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 یمهست یتو ترب یمتعل ینددر فرآ یهحوزه علم یگاهجا یتبه تقو مصمم آموزش و پرورش: یروز / خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/news/4454026 

 
 یتو ترب یمتعل ینددر فرآ یهمعل یهاحوزه یگاهجا تقویت کرد؛ یدآموزش و پرورش تأک یروز /  ایکنا

http://iqna.ir/fa/news/3762510 

 
 از حد انتظار است یشب یفهاز طرح طلبه وظ استقبال آموزش و پرورش مطرح کرد: یروز / حوزه نیوز

http://hawzahnews.com/detail/News/467923 

 
 / خبر خوش بطحایی برای سرباز طلبه هاباشگاه خبرنگاران جوان

https://www.yjc.ir/fa/news/6703434 

 
 یمنفس هستتازه یانسان یروین نیازمندوپرورش: آموزش یروز  / پانا

http://www.pana.ir/news/870203 

 
 از حد انتظار است یشب یفهاز طرح طلبه وظ استقبال آموزش و پرورش مطرح کرد: یروز / خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/62018675 
 

 از حد انتظار است یشب یفهاز طرح طلبه وظ استقبال آموزش و پرورش مطرح کرد: ریوز / قم نیوز
http://www.qomnews.ir/news/70899 

 
 از حد انتظار است یشب یفهاز طرح طلبه وظ استقبال آموزش و پرورش مطرح کرد: یروز  /شفقنا مانیتور

https://monitor.shafaqna.com/FA/AL/190508 
 

https://www.mehrnews.com/news/4454026
http://iqna.ir/fa/news/3762510
http://hawzahnews.com/detail/News/467923
https://www.yjc.ir/fa/news/6703434
http://www.pana.ir/news/870203
https://khabarfarsi.com/u/62018675
http://www.qomnews.ir/news/70899
https://monitor.shafaqna.com/FA/AL/190508
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 یتو ترب یمتعل ینددر فرآ یهعلم یهاحوزه یگاهجا تقویت کرد؛ یدآموزش و پرورش تأک یروز  / همسو نیوز

http://yon.ir/qvMcr 

 ؛با حضور صاحب نظران حوزه و آموزش و پرورش/  ت خانهپرتال وزار
 شود یحوزه و آموزش و پرورش برگزارم یها یساالنه ستاد همکار  یشیهم اند یندوازدهم

http://www.medu.ir/fa/news/item/727486 

 
 شود یحوزه و آموزش و پرورش برگزارم یها یالنه ستاد همکار سا یشیهم اند یندوازدهم/ مخبر نیوز

http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/9881560 

 ؛با حضور صاحب نظران حوزه و آموزش و پرورش/ خبرگزاری فارس
 شود یحوزه و آموزش و پرورش برگزارم یها ینه ستاد همکار ساال یشیهم اند یندوازدهم

http://qom.farsnews.com/news/13970812000507 

 
 شود یحوزه و آموزش و پرورش برگزارم یها یساالنه ستاد همکار  یشیهم اند یندوازدهم/ خبر فارسی

http://khabarfarsi.com/u/61754870 

 
 شود یم یحوزه و آموزش و پرورش بررس یهمکارها ینحوه ارتقا در نشست ساالنه؛/ خبرگزاری  مهر

https://www.mehrnews.com/news/4450299 

 

 حوزه و آموزش و پرورش هاییستاد همکار  یشیاندهم یندوازدهم یزبانمشهد؛ م/ ایکنا

http://iqna.ir/fa/news/3760759 

 ؛با حضور صاحب نظران حوزه و آموزش و پرورش/ خبرگزاری حوزه
 شود یحوزه و آموزش و پرورش برگزارم یها یساالنه ستاد همکار  یشیهم اند یندوازدهم

http://hawzahnews.com/detail/News/467296 

 
 شود یحوزه و آموزش و پرورش برگزارم یها یساالنه ستاد همکار  یشیهم اند یندوازدهم/  قم نیوز

http://www.qomnews.ir/news/70731 

http://yon.ir/qvMcr
http://www.medu.ir/fa/news/item/727486
http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/9881560
http://qom.farsnews.com/news/13970812000507
http://khabarfarsi.com/u/61754870
https://www.mehrnews.com/news/4450299
http://iqna.ir/fa/news/3760759
http://hawzahnews.com/detail/News/467296
http://www.qomnews.ir/news/70731
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 یمهست یتو ترب یمتعل ینددر فرآ یهحوزه علم یگاهجا یتمصمم به تقو /تبیان

https://article.tebyan.net/453580 

 

