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 :یهعلم یهاحوزه یعال یشورا یردب/ خبرگزاری ایکنا
 است یو معرفت ینید هاییشهاند ییحوزه و آموزش و پرورش، شکوفا هاییتوسعه همکار  رهاورد

http://iqna.ir/fa/news/3821255 

 یه: علم یحوزه ها یعال یشورا یردب/ خبرگزاری حوزه
 کالن حوزه باشد یرهایگ یمدر راس تصم یددر آموزش و پرورش با یغیطرح جامع تبل ارائه

http://hawzahnews.com/detail/News/495612 

 
 :یهعلم یحوزه ها یعال یشورا یردب/  شورای عالی انقالب فرهنگی

 کالن حوزه باشد یرهایگ یمدر راس تصم یددر آموزش و پرورش با یغیع تبلطرح جام ارائه
https://sccr.ir/News/4453/1 

 :یهعلم یحوزه ها یعال یشورا یردب/ مانیتور شفقنا
 وزه باشدکالن ح یرهایگ یمدر راس تصم یددر آموزش و پرورش با یغیطرح جامع تبل ارائه

http://monitor.shafaqna.com/EN/AL/1318808 

 :یهعلم یحوزه ها یعال یشورا یردب/ خبر فارسی
 کالن حوزه باشد یرهایگ یمدر راس تصم یددر آموزش و پرورش با یغیطرح جامع تبل ارائه

https://khabarfarsi.com/ua/71882409 

 :یهعلم یحوزه ها یعال یشورا یردب/ شفقنا
 کالن حوزه باشد یرهایگ یمدر راس تصم یددر آموزش و پرورش با یغیطرح جامع تبل ارائه

https://fa.shafaqna.com/news/768490/ 
 :یهعلم یحوزه ها یعال یشورا یردب/  خبرگزاری برنا

 کالن حوزه باشد یرهایگ یمدر راس تصم یددر آموزش و پرورش با یغیطرح جامع تبل ارائه
http://yon.ir/1HZ6r 

 :یهعلم یحوزه ها یعال یشورا یردب/  قم فردا
 کالن حوزه باشد یرهایگ یمدر راس تصم یددر آموزش و پرورش با یغیمع تبلطرح جا ارائه

http://www.qomefarda.ir/9995 
 :یهعلم یحوزه ها یعال یشورا یردب/ خبربان
 باشدکالن حوزه  یرهایگ یمدر راس تصم یددر آموزش و پرورش با یغیطرح جامع تبل ارائه

https://khabarban.com/a/24158028 

http://iqna.ir/fa/news/3821255
http://hawzahnews.com/detail/News/495612
https://sccr.ir/News/4453/1
http://monitor.shafaqna.com/EN/AL/1318808
https://khabarfarsi.com/ua/71882409
https://fa.shafaqna.com/news/768490/
http://yon.ir/1HZ6r
http://www.qomefarda.ir/9995
https://khabarban.com/a/24158028
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 :یهعلم یحوزه ها یعال یشورا یردب/ قطره 
 کالن حوزه باشد یرهایگ یمدر راس تصم یددر آموزش و پرورش با یغیطرح جامع تبل ارائه

http://www.ghatreh.com/news/nn47666132 

 :یهعلم یحوزه ها یعال یشورا یردب/ تی نیوز
 کالن حوزه باشد یرهایگ یمدر راس تصم یددر آموزش و پرورش با یغیطرح جامع تبل ارائه

http://tnews.ir/news/e884135162523.html?refc=24 

 :یهعلم یحوزه ها یعال یشورا یردب/  خبرگزاری مهر
 کالن حوزه باشد یرهایگ یمدر راس تصم یددر آموزش و پرورش با یغیطرح جامع تبل ارائه

https://www.mehrnews.com/news/4648473 

 :یهعلم یحوزه ها یعال یشورا یردب/  هپرتال وزارت خان
 کالن حوزه باشد یرهایگ یمدر راس تصم یددر آموزش و پرورش با یغیطرح جامع تبل ارائه

http://www.medu.ir/fa/news/item/873337 

 
 حوزه و آموزش و پرورش یدر قرار گاه فرهنگ یتیو ترب یمتعل یتاز ده هزار شخص یشب یتعضو/ پرتال وزارت خانه

http://www.medu.ir/fa/news/item/874999 

 
 حوزه و آموزش و پرورش یدر قرار گاه فرهنگ یتیو ترب یمتعل یتاز ده هزار شخص یشب یتعضو/ خبرگزاری حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/497012 

