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 یدمرجع تقل یک ینبذره یرکالس ششم ز  یفارس/خبرگزاری قرآنی کشور

http://iqna.ir/fa/news/3817876 

 
 یدمرجع تقل یک ینبذره یرکالس ششم ز  یفارس/خبرگزاری رضوی 

http://www.razavi.news/fa/news/42434 

 

 یدمرجع تقل یک ینبذره یرکالس ششم ز  یفارس/  پرتال وزارت خانه

http://www.medu.ir/fa/news/item/865287 

 
 یدمرجع تقل یک ینبذره یرکالس ششم ز  یفارس/  خبرگزاری حوزه های علمیه

http://hawzahnews.com/detail/Photo/494403#ad-image-0 

 
 یدمرجع تقل یک ینبذره یرکالس ششم ز  یفارس/ شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/762062/ 

 
 یدمرجع تقل یک ینبذره یرکالس ششم ز  یفارس/ قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn47530523 
 

 یدمرجع تقل یک ینبذره یرکالس ششم ز  یفارس/ شیعه نیوز
http://www.shia-news.com/fa/news/188966 

 یدمرجع تقل یک ینبذره یرکالس ششم ز  یفارس/ خبرفارسی
https://khabarfarsi.com/u/71212461 

 
 برخوردار است یتبزرگان حوزه و نظام از اهمنزد  یتو ترب یمآموزش و پرورش: دستگاه تعل یروز  یمشاورعال/ خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/news/4643039 
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 برخوردار است یتنزد بزرگان حوزه و نظام از اهم یتو ترب یمآموزش و پرورش: دستگاه تعل یروز  یمشاورعال/  شبستان

http://shabestan.ir/detail/News/800531 

 
 برخوردار است یتنزد بزرگان حوزه و نظام از اهم یتو ترب یمآموزش و پرورش: دستگاه تعل یروز  یمشاورعال/ ایکنا

http://iqna.ir/fa/news/3819976 

 
 برخوردار است یتنزد بزرگان حوزه و نظام از اهم یتو ترب یمآموزش و پرورش: دستگاه تعل یروز  یمشاورعال/ هشتگ

http://8tag.ir/news/10439958054758986577-16436212314865368184 

 
 برخوردار است یتنزد بزرگان حوزه و نظام از اهم یتو ترب یمآموزش و پرورش: دستگاه تعل یروز  یمشاورعال/  نیوز مخبر

https://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/6835113 

 
 برخوردار است یتنزد بزرگان حوزه و نظام از اهم یتو ترب یمو پرورش: دستگاه تعل آموزش یروز  یمشاورعال/ خبربان

https://khabarban.com/a/24089946 

 آموزش و پرورش:  یروز  یمشاورعال/ پایگاه خبری آفتاب
 برخوردار است یتاهمنزد بزرگان حوزه و نظام از  یتو ترب یمدستگاه تعل

https://www.aftabir.com/news/article/view/2019/06/17/2190201 

 
 وردار استبرخ یتنزد بزرگان حوزه و نظام از اهم یتو ترب یمآموزش و پرورش: دستگاه تعل یروز  یمشاورعال/ خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/71601004 

 
 یاوردب یتو ترب یمرا به کمک تعل یبا دعوت از نخبگان خرد جمع یهاستاد همکار  یانقالب فرهنگ یعال یعضو شورا/ میزان

https://www.mizanonline.com/fa/news/523579 

 
 یاوردب یتو ترب یمرا به کمک تعل یبا دعوت از نخبگان خرد جمع یهاستاد همکار  یانقالب فرهنگ یعال یعضو شورا/ ایکنا

http://iqna.ir/fa/news/3817650 
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 یاوردب یتو ترب یمرا به کمک تعل یبا دعوت از نخبگان خرد جمع یهاستاد همکار  یانقالب فرهنگ یعال یراعضو شو/ فرانگر

https://faraanegar.ir/educators/1559983083.456094 

 