 حوزه و آموزش و پرورش در مشهد یها یستاد همکار  یشیهم اند زآغا؛کشور یهوزه علممدیر ح و  یربا حضور وز  /صدا و سیما

http://www.iribnews.ir/fa/news/2276080 

 
 حوزه و آموزش و پرورش آغاز شد یها یساالنه ستاد همکار  یشیاند هم مشهد مقدس؛ یزبانیم به /حوزه نیوز

http://hawzahnews.com/detail/News/468255 

 

 حوزه و آموزش و پرورش آغاز شد یها یساالنه ستاد همکار  یشیاند هم / خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/62163887 

 
 حوزه و آموزش و پرورش آغاز شد یها یساالنه ستاد همکار  یشیاند هم/ ناپا

http://www.pana.ir/news/869887 

 
 ستاد همکاریها در مشهد مقدس ساالنه  یشیهم اند یندوازدهماویر تص/ حوزه علمیه خراسانمرکز مدیریت 

http://www.hozehkh.com/photogalleryWhite?entryID=28746 

 
 ستاد همکاریها در مشهد مقدس ساالنه  یشیهم اند یندوازدهماویر تص/ ایرنا

http://www.irna.ir/rkhorasan/fa/Photo/3656144 

 

 ستاد همکاریها در مشهد مقدسساالنه  یشیهم اند یندوازدهماویر تص/شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/660285/ 

 هد مقدسویر دوازدهمین هم اندیشی ساالنه ستاد همکاریها در مشا/ تصخبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/62236892 

https://article.tebyan.net/453580
http://www.iribnews.ir/fa/news/2276080
http://hawzahnews.com/detail/News/468255
https://khabarfarsi.com/u/62163887
http://www.pana.ir/news/869887
http://www.hozehkh.com/photogalleryWhite?entryID=28746
http://www.irna.ir/rkhorasan/fa/Photo/3656144
https://fa.shafaqna.com/news/660285/
https://khabarfarsi.com/u/62236892
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 / گزارش تصویری دوازدهمین هم اندیشی ساالنه ستاد همکاریها در مشهد مقدسپانا

http://www.pana.ir/photo/869995 

 
 7-گزارش تصویری دوازدهمین هم اندیشی ساالنه ستاد همکاریها در مشهد مقدس / یوزحوزه ن

http://hawzahnews.com/detail/Photo/468288 

 
 2-گزارش تصویری دوازدهمین هم اندیشی ساالنه ستاد همکاریها در مشهد مقدس / حوزه نیوز

http://hawzahnews.com/detail/Photo/468296 

 
 9-گزارش تصویری دوازدهمین هم اندیشی ساالنه ستاد همکاریها در مشهد مقدس / حوزه نیوز

http://hawzahnews.com/detail/Photo/468326 

 
 4-گزارش تصویری دوازدهمین هم اندیشی ساالنه ستاد همکاریها در مشهد مقدس / حوزه نیوز

http://hawzahnews.com/detail/Photo/468456 

 
 5-شی ساالنه ستاد همکاریها در مشهد مقدسگزارش تصویری دوازدهمین هم اندی / حوزه نیوز

http://hawzahnews.com/detail/Photo/468457 

 
 تعامالت حوزه و مدرسه یتتقو یبرا یشیاند هم؛ ها یدر نشست ساالنه ستاد همکار  /موسسه فرهنگی خراسان

http://khorasanrazavi.khorasannews.com/newspaper/BlockPrint/204142 

 
 آموزش و پرورش هستند یاردر اخت یفهطلبه وظ 555 / دبیرستاد همکاریها؛سازمان پژوهش  و برنامه ریزی کتب درسی

http://oerp.ir/news/1397/8/8297 

 

