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 کردن آموزش و پرورش است یکاربرد یمغتنم برا یفرصت یهاآموزش و پرورش: ستاد همکار  یرمعاون وز / مهر

https://www.mehrnews.com/news/4493185 

 
 کردن آموزش و پرورش است یکاربرد یتنم برامغ یفرصت یهاآموزش و پرورش: ستاد همکار  یرمعاون وز / خبرگزاری دانشجو

https://snn.ir/fa/news/733755 

 

 کردن آموزش و پرورش است یکاربرد یمغتنم برا یفرصت یهاآموزش و پرورش: ستاد همکار  یرمعاون وز / بسیج نیوز

http://basijnews.ir/fa/news/9092869 

 
 کردن آموزش و پرورش است یکاربرد یمغتنم برا یفرصت یهاآموزش و پرورش: ستاد همکار  یرمعاون وز / فارس

http://qom.farsnews.com/news/13971003000022 

 
 کردن آموزش و پرورش است یکاربرد یمغتنم برا یفرصت یهاآموزش و پرورش: ستاد همکار  یرمعاون وز / ارسیخبر ف

http://khabarfarsi.com/u/63901796 

 
 آموزش و پرورش است کردن یکاربرد یمغتنم برا یفرصت یهاآموزش و پرورش: ستاد همکار  یرمعاون وز /  پانا

http://www.pana.ir/news/880845 
 

 کردن آموزش و پرورش است یکاربرد یمغتنم برا یفرصت یهاآموزش و پرورش: ستاد همکار  یرمعاون وز / ایکنا
http://iqna.ir/fa/news/3774848 

 
 کردن آموزش و پرورش است یکاربرد یمغتنم برا یفرصت یهاآموزش و پرورش: ستاد همکار  یرمعاون وز / حوزه نیوز

http://hawzahnews.com/detail/News/472825 
 

 کردن آموزش و پرورش است یکاربرد یمغتنم برا یفرصت یهاهمکار  آموزش و پرورش: ستاد یرمعاون وز / تی نیوز
http://tnews.ir/site/716c124250525.html 

https://www.mehrnews.com/news/4493185
https://snn.ir/fa/news/733755
http://basijnews.ir/fa/news/9092869
http://qom.farsnews.com/news/13971003000022
http://khabarfarsi.com/u/63901796
http://www.pana.ir/news/880845
http://iqna.ir/fa/news/3774848
http://hawzahnews.com/detail/News/472825
http://tnews.ir/site/716c124250525.html
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 کردن آموزش و پرورش است یکاربرد یمغتنم برا یفرصت یهاآموزش و پرورش: ستاد همکار  یرمعاون وز  /قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn45629222 

 
 کردن آموزش و پرورش است یکاربرد یمغتنم برا یفرصت یهاآموزش و پرورش: ستاد همکار  یرمعاون وز / قم نیوز

http://www.qomnews.ir/news/72462 

 
 کردن آموزش و پرورش است یکاربرد یمغتنم برا یفرصت یهاآموزش و پرورش: ستاد همکار  یرمعاون وز / مخبر نیوز

http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/11115263 

 
 کردن آموزش و پرورش است یکاربرد یمغتنم برا یفرصت یهاآموزش و پرورش: ستاد همکار  یرمعاون وز / خبربان

https://khabarban.com/22086335 

 
 ستکردن آموزش و پرورش ا یکاربرد یمغتنم برا یفرصت یهاآموزش و پرورش: ستاد همکار  یرمعاون وز / کانون مدارس

http://yon.ir/iENbp 

 

 کردن آموزش و پرورش است یکاربرد یمغتنم برا یفرصت یهاآموزش و پرورش: ستاد همکار  یرمعاون وز /اخالق نیوز

https://www.akhlaghnews.com/8231 

 
 کردن آموزش و پرورش است یکاربرد یمغتنم برا یفرصت یهاآموزش و پرورش: ستاد همکار  یرون وز معا/ خبر وان

https://khabarone.ir/news/21052179 

 
 زش و پرورش استکردن آمو یکاربرد یمغتنم برا یفرصت یهاآموزش و پرورش: ستاد همکار  یرمعاون وز / صبح تازه

