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 حساب باز کرده است یهعلم یکمک حوزه ها یآموزش و پرورش در گرگان: آموزش و پرورش رو یروز  یمشاور عال /حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/480978 

 
 حساب باز کرده است یهعلم یکمک حوزه ها یآموزش و پرورش رو ا:/مشاور عالی وزیر و دبیرستاد همکاریهپرتال وزارت خانه

http://www.medu.ir/fa/news/item/799164 

 خبرداد: ینجامعه مدرس یمجمع عموم یسنائب رئ/ حوزه

 حوزه و آموزش و پرورش یر با ستاد همکا یهمکار  یبرا ینجامعه مدرس یمجمع عموم یآمادگ

http://hawzahnews.com/detail/News/477258 

 خبرداد:  ینجامعه مدرس یمجمع عموم یسنائب رئ/شفقنا
 حوزه و آموزش و پرورش یبا ستاد همکار  یهمکار  یبرا ینجامعه مدرس یمجمع عموم یآمادگ

https://fa.shafaqna.com/news/699432/ 

 خبرداد: ینجامعه مدرس یمجمع عموم یسنائب رئ/  پرتال وزارت خانه
 حوزه و آموزش و پرورش یبا ستاد همکار  یهمکار  یبرا ینجامعه مدرس یمجمع عموم یآمادگ

http://www.medu.ir/fa/news/item/784618 

 
 یدهدنجات م یتی؛ نماز با معرفت انسان را از سقوط شخص یفبوشهردر مراسم جشن تکل یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ ایکنا

http://iqna.ir/fa/news/3790633 
 

 یدهدنجات م یتی؛ نماز با معرفت انسان را از سقوط شخص یفبوشهردر مراسم جشن تکل یهایهمکار  یتهکم یسرئ /شبستان
http://shabestan.ir/detail/News/766296 

 
 یدهدنجات م یتیا معرفت انسان را از سقوط شخص؛ نماز ب یفبوشهردر مراسم جشن تکل یهایهمکار  یتهکم یسرئ/همسو نیوز

http://yon.ir/fYJzN 
 

 یدهدنجات م یتی؛ نماز با معرفت انسان را از سقوط شخص یفبوشهردر مراسم جشن تکل یهایهمکار  یتهکم یسرئ/قنوت
http://yon.ir/fYJzN 

http://hawzahnews.com/detail/News/480978
http://www.medu.ir/fa/news/item/799164
http://hawzahnews.com/detail/News/477258
https://fa.shafaqna.com/news/699432/
http://www.medu.ir/fa/news/item/784618
http://iqna.ir/fa/news/3790633
http://shabestan.ir/detail/News/766296
http://yon.ir/fYJzN
http://yon.ir/fYJzN
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 یدهدنجات م یتی؛ نماز با معرفت انسان را از سقوط شخص یفبوشهردر مراسم جشن تکل یهایهمکار  یتهکم یسرئ /قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn46310517 
 

 
 یدهدنجات م یتی؛ نماز با معرفت انسان را از سقوط شخص فیبوشهردر مراسم جشن تکل یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ خبرفارسی

http://khabarfarsi.com/u/66279141 

 ؛  یفبوشهردر مراسم جشن تکل یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ پرتال وزارت خانه
 یدهدنجات م یتینماز با معرفت انسان را از سقوط شخص

http://www.medu.ir/fa/news/item/800856 

 ؛ یفبوشهردر مراسم جشن تکل یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ شیعه شفقنا
 یدهدنجات م یتینماز با معرفت انسان را از سقوط شخص

https://shia.shafaqna.com/FA/AL/2137131 

 
 اداره کل آموزش وپرورش استان شد یمعاون پرورش یروحان یک /تابناک

http://www.tabnakilam.ir/fa/news/715496 

 

 ستان شداداره کل آموزش وپرورش ا یمعاون پرورش یروحان یک/ خبروان

https://khabarone.ir/news/22363591 

 
 اداره کل آموزش وپرورش استان شد یمعاون پرورش یروحان یک/حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/481215 

