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 ها را بر عهده گرفت یامور ستاد همکار  یرزاده رسما تدب یرضاحاجیانعل/ پرتال وزارت خانه

http://medu.ir/fa/news/item/745271 

 
 و آموزش و پرورش شد یهعلم یحوزه ها یها یستاد همکار  یردب« زاده یانحاج»/مخبرنیوز

http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/10652593 

 
 و آموزش و پرورش شد یهعلم یحوزه ها یها یستاد همکار  یردب« زاده یانحاج»/فارس

https://www.farsnews.com/news/13970913001159 

 
 شد یگزینزاده جا یانکرد/ حاج یریحوزه و آموزش و پرورش کناره گ یها یستاد همکار  یردب /خبرگزاری حوزه

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

 
 و آموزش و پرورش شد یهعلم یحوزه ها یها یستاد همکار  یردب« زاده یاناجح» /خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/63085782 

 
 و آموزش و پرورش شد یهعلم یحوزه ها یها یستاد همکار  یردب« زاده یانحاج/»نسیم آنالین

http://nasimonline.ir/print/2290876 
 

 حوزه و آموزش و پرورش ابالغ شد هاییستاد همکار  یدجد یرحکم انتصاب دب/ خبرگزاری پانا
http://www.pana.ir/news/876773 

 
 و آموزش و پرورش شد یهعلم یهاحوزه هاییستاد همکار  یردب «زادهیانحاج» /هشتگ

http://37.187.172.191/news/5317625294911143771-6103956362953172830 
 

 یهاستاد همکار  یرجدیدحکم دبآموزش و پرورش در  یرو وز  یهحوزه علم یرمد یامضا / حوزه
http://hawzahnews.com/detail/News/471368 

http://medu.ir/fa/news/item/745271
http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/10652593
https://www.farsnews.com/news/13970913001159
http://hawzahnews.com/detail/News/468497
https://khabarfarsi.com/u/63085782
http://nasimonline.ir/print/2290876
http://www.pana.ir/news/876773
http://37.187.172.191/news/5317625294911143771-6103956362953172830
http://hawzahnews.com/detail/News/471368
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 حوزه و آموزش و پرورش ابالغ شد یها یستاد همکار  یدجد یرحکم انتصاب دب /مخبر نیوز

http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/10745661 

 
 حوزه و آموزش و پرورش ابالغ شد یها یستاد همکار  یدجد یرحکم انتصاب دب /تی نیوز

https://tnews.ir/news/e49d123397868.html 

 
 حوزه و آموزش و پرورش ابالغ شد یها یستاد همکار  یدجد یرحکم انتصاب دب /شفقنا مانیتور

https://monitor.shafaqna.com/FA/AL/544953 

 
 حوزه و آموزش و پرورش ابالغ شد یها یستاد همکار  یدجد یرحکم انتصاب دب /قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn45442964 

 
 حوزه و آموزش و پرورش ابالغ شد یها یستاد همکار  یدجد یرحکم انتصاب دب /خبرپو

http://yon.ir/0RkKp 

 

 همکاریها شد /حاجیان زاده دبیر ستاد معلم ایرانی

http://moallemirani.com/33276 

 
 را بر عهده گرفت هایزاده رسما امور ستاد همکار  یانحاج /تلکسیران

http://yon.ir/A5lBs 

 
 و آموزش و پرورش شد یهعلم یهاوزهح هاییستاد همکار  یردب« زاده یانحاج»/ خبروان

https://khabarone.ir/news/20683305 

 
 یمآشنا شو یشترها ب یستاد همکار  یدجد یربا دب/ پرتال وزارت خانه

 مالسال یهمعل یتستاد معرفت اهل ب یل"نگاه"تا تشکیراژهفته نامه پرت یتمسئول از
http://www.medu.ir/fa/news/item/750279 

http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/10745661
https://tnews.ir/news/e49d123397868.html
https://monitor.shafaqna.com/FA/AL/544953
http://www.ghatreh.com/news/nn45442964
http://yon.ir/0RkKp
http://moallemirani.com/33276
http://yon.ir/A5lBs
https://khabarone.ir/news/20683305
http://www.medu.ir/fa/news/item/750279
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 یمآشنا شو یشترها ب یستاد همکار  یدجد یربا دب /قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn45510387 

 
 یمآشنا شو یشترحوزه و آموزش و پرورش ب یها یستاد همکار  یدجد ریبا دب /حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/471895 

 