http://yon.ir/4utHQ 

 
 کردن آموزش و پرورش است یکاربرد یمغتنم برا یفرصت یهاآموزش و پرورش: ستاد همکار  یرمعاون وز / یک خبر

https://onpress.ir/fa/news/1860/ 

http://www.ghatreh.com/news/nn45629222
http://www.qomnews.ir/news/72462
http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/11115263
https://khabarban.com/22086335
http://yon.ir/iENbp
https://www.akhlaghnews.com/8231
https://khabarone.ir/news/21052179
http://yon.ir/4utHQ
https://onpress.ir/fa/news/1860/
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 کردن آموزش و پرورش است یکاربرد یمغتنم برا یفرصت یهاآموزش و پرورش: ستاد همکار  یرمعاون وز  /پو خبر 

http://yon.ir/St1CD 

 
 کردن آموزش و پرورش است یکاربرد یمغتنم برا یفرصت یهاآموزش و پرورش: ستاد همکار  یرمعاون وز / مانیتور شفقنا

http://monitor.shafaqna.com/FA/AL/724588 

 

 در قم هایستاد همکار  یرخانهاز دب یبانیو پشت یریتمعاون توسعه مد یدبازد /هشتک نیوز

http://8tag.ir/news/8392740497059016695-17271205456330395556 

 
 تفاهم نامه حوزه و آموزش و پرورش است یه،حوزه علم یراخ یتوافق دهه ها ینتر  یاتیعمل / مشاور عالی وزیر:حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/472846 

 
 تفاهم نامه حوزه و آموزش و پرورش است یه،حوزه علم یراخ یتوافق دهه ها ینتر  یاتیعمل / مشاور عالی وزیر:مانیتور شفقنا

http://monitor.shafaqna.com/FA/AL/724587 

 
 تفاهم نامه حوزه و آموزش و پرورش است یه،حوزه علم یراخ یتوافق دهه ها ینتر  ییاتعمل / مشاور عالی وزیر:خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/63897158 

 
 است تفاهم نامه حوزه و آموزش و پرورش یه،حوزه علم یراخ یتوافق دهه ها ینتر  یاتیعمل /پرتال وزارت خانه 

http://www.medu.ir/fa/news/item/760022 

 

 یسوادیمبارزه با ب یو علما برا یداسالم، مراجع عظام تقل یند تاکیدات ی؛نهضت سواد آموز  یسبه مناسبت سالروز تاس/ حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/473240 

http://yon.ir/St1CD
http://monitor.shafaqna.com/FA/AL/724588
http://8tag.ir/news/8392740497059016695-17271205456330395556
http://hawzahnews.com/detail/News/472846
http://monitor.shafaqna.com/FA/AL/724587
https://khabarfarsi.com/u/63897158
http://www.medu.ir/fa/news/item/760022
http://hawzahnews.com/detail/News/473240
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 یسوادیمبارزه با ب یو علما برا یداسالم، مراجع عظام تقل یند تاکیدات ی؛نهضت سواد آموز  یسبه مناسبت سالروز تاس/ ایرنا

http://www.irna.ir/fa/News/83147149 

 
 یسوادیمبارزه با ب یو علما برا یداسالم، مراجع عظام تقل یند تاکیدات ی؛نهضت سواد آموز  یسبه مناسبت سالروز تاس/آفتاب

http://www.aftabir.com/news/article/view/2018/12/25/2042672 

 
 یسوادیمبارزه با ب یو علما برا یداسالم، مراجع عظام تقل یند تاکیدات/ رفارسیخب

http://khabarfarsi.com/u/64009815 

 
 یسوادیمبارزه با ب یو علما برا یداسالم، مراجع عظام تقل یند تاکیدات /پرتال خبری شهرداری خوی

http://yon.ir/JJVoL 

 
 یسوادیمبارزه با ب یو علما برا یداسالم، مراجع عظام تقل یند تاکیدات /مانیتور شفقنا

http://monitor.shafaqna.com/FA/AL/759730 

 
 یسوادیمبارزه با ب یو علما برا یدسالم، مراجع عظام تقلا یند تاکیدات /اخبارینو

http://yon.ir/EutMw 

 
 حوزه یدانش آموزان استان با علمادو هزار  یدارد/ خبرگزاری صدا و سیما

http://www.iribnews.ir/fa/news/2311021 

 

