateghan.ir/fa/news/297610/%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.baeghtesad.com/fa/tiny/news-121941
http://meliyat.com/fa/news/358630/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://sanayepress.com/1400/10/07/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86/
https://sorooshnews.com/1400/10/07/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/
https://www.55online.news/fa/tiny/news-234615
http://www.alef.ir/news/4001007018.html
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  02سه شنبه  10:01 - را نیوزٰ  شهرآ

 وزیر کشور: برنامه ای برای گران شدن بنزین وجود ندارد

 1400دی  02سه شنبه  10:18 - صبحانه انلاین

 باره احتمال گرانی بنزینپاسخ وزیر کشور در

 1400دی  02سه شنبه  10:42 - تابش کوثر

 وزیر کشور: برنامه ای برای گران شدن بنزین وجود ندارد

 1400دی  02سه شنبه  11:19 - اکو بورس

 وزیر کشور: برنامه ای برای گران شدن بنزین وجود ندارد

 1400دی  20سه شنبه  11:20 - خبرگزاری دانشجو

 آیا بنزین گران می شود / برنامه وزارت کشور برای کنترل تجمعات اعتراضی

 1400دی  02سه شنبه  14:48 - تدبیر و امید

 وزیر کشور: برنامه ای برای گران شدن بنزین وجود ندارد

 1400دی  02سه شنبه  20:04 - روزنامه نوآوران

 برنامه ای برای گران شدن بنزین وجود ندارد

 1400دی  08چهارشنبه  21:28 - روزنامه ابتکار

 زیر کشور: برنامه ای برای گران شدن بنزین وجود نداردو

 

 لیتر بنزین شهروندی آب رفت ۵

 1400دی  02سه شنبه  00:22 - دنیای اقتصاد

توانمندی ها و  نمایشگاهبه گزارش ایرنا جواد اوجی وزیر نفت در حاشیه بازدید از 

ود: دولت سیزدهم تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ، افزدانشگاهی جهاددستاوردهای 

 ندارد و در تلاش است یارانه را به جای خودروها به افراد بدهد

  سایت دیگر: ۵

 1400دی  02سه شنبه  02:12 - خودرو تک

 ید سهمیه بندی کم شدلیتر از سهمیه بنزین طرح جد 5

https://shahraranews.ir/fa/news/93723/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://sobhanehonline.com/fa/news/258020/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86
http://tabeshekosar.ir/vdcgtx9qzak9xz4.rpra.html
http://ecobourse.ir/19001/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1:-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/986324/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C
http://tadbirvaomid.ir/fa/news/335376/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.noavaranonline.ir/fa/news/452669
https://ebtekarnews.com/index.php?newsid=188397
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-35/3829066-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.khodrotak.com/fa/tiny/news-71466
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 4001دی  02سه شنبه  02:56 - بازار آریا

 لیتر بنزین شهروندی آب رفت اقتصاد ایران 5

 1400دی  02ه شنبه س 11:42 - اقتصاددان

 لیتر بنزین شهروندی آب رفت 5

 1400دی  02سه شنبه  14:42 - صبحانه انلاین

 جزئیات جدید اختصاص بنزین به افراد

 1400دی  02سه شنبه  14:52 - چند ثانیه

 جدید سهمیه بندی کم شدلیتر از سهمیه بنزین طرح  5

 

 ضرورت رفع دغدغه های جهاددانشگاهی در بودجه و برنامه هفتم توسعه

 1400دی  02سه شنبه  00:12 - ایکنا

ش ایکنا، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای به گزار

ردها دستاو نمایشگاهاسلامی، امروز دوشنبه، ششم دی ماه با حضور در بوستان گفت وگو از 

 بازدید کرد1400 جهاددانشگاهیو توانمندی های 

 

 بازدید وزرا و جمعی از نمایندگان مجلس از دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  02سه شنبه  00:02 - ایکنا

در دومین  1400 جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهبه گزارش ایکنا، 

 یندگان مجلس بودروز برگزاری خود میزبان جمع کثیری از مسئولان دولتی و نما

https://www.bazarearya.ir/Fa/News/665615/5-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://www.eqtesaddan.ir/%DB%B5-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AA/
http://sobhanehonline.com/fa/news/258036/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://www.chandsanieh.ir/News/ShowNews.aspx?Code=229757
https://iqna.ir/fa/news/4024061/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://iqna.ir/fa/news/4024048/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 در روز اخیر رخ داد

 بازدید مسئولان گلستانی از نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی

 0140دی  06دوشنبه  24:42 - ایسنا

روز یکشنبه پنجم دی ماه با حضور  جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاه

 جهاددانشگاهیو مسئولان ارشد  _رئیس مجلس شورای اسلامی _دکتر محمدباقر قالیباف 

کشور با هدف نمایش و معرفی دستاوردهای شگرف این نهاد انقلابی در حوزه های مختلف 

 آموزشی به ویژه در حوزه علوم دانش بنیان افتتاح شد پژوهشی، فرهنگی، علمی و

  سایت دیگر: 0

 1400دی  06دوشنبه  24:49 - برخط نیوز

 د مسئولان گلستانی از نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهیبازدی

 

 جهاد دانشگاهی نماد تفکر ما می توانیم در تراز نظام اسلامی است

 1400دی  06دوشنبه  22:20 - ایکنا

مجلس شورای اسلامی،  90سیدناصر حسینی پور، نماینده گچساران و عضو کمیسیون اصل 

دست آوردها و توانمندی های  نمایشگاهامروز دوشنبه، ششم دی ماه در دومین روز از 

و غرفه ایکنا، در پاسخ به این سؤال  نمایشگاهضمن بازدید از این  1400 جهاددانشگاهی

را چگونه ارزیابی می کنید و این توانمندی ها تا چه حد می تواند  دانشگاهی جهادهای  ایکنا که ظرفیت

مشکلات کشور را حل کند؟ گفت: ما دو گفتمان میدان داریم یک گفتمان ما می توانیم و یک گفتمان ما نمی 

 توانیم 

https://www.isna.ir/news/1400100604329/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/164063628492/golestani-officials-visit-the-exhibition-of-jihad-university-achievements
https://iqna.ir/fa/news/4024073/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 عملیهدف جهاد دانشگاهی ؛کاربردی کردن اطلاعات تئوریک و تحقیقات به فعالیت های 

 0014دی  06دوشنبه  21:40 - خبرگزاری علمی و فناوری

وی در بوستان گفتگ دانشگاهی جهاددستاوردهای  نمایشگاهبه گزارش خبرگزاری علم و فناوری استان ایلام ، 

 تهران برپا شد

 

 تاکید قالیباف بر لزوم تسریع در تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز این بیماران

 1400دی  06دوشنبه  21:06 - افکار نیوز

 جهاددستاوردهای  اهنمایشگمحمد باقر قالیباف ، رئیس مجلس در حاشیه بازدید از 

 در صفحه اینستاگرام خود نوشت:  دانشگاهی

 

 بازدید تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دستاوردهای جهاددانشگاهی

 1400دی  06دوشنبه  20:54 - جهاد دانشگاهی کشور

توانمندی ها و  نمایشگاه، در دومین روز جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور 1400 جهاددانشگاهیدستاوردهای 

 از دستاوردهای این نهاد در حوزه های مختلف بازدید کردند نمایشگاهدر 

http://www.stnews.ir/content/news/100864/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%9B%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1098741-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://acecr.ac.ir/fa/news/39565/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C


 

 

 

 

152 

ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  02سه شنبه  08:42 - ایسنا
 /1400/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 پرکار نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهیروز شلوغ و 

 1400دی  02سه شنبه  08:46 - رویداد ایران

 روز شلوغ و پرکار نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  02سه شنبه  12:22 - روزنامه بازار کار
 1400نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 /1400/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 1400دی  08چهارشنبه  01:11 - شجوخبرگزاری دان

 نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 

 /فیلم/

 بازدید وزیر نفت از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  06دوشنبه  20:29 - شانا

 BM 91دریافت 

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  06دوشنبه  24:40 - تحلیل بازار

 بازدید وزیر نفت از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  02سه شنبه  02:44 - بازار آریا

 بازدید وزیر نفت از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی وزارت نفت

https://www.isna.ir/news/1400100704420/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%BA-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://ruydadiran.com/104796-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%BA-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C.html
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350388/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%BA-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://snn.ir/fa/news/986505/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.shana.ir/news/450957/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.tahlilbazaar.com/photo/126265/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.bazarearya.ir/Fa/News/665640/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 کاهش دهد شهریاری: جهاد دانشگاهی می تواند مشکلات ارزی کشور را

 1400دی  06دوشنبه  20:24 - ایسنا

به گزارش ایسنا، حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در 

در جمع خبرنگاران با بیان  1400 دانشگاهی جهاددستاوردهای  گاهنمایشحاشیه بازدید از 

است اظهار کرد:  جهاددانشگاهیاینکه یکی از افتخارات جمهوری اسلامی به معنای واقعی 

در سراسر کشور بازدیدهایی داشته ام و معتقدم که هر میزان  دانشگاهی جهادمن پیشتر نیز از دستاوردهای 

 باشد احساس غرور ملی در افراد شعله ور تر می شودکه این بازدیدها بیشتر 

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  06دوشنبه  20:28 - برخط نیوز

 دانشگاهی می تواند مشکلات ارزی کشور را کاهش دهد شهریاری: جهاد

 1400دی  02سه شنبه  09:19 - شورای عالی انقلاب فرهنگی
 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

 1400دی  06دوشنبه  20:12 - ایسنا

https://www.isna.ir/news/1400100604280/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.barkhat.news/political/164062416437/shahriari-university-jihad-can-reduce-the-country-s-currency-problems
https://sccr.ir/News/19276/1/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400100604277/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

نوشت: این بازدید حامل شگفتی های زیادی در حوزه  نمایشگاهدر دفتر یادبود این  فلاحی

 فناوری، فرهنگی،آموزش و ...

 ... بود و نشان داد اعتماد به نخبگان می تواند رمز توسعه و موفقیت کشورمان باشد

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  06دوشنبه  20:28 - برخط نیوز

 بازدید فلاحی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  02سه شنبه  08:49 - جهاد دانشگاهی کشور

 بازدید دکتر فلاحی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 

 اهی نماد تفکر ما می توانیم استحسینی پور: جهاد دانشگ

 1400دی  06دوشنبه  20:14 - ایسنا

به گزارش ایسنا، سید ناصر حسینی پور، نماینده گچساران و باشت در مجلس شورای 

در جمع  1400 انشگاهید جهاددستاوردهای  نمایشگاهاسلامی در حاشیه بازدید از 

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، 

 20می آید و با هزینه شخصی خود صفحات سوخت  دانشگاهی جهادفردی مانند مجید شهریاری با تفکر 

 درصد را برای راکتور تهران می سازد

  سایت دیگر: ۲

 1400ی د 06دوشنبه  20:16 - برخط نیوز

 حسینی پور: جهاد دانشگاهی نماد تفکر )ما می توانیم( است

 1400دی  02سه شنبه  14:42 - جهاد دانشگاهی کشور

 جهاددانشگاهی؛ نهادی در تراز نظام جمهوری اسلامی

https://www.barkhat.news/technology/164062410878/fallahi-visits-the-exhibition-of-the-capabilities-and-achievements-of-the-university-jihad
http://ilam.acecr.ac.ir/fa/news/39580/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400100604274/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.barkhat.news/political/164062338378/hosseinipour-university-jihad-is-a-symbol-of-thinking-we-can
http://hmd.acecr.ac.ir/fa/news/39693/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

مؤمن و متخصص این مجموعه  راهکارهای پژوهش پایه جهاددانشگاهی حاصل تلاش جوانان

 است

 1400دی  06دوشنبه  20:11 - ایکنا

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 

 نمایشگاهو کارکنان این نهاد به منظور برگزاری موفقیت آمیز و اثرگذار  جهاددانشگاهی

 تقدیر و تشکر کرد جهاددانشگاهیدستاوردها و توانمندی های 

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  02سه شنبه  11:44 - جهاد دانشگاهی کشور

 راهکارهای پژوهش پایه جهاددانشگاهی حاصل تلاش جوانان مؤمن و متخصص این مجموعه است

 1400دی  02سه شنبه  14:11 - خبرگزاری صدا و سیما

 تقدیر امام جمعه قم از برگزارکنندگان نمایشگاه جهاد دانشگاهی

 1400دی  02سه شنبه  15:26 - خبرگزاری دانشجو

 جهاد دانشگاهی در حل بسیاری از مسائل علمی و فرهنگی کشور مشارکت داشته

 

نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی؛ پنجره ای رو به قابلیت های  |فیلم 

 نظام

 1400دی  06دوشنبه  20:02 - ایکنا

https://iqna.ir/fa/news/4024067/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://hmd.acecr.ac.ir/fa/news/39642/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.iribnews.ir/fa/news/3318796/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%82%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://snn.ir/fa/news/986404/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://iqna.ir/fa/news/4024065/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%7C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
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   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 ویدیو کد 

 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

 1400دی  06دوشنبه  19:58 - جهاد دانشگاهی کشور

، دکتر حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

توانمندی ها و  نمایشگاهبهداشت و نماینده مردم زاهدان در مجلس در بازدید از 

سلامی به اظهار کرد: یکی از افتخارات جمهوری ا 1400 جهاددانشگاهیدستاوردهای 

است که باید قدردان تمام عزیزانی باشیم که در این زمینه فعالیت می  جهاددانشگاهیمعنای واقعی کلمه، 

 کنند

 

 ضرورت تعامل دوسویه بین مراکز دینی و مراکز رسانه ای جهاددانشگاهی

 1400دی  06دوشنبه  19:42 - ایکنا

حجت الاسلام صفر فلاحی، مشاور تولیت آستان حضرت فاطمه معصومه)س( در دومین 

دی ضمن  6، دوشنبه، 1400 جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهروز از 

فت در گ دانشگاهی جهادو آشنایی با دستاوردهای علمی و فرهنگی  مایشگاهنبازدید از این 

وگو با ایکنا، تصریح کرد: آستان های مقدس و به ویژه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه)س( یکی از 

به ویژه خبرگزاری ایکنا  دانشگاهی جهادمجموعه هایی است که می تواند همکاری زیادی با خبرگزاری های 

 ی است، داشته باشدکه قرآن

http://acecr.ac.ir/fa/news/39559/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://iqna.ir/fa/news/4023914/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 جهاددانشگاهی واسط بین دانشگاه ها و صنعت در تجاری سازی فناوری است

 1400دی  06دوشنبه  19:16 - جهاد دانشگاهی کشور

، دکتر پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزیر علوم، جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

توانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهتحقیقات و فناوری در حاشیه بازدید از 

اظهار کرد: سال هاست که با توجه به مسئولیت هایی که داشتم،  1400 جهاددانشگاهی

 دارم شگاهیجهاددانارتباط نزدیکی با 

 

 غرفه ایکنا در نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهاددانشگاهی

 1400دی  06دوشنبه  19:02 - ایکنا

... 

 

عرضه فناوری های نوین در درمان ناباروری تا نخستین کیت های تشخیص سرطان از  |فیلم 

 در جهان

 1400دی  06دوشنبه  18:45 - ایکنا

http://acecr.ac.ir/fa/news/39558/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://iqna.ir/fa/news/4023974/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/4024056/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%7C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 کد ویدیو 

 دانلود ... فیلم اصلی ... خبرنگار و تدوینگر : زینب غفوریان ... تصویربردار : حامد عبدلی ... انتهای پیام

 

 /0011دانشگاهی /نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد 

 از اهداکنندگان برتر نمونه های زیستی تقدیر شد

 1400دی  06دوشنبه  18:25 - ایسنا

 جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهبه گزارش ایسنا، در دومین روز برگزاری 

های زیستی در حوزه های گیاهی، سلول  نفر از اهداکنندگان برتر که نمونه 4از  دانشگاهی

های انسانی، مواد ژنتیکی و مولکولی، میکروارگانیسم ها را به مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و 

 زیستی ایران اهدا کرده اند، تقدیر شد

  سایت دیگر: 0

 1400دی  06دوشنبه  18:28 - برخط نیوز

 از اهداکنندگان برتر نمونه های زیستی تقدیر شد

 1400دی  06دوشنبه  20:49 - جهاد دانشگاهی کشور

 اهداکنندگان برتر نمونه های زیستی تقدیر شدند

 1400دی  06دوشنبه  24:42 - ایرنا

 تقدیر از اهداکنندگان برتر نمونه های ژنتیکی و زیستی

 1400دی  06دوشنبه  24:41 - ایکنا

 تقدیر از اهداکنندگان برتر نمونه های زیستی به مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

 

https://www.isna.ir/news/1400100604255/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/164061690416/top-bio-sample-donors-were-honored
http://hmd.acecr.ac.ir/fa/news/39562/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84592912/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/4024083/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

شگاهی داشته باشد/ افتخار به دولت در برنامه هفتم توسعه نگاه ویژه ای به جهاددان

 دستاوردهای این نهاد

 1400دی  06دوشنبه  12:48 - جهاد دانشگاهی کشور

، دکتر علی اکبر صالحی قائم مقام رییس جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

در  جهاددانشگاهیستاوردهای توانمندی ها و د نمایشگاهفرهنگستان علوم در بازدید از 

اظهار کرد: بنده زمانی که  نمایشگاهبوستان گفتگو و ابزار خرسندی از حضور در این 

تاسیس شد، رییس دانشگاه صنعتی شریف بودم و همکاری خوبی با مسئولان و همکاران در  جهاددانشگاهی

 واحد صنعتی شریف داشتیم جهاددانشگاهی

  سایت دیگر: 0

 1400دی  06دوشنبه  18:50 - خبرگزاری صدا و سیما
 قائم مقام رییس فرهنگستان علوم:

 ضرورت نگاه ویژه دولت به جهاددانشگاهی در برنامه هفتم توسعه

 

 /0011و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /نمایشگاه توانمندی ها 

 صالحی: دولت در تدوین برنامه هفتم از جهاد دانشگاهی استفاده کند

 1400دی  06دوشنبه  12:20 - ایسنا

 ادجهدستاوردهای  نمایشگاهرش ایسنا، علی اکبر صالحی امروز در حاشیه بازدید از به گزا

در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز روزی بسیار خوشحال کننده برای  1400 دانشگاهی

سال است در دانشگاه های کشور فعالیت می کنم،  45من به عنوان فردی که قریب به 

 بود

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  06دوشنبه  12:25 - رویداد ایران

http://acecr.ac.ir/fa/news/39553/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3318182/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://www.isna.ir/news/1400100604231/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://ruydadiran.com/104715-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C--%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF.html


 

 

 

 

160 

ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 صالحی: دولت در تدوین برنامه هفتم از جهاد دانشگاهی استفاده کند

 1400دی  06دوشنبه  19:42 - دانا

 صالحی: دولت در تدوین برنامه هفتم از جهاد دانشگاهی استفاده کند

 

 ویدئو / دومین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  06دوشنبه  12:19 - ایسنا

 تصویربردار و تدوینگر: امیرحسین شهسواری

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  06دوشنبه  12:22 - برخط نیوز

 دومین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی -فیلم 

 1400دی  06دوشنبه  18:14 - آقای خبر

 ویدئو / دومین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 

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

 بازارکار

 جهاد دانشگاهی می تواند انقلابی درحوزه مشاغل خانگی ایجاد کند

 1400دی  06دوشنبه  12:12 - ازار کارروزنامه ب

http://danakhabar.com/fa/news/1267330/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400100604230/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/164061294820/film-the-second-day-of-the-exhibition-of-the-achievements-of-the-university-jihad
https://aghayekhabar.ir/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC/
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350379/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

توانمندی ها  نمایشگاهعضو کمیسیون تلفیق مجلس درشورای اسلامی دربازیدی از 

 درگفت وگو با بازارکار  دانشگاهی جهادودستاوردهای 

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 یشگامان عرصه علم و فناوری استمدیرعامل شرکت ملی نفت: جهاد دانشگاهی جزو پ

 1400دی  06دوشنبه  12:06 - ایسنا

 ار دانشگاهی جهادمحسن خجسته مهر در گفت وگو با ایسنا ، در پاسخ به اینکه عملکرد 

 دانشگاهی جهاددر بخش صنعت به خصوص صنعت نفت چگونه ارزیابی می کنید،گفت: 

یک نهاد برخاسته از انقلاب و به نوعی همزاد انقلاب است و در طی فعالیت خود عملکرد 

 بسیار خوبی داشته است

  سایت دیگر: 0

 1400دی  06دوشنبه  12:10 - برخط نیوز

 مدیرعامل شرکت ملی نفت: جهاد دانشگاهی جزو پیشگامان عرصه علم و فناوری است

 1400دی  06دوشنبه  12:11 - آرمان اقتصادی

 مدیرعامل شرکت ملی نفت: جهاد دانشگاهی جزو پیشگامان عرصه علم و فناوری است

 1400دی  06دوشنبه  12:14 - رویداد ایران

 مدیرعامل شرکت ملی نفت: جهاد دانشگاهی جزو پیشگامان عرصه علم و فناوری است

 1400دی  06دوشنبه  12:20 - فصل تجارت

 مدیرعامل شرکت ملی نفت: جهاد دانشگاهی جزو پیشگامان عرصه علم و فناوری است

 1400دی  06دوشنبه  20:02 - دانا

 مدیرعامل شرکت ملی نفت: جهاد دانشگاهی جزو پیشگامان عرصه علم و فناوری است

 1400دی  06دوشنبه  22:49 - سیمای انرژی

 مدیرعامل شرکت ملی نفت: امیدواریم روزی به جای نفت، فناوری صادر کنیم

https://www.isna.ir/news/1400100604224/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88
https://www.barkhat.news/economic/164061235580/ceo-of-the-national-oil-company-university-jihad-is-one-of-the-pioneers-in-the-field-of-science-and-technology
https://armaneghtesadi.com/689604/1400/10/06/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D8%B2/
https://ruydadiran.com/104712-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA--%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/543844/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://danakhabar.com/fa/news/1267337/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.simayeenergy.ir/fa/news/18228/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 عملکرد خیره کننده جهاددانشگاهی در حوزه پزشکی

 1400دی  06دوشنبه  16:50 - اایکن

به گزارش خبرنگار ایکنا، علی اکبر صالحی، معاون پژوهشی و قائم مقام فرهنگستان علوم، 

دستاوردها و توانمندی های  نمایشگاهعصر امروز، ششم دی ماه در در حاشیه بازدید از 

سی که حدود در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز برای بنده به عنوان ک جهاددانشگاهی

 سال در دانشگاه های کشور فعالیت دارم، روز بسیار خوشحال کننده ای است 45

 

 همراهی جهاد دانشگاهی و وزارت کشور برای کاهش آسیب های اجتماعی

 1400دی  06دوشنبه  16:26 - ایکنا

 نمایشگاهبه گزارش ایکنا، احمد وحیدی، وزیر کشور امروز دوشنبه، ششم دی با حضور در 

و غرفه  نمایشگاهضمن بازدید از این  1400 جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای 

