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ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر 30057 :

ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه؛ از ﻃﺮح"ﭘﻞ" روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
در ﺑﯿﺴﺖ و دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺮاﺳﺮی ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی دوﻟﺖ،

داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ از ﻃﺮح "ﭘﻞ" ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ؛ ﺑﯿﺴﺖ و دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺮاﺳﺮی ﻫﻤﮑﺎری

ﻫﺎی دوﻟﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ در روز

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ دو ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺮوز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  26ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ

ﻣﺠﺎزی و ﺑﺮﮔﺰاری اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  9اﻟﯽ  16ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد

ﭘﺎﯾﺎن داد.

اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ،

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﺤﮑﯿﻢ ارﺗﺒﺎط ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﻻزم و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎط ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه در ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺸﻢ  ،ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری در اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،روشﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرت و اﺷﺘﻐﺎلﭘﺬﯾﺮی در

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺪارس ،راﻫﺒﺮدی اﺛﺮ ﺑﺨﺶ در ﺣﻮزه ﺗﻌﺎﻣﻼت داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ ،اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺳﻮم در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه اﺳﺖ.

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﺳﻮم ،ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﮐﻪ در روز دوم ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از " اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ارﺗﺒﺎط ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه " " ،اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮآوری :راﻫﺒﺮدی اﺛﺮﺑﺨﺶ در ﺣﻮزه ﺗﻌﺎﻣﻼت داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ" و " ﻧﻬﺎدﻫﺎی
واﺳﻂ و ﻣﺪلﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ".

آﯾﯿﻦ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ از ﮐﻼمﷲ ﻣﺠﯿﺪ و ﭘﺨﺶ ﺳﺮود ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽ دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﮕﺮه آﻏﺎز و ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ رﺋﯿﺲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ

ﺳﺘﺎر ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﻌﺎون ، ICTدﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻇﻬﯿﺮ اﻣﺎﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﺮاﺳﺎن ،و دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ وﺣﺪت رﺋﯿﺲ

ﻫﯿﺎت ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .در اﻧﺘﻬﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺷﻔﯿﻌﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿﺖ و دﺑﯿﺮ داﺋﻤﯽ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺑﯿﺴﺖ و دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺮاﺳﺮی ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی دوﻟﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ

ﭘﺮداﺧﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ) (RICeSTو

ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدی ﻋﻠﻮم ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ) ” ،(ISCﺑﯿﺴﺖ و دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺮاﺳﺮی ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی دوﻟﺖ ،وی در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد

در آﯾﯿﻦ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻃﯽ  22دوره ﺑﺮﮔﺰاری آن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ روﯾﮑﺮد اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه از ارﺗﺒﺎط

ﺑﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری آﻧﻬﺎ ﺧﺒﺮ داد .رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿﺖ و دﺑﯿﺮ داﺋﻤﯽ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه را ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن

ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ " :ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻨﻌﺖ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﺑﺮود".

در اداﻣﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ و ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﺎﺗﻤﻪ داد" :ﻣﺘﻮﻟﯽ ارﺗﺒﺎط ﺻﻨﻌﺖ و

داﻧﺸﮕﺎه ﮐﯿﺴﺖ؟ ﭼﻪ ﻣﺪل ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ درد ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮرد؟ ﭼﺮا ﺑﻌﺪ از  50ﺳﺎل ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ در ﻣﻮرد

ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﭼﻄﻮر اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﺧﻮد در ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟ در ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﺛﺒﺖ و اﺧﺘﺮاع ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﻮازی ﮐﺎریﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ



ﺑﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت ﮐﻨﺪ؟"

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﯾﺎن از ﻃﺮح ﭘﻞ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮح در ﺧﺼﻮص ﺗﺤﻮل ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ارﺗﺒﺎط

واﻗﻌﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺣﺎﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﮕﺎه داﻧﺶ و ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﯽ
و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
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 ۲۲ﺑﺧﻪﺮداددور ا
اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤﻮر  ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮا ،ﺟﺎﻣﻊ  ،ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺑ ﯾﺮﻧﮑﺎﺸﻣﻨﺒﻪﻪ و

آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر

اﺣﯿﺎﻧﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر ،در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻞ ﻋﺎرﺿﻪ ای ﻣﺰﻣﻦ ﮔﺎم ﺑﺮدارد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﻫﺪاف اﯾﻦ

ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺧﺒﺮی

ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ  :اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺗﺒﺎدﻟﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻠﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎء ،ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻦ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ی راﮐﺪ و زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﻄﻞ ،اﺣﯿﺎء ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﻤﻪ ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ،ﻧﺠﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ راﮐﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻧﺰد واﺣﺪﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ راﮐﺪ ،ﺑﻬﺮه وری ﺻﻨﺎﯾﻊ و واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺎزی ﺑﻬﺮه وری از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی واﻗﻌًﺎ ﻣﻮﺟﻮد

ﺑﻪ روز آوری داﻧﺶ و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ،ﭼﺎﺑﮑﯽ و رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺴﺎﺗﺤﺮﯾﻢ ،و
اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم







 ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺮﯾﻢ رﺿﺎﯾﯽ |  دﺑﯿﺮ زﻫﺮا اﺑﺮاﻫﯿﻢآﺑﺎدی
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه

https://www.isna.ir/news/99062720918/
 ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ:

ارﺗﺒﺎط ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه

ﻧﻈﺮات
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ

اﯾﻤﯿﻞ

ﻧﺎم

 ارﺳﺎل

آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر
ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ اداﻣﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎﻣﯿﻮنداران ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻗﺒ ﻞ

۱

ﻟﺰوم ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺮوژه  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ »رﺿﻮان« در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬﺮان

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۴

ﮐﻨﺘﺮل اﺷﯿﺎء ﺑﺎ ﻗﺪرت ذﻫﻦ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد!