 یاوردب یتو ترب یمرا به کمک تعل یبا دعوت از نخبگان خرد جمع یهاهمکار ستاد  یانقالب فرهنگ یعال یعضو شورا/ خبر بان

https://khabarban.com/a/23998076 

 

 یاوردب یتو ترب یمرا به کمک تعل یبا دعوت از نخبگان خرد جمع یهاستاد همکار  یانقالب فرهنگ یعال یعضو شورا/ خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/71172531 

 

 ؛ یانقالب فرهنگ یعال یعضو شورا/ خبرگزاری مهر

 یاوردب یتو ترب یمرا به کمک تعل یبا دعوت از نخبگان خرد جمع یهاستاد همکار 

https://www.mehrnews.com/news/4635162 

 

 یاوردب یتو ترب یمرا به کمک تعل یبا دعوت از نخبگان خرد جمع یهاستاد همکار  یانقالب فرهنگ یعال یعضو شورا/ شیعه پرس

http://pressshia.com/424424 

 

 یاوردب یتو ترب یمرا به کمک تعل یبا دعوت از نخبگان خرد جمع یهاستاد همکار  یانقالب فرهنگ یعال یعضو شورا/ تی نیوز

https://tnews.ir/news/5acc133648437.html 

 ؛یانقالب فرهنگ یعال یعضو شورا/ پایگاه اطالع رسانی همراهان خبر

 یاوردب یتو ترب یمرا به کمک تعل یبا دعوت از نخبگان خرد جمع یهامکار ستاد ه 

http://www.hamrahanekhabar.com/news/315882 
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 نندک یاندانش آموزان ب یقدر را برا یها:معلمان معارف شبیهیاهلل محسن فق یتآ/ خبرگزاری میزان

https://www.mizanonline.com/fa/news/521157 

 
 کنند یاندانش آموزان ب یقدر را برا یها:معلمان معارف شبیهیاهلل محسن فق یتآ/ پرتال وزارت خانه

http://medu.ir/fa/news/item/861250 

 
 یشگاهگام دوم در نما یانیهب یبر شاکله قرآن یکرد:فقدان آثار مبتن یانب یمیرح یرضاعل/ خبرگزاری قرآنی کشور

http://iqna.ir/fa/news/3813388  

 
 یشگاهگام دوم در نما یانیهب یبر شاکله قرآن یکرد:فقدان آثار مبتن یانب یمیرح یرضاعل/ تی نیوز

https://tnews.ir/news/6465132661603.html 

 
 یشگاهاگام دوم در نم یانیهب یبر شاکله قرآن یکرد:فقدان آثار مبتن یانب یمیرح یرضاعل/ پرتال وزارت خانه

http://mbm.medu.gov.ir/fa/news/item/856702 

 
 یشگاهگام دوم در نما یانیهب یبر شاکله قرآن یکرد:فقدان آثار مبتن یانب یمیرح یرضاعل/ صاحب خبر

http://sahebkhabar.ir/news/33009207 

 
 یشگاهگام دوم در نما یانیهب یبر شاکله قرآن یکرد:فقدان آثار مبتن یانب یمیرح یرضاعل/ قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn47358333 

 
 یشگاهگام دوم در نما یانیهب یبر شاکله قرآن یقدان آثار مبتنکرد:ف یانب یمیرح یرضاعل/ خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/news/4622799 

 
 یشگاهگام دوم در نما یانیهب یبر شاکله قرآن یکرد:فقدان آثار مبتن یانب یمیرح یرضاعل/ فردو نیوز

https://www.fordu.ir/1321 
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 بین المللی قرآن یشگاهگام دوم در نما یانیهب یبر شاکله قرآن یکرد:فقدان آثار مبتن یانب یمیرح یرضاعل/ هشتگ

http://8tag.ir/news/11416526669063537396-8390250573873799871 

 
 بین المللی قرآن یشگاهگام دوم در نما یانیهب یبر شاکله قرآن یکرد:فقدان آثار مبتن یانب یمیرح یرضاعل/ خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/70467677 