 بهره مندند «یروحان»هزار مدرسه از وجود  سه حوزه و آموزش و پرورش: یستاد همکار  یردب /حوزه 

http://hawzahnews.com/detail/News/468260 

http://www.pana.ir/photo/869995
http://hawzahnews.com/detail/Photo/468288
http://hawzahnews.com/detail/Photo/468296
http://hawzahnews.com/detail/Photo/468326
http://hawzahnews.com/detail/Photo/468456
http://hawzahnews.com/detail/Photo/468457
http://khorasanrazavi.khorasannews.com/newspaper/BlockPrint/204142
http://oerp.ir/news/1397/8/8297
http://hawzahnews.com/detail/News/468260
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 همکاریهاستاد یمنطقه آموزش 125در  یاستان یتهکم 92سند تحول/ فعال شدن  یمدرس روحان 05 یتترب /رت خانهپرتال وزا

http://www.medu.ir/fa/news/item/731551 

 

 شدند طلبه سرباز در آموزش و پرورش جذب ۰۵۵ / دبیرستاد همکاریها: تسنیم

http://wi.tasnimnews.com/fa/news/1397/08/22/1874679 

 

 طلبه سرباز در آموزش و پرورش جذب شدند ۰۵۵ مشاور عالی وزیر و دبیر ستاد همکاریها: /قدس آنالین

http://qudsonline.ir/news/629045 

 

 طلبه سرباز در آموزش و پرورش جذب شدند ۰۵۵ / مشاور عالی وزیر و دبیر ستاد همکاریها: خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/62169142 

 

 طلبه سرباز در آموزش و پرورش جذب شدند ۰۵۵/ هزار مدرسه کشور ۵۰در مستقر  یحضور روحان/ فرتاک نیوز

http://yon.ir/rN5Eq 

 

 طلبه سرباز در آموزش و پرورش جذب شدند ۰۵۵ / مشاور عالی وزیر و دبیر ستاد همکاریها:ذاکر نیوز

http://www.zakernews.ir/paper/subject/530572 

 

 طلبه سرباز در آموزش و پرورش جذب شدند ۰۵۵ / مشاور عالی وزیر و دبیر ستاد همکاریها:شیعه نیوز

http://www.shia-news.com/fa/news/164919 

http://www.medu.ir/fa/news/item/731551
http://wi.tasnimnews.com/fa/news/1397/08/22/1874679
http://qudsonline.ir/news/629045
https://khabarfarsi.com/u/62169142
http://yon.ir/rN5Eq
http://www.zakernews.ir/paper/subject/530572
http://www.shia-news.com/fa/news/164919
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 یستدر  یهزار طلبه به آموزش پرورش برا9 ورود آموزش و پرورش خبر داد: یرمشاور وز  /اایان

http://yon.ir/U6Lbu 

 

 در مدارس یروحان 9125از  یشحضور ب/ مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش : پارس نیوز

http://yon.ir/FkD67 

 

 طلبه سرباز در آموزش و پرورش جذب شدند ۰۵۵ مشاور عالی وزیر و دبیر ستاد همکاریها: /خبروان

https://khabarone.ir/news/20231710 

 
 در مدارس ینروحا 9125از  یشحضور بمشاور عالی وزیر آموزش و پرورش :  /معلم ایرانی

http://moallemirani.com/28952 

 
 شود ینتدو یرهبر  یتحول یرهنمودها منظومه خراسان: یهحوزه علم یرمد/ خبرگزاری حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/468251 

 
 شود ینتدو یرهبر  یتحول یرهنمودها منظومه خراسان: یهحوزه علم یرمد/ خبرگزاری بسیج

http://basijnews.ir/fa/news/9076875 

 
 شود ینتدو یرهبر  یتحول یرهنمودها منظومه خراسان: یهحوزه علم یرمد/  خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/62188546 

 
 شود ینتدو یرهبر  یتحول یرهنمودها منظومه خراسان: یهحوزه علم یرمد/ حوزه علمیه خراسان

http://www.hozehkh.com/OneEntry?entryID=28747 

http://yon.ir/U6Lbu
http://yon.ir/FkD67
https://khabarone.ir/news/20231710
http://moallemirani.com/28952
http://hawzahnews.com/detail/News/468251
http://basijnews.ir/fa/news/9076875
https://khabarfarsi.com/u/62188546
http://www.hozehkh.com/OneEntry?entryID=28747
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 یازهامتناسب با ن یروهاین یتترب یخراسان برا یهحوزه علم یآمادگ خراسان: یهحوزه علم یرمد/ ایکنا

http://iqna.ir/fa/news/3764054 

 
 و فکر مردم است یشهدر اند یرگذاریتمرکزش بر تاث یامام جمعه بوشهر: استکبار جهان/  خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/news/4456914 