 
 شود یصدر برگزار م یامام موس یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش یتی،ترب ینهادها یبا همکار / برگزاری مهرخ

https://www.mehrnews.com/news/4543864 

 
 شود یصدر برگزار م یامام موس یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش یتی،ترب ینهادها یبا همکار / ایکنا

http://iqna.ir/fa/news/3790109 

http://www.ghatreh.com/news/nn46310517
http://khabarfarsi.com/u/66279141
http://www.medu.ir/fa/news/item/800856
https://shia.shafaqna.com/FA/AL/2137131
http://www.tabnakilam.ir/fa/news/715496
https://khabarone.ir/news/22363591
http://hawzahnews.com/detail/News/481215
https://www.mehrnews.com/news/4543864
http://iqna.ir/fa/news/3790109
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 شود یصدر برگزار م یامام موس یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش یتی،ترب ینهادها یبا همکار /غدیرنیوز 

http://www.ghadirinews.ir/news/paper/page/?id=18865 

 
 شود یصدر برگزار م یامام موس یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش یتی،ترب ینهادها یبا همکار / خبر فارسی

http://khabarfarsi.com/u/66275594 

 

 شود یصدر برگزار م یامام موس یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش یتی،ترب یانهاده یبا همکار / ابنا

http://yon.ir/ZJdQv 

 
 شود یصدر برگزار م یامام موس یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش یتی،ترب ینهادها یبا همکار / شبستان

http://shabestan.ir/detail/News/766374 

 
 شود یصدر برگزار م یامام موس یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش یتی،ترب ینهادها یبا همکار /  روزنامه اطالعات

https://www.ettelaat.com/mobile/?p=116192&device=phone 

 
 شود یصدر برگزار م یامام موس یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش یتی،ترب ینهادها یبا همکار / پرس شیعه

http://pressshia.com/378646 

 
 شود یصدر برگزار م یوسامام م یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش یتی،ترب ینهادها یبا همکار / تی نیوز

https://tnews.ir/news/f87b127495394.html 

 
 شود یصدر برگزار م یامام موس یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش یتی،ترب ینهادها یبا همکار / خبربان

https://khabarban.com/a/22768390 

 
 شود یصدر برگزار م یامام موس یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش یتی،ترب ینهادها یبا همکار / کتاب نیوز

http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/271932 

http://www.ghadirinews.ir/news/paper/page/?id=18865
http://khabarfarsi.com/u/66275594
http://yon.ir/ZJdQv
http://shabestan.ir/detail/News/766374
https://www.ettelaat.com/mobile/?p=116192&device=phone
http://pressshia.com/378646
https://tnews.ir/news/f87b127495394.html
https://khabarban.com/a/22768390
http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/271932
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 شود یصدر برگزار م یامام موس یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش یتی،ترب ینهادها یار با همک/ خبرگزاری دفاع مقدس

http://defapress.ir/fa/news/333553 

 
 شود یصدر برگزار م یامام موس یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش یتی،ترب ینهادها یبا همکار / خبربان

https://khabarone.ir/news/22268774 

 
 شود یصدر برگزار م یامام موس یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش یتی،ترب ینهادها یبا همکار / خبر آنالین

https://www.khabaronline.ir/news/1233175 

 
 شود یصدر برگزار م یامام موس یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش یتی،ترب ینهادها یبا همکار / بازار کار

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/314614 

 
 شود یصدر برگزار م یامام موس یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش ،یتیترب ینهادها یبا همکار / مانیتور شفقنا

http://monitor.shafaqna.com/FA/AL/1406630 

 
 شود یصدر برگزار م یامام موس یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش یتی،ترب ینهادها یبا همکار /قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn46281183 

 
 شود یصدر برگزار م یامام موس یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش یتی،ترب ینهادها یبا همکار  /اخالق نیوز

https://www.akhlaghnews.com/66748 

 
 شود یصدر برگزار م یامام موس یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش یتی،ترب ینهادها یبا همکار / فارس

https://www.farsnews.com/news/13971127001129 

 
 شود یصدر برگزار م یامام موس یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش یتی،ترب ینهادها یبا همکار / آفتاب

http://www.aftabir.com/news/article/view/2019/02/18/2091949 

http://defapress.ir/fa/news/333553
https://khabarone.ir/news/22268774
https://www.khabaronline.ir/news/1233175
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/314614
http://monitor.shafaqna.com/FA/AL/1406630
http://www.ghatreh.com/news/nn46281183
https://www.akhlaghnews.com/66748
https://www.farsnews.com/news/13971127001129
http://www.aftabir.com/news/article/view/2019/02/18/2091949
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 شود یصدر برگزار م یامام موس یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش یتی،ترب ینهادها یبا همکار /موسسه حکمت و فلسفه ایران

