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 در کنار هم باشند یدو آموزش و پرورش با یه: تزکییبا بطحا یدارمکارم در د اهللیتآ /رسانه خبری مستقل دیدار

http://didarnews.ir/fa/news/12581 

 
 آموزش و پرورش یرمکارم به وز  اهللیتآ هاییهتوص /تابناک

https://www.tabnak.ir/fa/news/843875 

 
 در کنار هم باشند ید: آموزش و پرورش باییبا بطحا یداردر د یرازیمکارم ش اهللیتآ / پانا

http://www.pana.ir/news/863357 

 
 آموزش و پرورش یرمکارم به وز  اهللیتآ هاییهتوص /ی اسالمیبانکدار 

http://bankdariirani.ir/fa/news/144812 

 
 در کنار هم باشند ید: آموزش و پرورش باییبا بطحا یداردر د یرازیمکارم ش اهللیتآ /خبرفارسی 

https://khabarfarsi.com/u/61101619 

 
 آموزش و پرورش یرمکارم به وز  اهللیتآ هاییهتوص /مشرق 

https://www.mashreghnews.ir/news/903329 
 

 آموزش و پرورش یرمکارم به وز  اهللیتآ هاییهتوص /نامه نیوز
http://namehnews.ir/fa/news/511690 

 
 آموزش و پرورش یرمکارم به وز  اهللیتآ هاییهتوص /فارس 

http://qom.farsnews.com/news/13970726000089 
 

 در کنار هم باشند ید: آموزش و پرورش باییبا بطحا یداردر د یرازیمکارم ش اهللیتآ /قطره
http://www.ghatreh.com/news/nn44779027 

http://didarnews.ir/fa/news/12581
https://www.tabnak.ir/fa/news/843875
http://www.pana.ir/news/863357
http://bankdariirani.ir/fa/news/144812
https://khabarfarsi.com/u/61101619
https://www.mashreghnews.ir/news/903329
http://namehnews.ir/fa/news/511690
http://qom.farsnews.com/news/13970726000089
http://www.ghatreh.com/news/nn44779027
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 آموزش و پرورش یرمکارم به وز  اهللیتآ هاییهتوص /خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/61103227 

 
 : آموزش و پرورش دانش آموزان را با مساجد آشنا کندیرازیاهلل مکارم ش یتآ/جماران

http://yon.ir/jCC43 

 
 آموزش و پرورش یرارم به وز مک اهللیتآ هاییهتوص /مخبر نیوز

http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/9504136 

 
 یدآموزش و پرورش با مراجع عظام تقل یروز  یدارد /خبرگزاری صدا وسیما

http://www.iribnews.ir/fa/news/2256216 

 
 شد یهعلم یهابنده به حوزه یشسبب گرا یزیکرفتار مثبت معلم ف /باشگاه خبرنگاران جوان

https://www.yjc.ir/fa/news/6702561 

 

 کشانده است یکشورها را در معرض نابود یاخالق هاییهپا: غرب یرازیشمکارم اهللیتآ /تسنیم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/07/26/1855652 

 
 آموزش و پرورش یرمکارم به وز  اهللیتآ هاییهتوص / حوزه علمیه خواهران

http://kowsarnews.ir/news/view/65884 

 
 شود یتتقو یهعلم یآموزش و پرورش با حوزه ها یتعامل و همکار  /آیت اهلل مکارم شیرازی : تی نیوز

http://tnews.ir/site/dcc5120579031.html 

 
 شود یتتقو یهآموزش و پرورش با حوزه علم یهمکار  / قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn44777350 

https://khabarfarsi.com/u/61103227
http://yon.ir/jCC43
http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/9504136
http://www.iribnews.ir/fa/news/2256216
https://www.yjc.ir/fa/news/6702561
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/07/26/1855652
http://kowsarnews.ir/news/view/65884
http://tnews.ir/site/dcc5120579031.html
http://www.ghatreh.com/news/nn44777350
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 / آیت اهلل مکارم شیرازی: همکاریهای حوزه و آموزش و پرورش باید تقویت شود خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/61106968 

 
 شود یتتقو یهآموزش و پرورش با حوزه علم یهمکار  /حوزه 

http://hawzahnews.com/detail/News/465777 

 

