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 قابل توجه است یکالن حوزو یسهم آموزش و پرورش از طرح ها: در دیدار مشاورعالی وزیر یاهلل اعراف یتآ/باشگاه خبرنگاران جوان 

https://www.yjc.ir/fa/news/6888816 

 
 قابل توجه است یکالن حوزو ی: سهم آموزش و پرورش از طرح هارعالی وزیردر دیدار  مشاو یاهلل اعراف یتآ/ خبرگزاری حوزه 

http://hawzahnews.com/detail/News/487412 

 

 قابل توجه است یحوزو کالن ی: سهم آموزش و پرورش از طرح هادر دیدار  مشاورعالی وزیر یاهلل اعراف یتآ/ خبرگزاری مهر 

https://www.mehrnews.com/news/4583512 

 
 قابل توجه است یکالن حوزو ی: سهم آموزش و پرورش از طرح هادر دیدار  مشاورعالی وزیر یاهلل اعراف یتآ/ ایکنا

http://iqna.ir/fa/news/3801529 

 
 قابل توجه است یکالن حوزو ی: سهم آموزش و پرورش از طرح هادر دیدار  مشاورعالی وزیر یاهلل اعراف یتآ/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/68782547/redirect/medu.ir 

 
 قابل توجه است یکالن حوزو ی: سهم آموزش و پرورش از طرح هادر دیدار  مشاورعالی وزیر یاهلل اعراف یتآ/ خبربان

https://khabarban.com/a/23334517 
 

 است یمل یدرونق تول یکارآمد برا ینسل یتموزش و پرورش تربآموزش و پرورش؛ رسالت آ یروز  یمشاورعال/ وزارت خانهپرتال 
http://www.medu.ir/fa/news/item/825933 

 
 است یمل یدرونق تول یکارآمد برا ینسل یتآموزش و پرورش؛ رسالت آموزش و پرورش ترب یروز  یمشاورعال/ حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/486908 
 

 است یمل یدرونق تول یکارآمد برا ینسل یتآموزش و پرورش؛ رسالت آموزش و پرورش ترب یروز  یمشاورعال/ ایکنا
http://www.iqna.ir/fa/news/3800353 

https://www.yjc.ir/fa/news/6888816
http://hawzahnews.com/detail/News/487412
https://www.mehrnews.com/news/4583512
http://iqna.ir/fa/news/3801529
https://khabarfarsi.com/u/68782547/redirect/medu.ir
https://khabarban.com/a/23334517
http://www.medu.ir/fa/news/item/825933
http://hawzahnews.com/detail/News/486908
http://www.iqna.ir/fa/news/3800353
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 است یمل یدرونق تول یکارآمد برا ینسل یتآموزش و پرورش؛ رسالت آموزش و پرورش ترب یروز  یمشاورعال/ خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/68080872 

 
 است یمل یدرونق تول یکارآمد برا ینسل یتت آموزش و پرورش تربآموزش و پرورش؛ رسال یروز  یمشاورعال/ شبستان

http://shabestan.ir/detail/News/776318 

 
 است یمل یدرونق تول یکارآمد برا ینسل یتآموزش و پرورش؛ رسالت آموزش و پرورش ترب یروز  یمشاورعال/ شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/728032/ 

 
 است یمل یدرونق تول یکارآمد برا ینسل یتآموزش و پرورش؛ رسالت آموزش و پرورش ترب یروز  یمشاورعال/ دانا نیوز

http://www.dana.ir/news/1471820 

 
 است یمل یدرونق تول یکارآمد برا ینسل یتآموزش و پرورش؛ رسالت آموزش و پرورش ترب یروز  یمشاورعال/ قم نیوز

http://www.qomnews.ir/news/76103 

 

 است یمل یدرونق تول یکارآمد برا ینسل یتآموزش و پرورش؛ رسالت آموزش و پرورش ترب یروز  یمشاورعال/ مانیتور شفقنا

http://monitor.shafaqna.com/EN/AL/312670 

 