 
 بین المللی قرآن یشگاهگام دوم در نما یانیهب یبر شاکله قرآن یکرد:فقدان آثار مبتن یانب یمیرح ضایرعل/ همسو نیوز

http://yon.ir/0XXx5 

 
 نبین المللی قرآ یشگاهگام دوم در نما یانیهب یبر شاکله قرآن یکرد:فقدان آثار مبتن یانب یمیرح یرضاعل/ شیعه پرس

http://pressshia.com/417443 

 
 بین المللی قرآن یشگاهگام دوم در نما یانیهب یبر شاکله قرآن یکرد:فقدان آثار مبتن یانب یمیرح یرضاعل/ مانیتور شفقنا

https://www.monitor.shafaqna.com/FA/AL/975860 

 
 بین المللی قرآن یشگاهگام دوم در نما یانیهب یبر شاکله قرآن یکرد:فقدان آثار مبتن یانب یمیرح یرضاعل/ خبر وان

https://khabarone.com/24268415 

 
 یندآ یحوزه و آموزش و پرورش گرد هم م یهایستاد همکار  یر کشور قطب چها یاعضا/ خبرگزاری حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/494471 

 
 یندآ یحوزه و آموزش و پرورش گرد هم م یهایستاد همکار  یقطب چهار کشور  یاعضا/ خبرگزاری قرآنی کشور

http://iqna.ir/fa/news/3818176/ 

 
 یندآ یحوزه و آموزش و پرورش گرد هم م یهایستاد همکار  یقطب چهار کشور  یاعضا/ قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn47568481 
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 یندآ یحوزه و آموزش و پرورش گرد هم م یهایستاد همکار  یقطب چهار کشور  یاعضا/ نیوز مخبر

https://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/6843253 

 
 یندآ یحوزه و آموزش و پرورش گرد هم م اییهستاد همکار  یقطب چهار کشور  یاعضا/ 91پایگاه خبری خبر 

http://yon.ir/rrgvf 

 
 یندآ یحوزه و آموزش و پرورش گرد هم م یهایستاد همکار  یقطب چهار کشور  یاعضا/ خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/71272613 

 
 یندآ یحوزه و آموزش و پرورش گرد هم م یهایستاد همکار  یقطب چهار کشور  یاعضا/ شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/762749/ 

 
 آغاز شد یهاستاد همکار  یقطب چهار کشور  ینشست اعضا/ حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/494657 

 
 آغاز شد یهاستاد همکار  یقطب چهار کشور  ینشست اعضا/ پرتال وزارت خانه 

http://www.medu.ir/fa/news/item/867210 

 
 آغاز شد یهاستاد همکار  یقطب چهار کشور  ینشست اعضا/ نیوز پارسی

https://newsparsi.com/94554 

 
 آغاز شد یهاستاد همکار  یقطب چهار کشور  ینشست اعضا/ شیعه شفقنا

http://www.shia.shafaqna.com/FA/AL/2288850 

 
 آغاز شد یهاستاد همکار  یقطب چهار کشور  ینشست اعضا/ هشتگ

http://8tag.ir/news/8392740497059016695-6672056298047031407 
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http://hawzahnews.com/detail/News/494657
http://www.medu.ir/fa/news/item/867210
https://newsparsi.com/94554
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 یردرا از ما بگ یمبسته ا یدکه به آن ام یکند نسل یدشمن تالش م یها؛ر ستاد همکا یمعاون اموراستانها/ حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/494733 

 
 ها است یحجج یدثمره خون امثال شه ینید یتو ترب یمصدور تعل :مکاریهاپژوهشی و برنامه ریزی ستاد ه معاون/ نیوزقم 

http://www.qomnews.ir/news/78704 

 
 ها است یحجج یدثمره خون امثال شه ینید یتو ترب یمصدور تعل :مکاریهاپژوهشی و برنامه ریزی ستاد ه معاون/فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/71434996 