 
 و فکر مردم است یشهدر اند یرگذاریتمرکزش بر تاث یامام جمعه بوشهر: استکبار جهان/ خبر وان

https://khabarone.ir/news/20231908 

 
 و فکر مردم است یشهدر اند یرگذاریتمرکزش بر تاث یامام جمعه بوشهر: استکبار جهان/  خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/62162410 

 
 چسباند یکدیگرارتباط حوزه و آموزش و پرورش را با چسب به  نباید آموزش و پرورش در مشهد: یرز / وحوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/468270 

 
 وپرورشدر آموزش یانارتباط و حضور حوزو یلتسه/وزیر آموزش و پرورش:  شفقنا

https://life.shafaqna.com/fn/481670 

 
 شود یدهتن یکدیگرو معلمان در  یانحوزو یها یدها/ وزیر آموزش  و پرورش :  مخبر نیوز

http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/10124794 
 

 
 شود یدهتن یکدیگرو معلمان در  یانحوزو هاییدهوپرورش/ ادر آموزش یانارتباط و حضور حوزو یلتسه/ پرتال وزارت خانه

http://medu.ir/fa/news/item/731729 

 
 شود یدهتن یکدیگرو معلمان در  یانحوزو هاییدهوپرورش/ اوزشدر آم یانارتباط و حضور حوزو یلتسه /خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/62187202 

http://iqna.ir/fa/news/3764054
https://www.mehrnews.com/news/4456914
https://khabarone.ir/news/20231908
https://khabarfarsi.com/u/62162410
http://hawzahnews.com/detail/News/468270
https://life.shafaqna.com/fn/481670
http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/10124794
http://medu.ir/fa/news/item/731729
https://khabarfarsi.com/u/62187202
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 و پرورش آموزش یعطش کنکور را کم کرد/ انحرافات ناخواسته در برنامه رسم توانیو پرورش: م آموزش یروز / فارس

https://www.farsnews.com/news/13970822001334 

 
 شود یدهتن یکدیگرو معلمان در  یانحوزو هاییدهوپرورش/ ادر آموزش یانارتباط و حضور حوزو یلتسه /میزان 

http://www.mizanonline.com/fa/news/467373 

 
 شود یدهتن یکدیگرو معلمان در  یانحوزو هاییدهوپرورش/ ادر آموزش یانارتباط و حضور حوزو یلتسه /برنا

http://yon.ir/wPUS0 
 

 
 و پرورش آموزش یناخواسته در برنامه رسم انحرافاتوزیر آموزش و پرورش:  /خبرنامه دانشجویان ایران

http://iusnews.ir/fa/news-details/290287 

 
 و پرورش آموزش یعطش کنکور را کم کرد/ انحرافات ناخواسته در برنامه رسم توانیم/ بطحائی : خبر فارسی

http://khabarfarsi.com/u/62197671 
 

 
 و پرورش آموزش یعطش کنکور را کم کرد/ انحرافات ناخواسته در برنامه رسم توانیم/وزیر آموزش و پرورش :  24تهران 

http://www.tehran24.news/news/138551 

 
 و پرورش آموزش یعطش کنکور را کم کرد/ انحرافات ناخواسته در برنامه رسم توانیم/ دکتر بطحایی: ایلنا

http://livedata.ir/news/bartarinha/item/796594 

 
 و پرورش آموزش یا کم کرد/ انحرافات ناخواسته در برنامه رسمعطش کنکور ر توانیم/  اعتماد آنالین

http://etemaadonline.ir/content/244933 

 
 آموزش و پرورش: یروز  /باشگاه خبرنگاران جوان

 یستندبرخوردار ن یاز توان کاف یحوزه مهارت کامل ندارد/دانش آموزان در یتاز نظام آموزش و پرورش رضا جامعه
https://www.yjc.ir/fa/news/6729134 