 است یمل یدرونق تول یبراکارآمد  ینسل یتآموزش و پرورش؛ رسالت آموزش و پرورش ترب یروز  یمشاورعال/گلچین خبر

http://yon.ir/QNK8E 

 

 است یمل یدرونق تول یکارآمد برا ینسل یتآموزش و پرورش؛ رسالت آموزش و پرورش ترب یروز  یمشاورعال/  02شهر

https://shahr20.ir/5165 

https://khabarfarsi.com/u/68080872
http://shabestan.ir/detail/News/776318
https://fa.shafaqna.com/news/728032/
http://www.dana.ir/news/1471820
http://www.qomnews.ir/news/76103
http://monitor.shafaqna.com/EN/AL/312670
http://yon.ir/QNK8E
https://shahr20.ir/5165
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 است یمل یدرونق تول یکارآمد برا ینسل یتآموزش و پرورش؛ رسالت آموزش و پرورش ترب یروز  یمشاورعال/ داینتس

https://daynets.com/FA/AL/1713985 

 

 است یمل یدرونق تول یکارآمد برا ینسل یتآموزش و پرورش؛ رسالت آموزش و پرورش ترب یروز  یمشاورعال/ قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn46828733 

 

 است یمل یدرونق تول یکارآمد برا ینسل یتآموزش و پرورش؛ رسالت آموزش و پرورش ترب یروز  یمشاورعال/ شیعه شفقنا

http://shia.shafaqna.com/FA/AL/2191355 

 

 و عالمان بزرگ گرد وجود مبارک امام هفت ساله حلقه زدند یانراو یهان،فق ینور: وقت یالدبه مناسبت م/وزارت خانهپرتال 

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

 
 یبا صله رحم در اسالم/ آداب، آثار و برکات مهمان نواز  ینوروز  یدو بازد یدرابطه د/ خبرنگاران جوان باشگاه 

https://www.yjc.ir/fa/news/4784863 

 
 یبا صله رحم در اسالم/ آداب، آثار و برکات مهمان نواز  ینوروز  یدو بازد یدرابطه د /وزارت خانه پرتال 

http://mbm.medu.gov.ir/fa/news/item/820307 

 
 یت مهمان نواز با صله رحم در اسالم/ آداب، آثار و برکا ینوروز  یدو بازد یدرابطه د/ مهرخبرگزاری 

https://www.mehrnews.com/news/4573062 

 
 یبا صله رحم در اسالم/ آداب، آثار و برکات مهمان نواز  ینوروز  یدو بازد یدرابطه د/ تسنیم خبرگزاری 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/09/1366055 

https://daynets.com/FA/AL/1713985
http://www.ghatreh.com/news/nn46828733
http://shia.shafaqna.com/FA/AL/2191355
http://www.medu.ir/fa/news/item/819531
https://www.yjc.ir/fa/news/4784863
http://mbm.medu.gov.ir/fa/news/item/820307
https://www.mehrnews.com/news/4573062
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/09/1366055
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 از پدر امت یبه مناسبت روز پدر؛ سه درس مهم زندگ/ قرآنی کشورخبرگزاری 

http://www.iqna.ir/fa/news/3799086 

 
 از پدر امت یبه مناسبت روز پدر؛ سه درس مهم زندگ/ فارس خبرگزاری 

https://www.farsnews.com/news/13971229000002/3 

 
 از پدر امت یبه مناسبت روز پدر؛ سه درس مهم زندگ/ نیوزفردو 

https://www.fordu.ir/195/ 

 
 از پدر امت یبه مناسبت روز پدر؛ سه درس مهم زندگ/فارسی خبر 

http://khabarfarsi.com/u/67746653 

 
 از پدر امت یبه مناسبت روز پدر؛ سه درس مهم زندگ/  شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/724094/ 