 حوزه یدانش آموزان استان با علما یدارد/ تی نیوز

https://tnews.ir/news/ee84124350873.html 

 

 حوزه یدانش آموزان استان با علما رر دو هزایداد/ مانیتور شفقنا

http://monitor.shafaqna.com/FA/AL/747352 

http://www.irna.ir/fa/News/83147149
http://www.aftabir.com/news/article/view/2018/12/25/2042672
http://khabarfarsi.com/u/64009815
http://yon.ir/JJVoL
http://monitor.shafaqna.com/FA/AL/759730
http://yon.ir/EutMw
http://www.iribnews.ir/fa/news/2311021
https://tnews.ir/news/ee84124350873.html
http://monitor.shafaqna.com/FA/AL/747352
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 چهل ساله انقالب است یشهایاز رو یادینو مطالبه کنند/ سند تحول بن یغرا تبل یادینئمه جمعه سند تحول بن/پرتال وزارت خانه

http://www.medu.ir/fa/news/item/762862 

 

 چهل ساله انقالب است یشهایاز رو یادینو مطالبه کنند/ سند تحول بن یغرا تبل یادینائمه جمعه سند تحول بن/ مانیتور شفقنا

https://monitor.shafaqna.com/FA/AL/773730 

 
 چهل ساله انقالب است یشهایاز رو یادینو مطالبه کنند/ سند تحول بن یغرا تبل یادینسند تحول بنائمه جمعه /قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn45671857 

 
 چهل ساله انقالب است یشهایاز رو یادیننو مطالبه کنند/ سند تحول ب یغرا تبل یادینائمه جمعه سند تحول بن/ خبرفارسی

http://khabarfarsi.com/u/64088695 

 
 چهل ساله انقالب است یشهایاز رو یادینو مطالبه کنند/ سند تحول بن یغرا تبل یادینائمه جمعه سند تحول بن/ققنوس

http://qunoot.net/App/infos.item.php?showid=2827 

 
 چهل ساله انقالب است یشهایاز رو یادینو مطالبه کنند/ سند تحول بن یغرا تبل یادینائمه جمعه سند تحول بن/ حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/473421 

 
 منتشر شد یمجاز  یدر بستر فضا هایستاد همکار  یکیبولتن الکترون ینچهاردهم/خبروان

https://khabarone.ir/news/21185116 

 
 منتشر شد یمجاز  یدر بستر فضا هایستاد همکار  یکیبولتن الکترون ینچهاردهم/  مخبرنیوز

http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/11265774 

 
 منتشر شد یمجاز  یدر بستر فضا هایستاد همکار  یکیبولتن الکترون ینچهاردهم/ حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/473730 

http://www.medu.ir/fa/news/item/762862
https://monitor.shafaqna.com/FA/AL/773730
http://www.ghatreh.com/news/nn45671857
http://khabarfarsi.com/u/64088695
http://qunoot.net/App/infos.item.php?showid=2827
http://hawzahnews.com/detail/News/473421
https://khabarone.ir/news/21185116
http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/11265774
http://hawzahnews.com/detail/News/473730
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 منتشر شد یمجاز  یدر بستر فضا هایستاد همکار  یکیبولتن الکترون ینچهاردهم/ خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/64166319 

 
 منتشر شد یمجاز  یدر بستر فضا هایستاد همکار  یکیبولتن الکترون ینهاردهمچ/ مانیتور شفقنا

https://monitor.shafaqna.com/FA/AL/798201 

 
 منتشر شد یمجاز  یدر بستر فضا هایستاد همکار  یکیبولتن الکترون ینچهاردهم/ قطره 

http://www.ghatreh.com/news/nn45699362 

 
 منتشر شد یمجاز  یدر بستر فضا هایستاد همکار  یکیبولتن الکترون ینچهاردهم / خبرپو

http://yon.ir/pmxcE 

 
 است یهاستاد همکار  یتوزارتخانه تقو یجد یاز برنامه ها یکی وزش و پرورش:معاون وزیر آم/  پرتال وزارت خانه

http://www.medu.ir/fa/news/item/765569 

 
 تاس یهاستاد همکار  یتوزارتخانه تقو یجد یاز برنامه ها یکی / معاون وزیر آموزش و پرورش:خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/64222397 