https://www.farsnews.com/news/13970822001334
http://www.mizanonline.com/fa/news/467373
http://yon.ir/wPUS0
http://iusnews.ir/fa/news-details/290287
http://khabarfarsi.com/u/62197671
http://www.tehran24.news/news/138551
http://livedata.ir/news/bartarinha/item/796594
http://etemaadonline.ir/content/244933
https://www.yjc.ir/fa/news/6729134
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 کند یفاورز آموزش و پرورش را ا یشهاند یئتحوزه نقش ه وزیر آموزش و پرورش : /مرکز مدیریت حوزه های علمیه

https://ismc.ir/Detail/403784 

 
 و پرورش آموزش یعطش کنکور را کم کرد/ انحرافات ناخواسته در برنامه رسم توانیمدکتر بطحایی: / خبر از ما

https://www.khabarazma.com/6498036 

 
 آموزش و پرورش وجود دارد هاییبر خروج ییزش و پرورش:هنوز انتقادهاآمو یروز / ایکنا

http://iqna.ir/fa/news/3763714 

 
 چسباند یکدیگرارتباط حوزه و آموزش و پرورش را با چسب به  یدآموزش و پرورش در مشهد: نبا یروز / خبرگزاری بسیج 

http://basijnews.ir/fa/news/9076877 

 
 یستندبرخوردار ن یاز توان کاف یکامل ندارد/دانش آموزان در حوزه مهارت یتاز نظام آموزش و پرورش رضا جامعه/ خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/62175963 

 
 و پرورش آموزش یعطش کنکور را کم کرد/ انحرافات ناخواسته در برنامه رسم توانیم/ دکتر بطحایی: مخبر نیوز

http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/10131485 
 

 
 وزیر آموزش و پرورش : می توان عطش کنکور را کم کرد /اهان خبرهمر

http://www.hamrahanekhabar.com/news/86126 

 
 و پرورش آموزش یعطش کنکور را کم کرد/ انحرافات ناخواسته در برنامه رسم توانیم/ دکتر بطحایی: الف 

https://www.alef.ir/news/3970822209.html 

 
 و پرورش آموزش یعطش کنکور را کم کرد/ انحرافات ناخواسته در برنامه رسم توانیمدکتر بطحایی:  / پیچک نت

http://yon.ir/fkJzW 
 

https://ismc.ir/Detail/403784
https://www.khabarazma.com/6498036
http://iqna.ir/fa/news/3763714
http://basijnews.ir/fa/news/9076877
https://khabarfarsi.com/u/62175963
http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/10131485
http://www.hamrahanekhabar.com/news/86126
https://www.alef.ir/news/3970822209.html
http://yon.ir/fkJzW
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 و پرورش آموزش یعطش کنکور را کم کرد/ انحرافات ناخواسته در برنامه رسم توانیم/ دکتر بطحایی: روند خبر

http://ravandkhabar.ir/1319 

 
 و پرورش آموزش یامه رسمعطش کنکور را کم کرد/ انحرافات ناخواسته در برن توانیم/ دکتر بطحایی: رخداد نیوز

http://yon.ir/nCJUJ 

 
 و پرورش آموزش یعطش کنکور را کم کرد/ انحرافات ناخواسته در برنامه رسم توانیم/ دکتر بطحایی: ملت ها

http://yon.ir/StbMO 

 
 و پرورش آموزش یعطش کنکور را کم کرد/ انحرافات ناخواسته در برنامه رسم توانیم دکتر بطحایی:/ برنا

http://yon.ir/g2Jp5 

 
 و پرورش آموزش یعطش کنکور را کم کرد/ انحرافات ناخواسته در برنامه رسم توانیمدکتر بطحایی: / ایسنا

https://www.isna.ir/news/97082210857 

 
 و پرورش آموزش یعطش کنکور را کم کرد/ انحرافات ناخواسته در برنامه رسم توانیمدکتر بطحایی:  / راهبرد نیوز

http://yon.ir/YqVo9 

 
 و پرورش آموزش یعطش کنکور را کم کرد/ انحرافات ناخواسته در برنامه رسم توانیم/ دکتر بطحایی: شما خبر

http://yon.ir/Tv9XF 
 
 