وزارتخانه در بحث مسائل  خبرگزاری ایکنا، طی گفت و گو با ایکنا در خصوص اقدامات این

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

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

https://iqna.ir/fa/news/4024038/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/4024033/%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 اد دانشگاهی از گذشته ارتباط خوبی با صنعت نفت داشته استدکتر طیبی: جه

 1400دی  06دوشنبه  16:25 - ایسنا

 نمایشگاهع خبرنگاران و در حاشیه به گزارش ایسنا، دکتر حمیدرضا طیبی در جم

، گفت: صنعت نفت ایران صنعتی است که دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای 

 پیچیده ترین فناوری ها را مورد استفاده قرار می دهد

  سایت دیگر: ۷

 1400دی  06دوشنبه  16:25 - رویداد ایران

 دکتر طیبی: جهاد دانشگاهی از گذشته ارتباط خوبی با صنعت نفت داشته است

 1400دی  06دوشنبه  16:28 - برخط نیوز

 دکتر طیبی: جهاد دانشگاهی از گذشته ارتباط خوبی با صنعت نفت داشته است

 1400دی  06دوشنبه  16:48 - آرمان اقتصادی

 اهی از گذشته ارتباط خوبی با صنعت نفت داشته استدکتر طیبی: جهاد دانشگ

 1400دی  06دوشنبه  16:52 - فصل تجارت

 گاهی از گذشته ارتباط خوبی با صنعت نفت داشته استدکتر طیبی: جهاد دانش

 1400دی  06دوشنبه  19:42 - 0تیتر 

 خوبی با صنعت نفت داشته استطیبی گفت: جهاد دانشگاهی از گذشته ارتباط 

 1400دی  06دوشنبه  19:56 - دانا

 عت نفت داشته استدکتر طیبی: جهاد دانشگاهی از گذشته ارتباط خوبی با صن

 1400دی  06دوشنبه  22:49 - سیمای انرژی

 آمادگی جهاددانشگاهی برای انجام پروژه های صنعت نفت

 

 توانمندی های جهاد دانشگاهی

 1400دی  06دوشنبه  16:06 - خبرگزاری صدا و سیما

https://www.isna.ir/news/1400100604196/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B7%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://ruydadiran.com/104689-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B7%DB%8C%D8%A8%DB%8C--%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
https://www.barkhat.news/technology/164060980415/dr-taybi-university-jihad-has-had-a-good-relationship-with-the-oil-industry-in-the-past
https://armaneghtesadi.com/689598/1400/10/06/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B7%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7/
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/543841/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B7%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://titre1.ir/fa/news/200315/%D8%B7%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://danakhabar.com/fa/news/1267334/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B7%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.simayeenergy.ir/fa/news/18227/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA
https://www.iribnews.ir/fa/news/3317970/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

در مجتمع  1400 دانشگاهی جهاددستاوردهای  ایشگاهنمبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ 

 نمایشگاهی بوستان گفت وگو در تهران کار خود را آغاز کرده و تا نهم دی دایر است

 

 مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:

 تکمیل می شود 001۲توسعه میدان آزادگان اوایل سال 

 1400دی  06دوشنبه  15:59 - شانا

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 

در جمع خبرنگاران  دانشگاهی جهاددستاوردهای  نمایشگاهدر حاشیه  دانشگاهی جهاد

 میلیارد تومان امضا شد 16میلیون دلار و  225امروز قراردادها و تفاهم نامه هایی به ارزش گفت: 

  سایت دیگر: ۲۲

 1400دی  06دوشنبه  16:05 - ایسنا
 /1400/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 تکمیل توسعه میدان آزادگان تا دو سال دیگر

 1400دی  06دوشنبه  16:02 - رویداد ایران

 تکمیل توسعه میدان آزادگان تا دو سال دیگر

 1400دی  06دوشنبه  16:08 - آرمان اقتصادی

 تکمیل توسعه میدان آزادگان تا دو سال دیگر

 1400دی  06دوشنبه  6:451 - میزان

 تکمیل می شود 1402توسعه میدان آزادگان اوایل سال 

 1400دی  06دوشنبه  12:02 - خبرگزاری فارس

 تکمیل می شود 1402توسعه میدان آزادگان اوایل سال 

 1400دی  06دوشنبه  12:10 - برخط نیوز

 تکمیل می شود 1402توسعه میدان آزادگان اوایل سال 

https://www.shana.ir/news/450951/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400100604180/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1
https://ruydadiran.com/104684-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1.html
https://armaneghtesadi.com/689592/1400/10/06/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%DA%AF/
https://www.mizanonline.com/fa/news/784874/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://farsnews.ir/news/14001004000223/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.barkhat.news/economic/16406123537/the-development-of-azadegan-square-will-be-completed-in-early-1402


 

 

 

 

165 

ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  06دوشنبه  12:12 - فصل اقتصاد

 تکمیل می شود 1402توسعه میدان آزادگان اوایل سال 

 1400دی  06دوشنبه  12:21 - با اقتصاد

 یتکمیل می شود/ رکوردی تازه در تاریخ پارس جنوب 1402توسعه میدان آزادگان اوایل سال 

 1400دی  06دوشنبه  12:44 - تحلیل بازار

 تکمیل می شود 1402توسعه میدان آزادگان اوایل سال 

 1400دی  06شنبه دو 18:02 - کارآفرینان اقتصاد

 تکمیل می شود 1402توسعه میدان آزادگان اوایل سال 

 1400دی  06دوشنبه  18:12 - خبرگزاری مهر
 مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:

 رکورد تولید پارس جنوبی شکسته شد

 1400دی  06دوشنبه  18:24 - فصل تجارت

 رکورد تولید پارس جنوبی شکسته شد

 1400دی  06دوشنبه  19:24 - تجارت گردان

 رکورد تولید پارس جنوبی شکسته شد

 1400دی  06دوشنبه  20:44 - ایسکانیوز

 رکورد پارس جنوبی شکسته شد

 1400دی  06دوشنبه  21:15 - آخرین خبر

 برداشت هلیوم از پارس جنوبی برای نخستین بار

 1400دی  06دوشنبه  22:46 - پول نیوز

 تکمیل می شود 1402توسعه میدان آزادگان اوایل سال 

 1400دی  06دوشنبه  22:49 - سیمای انرژی

 تکمیل می شود 1402توسعه میدان آزادگان تا اوایل سال 

 1400دی  02سه شنبه  08:12 - وزارت نفت

 تکمیل می شود 1402ن اوایل سال توسعه میدان آزادگا

 1400دی  02سه شنبه  09:21 - دانا

 رکورد تولید پارس جنوبی شکسته شد

 1400دی  02سه شنبه  09:24 - اقتصاد تهران

 رکورد تولید پارس جنوبی شکسته شد

 1400دی  02سه شنبه  10:42 - سکان نیوز

 هزار بشکه 420میل می شود/ برداشت روزانه توسعه میدان آزادگان تک 1402سال 

https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/745419/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1402-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.baeghtesad.com/fa/tiny/news-121923
https://www.tahlilbazaar.com/news/126231/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://karafarinaneeghtesad.ir/News/SingleNews?Id=41386
https://www.mehrnews.com/news/5385598/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/543860/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://tejaratgardan.ir/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF/
https://www.iscanews.ir/news/1123522/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://akharinkhabar.ir/money/8689148/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-
https://www.poolnews.ir/fa/news/367687/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.simayeenergy.ir/fa/news/18226/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mop.ir/portal/home/?news/32165/36406/399637/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://danakhabar.com/fa/news/1267389/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://tehraneconomy.ir/?p=229991
https://sokannews.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C/
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  02سه شنبه  12:12 - دولت

 تکمیل می شود 1402مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران: توسعه میدان آزادگان اوایل سال 

 

 خجسته مهر:

 فناورانه با شرکت ملی نفت ایران باشدجامعه پژوهشی کشور آماده مشارکت های 

 1400دی  06دوشنبه  15:42 - رکت ملی نفت ایرانش

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، محسن خجسته مهر در حاشیه آیین 

 6که صبح امروز )دوشنبه  دانشگاهی جهادقرارداد و یادداشت تفاهم فناورانه با  4امضای 

برگزار شد، در جمع  نشگاهیدا جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهدی ماه( در 

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؟

 1400دی  06دوشنبه  15:42 - روز پلاس

ها و دستاوردهای توانمندی  نمایشگاهبه گزارش روزپلاس؛ جواد اوجی در حاشیه بازدید از 

گفت: دولت سیزدهم هیچگونه بنای افزایش قیمت بنزین را ندارد بلکه  دانشگاهی جهاد

مصمم است آن بخش از قشر جامعه که فاقد خودرو هستند نیز از یارانه بنزین بهره مند 

 شوند

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  06دوشنبه  18:12 - بازار نیوز

https://dolat.ir/detail/376801
https://www.nioc.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=3d49e699-50c5-4722-a557-6eea4224c055&LayoutID=42d83f5a-1974-482c-a418-74ce0155cfa2&CategoryID=40295507-1e70-49ec-af82-e5eeba6870bc
http://roozplus.com/fa/news/232480/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://bazarnews.ir/fa/news/100575/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 آیا قیمت بنزین افزایش می یابد؟

 1400دی  06دوشنبه  18:21 - پول نیوز

 ؟آیا قیمت بنزین افزایش می یابد

 

 رییس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور :

 هزار نخبه ایرانی درخارج از کشور هستند ۳01

 1400دی  06دوشنبه  15:22 - روزنامه بازار کار

رییس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور دربازید ازغرفه معاونت آموزش 

 دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهدر  نشگاهیدا جهادوکارآفرینی 

هزار نخبه ایرانی درخارج ازکشور با تحصیلات بالا حضور  460دربوستان گفت وگو گفت: 

 دارند که یکی از برنامه های ما 

 جلب وجذب این نخبه های به کشور است

 

 در روز هزار بشکه ۳۲1افزایش ظرفیت تولید نفت آزادگان جنوبی به 

 1400دی  06دوشنبه  15:10 - ایران اکونومیست

 جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهمحسن خجسته مهر امروز در حاشیه بازدید از 

با اشاره به اینکه شرکت ملی نفت ایران در توسعه علم و فناوری گام های عملی  دانشگاهی

میلیارد  16میلیون دلار و  225قرارداد و تفاهمنامه به ارزش  4را برداشته، افزود: امروز 

 تومان امضا شد

https://www.poolnews.ir/fa/news/367674/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350377/%DB%B3%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://iraneconomist.com/fa/news/399645/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

  سایت دیگر: 9

 1400دی  06دوشنبه  16:01 - خبرگزاری تسنیم

آغاز برداشت هلیوم از پارس جنوبی در آینده ای نزدیک/ استمرار صادرات بنزین نیازمند صرفه جویی در 

 مصرف است

 1400دی  06دوشنبه  616:0 - فصل اقتصاد

آغاز برداشت هلیوم از پارس جنوبی در آینده ای نزدیک/ استمرار صادرات بنزین نیازمند صرفه جویی در 

 مصرف است

 1400دی  06دوشنبه  16:25 - ایران پترونت

 هزار بشکه افزایش می یابد 420ظرفیت تولید نفت آزادگان جنوبی تا 

 1400دی  06دوشنبه  16:42 - برترین ها

 برداشت هلیوم از پارس جنوبی در آینده ای نزدیک

 1400دی  06دوشنبه  12:12 - روز پلاس

استمرار صادرات بنزین نیازمند صرفه جویی در آغاز برداشت هلیوم از پارس جنوبی در آینده ای نزدیک/ 

 مصرف است

 1400دی  06دوشنبه  12:25 - آنلاین۵۵

 آغاز برداشت هلیوم از پارس جنوبی در آینده ای نزدیک

 1400دی  06دوشنبه  12:46 - سبز البرز

آغاز برداشت هلیوم از پارس جنوبی در آینده ای نزدیک/ استمرار صادرات بنزین نیازمند صرفه جویی در 

 مصرف است

 1400دی  06دوشنبه  22:48 - مهندسین پلیمر و شیمی

ات بنزین نیازمند صرفه جویی در آغاز برداشت هلیوم از پارس جنوبی در آینده ای نزدیک/ استمرار صادر

 مصرف است

 1400دی  02سه شنبه  00:22 - دنیای اقتصاد

 تفاهم نامه و قرارداد امضا کردند 4وزارت نفت و جهاد دانشگاهی 

 

 0011دومین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 1400دی  06دوشنبه  15:02 - برخط نیوز

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/10/06/2633476/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/745401/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://iranpetronet.com/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DB%B3%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2/
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1181237/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9
http://roozplus.com/fa/news/232496/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.55online.news/fa/tiny/news-234537
https://sabzalborz.ir/238578/
https://www.apchen.com/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF/
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-35/3829065-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.barkhat.news/photo/164060497079/the-second-day-of-the-exhibition-of-the-achievements-of-the-university-jihad-1400
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 منبع : خبرگزاری ایسنا

 

تحول اساسی در صنعت نفت با کمک جهاددانشگاهی/ قول مساعد وزیر نفت برای استفاده 

 از ظرفیت و توانمندی این نهاد

 1400دی  06دوشنبه  15:04 - اهی کشورجهاد دانشگ

دی ماه  6، مهندس جواد اوجی وزیر نفت امروز جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

با همراهی  1400 جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهدر جریان بازدید از 

خود در حوزه بیان کرد: با توجه به سوابق  جهاددانشگاهیدکتر حمیدرضا طیبی رییس 

 آَشنا هستم جهاددانشگاهیوزارت نفت و شرکت های مختلف صنعت نفت، کاملاً با توانمندی های مجموعه 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  06دوشنبه  20:41 - خبرگزاری دانشجو

کمک جهاد دانشگاهی/ قول مساعد وزیر نفت برای استفاده از ظرفیت و تحول اساسی در صنعت نفت با 

 توانمندی این نهاد

 

 وزیر نفت در پاسخ به سوال خبرنگار بازارکار مطرح کرد

هزار میلیارد تومان تسهیلات کم بهره برای حمایت از دانش بنیان ها و توسعه 0۲اختصاص 

 اشتغال

 1400دی  06دوشنبه  15:02 - روزنامه بازار کار

http://acecr.ac.ir/fa/news/39538/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/986210/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350376/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-12%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86--%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

در پاسخ به سوال  دانشگاهی جهادتوانمندی ها وستاوردهای  نمایشگاهوزیر نفت در 

هزار 12خبرنگار بازارکار درباره برنامه های وزارت نفت برای توسعه اشتغال در کشور گفت: 

میلیارد تومان تسهیلات کم بهره برای حمایت از دانش بنیان ها و توسعه اشتغال اختصاص 

 داده ایم

 

 قائم مقام فرهنگستان علوم از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهیبازدید 

 1400دی  06به دوشن 14:56 - ایکنا

به گزارش ایکنا، علی اکبر صالحی، معاون پژوهشی و قائم مقام رئیس فرهنگستان علوم 

توانمندی ها و  نمایشگاهامروز دوشنبه، ششم دی ماه با حضور در بوستان گفت وگو از 

 بازدید کرد 1400 دانشگاهی جهاددستاوردهای 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  06دوشنبه  15:02 - ایسنا

 1400دومین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 

جهاددانشگاهی سهم بسیار مناسبی در تولید علم ایفا می کند/ حمایت از ظرفیت و توانایی 

 گسترده این نهاد

 1400دی  06دوشنبه  14:40 - د دانشگاهی کشورجها

، سردار احمد وحیدی وزیر کشور با همراهی دکتر جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

و دکتر مهدی باصولی معاون  جهاددانشگاهیمحمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری 

https://iqna.ir/fa/news/4024003/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.isna.ir/photo/1400100604126/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
http://acecr.ac.ir/fa/news/39536/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

با حضور در بوستان گفتگو  نمایشگاهین روز دی ماه در دوم 6امروز،  جهاددانشگاهیپشتیبانی و مدیریت منابع 

 پرداخت جهاددانشگاهیبه بازدید از توانمندی ها و دستاوردهای 

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  06دوشنبه  18:45 - خبرگزاری صدا و سیما
 سردار احمد وحیدی:

 هاددانشگاهیحمایت از ظرفیت و توانایی گسترده ج

 1400دی  06دوشنبه  20:42 - خبرگزاری دانشجو

 جهاددانشگاهی سهم بسیار مناسبی در تولید علم ایفا می کند/ حمایت از ظرفیت و توانایی گسترده این نهاد

 

 ب استجهاد دانشگاهی از نهادهای تأثیرگذار در تحقق بیانیه گام دوم انقلا

 1400دی  06دوشنبه  14:45 - ایکنا

ان بازدید از بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در جری

در گفت وگو با خبرنگار ایکنا، اظهار  دانشگاهی جهادتوانمندی و دستاوردهای  نمایشگاه

یکی از نهادهای پربرکت انقلاب اسلامی است که در سال  دانشگاهی جهادکرد: الحمدالله 

دستاوردها های گذشته دستاوردهای مهمی در حوزه صنعتی، پزشکی، علوم اجتماعی و نظایر آن داشته و این 

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

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  06دوشنبه  21:04 - جهاد دانشگاهی کشور

 جهاد دانشگاهی از نهادهای تأثیرگذار در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب است

 1400دی  02سه شنبه  09:44 - شورای عالی انقلاب فرهنگی
 دکتر نگاهداری:

 جهاد دانشگاهی از نهادهای تأثیرگذار در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب است

https://www.iribnews.ir/fa/news/3318168/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://snn.ir/fa/news/986209/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/4023997/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://hmd.acecr.ac.ir/fa/news/39563/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://sccr.ir/News/19281/1/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 ی جهاد دانشگاهیحضور وزیر کشور در غرفه ایکنا در نمایشگاه دستاوردها

 1400دی  06دوشنبه  14:20 - ایکنا

در به گزارش ایکنا، احمد وحیدی وزیر کشور، امروز دوشنبه ششم دی ماه با حضور 

محصول و خدمت  850از  1400 جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاه

 بازدید و با توانمندی های این نهاد انقلابی از نزدیک آشنا شد دانشگاهی جهاد

  سایت دیگر: 0

 1400دی  06دوشنبه  14:28 - خلیج فارس

 تصاویر/ بازدید قالیباف از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 

 خبر مهم وزیر نفت درباره قیمت بنزین در سال آینده

 1400دی  06دوشنبه  14:05 - رکنا

 دستاوردهای نمایشگاهبه گزارش اقتصادی رکنا، جواد اوجی وزیر نفت در حاشیه بازدید از 

 جهاددر جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز از مجموعه توانمندی های  دانشگاهی جهاد

دید به امضا بازدید کردم و قراردادها و تفاهمنامه هایی نیز در حاشیه این باز دانشگاهی

 رسید تا بیش از پیش از ظرفیت های این مجموعه توانمند در صنعت نفت کشور استفاده کنیم

https://iqna.ir/fa/news/4023928/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-1400
https://pgnews.ir/module/news/437910/
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-65/755912-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 تصفیه پساب های نفتی به کمک باکتری های نمک خوار

 1400دی  06دوشنبه  14:49 - سینا

 ایشگاهنمدر تشریح طرح تصفیه پساب های نفتی که در  دانشگاهی جهادیست سرپرست پژوهشکده محیط ز

ارائه شد؛ گفت: ما در این طرح از میکروارگانیسم های نمک خوار و  دانشگاهی جهادپژوهش و دستاورد های 

 نمک دوست استفاده می کنیم

 

 رئیس سازمان جهاد دانشگاهی گیلان خبر داد

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

 دانشگاهی

 1400دی  06دوشنبه  14:45 - ایسنا

دی در مجتمع  5از یکشنبه،  1400 دانشگاهی ادجهتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاه

 دی ادامه دارد 9نمایشگاهی بوستان گفت وگو در تهران کار خود را آغاز کرده و تا 

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  06دوشنبه  15:22 - نسیم خبر
 د دانشگاهی گیلان خبر دادرئیس سازمان جها

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

 1400دی  06دوشنبه  12:42 - دیار میرزا

https://sinapress.ir/news/126587
https://www.isna.ir/news/1400100604014/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%82%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://www.nasimnews.com/fa/Details21782.aspx
https://diyarmirza.ir/1400/10/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87%E2%80%8A%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%82%D8%B4%D9%85-%D8%AA/
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 رئیس سازمان جهاد دانشگاهی گیلان خبر داد:
 احداث تصفیه خانه پساب صنعتی نفت قشم توسط پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

 

 اکید بر تزریق دُز سوم واکسن کرونابا ت

 وزیر کشور: اومیکرون گسترش یابد محدودیت ها را افزایش می دهیم

 1400دی  06دوشنبه  14:06 - ایرنا

 جهاد نمایشگاهاسی ایرنا، احمد وحیدی در حاشیه به گزارش روز دوشنبه خبرنگار سی

دانشگاه و تعداد قابل  2با داشتن  دانشگاهی جهاددر جمع خبرنگاران گفت:  دانشگاهی

 توجهی مراکز و پارك علمی سهم بسیار زیادی در تولید علم ایفا می کند

  سایت دیگر: ۲1

 1400دی  06دوشنبه  14:14 - الف

 با تاکید بر تزریق دُز سوم واکسن کرونا وزیر کشور: افزایش محدودیت ها در صورت گسترش اومیکرون

 1400دی  06دوشنبه  14:14 - رویداد ایران

 وزیر کشور: اُمیکرون گسترش یابد محدودیت ها را افزایش می دهیم

 1400دی  06دوشنبه  14:46 - تقریب
 وحیدی در جمع خبرنگاران:

 افزایش محدودیت ها، با گسترش امیکرون در کشور

 1400دی  06دوشنبه  14:42 - تجارت امروز

 وزیر کشور: با افزایش اُمیکرون محدودیت افزایش می یابد

 1400دی  06دوشنبه  14:42 - تجارت گردان

 اومیکرون گسترش یابد محدودیت ها را افزایش می دهیم

 1400دی  06دوشنبه  14:54 - رویداد جدید
 خواندنی هاگروه : 

 اومیکرون گسترش یابد محدودیت ها را افزایش می دهیم

 1400دی  06دوشنبه  14:41 - جماران

 احتمال بازگشت محدودیت های کرونایی به خاطر امیکرون وجود دارد/ وزیر کشور تایید کرد

https://www.irna.ir/news/84592235/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
http://www.alef.ir/news/4001006048.html
https://ruydadiran.com/104626-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1--%D8%A7%D9%8F%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85.html
http://www.taghribnews.com/fa/news/532223/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://tejaratemrouz.ir/fa/news/50443/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%8F%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://tejaratgardan.ir/%D8%A7%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2/
https://rooydadejadid.ir/1400/%D8%A7%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2/
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-11/1536274-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  06دوشنبه  15:14 - صراط نیوز
 با تاکید بر تزریق دُز سوم واکسن کرونا

 وزیر کشور: اُمیکرون گسترش یابد محدودیت ها را افزایش می دهیم

 1400دی  06دوشنبه  15:22 - تهران پرس
 ر با تاکید بر تزریق دُز سوم واکسن کروناوزیر کشو

 اومیکرون گسترش یابد محدودیت ها را افزایش می دهیم

 1400دی  06دوشنبه  15:22 - دانستنی آنلاین

 وزیر کشور: افزایش محدودیت ها در صورت گسترش اومیکرون

 1400دی  06دوشنبه  15:52 - مدارا
 وحیدی:

 اومیکرون گسترش یابد محدودیت ها را افزایش می دهیم

 1400دی  06دوشنبه  16:12 - نخبر آنلای

 وزیر کشور: اومیکرون گسترش یابد محدودیت ها را افزایش می دهیم

 1400دی  06دوشنبه  16:12 - شبکه خبر

 محدودیت های بیشتر با گسترش اُمیکرون

 1400دی  06دوشنبه  16:29 - تیک

 وزیر کشور: اومیکرون گسترش یابد محدودیت ها را افزایش می دهیم

 1400دی  06دوشنبه  16:41 - خبرگزاری دانشجو

 اومیکرون گسترش یابد محدودیت ها را افزایش می دهیم / تاکید بر تزریق دُز سوم واکسن کرونا

 1400دی  06دوشنبه  12:28 - بیان ما

 اکید بر تزریق دُز سوم واکسن کرونااومیکرون گسترش یابد محدودیت ها را افزایش می دهیم / ت

 1400دی  06دوشنبه  19:45 - مرآت

 اُمیکرون گسترش یابد محدودیت ها را افزایش می دهیم

 1400دی  06دوشنبه  20:12 - ۲0رویداد 

 وزیر کشور: اومیکرون گسترش یابد محدودیت ها را افزایش می دهیم

 1400دی  06دوشنبه  20:42 - ۲0اقتصاد 

 وزیر کشور: اومیکرون گسترش یابد محدودیت ها را افزایش می دهیم

 1400دی  06دوشنبه  24:04 - روزنامه شهروند
 وزیر کشور:

 یکرون گسترش یابد محدودیت ها را افزایش می دهیمام

https://www.seratnews.com/fa/news/580106/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%8F%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
http://tehranpress.com/1400/10/06/%D8%A7%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2/
https://danestanyonline.ir/111959-2/
http://www.modara.ir/fa/news/179007/%D8%A7%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
https://www.khabaronline.ir/news/1586777/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
https://www.irinn.ir/fa/news/833169/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%8F%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86
http://tik.ir/fa/news/370116/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
https://snn.ir/fa/news/986175/%D8%A7%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D9%8F%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.bayanema.ir/news/93001/%D8%A7%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF-%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://meraatnews.com/content/%D8%A7%D9%8F%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
https://www.rouydad24.ir/fa/news/292429/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
https://eghtesaad24.ir/fa/news/141344/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/207023/-%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 دولت بنای افزایش قیمت سوخت ندارد

 1400دی  06دوشنبه  14:05 - فصل تجارت

در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به  دانشگاهی جهاد نمایشگاهجواد اوجی در حاشیه 

سوابق کاری که من در صنعت نفت دارم، کاملاً با توانمندی های دانش بنیان این حوزه 

 شنا هستمآ

  سایت دیگر: 0

 1400دی  06دوشنبه  14:55 - خبرگزاری مهر
 وزیر نفت:

 دولت بنای افزایش قیمت سوخت را ندارد

 1400دی  06دوشنبه  14:28 - صراط نیوز
 وزیر نفت:

 دولت بنای افزایش قیمت سوخت را ندارد

 1400دی  06دوشنبه  14:41 - روزنامه کسب و کار

 دولت بنای افزایش قیمت سوخت را ندارد

 1400دی  60دوشنبه  15:54 - دانا

 دولت بنای افزایش قیمت سوخت را ندارد

 1400دی  06دوشنبه  19:42 - سیمای خبر استان اصفهان

 دولت بنای افزایش قیمت سوخت را ندارد

 1400دی  02سه شنبه  06:04 - ۲1تیتر

 دولت برنامه ای برای افزایش قیمت سوخت ندارد

 

https://www.fasletejarat.com/Fa/News/543762/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5385320/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.seratnews.com/fa/news/580107/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://kasbokarnews.ir/1400/10/06/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/
http://danakhabar.com/fa/news/1267309/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://simayeostan.ir/66139/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/
http://titre20.ir/fa/news/52794/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 بنزین گران نمی شود

 1400دی  06دوشنبه  14:02 - فصل تجارت

 جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهوزیر نفت صبح امروز از  -فصل تجارت 

 بازدید کرد دانشگاهی

  سایت دیگر: ۲9

 1400دی  06دوشنبه  14:04 - ایسنا
 مایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی:وزیر نفت در بازدید از ن

 تومانی برای هر نفر 1500لیتر بنزین  15بنزین گران نمی شود/اختصاص 

 1400دی  06دوشنبه  14:10 - فصل اقتصاد

 بنزین گران نمی شود

 1400دی  06دوشنبه  14:45 - نفتون

 ین گران نمی شودبنز

 1400دی  06دوشنبه  15:14 - خبر ماشین

 می شودقیمت بنزین گران ن

 1400دی  06دوشنبه  12:02 - دیار میرزا
 وزیر نفت خبر داد؛

 دولت قصد افزایش قیمت بنزین را ندارد|تومانی به هر کارت ملی 1500لیتر بنزین  15اختصاص 

 1400دی  06دوشنبه  12:24 - آرمان اقتصادی

 ی برای هر نفرتومان 1500لیتر بنزین  15بنزین گران نمی شود/اختصاص 

 1400دی  06دوشنبه  12:45 - فرارو
 وزیر نفت: بنزین گران نمی شود

 تومانی برای هر کارت ملی 1500لیتر بنزین  15

 1400دی  06دوشنبه  12:42 - برخط نیوز

 تومانی به هر کارت ملی 1500لیتر بنزین  15

 1400دی  06دوشنبه  18:00 - آفتاب نیوز

 تومانی برای هر کارت ملی 1500لیتر بنزین  15

 1400دی  06دوشنبه  18:12 - کبنا نیوز
 وزیر نفت: بنزین گران نمی شود

 انی برای هر کارت ملیتوم 1500لیتر بنزین  15

https://www.fasletejarat.com/Fa/News/543760/%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400100603831/%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/745320/%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://naftoun.ir/%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.khabarmachine.com/news/20469/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://diyarmirza.ir/1400/10/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B1%DB%B5-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1-%DA%A9/
https://armaneghtesadi.com/689610/1400/10/06/%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-15-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86/
https://fararu.com/fa/news/524236/%DB%B1%DB%B5-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C
https://www.barkhat.news/economic/16406138501/15-liters-of-gasoline-1500-tomans-per-national-card
https://aftabnews.ir/fa/news/745388/%DB%B1%DB%B5-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C
https://www.kebnanews.ir/news/442858/%DB%B1%DB%B5-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  06دوشنبه  18:44 - آخرین خبر

 به هر کد ملی ؛ گرانی نداریمتومانی  1500لیتر بنزین  15وزیر نفت: اختصاص 

 1400دی  06دوشنبه  18:50 - روزنامه نصف جهان

 تومانی برای هر کارت ملی 1500لیتر بنزین  15

 1400دی  06دوشنبه  19:25 - کرج رسا

 جزئیات جدید از طرح بنزینی دولت

 1400دی  06دوشنبه  19:42 - نبض بورس

 تومانی برای هر نفر 1500لیتر بنزین  15

 1400دی  06وشنبه د 21:02 - بروزترین ها

 تومانی برای هر نفر 1500لیتر بنزین  15اختصاص 

 1400دی  06دوشنبه  21:42 - اول فارس

 تشریح جزییات طرح یارانه همگانی بنزین توسط وزیر نفت

 1400دی  06دوشنبه  22:25 - خلیج فارس

 تومانی برای هر کارت ملی 1500زین لیتر بن 15

 1400دی  06دوشنبه  22:49 - سیمای انرژی

اوجی: سیزدهم قصد افزایش قیمت بنزین را ندارد/دولت به افرادی که صاحب خودرو نیستند،یارانه بنزین می 

 دهد

 1400دی  06دوشنبه  24:24 - اقتصاد تهران

 حلقه چاه بر روی میادین نفتی و گازی وجود دارد 5500بیش از 

 1400دی  06دوشنبه  24:42 - راه امروز

 تومانی برای هر ایرانی 1500لیتر بنزین  15

 1400دی  02سه شنبه  10:22 - روز نو

 لیتر در ماه 15بنزین جلیلی، 

 1400دی  02سه شنبه  11:28 - روزنامه ابتکار

 تومانی برای هر کارت ملی 1500لیتر بنزین  15وزیر نفت: بنزین گران نمی شود 

 1400دی  02سه شنبه  12:12 - موسسه مطالعاتی تحریریه

 جزئیات طرح اختصاص بنزین به هر فرد

 1400دی  02سه شنبه  12:42 - صراط نیوز

 هر فرد جزئیات طرح اختصاص بنزین به

 1400دی  02سه شنبه  12:50 - پرسون

 لیتر در ماه 15بنزین جلیلی، 

https://akharinkhabar.ir/money/8688458/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B1%DB%B5-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%9B-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://nesfejahan.net/fa/news/229289/%DB%B1%DB%B5-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C
http://karajrasa.ir/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA/
https://nabzebourse.com/fa/news/37705/%DB%B1%DB%B5-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1
https://www.berouztarinha.ir/449430/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B1%DB%B5-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87.html
https://www.avalfars.ir/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AA/
https://pgnews.ir/module/news/437974/
http://www.simayeenergy.ir/fa/news/18222/%D8%A7%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://tehraneconomy.ir/?p=229958
http://rahemrooz.ir/fa/news/73283/%DB%B1%DB%B5-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://roozno.com/fa/news/508061/%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-15-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87
https://ebtekarnews.com/index.php?newsid=188321
https://www.tahririeh.com/news/15438/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://www.seratnews.com/fa/news/580182/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://purson.ir/fa/content/377637/%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-15-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  02سه شنبه  14:42 - تجارت امروز

 جزئیات طرح اختصاص بنزین به هر فرد

 1400دی  02سه شنبه  14:42 - صبحانه انلاین

 جزئیات طرح اختصاص بنزین به هر فرد

 1400دی  02سه شنبه  15:15 - ناطقان

 جزئیات طرح اختصاص بنزین به هر فرد

 1400دی  02سه شنبه  15:59 - تلنگر

 جزئیات طرح اختصاص بنزین به هر فرد

 

ک ها ی دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد/ امسال مصرف سوخت مایع نیروگاه

 میلیارد لیتر کمتر شد

 1400دی  06دوشنبه  14:02 - خبرگزاری فارس

س، جواد اوجی وزیر نفت در حاشیه بازدید از به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فار

اعلام کرد: دولت  1400 دانشگاهی جهادتوانمندی و دستاوردهای دانشگاهی  نمایشگاه

سیزدهم برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد دولت مصمم است یارانه ای که امروز 

شی از مردم که صاحب خودرو میلیون کارت سوخت در کشور داده می شود بخ 22به خودروها در قالب 

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

  سایت دیگر: ۵

 1400دی  06دوشنبه  14:02 - برخط نیوز

وگاه ها یک میلیارد لیتر امسال مصرف سوخت مایع نیر -دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد 

 کمتر شد

 1400دی  06دوشنبه  14:02 - فصل اقتصاد

دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد/ امسال مصرف سوخت مایع نیروگاه ها یک میلیارد لیتر کمتر 

 شد

 1400دی  06دوشنبه  14:24 - یکتا پرس

https://tejaratemrouz.ir/fa/news/50471/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AF
http://sobhanehonline.com/fa/news/258052/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AF
http://nateghan.ir/fa/news/297658/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AF
http://talaangor.ir/fa/news/20786/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://farsnews.ir/news/14001006000313/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9
https://www.barkhat.news/economic/164059764811/the-government-has-no-plans-to-increase-the-price-of-gasoline-this-year-the-liquid-fuel-consumption-of-power-plants-was-reduced-by-one-billion-liters
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/745317/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.yektapress.com/fa/news/67016/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 امسال مصرف سوخت مایع نیروگاه ها یک میلیارد لیتر کمتر شد

 1400دی  06دوشنبه  14:02 - کارآفرینان اقتصاد

دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد/ امسال مصرف سوخت مایع نیروگاه ها یک میلیارد لیتر کمتر 

 شد

 1400دی  06دوشنبه  21:18 - کیهان
 وزیر نفت:

 ای افزایش قیمت بنزین ندارددولت برنامه ای بر

 

 دومین روز نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی

 1400دی  06دوشنبه  14:02 - ایکنا

... 

 

 وزیر نفت

تومانی برای  0۵11لیتر بنزین  0۵امه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد / اختصاص دولت برن

 هر نفر

 1400دی  06دوشنبه  12:56 - خبرگزاری برنا

شم دی ماه( در حاشیه به گزارش برنا به نقل از وزارت نفت،جواد اوجی امروز )دوشنبه، ش

و پس از امضای چهار تفاهم نامه و  دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاه

در جمع خبرنگاران اظهار  دانشگاهی جهادقرارداد میان شرکت های تابع وزارت نفت و 

وبی ترك پارس جنکرد: با همت همکارانمان در بخش بالادست صنعت نفت بالاترین مقدار برداشت از میدان مش

http://karafarinaneeghtesad.ir/News/SingleNews?Id=41217
https://kayhan.ir/fa/news/233138/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/4023904/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1278926
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 205از ابتدای بهره برداری این میدان تاکنون در پایان آذرماه و اوایل دی ماه رقم خورد و توانستیم بیش از 

 میلیون مترمکعب گاز طبیعی از این میدان برداشت کنیم

  سایت دیگر: 00

 1400دی  06شنبه دو 14:52 - پانا
 وزیر نفت:

 دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد

 1400دی  06دوشنبه  14:02 - عصر پرس

 وزیر نفت:دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد

 1400دی  06دوشنبه  14:04 - تحلیل بازار

 افزایش تولید نفت و گاز در برنامه وزارت نفت

 1400دی  06دوشنبه  14:42 - شرکت ملی نفت ایران
 وزیر نفت تاکید کرد:

 استفاده از توان شرکت های دانش بنیان برای رفع مشکلات صنعت نفت

 1400دی  06 دوشنبه 15:04 - دولت

وزیر نفت: دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد/ ثبت رکورد تازه در برداشت گاز از میدان مشترك 

 پارس جنوبی

 1400دی  06دوشنبه  15:02 - نیپنا

 انتشار فراخوان برای اعلام نیازهای صنعت نفت بزودی انجام می شود

 1400دی  06دوشنبه  15:41 - صنعت نیوز
 وزیر نفت:

 رددولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندا

 1400دی  06دوشنبه  15:42 - مدارا
 وزیر نفت عنوان کرد؛

 افزایش تولید نفت و گاز در برنامه وزارت نفت

 1400دی  06دوشنبه  16:06 - شفقنا

 وزیر نفت: دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد

 1400دی  06دوشنبه  24:46 - کاشف اسرار

 واکنش وزیر نفت به احتمال افزایش قیمت بنزین

 1400دی  02سه شنبه  12:50 - وزارت نفت

 داشت گاز از میدان مشترك پارس جنوبیثبت رکورد تازه در بر

http://www.pana.ir/news/1242683
http://asrpress.ir/fa/news/27773/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.tahlilbazaar.com/news/126171/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA
https://www.nioc.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=eb1c19c8-5597-47ba-9055-1ee2951b918b&LayoutID=42d83f5a-1974-482c-a418-74ce0155cfa2&CategoryID=40295507-1e70-49ec-af82-e5eeba6870bc
https://dolat.ir/detail/376772
https://www.nipna.ir/fa/newsagency/23477/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://sanatnews.ir/detail.asp?lang_id=1&id=247046
http://www.modara.ir/fa/news/179006/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.shafaqna.com/news/1286817/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82/
https://kashefasrar.ir/?p=49531
https://www.mop.ir/portal/home/?news/32165/380982/399626/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد

 1400دی  06دوشنبه  12:55 - فصل اقتصاد

 جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهوزیر نفت صبح امروز از  -فصل اقتصاد 

 کردبازدید  دانشگاهی

  سایت دیگر: 0

 1400دی  06دوشنبه  14:44 - پرسون

 وزیر نفت از نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی بازدید کرد

 

 اد امضا کردندتفاهم نامه و قرارد 0وزارت نفت و جهاد دانشگاهی 

 1400دی  06دوشنبه  12:55 - برخط نیوز

 جهادروابط عمومی وزارت نفت، وزارت نفت و  -به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فارس 

دو تفاهم نامه همکاری  دانشگاهی جهاددر حضور جواد اوجی، وزیر نفت و حمیدرضا طیبی، رئیس  دانشگاهی

 و دو قرارداد امضا کردند

 

 بنزین امسال گران نخواهد شد/ افزایش چند برابری بودجه مناطق محروم

 1400دی  06دوشنبه  12:41 - خبرگزاری فارس

https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/745312/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://purson.ir/fa/content/377545/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.barkhat.news/economic/164059692814/the-ministry-of-oil-and-the-university-jihad-signed-4-memorandums-and-agreements
https://farsnews.ir/news/14001006000306/%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، احمد وحیدی وزیر کشور امروز در بازدید 

در محل بوستان گفت وگو  1400 دانشگاهی ادجهتوانمندی و دستاوردهای  نمایشگاهاز 

در جمع خبرنگاران اعلام کرد: امسال بنزین گران نخواهد شد و قرار نیست قیمت بنزین 

 گران شود

  سایت دیگر: 0۵

 1400دی  06دوشنبه  12:41 - فصل اقتصاد

 بنزین امسال گران نخواهد شد/ افزایش چند برابری بودجه مناطق محروم

 1400دی  06دوشنبه  12:54 - یرانیتولید ا

 بنزین امسال گران نخواهد شد/ افزایش چند برابری بودجه مناطق محروم

 1400دی  06دوشنبه  14:02 - کارآفرینان اقتصاد

 ایش چند برابری بودجه مناطق محرومبنزین امسال گران نخواهد شد/ افز

 1400دی  06دوشنبه  14:42 - یکتا پرس

 بنزین گران می شود؟

 1400دی  06دوشنبه  14:05 - خبر آنلاین

 آخرین خبر درباره قیمت بنزین از قول وزیر کشور

 1400دی  06دوشنبه  14:10 - برخط نیوز

 آخرین خبر درمورد قیمت بنزین از قول وزیر کشور

 1400دی  06دوشنبه  14:21 - سلام نو

 وزیر کشور: قرار نیست قیمت بنزین گران شود

 1400دی  06دوشنبه  14:25 - ۲0رویداد 

 آخرین خبر درباره قیمت بنزین از قول وزیر کشور

 1400دی  06دوشنبه  14:26 - خبرداغ

 آخرین خبر درباره قیمت بنزین از قول وزیر کشور

 1400دی  06دوشنبه  14:44 - دنیای اقتصاد

 بنزین گران می شود؟

 1400دی  06دوشنبه  14:44 - تیک

 قیمت بنزین از قول وزیر کشور آخرین خبر درباره

 1400دی  06دوشنبه  14:42 - صنعت نیوز

 آخرین خبر درباره قیمت بنزین از قول وزیر کشور

 1400دی  06دوشنبه  15:28 - تابناکخبرگزاری 

https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/745304/%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85
https://www.hamiyetolideirani.ir/news/31877/%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85
http://karafarinaneeghtesad.ir/News/SingleNews?Id=41196
https://www.yektapress.com/fa/news/67018/%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/news/1586749/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.barkhat.news/economic/164060136210/the-latest-news-about-the-price-of-gasoline-from-the-promise-of-the-minister-of-interior
https://www.salameno.com/news/55320387/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.rouydad24.ir/fa/news/292384/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://khabaredagh.ir/fa/news/906585/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3828949-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://tik.ir/fa/news/370109/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://jsnews.ir/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1/237814/
https://www.tabnak.ir/fa/news/1095533/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 آخرین خبر درباره قیمت بنزین از قول وزیر کشور

 1400دی  06دوشنبه  16:22 - تدبیر

 آخرین خبر درباره قیمت بنزین از قول وزیر کشور

 1400دی  06دوشنبه  16:41 - اقتصاد نیوز

 آخرین خبر درباره قیمت بنزین از قول وزیر کشور

 

 بنزین گران نمی شود

 1400دی  06دوشنبه  12:40 - خبرگزاری صدا و سیما

توانمندی  نمایشگاهبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آقای جواد اوجی در حاشیه 

و پس از امضای چهار تفاهم نامه و قرارداد میان شرکت  دانشگاهی جهادها و دستاورد های 

 22در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر ما  دانشگاهی جهادبعه وزارت نفت و های تا

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

  ر:سایت دیگ ۳

 1400دی  06دوشنبه  12:52 - طلا

 توضیحات وزیر نفت در مورد قیمت بنزین

 1400ی د 06دوشنبه  14:00 - شبکه خبر

 بنزین گران نمی شود

 1400دی  06دوشنبه  14:26 - جهانی پرس

 بنزین گران نمی شود

 1400دی  06دوشنبه  14:26 - رادیو پیام

 بنزین گران نمی شود

 0140دی  06دوشنبه  14:42 - عصر خودرو

 بنزین گران نمی شود

 1400دی  06دوشنبه  14:54 - تجارت گردان

http://tadbirkhabar.com/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1/
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/464941-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.iribnews.ir/fa/news/3317706/%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tala.ir/news/detail/109004/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86
https://www.irinn.ir/fa/news/833152/%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.jahanipress.ir/NSite/FullStory/?Serv=201&SGr=310&Id=284699
http://www.radiopayam.ir/NewsDetails?m=020001&n=964993
http://www.asrekhodro.com/News/221467/%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://tejaratgardan.ir/%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-2/
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 بنزین گران نمی شود

 1400دی  06دوشنبه  14:12 - تابش کوثر

 بنزین گران نمی شود

 1400دی  06دوشنبه  15:28 - دیار جنوب

 بنزین گران نمی شود

 

 ال افزایش قیمت بنزین نیستوزیر نفت: دولت به دنب

 1400دی  06دوشنبه  12:40 - ایرنا

44*46 

 

دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد/ موفقیت کم نظیر در صادرات میعانات 

 گازی

 1400دی  06دوشنبه  12:49 - خبرگزاری تسنیم

اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، جواد اوجی وزیر نفت در حاشیه بازدید به گزارش خبرنگار 

در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز از مجموعه  دانشگاهی جهاددستاوردهای  نمایشگاهاز 

بازدید کردم و قراردادها و تفاهمنامه هایی نیز در حاشیه  دانشگاهی جهادتوانمندی های 

پیش از ظرفیت های این مجموعه توانمند در صنعت نفت کشور استفاده این بازدید به امضا رسید تا بیش از 

 کنیم

http://tabeshekosar.ir/vdcezw8zzjh8w7i.b9bj.html
http://www.deyarejonoub.ir/31388.html
https://www.irna.ir/news/84592267/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/10/06/2633262/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%85-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C


 

 

 

 

186 

ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  06دوشنبه  12:44 - فصل اقتصاد

 دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد/ موفقیت کم نظیر در صادرات میعانات گازی

 1400دی  06شنبه دو 12:48 - روزنامه مردم سالاری
 وزیر نفت:

 دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد

 1400دی  06دوشنبه  14:02 - صنعت نیوز

 دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد

 1400دی  06دوشنبه  14:25 - پول نیوز

 دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد

 1400دی  06دوشنبه  14:02 - نبض نفت

 ات گازیدولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد/ موفقیت کم نظیر در صادرات میعان