 
 است یهاستاد همکار  یتوزارتخانه تقو یجد یاز برنامه ها یکی / معاون وزیر آموزش و پرورش:خبرگزاری فارس 

https://www.farsnews.com/news/13971009000976 

 
 است یهاستاد همکار  یتوزارتخانه تقو یجد یاز برنامه ها یکی / معاون وزیر آموزش و پرورش:ایکنا

http://iqna.ir/fa/news/3777017 

 
 است یهاستاد همکار  یتوزارتخانه تقو یجد یااز برنامه ه یکی معاون وزیر آموزش و پرورش:/ حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/473907 

https://khabarfarsi.com/u/64166319
https://monitor.shafaqna.com/FA/AL/798201
http://www.ghatreh.com/news/nn45699362
http://yon.ir/pmxcE
http://www.medu.ir/fa/news/item/765569
https://khabarfarsi.com/u/64222397
https://www.farsnews.com/news/13971009000976
http://iqna.ir/fa/news/3777017
http://hawzahnews.com/detail/News/473907
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 است یهاستاد همکار  یتوزارتخانه تقو یجد یاز برنامه ها یکی معاون وزیر آموزش و پرورش:/ قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn45715330 

 
 است یهاستاد همکار  یتوزارتخانه تقو یجد یاز برنامه ها یکی معاون وزیر آموزش و پرورش:/  خبر بان

https://khabarban.com/22174206 

 
 است یهاستاد همکار  یتوزارتخانه تقو یجد یاز برنامه ها یکی وزیر آموزش و پرورش: معاون/ مخبرنیوز

http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/11299079 

 
 است یهاستاد همکار  یتوزارتخانه تقو یجد یها از برنامه یکی معاون وزیر آموزش و پرورش:/  مانیتور شفقنا

https://monitor.shafaqna.com/FA/AL/813306 

 
 یمکن یاوقات به انقالب جفا م ی/ گاهیانقالب اسالم یخفصل درخشان تار  یحماسه نهم د/ حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/473911 

 
 یمکن یاوقات به انقالب جفا م ی/ گاهیانقالب اسالم یخفصل درخشان تار  یحماسه نهم د/  خبرگزاری میزان

https://www.mizanonline.com/fa/news/481022 

 
 یمکن یاوقات به انقالب جفا م ی/ گاهیانقالب اسالم یخفصل درخشان تار  یحماسه نهم د/  پرتال وزارت خانه

http://www.medu.ir/fa/news/item/766365 

 
 یمکن یاوقات به انقالب جفا م ی/ گاهیالمانقالب اس یخفصل درخشان تار  یحماسه نهم د/ ن پرسآ

https://onpress.ir/fa/news/24873 

 
 یمکن یاوقات به انقالب جفا م ی/ گاهیانقالب اسالم یخفصل درخشان تار  یحماسه نهم د/ نیوز پارسی

http://yon.ir/ic4mX 

http://www.ghatreh.com/news/nn45715330
https://khabarban.com/22174206
http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/11299079
https://monitor.shafaqna.com/FA/AL/813306
http://hawzahnews.com/detail/News/473911
https://www.mizanonline.com/fa/news/481022
http://www.medu.ir/fa/news/item/766365
https://onpress.ir/fa/news/24873
http://yon.ir/ic4mX
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 یمکن یاوقات به انقالب جفا م ی/ گاهیانقالب اسالم یخفصل درخشان تار  یحماسه نهم د/ خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/64222259 

 
 یمکن یاوقات به انقالب جفا م ی/ گاهیانقالب اسالم یخفصل درخشان تار  یحماسه نهم د/ مانیتور شفقنا

https://monitor.shafaqna.com/FA/AL/812745 

 
 یمکن یاوقات به انقالب جفا م ی/ گاهیانقالب اسالم یخفصل درخشان تار  یحماسه نهم د/ قم نیوز

http://www.qomnews.ir/news/72748 

 
 باور یند ینسل یتترب یحوزه و آموزش و پرورش برا یاز تکاپو یگزارش/ خبرگزاری حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/474047 