http://wp.irip.ir/Home/Single/66355 

 
 شود یصدر برگزار م یامام موس یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش یتی،ترب ینهادها یبا همکار /خبرگزاری اقتصادی ایران

http://econews.ir/fa/content/1819209 

 
 شود یصدر برگزار م یامام موس یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش یتی،ترب ینهادها یبا همکار / ایرنا

http://www.irna.ir/fa/News/83215559 

 
 شود یصدر برگزار م یامام موس یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش یتی،ترب ینهادها یبا همکار /مجله بارش

http://yon.ir/IAaH9 

 
 شود یصدر برگزار م یامام موس یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش یتی،ترب ینهادها یبا همکار  /مخبر نیوز

http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/12475593 

 
 شود یصدر برگزار م یامام موس یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش یتی،ترب ینهادها یبا همکار /مجله چکاوک

http://yon.ir/0JZD0 

 
 شود یصدر برگزار م یامام موس یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش ی،یتترب ینهادها یبا همکار / اجتهاد

http://yon.ir/H2855 

 
 شود یصدر برگزار م یامام موس یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش یتی،ترب ینهادها یبا همکار / داینتس

https://daynets.com/FA/AL/1565113 

 
 شود یصدر برگزار م یامام موس یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش یتی،ترب ینهادها یبا همکار /نیوز پارسی

http://yon.ir/QyoMo 

http://wp.irip.ir/Home/Single/66355
http://econews.ir/fa/content/1819209
http://www.irna.ir/fa/News/83215559
http://yon.ir/IAaH9
http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/12475593
http://yon.ir/0JZD0
http://yon.ir/H2855
https://daynets.com/FA/AL/1565113
http://yon.ir/QyoMo
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 شود یصدر برگزار م یموس امام یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش یتی،ترب ینهادها یبا همکار / پایگاه خبری تبسم

http://tabasomemehr.ir/fa/News/44486 

 
 شود یصدر برگزار م یامام موس یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش یتی،ترب ینهادها یبا همکار /موسسه نشر شهر

https://nashreshahr.com/RssReader/ID/919334 

 
 شود یصدر برگزار م یامام موس یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش یتی،ترب ینهادها یبا همکار / تاج نیوز

http://tajnews.ir/news/825142 

 
 شود یصدر برگزار م یامام موس یتیمدرسه ترب ی؛همایشپژوهش یتی،ترب یدهانها یبا همکار /پایگاه خبری رب

https://rabnews.ir/6022 

 
 شرقییجاندر مدارس آذربا ینیکارگاه آموزش گفتمان د 11۷ یمحقق شد؛ برگزار  یهحوزه علم یبا همکار / حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/481002 

 
 است یادینها، سند تحول بن یهمکار  یتهکم یاستان کردستان : محور برنامه ها هاییهمکار  یتهکم یسنائب رئ/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/66147638 

 
 است یادینها، سند تحول بن یهمکار  یتهکم یاستان کردستان : محور برنامه ها هاییهمکار  یتهکم یسنائب رئ/مهر

https://www.mehrnews.com/news/4541858 

 
 است یادینها، سند تحول بن یهمکار  یتهکم یمحور برنامه ها استان کردستان : هاییهمکار  یتهکم یسنائب رئ/ ایرنا

http://www.irna.ir/Kurdistan/fa/News/83209146 

 
 است یادینها، سند تحول بن یهمکار  یتهکم یاستان کردستان : محور برنامه ها هاییهمکار  یتهکم یسنائب رئ/ پرتال وزارت

http://kurd.medu.ir/fa/news/item/796409 

http://tabasomemehr.ir/fa/News/44486
https://nashreshahr.com/RssReader/ID/919334
http://tajnews.ir/news/825142
https://rabnews.ir/6022
http://hawzahnews.com/detail/News/481002
https://khabarfarsi.com/u/66147638
https://www.mehrnews.com/news/4541858
http://www.irna.ir/Kurdistan/fa/News/83209146
http://kurd.medu.ir/fa/news/item/796409
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 اثر گذار در آموزش و پرورش است یها یتفعال یبرا یخوب یتها ظرف یهمکار  یتهکمرئیس کمیته همکاریهای کردستان:/ خبرفارسی

