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 شود یزیو برنامه ر  یشیها چاره اندفرار مغز یریجلوگ برای:  یراندر ا یستانیس یاهلل العظم یتآ یندهنما/میزان

https://www.mizanonline.com/fa/news/500608 

 
 شود یزیو برنامه ر  یشیها چاره اندفرار مغز یریجلوگ برای:  یراندر ا یستانیس یاهلل العظم یتآ یندهنما/خبر بان

https://khabarban.com/a/23018005 

 
 شود یزیو برنامه ر  یشیها چاره اندفرار مغز یریجلوگ برای:  یراندر ا یستانیس یاهلل العظم یتآ یندهنما/پانا

http://www.pana.ir/news/899609 

 
 شود یزیو برنامه ر  یشیها چاره اندفرار مغز یریجلوگ برای:  یراندر ا یستانیس یاهلل العظم یتآ یندهنما/ رسا

http://rasanews.ir/fa/news/600210 

 
 شود یزیو برنامه ر  یشیها چاره اندفرار مغز یریجلوگ برای:  یراندر ا یستانیس یاهلل العظم یتآ یندهنما/ خبر فارسی

http://khabarfarsi.com/u/67179735 

 
 شود یزیو برنامه ر  یشیها چاره اندفرار مغز یریجلوگ برای:  یراندر ا یستانیس یاهلل العظم یتآ یندهنما/ الیف شفقنا

https://life.shafaqna.com/fn/573379 
 

 شود یزیو برنامه ر  یشیها چاره اندفرار مغز یریجلوگ برای:  یراندر ا یستانیس یاهلل العظم یتآ یندهنما/ آذر نیوز
http://www.azarnewsonline.com/khabar/125517 

 
 یدداشته باش یژهو یتحساس یتو ترب یمبه تعل نسبت یگانی؛گلپا یصاف یاهلل العظم یتآ/ پرتال وزارت خانه

http://medu.ir/fa/news/item/812580 
 

 یدداشته باش یژهو یتحساس یتو ترب یمبه تعل نسبت یگانی؛گلپا یصاف یاهلل العظم یتآ/ پانا
http://www.pana.ir/news/899639 

https://www.mizanonline.com/fa/news/500608
https://khabarban.com/a/23018005
http://www.pana.ir/news/899609
http://rasanews.ir/fa/news/600210
http://khabarfarsi.com/u/67179735
https://life.shafaqna.com/fn/573379
http://www.azarnewsonline.com/khabar/125517
http://medu.ir/fa/news/item/812580
http://www.pana.ir/news/899639


 7931 ماهاسفندا هبار ستاد در رسانهفهرست اخ

9 
 

 
 یدداشته باش یژهو یتحساس تیو ترب یمبه تعل نسبت یگانی؛گلپا یصاف یاهلل العظم یتآ/ تی نیوز

https://tnews.ir/news/7e25128624413.html 

 
 یدداشته باش یژهو یتحساس یتو ترب یمبه تعل نسبت یگانی؛گلپا یصاف یاهلل العظم یتآ/ حوزه

http://hawzahnews.com/TextVersionDetail/484010 

 
 یدداشته باش یژهو یتحساس یتو ترب یمبه تعل نسبت یگانی؛گلپا یصاف یاهلل العظم یتآ/ خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/67188810 

 
 یدداشته باش یژهو یتحساس یتو ترب یمبه تعل نسبت یگانی؛گلپا یصاف یهلل العظما یتآ/ جماران

http://yon.ir/kWr6Y 

 
 یدداشته باش یژهو یتحساس یتو ترب یمبه تعل نسبت یگانی؛گلپا یصاف یاهلل العظم یتآ/ ایرنا

http://www.irna.ir/fa/News/83234947 

 

 یدداشته باش یژهو یتحساس یتو ترب یمبه تعل نسبت یگانی؛گلپا یصاف یاهلل العظم یتآ/ شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/718268/ 

 

 یدداشته باش یژهو یتحساس یتو ترب یمبه تعل نسبت یگانی؛گلپا یصاف یاهلل العظم یتآ/ مخبرنیوز

https://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/12877967 
 

 یدداشته باش یژهو یتحساس یتو ترب یمبه تعل نسبت یگانی؛گلپا یصاف یاهلل العظم یتآ/ معلم ایرانی
http://moallemirani.com/35616 