 داد یمادامه خواه یگذشته را با نگاه تحول یها برنامه یها؛ستاد همکار  یدجد یردب/ پرتال وزارت خانه

http://www.medu.ir/fa/news/item/745566 

 
 وپرورش معتقد به اصول اسالم و تعامل با حوزه استآموزش وزیر :یاعراف یرضاعل اهللیتآ /خبرگزاری برنا

http://yon.ir/0lCgL 

 
 از رسالت خود بداند یآموزش و پرورش را جزئ یازهایبه ن ییگوپاسخ حوزه :یاعراف اهللیتآ/ ایکنا

http://iqna.ir/fa/news/3770994 

 
 ه استحوز یاز رسالت ها یآموزش و پرورش جزئ یازهایبه ن ییگو پاسخ :یهعلم یحوزه ها یرمد/ خبرگزاری حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/471373 

 وپرورش معتقد به اصول اسالم و تعامل با حوزه استآموزش وزیر :یاعراف یرضاعل اهللیتآ /تی نیوز

https://tnews.ir/news/8673123450302.html 

 رسالت حوزه کمک به آموزش و پرورش است / مدیر حوزه های علمیه کشور:مرکز مدیریت حوزه های علمیه

https://ismc.ir/Detail/404149 

 
 زش و پرورش استرسالت حوزه کمک به آمو /آیت اهلل اعرافی:نوید تهران

http://yon.ir/vwWyk 

http://www.ghatreh.com/news/nn45510387
http://hawzahnews.com/detail/News/471895
http://www.medu.ir/fa/news/item/745566
http://yon.ir/0lCgL
http://iqna.ir/fa/news/3770994
http://hawzahnews.com/detail/News/471373
https://tnews.ir/news/8673123450302.html
https://ismc.ir/Detail/404149
http://yon.ir/vwWyk
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 از رسالت خود بداند یآموزش و پرورش را جزئ یازهایبه ن ییگوحوزه پاسخآیت اهلل اعرافی: /شفقنا مانیتور

https://monitor.shafaqna.com/FA/AL/556700 

 
 از رسالت خود بداند یآموزش و پرورش را جزئ یازهایبه ن ییگوحوزه پاسخآیت اهلل اعرافی: /خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/63302176 

 
 از رسالت خود بداند یو پرورش را جزئ آموزش یازهایبه ن ییگوحوزه پاسخآیت اهلل اعرافی: /همسو نیوز

http://yon.ir/oXXK9 

 
 وپرورش معتقد به اصول اسالم و تعامل با حوزه است یرآموزشقابل قبول است/ وز  یهاکارنامه ستاد همکار  /مخبر نیوز

http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/10767622 

 
 وپرورش معتقد به اصول اسالم و تعامل با حوزه است یرآموزشقابل قبول است/ وز  یهاکارنامه ستاد همکار  /خبر وان

https://khabarone.ir/news/20776111 

 
 فرهنگ نماز در مدارس یجترو یتوانمند ساز  دورهبرگزار شد: یاردر شهر  /پانا

http://www.pana.ir/news/876625 

 
 یقو عم یدیپرسش کل ۷آموز/ دانش یشهدا نامهیتوص یهاناگفته /فارس

https://www.farsnews.com/news/13970927000541 

 اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان برگزار شد ینمعاون ینشست شورا /پانا

http://www.pana.ir/news/815639 

 دباش یاسالم یدانش آموزان در تراز جمهور  یتترب /ایرنا

http://www.irna.ir/kurdistan/fa/News/83140374 

https://monitor.shafaqna.com/FA/AL/556700
https://khabarfarsi.com/u/63302176
http://yon.ir/oXXK9
http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/10767622
https://khabarone.ir/news/20776111
http://www.pana.ir/news/876625
https://www.farsnews.com/news/13970927000541
http://www.pana.ir/news/815639
http://www.irna.ir/kurdistan/fa/News/83140374
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 و آموزش و پرورش است یهحوزه علم ی" نمونه بارز همکار یندر استان و امام جمعه همدان :"طرح ام یهفق یول یندهنما /برنا

http://yon.ir/X1Vv7 

 

 یدو شهر ر  یهدر ناح ینطرح ام یاز مدارس مجر  یدبازد /پانا

http://www.pana.ir/news/879499 

 

 مازندران در استان یهفق یول یندهبا نما« قرآن، عترت و نماز»نشست فعاالن  /پرتال وزارت خانه

http://www.medu.ir/fa/news/item/754532 

 

 یهاستاد همکار  یرجدیدآموزش و پرورش در حکم دب یرو وز  یهحوزه علم یرمد یامضا /خبرگزاری حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/471368 