 1400دی  06دوشنبه  14:08 - پرسون

 وزیر نفت: بحث افزایش قیمت بنزین نداریم

 1400دی  06دوشنبه  18:24 - روزنامه مناقصه مزایده

 دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد

 1400دی  06دوشنبه  21:49 - میز نفت

 اوجی: بنزین گران نمی شود

 

 شرکت های دانش بنیان نیاز داردصنعت نفت امروز به دانش 

 1400دی  06دوشنبه  12:49 - سینا

 بازدید کرد دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهوزیر نفت صبح امروز از 

https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/745307/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.mardomsalari.ir/news/159195/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://jsnews.ir/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8/237771/
https://www.poolnews.ir/fa/news/367641/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://nabznaft.ir/fa/news/42112/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://purson.ir/fa/content/377570/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://monaghesatiran.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/102280-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.html
https://www.mizenaft.com/news/32120/%D8%A7%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://sinapress.ir/news/126597
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 وزیر نفت:

رد/ ثبت رکورد تازه در برداشت گاز از میدان دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندا

 مشترک پارس جنوبی

 1400دی  06دوشنبه  12:49 - شانا

 نمایشگاهششم دی ماه( در حاشیه به گزارش خبرنگار شانا، جواد اوجی امروز )دوشنبه، 

و پس از امضای چهار تفاهم نامه و قرارداد  دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای 

در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با  دانشگاهی جهادمیان شرکت های تابع وزارت نفت و 

شترك پارس جنوبی از همت همکارانمان در بخش بالادست صنعت نفت بالاترین مقدار برداشت از میدان م

 205ابتدای بهره برداری این میدان تاکنون در پایان آذرماه و اوایل دی ماه رقم خورد و توانستیم بیش از 

 میلیون مترمکعب گاز طبیعی از آن برداشت کنیم

  سایت دیگر: 0

 1400دی  06دوشنبه  14:49 - صنعت کار

/ ثبت رکورد تازه در برداشت گاز از میدان مشترك پارس دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد

 جنوبی

 

جواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم: قیمت بنزین را افزایش نمی دهیم؛ در دولت قبل نسبت 

 به پرسنل نفت نامهربانی کردند

 1400دی  06دوشنبه  12:26 - نفت آنلاین

https://www.shana.ir/news/450943/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1
https://www.sanatkaar.ir/83504/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86
https://www.naftonline.ir/news/25860/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

/ tpptu//:anipeatfat  ...fm/ateu/25860نفت آنلاین ...  |جواد اوجی وزیر نفت 

anipeatfat  ...fm/ateu/25860 / 

 کپی متن خبر ... اشتراك گذاری :

 

 یجاد زنجیره های علمی موفق عمل کرده استجهاددانشگاهی در ا

 1400دی  06دوشنبه  12:26 - ایکنا

به گزارش خبرنگار ایکنا، احمد وحیدی پیش از ظهر امروز، ششم دی، در حاشیه بازدید 

در جمع خبرنگاران اظهار کرد:  جهاددانشگاهیدستاوردها و توانمندی های  اهنمایشگاز 

با دراختیار داشتن دو دانشگاه و تعداد قابل توجهی پارك علمی  جهاددانشگاهیبحمدلله 

 و مراکز رشد سهم بسیار خوبی در تولید علم ایفا کرده است

  سایت دیگر: 0

 1400دی  06دوشنبه  12:52 - روزنامه بازار کار
 وزیر کشور در بازید از نمایشگاه توانمندی ها ودستاوردهای جهاد دانشگاهی اعلام کرد :

 هی درایجاد زنحیرههای علمی و فنارویپیشگامی و موفقیت جهاد دانشگا

 

 وزیر نفت: دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست/ رکوردشکنی تولید گاز

 1400دی  06دوشنبه  12:09 - ایرنا

 گاهنمایشبه گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، جواد اوجی امروز )دوشنبه( در حاشیه بازدید از 

، افزود: دولت سیزدهم تصمیمی برای افزایش دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای 

 قیمت بنزین ندارد و در تلاش است یارانه را به جای خودروها به افراد بدهد

https://iqna.ir/fa/news/4023915/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350374/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84592195/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

  سایت دیگر: ۲0

 1400ی د 06دوشنبه  12:26 - دانا
 وزیر نفت:

 دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست/ صادرات میعانات گازی ذخیره شده بر روی آب

 1400دی  06دوشنبه  12:22 - سروش نیوز
 وزیر نفت:

 150به زودی شاهد تحول اساسی در وزارت نفت خواهیم بود/ نوسازی و بازسازی ناوگان حفاری با اعتبار 

 میلیون دلاری

 1400دی  06دوشنبه  12:41 - ارانیکو

 وزیر نفت: دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست نفت، گاز و پتروشیمی

 1400دی  06دوشنبه  12:41 - ایران اکونومیست

 نفت: دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست وزیر

 1400دی  06دوشنبه  12:41 - قم پرس

 وزیر نفت: دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست

 1400دی  06دوشنبه  12:48 - خبر آنلاین

 جدیدترین خبر وزیر نفت از قیمت بنزین |ببینید 

 1400دی  06دوشنبه  12:54 - جهان اقتصاد

 ر نفت: طرح دولت سیزدهم توزیع عادلانه بنزین استوزی

 1400دی  06دوشنبه  14:02 - ۲0اقتصاد 

 فیلم/ جدیدترین خبر وزیر نفت از قیمت بنزین

 1400دی  06دوشنبه  14:02 - مرصاد

 دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست

 1400دی  06دوشنبه  14:08 - نقدینه
 وزیر نفت:

 بال افزایش قیمت بنزین نیستدولت به دن

 1400دی  06دوشنبه  14:16 - فصل اقتصاد

 نیست/ رکوردشکنی تولید گاز وزیر نفت: دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین

 1400دی  06دوشنبه  14:25 - انتخاب

 وزیر نفت: دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست

 1400دی  06دوشنبه  14:22 - تجارت امروز

 وزیر نفت: هدف دولت افزایش قیمت بنزین نیست

http://www.dana.ir/News/1795456.html
https://sorooshnews.com/1400/10/06/%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE/
https://www.eranico.com/fa/content/145529
http://iraneconomist.com/fa/news/399604/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://qumpress.ir/fa/news/360373/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
https://www.khabaronline.ir/news/1586729/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86
https://jahaneghtesad.com/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://eghtesaad24.ir/fa/news/141259/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86
http://www.mersadnews.ir/news/417018/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://naghdineh.com/page/77932/+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA+%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86+%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/745326/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2
https://www.entekhab.ir/fa/news/654159/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://tejaratemrouz.ir/fa/news/50442/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  06دوشنبه  14:46 - نیم نگاه

 وزیر نفت: دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست/ رکوردشکنی تولید گاز

 1400دی  06دوشنبه  14:02 - فصل تجارت

 وزیر نفت: دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست/ رکوردشکنی تولید گاز

 1400دی  06دوشنبه  14:29 - بورسان نیوز

 واکنش وزیر نفت به احتمال افزایش قیمت بنزین

 1400دی  06دوشنبه  14:44 - سرزمین ارتباطات

 افزایش قیمت بنزین نیست وزیر نفت: دولت به دنبال

 1400دی  06دوشنبه  14:44 - ایمنا

 وزیر نفت: دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست

 1400دی  06دوشنبه  15:02 - پایگاه خبری پایشگر

 دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست

 1400دی  06دوشنبه  19:45 - مرآت

 دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست/ رکوردشکنی تولید گاز

 1400دی  06دوشنبه  21:12 - اقتصاددان

 واکنش وزیر نفت به احتمال افزایش قیمت بنزین

 

 افزایش اُمیکرون تأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جدید در صورت

 1400دی  06دوشنبه  12:05 - ایسنا

توانمندی ها و  نمایشگاهبه گزارش ایسنا، احمد وحیدی صبح امروز در حاشیه بازدید از 

که در مرکز نمایشگاهی بوستان گفت وگوی تهران  1400 دانشگاهی جهاددستاوردهای 

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 

 مللی و خارجی پیش بینی و رفت و آمدها محدودتر و کنترل شدال

http://www.nimnegahshiraz.ir/fa/Online/News/256626/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA:-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/543780/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2
https://bourseon.com/VD3k-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86
https://www.newsday.ir/NSite/FullStory/?Serv=3227&SGr=5360&Id=258144
https://www.imna.ir/news/544745/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://paieshgar.ir/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://meraatnews.com/content/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2
http://www.eqtesaddan.ir/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86/
https://www.isna.ir/news/1400100603863/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

  سایت دیگر: ۲1

 1400دی  06دوشنبه  12:10 - برخط نیوز

 تأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اُمیکرون

 1400دی  06دوشنبه  12:11 - اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران

 زایش اُمیکرونتأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جدید در صورت اف

 1400دی  06دوشنبه  12:12 - تابش کوثر

 تأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اُمیکرون

 1400دی  06دوشنبه  12:16 - ۲0رویداد 

 تأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اُمیکرون

 1400دی  06دوشنبه  12:28 - آنلاین۵۵

 تأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اُمیکرون

 1400دی  06دوشنبه  12:28 - روزنامه سپید

 12:10ساعت:  1400دی  6دیت های جدید در صورت افزایش اُمیکرون تاکید وزیر کشور بر اعمال محدو

 1400دی  06دوشنبه  12:29 - ایران خبر

 ید در صورت افزایش اُمیکرونتأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جد

 1400دی  06دوشنبه  12:41 - دانا

 تأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اومیکرون

 1400دی  06دوشنبه  12:52 - صدای ایران

 وحیدی: در صورت شیوع بیشتر امیکرون مجبور به اعمال محدودیت ها می شویم

 1400دی  06دوشنبه  14:21 - اقتصاد آنلاین

 اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اومیکرون

 1400دی  06دوشنبه  14:42 - خبرگزاری دانشجو

 اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اُمیکرون

 1400دی  06دوشنبه  14:02 - بازار نیوز

 ر صورت افزایش اُمیکروناعمال محدودیت های جدید د

 1400دی  06دوشنبه  14:22 - وانا

 افزایش اُمیکرونتأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جدید در صورت 

 1400دی  06دوشنبه  14:26 - روزنامه کسب و کار

 تأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اُمیکرون

 1400دی  06دوشنبه  14:41 - خبرگزاری برنا
 وحیدی خبرداد:

https://www.barkhat.news/social/164059428329/interior-minister-emphasizes-new-restrictions-in-case-of-increase-in-emicron
http://www.tccim.ir/news/FullStory.aspx?nid=71442
http://tabeshekosar.ir/vdchwznz623niwd.tft2.html
https://www.rouydad24.ir/fa/news/292351/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%8F%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86
https://www.55online.news/fa/tiny/news-234489
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=26234
https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/171227/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86
http://www.dana.ir/News/1795465.html
https://sedayiran.com/fa/news/269944/%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-197/593693-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://snn.ir/fa/news/986094/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%8F%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86
https://bazarnews.ir/fa/news/100534/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%8F%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86
https://vananews.com/fa/news/446374/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%8F%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86
https://kasbokarnews.ir/1400/10/06/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C/
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1279015
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 حتمال اجرای محدودیت های جدید با افزایش اُمیکرونا

 1400دی  06دوشنبه  15:15 - کرج رسا

 تأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اُمیکرون

 1400دی  06دوشنبه  19:19 - روزنامه نوآوران

 وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اُمیکرون تأکید

 1400دی  06دوشنبه  19:24 - رکنا

 تأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اُمیکرون

 1400دی  06دوشنبه  20:21 - آخرین خبر

 وزیر کشور: در صورت افزایش اُمیکرون محدودیت های جدید اعمال می کنیم

 1400دی  02به سه شن 04:06 - مردم فردا

 تأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اُمیکرون

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 تعامل سازنده جهاد دانشگاهی با معاونت علمی در جهت حل مشکلات کشور

 1400دی  06دوشنبه  12:04 - ایسنا

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 

از جمله دانشگاه ها و پارك ها، مراکز رشد، مراکز، ناحیه ها و کارخانجات نوآوری مختلفی 

، یکی از نهادهای نوآور محسوب می شود و در این چهار دهه ای که از عمر این نهاد دانشگاهی جهادداریم و 

 می گذرد، فعالیت های خوب و شاخصی را انجام داده است

  سایت دیگر: 0

 1400دی  06دوشنبه  14:02 - دانا

 تعامل سازنده جهاد دانشگاهی با معاونت علمی در جهت حل مشکلات کشور

http://karajrasa.ir/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C/
http://www.noavaranonline.ir/fa/news/452645
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-95/755838-%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86
https://akharinkhabar.ir/social/8688911/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%8F%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.mardomefarda.ir/news/1998/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400100603861/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AD%D9%84
http://danakhabar.com/fa/news/1267280/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 وزیر کشور در جمع خبرنگاران:

 سویه اومیکرون، مجبوریم محدودیت های بیشتری را اعمال کنیمدرصورت رشد زیاد 

 1400دی  06دوشنبه  11:59 - ایلنا

 نمایشگاهبه گزارش خبرنگار ایلنا، سردار احمد وحیدی وزیر کشور در حاشیه حضور در 

در جمع خبرنگاران با اشاره به انتشار سویه  دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای 

سرعت انتشار سوریه جدید محدودیت هایی اومیکرون در ایران عنوان کرد: فعلاً با توجه به 

 پیش بینی شده و رفت و آمدهای خارجی کنترل شده و محدودتر شده است

  سایت دیگر: ۳0

 1400دی  06دوشنبه  12:20 - انتخاب

 وزیر کشور: درصورت رشد زیاد سویه اومیکرون، مجبوریم محدودیت های بیشتری را اعمال کنیم

 1400دی  06دوشنبه  12:26 - جهت پرس

 محدودیت های کرونایی جدید اعمال می شود؟

 1400دی  06دوشنبه  12:44 - عصر ایران

 تأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اُمیکرون

 1400دی  06دوشنبه  12:50 - گفتارنو

 درصورت رشد زیاد سویه اومیکرون، مجبوریم محدودیت های بیشتری را اعمال کنیم

 1400دی  06دوشنبه  14:11 - تیتر نیوز

 روناعمال محدودیت های بیشتر با افزایش سویه امیک

 1400دی  06دوشنبه  14:11 - دنیای اقتصاد

 های جدید کرونایی خبر دادوزیر کشور از احتمال اعمال محدودیت 

 1400دی  06دوشنبه  14:14 - تیک

 وزیر کشور: درصورت رشد زیاد سویه اومیکرون، مجبوریم محدودیت های بیشتری را اعمال کنیم

 1400دی  06دوشنبه  14:15 - برترین ها

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1174938-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.entekhab.ir/fa/news/654138/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://jahatpress.ir/fa/news/49587
https://www.asriran.com/fa/news/819383/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%8F%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86
https://goftareno.ir/fa/news/43165/%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://titrnews.ir/fa/news/106583/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3828939-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://tik.ir/fa/news/370092/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1181186/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 اعمال محدودیت شدیدتر در صورت شیوع امیکرون

 1400دی  06دوشنبه  14:19 - خبرهای فوری

 احتمال بازگشت محدودیت های کرونایی وجود دارد/ وزیر کشور تایید کرد

 1400دی  06دوشنبه  14:20 - ۲0اقتصاد 

 اعمال محدودیت شدیدتر در صورت شیوع اومیکرون

 1400دی  06دوشنبه  14:24 - ه نیوزتاز

 اعمال محدودیت های جدید کرونایی در راه است

 1400دی  06دوشنبه  14:49 - (پایداری ملی )پدافند غیر عامل

 تأکید وزیر کشور بر اعمال محدودیت های جدید در صورت افزایش اُمیکرون

 1400دی  06دوشنبه  14:50 - بولتن نیوز

 ر کشور از احتمال اعمال محدودیت های جدید کرونایی خبر دادوزی

 1400دی  06دوشنبه  14:54 - اخبار روز یزد

 احتمال بازگشت محدودیت های کرونایی وجود دارد

 1400دی  06دوشنبه  14:52 - خبر خودرو

 اعمال محدودیت شدیدتر در صورت شیوع امیکرون

 1400دی  06دوشنبه  14:26 - و کارروزنامه کسب 

 وزیر کشور: درصورت رشد زیاد سویه اومیکرون، مجبوریم محدودیت های بیشتری را اعمال کنیم

 1400دی  06دوشنبه  14:48 - تدبیر و امید

 وزیر کشور: درصورت رشد زیاد سویه اومیکرون، مجبوریم محدودیت های بیشتری را اعمال کنیم

 1400دی  06دوشنبه  4:441 - سیمرغ

 اعمال محدودیت شدیدتر در صورت شیوع اُمیکرون

 1400دی  06دوشنبه  15:41 - فکر شهر

 وزیر کشور: درصورت رشد زیاد سویه اومیکرون، مجبوریم محدودیت های بیشتری را اعمال کنیم

 1400دی  06دوشنبه  15:42 - پول نیوز

 اعمال محدودیت شدیدتر در صورت شیوع اومیکرون

 1400دی  06دوشنبه  15:54 - پرسش

 تمال اعمال محدودیت های جدید کرونایی خبر دادوزیر کشور از اح

 1400دی  06دوشنبه  16:12 - اقتصاد آنلاین

 محدودیت ها تشدید می شود؟

 1400دی  06دوشنبه  16:42 - سلام نو

 جدید اعمال کنیم وزیر کشور: احتمالا مجبور شویم محدودیت های

https://khabar-fouri.com/social/203705/
https://eghtesaad24.ir/fa/news/141273/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86
https://www.tazenews.com/news/168350/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87/
http://paydarymelli.ir/fa/news/68183/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%8F%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86
https://www.bultannews.com/fa/news/757553/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://yazdnews.com/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88/
http://khabarkhodro.com/fa/news/642911/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86
https://kasbokarnews.ir/1400/10/06/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88/
http://tadbirvaomid.ir/fa/news/335330/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://seemorgh.com/news/society/463647-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86/
https://www.fekrshahr.ir/node/103357
https://www.poolnews.ir/fa/news/367660/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86
http://porcesh.ir/fa/content/39929/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-30/593755-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.salameno.com/news/55320414/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  06دوشنبه  16:52 - آنلاین۵۵

 آیا محدودیت های جدیدی اعمال خواهد شد؟

 1400دی  06دوشنبه  12:42 - با مردم

 ا اعمال کنیمدرصورت رشد زیاد سویه اومیکرون، مجبوریم محدودیت های بیشتری ر

 1400دی  06دوشنبه  18:12 - دیار کارون

 اعمال محدودیت شدیدتر در صورت شیوع امیکرون

 1400دی  06دوشنبه  18:14 - خوزنا

 اعمال محدودیت شدیدتر در صورت شیوع امیکرون

 1400دی  06دوشنبه  19:01 - زهراز نیو

 احتمال بازگشت محدودیت های کرونایی وجود دارد

 1400دی  06دوشنبه  20:45 - ۲0خبر 

 در صورت شیوع اومیکرون محدودیت ها شدید می شود

 1400دی  02سه شنبه  01:40 - نلاینزندگی آ

 اعمال محدودیت شدیدتر در صورت شیوع اُمیکرون

 1400دی  02سه شنبه  10:26 - صبای سلامت

 ایی با افزایش سویه امیکرون بیشتر می شودمحدودیت های کرون

 

 وزیر کشور: از دستاوردهای جهاد دانشگاهی حداکثر استفاده را خواهیم کرد

 1400دی  06دوشنبه  11:52 - ایسنا

بزرگ توانمندی ها و  نمایشگاهبه گزارش ایسنا، احمد وحیدی وزیر کشور با حضور در 

با داشتن دو دانشگاه و  دانشگاهی جهاداظهار کرد:  1400 دانشگاهی جهاددستاوردهای 

 تعداد قابل توجهی پارك علمی و مرکز رشد سهم خوبی در تولید علم ایفا می کند

  ت دیگر:سای ۲

 1400دی  06دوشنبه  12:59 - دانا

 اهیم کردوزیر کشور: از دستاوردهای جهاد دانشگاهی حداکثر استفاده را خو

https://www.55online.news/fa/tiny/news-234530
https://baamardom.ir/191751/%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C/
http://www.deyarkaroon.ir/view-68191-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86.html
http://www.khoozna.ir/view-125683-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86.html
https://haraznews.com/308050/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88/
https://www.24-news.ir/news/87422/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://zendegionline.ir/articles/women_life/women-society/266048
https://sabayesalamat.ir/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25af%25db%258c%25d8%25aa%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b2%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4-%25d8%25b3%25d9%2588%25db%258c%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2585
https://www.isna.ir/news/1400100603854/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://danakhabar.com/fa/news/1267279/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  06دوشنبه  16:42 - روزنامه بازار کار
 وزیر کشور:

 از دستاوردهای جهاد دانشگاهی حداکثر استفاده را خواهیم کرد

 

 نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی: وزیر نفت در بازدید از

 تومانی برای هر نفر 0۵11لیتر بنزین  0۵بنزین گران نمی شود/اختصاص 

 1400دی  06دوشنبه  11:48 - ایسنا

های تخصصی از غرفه  نمایشگاهصبح امروز با حضور در محل  به گزارش ایسنا، جواد اوجی

 مرتبط با صنعت نفت و گاز بازدید کرد دانشگاهی جهادهای توانمندی 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  06دوشنبه  11:44 - فصل تجارت

 بازدید وزیر نفت از نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی

 1400دی  06دوشنبه  11:46 - رویداد ایران

 هیبازدید وزیر نفت از نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگا

 1400دی  06دوشنبه  11:46 - فصل اقتصاد

 بازدید وزیر نفت از نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی

 1400 دی 06دوشنبه  11:42 - آرمان اقتصادی

 بازدید وزیر نفت از نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی

 1400دی  06دوشنبه  14:42 - ناطقان

 ن گران می شود؟بنزی

 1400دی  06دوشنبه  14:45 - بازار مشترک

 بنزین گران نمی شود

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350371/%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400100603831/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/543725/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://ruydadiran.com/104577-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C.html
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/745273/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://armaneghtesadi.com/689467/1400/10/06/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C/
http://nateghan.ir/fa/news/297523/%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://baazaarmoshtarak.ir/news/id/25974/%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

پایه وزارتخانه های کشور و نفت از نمایشگاه دستاوردهای جهاد بازدید مقامات بلند

 دانشگاهی + فیلم

 1400دی  06دوشنبه  11:42 - ایکنا

به گزارش ایکنا، احمد وحیدی، وزیر کشور؛ جواد اوجی، وزیر نفت؛ حمیدرضا گلپایگانی، 

وشنبه مشاور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و هیئت همراه صبح امروز، د

توانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهششم دی ماه با حضور در بوستان گفت وگو از 

 بازید کردند 1400 جهاددانشگاهی

  سایت دیگر: 0

 1400دی  06دوشنبه  15:09 - شانا

 ز نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهیبازدید وزیر نفت ا

 