 
 کودکان چه کرده است؟! یاتدر عرصه ادب یهکودک حوزه علم یاتبا ادب یثقرآن و حد یفاتز تالا یگزارش/ وزارت خانهپرتال 

http://mbm.medu.gov.ir/fa/news/item/865997 

 
 :یکشور  4قطب  یاستان هاییتهکم یراندب/ میزانخبرگزاری 

 مغز متفکر حوزه و آموزش و پرورش باشد های/ ستاد همکار  یتو ترب یمحلقه مفقوده دستگاه تعل یساز  گفتمان
https://www.mizanonline.com/fa/news/524893 

 
 :یکشور  4قطب  یاستان هاییتهکم یراندب/ فارسیخبر 

 مغز متفکر حوزه و آموزش و پرورش باشد های/ ستاد همکار  یتو ترب یمحلقه مفقوده دستگاه تعل یساز  گفتمان
https://khabarfarsi.com/u/71543973 

 
 :یکشور  4قطب  یاستان هاییتهکم یراندب/ حوزهاری خبرگز

 مغز متفکر حوزه و آموزش و پرورش باشد هایستاد همکار /  یتو ترب یمحلقه مفقوده دستگاه تعل یساز  گفتمان
http://hawzahnews.com/detail/News/495025 

 
 :یکشور  4قطب  یاستان هاییتهکم یراندب/قطره 

 مغز متفکر حوزه و آموزش و پرورش باشد های/ ستاد همکار  یتو ترب یمحلقه مفقوده دستگاه تعل یساز  گفتمان
http://www.ghatreh.com/news/nn47608851 
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 :یکشور  4قطب  یاستان هاییتهکم یراندب/ وزارت خانه پرتال 

 مغز متفکر حوزه و آموزش و پرورش باشد های/ ستاد همکار  یتو ترب یمحلقه مفقوده دستگاه تعل یساز  گفتمان
http://www.medu.ir/fa/news/item/869213 

 
 :یکشور  4قطب  یاستان هاییتهکم یراندب /نگرفرا 

 مغز متفکر حوزه و آموزش و پرورش باشد های/ ستاد همکار  یتو ترب یمحلقه مفقوده دستگاه تعل یساز  گفتمان
https://faraanegar.ir/educators/1560682924.081673 

 
 :یکشور  4قطب  یاستان هاییتهکم یراندب/خبر خط سر

 مغز متفکر حوزه و آموزش و پرورش باشد های/ ستاد همکار  یتو ترب یمحلقه مفقوده دستگاه تعل یساز  گفتمان
https://www.shahrekhabar.com/social/15609233403223 

 
 آموزش و پرورش: یروز  یمشاورعال /ایکنا

 آموزش و پرورش یروز  یزبان مشاور عال از«هایستاد همکار »اقدامات  تشریح
http://yon.ir/1QSL4 

 
 آموزش و پرورش: یروز  یمشاورعال/ نیوزتی 

 آموزش و پرورش یروز  یزبان مشاور عال از«هایستاد همکار »اقدامات  تشریح
https://tnews.ir/news/2f04134249322.html 

 
 آموزش و پرورش: یروز  یمشاورعال /قطره

 آموزش و پرورش یروز  یزبان مشاور عال از«هایستاد همکار »اقدامات  تشریح
http://yon.ir/joq9g 

 
 آموزش و پرورش: یروز  یمشاورعال /فارسیخبر 

 آموزش و پرورش یروز  یزبان مشاور عال از«هایستاد همکار »اقدامات  تشریح
https://khabarfarsi.com/u/71594816 