 

 است ینظام اسالم یندهنقشه راه سعادت آ یادینسند تحول بن یقدق یاجرا /حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/469984 

 

 است یسالمنظام ا یندهنقشه راه سعادت آ یادینسند تحول بن یقدق یاجرا /تلکسیران

http://yon.ir/CkDD9 

 

 آموزش و پرورش است یفهوظ ینمهم تر  یتو ترب تعلیم در مازندران: یهفق یول یندهنما /ایلنا

http://yon.ir/VJWZb 

http://yon.ir/X1Vv7
http://www.pana.ir/news/879499
http://www.medu.ir/fa/news/item/754532
http://hawzahnews.com/detail/News/471368
http://hawzahnews.com/detail/News/469984
http://yon.ir/CkDD9
http://yon.ir/VJWZb
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 آموزش و پرورش است یفهوظ ینمهم تر  یتو ترب تعلیم در مازندران: یهفق یول یندهنما /جماران یو خبر  یاطالع رسان یگاهپا

http://yon.ir/j0VBv 

 
 است یآموزش و پرورش در نهاد اجتماع یفهوظ ینمهم تر  یتو ترب یمتعل /دای ِنتس 

https://daynets.com/FA/AL/1325385 

 
 آموزش و پرورش است یفهوظ ینمهم تر  یتو ترب تعلیم در مازندران: یهفق یول یندهنما /خبرفارسی

http://khabarfarsi.com/u/63589973 

 
 یمجاز  یفضا هاییبنقش آموزش و پرورش در مقابله با آس /ایکنا

http://iqna.ir/fa/news/3774078 

 
 یمجاز  یفضا هاییبنقش آموزش و پرورش در مقابله با آس /همسونیوز

http://yon.ir/w9ZnO 

 
 یشعصر خو یاسىزمان وکال ، الگوى عابدان و رهبر مبارزان سبخش سا تحکیم؛ نگاه یکسامرا در  یدخورش /پرتال وزارت خانه

http://medu.ir/fa/news/item/754275 

 
 است یرقابل تقد ینطرح ام یآموزش و پرورش استان همدان در اجرا یتالش ها/ مدیر حوزه علمیه همدان: پانا

http://www.pana.ir/news/877182 

 
 شودیم ییآموزش و پرورش در مدارس کشور اجرا یادینسند تحول بن/حجت االسالم و المسلمین درودی:  تسنیم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/09/24/1899570 

 
 احکام نماز و وضو در مدارس شهرستان تفرش یآموزش یدوره ها یبرگزار /مؤسسه فرهنگی اطالع رسانی تبیان

http://yon.ir/Fiq3u 

http://yon.ir/j0VBv
https://daynets.com/FA/AL/1325385
http://khabarfarsi.com/u/63589973
http://iqna.ir/fa/news/3774078
http://yon.ir/w9ZnO
http://medu.ir/fa/news/item/754275
http://www.pana.ir/news/877182
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/09/24/1899570
http://yon.ir/Fiq3u
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 یقو عم یدیپرسش کل ۷آموز/ دانش یشهدا نامهیتوص یهاناگفته/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/63687136 

 
 است یادینسند تحول بن یو اخالق ی،عبادیساحت اعتقاد یدر راستا ینطرح ام/خبرگزاری پانا

http://www.pana.ir/news/877183 

 
 برگزار شد یاندانش آشت یدشه یرستاندر دب« نماز و سالمت روان » با موضوع  ینیگفتمان د/ خبرفارسی

http://khabarfarsi.com/u/63230594 

 
 یقو عم یدیپرسش کل ۷آموز/ دانش یشهدا نامهیتوص یهاناگفته خبروان/

https://khabarone.ir/news/20947673 

 
 در شهرضا برگزار شد« طرح مفتاح» ائمه جماعت مدارس یدوره توانمندساز /سیناخبر

http://yon.ir/uMSbB 

 
 رگزار شددر شهرضا ب« طرح مفتاح» ائمه جماعت مدارس یدوره توانمندساز  /خبرفارسی

http://khabarfarsi.com/u/63230596 

 
 یقو عم یدیپرسش کل ۷آموز/ دانش یشهدا نامهیتوص یهاناگفته ز/نیوتی 

https://tnews.ir/news/6c9e123970615.html 

 
 یقو عم یدیپرسش کل ۷آموز/ دانش یشهدا نامهیتوص یهاناگفته مخبرنیوز/

www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/10997595 

 
 یدو کرون برگزار گرد یرانشهرستان ت ییمعّلمان کالس سوم ابتدا یساز  یتوانمندساز  یروز دوره آموزش یناول /خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/62623797 