 ارزشمند است ینیبه شبهات د ییدر خصوص پاسخگو ورود آموزش و پرورش /مخبرنیوز

http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/9501081 

 
 ارزشمند است ینیبه شبهات د ییورود آموزش و پرورش در خصوص پاسخگو /خبروان

https://khabarone.ir/news/19703296 

 
 /توصیه های آیت اهلل مکارم شیرازی به وزیر آموزش و پرورش شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/646476/ 
 

 
 رم شیرازی به وزیر آموزش و پرورش/ توصیه های آیت اهلل مکانوید تهران

http://yon.ir/b6wVV 

 
 / دیدار وزیر آموزش و پرورش با آیت اهلل مکارم شیرازیابنا

http://yon.ir/x9qRB 

 

 شیرازی: کنکور به تدریج حذف خواهد شد /وزیر آموزش و پرورش در دیدار با آیت اهلل مکارمسرمشق 

http://yon.ir/GJPWr 

https://khabarfarsi.com/u/61106968
http://hawzahnews.com/detail/News/465777
http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/9501081
https://khabarone.ir/news/19703296
https://fa.shafaqna.com/news/646476/
http://yon.ir/b6wVV
http://yon.ir/x9qRB
http://yon.ir/GJPWr
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 کند یتمتعهد و کارآمد ترب ی: آموزش و پرورش، نسلیرازیمکارم ش اهللیتآ/ ایسنا

https://www.isna.ir/news/97072614624 

 
 توصیه های آیت اهلل مکارم شیرازی به وزیر آموزش و پرورش/ کیهان

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3818554 

 
 آموزش و پرورش یربه وز  یرازیاهلل مکارم ش یتآ یها یهتوص/ حوزه نت

https://hawzah.net/fa/News/View/90335 

 
 / توصیه های آیت اهلل مکارم شیرازی به وزیر آموزش و پرورشقم فردا

http://www.qomefarda.ir/news/228440 

 
 وزیر آموزش و پرورش با مراجع معظم تقلید در قم/ دیدار گزارش تصویری-تسنیم 

https://www.tasnimnews.com/fa/media/1397/07/26/1856003 

 
 :یرازیاهلل مکارم ش یتبا آ یدارآموزش و پرورش در د یروز  /پرتال وزارت آموزش و پرورش

 یکنزد یندهپلتفرم آموزش وپرورش در آ یپژوهش/راه انداز  یهمخرب کنکور در کاهش روح ارآث
http://medu.gov.ir/fa/news/item/715687 

 
 درمدارس ینید هاییشترازآموزهمراجع برلزوم استفاده ب یدتاک / روزنامه اطالعات

http://www.ettelaat.com/etiran/?p=400574 

 

 دیدار وزیر آموزش و پرورش با مراجع معظم تقلید در قم /برترین ها

http://www.bartarinha.ir/fa/news/786021 

 

 / توصیه های آیت اهلل مکارم شیرازی به وزیر آموزش و پرورشفق خراسانا

http://www.otaghfekr.ir/1397/07/26 

https://www.isna.ir/news/97072614624
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3818554
https://hawzah.net/fa/News/View/90335
http://www.qomefarda.ir/news/228440
https://www.tasnimnews.com/fa/media/1397/07/26/1856003
http://medu.gov.ir/fa/news/item/715687
http://www.ettelaat.com/etiran/?p=400574
http://www.bartarinha.ir/fa/news/786021
http://www.otaghfekr.ir/1397/07/26
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 یکنزد هیندوپرورش در آپلتفرم آموزش یانداز هرا :یرازیاهلل مکارم ش یتبا آ یداردر د ییبطحا /باشگاه خبرنگاران جوان

https://www.yjc.ir/fa/news/6702544 

 

 یمدظله العال یهمدان ینور  العظمیاهللیتآموزش و پرورش با حضرت آ یروز   یدارد /وب سایت دفتر آیت اهلل نوری همدانی

http://www.noorihamedani.com/en/news/view/2336/567 

 /پرتال آموزش و پرورش استان تهران

 کنند یتدهند / معلمان با رفتارشان دانش آموزان را هدا یخدمت را به جامعه ارائه م ینمعلمان باالتر 

http://medu.ir/fa/news/item/716076 

 