 
 حوزه و آموزش و پرورش یدر قرار گاه فرهنگ یتیو ترب یمتعل یتاز ده هزار شخص یشب یتعضو/ ایکنا 

http://iqna.ir/fa/news/3822302 

 
 حوزه و آموزش و پرورش یدر قرار گاه فرهنگ یتیو ترب یمتعل یتاز ده هزار شخص یشب یتعضو/ خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/72002192 

 
 تحول در جامعه مرهون توجه به آموزش و پرورش است/ خبرگزاری فارس

http://yon.ir/imMng 

http://www.ghatreh.com/news/nn47666132
http://tnews.ir/news/e884135162523.html?refc=24
https://www.mehrnews.com/news/4648473
http://www.medu.ir/fa/news/item/873337
http://www.medu.ir/fa/news/item/874999
http://hawzahnews.com/detail/News/497012
http://iqna.ir/fa/news/3822302
https://khabarfarsi.com/u/72002192
http://yon.ir/imMng
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 تحول در جامعه مرهون توجه به آموزش و پرورش است/ خبر فارسی

http://khabarfarsi.com/u/71783920 

 

 پرورش استتحول در جامعه مرهون توجه به آموزش و / پرتال وزارت آموزش و پرورش

http://khouz.medu.ir/fa/news/item/872052 

 

 تحول در جامعه مرهون توجه به آموزش و پرورش است/  بالغ

http://www.bloghnews.com/doc/news/393022 

 

 کند؟یم یترا ترب یمعلم مبلغ" چه معلمان یت"ترب یسپرد / مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش: پرتال وزارت خانه

http://www.medu.ir/fa/news/item/882178 

 

 کند؟یم یترا ترب یمعلم مبلغ" چه معلمان یت"ترب یسپرد / مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش:تسنیم 

http://yon.ir/Jz6jD 

 

 کند؟یم یترا ترب یمعلم مبلغ" چه معلمان یت"ترب یسپرد /مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش: خبر بان

https://khabarban.com/a/24320430 

 

 کند؟یم یترا ترب یمعلم مبلغ" چه معلمان یت"ترب یسپرد /مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش: خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/72592596 

http://khabarfarsi.com/u/71783920
http://khouz.medu.ir/fa/news/item/872052
http://www.bloghnews.com/doc/news/393022
http://www.medu.ir/fa/news/item/882178
http://yon.ir/Jz6jD
https://khabarban.com/a/24320430
https://khabarfarsi.com/u/72592596
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 کند؟یم یترا ترب یمعلم مبلغ" چه معلمان یت"ترب یسپرد مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش:/  تهران پرس

http://yon.ir/04Ua6 

 
 کند؟یم یترا ترب یمعلم مبلغ" چه معلمان یت"ترب یسپرد مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش:/ مانیتور شفقنا

https://www.monitor.shafaqna.com/FA/AL/1475519 

 
 کند؟یم یترا ترب یمعلم مبلغ" چه معلمان یت"ترب یسپرد / مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش: آذرنیوز

http://news.eniazmandi.com/khabar/1041293 

 
 کند؟یم یترا ترب یمعلم مبلغ" چه معلمان یت"ترب یسپرد اور عالی وزیر آموزش و پرورش:/ مشایکنا

http://iqna.ir/fa/news/3825292 

 
 کند؟یم یترا ترب یمعلم مبلغ" چه معلمان یت"ترب یسپرد / مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش:قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn47859835 