 
 از پدر امت یبه مناسبت روز پدر؛ سه درس مهم زندگ/  حوزهری خبرگزا

http://hawzahnews.com/detail/News/486339 

 
 از پدر امت یبه مناسبت روز پدر؛ سه درس مهم زندگ/  نیوزشیعه 

http://www.shia-news.com/fa/news/182761 

 
 از پدر امت یبه مناسبت روز پدر؛ سه درس مهم زندگ/ قطره 

http://www.ghatreh.com/news/nn46680662 

 
 از پدر امت یبه مناسبت روز پدر؛ سه درس مهم زندگ/ شفقناشیعه 

http://shia.shafaqna.com/FA/AL/2181114 

http://www.iqna.ir/fa/news/3799086
https://www.farsnews.com/news/13971229000002/3
https://www.fordu.ir/195/
http://khabarfarsi.com/u/67746653
https://fa.shafaqna.com/news/724094/
http://hawzahnews.com/detail/News/486339
http://www.shia-news.com/fa/news/182761
http://www.ghatreh.com/news/nn46680662
http://shia.shafaqna.com/FA/AL/2181114
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 از پدر امت یبه مناسبت روز پدر؛ سه درس مهم زندگ/  نیوزتی 

http://tnews.ir/site/a745129314535.html 

 
 )ع(اکبر یاز محضر حضرت عل یزندگ یتیترب یکرد :درسها یحتشر  یهاستاد همکار  یمعاون امور استانها/  خانهوزارت پرتال 

http://www.medu.ir/fa/news/item/833483 

 
 )ع(اکبر یاز محضر حضرت عل یزندگ یتیترب یکرد :درسها یحتشر  یهاستاد همکار  یمعاون امور استانها/ مربیهمراه 

https://www.hamrahmorabi.ir/2019/04 

 
 )ع(اکبر یاز محضر حضرت عل یزندگ یتیترب یکرد :درسها یحتشر  یهاستاد همکار  یمعاون امور استانها /نیوز حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/489237 

 
 یرندگ یرا م یل"ضرر" س یکه جلو یکرد :بشارت بهشت به کسان یحتشر  یآمل یجواد یاهلل العظم یتآ/ وزارت خانهپرتال 

http://medu.ir/fa/news/item/832503 

 
 است یلبد یب یاقتصاد مقاومت ینقش آموزش و پرورش در فرهنگ ساز  یاسوج؛امام جمعه  /ایرنا

http://www.irna.ir/kb/fa/News/83276623 

 
 است یلبد یب یاقتصاد مقاومت ینقش آموزش و پرورش در فرهنگ ساز  یاسوج؛امام جمعه  /ایکنا

http://iqnanews.ru/fa/news/3803460 

 
 است یلبد یب یاقتصاد مقاومت ینقش آموزش و پرورش در فرهنگ ساز  یاسوج؛امام جمعه / نیوزتی 

https://tnews.ir/news/18a7130461838.html 

 
 است یلبد یب یاقتصاد مقاومت یزش و پرورش در فرهنگ ساز نقش آمو یاسوج؛امام جمعه / قطره 

http://www.ghatreh.com/news/nn46915559 

http://tnews.ir/site/a745129314535.html
http://www.medu.ir/fa/news/item/833483
https://www.hamrahmorabi.ir/2019/04
http://hawzahnews.com/detail/News/489237
http://medu.ir/fa/news/item/832503
http://www.irna.ir/kb/fa/News/83276623
http://iqnanews.ru/fa/news/3803460
https://tnews.ir/news/18a7130461838.html
http://www.ghatreh.com/news/nn46915559
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 است یلبد یب یاقتصاد مقاومت ینقش آموزش و پرورش در فرهنگ ساز  یاسوج؛امام جمعه / فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/68654700 