 / دیدار وزیر آموزش و پرورش با آیت اهلل حسین نوری همدانیخبر وان

https://khabarone.ir/news/19705049 

 

 درمدارس ینید یها یشترازآموزهمراجع برلزوم استفاده ب یدتاک / مخبر نیوز

http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/9526573 

 

 سازگار باشد یتآموزش و پرورش با فرهنگ اسالم و اهل ب ی: برنامه هایهمدان یاهلل نور  یتحضرت آ /شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/646506/ 

 

 آموزش و پرورش باشد یها یتدر صدر فعال یتمدن اسالم احیای :یهمدان یاهلل نور  یتآ /ایرنا

http://www.irna.ir/qom/fa/News/83070202 

https://www.yjc.ir/fa/news/6702544
http://www.noorihamedani.com/en/news/view/2336/567
http://medu.ir/fa/news/item/716076
https://khabarone.ir/news/19705049
http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/9526573
https://fa.shafaqna.com/news/646506/
http://www.irna.ir/qom/fa/News/83070202
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 سازگار باشد یتو پرورش با فرهنگ اسالم و اهل بآموزش  یبرنامه ها / خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/61108860 

 کند یکادرساز  یانقالب اسالم یآموزش و پرورش برا /هارپی نیوز 

http://www.harpynews.com/fa/news/178359 

 
 کند یکادرساز  یانقالب اسالم یآموزش و پرورش برا/آیت اهلل نوری همدانی: ایسنا

https://www.isna.ir/news/97072614733 

 
 ورش باشدآموزش و پر یها یتدر صدر فعال یتمدن اسالم یایاح /خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/61104820 

 
 آموزش و پرورش باشد یها یتدر صدر فعال یتمدن اسالم یایاح /جماران

http://yon.ir/fSRy1 

 
 آموزش و پرورش باشد یها یتدر صدر فعال یتمدن اسالم یایاححضرت آیت اهلل نوری همدانی:  /تی نیوز

https://tnews.ir/news/4f77120574670.html 

 
 وزارت آموزش و پرورش است یبرا یازیامت یو اسالم ینیتوجه به فرهنگ د / آیت اهلل نوری همدانی:قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn44776904 

 
 وزارت آموزش و پرورش است یبرا یازیامت یو اسالم ینیتوجه به فرهنگ د / آیت اهلل نوری همدانی:حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/465775 

 
 آموزش و پرورش باشد یها یتدر صدر فعال یتمدن اسالم یایاح /دای نت

http://daynets.com/FA/AL/1121345 
 

https://khabarfarsi.com/u/61108860
http://www.harpynews.com/fa/news/178359
https://www.isna.ir/news/97072614733
https://khabarfarsi.com/u/61104820
http://yon.ir/fSRy1
https://tnews.ir/news/4f77120574670.html
http://www.ghatreh.com/news/nn44776904
http://hawzahnews.com/detail/News/465775
http://daynets.com/FA/AL/1121345
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 توزارت آموزش و پرورش اس یبرا یازیامت یو اسالم ینیتوجه به فرهنگ د / پرتال آموزش و پرورش

http://www.medu.ir/fa/news/item/715783 

 
 )ع(یتآموزش و پرورش با فرهنگ اسالم و اهل ب یبرنامه ها سازگاری :یهمدان یاهلل نور  یتآ /خبرگزاری پانا

http://www.pana.ir/news/863507 

 
 /دیدار وزیر آموزش و پرورش با مراجع معظم تقلید در قم گزارش تصویری –پانا 

http://www.pana.ir/photo/863435 

 با مراجع معظم تقلید در قم آموزش و پرورش یروز   یداردر د /پانا
 آموزان را مورد توجه قرار دهدو بازشناساندن اسالم به دانش یوپرورش بازشناسآموزش: یهمدان ینور  اهللآیت

http://www.pana.ir/news/863419 

 
 آموزان سه رکن مهم فرهنگ هستندمربوط به دانش یهامعلم و برنامه یمتعل ی،درس یهابرنامه  /دیدار 