http://khabarfarsi.com/u/66147637 

 
 اثر گذار در آموزش و پرورش است یها یتفعال یبرا یخوب یتها ظرف یهمکار  یتهکم/ رئیس کمیته همکاریهای کردستان:مهر

https://www.mehrnews.com/news/4541825 

 
 اثر گذار در آموزش و پرورش است یها یتفعال یبرا یخوب یتها ظرف یهمکار  یتهکم/ رئیس کمیته همکاریهای کردستان:تی نیوز

http://tnews.ir/site/3f53127350190.html 

 
 اثر گذار در آموزش و پرورش است یها یتفعال یبرا یخوب یتها ظرف یهمکار  یتهکم:رئیس کمیته همکاریهای کردستان/خبر وان

https://khabarone.ir/news/22220586 

 
 آموزش و پرورش استاثر گذار در  یها یتفعال یبرا یخوب یتها ظرف یهمکار  یتهکمرئیس کمیته همکاریهای کردستان:/ مخبرنیوز

http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/12426046 

 
 اثر گذار در آموزش و پرورش است یها یتفعال یبرا یخوب یتها ظرف یهمکار  یتهکمرئیس کمیته همکاریهای کردستان:/ ایرنا

http://www.irna.ir/kurdistan/fa/News/83209146 

 
 اثر گذار در آموزش و پرورش است یها یتفعال یبرا یخوب یتها ظرف یهمکار  کمیتهدر کردستان: یهفق یول یندهنما /پرتال وزارت خانه

http://medu.ir/fa/news/item/796413 

 
 و حجم باال در مدارس برگزار شود یفیتبا ک ینید یگفتمان ها /جماران

http://yon.ir/Hbg7G 

 
 است یتو خالق یاه با نوآور همر یکار پژوهش یک«مدرسه انقالب» یشگاهآموزش و پرورش؛نما یروز  یمشاور عال /شبستان

http://shabestan.ir/detail/News/763827 

http://khabarfarsi.com/u/66147637
https://www.mehrnews.com/news/4541825
http://tnews.ir/site/3f53127350190.html
https://khabarone.ir/news/22220586
http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/12426046
http://www.irna.ir/kurdistan/fa/News/83209146
http://medu.ir/fa/news/item/796413
http://yon.ir/Hbg7G
http://shabestan.ir/detail/News/763827
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 است یتو خالق یهمراه با نوآور  یکار پژوهش یک«مدرسه انقالب» یشگاهآموزش و پرورش؛نما یروز  یمشاور عال/ مهر 

https://www.mehrnews.com/news/4536337 

 
 «مانیمیم یانقالب»بر دشمن با شعار  یلیکرد: س یانآموزش و پرورش ب یروز  یمشاور عال/ ایکنا

http://iqna.ir/fa/news/3788226 

 
 «مانیمیم یانقالب»بر دشمن با شعار  یلیکرد: س یانزش و پرورش بآمو یروز  یمشاور عال/ خبربان

https://khabarban.com/a/22657749 

 
 «مانیمیم یانقالب»بر دشمن با شعار  یلیکرد: س یانآموزش و پرورش ب یروز  یمشاور عال/ شیعه شفقنا

https://shia.shafaqna.com/FA/AL/2123744 

 
 پرتال وزارت خانه/ مشاور عالی وز یر آموزش و پرورش؛نمایشگاه »مدرسه انقالب«یتک کتار پژوهشتی همتراه بتا نتوآور ی و خالقیتت استت
http://www.medu.ir/fa/news/item/791583 

 
 «مانیمیم یانقالب»بر دشمن با شعار  یلیکرد: س یانآموزش و پرورش ب یروز  یمشاور عال/ قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn46197885 