 
 که جهان به دنبال ما باشد یمعلم گام بردار  یردر مس یابه گونه ید: بایگانیگلپا یاهلل صاف یتآ /خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/news/4561913 

https://tnews.ir/news/7e25128624413.html
http://hawzahnews.com/TextVersionDetail/484010
https://khabarfarsi.com/u/67188810
http://yon.ir/kWr6Y
http://www.irna.ir/fa/News/83234947
https://fa.shafaqna.com/news/718268/
https://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/12877967
http://moallemirani.com/35616
https://www.mehrnews.com/news/4561913
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 در آموزش و پرورش نظام مند شود یابیو پرورش، استعداد یرآموزشوز  یداردر د یستانیاهلل س یتآ یندهنما /ایرنا

http://www.irna.ir/qom/fa/News/83234463 

 
 یآموزش یننو یهاروش یآموزش و پرورش به سو یتیترب یهاروش ییرتغ یدار با حجت االسالم شهرستانی:وزیر در د/خبروان

https://khabarone.ir/news/22740154 

 
 یآموزش یننو یهاروش یورش به سوآموزش و پر یتیترب یهاروش ییرتغ /وزیر در دیدار با حجت االسالم شهرستانی:تسنیم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/12/16/1963301 

 
 دکتر بطحائی در دیدار با نماینده آیت اهلل سیستانی در ایران؛  /باشگاه خبرنگاران جوان

 یآموزش یننو یهاروش یآموزش و پرورش به سو یتیبتر یهاروش ییرتغ
https://www.yjc.ir/fa/news/6857533 

 
  وزیر در دیدار با حجت االسالم شهرستانی: /خبرفارسی

 یآموزش یننو یهاروش یآموزش و پرورش به سو یتیترب یهاروش ییرتغ
http://khabarfarsi.com/u/67183696 

 
 آموزش و پرورش یربه وز  یخراسان یدوح یاهلل العظم یتآ یها یهتوص/ رسا خبرگزاری 

http://rasanews.ir/fa/news/600484 

 
 آموزش و پرورش یربه وز  یخراسان یدوح یاهلل العظم یتآ یها یهتوص/ جماران

http://yon.ir/KqDPm 

 

 آموزش و پرورش یربه وز  یخراسان یدوح یاهلل العظم یتآ یها یهتوص/ تی نیوز

https://tnews.ir/news/2476128720430.html 

http://www.irna.ir/qom/fa/News/83234463
https://khabarone.ir/news/22740154
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/12/16/1963301
https://www.yjc.ir/fa/news/6857533
http://khabarfarsi.com/u/67183696
http://rasanews.ir/fa/news/600484
http://yon.ir/KqDPm
https://tnews.ir/news/2476128720430.html
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 آموزش و پرورش یربه وز  یخراسان یدوح یاهلل العظم یتآ یها یهتوص/ شیعه شفقنا

http://shia.shafaqna.com/FA/AL/2166745 

 
 وزش و پرورشآم یربه وز  یخراسان یدوح یاهلل العظم یتآ یها یهتوص/ خبرگزاری حوزه

http://hawzahnews.com/TextVersionDetail/426690 

 
 آموزش و پرورش یربه وز  یخراسان یدوح یاهلل العظم یتآ یها یهتوص/ خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/67264996 

 
 آموزش و پرورش یربه وز  یخراسان یدوح یاهلل العظم یتآ یها یهتوص/ شیعه نیوز

http://www.shia-news.com/fa/news/181720 

 
 یردشکل ممکن بهره بگ ینزه به بهتر حو هاییت: آموزش و پرورش از ظرفیرازیاهلل مکارم ش یتآ/ ابنا

http://yon.ir/QYxZO 

 
 یردشکل ممکن بهره بگ ینحوزه به بهتر  هاییت: آموزش و پرورش از ظرفیرازیاهلل مکارم ش یتآ/ فردا نیوز

https://www.fardanews.com/fa/news/929352 

 
 یردشکل ممکن بهره بگ ینحوزه به بهتر  هاییت: آموزش و پرورش از ظرفیرازیاهلل مکارم ش یتآ/ رسا

http://rasanews.ir/fa/news/600128 

 

 یردشکل ممکن بهره بگ ینحوزه به بهتر  هاییت: آموزش و پرورش از ظرفیرازیاهلل مکارم ش یتآ/ فارس

https://www.farsnews.com/qom/news/13971216000348 

 