http://didarnews.ir/fa/news/12582 

 : یهمدان ینور  ینحس اهللیتبا آ یداردر د یمحمد بطحا یدس /شرمشق نیوز
 یافت یشافزا یلیونم ۶ یجار  یلیدر سال تحص یرانا یآموز دانش یتجمع

http://yon.ir/uOGqB 

 
 غرب بود یاستحوزه و دانشگاه س ییجدا / آیت اهلل نوری همدانی: انتخاب

http://www.entekhab.ir/fa/news/435983 

 
 تقلید / سفر وزیر آموزش و پرورش به قم و دیدار با مراجع معظمگزارش تصویری –خبرگزاری دانشجو 

http://snn.ir/fa/news/718157 

 
 شود یت)ع( تربیتدر پرتو معارف اهل ب یدجد نسل :یگرگان یاهلل علو یتآ /ایرنا

http://www.irna.ir/qom/fa/News/83070247 

http://www.medu.ir/fa/news/item/715783
http://www.pana.ir/news/863507
http://www.pana.ir/photo/863435
http://www.pana.ir/news/863419
http://didarnews.ir/fa/news/12582
http://yon.ir/uOGqB
http://www.entekhab.ir/fa/news/435983
http://snn.ir/fa/news/718157
http://www.irna.ir/qom/fa/News/83070247
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 تاکید کرد درمدارس ینید یها یشترازآموزهلزوم استفاده ب / آیت اهلل علوی گرگانی بربر نیوزمخ

http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/9526573 

 
 تاکید کرد درمدارس ینید یها یشترازآموزهتفاده بلزوم اس / آیت اهلل علوی گرگانی برروزنامه اطالعات

http://www.ettelaat.com/etiran/?p=400574 

 
 / تاکید مراجع بر لزوم استفاده بیشتر از آموزه های دینی در مدارس خبر فارسی

http://khabarfarsi.com/u/61148765 

 
 شود یت)ع( تربیتدر پرتو معارف اهل ب یدنسل جد /جماران 

http://yon.ir/TSUqs 

 
 است یندهنسل آ یتدر ترب ینیسنگ یتدار مسئول: آموزش و پرورش عهدهیگرگان یعلو اهللیتآ /ایسنا

https://www.isna.ir/news/97072614755 

 
 / دیدار وزیر آموزش و پرورش با آیت اهلل العظمی علوی گرگانیگزارش تصویری –تسنیم 

https://www.tasnimnews.com/fa/media/1397/07/26/1856003 

 
 یمعارف الله یسودانش آموزان به یرزبانیغ دعوت آموزش و پرورش مطرح کرد: یربا وز  یداردر د گرگانییعلو اهللیتآ /پانا

http://www.pana.ir/news/863506 

 
 )ع( انجام دهدیتباهل یهانسل نو را در قالب آموزه یتترب یدوپرورش با: آموزشیگرگان یعلو اهللآیت /قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn44778989 

 
 )ع( انجام دهدیتباهل یهانسل نو را در قالب آموزه یتترب یدوپرورش با: آموزشیگرگان یعلو اهللآیت /روزنامه رسالت

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3818543 

http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/9526573
http://www.ettelaat.com/etiran/?p=400574
http://khabarfarsi.com/u/61148765
http://yon.ir/TSUqs
https://www.isna.ir/news/97072614755
https://www.tasnimnews.com/fa/media/1397/07/26/1856003
http://www.pana.ir/news/863506
http://www.ghatreh.com/news/nn44778989
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3818543
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 به خرج دهد یشتریآموزان همت بدانش یتدر تربوپرورش : آموزشگرگانییعلو اهللیتآ /خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/61105589 

 
 به خرج دهد یشتریآموزان همت بدانش یتدر تربوپرورش : آموزشگرگانییعلو اهللیتآ /تسنیم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/07/26/1855804 

 
 جامعه دهد یلکارآمد تحو یهاانسان یدوپرورش با: آموزشگرگانییعلو اهللیتآ/ باشگاه خبرنگاران جوان

https://www.yjc.ir/fa/news/6702775 

 
 وپرورش آموزش به وزیر گرگانییعلو اهللیتآ/ توصیه های شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/646539/ 