 
 باور یند ینسل یتترب یحوزه و آموزش و پرورش برا یپواز تکا یگزارش/  پرتال وزارت خانه

http://www.medu.ir/fa/news/item/766439 

 
 باور یند ینسل یتترب یحوزه و آموزش و پرورش برا یاز تکاپو یگزارش/ مانتیور شفقنا

https://monitor.shafaqna.com/FA/AL/826911 

 
 باور یند ینسل یتترب یحوزه و آموزش و پرورش برا یاز تکاپو یگزارش/  خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/64277158 

 
 باور یند ینسل یتترب یحوزه و آموزش و پرورش برا یاز تکاپو یگزارش/ قطره 

http://www.ghatreh.com/news/nn45730615 

 
 شماره فصلنامه حلقه وصل با مطالب متنوع منتشر شد ینو نهم یستب/ حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/474432 

https://khabarfarsi.com/u/64222259
https://monitor.shafaqna.com/FA/AL/812745
http://www.qomnews.ir/news/72748
http://hawzahnews.com/detail/News/474047
http://www.medu.ir/fa/news/item/766439
https://monitor.shafaqna.com/FA/AL/826911
https://khabarfarsi.com/u/64277158
http://www.ghatreh.com/news/nn45730615
http://hawzahnews.com/detail/News/474432
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 شماره فصلنامه حلقه وصل با مطالب متنوع منتشر شد ینو نهم یستب/  پرتال وزارت خانه

http://www.medu.ir/fa/news/item/767737 

 
 شماره فصلنامه حلقه وصل با مطالب متنوع منتشر شد ینو نهم یستب/  باشگاه خبرنگاران جوان

https://www.yjc.ir/fa/news/6786015 

 
 شماره فصلنامه حلقه وصل با مطالب متنوع منتشر شد ینو نهم یستب/ خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/news/4504120 

 
 شماره فصلنامه حلقه وصل با مطالب متنوع منتشر شد ینو نهم یستب /خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/64407637 

 
 وصل با مطالب متنوع منتشر شد شماره فصلنامه حلقه ینو نهم یستب / پرس شیعه

http://pressshia.com/358260 

 
 حوزه و آموزش و پرورش یها یستاد همکار  یبرنامه از سند تحول با همکار  55  یاجرامشاور عالی وزیر: / پرتال وزارت خانه

http://medu.ir/fa/news/item/767989 

 
 حوزه و آموزش و پرورش یها یستاد همکار  یبرنامه از سند تحول با همکار  55  یاجرا/ حاجیان زاده: خبرگزاری فارس

https://www.farsnews.com/news/13971012000707 

 
 حوزه و آموزش و پرورش یها یستاد همکار  یبرنامه از سند تحول با همکار  55  یاجرا/ مشاور عالی وزیر : میزان

https://www.mizanonline.com/fa/news/481824 

 
 حوزه و آموزش و پرورش یها یهمکار ستاد  یبرنامه از سند تحول با همکار  55  یاجرا/ خبر وان

https://khabarone.ir/news/21280065 

http://www.medu.ir/fa/news/item/767737
https://www.yjc.ir/fa/news/6786015
https://www.mehrnews.com/news/4504120
https://khabarfarsi.com/u/64407637
http://pressshia.com/358260
http://medu.ir/fa/news/item/767989
https://www.farsnews.com/news/13971012000707
https://www.mizanonline.com/fa/news/481824
https://khabarone.ir/news/21280065
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 حوزه و آموزش و پرورش یها یستاد همکار  یبرنامه از سند تحول با همکار  55  یاجرا/ مانیتور شفقنا

http://monitor.shafaqna.com/FA/AL/851041 

 
 حوزه و آموزش و پرورش یها یستاد همکار  یبرنامه از سند تحول با همکار  55  یاجرا/  تی نیوز

https://tnews.ir/news/a743124826886.html 

 
 حوزه و آموزش و پرورش یها یستاد همکار  یبرنامه از سند تحول با همکار  55  یاجرااور عالی وزیر: / مشخبرگزاری پانا

http://www.pana.ir/news/883284 

 
 آموزش و پرورش حوزه و یها یستاد همکار  یبرنامه از سند تحول با همکار  55  یاجرا/ حاجیان زاده :  خبر فارسی

http://khabarfarsi.com/u/64386616 

 
 حوزه و آموزش و پرورش یها یستاد همکار  یبرنامه از سند تحول با همکار  55  یاجرا/ خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/news/4502524 