 عطش کنکور را کم کرد توانیمدکتر بطحایی:  /مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران
http://kowsarnews.ir/news/view/67274 

 
 یردمسائل کشور قرار گ یتدر اولو یدو پرورش با کشور: آموزش یهعلم یهاحوزه یرمد/ خبرگزاری فارس

https://www.farsnews.com/news/13970823001028 
 

http://ravandkhabar.ir/1319
http://yon.ir/nCJUJ
http://yon.ir/StbMO
http://yon.ir/g2Jp5
https://www.isna.ir/news/97082210857
http://yon.ir/YqVo9
http://yon.ir/Tv9XF
http://kowsarnews.ir/news/view/67274
https://www.farsnews.com/news/13970823001028
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 یردمسائل کشور قرار گ یتدر اولو یدو پرورش با کشور: آموزش یهعلم یهاحوزه یرمد/  ضویفارس خراسان ر

http://razavi.farsnews.com/news/13970822000971 
 

 
 یردمسائل کشور قرار گ یتدر اولو یدو پرورش با کشور: آموزش یهعلم یهاحوزه یرمد/  پانا

http://www.pana.ir/news/870331 

 
 یردمسائل کشور قرار گ یتدر اولو یدو پرورش با کشور: آموزش یهعلم یهاحوزه یرمد/ خبر فارسی

http://khabarfarsi.com/u/62188634 

 
 یابد یشافزا یتو ترب یمدر حوزه تعل یشود/ منابع مردم یلورز در مدارس تشک یشهاند یگروه ها: یهحوزه علم یرمد/ حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/468302 

 
 یردمسائل کشور قرار گ یتدر اولو یدو پرورش با کشور: آموزش یهعلم یهاحوزه یرمد/ آنا

http://ana.ir/fa/news/38/325758 

 
 یردمسائل کشور قرار گ یتدر اولو یدو پرورش با کشور: آموزش یهعلم یهاحوزه یرمد/  میزان

http://www.mizanonline.com/fa/news/467626 

 
 یردمسائل کشور قرار گ یتدر اولو یدو پرورش با کشور: آموزش یهعلم یهاحوزه یرمد/ مخبر نیوز

http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/10158677 

 
 یردمسائل کشور قرار گ یتدر اولو یدو پرورش با کشور: آموزش یهعلم یهاحوزه یرمد/ خبر وان

https://khabarone.ir/news/20244315 

 
 یردمسائل کشور قرار گ یتاولودر  یدو پرورش با کشور: آموزش یهعلم یهاحوزه یرمد/ سرمشق

http://yon.ir/akVpb 

http://razavi.farsnews.com/news/13970822000971
http://www.pana.ir/news/870331
http://khabarfarsi.com/u/62188634
http://hawzahnews.com/detail/News/468302
http://ana.ir/fa/news/38/325758
http://www.mizanonline.com/fa/news/467626
http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/10158677
https://khabarone.ir/news/20244315
http://yon.ir/akVpb
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 ها آغاز شد یساالنه ستاد همکار  یشیهم اند ینروز دوازدهم دومین حوزه و آموزش و پرورش؛ یختگانحضور فره / باحوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/468364 

 
 ها آغاز شد یساالنه ستاد همکار  یشیهم اند ینروز دوازدهم دومین یختگانحضور فره /با مخبر نیوز

http://yon.ir/LylE0 

 
 ها آغاز شد یکار ساالنه ستاد هم یشیهم اند ینروز دوازدهم دومین یختگانحضور فره / باخبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/62209645 

 
 ها آغاز شد یساالنه ستاد همکار  یشیهم اند ینروز دوازدهم دومین یختگانحضور فره / با خبر وان

https://khabarone.ir/news/20253512 

 
 ها آغاز شد یساالنه ستاد همکار  یشیهم اند ینروز دوازدهم یندوم / مانیتور شفقنا

https://monitor.shafaqna.com/FA/AL/244201 

 
 شود یمدارس سامانده یو مشاوره ا یفرهنگ یها فعالیت شد؛ یدها تاک یستاد همکار  یشیهم اند یزگرددر م/ نیوزحوزه 