 یردشکل ممکن بهره بگ ینحوزه به بهتر  هاییت: آموزش و پرورش از ظرفیرازیاهلل مکارم ش یتآ/ خبر وان

https://khabarone.ir/news/22745416 

http://shia.shafaqna.com/FA/AL/2166745
http://hawzahnews.com/TextVersionDetail/426690
https://khabarfarsi.com/u/67264996
http://www.shia-news.com/fa/news/181720
http://yon.ir/QYxZO
https://www.fardanews.com/fa/news/929352
http://rasanews.ir/fa/news/600128
https://www.farsnews.com/qom/news/13971216000348
https://khabarone.ir/news/22745416
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 یردشکل ممکن بهره بگ ینحوزه به بهتر  هاییت: آموزش و پرورش از ظرفیرازیاهلل مکارم ش یتآ/ آخرین خبر

http://akharinkhabar.ir/politics/5071485 

 

 یردشکل ممکن بهره بگ ینحوزه به بهتر  هاییت: آموزش و پرورش از ظرفیرازیاهلل مکارم ش یتآ/ شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/717924/ 

 

 یردشکل ممکن بهره بگ ینحوزه به بهتر  هاییتف: آموزش و پرورش از ظریرازیاهلل مکارم ش یتآ/ برنا

http://yon.ir/gGCXc 

 

 یردشکل ممکن بهره بگ ینحوزه به بهتر  هاییت: آموزش و پرورش از ظرفیرازیاهلل مکارم ش یتآ/میزان 

https://www.mizanonline.com/fa/news/500612 

 

 یردشکل ممکن بهره بگ ینحوزه به بهتر  هاییت: آموزش و پرورش از ظرفیرازیاهلل مکارم ش یتآ/ خبرفارسی

http://khabarfarsi.com/u/67180723 

 

 یردشکل ممکن بهره بگ ینحوزه به بهتر  هاییتآموزش و پرورش از ظرف: یرازیاهلل مکارم ش یتآ/ جهان نیوز

http://www.jahannews.com/news/676590 

 

 یردشکل ممکن بهره بگ ینحوزه به بهتر  هاییت: آموزش و پرورش از ظرفیرازیاهلل مکارم ش یتآ/ حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/483977 

http://akharinkhabar.ir/politics/5071485
https://fa.shafaqna.com/news/717924/
http://yon.ir/gGCXc
https://www.mizanonline.com/fa/news/500612
http://khabarfarsi.com/u/67180723
http://www.jahannews.com/news/676590
http://hawzahnews.com/detail/News/483977


 7931 ماهاسفندا هبار ستاد در رسانهفهرست اخ

1 
 

 

 یردشکل ممکن بهره بگ ینحوزه به بهتر  هاییت: آموزش و پرورش از ظرفیرازیاهلل مکارم ش یتآ/ تیک

http://tik.ir/fa/news/251901 

 

 یردشکل ممکن بهره بگ ینحوزه به بهتر  هاییت: آموزش و پرورش از ظرفیرازیاهلل مکارم ش یتآ/ ی نیوزت

http://tik.ir/fa/news/251901 

 
 ؛آموزش و پرورش یربا وز  یداردر د یرازمکارم ش یاهلل العظم یتآ/ پرتال وزارت خانه

 وزش و پرورش در گرواهتمام به سه عنصر،برنامه ها کتابها و معلمان استآم موفقیت
http://www.medu.ir/fa/news/item/812429 

 

 یردشکل ممکن بهره بگ ینحوزه به بهتر  هاییت: آموزش و پرورش از ظرفیرازیاهلل مکارم ش یتآ /مشرق

https://www.mashreghnews.ir/news/942467 
 

 یردشکل ممکن بهره بگ ینحوزه به بهتر  هاییت: آموزش و پرورش از ظرفیرازیاهلل مکارم ش یتآ /برترین ها
https://www.bartarinha.ir/fa/news/839534 