 سال آینده 0هزار بشکه ای تولید نفت از آزادگان جنوبی تا  ۵1افزایش ظرفیت 

 1400دی  06دوشنبه  11:40 - ایرنا

 با حضور دانشگاهی جهادش خبرنگار اقتصادی ایرنا، امروز )دوشنبه( وزارت نفت و به گزار

 دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهجواد اوجی وزیر نفت در حاشیه 

 سه تفاهم نامه بومی سازی و یک ابلاغ قرارداد امضا کردند

  سایت دیگر: ۷

 1400دی  06دوشنبه  11:42 - فصل تجارت

 سال آینده 4هزار بشکه ای تولید نفت از آزادگان جنوبی تا  50افزایش ظرفیت 

https://iqna.ir/fa/news/4023865/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.shana.ir/photo/450949/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84592093/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DB%B4
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/543715/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-50-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-4-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  06دوشنبه  11:49 - فصل اقتصاد

 سال آینده 4هزار بشکه ای تولید نفت از آزادگان جنوبی تا  50افزایش ظرفیت 

 1400دی  06دوشنبه  12:02 - اقتصادگردان

 ل آیندهسا 4هزار بشکه ای تولید نفت از آزادگان جنوبی تا  50افزایش ظرفیت 

 1400دی  06دوشنبه  12:40 - رسقم پ

 سال آینده 4هزار بشکه ای تولید نفت از آزادگان جنوبی تا  50افزایش ظرفیت 

 1400دی  06دوشنبه  12:44 - آخرین خبر

 سال آینده 4هزار بشکه ای تولید نفت از آزادگان جنوبی تا  50افزایش ظرفیت 

 1400دی  06دوشنبه  14:44 - سرزمین ارتباطات

 سال آینده 4هزار بشکه ای تولید نفت از آزادگان جنوبی تا  50افزایش ظرفیت 

 1400دی  02نبه سه ش 02:56 - بازار آریا

 سال آینده اقتصاد ایران 4هزار بشکه ای تولید نفت از آزادگان جنوبی تا  50افزایش ظرفیت 

 

 امضای چهار تفاهم نامه و یک قرارداد همکاری بین جهاددانشگاهی و مجموعه وزارت نفت

 1400دی  06دوشنبه  11:29 - دانا

به گزارش خبرگزاری دانا جواد اوجی وزیر نفت و معاونان و مدیران این وزارتخانه با حضور 

 دانشگاهی جهاداز نزدیک با توانمندی های  دانشگاهی جهاددستاوردهای  هنمایشگادر 

 قرار گرفتند

  سایت دیگر: 9

 1400دی  06دوشنبه  14:21 - ایسنا
 /1400/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 امضای چهار تفاهم نامه و یک قراردادهمکاری بین جهاددانشگاهی و مجموعه وزارت نفت

 1400دی  06دوشنبه  14:25 - رویداد ایران

 امضای چهار تفاهم نامه و یک قراردادهمکاری بین جهاددانشگاهی و مجموعه وزارت نفت

 1400دی  06دوشنبه  14:28 - برخط نیوز

https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/745277/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-50-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-4-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
http://eghtesadgardan.ir/fa/news/185930/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
http://qumpress.ir/fa/news/360374/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://akharinkhabar.ir/money/8686997/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
https://www.newsday.ir/NSite/FullStory/?Serv=3227&SGr=5360&Id=258145
https://www.bazarearya.ir/Fa/News/665608/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-50-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-4-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
http://danakhabar.com/fa/news/1267277/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400100603991/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87
https://ruydadiran.com/104633-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA.html
https://www.barkhat.news/technology/164059902243/signing-four-memoranda-of-understanding-and-a-cooperation-agreement-between-jihad-daneshgahi-and-the-ministry-of-oil
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 مجموعه وزارت نفتامضای چهار تفاهم نامه و یک قراردادهمکاری بین جهاددانشگاهی و 

 1400دی  06دوشنبه  14:42 - آرمان اقتصادی

 امضای چهار تفاهم نامه و یک قراردادهمکاری بین جهاددانشگاهی و مجموعه وزارت نفت

 1400دی  06دوشنبه  14:45 - فصل تجارت

 امضای چهار تفاهم نامه و یک قراردادهمکاری بین جهاددانشگاهی و مجموعه وزارت نفت

 0014دی  06دوشنبه  14:08 - جهان اقتصاد

 تفاهم نامه بین جهاددانشگاهی و مجموعه وزارت نفت انجام شد 4

 1400دی  06دوشنبه  14:12 - روزنامه بازار کار
 1400نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 امضای چهار تفاهم نامه و یک قراردادهمکاری بین جهاددانشگاهی و مجموعه وزارت نفت

 1400دی  06دوشنبه  14:45 - نفتون

 امضای چهار تفاهم نامه و یک قراردادهمکاری بین جهاددانشگاهی و مجموعه وزارت نفت

 1400دی  06دوشنبه  22:49 - سیمای انرژی

 رت نفتامضای چهار تفاهم نامه و یک قراردادهمکاری میان جهاددانشگاهی و وزا

 

 تفاهم نامه و قرارداد امضا کردند 0وزارت نفت و جهاد دانشگاهی 

 1400دی  06دوشنبه  11:29 - شانا

قراردادها امروز )دوشنبه، ششم  به گزارش خبرنگار شانا، این تفاهم نامه های همکاری و

به امضای رئیس  دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهدی ماه( در حاشیه 

 و شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران رسید دانشگاهی جهاد

  سایت دیگر: 0۳

 1400دی  06دوشنبه  12:02 - تحلیل بازار

 تفاهم نامه و قرارداد امضا کردند 4وزارت نفت و جهاد دانشگاهی 

 1400دی  06دوشنبه  12:20 - میزان

 تفاهم نامه و قرارداد امضا کردند 4وزارت نفت و جهاد دانشگاهی 

https://armaneghtesadi.com/689527/1400/10/06/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7/
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/543770/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA
https://jahaneghtesad.com/4-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%88/
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350375/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA
http://naftoun.ir/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA
http://www.simayeenergy.ir/fa/news/18224/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA
https://www.shana.ir/news/450937/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B4-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.tahlilbazaar.com/news/126135/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B4-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.mizanonline.com/fa/news/784779/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B4-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  06دوشنبه  12:44 - خبرگزاری فارس

 تفاهم نامه و قرارداد امضا کردند 4رت نفت و جهاد دانشگاهی وزا

 1400دی  06دوشنبه  12:52 - برخط نیوز

 ود نداردبرنامه ای برای افزایش قیمت بنزین وج

 1400دی  06دوشنبه  12:52 - فصل اقتصاد

 تفاهم نامه و قرارداد امضا کردند 4وزارت نفت و جهاد دانشگاهی 

 1400دی  06دوشنبه  14:02 - ایسنا
 وزیر نفت در بازدید از نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی:

 تومانی برای هر نفر 1500لیتر بنزین  15بنزین گران نمی شود/اختصاص 

 1400دی  06دوشنبه  14:02 - ادکارآفرینان اقتص

 تفاهم نامه و قرارداد امضا کردند 4وزارت نفت و جهاد دانشگاهی 

 1400دی  06دوشنبه  14:12 - نبض نفت

 تفاهم نامه و قرارداد امضا کردند 4نشگاهی وزارت نفت و جهاد دا

 1400دی  06دوشنبه  14:42 - شرکت ملی نفت ایران

 تفاهم نامه و قرارداد امضا کردند 4شرکت ملی نفت و جهاد دانشگاهی 

 1400دی  06دوشنبه  14:02 - عصر پرس

 فاهم نامه و قرارداد بین وزارت نفت و جهاد دانشگاهیت 4امضا 

 1400دی  06دوشنبه  14:10 - ایران اکونومیست

 رداد امضا کردندتفاهم نامه و قرا 4وزارت نفت و جهاد دانشگاهی 

 1400دی  06دوشنبه  14:42 - وزارت نفت

 تفاهم نامه و قرارداد امضا کردند 4وزارت نفت و جهاد دانشگاهی 

 1400دی  06دوشنبه  15:02 - دولت

 تفاهم نامه و قرارداد امضا کردند 4وزارت نفت و جهاد دانشگاهی 

 1400دی  06دوشنبه  15:09 - ایران خبر

 بنزین گران نمی شود

 1400دی  06دوشنبه  15:41 - صنعت نیوز

 نامه و قرارداد امضا کردند تفاهم 4وزارت نفت و جهاد دانشگاهی 

 1400دی  06دوشنبه  15:42 - دانا

 تفاهم نامه و قرارداد امضا کردند 4وزارت نفت و جهاد دانشگاهی 

 1400دی  06دوشنبه  15:49 - صنعت کار

 و قرارداد امضا کردندتفاهم نامه  4وزارت نفت و جهاد دانشگاهی 

https://farsnews.ir/news/14001006000268/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B4-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.barkhat.news/technology/164059675485/there-is-no-plan-to-increase-the-price-of-gasoline
https://www.fasleqtesad.com/Fa/News/745311/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-4-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400100603831/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://karafarinaneeghtesad.ir/News/SingleNews?Id=41191
http://nabznaft.ir/fa/news/42104/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B4-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.nioc.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=13dbb005-0b55-4982-adc2-ffd5ab60fa55&LayoutID=42d83f5a-1974-482c-a418-74ce0155cfa2&CategoryID=40295507-1e70-49ec-af82-e5eeba6870bc
http://asrpress.ir/fa/news/27774/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DB%B4-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://iraneconomist.com/fa/news/399635/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B4-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.mop.ir/portal/home/?news/32165/36406/399629/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B4-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://dolat.ir/detail/376771
https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/171238/%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://sanatnews.ir/detail.asp?lang_id=1&id=247045
http://www.dana.ir/News/1795543.html
https://www.sanatkaar.ir/83511/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B4-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  06دوشنبه  16:04 - جهاد دانشگاهی کشور

 اددانشگاهی و مجموعه وزارت نفتتفاهم نامه و یک قرارداد بین جه 4امضای 

 

 اوجی:

 وزارت نفت در استفاده از توانمندی های داخلی عزم جدی دارد

 1400دی  06دوشنبه  11:21 - خبرگزاری صدا و سیما

دستاورد های  نمایشگاهر خبرگزاری صدا و سیما ؛ همزمان با بازدید آقای جواد اوجی از به گزارش خبرنگا

و شرکت های فرعی وزارت نفت امضا  دانشگاهی جهادقرار است سه یادداشت تفاهم میان  دانشگاهی جهاد

 شود

  سایت دیگر: 0

 1400دی  06دوشنبه  11:46 - تحلیل بازار

 وزارت نفت در استفاده از توانمندی های داخلی عزم جدی دارد

 

 بازدید وزیر کشور از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  06دوشنبه  11:06 - ایسنا

که در مرکز  دانشگاهی جهادبزرگ توانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهبه گزارش ایسنا، 

نمایشگاهی بوستان گفت وگوی تهران در حال برگزاری است، صبح امروز میزبان احمد 

 زیر کشور بودوحیدی و

http://hmd.acecr.ac.ir/fa/news/39544/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DB%B3-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA
https://www.iribnews.ir/fa/news/3317593/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.tahlilbazaar.com/news/126129/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400100603781/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

  سایت دیگر: ۳

 0014دی  06دوشنبه  11:14 - برخط نیوز

 حضور وزیر کشور در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  06 دوشنبه 11:40 - آریا

 حضور وزیر کشور در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  06دوشنبه  12:58 - شبستان

 بازدید وزیر کشور از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 

 از روایت یک رویش رونمایی

 1400دی  06دوشنبه  11:02 - ایبنا

)ایبنا(، آئین رونمایی از کتاب روایت یک رویش ، عصر  به گزارش خبرگزاری کتاب ایران

 جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهدر حاشیه  1400یکشنبه پنجم دی ماه 

، علی منتظری؛ رئیس جهاددانشگاهیبا حضور حمیدرضا طیبی؛ رئیس  دانشگاهی

، عبدالحسین دانشگاهی ادجه، جمال رحیمیان؛ معاون فرهنگی دانشگاهی جهادپژوهشکده علوم بهداشتی 

؛ و ناصر ملایی جهاددانشگاهیشاهوردی؛ رئیس پژوهشگاه رویان، حامد علی اکبرزاده؛ رئیس سازمان انتشارات 

 نویسنده کتاب، برگزار شد

 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد 

 دانشگاهی بازدید کرد

https://www.barkhat.news/political/164059088023/the-presence-of-the-minister-of-interior-in-the-exhibition-of-the-capabilities-and-achievements-of-the-university-jihad
http://www.aryanews.com/News/20211227114002499/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://shabestan.ir/detail/News/1131237
https://www.ibna.ir/fa/report/316268/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  06دوشنبه  10:46 - پول نیوز

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی ، مهندس 

بازدید  دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاورد های  نمایشگاهعلی اوسط اکبری مقدم از 

 استان گیلان حضور پیدا کرد انشگاهید جهادکرده و در غرفه 

  سایت دیگر: 09

 1400دی  06دوشنبه  10:49 - آوای رشت

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی بازدید کرد

 1400دی  06دوشنبه  10:50 - خبرگزاری برنا

 بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  06دوشنبه  10:52 - شعاع مشرق

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی بازدید کرد

 1400دی  06دوشنبه  11:16 - ایده آل خبر

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی بازدید کرد

 1400دی  06دوشنبه  11:26 - ازگیل ابر

 بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  06دوشنبه  11:22 - گیلانستان
 در پی انتشار خبرهایی در فضای مجازی؛

 های جهاد دانشگاهی بازدید کردمدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاورد

 1400دی  06دوشنبه  11:42 - شما نیوز

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی بازدید کرد

 1400دی  06دوشنبه  12:44 - خبر آنلاین

 وردهای جهاد دانشگاهی بازدید کردمدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستا

 1400دی  06دوشنبه  12:54 - اکونا پرس

 ی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی بازدید کردمدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزل

 1400دی  06دوشنبه  14:42 - رصد اقتصادی

 انمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهیبازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه تو

 1400دی  06دوشنبه  14:42 - پایگاه خبری مناطق آزاد اقتصادی

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی بازدید کرد

 1400دی  06نبه دوش 14:52 - عصر کاسپین

https://www.poolnews.ir/fa/news/367614/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://avayerasht.com/?p=78255
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1278830
http://shoaemashregh.ir/?p=131764
http://idealkhabar.ir/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85/
https://gilebraz.ir/1400/10/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B2-4/
http://www.gilanestan.ir/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85/
https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-1003525
https://www.khabaronline.ir/news/1586699/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://www.econapress.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-9/78315-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.rasadeghtesadi.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-78/24715-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://freena.ir/detail/63156/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://asrecaspian.ir/1400/10/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85/
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی بازدید کرد

 1400دی  06دوشنبه  14:46 - اقتصاد آینده

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی بازدید کرد

 1400دی  06دوشنبه  15:49 - روزنامه نوآوران

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی بازدید کرد

 1400دی  06دوشنبه  15:50 - ایلنا

 بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  06دوشنبه  16:45 - ۲0اقتصاد 

 قه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاورد های جهاد دانشگاهی بازدید کردمدیرعامل سازمان منط

 1400دی  06دوشنبه  18:48 - ندای گیلان

 بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  06دوشنبه  22:12 - ایسنا

 بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  02سه شنبه  09:02 - ی رشتم

 بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 

 جدی: جهاد دانشگاهی می تواند در استفاده از تولیدات داخلی اعتماد سازی کند

 1400دی  06دوشنبه  10:41 - ایسنا

 جهاددانشگاهیبزرگ توانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهعلی جدی در حاشیه بازدید از 

که در مرکز نمایشگاهی بوستان گفت وگوی تهران در حال برگزاری است، در گفت  1400

 جهادسال گذشته اظهار کرد: عملکرد  41طی  دانشگاهی جهاددرباره عملکرد  وگو با ایسنا

 از بدو تاسیس تاکنون بسیار خوب بوده است و این نهاد روی موضوعات خوبی دست گذاشتند دانشگاهی

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  06دوشنبه  10:46 - برخط نیوز

 جدی: جهاد دانشگاهی می تواند در استفاده از تولیدات داخلی اعتماد سازی کند

http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/323361/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2
http://www.noavaranonline.ir/fa/news/452635
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-106/1175030-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://eghtesaad24.ir/fa/news/141325/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.nedayegilan.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B2-2/
https://www.isna.ir/news/1400100604307/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C
http://mirasht.ir/?p=22646
https://www.isna.ir/news/1400100603756/%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://www.barkhat.news/political/164058914522/serious-university-jihad-can-build-trust-in-the-use-of-domestic-products
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 1400دی  06دوشنبه  11:05 - اطلاع نیوز

 جدی: جهاد دانشگاهی می تواند در استفاده از تولیدات داخلی اعتماد سازی کند

 1400دی  06دوشنبه  11:10 - فکر شهر

 جدی: جهاد دانشگاهی می تواند در استفاده از تولیدات داخلی اعتماد سازی کند

 1400دی  06دوشنبه  11:19 - اکو بورس

 جدی: جهاد دانشگاهی می تواند در استفاده از تولیدات داخلی اعتماد سازی کند

 1400دی  06دوشنبه  11:45 - دانا

 جدی: جهاد دانشگاهی می تواند در استفاده از تولیدات داخلی اعتماد سازی کند

 1400دی  06دوشنبه  12:08 - قدس آنلاین
 جدی:

 جهاد دانشگاهی می تواند در استفاده از تولیدات داخلی اعتماد سازی کند

 1400دی  06دوشنبه  14:12 - روزنامه بازار کار
 جدی:

 جهاد دانشگاهی می تواند در استفاده از تولیدات داخلی اعتماد سازی کند

 1400دی  06دوشنبه  18:48 - جهاد دانشگاهی کشور

 جهاد دانشگاهی می تواند در استفاده از تولیدات داخلی اعتماد سازی کند

 

 علمی و جهاد دانشگاهیصنایع خلاق نقطه اشتراک مهم معاونت 

 1400دی  06دوشنبه  10:49 - سینا

به گفته مدیر کل نوآوری و کسب و کار نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، توسعه صنایع خلاق با 

همکاری مشترك معاونت علمی و فناوری ریاست رویکرد کسب و کارهای خانگی و فناوری های نرم نقطه 

 است دانشگاهی جهادجمهوری با 

https://www.etelanews.com/fa/news/256118/%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1
https://www.fekrshahr.ir/node/103322
http://ecobourse.ir/18973/%D8%AC%D8%AF%DB%8C:-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://danakhabar.com/fa/news/1267271/%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://qudsonline.ir/news/782138/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350372/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/39555/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://sinapress.ir/news/126554
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 مشکل ما تولید فناوری نیست بلکه فروش فناوری است

 1400دی  06دوشنبه  10:49 - سینا

ن طوسی، مشکل ما تولید فناوری نیست بلکه فروش خواجه نصیرالدی جهاددانشگاهیبه گفته رییس سازمان 

 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

 1400دی  06دوشنبه  09:20 - خبرگزاری صدا و سیما

تهران،  دانشگاهی جهادبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان 

تهران از آغاز  دانشگاهی جهادمدیر گروه پژوهشی فرآورده های بیولوژیک دامی سازمان 

یماری ویبریوزیس برای ماهی سی باس خبر داد و گفت: تحقیقات تست مزرعه واکسن ب

برای تولید این واکسن در گروه پژوهشی فرآورده های بیولوژیک دامی انجام و سپس نمونه برای آزمایش مزرعه 

 تولید شد

  سایت دیگر: 0۲

 1400دی  06دوشنبه  09:28 - برخط نیوز

 تولید واکسن بر علیه بیماری ویبریوزیس ماهی )سی باس( در سازمان جهاد دانشگاهی تهران

 1400دی  06دوشنبه  09:44 - ایسنا
 /1400/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 تولید واکسن بیماری ویبریوزیس ماهی سی باس در سازمان جهاد دانشگاهی تهران

 1400دی  06دوشنبه  10:11 - باشگاه خبرنگاران

https://sinapress.ir/news/126569
https://www.iribnews.ir/fa/news/3317412/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/164058456237/production-of-vaccine-against-fish-vibriosis-c-bus-in-tehran-university-jihad-organization
https://www.isna.ir/news/1400100603643/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.yjc.news/fa/news/8011857/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C
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 تولید واکسن علیه بیماری ویبریوزیس ماهی

 1400دی  06دوشنبه  10:49 - اکو بورس

 تولید واکسن بیماری ویبریوزیس ماهی سی باس در سازمان جهاد دانشگاهی تهران

 1400دی  06دوشنبه  10:59 - مهرصبا

 تولید واکسن علیه بیماری ویبریوزیس ماهی

 1400دی  06دوشنبه  11:02 - دانا

 بیماری ویبریوزیس ماهی سی باس در سازمان جهاد دانشگاهی تهران تولید واکسن علیه

 1400دی  06دوشنبه  12:42 - میستایران اکونو
 1400نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 تولید واکسن بیماری ویبریوزیس ماهی سی باس در سازمان جهاد دانشگاهی تهران

 1400دی  06دوشنبه  12:42 - روزنامه بازار کار

 تولید واکسن بیماری ویبریوزیس ماهی سی باس در سازمان جهاد دانشگاهی تهران

 1400دی  06دوشنبه  14:48 - ایرنا

 تولید واکسن بیماری ویبریوزیس ماهی سی باس در جهاد دانشگاهی تهران

 1400دی  06دوشنبه  15:44 - بیان ما

 س ماهیتولید واکسن علیه بیماری ویبریوزی

 1400دی  06دوشنبه  24:05 - شفا آنلاین

 تولید واکسن علیه بیماری ویبریوزیس ماهی

 1400دی  02سه شنبه  08:44 - جهاد دانشگاهی کشور

 تولید واکسن علیه بیماری ویبریوزیس ماهی سی باس در سازمان جهاد دانشگاهی تهران

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 ی و تقدیر می شونداهداکنندگان برتر نمونه های زیستی معرف

 1400دی  06دوشنبه  02:49 - ایسنا

http://ecobourse.ir/18960/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://mehre-saba.ir/iran-world/92183/
http://danakhabar.com/fa/news/1267251/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://iraneconomist.com/fa/news/399606/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350373/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84592355/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.bayanema.ir/news/92976/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://shafaonline.ir/fa/news/296254/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://teh.acecr.ac.ir/fa/news/39582/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400100603562/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

دکتر رضا آذربایجانی، معاون علمی و فنی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته 

سنا با اشاره به حضور این مرکز در )غرفه کشاورزی و در گفت وگو با ای دانشگاهی جهادبه 

گفت: عمدتاً براساس  دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهمنابع طبیعی( 

 شرکت کرده ایم نمایشگاهکاربردهایی که در حوزه های مختلف کشاورزی و پزشکی وجود دارد، در دو بخش 

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  06دوشنبه  02:52 - برخط نیوز

 اهداکنندگان برتر نمونه های زیستی معرفی و تقدیر می شوند

 1400دی  06دوشنبه  08:42 - دانا

 اهداکنندگان برتر نمونه های زیستی معرفی و تقدیر می شوند

 1400دی  06شنبه دو 10:49 - اکو بورس

 اهداکنندگان برتر نمونه های زیستی معرفی و تقدیر می شوند

 

 نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی آغاز به کار کرد

 1400دی  06دوشنبه  02:12 - جهاد دانشگاهی کشور

ها و دستاوردهای   توانمندی نمایشگاهالملل ستفا،   به گزارش روابط عمومی و امور بین

صبح امروز با حضور آقای دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای  دانشگاهی جهاد

 در بوستان گفتگو تهران افتتاح شد دانشگاهی جهاداسلامی و آقای دکتر طیبی، رئیس 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  06دوشنبه  09:16 - خبرگزاری دفاع مقدس

 گاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهیتصاویر/ افتتاح نمایش

https://www.barkhat.news/technology/164057880364/top-donors-of-biological-samples-are-introduced-and-praised
http://danakhabar.com/fa/news/1267174/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
http://ecobourse.ir/18959/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
http://satfa.acecr.ac.ir/fa/news/39489/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://defapress.ir/fa/news/496834/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 حاشیه نگاری روز نخست نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  06دوشنبه  06:52 - ایسنا

بنرهای راهنما از بزرگراه چمران و خیابان های اطراف، شما را به سمت محلبرگزاری 

 هدایت می کردند دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاه

  سایت دیگر: 0

 1400دی  06دوشنبه  08:41 - دانا

 اه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهیحاشیه نگاری روز نخست نمایشگ

 

 تحول اقتصادی در گرو اصلاح ساختار ناکارآمد اجرایی است اقتصاد ایران

 1400دی  05یکشنبه  19:42 - بازار آریا

دی ماه( در جریان بازدید  5سانی شبکه خبر، محمدباقر قالیباف ظهر امروز )یکشنبه به گزارش پایگاه اطلاع ر

اظهار داشت: بازدید امروز از این جنبه اهمیت داشت که بحث علمی  دانشگاهی جهاددستاورد های  نمایشگاهاز 

زه های مختلف و فناورانه نقش زیادی در آن ایفا می کرد و نشان داد می توانیم به متخصصان داخلی در حو

 اعتماد و تکیه کنیم

  سایت دیگر: 0

 1400دی  05یکشنبه  22:42 - روزنامه جوان آنلاین

https://www.isna.ir/news/1400100603547/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://danakhabar.com/fa/news/1267172/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.bazarearya.ir/Fa/News/665413/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.javanonline.ir/fa/news/1073763/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 رئیس مجلس شورای اسلامی:
 تحول اقتصادی در گرو اصلاح ساختار ناکارآمد اجرایی است

 

 در قاب قلم دوربین 0011دی  ۵مهمترین تصاویر خبری 

 1400دی  05یکشنبه  19:29 - شبکه خبر

تلکام، معارفه رئیس مرکز وکلای قوه  نمایشگاه، دانشگاهی جهادتوانمندی های  نمایشگاهتصاویر خبری از 

ی، نشست بررسی وضعیت آلودگی هوا، نشست مدیریت بحران زلزله، افتتاح قضائیه، جلسه مجلس شورای اسلام

مناطق طرح های نفت خیز جنوب، حراج اموال تملیکی و برخی عکس های خبری دیگر را در بسته قلم دوربین 

 مشاهده کنید 1400دی  5

 

 افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی با حضور دکتر قالیباف

 1400دی  05یکشنبه  18:44 - خانه ملت

دستاوردهای  نمایشگاهدی ماه در جریان بازدید از  5مدباقر قالیباف امروز یکشنبه دکتر مح

اظهار داشت: بازدید امروز از این جنبه اهمیت داشت که بحث علمی و  دانشگاهی جهاد

فناورانه نقش زیادی در آن ایفا می کرد و نشان داد می توانیم به متخصصان داخلی در 

 یه کنیمحوزه های مختلف اعتماد و تک

 

https://www.irinn.ir/fa/news/833108/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%DB%B5-%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86
https://www.icana.ir/Fa/News-Picture/491627/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 وزرای نفت و ارشاد از نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی بازدید می کنند

 1400دی  05یکشنبه  18:29 - کشورجهاد دانشگاهی 

، دکتر جواد اوجی وزیر نفت و محمدمهدی جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

دستاوردهای  نمایشگاهاسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی فردا، ششم دی ماه از 

 بازدید می کنند جهاددانشگاهی

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  05یکشنبه  24:02 - روزنامه بازار کار
 دوشنبه ششم دیماه؛

 شگاهی بازدید می کنندوزرای نفت و ارشاد از نمایشگاه دستاوردهای جهاددان

 1400دی  06وشنبه د 09:42 - خبرگزاری دانشجو

 وزرای نفت و ارشاد امروز از نمایشگاه دستاورد های جهاد دانشگاهی بازدید می کنند

 

 بازدید رئیس مجلس از غرفه دستاوردهای جهاددانشگاهی بوشهر

 1400دی  05یکشنبه  18:24 - ایسنا

دانش فنی تولید بچه ماهی "استان بوشهر با ارائه دو طرح فناورانه ملی  جهاددانشگاهی

از جمله جلبک، روتیفر و آرتیمیا در بخش آبزیان و  "تولید غذای آبزیان"و  "سی باس

 جهاددستاوردهای  نمایشگاهو حوزه نفت و گاز در  "آموزش و مشاغل خانگی"حوزه 

 حضور دارد 1400 دانشگاهی

  سایت دیگر: 0

 1400دی  05یکشنبه  18:52 - باشگاه خبرنگاران

 بازدید رئیس مجلس از غرفه دستاورد های جهاددانشگاهی بوشهر

 1400دی  06دوشنبه  09:41 - خبرگزاری دانشجو

 بازدید رئیس مجلس از غرفه دستاوردهای جهاد دانشگاهی بوشهر

http://acecr.ac.ir/fa/news/39483/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350361/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/985991/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400100503401/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://www.yjc.news/fa/news/8011396/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://snn.ir/fa/news/985980/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  06دوشنبه  15:59 - ایران خبر

 1400تصاویر / دومین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 1400دی  11شنبه  12:48 - جهاد دانشگاهی کشور

 بازدید عضو هیات رییسه مجلس از نمایشگاه توانمندی و دستاوردهای جهاددانشگاهی

 

 0011نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  |فیلم 

 1400دی  05یکشنبه  18:02 - ایکنا

 کد ویدیو 

 دانلود ... فیلم اصلی ... خبرنگار و تدوینگر: زینب غفوریان ... تصویربردار: حامد عبدلی ... انتهای پیام

 

 افتخار ملی یک نمایشگاه؛ صدها

 1400دی  05یکشنبه  18:01 - ایکنا

 1400 جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهخبرنگار ایکنا،  به گزارش

امروز یک شنبه پنجم دی ماه با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، 

و سیدمحمدجواد شوشتری، رئیس حوزه  جهاددانشگاهیسیدحمیدرضا طیبی، رئیس 

 ز به کار کردریاست مجلس شورای اسلامی در بوستان گفت وگو آغا

https://www.irankhabar.ir/fa/doc/gallery/171250/2/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
http://acecr.ac.ir/fa/news/40013/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/4023749/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%7C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-1400
https://iqna.ir/fa/news/4023752/%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 نماینده مجلس خبرگان: جهاد دانشگاهی باید شدیداً مورد حمایت حاکمیت باشد

 1400دی  05یکشنبه  12:52 - ایسنا

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین عسگر دیرباز نماینده مردم استان آذربایجان 

 گاهنمایشغربی در مجلس خبرگان رهبری و رئیس کنونی دانشگاه قم در حاشیه بازدید از 

که در مرکز نمایشگاهی بوستان  1400 جهاددانشگاهیبزرگ توانمندی ها و دستاوردهای 

زار با شور و نشاط و نظم بسیار خوبی برگ نمایشگاهبرگزاری است با بیان اینکه این  گفت وگوی تهران در حال

به عنوان نهادی که مورد انقلاب  دانشگاهی جهادبهره مند شدم ، اظهار کرد:  نمایشگاهشده است و من از این 

ی مختلف علم اسلامی است تاکنون عملکرد بسیار خوبی داشته است؛ این نهاد که به تدریج به عرصه های

فناوری فرهنگی و قرآنی ورود پیدا کرده، گام های خوبی برداشته است و ان شاءالله در آینده نیز جزو نهادهای 

 تاثیرگذار کشور باشد

  سایت دیگر: 0

 1400دی  05یکشنبه  18:12 - عصر خبر

 نماینده مجلس خبرگان: جهاد دانشگاهی باید شدیداً مورد حمایت حاکمیت باشد

 1400دی  05یکشنبه  18:12 - آقای خبر

 کمیت باشدنماینده مجلس خبرگان: جهاد دانشگاهی باید شدیداً مورد حمایت حا

 1400دی  05یکشنبه  19:41 - جهاد دانشگاهی کشور

 جهاددانشگاهی نهاد تاثیرگذار کشور/ این نهاد باید تقویت شود

 1400دی  05یکشنبه  21:42 - دانا

 نماینده مجلس خبرگان: جهاد دانشگاهی باید شدیداً مورد حمایت حاکمیت باشد

 

 نمایی شدکیک فراسودمند عناب رو

https://www.isna.ir/news/1400100503392/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA
http://www.asrkhabar.com/fa/news/198948/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://aghayekhabar.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C/
http://hmd.acecr.ac.ir/fa/news/39488/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://danakhabar.com/fa/news/1267153/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  05به یکشن 12:49 - جهاد دانشگاهی کشور

، مراسم رونمایی از کیک فراسودمند عناب )حاوی جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

آرد و شیره عناب( امروز، پنجم دی ماه با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس 

 نمایشگاهو طالبیان مدیرعامل شرکت نان قدس رضوی در محل برگزاری  جهاددانشگاهی

 واقع در بوستان گفتگوی تهران برگزار شد جهاددانشگاهیی توانمندی ها و دستاوردها

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  06دوشنبه  12:44 - ایسنا
 صورت گرفت؛ 1400در نخستین روز نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی 

 رونمایی از محصول مشترك پژوهشکده علوم و فناوری موادغذایی جهاددانشگاهی و شرکت نان قدس رضوی

 1400دی  06دوشنبه  14:12 - ایکنا

 لوم و فناوری موادغذایی جهاددانشگاهی و شرکت نان قدس رضویرونمایی از محصول مشترك پژوهشکده ع

 

 کتاب روایت یک رویش رونمایی شد

 1400دی  05یکشنبه  12:42 - ایکنا

به گزارش خبرنگار ایکنا؛ آئین رونمایی از کتاب روایت یک رویش دربردارنده گفتارهایی 

درباره زیست جهادی مرحوم سعید کاظمی آشتیانی؛ بنیانگذار پژوهشگاه رویان، امروز 

توانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهروز از  دی ماه در نخستین 5یکشنبه 

، جمال رحیمیان، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، با حضور سیدحمیدرضا طیبی، رئیس جهاددانشگاهی

و علی منتظری، رئیس  جهاددانشگاهی، عبدالحسن شاهوردی، رئیس پژوهشکده رویان جهاددانشگاهی

 ایشگاهی بوستان گفت وگو برگزار شددر مجتمع نم جهاددانشگاهیپژوهشکد علوم بهداشتی 

 

http://acecr.ac.ir/fa/news/39481/%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400100603909/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/4023953/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/4023743/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 0011افتتاح نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 1400دی  05یکشنبه  12:26 - برخط نیوز

 منبع : خبرگزاری ایسنا

 

 بازدید رئیس مجلس از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی -فیلم 

 1400دی  05یکشنبه  12:14 - برخط نیوز

 دانلود ویدیو ... منبع : خبرگزاری ایسنا

  سایت دیگر: 0

 1400دی  05یکشنبه  12:24 - ایسنا

 1400افتتاح نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 

 بازدید رئیس مجلس از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهیویدئو / 

 1400دی  05یکشنبه  12:14 - ایسنا

 تصویربردار و تدوینگر: جواد علیزاده

  یگر:سایت د 0

 1400دی  05یکشنبه  18:11 - آقای خبر

 ویدئو / بازدید رئیس مجلس از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی

https://www.barkhat.news/technology/164052678788/inauguration-of-the-exhibition-of-the-achievements-of-the-university-jihad-1400
https://www.barkhat.news/video/164052618474/film-the-speaker-of-the-parliament-visits-the-exhibition-of-the-achievements-of-the-university-jihad
https://www.isna.ir/photo/1400100503373/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://www.isna.ir/news/1400100503367/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://aghayekhabar.ir/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA/
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   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

دو تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 

 منعقد شد

 1400دی  05یکشنبه  12:02 - جهاد دانشگاهی کشور

ظام جمهوری ، در جهت تحقق اهداف متعالی نجهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 جهاددانشگاهیاسلامی ایران و با توجه به ضرورت توسعه همکاری ها تفاهم نامه همکاری 

دی ماه بین دکتر بابک نگاهداری  5و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی امروز 

 منعقد شد جهاددانشگاهیرییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دکتر حمیدرضا طیبی رییس 

  یگر:سایت د ۷

 1400دی  05یکشنبه  24:12 - ار کارروزنامه باز
 ؛1400در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی 

 دو تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منعقد شد

 1400دی  06دوشنبه  14:42 - ایرنا

 امضای تفاهم نامه همکاری بین مرکز پژوهش های مجلس و جهاد دانشگاهی

 1400دی  06دوشنبه  14:42 - رویداد ایران

 امضای تفاهم نامه همکاری بین مرکز پژوهش های مجلس و جهاد دانشگاهی

 1400دی  06دوشنبه  14:41 - نصیر نیوز

 امضای تفاهم نامه همکاری بین مرکز پژوهش های مجلس و جهاد دانشگاهی

 1400دی  06دوشنبه  15:00 - شبستان

 امضای تفاهم نامه همکاری بین مرکز پژوهش های مجلس و جهاد دانشگاهی

 1400دی  06دوشنبه  15:42 - خبرگزاری برنا

 همکاری بین مرکز پژوهش های مجلس و جهاد دانشگاهی امضای تفاهم نامه

 1400دی  06دوشنبه  16:41 - خانه ملت

 ی مجلس و جهاد دانشگاهیامضای تفاهم نامه همکاری بین مرکز پژوهش ها

http://acecr.ac.ir/fa/news/39480/%D8%AF%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350364/%D8%AF%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84592356/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://ruydadiran.com/104637-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C.html
https://www.nasirnews.ir/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87/
http://shabestan.ir/detail/News/1131361
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1279058
https://www.icana.ir/Fa/News/491688/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 رییس جهاد دانشگاهی: در برنامه هفتم توسعه کشور به توان داخلی توجه شود

 1400دی  05یکشنبه  12:02 - ایرنا

به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، حمیدرضا طیبی روز یکشنبه در حاشیه آیین 

که با حضور محمدباقر  ''دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاه''افتتاح 

قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، افزود: تولید پیشرفته ترین فناوری ها 

 ان شده است اما استفاده از این فناوری ها بسیار سخت استدر ایران برای ما آس

 

 همکاری مرکز پژوهش های مجلس و مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی

 1400دی  05به یکشن 16:52 - ایکنا

توانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهبه گزارش ایکنا، در اولین روز از برگزاری 

موافقت نامه همکاری مشترك بین مرکز پژوهش های مجلس  1400 جهاددانشگاهی

به امضای فاطمه عظیم زاده، رئیس  جهاددانشگاهیشورای اسلامی و مرکز اطلاعات علمی 

و علی فرهادی، معاون پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی مرکز پژوهش  انشگاهیجهاددمرکز اطلاعات علمی 

 های مجلس شورای اسلامی رسید

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

https://www.irna.ir/news/84591366/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87
https://iqna.ir/fa/news/4023725/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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 رونمایی از یک محصول پژوهشکده علوم و فناوری موادغذایی

 1400دی  05یکشنبه  16:50 - ایسنا

محصول مشترك آستان قدس  "کیک عناب"به گزارش ایسنا، طی مراسمی عصر امروز از 

 رونمایی شد دانشگاهی جهادرضوی و 

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  05یکشنبه  16:54 - برخط نیوز

 رونمایی از یک محصول پژوهشکده علوم و فناوری موادغذایی

 1400دی  05یکشنبه  12:42 - اناد

 رونمایی از یک محصول پژوهشکده علوم و فناوری موادغذایی

 1400دی  06دوشنبه  09:54 - اگرو فود نیوز

 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

 1400دی  05یکشنبه  16:40 - خانه ملت

 5به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، دکتر محمدباقر قالیباف ظهر امروز )یکشنبه 

داشت: بازدید اظهار  دانشگاهی جهاددستاوردهای  نمایشگاهدی ماه( در جریان بازدید از 

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

  سایت دیگر: ۲۲

 1400دی  05یکشنبه  12:05 - صدا و سیما خبرگزاری

https://www.isna.ir/news/1400100503342/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/164052481033/unveiling-of-a-product-of-the-food-science-and-technology-research-institute
http://danakhabar.com/fa/news/1267125/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://agrofoodnews.com/%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88/
https://www.icana.ir/Fa/News/491590/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3317063/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 تحول اقتصادی در گرو اصلاح ساختار ناکارآمد اجرایی

 1400دی  05یکشنبه  12:46 - خبرگزاری فارس

 قالیباف: تحول اقتصادی در گرو اصلاح ساختار ناکارآمد اجرایی است

 1400دی  05یکشنبه  12:42 - خبرگزاری تسنیم

 ول اقتصادی در گرو اصلاح ساختار ناکارآمد اجرایی استقالیباف: تح

 1400دی  05یکشنبه  12:48 - تحلیل بازار

 اداره کشور باید مسئله محور باشد |ساختار ناکارامد اجرایی است تحول اقتصادی در گرو اصلاح

 1400 دی 05یکشنبه  12:41 - برخط نیوز

 قالیباف: تحول اقتصادی وابسته به اصلاح ساختار ناکارآمد اجرایی است

 1400دی  05یکشنبه  12:50 - خبرگزاری دفاع مقدس
 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

 1400دی  05یکشنبه  12:51 - الف

 شرط تحول اقتصادی از نظر قالیباف

 1400دی  05یکشنبه  18:02 - ایسکانیوز

 قالیباف: سرمایه گذاری به سمت نهادهای غیردولتی هدایت شود

 1400دی  05یکشنبه  18:02 - پرسون

 تحول اقتصادی در گرو اصلاح ساختار ناکارآمد اجرایی است

 1400دی  05یکشنبه  18:02 - کارآفرینان اقتصاد

 قالیباف: تحول اقتصادی در گرو اصلاح ساختار ناکارآمد اجرایی است

 1400 دی 05یکشنبه  18:08 - پایگاه خبری گسترش

 قیمت خودرو

 1400دی  05یکشنبه  18:12 - پایگاه خبری نوید تهران
 قالیباف در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی:

 اداره کشور باید مسئله محور باشد

 1400دی  05یکشنبه  18:20 - اقتصاد آنلاین

 سرمایه گذاری به سمت نهادهای غیردولتی هدایت شود

 1400دی  05یکشنبه  18:26 - افکار نیوز
 رئیس مجلس:

 تحول اقتصادی در گرو اصلاح ساختار ناکارآمد اجرایی است

 1400دی  05یکشنبه  18:29 - خبرنامه دانشجویان ایران

https://farsnews.ir/news/14001005000681/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/10/05/2632909/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tahlilbazaar.com/news/126018/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.barkhat.news/political/164052774346/qalibaf-economic-transformation-depends-on-reforming-the-inefficient-executive-structure
https://defapress.ir/fa/news/496753/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
http://www.alef.ir/news/4001005107.html
https://www.iscanews.ir/news/1123375/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://purson.ir/fa/content/377442/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://karafarinaneeghtesad.ir/News/SingleNews?Id=40862
https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-228743
http://navidetehran.ir/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF/
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-120/593460-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1098521-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://iusnews.ir/fa/news-details/418794/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 تحول اقتصادی در گرو اصلاح ساختار ناکارآمد اجرایی است

 1400دی  05یکشنبه  18:42 - ۲0سراج
 قالیباف:
 اقتصادی در گرو اصلاح ساختار ناکارآمد اجرایی است تحول

 1400دی  05یکشنبه  18:45 - بولتن نیوز

 ر ناکارآمد اجرایی استقالیباف: تحول اقتصادی در گرو اصلاح ساختا

 1400دی  05یکشنبه  19:01 - شبکه خبر

 تحول اقتصادی در گرو اصلاح ساختار ناکارآمد اجرایی است

 1400دی  05یکشنبه  19:18 - ایلنا
 قالیباف در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی:

 تحول اقتصادی در گرو اصلاح ساختار ناکارامد اجرایی است/ اداره کشور باید مسئله محور باشد

 1400دی  06دوشنبه  12:04 - مجلس شورای اسلامی
 اهی:قالیباف در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگ

 تحول اقتصادی در گرو اصلاح ساختار ناکارامد اجرایی است/ اداره کشور باید مسئله محور باشد

 1400دی  06دوشنبه  15:22 - موج رسا

 استتحول اقتصادی در گرو اصلاح ساختار ناکارآمد اجرایی 

 1400دی  06دوشنبه  20:46 - مشرق نیوز

 تاکید قالیباف بر لزوم تسریع در تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران پروانه ای

 

 /0011وانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی /نمایشگاه ت

 رونمایی از کتاب روایت یک رویش

 1400دی  05یکشنبه  16:29 - ایسنا

به گزارش ایسنا، کتاب روایت یک رویش به قلم ناصر ملائی )از همکاران خبرگزاری 

توانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهدانشجویان ایران، ایسنا( عصر امروز و در حاشیه 

 رونمایی شد دانشگاهی جهاد

https://seraj24.ir/fa/news-details/212872/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
https://www.bultannews.com/fa/news/757457/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irinn.ir/fa/news/833107/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1174711-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://www.parliran.ir/majles/fa/Content/articles-6739/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
http://www.mojerasa.ir/khabar/24729/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-
https://www.mashreghnews.ir/news/1318890/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2
https://www.isna.ir/news/1400100503326/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

  ر:سایت دیگ ۳

 1400دی  05یکشنبه  16:42 - برخط نیوز

 رونمایی از کتاب روایت یک رویش

 1400دی  05یکشنبه  24:12 - روزنامه بازار کار
 در اولین روز نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی انجام شد؛

 رونمایی از کتاب روایت یک رویش

 1400دی  06دوشنبه  16:04 - ی کشورجهاد دانشگاه

 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

 1400دی  05یکشنبه  16:22 - جهاد دانشگاهی کشور

توانمندی ها و  نمایشگاه، مراسم افتتاح جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

دی ماه با حضور دکتر محمدباقر قالیباف و دکتر  5امروز  جهاددانشگاهیهای دستاورد

برگزار شد و رییس مجلس شورای اسلامی پس از  جهاددانشگاهیحمیدرضا طیبی رییس 

ضمن قدردانی از تلاش های جهادگران این نهاد بیان کرد: از  جهاددانشگاهیدستاوردهای  نمایشگاهبازدید از 

 می توان به بحث علمی و فن آورانه بودن آن در حوزه های مختلف اشاره کرد یشگاهنماویژگی های مهم 

 

 جهاد دانشگاهی باید پیشران تحول در بخش های مختلف باشد

 1400دی  05یکشنبه  16:22 - دانا

https://www.barkhat.news/technology/164052354833/unveiling-of-the-book-narration-of-a-growth
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350363/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4
http://hmd.acecr.ac.ir/fa/news/39546/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4
http://acecr.ac.ir/fa/news/39478/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://danakhabar.com/fa/news/1267118/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 دستاوردهای نمایشگاهبرگزاری دانا رییس مجلس شورای اسلامی عصر امروز در جریان بازدید از به گزارش خ

را یکی از جلوه های توانمندی  نمایشگاه، این دانشگاهی جهادبا تقدیر از خدمات انجام شده در  دانشگاهی جهاد

 دکلات کشور را حل کرمتخصصین داخلی برشمرد و افزود با تکیه بر نیروهای متخصص داخلی می توان مش

 

 افتتاح نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی توسط رئیس مجلس

 1400دی  05یکشنبه  16:14 - خبرگزاری صدا و سیما

... 