http://hawzahnews.com/detail/News/468384 

 
 شود یمدارس سامانده یو مشاوره ا یفرهنگ یها فعالیت شد؛ یدها تاک یستاد همکار  یشیهم اند یزگرددر م / نیوزمخبر 

http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/10140948 

 ها؛ یستاد همکار  یشهما یندوازدهم یهدر اختتام /حوزهخبرگزاری 
 شد یگزینزاده جا یانکرد/ حاج یریحوزه و آموزش و پرورش کناره گ یها یستاد همکار  دبیر

http://hawzahnews.com/detail/News/468497 

 
 شد یگزینزاده جا یانکرد/ حاج یریحوزه و آموزش و پرورش کناره گ یها یستاد همکار  دبیر /ایرانیمعلم 

http://moallemirani.com/print?id=33276 

http://hawzahnews.com/detail/News/468364
http://yon.ir/LylE0
https://khabarfarsi.com/u/62209645
https://khabarone.ir/news/20253512
https://monitor.shafaqna.com/FA/AL/244201
http://hawzahnews.com/detail/News/468384
http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/10140948
http://hawzahnews.com/detail/News/468497
http://moallemirani.com/print?id=33276
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 کرد یریحوزه و آموزش و پرورش کناره گ یها یستاد همکار  دبیر /پانا 

http://www.pana.ir/news/871016 

 
 آیندیارشد حوزه و آموزش و پرورش گردهم م مسئوالن وزرات آموزش و پرورش؛ یزبانیبه م/  تابناک

http://www.tabnakqom.ir/fa/news/630695 

 
 کرد یریحوزه و آموزش و پرورش کناره گ یها یستاد همکار  دبیر /مدیریت حوزه های علمیهمرکز 

https://ismc.ir/Detail/403794 

 
 یستاز آموزش و پرورش ن یو سهم خواه یفخواهران در مشهد: حوزه هرگز به دنبال تضع یهعلم یحوزه ها یرمد /حوزه 

http://hawzahnews.com/detail/News/468501 

 
 شود یحوزه و آموزش و پرورش برگزار م یها یستاد همکار  یشیهم اند یندوازدهم /رساالت 

http://resalaat.ir/NewsDetail.aspx?itemid=13661 

 
 یستاز آموزش و پرورش ن یو سهم خواه یفحوزه هرگز به دنبال تضعمدیر حوزه علمیه خواهران : / نیوزمخبر 

http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/10161827 

 
 یستاز آموزش و پرورش ن یو سهم خواه یفخواهران در مشهد: حوزه هرگز به دنبال تضع یهعلم یحوزه ها یرمد/ فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/62254206 

 
 داد یانحوزه و آموزش و پرورش بکار خود پا یدوازدهم ستاد همکار  یشیهم اند/ نیوز مخبر

http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/10162168 

 
 داد یانحوزه و آموزش و پرورش بکار خود پا یدوازدهم ستاد همکار  یشیهم اند ی؛ماده ا ۴۱ یانیهبا صدور ب /نیوزحوزه 

http://hawzahnews.com/detail/News/468505 

http://www.pana.ir/news/871016
http://www.tabnakqom.ir/fa/news/630695
https://ismc.ir/Detail/403794
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 داد یانحوزه و آموزش و پرورش بکار خود پا یدوازدهم ستاد همکار  یشیهم اند / فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/62254806 

 
 هازرد رسانه یترهایت یاندرم یغربت خدمات نظام اسالم :هایستاد همکار  یردب /فارس

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

 
 عالی وزیر از عملکرد برخی رسانه ها انتقاد کردمشاور  /ایکنا

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

 
 هازرد رسانه یترهایت یاندرم یغربت خدمات نظام اسالمد مشاور وزیر از انتقا / فارسیبر خ

http://khabarfarsi.com/u/61279617 

 
 هازرد رسانه یترهایت یاندرم یغربت خدمات نظام اسالم :هایستاد همکار  یردب/ فرداقم 

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

 
 انتقاد کرد از علمکرد برخی رسانه ها و آموزش و پرورش  یهعلم یهاحوزه هاییستاد همکار  یردب/ الینآنسیم ن

http://nasimonline.ir/print/2277579 

 97 ماه آبانایگاه اطالع رسانی دبیرخانه ستاد همکاریها/ پ

https://khabarfarsi.com/u/62254806
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