 
 یردشکل ممکن بهره بگ ینحوزه به بهتر  هاییت: آموزش و پرورش از ظرفیرازیاهلل مکارم ش یتآ/ الیو دیتا

http://livedata.ir/news/bartarinha/item/839534 

 
 یدها باش ی: مراقب نفوذییبه بطحا یرازیاهلل مکارم ش یتآ یهصتو /مخبر نیوز

https://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/12878153 

 
 ظم تقلید/ گزارش تصویری سفر وزیر آموزش و پرورش به قم و دیدار با مراجع معنامه نیوز

https://namehnews.com/fa/news/530603 

http://tik.ir/fa/news/251901
http://tik.ir/fa/news/251901
http://www.medu.ir/fa/news/item/812429
https://www.mashreghnews.ir/news/942467
https://www.bartarinha.ir/fa/news/839534
http://livedata.ir/news/bartarinha/item/839534
https://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/12878153
https://namehnews.com/fa/news/530603
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 / گزارش تصویری سفر وزیر آموزش و پرورش به قم و دیدار با مراجع معظم تقلیدشهر خبر

https://www.shahrekhabar.com/picnews/155202570053952 

 
 گزارش تصویری سفر وزیر آموزش و پرورش به قم و دیدار با مراجع معظم تقلید/ شهر خبر

https://www.shahrekhabar.com/picnews/155202570053952 

 
 گزارش تصویری سفر وزیر آموزش و پرورش به قم و دیدار با مراجع معظم تقلید/ الف

https://www.alef.ir/news/3971216177.html 

 
 گزارش تصویری سفر وزیر آموزش و پرورش به قم و دیدار با مراجع معظم تقلید/ تی نیوز

http://tnews.ir/site/fcb1128655121.html 

 
 گزارش تصویری سفر وزیر آموزش و پرورش به قم و دیدار با مراجع معظم تقلید/ خبر وان

https://khabarone.ir/news/22755369 

 
 گزارش تصویری سفر وزیر آموزش و پرورش به قم و دیدار با مراجع معظم تقلید/ دنیای اقتصاد

http://yon.ir/jxx6r 

 
 مراجع معظم تقلیدبا  یدارحرم حضرت معصومه و د یارتبه قم/ ز  ییسفر بطحا/ خبرگزاری فارس

https://www.farsnews.com/news/13971216000107 

 
 مراجع معظم تقلیدبا  یدارحرم حضرت معصومه و د یارتبه قم/ ز وزیر آموزش و پرورش سفر / پرتال وزارت خانه

http://medu.ir/fa/news/item/812238 

 
 مراجع معظم تقلیدبا  یدارحرم حضرت معصومه و د یارتبه قم/ ز  ییسفر بطحا/ ایلنا

http://yon.ir/FRqJd 

https://www.shahrekhabar.com/picnews/155202570053952
https://www.shahrekhabar.com/picnews/155202570053952
https://www.alef.ir/news/3971216177.html
http://tnews.ir/site/fcb1128655121.html
https://khabarone.ir/news/22755369
http://yon.ir/jxx6r
https://www.farsnews.com/news/13971216000107
http://medu.ir/fa/news/item/812238
http://yon.ir/FRqJd
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 مراجع معظم تقلید با یدارحرم حضرت معصومه و د یارتبه قم/ ز وزیرآموزش و پرورش  سفر/ خبر فارسی

http://khabarfarsi.com/u/67177900 

 
 مراجع معظم تقلید با یدارحرم حضرت معصومه و د یارتبه قم/ ز وزیرآموزش و پرورش  سفر/ پانا

http://www.pana.ir/news/899557 

 
 مراجع معظم تقلید با یدارحرم حضرت معصومه و د یارتقم/ ز  بهوزیرآموزش و پرورش  سفر/ الف

https://www.alef.ir/news/3971216177.html 

 
 مراجع معظم تقلید با یدارحرم حضرت معصومه و د یارتبه قم/ ز وزیرآموزش و پرورش  سفر/ نوای رودبار

http://yon.ir/xG3fj 

 
 یمدر راس آموزش و پرورش است خرسند ییمعتقد و وال یریوز  ینکه: از ایگرگان یعلو یاهلل العظم یتآ/پرتال وزارت خانه

http://www.medu.ir/fa/news/item/813385 

 
 یمدر راس آموزش و پرورش است خرسند ییمعتقد و وال یریوز  ینکهاز ا /گاه اطالع رسانی دفتر آیت اهلل علوی گرگانیپای

http://www.gorgani.ir/index.php?action=featured&id=168 

 
 یمدر راس آموزش و پرورش است خرسند ییمعتقد و وال یریوز  ینکه: از ایگرگان یعلو یاهلل العظم یتآ/ خبر وان

https://khabarone.ir/news/22749203 

 
 یمسنددر راس آموزش و پرورش است خر ییمعتقد و وال یریوز  ینکه: از ایگرگان یعلو یاهلل العظم یتآ/ حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/484146 