 
 یکنزد یندهورز در آ یشهاند یئتو ه یتو ترب یمتعل یفقه یشورا یلتشکآموزش و پرورش خبر داد:  یروز  یمشاور عال/ نیوزحوزه 

http://hawzahnews.com/detail/News/488457 

 
 یکنزد یندهدر آورز  یشهاند یئتو ه یتو ترب یمتعل یفقه یشورا یل: تشکآموزش و پرورش خبر داد یروز  یمشاور عال/ مهرخبرگزاری 

https://www.mehrnews.com/news/4590468 

 
 یکنزد یندهورز در آ یشهاند یئتو ه یتو ترب یمتعل یفقه یشورا یلتشکآموزش و پرورش خبر داد:  یروز  یمشاور عال/ قطره 

http://www.ghatreh.com/news/nn46923572 

 
 یکنزد یندهورز در آ یشهاند یئتو ه یتو ترب یمتعل یفقه یشورا یلتشکآموزش و پرورش خبر داد:  یروز  یمشاور عال/ نیوزفردو 

https://www.fordu.ir/635/ 

 
 یکنزد یندهورز در آ یشهاند یئتو ه یتو ترب یمتعل یفقه یشورا یلتشکآموزش و پرورش خبر داد:  یروز  یمشاور عال/ فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/68696611 

 
 یکنزد یندهورز در آ یشهاند یئتو ه یتو ترب یمتعل یفقه یشورا یل: تشکآموزش و پرورش خبر داد یروز  یمشاور عال /ایکنا

http://iqna.ir/fa/news/3803576 

 
 یکنزد یندهورز در آ یشهاند یئتو ه یتو ترب یمتعل یفقه یشورا یلتشکآموزش و پرورش خبر داد:  یروز  یمشاور عال/ نیوزتی 

http://tnews.ir/news/4b36130490473.html 

 
ورز در  یشتهاند یئتتو ه یتو ترب یمتعل یفقه یشورا یل: تشکخبر داد و دبیرستاد همکاریها یروز  یمشاور عال/ خبرنگاران جوانباشگاه 

 یکنزد یندهآ

https://www.yjc.ir/fa/news/6898327 

https://khabarfarsi.com/u/68654700
http://hawzahnews.com/detail/News/488457
https://www.mehrnews.com/news/4590468
http://www.ghatreh.com/news/nn46923572
https://www.fordu.ir/635/
https://khabarfarsi.com/u/68696611
http://iqna.ir/fa/news/3803576
http://tnews.ir/news/4b36130490473.html
https://www.yjc.ir/fa/news/6898327
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 یکنزد یندهورز در آ یشهاند یئتو ه یتو ترب یمتعل یفقه یشورا یلتشکآموزش و پرورش خبر داد:  یروز  یمشاور عال /شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/735730/ 

 
 یکنزد یندهورز در آ یشهاند یئتو ه یتو ترب یمتعل یفقه یشورا یلتشکآموزش و پرورش خبر داد:  یروز  یمشاور عال/ تسنیم 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/01/25/1989173 

 
 برگزار شد 89در سال  یهاستاد همکار  5قطب  یبا حضور معاونان پرورش پنج استان: نشست اعضا/  وزارت خانهپرتال 

http://www.medu.ir/fa/news/item/829784 

 
 برگزار شد 89در سال  یهاستاد همکار  5قطب  یضور معاونان پرورش پنج استان: نشست اعضابا ح/  نیوزقم 

http://www.qomnews.ir/news/76563 

 
 برگزار شد 89در سال  یهاستاد همکار  5قطب  یبا حضور معاونان پرورش پنج استان: نشست اعضا/  نیوزحوزه 

http://hawzahnews.com/detail/News/488299 

 
 به اجرا در آمده است یهاتوسط ستاد همکار  یطرح مل 98سال گذشته  یها؛ستاد همکار  یزیو برنامه ر پژوهش معاون / خانهوزارت پرتال 

http://www.medu.ir/fa/news/item/827629 

 
 به اجرا در آمده است یهاتوسط ستاد همکار  یطرح مل 98سال گذشته  یها؛ستاد همکار  یزیمعاون پژوهش و برنامه ر /نیوزحوزه 

http://hawzahnews.com/detail/News/487740 

 
 به اجرا در آمده است یهاستاد همکار  توسط یطرح مل 98سال گذشته  یها؛ستاد همکار  یزیمعاون پژوهش و برنامه ر  /قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn46865203 