 

 جهاددانشگاهی می تواند بسیاری از مأموریت های فناورانه و فرهنگی کشور را بر عهده گیرد

 1400دی  05یکشنبه  15:46 - ایکنا

 5، امروز یکشنبه جهاددانشگاهیبه گزارش خبرنگار ایکنا، سیدحمیدرضا طیبی، رئیس 

که در  جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهدی ماه در مراسم افتتاحیه 

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

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  05یکشنبه  20:44 - جهاد دانشگاهی کشور

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

https://www.iribnews.ir/fa/news/3316966/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://iqna.ir/fa/news/4023638/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
http://acecr.ac.ir/fa/news/39479/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  06دوشنبه  10:44 - شورای عالی انقلاب فرهنگی
 دکتر طیبی مطرح کرد:

 هاد دانشگاهی برای برعهده گرفتن ماموریت های بسیار کلان علمی و فناورانهتوانایی ج

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 آغاز همکاری مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و مرکز پژوهش های مجلس

 1400دی  05یکشنبه  15:45 - ایسنا

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 

موانع فرارو در عرصه فعالیت های کاری و استفاده از ظرفیت های مشترك در  چالش ها و

حوزه اطلاع رسانی و ایجاد بانک های اطلاعاتی، تفاهم نامه همکاری مشترك بین مرکز پژوهش های مجلس 

 ( منعقد شدDTD) دانشگاهی جهادشورای اسلامی و مرکز اطلاعات علمی 

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  05یکشنبه  15:42 - برخط نیوز

 نشگاهی و مرکز پژوهش های مجلسشروع همکاری مرکز اطلاعات علمی جهاد دا

 1400دی  05یکشنبه  24:02 - روزنامه بازار کار
 شیه نخستین روز از برگزاری نمایشگاهدر حا

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

 

 با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 0011نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

https://sccr.ir/News/19271/1/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.isna.ir/news/1400100503289/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/164052092156/start-of-cooperation-between-the-scientific-information-center-of-the-university-jihad-and-the-parliamentary-research-center
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350362/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF


 

 

 

 

224 

ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  05یکشنبه  15:44 - رادیو ایران

های توانمندی ها و دستاورد نمایشگاهبه گزارش شبکه رادیویی ایران، ابوالقاسم رییسی سخنگوی سخنگوی 

در برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران گفت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری،  1400 جهاددانشگاهی

 به عنوان نهاد برخاسته از انقلاب دانشگاهی جهادزدایی ها نامگذاری شده است،  سال تولید، پشتیبانی ها، مانع

 اسلامی از هر امکان، فرصت و ابزاری برای تحقق تاکیدات رهبر معظم انقلاب، استفاده می کند

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 هی و مرکز پژوهش های مجلسامضای تفاهم نامه همکاری میان جهاد دانشگا

 1400دی  05یکشنبه  15:44 - ایسنا

نمندی ها و دستاوردهای توا نمایشگاهبه گزارش ایسنا، همزمان با نخستین روز برگزاری 

، تفاهم نامه همکاری مشترك میان مرکز پژوهش های مجلس 1400 دانشگاهی جهاد

به امضای دکتر بابک نگاه داری، رییس مرکز پژوهش  دانشگاهی جهادشورای اسلامی و 

 رسید دانشگاهی جهادهای مجلس و دکتر حمیدرضا طیبی، رییس 

  سایت دیگر: ۵

 1400دی  05یکشنبه  15:45 - برخط نیوز

 لسامضای تفاهم نامه همکاری میان جهاد دانشگاهی و مرکز پژوهش های مج

 1400دی  05یکشنبه  16:02 - روزنامه بازار کار
 1400نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 امضای تفاهم نامه همکاری میان جهاد دانشگاهی و مرکز پژوهش های مجلس

 1400دی  05یکشنبه  16:02 - دانا
 همزمان با برگزاری نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی صورت گرفت؛

 امضای تفاهم نامه همکاری میان جهاد دانشگاهی و مرکز پژوهش های مجلس

 1400دی  05یکشنبه  16:09 - ایران خبر

 امضای تفاهم نامه همکاری میان جهاد دانشگاهی و مرکز پژوهش های مجلس

http://www.radioiran.ir/NewsDetails?m=017110&n=964031
https://www.isna.ir/news/1400100503273/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://www.barkhat.news/technology/164052018379/signing-a-memorandum-of-cooperation-between-the-university-jihad-and-the-parliamentary-research-center
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350357/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://danakhabar.com/fa/news/1267116/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/171150/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  05یکشنبه  16:46 - ایکنا

 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

 1400دی  05یکشنبه  15:42 - دانا

در افتتاحیه  دانشگاهی جهادیس به گزارش خبرگزاری دانا، دکتر حمیدرضا طیبی رئ

که به منظور معرفی و  1400 دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاه

آشنایی بیشتر مدیران اجرایی و صنایع بزرگ با توانمندی های این نهاد برپا شده، ضمن 

 دم می گویمبیان این مطلب اظهار کرد: به تمامی افرادی که در این مراسم حضور دارند، خیر مق

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  05یکشنبه  16:22 - روزنامه بازار کار
 1400تاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی طیبی در مراسم افت

 جهاد دانشگاهی پیشتاز در عرصه توسعه فرهنگی، فناوری، آموزش و مهارت است

 1400دی  05یکشنبه  16:54 - ی تسنیمخبرگزار

 طیبی: جهاددانشگاهی نهادی پیشتاز در آموزش و مهارت آموزی است

 1400دی  11شنبه  02:52 - ایسنا
 /1400شگاهی /نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دان

 آغاز جهادی علمی در نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 

https://iqna.ir/fa/news/4023730/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://danakhabar.com/fa/news/1267114/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B7%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350359/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C--%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/10/05/2632885/%D8%B7%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400101107182/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 کتاب روایت یک رویش، گفتارهایی درباره زیست جهادی دکتر کاظمی آشتیانی

 1400دی  05یکشنبه  15:22 - دانا

 از کتاب دانشگاهی جهاددستاوردهای  نمایشگاهبه گزارش خبرگزاری دانا در نخستین روز 

روایت یک رویش گفتارهایی درباره زیست جهادی دکتر کاظمی آشتیانی رییس فقید 

 موسسه رویان رونمایی شد

  سایت دیگر: 0

 1400دی  12یکشنبه  12:15 - جهاد دانشگاهی کشور

 مجازی خلق ارزش از دانش برگزار می شود-نشست حضوری

 

 قالیباف مطرح کرد:

 توجه به سرمایه گذاری در توسعه علمی در برنامه هفتم توسعه

 1400دی  05یکشنبه  15:10 - خبرگزاری مهر

توانمندی ها  نمایشگاهبه گزارش خبرنگار مهر ، محمد باقر قالیباف پیش از ظهر امروز از 

 در محل بوستان گفتگو بازدید کرد دانشگاهی جهادو دستاوردهای 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  05یکشنبه  15:29 - شفقنا

 رییس مجلس: نقدینگی لجام گسیخته ای داریم

 1400دی  05یکشنبه  16:19 - ایران خبر

 توجه به سرمایه گذاری در توسعه علمی در برنامه هفتم توسعه

 1400دی  05یکشنبه  20:54 - قدس آنلاین
 قالیباف مطرح کرد:

 توجه به سرمایه گذاری در توسعه علمی در برنامه هفتم توسعه

http://danakhabar.com/fa/news/1267112/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://acecr.ac.ir/fa/news/40122/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5384631/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.shafaqna.com/news/1286189/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B3%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85/
https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/171166/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85
http://qudsonline.ir/news/782098/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  06دوشنبه  02:44 - هشدار نیوز

 توجه به سرمایه گذاری در توسعه علمی در برنامه هفتم توسعه

 

 جهاددانشگاهی مسئله محور و براساس اولویت های کشور است پروژه های

 1400دی  05یکشنبه  15:01 - ایکنا

یکنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز، پنجم به گزارش خبرنگار ا

را افتتاح و از بخش های  جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهدی ماه، 

 مختلف آن بازدید کرد

  سایت دیگر: 0

 1400دی  05یکشنبه  19:02 - ۲0سراج
 محمدباقر قالیباف:

 پروژه های جهاددانشگاهی مسئله محور و براساس اولویت های کشور است

 

 فناورانه بودن ویژگی مهم دستاورد های جهاد دانشگاهی است

 1400دی  05یکشنبه  14:55 - باشگاه خبرنگاران

توانمندی ها  نمایشگاهدی(  5به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، ظهر امروز یک شنبه )

لیباف رئیس مجلس، حمیدرضا طیبی با حضور محمدباقر قا جهاددانشگاهیو دستاورد های 

در حال برگزاری  دانشگاهی جهادکشور و جمعی دیگر از مسئولان  دانشگاهی جهادرئیس 

 است

http://www.hoshdarnews.ir/405194/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.html
https://iqna.ir/fa/news/4023635/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://seraj24.ir/fa/news-details/212870/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
https://www.yjc.news/fa/news/8011203/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  05کشنبه ی 15:29 - ایرنا

 قالیباف: جهاد دانشگاهی باید پیشران تحول در بخش های مختلف باشد

 1400دی  05یکشنبه  15:42 - رویداد ایران

 اهی باید پیشران تحول در بخش های مختلف باشدقالیباف: جهاد دانشگ

 1400دی  05یکشنبه  16:20 - نصیر نیوز

 قالیباف: جهاد دانشگاهی باید پیشران تحول در بخش های مختلف باشد

 1400دی  05یکشنبه  16:54 - خبرگزاری برنا
 لس شورای اسلامیرییس مج

 جهاد دانشگاهی باید پیشران تحول در بخش های مختلف باشد

 

 افتتاحیه نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی

 1400دی  05شنبه یک 14:52 - ایکنا

... 

 

 0011بازدید قالیباف از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی 

 1400دی  05یکشنبه  14:46 - ایکنا

به گزارش خبرنگار ایکنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز یک شنبه 

توانمندی  نمایشگاهضمن افتتاح  جهاددانشگاهیپنجم دی ماه با حضور در جمع جهادگران 

 بازدید کرد نمایشگاهتلف این از بخش های مخ 1400 جهاددانشگاهیها و دستاوردهای 

https://www.irna.ir/news/84590625/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://ruydadiran.com/104363-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81--%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.html
https://www.nasirnews.ir/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88/
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1278640
https://iqna.ir/fa/news/4023675/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/4023693/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

 قالیباف:

 نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی نماد اطمینان به نیروی داخلی است

 1400دی  05یکشنبه  14:46 - ایسنا

توانمندی ها و  نمایشگاهه گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جریان بازدید خود از ب

در محل بوستان گفت وگو گفت: وظیفه دارم از عزیزانمان  دانشگاهی جهاددستاوردهای 

تشکر کنم و به آنها خداقوت می گویم؛ در بازدید امروز یکی از ویژگی  دانشگاهی جهاددر 

 اورانه بودن حوزه های مختلفی بود که مشاهده کردیمهای مهم بحث علمی و فن

  سایت دیگر: 0۵

 1400دی  05یکشنبه  14:49 - برخط نیوز

 وعده قالیباف برای توجه به سرمایه گذاری در حوزه توسعه علمی در برنامه هفتم

 1400دی  05یکشنبه  15:26 - آخرین خبر

 وعده قالیباف برای توجه به سرمایه گذاری در حوزه توسعه علمی برنامه هفتم توسعه

 1400دی  05یکشنبه  15:22 - نسیم خبر

 وعده قالیباف برای توجه به سرمایه گذاری در حوزه توسعه علمی در برنامه هفتم

 1400دی  05یکشنبه  15:42 - دانا

 وعده قالیباف برای توجه به سرمایه گذاری در حوزه توسعه علمی در برنامه هفتم

 1400دی  05یکشنبه  15:42 - با اقتصاد

 به بخش خصوصی سوق دهیمقالیباف: باید مکانیزم سرمایه گذاری را 

 1400دی  05یکشنبه  15:45 - دانا
 قالیباف:

 سرمایه گذاری در حوزه توسعه علم در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار می گیرد

 1400دی  05یکشنبه  15:49 - اعتدال

 وعده قالیباف برای توجه به سرمایه گذاری در حوزه توسعه علمی در برنامه هفتم

 1400دی  05یکشنبه  15:52 - ملیت

https://www.isna.ir/news/1400100503199/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1
https://www.barkhat.news/political/164051683949/qalibaf-promises-to-pay-attention-to-investment-in-the-field-of-scientific-development-in-the-seventh-plan
https://akharinkhabar.ir/politics/8683152/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
http://www.nasimnews.com/fa/Details21779.aspx
http://danakhabar.com/fa/news/1267113/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85
https://www.baeghtesad.com/fa/tiny/news-121825
http://www.dana.ir/News/1795237.html
https://etedaal.ir/fa/news/258572/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85
http://meliyat.com/fa/news/358539/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 وعده قالیباف برای توجه به سرمایه گذاری در حوزه توسعه علمی در برنامه هفتم

 1400دی  05یکشنبه  15:52 - صدای ایران

 قالیباف: نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردها نمادی است که می شود با اطمینان به نیروی داخلی اتکا کرد

 1400دی  05یکشنبه  16:12 - روزنامه بازار کار
ٰ  دکتر قالبیاف در مراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی  ٰ 

 دانشگاهی نماد اتکاء و اطمینان به نیروی داخلی است نمایشگاه دستاوردهای جهاد

 1400دی  05یکشنبه  16:12 - عصر خبر

 وعده قالیباف برای توجه به سرمایه گذاری در حوزه توسعه علمی در برنامه هفتم

 1400دی  05یکشنبه  12:44 - پارسینه

 قالیباف: نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی نماد اطمینان به نیروی داخلی است

 1400دی  05یکشنبه  19:05 - آفتاب نیوز

 وعده قالیباف برای توجه به سرمایه گذاری جهت تحول اقتصادی

 1400دی  05ه یکشنب 19:46 - شبکه اینترنتی آفتاب

 نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی نماد اطمینان به نیروی داخلی است

 1400دی  05یکشنبه  21:44 - صدای رشت

 نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی نماد اطمینان به نیروی داخلی است

 

 دقایقی پیش؛

 درئیس مجلس نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی را افتتاح کر

 1400دی  05یکشنبه  14:44 - خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای 

های بوستان گفت وگوی تهران،  نمایشگاهدر محل دائمی اسلامی دقایقی پیش با حضور 

را افتتاح  دانشگاهی جهادتوانمندی و دستاوردهای علمی، فرهنگی و پژوهشی  نمایشگاه

 کرد

https://sedayiran.com/fa/news/269907/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350358/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%A1-%D9%88--%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.asrkhabar.com/fa/news/198936/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85
https://www.parsine.com/fa/news/750099/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://aftabnews.ir/fa/news/745170/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://www.aftabir.com/news/view/10995/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://sedayerasht.ir/1400/10/05/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%D9%85/
https://www.icana.ir/Fa/News/491573/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 

 

 

 

241 

ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  05یکشنبه  14:04 - شبستان

 مایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی را افتتاح کردرئیس مجلس ن

 1400دی  05یکشنبه  14:14 - تریبون
 دقایقی پیش؛

 رئیس مجلس نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی را افتتاح کرد

 1400دی  05یکشنبه  14:15 - تحلیل بازار

 رئیس مجلس نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی را افتتاح کرد

 1400دی  05یکشنبه  14:15 - پانا

 رئیس مجلس نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی را افتتاح کرد

 1400دی  05یکشنبه  14:25 - میزان

 جلس نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی را افتتاح کردرئیس م

 1400دی  05یکشنبه  14:54 - خبرگزاری صدا و سیما

 د دانشگاهی را افتتاح کردقالیباف نمایشگاه توانمندی های جها

 1400دی  05یکشنبه  15:12 - پایگاه خبری گسترش

 قیمت خودرو

 1400دی  05یکشنبه  15:42 - دانا

 نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهیآغاز به کار 

 

 با حضور رئیس مجلس ؛

 نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی آغاز به کار کرد

 1400دی  05یکشنبه  14:41 - خبرگزاری مهر

امروز با  دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهبه گزارش خبرنگار مهر ، 

 جهادحضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حمیدرضا طیبی رئیس 

 بوستان گفتگو آغاز به کار کرد نمایشگاهدر محل  دانشگاهی

http://shabestan.ir/detail/News/1130917
https://www.iran3bn.com/fa/tiny/news-17398
https://www.tahlilbazaar.com/news/125957/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.pana.ir/news/1242382
https://www.mizanonline.com/fa/news/784553/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/3316754/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-228664
http://danakhabar.com/fa/news/1267109/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/5384447/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

  دیگر:سایت  ۲

 1400دی  05یکشنبه  22:18 - کیهان
 با حضور رئیس مجلس

 ار کردنمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی آغاز به ک

 1400دی  06دوشنبه  10:49 - مدیر اینفو

 آغاز به کار نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 

 /0011اوردهای جهاد دانشگاهی /نمایشگاه توانمندی ها و دست

 طیبی: ما نهادی پیشتاز در عرصه توسعه فرهنگی، فناوری، آموزش و مهارت هستیم

 1400دی  05نبه یکش 12:59 - ایسنا

 نمایشگاهدر افتتاحیه  دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا، دکتر حمیدرضا طیبی رئیس 

که به منظور معرفی و آشنایی بیشتر  1400 دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای 

مدیران اجرایی و صنایع بزرگ با توانمندی های این نهاد برپا شده، ضمن بیان این مطلب 

 : به تمامی افرادی که در این مراسم حضور دارند، خیر مقدم می گویماظهار کرد

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  05یکشنبه  14:00 - برخط نیوز

 افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی با حضور رییس مجلس

 1400 دی 05یکشنبه  16:12 - خبرگزاری برنا

 بازدید رییس مجلس از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  05یکشنبه  16:22 - خبرگزاری مهر

 گاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهیآیین افتتاحیه نمایش

 1400دی  05یکشنبه  16:44 - هشدار نیوز

 آیین افتتاحیه نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  05یکشنبه  18:14 - شبکه خبر

https://kayhan.ir/fa/news/233078/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.modirinfo.com/content/4/74667/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400100503041/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1
https://www.barkhat.news/technology/164051090437/inauguration-of-the-exhibition-of-the-capabilities-and-achievements-of-the-university-jihad-with-the-presence-of-the-speaker-of-the-parliament
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1278614
https://www.mehrnews.com/photo/5384689/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://www.hoshdarnews.ir/405184/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF.html
https://www.irinn.ir/fa/news/833102/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 بازگشایی نمایشگاه توانمندی ها و دستاورد های جهاد دانشگاهی

 1400دی  05یکشنبه  18:24 - ایرنا

 افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  05یکشنبه  19:42 - دانا

 طیبی: ما نهادی پیشتاز در عرصه توسعه فرهنگی، فناوری، آموزش و مهارت هستیم

 1400دی  02سه شنبه  14:14 - رجهاد دانشگاهی کشو

 حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در غرفه سازمان جهاد دانشگاهی تهران

 

 رئیس مجلس نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی را افتتاح کرد

 1400دی  05یکشنبه  12:54 - ایسنا

توانمندی ها و  نمایشگاهبه گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف دقایقی قبل در محل 

در بوستان گفت وگو حضور یافت و به همراه حمیدرضا  دانشگاهی جهاددستاوردهای 

 ا افتتاح و از غرفه های مختلف آن بازدید کردر نمایشگاهاین  دانشگاهی جهادطیبی رئیس 

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  05یکشنبه  14:00 - برخط نیوز

 رئیس مجلس نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی را افتتاح کرد

 1400دی  05یکشنبه  14:08 - روز پلاس

 رئیس مجلس نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی را افتتاح کرد

 1400دی  05یکشنبه  14:14 - پیام فوری

 رئیس مجلس نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی را افتتاح کرد

 1400دی  05یکشنبه  14:29 - سلام نو

 نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی توسط قالیباف افتتاح شد

 1400دی  05یکشنبه  14:41 - پارسینه

 را افتتاح کرد رئیس مجلس نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  05یکشنبه  14:58 - صدای ایران

https://www.irna.ir/photo/84591532/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://danakhabar.com/fa/news/1267126/%D8%B7%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
http://teh.acecr.ac.ir/fa/news/39667/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400100503030/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%A7
https://www.barkhat.news/political/164051088131/the-speaker-of-the-assembly-inaugurated-an-exhibition-of-the-capabilities-and-achievements-of-the-university-jihad
http://roozplus.com/fa/news/232286/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://payamefori.ir/133582/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7/
https://www.salameno.com/news/55320019/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81
https://www.parsine.com/fa/news/750044/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://sedayiran.com/fa/news/269904/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 های جهاد دانشگاهی توسط قالیبافافتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاورد

 1400دی  05یکشنبه  14:59 - اعتدال

 جلس نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی را افتتاح کردرئیس م

 1400دی  05یکشنبه  14:18 - ملیت

 رئیس مجلس نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی را افتتاح کرد

 

 ویدئو / آغاز به کار نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی

 1400دی  05به یکشن 12:44 - ایسنا

 تصویربردار: جواد علیزاده / تدوینگر: محمد جلایی

  سایت دیگر: 0

 4001دی  05یکشنبه  12:48 - برخط نیوز

 شروع به کار نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی -فیلم 

 

 /0011/نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 در بوستان گفتگو "ما می توانیم"مصادیق عینی 

 1400دی  05یکشنبه  12:21 - ایسنا

در دو سالن تهران و سالن گلستان مستقر  نمایشگاهبه گزارش ایسنا، غرفه های مختلف این 

هستند ... سالن گلستان نیز میزبان غرفه های خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، 

المللی قران )ایکنا(، خبرگزاری علم و فرهنگ )سیناپرس(، دانشگاه علم و خبرگزاری بین 

https://etedaal.ir/fa/news/258552/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://meliyat.com/fa/news/358525/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400100503005/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/164051010321/film-the-exhibition-of-the-achievements-of-the-university-jihad-begins
https://www.isna.ir/news/1400100502963/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

)مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان  دانشگاهی جهادفرهنگ، دانشگاه علم و هنر، سازمان دانشجویان 

 ایران، موسسه قرض الحسنه دانشجویان ایران، مرکز ملی گفت و گو، مناظره و آزاداندیشی دانشجویان ایران،

 هادجدانشجویی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی(، موسسات آموزش عالی، سازمان انتشارات -مرکز فرهنگی

، آموزش های تخصصی نوین و مهارت های پیشرفته، آموزش و کارآفرینی، سازمان قرآنی دانشگاهیان دانشگاهی

های نرم و صنایع فرهنگی، پارك علم  کشور، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا(، پارك علوم و فناوری

و فناوری البرز، پارك علم و فناوری کرمانشاه، تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان )مراکز رشد، مراکز 

 نوآوری و شتابدهی( است

  سایت دیگر: ۲

 1400دی  05یکشنبه  12:21 - برخط نیوز

 1400بررسی غرفه های نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 1400دی  02سه شنبه  14:02 - آریا

 1400بازدیدمدیرکل شیلات استان مازندران ازنمایشگاه توانمندی ها ودستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 

 آماده سازی نمایشگاه توانمندی های جهاددانشگاهی

 1400دی  04شنبه  24:12 - ایکنا

... 