 
 یمدر راس آموزش و پرورش است خرسند ییمعتقد و وال یریوز  ینکه: از ایگرگان یعلو یاهلل العظم یتآ/خبرپو

http://yon.ir/uM10l 

http://khabarfarsi.com/u/67177900
http://www.pana.ir/news/899557
https://www.alef.ir/news/3971216177.html
http://yon.ir/xG3fj
http://www.medu.ir/fa/news/item/813385
http://www.gorgani.ir/index.php?action=featured&id=168
https://khabarone.ir/news/22749203
http://hawzahnews.com/detail/News/484146
http://yon.ir/uM10l
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 رها باشد یدنبا یمجاز  ی: فضایسبحان یاهلل العظم یتآ/ خبرگزاری حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/484144 

 
 رها باشد یدنبا یمجاز  ی: فضایسبحان یاهلل العظم یتآ/پانا

http://www.pana.ir/news/899697 

 
 / معلمان باید به سجایای اخالقی مزین باشند سبحانیالعظمی پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت اهلل 

http://tohid.ir/fa/index/newsview?nId=5249 

 
 رها باشد یدنبا یمجاز  ی: فضایسبحان ی العظماهلل یتآ/ تسنیم 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/12/16/1963865 

 
 رها باشد یدنبا یمجاز  ی: فضایسبحان یاهلل العظم یتآ/ خبر فارسی

http://khabarfarsi.com/u/67205534 

 
 رها باشد یدنبا یمجاز  ی: فضایسبحان یاهلل العظم یتآ/ خبرگزاری فارس

https://www.farsnews.com/qom/news/13971216000691 

 
 رها باشد یدنبا یمجاز  ی: فضایسبحان یاهلل العظم یتآ/ 42تهران 

http://www.tehran24.news/news/155047 

 
 / دیدار وزیر آموزش و پرورش با آیت اهلل العظمی سبحانیبولتن نیوز

https://www.bultannews.com/fa/news/597192 

 
 دیدار وزیر آموزش و پرورش با آیت اهلل العظمی سبحانی /تی نیوز

http://tnews.ir/site/bd8f128642974.html 

http://hawzahnews.com/detail/News/484144
http://www.pana.ir/news/899697
http://tohid.ir/fa/index/newsview?nId=5249
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/12/16/1963865
http://khabarfarsi.com/u/67205534
https://www.farsnews.com/qom/news/13971216000691
http://www.tehran24.news/news/155047
https://www.bultannews.com/fa/news/597192
http://tnews.ir/site/bd8f128642974.html
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 ش با آیت اهلل العظمی سبحانی/ دیدار وزیر آموزش و پرور پرتال وزارت آموزش و پرورش

http://medu.gov.ir/fa/news/item/813392 

 
 / دیدار وزیر آموزش و پرورش با آیت اهلل العظمی سبحانیذاکر نیوز

http://www.zakernews.ir/paper/subject/545364 

 
 / دیدار وزیر آموزش و پرورش با مراجع معظم تقلیدخبرگزاری صدا و سیما

http://www.iribnews.ir/fa/news/2372596 

 
 شوند یتو هدا ییشناسا یحوزو یاستعدادها یدآموزش و پرورش: با یروز / خبر وان

https://khabarone.ir/news/22752565 

 
 شوند یتو هدا ییشناسا یحوزو یاستعدادها یدآموزش و پرورش: با یروز / پانا

http://www.pana.ir/news/899697 

 
 شوند یتو هدا ییشناسا یحوزو یاستعدادها یدآموزش و پرورش: با یروز / ال وزارت خانهپرت

http://medu.ir/fa/news/item/812735 

 
 شوند یتو هدا ییشناسا یحوزو یاستعدادها یدآموزش و پرورش: با یروز /  خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/67201825 