https://khabarfarsi.com/u/63687136
http://www.pana.ir/news/877183
http://khabarfarsi.com/u/63230594
https://khabarone.ir/news/20947673
http://yon.ir/uMSbB
http://khabarfarsi.com/u/63230596
https://tnews.ir/news/6c9e123970615.html
http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/10997595
https://khabarfarsi.com/u/62623797
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 نوجوانان یبه نمازخوان یدکن ینمدارس را مز  /ایسنا

https://www.isna.ir/news/97091406625 

 
 نوجوانان یبه نمازخوان یدکن ینرهبرانقالب به آموزش و پرورش: مدارس را مز  یهتوص /ق نیوزمشر 

https://www.mashreghnews.ir/news/916961 

 
 جامعه است یندهآ یسالمت یبرا ینتضم نیبرتر  یننوجوانان؛ ا یبه نمازخوان یدکن ینمدارس را مز / باشگاه خبرنگاران جوان

https://www.yjc.ir/fa/news/6752404 

 
 جامعه است یندهآ یسالمت یبرا ینتضم ینبرتر  یننوجوانان؛ ا یبه نمازخوان یدکن ینمدارس را مز /تیتر برتر

http://titrebartar.com/politic/1544002409.806012 

 
 جامعه است یندهآ یسالمت یبرا ینتضم ینبرتر  یننوجوانان؛ ا یبه نمازخوان یدکن ینمدارس را مز /دیدار نیوز

http://didarnews.ir/fa/news/15922 

 
 جامعه است یندهآ یسالمت یبرا ینتضم ینبرتر  یننوجوانان؛ ا یبه نمازخوان یدکن ینمدارس را مز  / میزان

https://www.mizanonline.com/fa/news/473191 

 
 جامعه است یندهآ یسالمت یبرا ینتضم ینبرتر  ینن؛ انوجوانا یبه نمازخوان یدکن ینمدارس را مز  /آنا

http://ana.ir/fa/news/13/331576 

 
 جامعه است یندهآ یسالمت یبرا ینتضم ینبرتر  یننوجوانان؛ ا یبه نمازخوان یدکن ینمدارس را مز  /ایکنا

http://iqna.ir/fa/news/3769749 

 
 کشاندینماز با خشوع و حضور جامعه را به صالح و سداد در زبان وعمل م /خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/news/4476531 

https://www.isna.ir/news/97091406625
https://www.mashreghnews.ir/news/916961
https://www.yjc.ir/fa/news/6752404
http://titrebartar.com/politic/1544002409.806012
http://didarnews.ir/fa/news/15922
https://www.mizanonline.com/fa/news/473191
http://ana.ir/fa/news/13/331576
http://iqna.ir/fa/news/3769749
https://www.mehrnews.com/news/4476531
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 جامعه است یندهآ یسالمت یبرا ینتضم ینبرتر  یننوجوانان؛ ا ینمازخوان به یدکن ینمدارس را مز  /خبر فارسی

http://khabarfarsi.com/u/63128837 

 
 جامعه است یندهآ یسالمت یبرا ینتضم ینبرتر  یننوجوانان؛ ا یبه نمازخوان یدکن ینمدارس را مز /شبکه خبر

http://www.irinn.ir/fa/news/647225 

 
 جامعه است یندهآ یسالمت یبرا ینتضم ینبرتر  یننوجوانان؛ ا یبه نمازخوان یدکن ینمدارس را مز / فیدوس

http://feydus.ir/fa/news/72340 

 
 جامعه است یندهآ یسالمت یبرا ینتضم ینبرتر  یننوجوانان؛ ا یبه نمازخوان یدکن ینمدارس را مز  /خبرگزاری قدس

http://qodsna.com/fa/321531 

 
 جامعه است یندهآ یالمتس یبرا ینتضم ینبرتر  یننوجوانان؛ ا یبه نمازخوان یدکن ینمدارس را مز  /خبرگزاری موج

http://yon.ir/X6hm1 

 
 آیین تودیع و معارفه دبیر جدید ستاد همکاریها –/ گزارش تصویری خبرگزاری حوزه

http://hawzahnews.com/detail/Photo/470721#ad-image-0 

 
 آیین تودیع و معارفه دبیر جدید ستاد همکاریها –/ گزارش تصویری مخبر نیوز

http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/10621728 

 
 معارفه دبیر جدید ستاد همکاریهاآیین تودیع و  –/ گزارش تصویری خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/63033525 