 
 است یتو خالق یهمراه با نوآور  یکار پژوهش یک«مدرسه انقالب» یشگاهاآموزش و پرورش؛نم یروز  یمشاور عال/ تی نیوز

https://tnews.ir/news/77da126978088.html 

 
 است یتو خالق یهمراه با نوآور  یکار پژوهش یک«مدرسه انقالب» یشگاهآموزش و پرورش؛نما یروز  یمشاور عال/ همسو نیوز

http://yon.ir/MBwwA 

 
 است یتو خالق یهمراه با نوآور  یکار پژوهش یک«مدرسه انقالب» یشگاهآموزش و پرورش؛نما یروز  یمشاور عال /حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/479512 

https://www.mehrnews.com/news/4536337
http://iqna.ir/fa/news/3788226
https://khabarban.com/a/22657749
https://shia.shafaqna.com/FA/AL/2123744
http://www.medu.ir/fa/news/item/791583
http://www.ghatreh.com/news/nn46197885
https://tnews.ir/news/77da126978088.html
http://yon.ir/MBwwA
http://hawzahnews.com/detail/News/479512
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 در دو آموزشگاه قم افتتاح شد« مدرسه انقالب» یشگاهنما/ شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/703592/ 

 
 گاه قم افتتاح شددر دو آموزش«مدرسه انقالب» یشگاهآموزش و پرورش؛نما یروز  یبا حضور مشاور عال/ خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/news/4536268 

 
 در دو آموزشگاه قم افتتاح شد«مدرسه انقالب» یشگاهآموزش و پرورش؛نما یروز  یبا حضور مشاور عال/ شبستان

http://www.shabestan.ir/detail/News/763823 

 
 در دو آموزشگاه قم افتتاح شد«مدرسه انقالب» یشگاهآموزش و پرورش؛نما یروز  یبا حضور مشاور عال/ خبر فارسی

http://khabarfarsi.com/u/65867765 

 
 در دو آموزشگاه قم افتتاح شد«مدرسه انقالب» یشگاهآموزش و پرورش؛نما یروز  یور مشاور عالبا حض/ تی نیوز

https://tnews.ir/news/016c126973250.html 

 
 در دو آموزشگاه قم افتتاح شد«انقالبمدرسه » یشگاهآموزش و پرورش؛نما یروز  یبا حضور مشاور عال/ پایگاه خبری خبیر

https://www.812.ir/board/detail/77797/ 

 
 در دو آموزشگاه قم افتتاح شد«مدرسه انقالب» یشگاهآموزش و پرورش؛نما یروز  یبا حضور مشاور عال /پترول نیوز

http://yon.ir/s3oO9 

 
 در دو آموزشگاه قم افتتاح شد«مدرسه انقالب» یشگاهآموزش و پرورش؛نما یروز  یبا حضور مشاور عال /هشتگ

http://8tag.ir/news/10439958054758986577-5413882007067638334 

 
 در دو آموزشگاه قم افتتاح شد«مدرسه انقالب» یشگاهآموزش و پرورش؛نما یروز  یبا حضور مشاور عال/داینتس

http://www.daynets.com/FA/AL/1518836 

https://fa.shafaqna.com/news/703592/
https://www.mehrnews.com/news/4536268
http://www.shabestan.ir/detail/News/763823
http://khabarfarsi.com/u/65867765
https://tnews.ir/news/016c126973250.html
https://www.812.ir/board/detail/77797/
http://yon.ir/s3oO9
http://8tag.ir/news/10439958054758986577-5413882007067638334
http://www.daynets.com/FA/AL/1518836
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 در دو آموزشگاه قم افتتاح شد«مدرسه انقالب» اهیشگآموزش و پرورش؛نما یروز  یبا حضور مشاور عال /حوزه نیوز

http://hawzahnews.com/detail/News/479508 

 
 و کرمان یزد یفهطالب وظ یدوره توانمندساز  یهاختتام/ با حضور معاون ستاد همکاریها؛ آموزش و پرورش استان یزد

http://yon.ir/qpcRK 

 
 و کرمان یزد یفهطالب وظ یدوره توانمندساز  یهاختتام/ با حضور معاون ستاد همکاریها؛ خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/64315643 

 
 و کرمان یزد یفهطالب وظ یدوره توانمندساز  یهاختتامن ستاد همکاریها؛ / با حضور معاوپرتال وزارت خانه

http://yazd.medu.ir/fa/news/item/767219 

 
 یگاه مقام معظم رهبر از ن یآموزش و پرورش انقالب یشد :شاخص ها یحتشر  یدر جامعه المصطف ینشست علم یکدر /  پرتال وزارت

http://www.medu.ir/fa/news/item/789330 

 
 یرانالسالم به ملت سرافراز ا یهمعل یتو اهل ب یامبرسال انقالب؛نگاه پ ینبه مناسبت آغاز چهلم/ حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/479024 