 
 شوند یتو هدا ییشناسا یحوزو یاستعدادها یدآموزش و پرورش: با یروز / تی نیوز

https://tnews.ir/news/91a1128645496.html 

 
 کردن دانش آموزان هدف امروز دشمن است یتهو ی: بمعظم تقلیدمراجع  یدارباآموزش و پرورش در د یروز / حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/484081 

http://medu.gov.ir/fa/news/item/813392
http://www.zakernews.ir/paper/subject/545364
http://www.iribnews.ir/fa/news/2372596
https://khabarone.ir/news/22752565
http://www.pana.ir/news/899697
http://medu.ir/fa/news/item/812735
https://khabarfarsi.com/u/67201825
https://tnews.ir/news/91a1128645496.html
http://hawzahnews.com/detail/News/484081
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 ش آموزان هدف امروز دشمن استکردن دان یتهو ی: بمعظم تقلیدمراجع  یدارباآموزش و پرورش در د یروز / مهر

https://www.mehrnews.com/news/4561805 

 
 کردن دانش آموزان هدف امروز دشمن است یتهو ی: بمعظم تقلیدمراجع  یدارباآموزش و پرورش در د یروز / فانوس

http://www.fanousnews.com/fa/news/219154 

 
 کردن دانش آموزان هدف امروز دشمن است یتهو ی: بمعظم تقلیدمراجع  یدارباآموزش و پرورش در د یروز / مخبرنیوز

https://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/12892626 

 
 کردن دانش آموزان هدف امروز دشمن است یتهو ی: بمعظم تقلیدمراجع  یدارباآموزش و پرورش در د یروز / قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn46554451 

 
 یافته ییرمهارت محور تغ یفحافظه محور به تکال یف: تکالیدمراجع تقل یداربارورش در دآموزش و پ یروز / بازار کار

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/315716 

 
 است یسو اسا یجامعه محور  یت: نقش معلمان در تربیهمدان ینور  یاهلل العظم یتآ/ حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/484012 

 
 است یو اساس یجامعه محور  یت: نقش معلمان در تربیهمدان ینور  یاهلل العظم یتآ/ حوزه علمیه خواهران

http://kowsarnews.ir/news/view/74343 

 
 است یو اساس یجامعه محور  یت: نقش معلمان در تربیهمدان ینور  یاهلل العظم یتآ/ پانا

http://www.pana.ir/news/899651 

 
 است یو اساس یجامعه محور  یت: نقش معلمان در تربیهمدان ینور  یاهلل العظم یتآ/  خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/67188191 

https://www.mehrnews.com/news/4561805
http://www.fanousnews.com/fa/news/219154
https://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/12892626
http://www.ghatreh.com/news/nn46554451
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/315716
http://hawzahnews.com/detail/News/484012
http://kowsarnews.ir/news/view/74343
http://www.pana.ir/news/899651
https://khabarfarsi.com/u/67188191
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 است یو اساس یجامعه محور  یت: نقش معلمان در تربیهمدان ینور  یاهلل العظم یتآ/  پرتال وزارت خانه

http://medu.ir/fa/news/item/812694 

 

  است یدهجوانان و کودکان نقشه کش یکردند؛ دشمن برا یدو علما تاک یدمراجع عظام تقل /قم فردا

http://www.qomefarda.ir/news/html/4774 

 
 «روشنا»طرح  یمجر  یوننروحا یکارگاه توانمندساز  یبرگزار /حوزه

http://hawzahnews.com/TextVersionDetail/485980 

 
 «روشنا»طرح  یمجر  یونروحان یکارگاه توانمندساز  یبرگزار / خبر وان

https://khabarone.ir/news/22958940 

 
 «روشنا»طرح  یمجر  یونروحان یکارگاه توانمندساز  یبرگزار / هشتگ خبر

http://8tag.ir/news/8392740497059016695-12675787208477996353 

 
 «روشنا»طرح  یمجر  یونروحان یتوانمندساز کارگاه  یبرگزار / مخبرنیوز

https://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/13062629 

 
 «روشنا»طرح  یمجر  یونروحان یکارگاه توانمندساز  یبرگزار / قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn46643388 