 
 به اجرا در آمده است یهاستاد همکار  توسط یطرح مل 98سال گذشته  یها؛ستاد همکار  یزیمعاون پژوهش و برنامه ر  /شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/733159/ 

https://fa.shafaqna.com/news/735730/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/01/25/1989173
http://www.medu.ir/fa/news/item/829784
http://www.qomnews.ir/news/76563
http://hawzahnews.com/detail/News/488299
http://www.medu.ir/fa/news/item/827629
http://hawzahnews.com/detail/News/487740
http://www.ghatreh.com/news/nn46865203
https://fa.shafaqna.com/news/733159/
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 به اجرا در آمده است یهاستاد همکار  توسط یطرح مل 98سال گذشته  یها؛ستاد همکار  یزیمعاون پژوهش و برنامه ر / فارسیخبر 

http://khabarfarsi.com/u/68484842 

 
 السالم، گوهر بى بديل آفرينش یهعل ینبه مناسبت سوم شعبان ؛ امام حس/ نیوزحوزه 

http://hawzahnews.com/detail/News/487742 

 
 السالم، گوهر بى بديل آفرينش یهعل ینبه مناسبت سوم شعبان ؛ امام حس / وزارت خانهپرتال 

http://www.medu.ir/fa/news/item/827631 

 
 شدند یکه ملکوت ییدست ها هاشم)ع(: یبمناسبت والدت قمر بن / وزارت خانهپرتال 

http://www.medu.ir/fa/news/item/828684 

 
 السالم، گوهر بى بديل آفرينش یهعل ینبه مناسبت سوم شعبان ؛ امام حس /قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn46866703 

 
 السالم یهعل یصالحان مسلح: پاسدار از نگاه رسول اعظم اسالم و امام عل یبرا /وزارت خانهپرتال 

http://www.medu.ir/fa/news/item/828423 

 
 منتظران ظهور یلتالسالم و فض یهمعل یتعج از نگاه اهل ب یامام مهد یتشخص/ وزارت خانهپرتال 

http://www.medu.ir/fa/news/item/835553 

 
 منتظران ظهور یلتالسالم و فض یهمعل یتعج از نگاه اهل ب یامام مهد یتشخص/  نیوزسپهر 

http://yon.ir/LjpLe 

 
 منتظران ظهور یلتالسالم و فض یهمعل یتعج از نگاه اهل ب یامام مهد یتشخص/ نیوزقم 

http://www.qomnews.ir/news/76895 

http://khabarfarsi.com/u/68484842
http://hawzahnews.com/detail/News/487742
http://www.medu.ir/fa/news/item/827631
http://www.medu.ir/fa/news/item/828684
http://www.ghatreh.com/news/nn46866703
http://www.medu.ir/fa/news/item/828423
http://www.medu.ir/fa/news/item/835553
http://yon.ir/LjpLe
http://www.qomnews.ir/news/76895
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 منتظران ظهور یلتالسالم و فض یهمعل یتعج از نگاه اهل ب یامام مهد یتشخص/ فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/69044116 

 
 را کنترل کرده اند یاجتماع یها یبآس یندهد مدارس طرح ام یها نشان م یبررس /وزارت خانهرتال پ

http://www.medu.ir/fa/news/item/831359 

 98فروردین پایگاه اطالع رسانی دبیرخانه ستاد همکاریها/ 

https://khabarfarsi.com/u/69044116
http://www.medu.ir/fa/news/item/831359