 
 یرانالسالم به ملت سرافراز ا یهمعل یتو اهل ب یامبرسال انقالب؛نگاه پ ینبه مناسبت آغاز چهلم/ خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/65721507 

 
 یرانالسالم به ملت سرافراز ا یهمعل یتو اهل ب یامبرسال انقالب؛نگاه پ ینبه مناسبت آغاز چهلم/ مانتیور شفقنا

http://monitor.shafaqna.com/FA/AL/1244386 

 
 یرانالسالم به ملت سرافراز ا یهمعل یتو اهل ب یامبرسال انقالب؛نگاه پ ینبه مناسبت آغاز چهلم/ پرتال وزارت خانه

http://www.medu.ir/fa/news/item/786988 

http://hawzahnews.com/detail/News/479508
http://yon.ir/qpcRK
https://khabarfarsi.com/u/64315643
http://yazd.medu.ir/fa/news/item/767219
http://www.medu.ir/fa/news/item/789330
http://hawzahnews.com/detail/News/479024
https://khabarfarsi.com/u/65721507
http://monitor.shafaqna.com/FA/AL/1244386
http://www.medu.ir/fa/news/item/786988
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 یرانالسالم به ملت سرافراز ا یهمعل یتو اهل ب یامبرسال انقالب؛نگاه پ ینبه مناسبت آغاز چهلم/ قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn46154069 

 
 مدارس در سنندج برگزار شد یرانمد یدوره توانمندساز / پانا

http://www.pana.ir/news/890673 

 
 طالب و معلمان آموزش و پرورش کردستان برگزار شد ینور قم ؛دوره توانمند ساز  یدر مجتمع فرهنگ/ حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/481188 

 
 طالب و معلمان آموزش و پرورش کردستان برگزار شد ینور قم ؛دوره توانمند ساز  یدر مجتمع فرهنگ/ مانیتور شفقنا

https://monitor.shafaqna.com/FA/AL/1453941 

 
 طالب و معلمان آموزش و پرورش کردستان برگزار شد یدوره توانمند ساز / مخبرنیوز

http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/12566737 

 
 برگزار شد در قم طالب و معلمان آموزش و پرورش کردستان یدوره توانمند ساز / پرتال وزارت خانه 

http://www.medu.ir/fa/news/item/799037 

 
 برگزار شد در قم معلمان آموزش و پرورش کردستان طالب و یساز  توانمنددوره  قطره/

http://www.ghatreh.com/news/nn46350906 

 
 برگزار شد در قم طالب و معلمان آموزش و پرورش کردستان یساز  توانمنددوره  تی نیوز/

http://tnews.ir/site/329c127617428.html 

 
 از سه استان یفهطالب وظ یشد دوره آموزش یزبرگزارتبر  یزبانیبه م/ مخبر نیوز

http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/11969854 

http://www.ghatreh.com/news/nn46154069
http://www.pana.ir/news/890673
http://hawzahnews.com/detail/News/481188
https://monitor.shafaqna.com/FA/AL/1453941
http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/12566737
http://www.medu.ir/fa/news/item/799037
http://tnews.ir/site/329c127617428.html
http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/11969854
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 از سه استان یفهطالب وظ یشد دوره آموزش یزبرگزارتبر  یزبانیبه م /شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/695940/ 

 
 نو در اندازد یطرح یتامام جمعه روحان یک یعمل یغبه بهانه تبل/ حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/476902 

 
 نو در اندازد یطرح یتامام جمعه روحان یک یعمل یغبه بهانه تبل /خبرفارسی

http://khabarfarsi.com/u/65378951 

 
 نو در اندازد یطرح یتامام جمعه روحان یک یعمل یغبه بهانه تبل/قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn46059383 

 کرد: یحتشر  یهاستاد همکار  یمعاون اموراستانها/پرتال وزارت خانه
 یسالمت اجتماع یرساخت/خانواده صالح ز  یدر نهاد خانواده مکتب یادینسه رکن بن

http://www.medu.ir/fa/news/item/780019 

 79 ماهبهمن پایگاه اطالع رسانی دبیرخانه ستاد همکاریها/ 

https://fa.shafaqna.com/news/695940/
http://hawzahnews.com/detail/News/476902
http://khabarfarsi.com/u/65378951
http://www.ghatreh.com/news/nn46059383
http://www.medu.ir/fa/news/item/780019