 
 آیین تودیع و معارفه دبیر جدید ستاد همکاریها –/ گزارش تصویری پرتال وزارت خانه

http://www.medu.ir/fa/news/item/745281 

http://khabarfarsi.com/u/63128837
http://www.irinn.ir/fa/news/647225
http://feydus.ir/fa/news/72340
http://qodsna.com/fa/321531
http://yon.ir/X6hm1
http://hawzahnews.com/detail/Photo/470721#ad-image-0
http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/10621728
https://khabarfarsi.com/u/63033525
http://www.medu.ir/fa/news/item/745281
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 آیین تودیع و معارفه دبیر جدید ستاد همکاریها –/ گزارش تصویری  خبرگزاری تقریب

http://www.taghribnews.com/fa/doc/gallery/383302/1 

 
 ن تودیع و معارفه دبیر جدید ستاد همکاریهاآیی –/ گزارش تصویری خبرپو

http://yon.ir/5xWzc 

 
 آیین تودیع و معارفه دبیر جدید ستاد همکاریها –/ گزارش تصویری مانیتور شفقنا

https://monitor.shafaqna.com/FA/AL/485234 

 
 آیین تودیع و معارفه دبیر جدید ستاد همکاریها –/ گزارش تصویری نیوز هشتگ

http://8tag.ir/news/8392740497059016695-16644464657452460891 

 
 ن تودیع و معارفه دبیر جدید ستاد همکاریهاآیی –/ گزارش تصویری خبربان

https://khabarban.com/21821246 

 
 در آموزش و پرورش یفهطلبه وظ ۰۵۵بهره مندند/ جذب  «یروحان»سه هزار مدرسه از وجود /حوزهخبرگزاری 

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

 
 در آموزش و پرورش یفهطلبه وظ ۰۵۵بهره مندند/ جذب  «یروحان»سه هزار مدرسه از وجود /قم پرس 

http://www.qumpress.ir/294831 

 
 در آموزش و پرورش یفهطلبه وظ ۰۵۵بهره مندند/ جذب  «یروحان»وجود سه هزار مدرسه از / خبرگزاری میزان

https://www.mizanonline.com/fa/news/467277 

 
 شدر آموزش و پرور یفهطلبه وظ ۰۵۵بهره مندند/ جذب  «یروحان»سه هزار مدرسه از وجود / نیسم آنالین

http://nasimonline.ir/print/2284352 

http://www.taghribnews.com/fa/doc/gallery/383302/1
http://yon.ir/5xWzc
https://monitor.shafaqna.com/FA/AL/485234
http://8tag.ir/news/8392740497059016695-16644464657452460891
https://khabarban.com/21821246
http://hawzahnews.com/detail/News/468260
http://www.qumpress.ir/294831
https://www.mizanonline.com/fa/news/467277
http://nasimonline.ir/print/2284352
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 یقرآن مازندران در سار  یانمعلمان و مرب یدوره توانمندساز  یبرگزار  /ایکنا

http://iqna.ir/fa/news/3766511 

 ؛و آموزش و پرورش مطرح کرد یهعلم یهاحوزه هاییمعاون ستاد همکار  پارسیک/نیوز 
 یقو عم یدیپرسش کل ۷آموز/ دانش یشهدا نامهیتوص یهاناگفته 

http://news.parseek.com/Url/15891653 

 
 یقرآن مازندران در سار  یانمعلمان و مرب یدوره توانمندساز  یبرگزار  /مانیتور شفقنا

https://monitor.shafaqna.com/FA/AL/367809 

 
 یستحوزه در مدارس مطلوب ن یگذار  یرعرصه تاث/شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/669142/ 

 
 تیسحوزه در مدارس مطلوب ن یگذار  یرعرصه تاث/ قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn45303399 

 
 یستحوزه در مدارس مطلوب ن یگذار  یرعرصه تاث/ خبرگزاری پانا

http://www.pana.ir/news/874233 

 
 یستحوزه در مدارس مطلوب ن یگذار  یرعرصه تاث/ خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/62867166 

 
 یستحوزه در مدارس مطلوب ن یگذار  یرعرصه تاث/تی نیوز 

https://tnews.ir/news/8676122840262.html 

 
 است ینظام اسالم یندهنقشه راه سعادت آ یادینسند تحول بن یقدق یاجرا /تلکسیران

http://yon.ir/yJPX9 
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