 
 زاده پاسخ داد: یانحاج/ حوزهاری خبرگز
 حوزه و آموزش و پرورش یها  یاستقالل ستاد همکار  دلیل

http://hawzahnews.com/detail/News/495165 

http://www.medu.ir/fa/news/item/869213
https://faraanegar.ir/educators/1560682924.081673
https://www.shahrekhabar.com/social/15609233403223
http://yon.ir/1QSL4
https://tnews.ir/news/2f04134249322.html
http://yon.ir/joq9g
https://khabarfarsi.com/u/71594816
http://hawzahnews.com/detail/News/495165
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 زاده پاسخ داد: یانحاج/ فارسیخبر 
 حوزه و آموزش و پرورش یها  یاستقالل ستاد همکار  دلیل

https://khabarfarsi.com/u/71604052 
 

 دادماه؛خر 23و  21/ ایکناخبرگزاری 
 حوزه و آموزش و پرورش هاییو سه ستاد همکار  یک یهاقطب یزبانقم؛ م

http://iqna.ir/fa/news/3820240 
 

 خردادماه؛ 23و  21/  حوزه های علمیهخبرگزاری 
 حوزه و آموزش و پرورش هاییو سه ستاد همکار  یک یهاقطب یزبانقم؛ م

http://hawzahnews.com/detail/News/495202 
 

 خردادماه؛ 23و  21/ فارسیخبر 
 حوزه و آموزش و پرورش هاییو سه ستاد همکار  یک یهاقطب یزبانقم؛ م

https://khabarfarsi.com/u/71639793 
 

 خردادماه؛ 23و  21/ نیوزتی 
 حوزه و آموزش و پرورش هاییو سه ستاد همکار  یک یهاقطب یزبانقم؛ م

https://tnews.ir/news/ac83134320349.html 
 

 خردادماه؛ 23و  21/ بانخبر 
 حوزه و آموزش و پرورش هاییو سه ستاد همکار  یک یهاقطب یزبانقم؛ م

https://khabarban.com/a/24099414 
 

 )ع(؛ یعقبور ائمه بق یببه مناسبت سالروز تخر /  مهرخبرگزاری 
 شود ینم یتدشمنان اهل ب یبنص یامبر/ شفاعت پشودیکه فراموش نم داغی

https://www.mehrnews.com/news/4638206 
 

 )ع(؛ یعقبور ائمه بق یببه مناسبت سالروز تخر  /ایکنا
 شود ینم یتدشمنان اهل ب یبنص یامبر/ شفاعت پشودیکه فراموش نم داغی

http://iqna.ir/fa/news/3818579 

https://khabarfarsi.com/u/71604052
http://iqna.ir/fa/news/3820240
http://hawzahnews.com/detail/News/495202
https://khabarfarsi.com/u/71639793
https://tnews.ir/news/ac83134320349.html
https://khabarban.com/a/24099414
https://www.mehrnews.com/news/4638206
http://iqna.ir/fa/news/3818579
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 )ع(؛ یعقبور ائمه بق یببه مناسبت سالروز تخر / حوزهخبرگزاری 

 شود ینم یتدشمنان اهل ب یبنص یامبر/ شفاعت پشودیکه فراموش نم داغی
http://hawzahnews.com/TextVersionDetail/494582 

 
 )ع(؛ یعقبور ائمه بق یببه مناسبت سالروز تخر  /فارسیخبر 

 شود ینم یتدشمنان اهل ب یبنص یامبر/ شفاعت پشودیکه فراموش نم داغی
https://khabarfarsi.com/u/71371688 

 
 )ع(؛ یعقبور ائمه بق یببه مناسبت سالروز تخر  /شفقنا
 شود ینم یتدشمنان اهل ب یبنص یامبر/ شفاعت پشودیکه فراموش نم داغی

https://fa.shafaqna.com/news/763387/ 
 

 )ع(؛ یعقبور ائمه بق یببه مناسبت سالروز تخر / نیوزتی 
 شود ینم یتدشمنان اهل ب یبنص یامبر/ شفاعت پشودیکه فراموش نم داغی

https://tnews.ir/news/540f134031567.html 
 

 )ع(؛ یعقبور ائمه بق یببه مناسبت سالروز تخر / پرسشیعه 
 شود ینم یتدشمنان اهل ب یبنص یامبر/ شفاعت پشودیکه فراموش نم داغی

http://pressshia.com/426020 
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http://hawzahnews.com/TextVersionDetail/494582
https://khabarfarsi.com/u/71371688
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