 
 به خرج دهد یشتریآموزان همت بدانش یتدر تربوپرورش : آموزشگرگانییعلو اهللیتآ/ قم نیوز

http://www.qomnews.ir/news/70293 

 
 است یندهنسل آ یتدر ترب ینیسنگ یتدار مسئول: آموزش و پرورش عهدهیگرگان یعلو اهللیتآ/ قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn44780465 

 
 است یندهنسل آ یتدر ترب ینیسنگ تی: آموزش و پرورش عهده دار مسئولیگرگان یاهلل علو یتآ /مخبر نیوز

http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/9505534 

 
 است یندهنسل آ یتدر ترب ینیسنگ یت: آموزش و پرورش عهده دار مسئولیگرگان یاهلل علو یتآ /کسب و کار

http://yon.ir/fSnXQ 

 
 است یندهنسل آ یتدر ترب ینیسنگ یت: آموزش و پرورش عهده دار مسئولیگرگان یاهلل علو یتآ /ایران نیوز

http://irannews.shafaqna.com/EN/AL/452706 

https://khabarfarsi.com/u/61105589
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/07/26/1855804
https://www.yjc.ir/fa/news/6702775
https://fa.shafaqna.com/news/646539/
http://www.qomnews.ir/news/70293
http://www.ghatreh.com/news/nn44780465
http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/9505534
http://yon.ir/fSnXQ
http://irannews.shafaqna.com/EN/AL/452706
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 است یندهنسل آ یتدر ترب ینیسنگ یت: آموزش و پرورش عهده دار مسئولیگرگان یاهلل علو یتآ /داپ مجله خبری

http://yon.ir/b2fdO 

 
 است یندهنسل آ یتدر ترب ینیسنگ یت: آموزش و پرورش عهده دار مسئولیگرگان یاهلل علو یتآ /ایران رسانه

http://yon.ir/YmsPZ 

 
 است یندهنسل آ یتدر ترب ینیسنگ یت: آموزش و پرورش عهده دار مسئولیگرگان یاهلل علو یتآ/پردینا 

https://news.perdina.com/social/18266/ 

 
 است یندهنسل آ یتدر ترب ینیسنگ یت: آموزش و پرورش عهده دار مسئولیگرگان یاهلل علو یتآ/ خبر از ما

https://www.khabarazma.com/6301846 

 
 است یندهنسل آ یتدر ترب ینیسنگ یت: آموزش و پرورش عهده دار مسئولیگرگان یاهلل علو یتآ/دسترس 

http://www.dastres.com/news/view/1403966 

 
 است یندهنسل آ یتدر ترب ینیسنگ یت: آموزش و پرورش عهده دار مسئولیگرگان یاهلل علو یتآ/ خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/news/4434333 

 
 )ع( انجام دهدیتباهل یهانسل نو را در قالب آموزه یتوپرورش تربآموزش/ خبرگزاری حوزه

http://hawzahnews.com/mobile/mobiledetail/News/465785/2 

 
 اجازه نفوذ به دشمنان داده شود ید/ نبا یکامل دانش آموزان با تمدن اسالم ییضرورت آشناعظم تقلید: / مراجع مقم فردا

http://www.qomefarda.ir/news/228468 

 
 دانش آموزان یبرا یبکوشد/لزوم دلسوز معتقد  یروهایآموزش و پرورش در جذب ن/ آیت اهلل علوی گرگانی: خبرگزاری برنا

http://yon.ir/1TkgJ 

http://yon.ir/b2fdO
http://yon.ir/YmsPZ
https://news.perdina.com/social/18266/
https://www.khabarazma.com/6301846
http://www.dastres.com/news/view/1403966
https://www.mehrnews.com/news/4434333
http://hawzahnews.com/mobile/mobiledetail/News/465785/2
http://www.qomefarda.ir/news/228468
http://yon.ir/1TkgJ
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 /پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت اهلل العظمی علوی گرگانی
 ندامور مأنوس ک ینها را نسبت به ا)ع( انجام داده و آنیتباهل یهانسل نو را در قالب آموزه یتترب یدو پرورش باآموزش 