 
 حوزه و آموزش و پرورش یها یستاد همکار  یبرنامه از سند تحول با همکار  55  یاجرا/ مشاور عالی وزیر :مخبر نیوز

http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/11381427 

 
 )ص(خداوند به آل رسول یهعط ینبز  حضرت هاشم؛ یبن یلهعق یالدبه مناسبت م/ وزهح

http://hawzahnews.com/TextVersionDetail/475410 

 
 ص()خداوند به آل رسول یهعط ینبز  حضرت هاشم؛ یبن یلهعق یالدبه مناسبت م/ قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn45882343 

 
 )ص(خداوند به آل رسول یهعط ینبز  حضرت هاشم؛ یبن یلهعق یالدبه مناسبت م/ مانیتور شفقنا

https://monitor.shafaqna.com/FA/AL/969984 

http://monitor.shafaqna.com/FA/AL/851041
https://tnews.ir/news/a743124826886.html
http://www.pana.ir/news/883284
http://khabarfarsi.com/u/64386616
https://www.mehrnews.com/news/4502524
http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/11381427
http://hawzahnews.com/TextVersionDetail/475410
http://www.ghatreh.com/news/nn45882343
https://monitor.shafaqna.com/FA/AL/969984
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 )ص(خداوند به آل رسول یهعط ینبز  حضرت هاشم؛ یبن یلهعق یالدبه مناسبت م/  پرتال وزارت خانه

http://www.medu.ir/fa/news/item/772282 

 
 یابدیها گسترش مارس معارف در استانآموزش و پرورش در بوشهر: مد یرمشاور وز / تسنیم 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/10/18/1918363 

 
 دبرگزار شون یقدق یشناسدر مدارس بر اساس مخاطب یتیترب هایبرنامه آموزش و پرورش: یرمشاور وز /  مهر

https://www.mehrnews.com/news/4507420 

 
 یابدیها گسترش مآموزش و پرورش در بوشهر: مدارس معارف در استان یرمشاور وز / باشگاه خبرنگاران جوان 

https://www.yjc.ir/fa/news/6790557 

 
 مدرسه معارف در کشور فعال است 022/ مشاور عالی وزیر و دبیرستاد همکاریها:  جماران

http://yon.ir/gdSwR 

 
 آموزش و پرورش توسعه مدارس معارف در سطح کشور است سیاست آموزش و پرورش: یروز  یمشاور عال/ حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/474987 

 
 مدرسه معارف در کشور فعال است 022/ مشاور عالی وزیر و دبیرستاد همکاریها:  تی نیوز

https://tnews.ir/news/64ef125203563.html 

 
 مدرسه معارف در کشور فعال است 022/ مشاور عالی وزیر و دبیرستاد همکاریها:  خبرگزاری بسیج

http://basijnews.ir/fa/news/9098590 

 
 برگزار شوند یقدق یشناسارس بر اساس مخاطبدر مد یتیترب یهاآموزش و پرورش: برنامه یرمشاور وز /نیوز وانا

https://vananews.com/fa/news/229278 

http://www.medu.ir/fa/news/item/772282
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/10/18/1918363
https://www.mehrnews.com/news/4507420
https://www.yjc.ir/fa/news/6790557
http://yon.ir/gdSwR
http://hawzahnews.com/detail/News/474987
https://tnews.ir/news/64ef125203563.html
http://basijnews.ir/fa/news/9098590
https://vananews.com/fa/news/229278
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 مدرسه معارف در کشور فعال است 022/ مشاور عالی وزیر و دبیرستاد همکاریها: مانیتور شفقنا

http://monitor.shafaqna.com/FA/AL/930569 
 

 
 مدرسه معارف در کشور فعال است 022/ مشاور عالی وزیر و دبیرستاد همکاریها: ایرنا

http://www.irna.ir/bushehr/fa/News/83163673 

 
 کرده است یجادنسل جوان ا یبرا یتاز روحان یرواقعیغ یریتصو دشمن آموزش و پرورش : یروز  یعالمشاور  /پانا

http://www.pana.ir/news/885071 

 79 دی ماهپایگاه اطالع رسانی دبیرخانه ستاد همکاریها/ 

http://monitor.shafaqna.com/FA/AL/930569
http://www.irna.ir/bushehr/fa/News/83163673
http://www.pana.ir/news/885071