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ



۴

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۵

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

6/12/2022, 11:31 AM

اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻋﺼﺎﺋﺐ اﻫﻞ اﻟﺤﻖ ﻋﺮاق از دوﻟﺖ اﻟﮑﺎﻇﻤﯽ

اﺗﻔﺎق ﻋﺠﯿﺐ در دﯾﺪار ﻋﺮاق و ازﺑﮑﺴﺘﺎن
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۶

ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ؛ ﺍﺯ ﻁﺮﺡ"ﭘﻞ" ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﯽ ﺷﺪ  -ﺍﻳﺴﻨﺎ

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻨﺪ اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ

آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۲ﺧﺮداد GMT 06:47 / ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۱

ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺧﺒﺮی
۹

»ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎن« ﺟﺪﯾﺪ رﺳﯿﺪ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۱۰

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۱۰

"درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺰاﯾﺎ و ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ درﻣﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ" ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﮐﺸﻮری

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۱۲

ﺷﮑﺴﺖ دﺧﺘﺮان واﻟﯿﺒﺎل اﯾﺮان در ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ آﺳﯿﺎ /ﻧﺎ ﮐﺎﻣﯽ از ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻊ  ۶ﺗﯿﻢ ﺑﺮﺗﺮ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۱۳

ﻟﺰوم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﻔﻆ و اﺣﯿﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺮدﻣﯽ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۱۳

اﻓﺘﺘﺎح ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮﺷﻤﺰه در ﻏﺮب ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۱۳

راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺻﻨﺪوق ﻓﻮﻻد

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۱۵

ﺳﮑﻮت در ﺑﺮاﺑﺮ »ﺣﻖاﻟﮑﺸِﻒ« اﺷﯿﺎء ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان!

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۱۶

ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﮑﺮﯾﻢ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ روﺳﺎی ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۱۷

اﻟﻤﺸﺎط :ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺮوازﻫﺎی ﻓﺮودﮔﺎه ﺻﻨﻌﺎ ﻃﻔﺮه رﻓﺘﻦ از ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﻔﺎد آﺗﺶﺑﺲ اﺳﺖ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۲۰

وا ﮐﻨﺶ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺿﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﻮرای ﺣﮑﺎم

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۲۱

ﮐﺎﻫﺶ  ۱۲.۶درﺻﺪی ﻓﺮوش ﺧﻮدرو در ﭼﯿﻦ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۲۱

ﭘﯿﺎﻣﺪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۲۲

ﻧﻮﺑﺖﮔﯿﺮی ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ از اﻣﺮوز /آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ از اول ﺗﯿﺮﻣﺎه

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

 آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر
آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ
۱

 ۱۰زﻧﺪاﻧﯽ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ /ﻣﻬﺮ رﺿﻮی ُﺑﻦ ﻣﺎﯾﻪ ﺑﺨﺸﺶ و ﮔﺬﺷﺖ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۳

ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ از ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﺪ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۶

ﻫﯿﭻ ﮐﻤﺒﻮدی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻮدﻫﺎی ﯾﺎراﻧﻪای در اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﻧﺪارﯾﻢ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۶

»ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪ« آﯾﻨﺪه ﺟﺮﯾﺎنﺳﺎز ﺗﺌﺎﺗﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۶

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزی ﮐﺘﺎب داﺷﺘﻪﻫﺎی ادﺑﯽ را ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ



۱۰

ﺻﺪور  ۱۳۰۰ﻓﻘﺮه ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ در اﺳﺪآﺑﺎد

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۱۰

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

6/12/2022, 11:31 AM

ﮔﻤﺮک ﺑﯿﻠﻪﺳﻮار ﺑﻪ روی ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد
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۱۲

ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ؛ ﺍﺯ ﻁﺮﺡ"ﭘﻞ" ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﯽ ﺷﺪ  -ﺍﻳﺴﻨﺎ

آﻏﺎز ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺑﮕﺬاری ﺷﺎﻟﯿﺰارﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮق ﮔﯿﻼن

آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۲ﺧﺮداد GMT 06:47 / ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۱

ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺧﺒﺮی
۱۵

ﮐﺎﻫﺶ  ۲ﺑﺮاﺑﺮی وزن ﺑﺎ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮﺷﻤﺰه

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۱۵

ﮔﻼﯾﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﯾﺰد از اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻻﯾﻨﺪه

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

 آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ

آرﺷﯿﻮ

ﺧﻂ ﻣﺸﯽ

درﺑﺎره اﯾﺴﻨﺎ

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ

ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﺤﺮﯾﺮﯾٔﻪ ﻧﺴﺘﻮه







ﺧﻂ
ﻣﺸﯽ
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