http://www.gorgani.ir/index.php?action=featured&id=110#main-content 

 
 آموزش وپرورش یراز وز  یگرگان یاهلل علو یتدرخواست آ/ تی نیوز

https://tnews.ir/news/69d9120604813.html 

 
 / حضور وزیر آموزش و پرورش در قــم(2)گزارش تصویری –قم نیوز 

http://www.qomnews.ir/gallery/70308/2 

 
 و پرورش در قــم/ حضور وزیر آموزش (7)گزارش تصویری –قم نیوز 

http://www.qomnews.ir/gallery/70308/1 
 

 
 / وزیر آموزش و پرورش با مراجع معظم تقلید قم دیدار کرد گزارش تصویری –خبرگزاری مهر 

https://www.mehrnews.com/photo/4434347 

 
 / وزیر آموزش و پرورش با مراجع معظم تقلید شیعه در قم دیدار و گفت وگو کرد گزارش تصویری –تابناک 

http://www.tabnakqom.ir/fa/news/669603 

 
 دار وزیر آموزش و پرورش با مراجع معظم تقلید/ دی گزارش تصویری –خبرگزاری پانا 

http://www.pana.ir/photo/863435 

 
 / دیدار وزیر آموزش و پرورش با مراجع معظم تقلید در قم گزارش تصویری –جماران 

http://yon.ir/KrdAR 

 
 / دیدار وزیر آموزش و پرورش با مراجع معظم تقلید در قم(7)گزارش تصویری –خبرگزاری تقریب 

http://www.taghribnews.com/fa/doc/gallery/369950/1 
 

http://www.gorgani.ir/index.php?action=featured&id=110#main-content
https://tnews.ir/news/69d9120604813.html
http://www.qomnews.ir/gallery/70308/2
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https://www.mehrnews.com/photo/4434347
http://www.tabnakqom.ir/fa/news/669603
http://www.pana.ir/photo/863435
http://yon.ir/KrdAR
http://www.taghribnews.com/fa/doc/gallery/369950/1
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 زش و پرورش با مراجع معظم تقلید در قم/ دیدار وزیر آمو(2)گزارش تصویری –خبرگزاری تقریب 

http://www.taghribnews.com/fa/doc/gallery/369950/2 

 
 / حضور وزیر آموزش و پرورش در قم و دیدار با مراجع تقلید شیعهگزارش تصویری  –تی نیوز 

http://tnews.ir/site/714f120602445.html 

 
 و پرورش دانش آموزان را با مساجد آشنا کند آموزش :یرازیاهلل مکارم ش یتآ /ایرنا

http://www.irna.ir/qom/fa/News/83070041 

 مراجع عظام قم؛ یدارروزه خود به قم و د یکآموزش و پرورش در سفر  یروز  /پرتال آموزش و پرورش
 قرآن در مدارس در حال اجراست یحفظ جز س یمل نهضت

http://medu.ir/fa/news/item/715858 

 
 آموزاندانش یتترب یردر مس یمخرب کنکور سراسر  یاراثرات بس :وزیر آموزش و پرورش /خبرگزاری فارس

https://www.farsnews.com/news/13970727000160 

 
 آموزاندانش یتترب یردر مس یمخرب کنکور سراسر  یاراثرات بس/ وزیر آموزش و پرورش:  تی نیوز

http://tnews.ir/site/6a2a120613165.html 

 
 آموزاندانش یتترب یردر مس یمخرب کنکور سراسر  یاراثرات بس/سید محمد بطحائی:  روبوکو

http://yon.ir/Yj5Qm 

 
 آموزاندانش یتترب یردر مس یمخرب کنکور سراسر  یاراثرات بسرورش : / وزیر آموزش و پالف 

https://www.alef.ir/news/3970727065.html 

 
 آموزاندانش یتترب یردر مس یمخرب کنکور سراسر  یاراثرات بس/ کودک پرس

http://www.koodakpress.ir/182139 

http://www.taghribnews.com/fa/doc/gallery/369950/2
http://tnews.ir/site/714f120602445.html
http://www.irna.ir/qom/fa/News/83070041
http://medu.ir/fa/news/item/715858
https://www.farsnews.com/news/13970727000160
http://tnews.ir/site/6a2a120613165.html
http://yon.ir/Yj5Qm
https://www.alef.ir/news/3970727065.html
http://www.koodakpress.ir/182139
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 آموزاندانش یتترب یردر مس یمخرب کنکور سراسر  یاراثرات بس/ وزیر آموزش و پرورش : وانخبر 

https://khabarone.ir/news/19724181 

 
 آموزاندانش یتترب یردر مس یمخرب کنکور سراسر  یاراثرات بسوزیر آموزش و پرورش :  /قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn44786463 