 
 و عالمان بزرگ گرد وجود مبارک امام هفت ساله حلقه زدند یانراو یهان،فق یوقت/  پرتال وزارت خانه

http://www.medu.ir/fa/news/item/819531 

 
 : نوروز یهمانانمسافران و م یبرا/  وزارت خانه پرتال

 و صله رحم یهمانی، م یدو بازد یدآداب د یرامونالسالم پ یهمعل یتقرآن و اهلب یها توصیه
http://mbm.medu.gov.ir/fa/news/item/820307 

http://medu.ir/fa/news/item/812694
http://www.qomefarda.ir/news/html/4774
http://hawzahnews.com/TextVersionDetail/485980
https://khabarone.ir/news/22958940
http://8tag.ir/news/8392740497059016695-12675787208477996353
https://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/13062629
http://www.ghatreh.com/news/nn46643388
http://www.medu.ir/fa/news/item/819531
http://mbm.medu.gov.ir/fa/news/item/820307
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 نگاشته است یهعلم یحوزه ها یرکه مد ییو کتابها یتی؛ فقه ترب یو آموزش یعلم یهایباهدف توسعه همکار / حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/481766 

 
 نگاشته است یهعلم یحوزه ها ریکه مد ییو کتابها یتی؛ فقه ترب یو آموزش یعلم یهایباهدف توسعه همکار  /شبکه اجتهاد

http://yon.ir/GbyxS 

 
 نگاشته است یهعلم یحوزه ها یرکه مد ییو کتابها یتی؛ فقه ترب یو آموزش یعلم یهایباهدف توسعه همکار  /مخبر نیوز

https://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/12648552 
 

 
 نگاشته است یهعلم یحوزه ها یرکه مد ییو کتابها یتی؛ فقه ترب یو آموزش یعلم یهایباهدف توسعه همکار  /قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn46409355 

 
 شاهد یدانمالقات شه یعادگاهبه مناسبت روز بزرگداشت شهدا؛ ملکوت؛م/  پرتال وزارت خانه

http://medu.gov.ir/fa/news/item/817242 

 
 شود یمحقق نم یشود/ سند تحول با سخنران یراه انداز  «یتترب» یزیونی: شبکه تلویکردستان یانرهنگطالب و ف /حوزه

http://hawzahnews.com/TextVersionDetail/483601 
 

 
 شود یمحقق نم یسند تحول با سخنران: یکردستان یانرهنگطالب و ف /شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/716771/ 

 

 شود یمحقق نم یشود/ سند تحول با سخنران یراه انداز  یتترب یزیونیشبکه تلو: یکردستان یانطالب و فرهنگ/ وزارت خانهپرتال 
http://kurd.medu.ir/fa/news/item/809456 

 
 شود یمحقق نم یشود/ سند تحول با سخنران یراه انداز  یتترب یزیونیشبکه تلو: یکردستان یانطالب و فرهنگ /قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn46505796 
 

http://hawzahnews.com/detail/News/481766
http://yon.ir/GbyxS
https://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/12648552
http://www.ghatreh.com/news/nn46409355
http://medu.gov.ir/fa/news/item/817242
http://hawzahnews.com/TextVersionDetail/483601
https://fa.shafaqna.com/news/716771/
http://kurd.medu.ir/fa/news/item/809456
http://www.ghatreh.com/news/nn46505796
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 شود یمحقق نم یشود/ سند تحول با سخنران یراه انداز  یتترب یزیونیشبکه تلو: یکردستان یانطالب و فرهنگ/ شفقنامانیتور 

https://monitor.shafaqna.com/FA/AL/11190 

 
 ورشرزه و آموزش و پشانزدهم بولتن ستاد همکاریهای حو انتشار /حوزهخبرگزاری 

http://hawzahnews.com/detail/News/482118 

 
 ورشرشانزدهم بولتن ستاد همکاریهای حوزه و آموزش و پ انتشار /قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn46450621 

 
 ورشرشانزدهم بولتن ستاد همکاریهای حوزه و آموزش و پ انتشار/ وزارت خانهپرتال 

http://www.medu.ir/fa/news/item/805982 

 
 ورشرشانزدهم بولتن ستاد همکاریهای حوزه و آموزش و پ انتشار /خبرپو

http://yon.ir/rRQUV 

 79 ماهاسفندایگاه اطالع رسانی دبیرخانه ستاد همکاریها/ پ

https://monitor.shafaqna.com/FA/AL/11190
http://hawzahnews.com/detail/News/482118
http://www.ghatreh.com/news/nn46450621
http://www.medu.ir/fa/news/item/805982
http://yon.ir/rRQUV