 

 محصول و خدمت ۳۵1امیدآفرینی جهاد دانشگاهی با معرفی بیش از 

 1400دی  04شنبه  18:00 - ایکنا

https://www.barkhat.news/technology/164050863377/examining-the-booths-of-the-exhibition-of-the-capabilities-and-achievements-of-the-university-jihad-1400
http://www.aryanews.com/News/20211228122946032/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%8A%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%8A-1400
https://iqna.ir/fa/news/4023477/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/4023456/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-850-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

در گفت وگو با ایکنا، با اشاره به  ددانشگاهیجهاابوالقاسم رئیسی، مدیر کل روابط عمومی 

که فردا یک شنبه  1400 جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهافتتاح 

پنجم دی ماه با حضور محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در بوستان گفت 

ید؛ در سال تول نمایشگاهزاری این ، گفت: برگنمایشگاهوگو صورت می گیرد، در خصوص اهداف برگزاری این 

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 

 جهاددانشگاهینهاد 

 1400دی  04شنبه  16:22 - جهاد دانشگاهی کشور

خراسان رضوی، دکتر محمدعلی خلیلی  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی سازمان 

ایی فر، با بیان این مطلب ... افزود: از محصولات پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذ

ارائه می شوند، پرمیکس جایگزین  نمایشگاهخراسان رضوی که در این  جهاددانشگاهی

 چربی، رنگهای طبیعی خوراکی و کیک عناب می باشند

 

افتتاح می شود/روایتی از  0011نمایشگاه بزرگ توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی 

 نمای نزدیک با دستاوردهای این نهاد

 1400دی  04شنبه  16:16 - جهاد دانشگاهی کشور

، دکتر ابوالقاسم رئیسی مدیر کل روابط عمومی جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 1400 جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاه، در رابطه با شگاهیجهاددان

http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/39441/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://acecr.ac.ir/fa/news/39405/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

باهدف معرفی مهم ترین  1400 جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهو زمان افتتاح آن گفت: 

دانش دستاوردهای این نهاد در حوزه پژوهش و فناوری، فرهنگ، آموزش و کارآفرینی و تجاری سازی و اقتصاد

دی ماه( با شعار باور توان ملی، مدیریت جهادی، نوآوری و حضور دکتر محمد باقر قالیباف  5بنیان )یکشنبه 

 رییس مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسوولان کشوری در بوستان گفتگو افتتاح می شود

  سایت دیگر: 0

 1400دی  05یکشنبه  11:54 - روزنامه بازار کار
 با حضور دکتر قالییاف رییس مجلس شورای اسلامی؛

 افتتاح می شود 1400دستاوردهای جهاددانشگاهی  نمایشگاه بزرگ توانمندی ها و

 1400دی  05یکشنبه  14:02 - ایرنا

 آغاز بکار کرد 1400نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی 

 1400دی  05یکشنبه  14:54 - دانا
 با حضور رییس مجلس شورای اسلامی؛

افتتاح می شود/روایتی از نمای نزدیک با  1400زرگ توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی نمایشگاه ب

 دستاوردهای این نهاد

 1400دی  05یکشنبه  14:42 - شورای عالی انقلاب فرهنگی

 آغاز بکار کرد 1400نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی 

 

 رئیس سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی به ایبنا گفت؛

 تاریخ شفاهی جهاد دانشگاهی تدوین می شود

 1400دی  04شنبه  15:29 - ایبنا

در گفت و گو با خبرنگار  دانشگاهی جهادحامد علی اکبر زاده، رئیس سازمان انتشارات 

مایی از کتاب روایت یک رویش)تاریخ شفاهی خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا( ، درباره رون

دی ماه( به  5( بیان کرد: آئین رونمایی از کتاب روایت رویش یکشنبه)دانشگاهی جهاد

با حضور حمید رضا طیبی، رئیس  جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهمناسبت آغاز 

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350351/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84591111/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://danakhabar.com/fa/news/1267101/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://sccr.ir/News/19264/1/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-
https://www.ibna.ir/fa/shortint/316161/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

و عبدالحسن شاهوردی، رئیس پژوهشکده  جهاددانشگاهی، جمال رحیمیان، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی

 در مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو، برگزار می شود جهاددانشگاهیرویان 

 

 افتتاح می شود 0011فردا نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی 

 1400دی  04شنبه  14:05 - ایکنا

با حضور محمدباقر  جهاددانشگاهیتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهبه گزارش ایکنا، 

 جهاددانشگاهیقالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و سیدحمیدرضا طیبی، رئیس 

 افتتاح می شود

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  04شنبه  24:42 - ابنا

 برگزار می شود 1400مندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی نمایشگاه توان

 1400دی  04 شنبه 24:42 - خبرگزاری اهل بیت

 برگزار می شود 1400نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 1400دی  05یکشنبه  14:44 - روزنامه بازار کار
 دکتر قالبیاف رئیس مجلس شورای اسلامی؛با حضور 

 نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی افتتاح شد

 

 روایت یک رویش رونمایی می شود

 1400دی  04شنبه  12:01 - ایسنا

https://iqna.ir/fa/news/4023385/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-1400-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://fa.abna24.com/news/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D8%B1_1102655.html
https://fa.abna24.com/news/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D8%B1_1102655.html
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350356/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400100402097/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

، این مراسم دانشگاهی جهادبه گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان انتشارات 

 جهاد با حضور حمیدرضا طیبی، رئیس 16تا  14دی ماه( از ساعت  5فردا )یکشنبه، 

و عبدالحسن شاهوردی،  جهاددانشگاهی، جمال رحیمیان، معاون فرهنگی دانشگاهی

 در مجتمع نمایشگاهی بوستان گفت وگو برگزار خواهد شد جهاددانشگاهیرییس پژوهشکده رویان 

  سایت دیگر: ۳

 1400دی  04شنبه  12:04 - برخط نیوز

 )روایت یک رویش( رونمایی می شود

 1400دی  04شنبه  14:56 - ایکنا

 روایت یک رویش رونمایی می شود

 1400دی  05یکشنبه  09:44 - ایبنا

 روایت یک رویش رونمایی می شود

 

 جهاد دانشگاهی بهترین محل حل علمی چالش های کشور است

 1400دی  02پنجشنبه  11:12 - جهاد دانشگاهی کشور

آذربایجان غربی حجت الاسلام ذکر در این دیدار  جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

 دانشگاهی جهاداظهار کرد: در جلسات مختلف حسب شناختی که از موفقیت های 

آذربایجان غربی و روحیه جوانان مومن، متعهد و جهادی این مرز و بوم در آن نهاد سراغ 

 را بعنوان یک مرکز نوآور و ایده آفرین معرفی و ارجاع داده ام دانشگاهی ادجهدارم 

 

 0011روایت تحقق پیشرفت دانش بنیان در نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی 

https://www.barkhat.news/art/16404210698/narration-of-a-growth-is-unveiled
https://iqna.ir/fa/news/4023412/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ibna.ir/fa/naghli/316189/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://agh.acecr.ac.ir/fa/news/39397/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AD%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400دی  01چهارشنبه  21:42 - ایسنا

به نوعی اعلام آمادگی به مدیران حوزه های مختلف اجرایی  نمایشگاهبه گزارش ایسنا، این 

به عنوان نهادی فرابخشی و یک بازوی دانش بنیان و  جهاددانشگاهیدر دولت است که 

افت مأموریت در حل معضلات و مسائل کشور نقش آفرینی مناسبی فناور می تواند با دری

 ایفا کند

  سایت دیگر: 0

 1400دی  01چهارشنبه  24:00 - دانا

 1400روایت تحقق پیشرفت دانش بنیان در نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی 

 

 0011نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی |تیزر 

 1400آذر  40سه شنبه  12:12 - ایکنا

 کد ویدیو 

 دانلود ... فیلم اصلی ... انتهای پیام

 

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

 پروژه ۲11دی/انجام هزار و  ۵برپایی نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی از 

 1400آذر  40سه شنبه  10:29 - ایرنا

https://www.isna.ir/news/1400100100819/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://danakhabar.com/fa/news/1266633/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-
https://iqna.ir/fa/news/4022498/%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%7C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://www.irna.ir/news/84584123/%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

در  1400 دانشگاهی جهادتوانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهدر خصوص برگزاری 

دی  9تا  5از  نمایشگاهافزود: این  دانشگاهی جهادچهل و یکمین سالگرد تاسیس سازمان 

تهران نیز دستاوردهای خود  دانشگاهی جهادماه در محل بوستان گفتگو برگزار می شود و 

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

 

های حوزه شیمی، متالورژی، مکانیک، کشاورزی و آبزی پروری جهاد تهران عرضه دستاورد

 0011در نمایشگاه

 1400آذر  29دوشنبه  08:44 - ایسنا

ساخت کریستالیزاتور با صفحات تخت مورد استفاده در ریخته گری پیوسته صنایع  وی

تهران دانست و خاطرنشان  دانشگاهی جهادفولاد را از دیگر دستاوردهای پژوهشی سازمان 

کرد: همچنین پژوهشگران جهاد تهران موفق شده اند انواع آلیاژهای فلزی خاص شامل 

 آلیاژهای مغناطیسی، آلیاژهای مقاوم به حرارت و ویژه را تولید کنند آلیاژهای پایه مس و پایه فولاد،

  سایت دیگر: 0

 1400آذر  29دوشنبه  10:59 - دانا

 1400عرضه دستاوردهای حوزه شیمی، متالورژی، مکانیک، کشاورزی و آبزی پروری جهاد تهران در نمایشگاه

 1400آذر  29دوشنبه  11:40 - تابش کوثر

 1400عرضه دستاوردهای حوزه شیمی، متالورژی، مکانیک، کشاورزی و آبزی پروری جهاد تهران در نمایشگاه

 1400آذر  29دوشنبه  15:42 - جهاد دانشگاهی کشور

عرضه دستاوردهای حوزه های شیمی، متالورژی، مکانیک، کشاورزی و آبزی پروری جهاد تهران در نمایشگاه 

1400 

 1400آذر  40سه شنبه  14:45 - خبرگزاری صدا و سیما

 1400توانمندی های جهاد تهران در نمایشگاه 

 1400آذر  40سه شنبه  14:52 - آریا

https://www.isna.ir/news/1400092922344/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://danakhabar.com/fa/news/1266211/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
http://tabeshekosar.ir/vdchxznzk23niwd.tft2.html
http://teh.acecr.ac.ir/fa/news/39315/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://www.iribnews.ir/fa/news/3312267/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
http://www.aryanews.com/News/20211221145711045/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%8A%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-1400
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400توانمندی های جهاد تهران در نمایشگاه 

 1400دی  01نبه چهارش 12:09 - خبرنامه دانشجویان ایران

 ارائه می شود 1400دستاوردهای پژوهشی جهاددانشگاهی در نمایشگاه 

 

حضور فعال سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در نهمین دوره نمایشگاه تجهیزات و 

 مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

 1400آذر  24چهارشنبه  11:21 - جهاد دانشگاهی کشور

تجهیزات و مواد  نمایشگاهصنعتی شریف با حضور در نهمین دوره  جهاددانشگاهیسازمان 

آزمایشگاهی ایران ساخت، دستاوردهای پژوهشی و محصولات و خدمات این سازمان در 

 ایشگاهنممعرض دید مخاطبان این  زمینه ی فناوری خلأبالا، اپتیک و میکروالکترونیک را در

 قرار داده است 

 

/ روایت  0011رونمایی از پوستر نمایشگاه ارایه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی

 تحقق پیشرفت دانش بنیان از نمایی نزدیک

 1400آذر  24سه شنبه  08:20 - جهاد دانشگاهی کشور

که باهدف معرفی  1400 جهاددانشگاهیارایه توانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهپوستر 

و فناوری، فرهنگ، آموزش و کارآفرینی  مهم ترین دستاوردهای این نهاد در حوزه پژوهش

آذرماه( رونمایی  14و تجاری سازی و اقتصاددانش بنیان برگزار می شود، امروز ) یکشنبه 

 شد

https://iusnews.ir/fa/news-details/418387/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF/
http://sharif.acecr.ac.ir/fa/news/39147/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA
http://alzahra.acecr.ac.ir/fa/news/39091/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

  سایت دیگر: 0

 1400دی  06دوشنبه  10:12 - سینا

 1400توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی روایتی از نخستین روز نمایشگاه 

 

 نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی |تیزر 

 1400آذر  22دوشنبه  12:51 - ایکنا

 کد ویدیو 

 دانلود ... فیلم اصلی ... انتهای پیام

 

ی جهاد حضور فعال سازمان جهاد دانشگاهی تهران در نمایشگاه توانمندیها و دستاوردها

 دانشگاهی

 1400آذر  22دوشنبه  09:54 - جهاد دانشگاهی کشور

... 

 

 اعلام آمادگی جهاد دانشگاهی برای حل چالش های کشور

https://sinapress.ir/news/126564
https://iqna.ir/fa/news/4020562/%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%7C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://teh.acecr.ac.ir/fa/news/39059/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 1400آذر  21یکشنبه  08:00 - خبرگزاری فارس

و در گفت وگو با خبرنگار  جهاددانشگاهیمعاون پژوهش و فناوری محمدرضا پورعابدی 

توانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهگروه دانشگاه خبرگزاری فارس با بیان اینکه 

دی ماه در بوستان گفتگو برگزار می شود، گفت: این  9تا  5 1400 جهاددانشگاهی

ینی، فرهنگی و تجاری سازی تحقیقات در حوزه های پژوهش و فناوری، آموزش و کارآفر نمایشگاه

 برگزار می شود جهاددانشگاهی

  سایت دیگر: 0

 1400آذر  21یکشنبه  09:00 - روزنامه بازار کار
 معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی مطرح کرد

 گاهی برای حل چالش های کشوراعلام آمادگی جهاد دانش

 1400آذر  21یکشنبه  10:05 - خبرگزاری صدا و سیما

 1400جهاددانشگاهی در نمایشگاه روایت توانمندی ها و دستاورد های 

 1400آذر  21یکشنبه  12:42 - ایسنا

 1400روایت توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی در نمایشگاه 

 1400آذر  21یکشنبه  12:41 - برخط نیوز

 1400ه روایت توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی در نمایشگا

 1400آذر  21یکشنبه  14:42 - خبرگزاری دانشجو

 تاورد های جهاد دانشگاهی دی ماه برگزار می شودنمایشگاه توانمندی ها و دس

 1400آذر  21یکشنبه  15:21 - جهاد دانشگاهی کشور

 روز با این نهاد در بوستان گفتگو 5/ 1400روایت توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی در نمایشگاه 

 

 جامعۀالمصطفی)ص(العالمیۀ خراسان در عرصه بین الملل تشریح دستاوردهای پژوهشی

 1400آذر  12چهارشنبه  20:52 - ایکنا

https://farsnews.ir/news/14000920000577/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/349973/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.iribnews.ir/fa/news/3303104/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://www.isna.ir/news/1400092116178/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://www.barkhat.news/technology/163930020444/narration-of-the-capabilities-and-achievements-of-jihad-e-daneshgahi-in-exhibition-1400
https://snn.ir/fa/news/983107/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://amirkabir.acecr.ac.ir/fa/news/39047/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88
https://iqna.ir/fa/news/4019567/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%A9-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

صالح بیان کرد: یکی از فعالیت های نمایندگی جامعةالمصطفی)ص( در هفته پژوهش 

تولیدات خود را اعم از تألیفات  نمایشگاهبرگزاری نمایشگاهی در این راستاست که در این 

ی، علمی تخصصی، نمایه های با ارزشی از و ترجمه ها، تألیفات و طلاب نشریات نمایندگ

انجمن علمی داریم که  15فعالیت های پژوهشی این نهاد را نیز به نمایش قرار خواهیم داد و با توجه به اینکه 

خواهران و برادران متناسب با رشته های تحصیلی خود این انجمن ها را تشکیل داده اند که برخی از این 

رخی نیز فراملیتی هستند، از این رو غرفه ویژه ای را برای این انجمن های علمی انجمن ها ملیتی هستند و ب

 نیز قرار خواهیم داد

 

/ رونمایی از  0011تبیین اهداف نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی 

 دستاوردهای جدید واحدهای سازمانی در این نمایشگاه

 1400آذر  12چهارشنبه  12:09 - جهاد دانشگاهی کشور

 توانمندی نمایشگاهگی و تبیین ، نشست هماهنجهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

آذرماه در سالن جلسات دفتر  12صبح امروز  1400 جهاددانشگاهیها و دستاوردهای 

مرکزی این نهاد به صورت حضوری و مجازی با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس 

صولی ، دکتر مهدی بانمایشگاه، دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری و مدیر جهاددانشگاهی

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 

ازی با روسای واحدهای سازمانی و اقتصاد دانش بنیان، عبدالرضا حاجیلری مدیر راهبری و پژوهش و ارتباط مج

 برگزار شد نمایشگاهاین نهاد، به منظور تبیین اهداف 

  سایت دیگر: 0

 1400آذر  12چهارشنبه  14:14 - ایسنا
 در نشستی با حضور رییس جهاددانشگاهی انجام گرفت؛

 /رونمایی از دستاوردهای جدید 1400تبیین اهداف نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی 

http://acecr.ac.ir/fa/news/38873/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://www.isna.ir/news/1400091713359/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 

/ روایت تحقق  0011جهاددانشگاهی رونمایی از پوستر نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای

 پیشرفت دانش بنیان از نمایی نزدیک

 1400آذر  14یکشنبه  114:2 - جهاد دانشگاهی کشور

، در سالی که از جانب رهبر انقلاب به عنوان تولید، جهاددانشگاهیبه گزارش روابط عمومی 

توانمندی ها و دستاوردهای  نمایشگاهپشتیبانی ها و مانع زدایی ها نام گذاری شده است، 

ش و باهدف معرفی مهم ترین دستاوردهای این نهاد در حوزه پژوه 1400 جهاددانشگاهی

دی ماه به صورت تخصصی  9تا  5فناوری، فرهنگ، آموزش و کارآفرینی و تجاری سازی و اقتصاددانش بنیان، 

 برای مدیران و متخصصان در تهران، مرکز نمایشگاهی بوستان گفتگو برگزار می شود

  سایت دیگر: 0۲

 1400آذر  14یکشنبه  12:55 - خبرگزاری صدا و سیما

 1400رونمایی از پوستر نمایشگاه توانمندی ها و دستاورد های جهاددانشگاهی

 1400آذر  14یکشنبه  18:02 - ایکنا

 ی شدرونمای 1400پوستر نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی 

 1400آذر  14یکشنبه  19:04 - ایسنا

 ت جهادی؛ روایتی از باور توان ملی و تکیه بر مدیری1400نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 0140آذر  14یکشنبه  19:08 - برخط نیوز

 ؛ روایتی از باور توان ملی و تکیه بر مدیریت جهادی1400نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 1400آذر  14یکشنبه  20:05 - ایرنا
 ی؛دیماه سالجار 9تا  5

 نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی برپا می شود

 1400آذر  15دوشنبه  09:12 - دانا

 1400رونمایی از پوستر نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی

 1400آذر  15دوشنبه  14:29 - آریا

 1400رونمایی از پوستر نمایشگاه توانمندی ها و دستاورد های جهاددانشگاهی

 1400آذر  12چهارشنبه  11:22 - روزنامه بازار کار

http://acecr.ac.ir/fa/news/38662/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9
https://www.iribnews.ir/fa/news/3296917/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://iqna.ir/fa/news/4018663/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400091410949/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C
https://www.barkhat.news/technology/163871850831/exhibition-of-the-achievements-of-the-university-jihad-1400-a-narrative-of-believing-in-national-power-and-relying-on-jihadi-management
https://www.irna.ir/news/84566703/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://danakhabar.com/fa/news/1264855/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
http://www.aryanews.com/News/20211206125727329/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%8A%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%8A1400
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/349878/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
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   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 روایت تحقق پیشرفت دانش بنیان از نمایی نزدیک
 1400رونمایی از پوستر نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی

 1400آذر  40سه شنبه  14:16 - سینا

 1400تیزر نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی

 1400دی  05یکشنبه  11:45 - خبرگزاری دانشجو

 مایشگاهی بوستان گفتگو برپا می شوددر مرکز ن 1400نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 

 1400دی  05یکشنبه  14:51 - خبرگزاری تسنیم

 وبرپایی نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی در بوستان گفتگ

 1400دی  10جمعه  20:40 - حوزه

 شگاهیبازدید مدیر حوزه علمیه تهران از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددان

https://sinapress.ir/news/126331
https://snn.ir/fa/news/985814/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/10/05/2632687/%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88
https://www.hawzahnews.com/news/999649/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C
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ها و دستاوردهای بولتن بازنشر اخبار نمایشگاه توانمندی

   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

  

 ابر کلمات

 

مایش تری نبینید. کلماتی که بیشتر تکرار شده باشند با اندازه بزرگموجود در خبرهای این گزارش را می کلمات کلیدی در این نمودار،

 شوند.داده می
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 های منتشر کننده خبرایتس

 اند.تر نشان داده شدهاند بزرگهایی که خبرهای بیشتری داشتهدر شکل زیر، سایت
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   1400دی ماه 12آذر تا  14  1400جهاددانشگاهی 

 نمودار نسبت سایت هایی که بیشترین بازنشر خبر را داشته اند

 

 دهد.اند را نشان میهایی که در خبرهای این بولتن بازنشر کننده بودهر بیشترین سایتنمودار زی

 

 
 

 اند.داشته است و در مجموع چندبار بازدید شده« خبر بازنشری»کند که هر سایت چه تعداد در جدول زیر، هر ردیف مشخص می

 خبرهای بازنشری تعداد اخبار اسم سایت

 ۹۳ ۱۰ برخط نیوز

 ۷۷ ۴ دانا

 ۵۵ ۵۹ جهاد دانشگاهی کشور

 ۴۹ ۱۴ روزنامه بازار کار

 ۲۳ ۱۳۱ خبرگزاری دانشجویان ایران
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 بازنشر کننده خبرسایت های 

 

 اند.تر نشان داده شدههای بزرگاند با دایرههایی که خبرهای بیشتری داشتهدر نمودار زیر، سایت
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