 
 آموزاندانش یتترب یردر مس یمخرب کنکور سراسر  یاراثرات بس دکتر بطحائی :/ فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/61133905 

 
 آموزاندانش یتترب یردر مس یراسر مخرب کنکور س یاراثرات بس/ وزیر آموزش و پرورش: اکونومیستایران 

http://iraneconomist.com/fa/news/255981 

 
 د در قمدیدار وزیر آموزش و پرورش با مراجع معظم تقلی/ وزارت آموزش و پرورشاداری پرتال 

http://edosa.ir/portal/home.php?school_code=0&block=news&id=11908156 

 
 آموزاندانش یتترب یردر مس یراسر مخرب کنکور س یاراثرات بسوزیر آموزش و پرورش:  /موبایلر ز  

http://yon.ir/sysvs 
 

 
 آموزش و پرورش یرمکارم به وز  اهللیتآ هاییهتوص / ایالمتابناک 

http://www.tabnakilam.ir/fa/news/669484 

 
 وزیر آموزش و پرورش با آیت اهلل مکارم شیرازی دیدار کرد / نیوزنامه 

http://namehnews.ir/fa/news/511690 

 
 آموزاندانش یتترب یردر مس یراسر مخرب کنکور س یاراثرات بسوزیر آموزش و پرورش: / خبرنگاران جوانباشگاه 

https://www.yjc.ir/fa/news/6702544 

https://khabarone.ir/news/19724181
http://www.ghatreh.com/news/nn44786463
https://khabarfarsi.com/u/61133905
http://iraneconomist.com/fa/news/255981
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http://yon.ir/sysvs
http://www.tabnakilam.ir/fa/news/669484
http://namehnews.ir/fa/news/511690
https://www.yjc.ir/fa/news/6702544


 7931ا مهرماه هفهرست اخبار ستاد در رسانه

75 
 

 
 قرآن در مدارس در حال اجراست یحفظ جز س یمل نهضت /اعتدالروزنامه 

http://etedaldaily.ir/Newspaper/PagePDF/53202 

 
 شودیمحقق نم یهعلم یهابدون مشارکت حوزه یاسالم بیتترآموزش و پرورش: یروز  عالی مشاور /ایرنا

http://www.irna.ir/qom/fa/News/83050326 

 
 شودیمحقق نم یهعلم یهابدون مشارکت حوزه یاسالم بیتترآموزش و پرورش: یروز  عالی مشاور /پانا

http://www.pana.ir/news/858605 

 
 شودیمحقق نم یهعلم یهابدون مشارکت حوزه یاسالم بیتترآموزش و پرورش: یروز  عالی مشاور /فارس

http://qom.farsnews.com/news/13970709000360 

 
 شودیمحقق نم یهعلم یهابدون مشارکت حوزه یاسالم بیتترآموزش و پرورش: یروز  عالی مشاور/  تبیان

https://article.tebyan.net/448063 

 
 شودیمحقق نم یهعلم یهابدون مشارکت حوزه یاسالم بیتترآموزش و پرورش: یروز  عالی مشاور/  قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn44541138 

 
 شودیمحقق نم یهعلم یهابدون مشارکت حوزه یاسالم بیتترآموزش و پرورش: یروز  عالی مشاور/ فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/60278155 

 
 شودیمحقق نم یهعلم یهابدون مشارکت حوزه یاسالم بیتترآموزش و پرورش: یروز  عالی مشاور /حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/463655 

 
 شودیمحقق نم یهعلم یهابدون مشارکت حوزه یاسالم بیتترآموزش و پرورش: یروز  عالی مشاور /ایکنا

http://iqna.ir/fa/news/3751765 

http://etedaldaily.ir/Newspaper/PagePDF/53202
http://www.irna.ir/qom/fa/News/83050326
http://www.pana.ir/news/858605
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http://iqna.ir/fa/news/3751765
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 شودیمحقق نم یهعلم یهابدون مشارکت حوزه یاسالم بیتترآموزش و پرورش: یروز  عالی مشاور /خبرنگاران جوانباشگاه 

https://www.yjc.ir/fa/news/6684489 

 
 شودیمحقق نم یهعلم یهابدون مشارکت حوزه یاسالم بیتترآموزش و پرورش: یروز  عالی مشاور/ نیوزتی 

https://tnews.ir/news/ab60119580236.html 

 
 ورود کند یدار آستان حضرت معصومه)س( به مدرسه آموزش و پرورش: یروز  عالی مشاور /قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn44540401 

 
 شودیمحقق نم یهعلم یهابدون مشارکت حوزه یاسالم بیتترآموزش و پرورش: یروز  عالی مشاور/ نیوزفا 

http://fanews.do3t.ir/fa/news/21152 

 
 شودیمحقق نم یهعلم یهابدون مشارکت حوزه یاسالم بیتترآموزش و پرورش: یروز  عالی مشاور/ استان قمخبر 

http://khabarostanqom.ir/?p=4870 

 
 شودیمحقق نم یهعلم یهابدون مشارکت حوزه یاسالم بیتترآموزش و پرورش: یروز  عالی مشاور/ نیوزمخبر 

http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/9041349 

 
 زرد رسانه ها یترهایت یاندرم یغربت خدمات نظام اسالم/ مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش:  وزارت خانهپرتال 

http://www.medu.ir/fa/news/item/718595 

 
 زرد رسانه ها یترهایت یاندرم یغربت خدمات نظام اسالممشاور عالی وزیر و دبیر ستاد همکاریها:  /ایکنا

http://iqna.ir/fa/news/3757960 

 
 زرد رسانه ها یترهایت یاندرم یغربت خدمات نظام اسالم :مشاور عالی وزیر و دبیر ستاد همکاریها /فارسخبرگزاری 

https://www.farsnews.com/news/13970801000993 

https://www.yjc.ir/fa/news/6684489
https://tnews.ir/news/ab60119580236.html
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 زرد رسانه ها یترهایت یاندرم یغربت خدمات نظام اسالم:  مشاور عالی وزیر و دبیر ستاد همکاریها/ فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/61279464 

 
 زرد رسانه ها یترهایت یاندرم یغربت خدمات نظام اسالم/ مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش : فرداقم 

http://www.qomefarda.ir/news/228816 

 
 زرد رسانه ها یترهایت یاندرم یغربت خدمات نظام اسالمجت االسالم و المسلمین ملکی : / حآنالیننسیم 

http://nasimonline.ir/print/2277579 

 
 زرد رسانه ها یترهایت یاندرم یغربت خدمات نظام اسالممشاور عالی وزیر آموزش و پرورش : / قطره 

http://www.ghatreh.com/news/nn44829004 

 
 یابد یم یشحوزه و آموزش و پرورش با ائمه جمعه افزا یتعامالت ستاد همکار / ائمه جماعات کشورستاد 

http://yon.ir/39ceC 

 
 یابد یم یشحوزه و آموزش و پرورش با ائمه جمعه افزا یتعامالت ستاد همکار  /حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/465670 

 
 یابد یم یشحوزه و آموزش و پرورش با ائمه جمعه افزا یتعامالت ستاد همکار / فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/61076005 

 
 یابد یم یشحوزه و آموزش و پرورش با ائمه جمعه افزا یتعامالت ستاد همکار / سیاست گذاری ائمه جمعه کشورشورای 

http://yon.ir/N5qwT 

 
 ائمه جمعه است یکار  یتبا آموزش و پرورش در اولو همکاریائمه جمعه کشور: یاستگذاریس یشورا یسرئ /حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/465643 

 79 ماهمهرایگاه اطالع رسانی دبیرخانه ستاد همکاریها/ پ
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