 
 کند؟یم یترا ترب یمعلم مبلغ" چه معلمان یت"ترب یسپرد مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش: / اخبار آموزش و پرورش

http://yon.ir/lXXI4 

 
 کند؟یم یترا ترب یمعلم مبلغ" چه معلمان یت"ترب یسپرد / مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش:اکر نیوزذ

http://www.zakernews.ir/paper/subject/573595 

 
 کند؟یم یترا ترب یلم مبلغ" چه معلمانمع یت"ترب یسپرد / مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش:خبر دان

http://yon.ir/4a7nz 

 
 کند؟یم یترا ترب یمعلم مبلغ" چه معلمان یت"ترب یسپرد / مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش:تی نیوز

http://tnews.ir/site/18cc135914426.html?refc=2 

http://yon.ir/04Ua6
https://www.monitor.shafaqna.com/FA/AL/1475519
http://news.eniazmandi.com/khabar/1041293
http://iqna.ir/fa/news/3825292
https://www.ghatreh.com/news/nn47859835
http://yon.ir/lXXI4
http://www.zakernews.ir/paper/subject/573595
http://yon.ir/4a7nz
http://tnews.ir/site/18cc135914426.html?refc=2
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 معلم شوند توانندیطالب در هشت رشته م: یهعلم یهاحوزه یغیتبل یمعاون فرهنگ/ هشتگ نیوز

http://yon.ir/YDrx7 

 
 معلم شوند توانندیمطالب در هشت رشته : یهعلم یهاحوزه یغیتبل یمعاون فرهنگ/ پرتال وزارت خانه

http://www.medu.ir/fa/news/item/880508 

 
 معلم شوند توانندیطالب در هشت رشته م: یهعلم یهاحوزه یغیتبل یمعاون فرهنگ/  تسنیم

http://yon.ir/AMKdw 

 
 معلم شوند توانندیطالب در هشت رشته م: یهعلم یهاحوزه یغیتبل یمعاون فرهنگ/ یرناا

https://www.irna.ir/news/83383867 

 
 معلم شوند توانندیطالب در هشت رشته م: یهعلم یهاحوزه یغیتبل یمعاون فرهنگ/ خبر فارسی

http://khabarfarsi.com/u/72537893 

 
 معلم شوند توانندیطالب در هشت رشته م: یهعلم یهاحوزه یغیتبل یمعاون فرهنگ/ حوزه علمیه خواهران

http://kowsarnews.ir/news/view/78979 

 
 معلم شوند توانندیطالب در هشت رشته م: یهعلم یهاحوزه یغیتبل یمعاون فرهنگ/ خبرگزاری حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/497955 

 
 معلم شوند توانندیمطالب در هشت رشته : یهعلم یهاحوزه یغیتبل یمعاون فرهنگ/ ایکنا

http://iqna.ir/fa/news/3824872 

 
 معلم شوند توانندیطالب در هشت رشته م: یهعلم یهاحوزه یغیتبل یمعاون فرهنگ/ تهران پرس

http://yon.ir/BfqL4 

http://yon.ir/YDrx7
http://www.medu.ir/fa/news/item/880508
http://yon.ir/AMKdw
https://www.irna.ir/news/83383867
http://khabarfarsi.com/u/72537893
http://kowsarnews.ir/news/view/78979
http://hawzahnews.com/detail/News/497955
http://iqna.ir/fa/news/3824872
http://yon.ir/BfqL4
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 معلم شوند توانندیطالب در هشت رشته م: یهعلم یهاحوزه یغیتبل یمعاون فرهنگ/ وخبرگزاری دانشج

https://snn.ir/fa/news/775882 

 
 معلم شوند توانندیطالب در هشت رشته م: یهعلم یهاحوزه یغیتبل یمعاون فرهنگ/ خبر بان

https://khabarban.com/a/24307114 

 
 معلم شوند توانندیطالب در هشت رشته م: یهعلم یهاحوزه یغیتبل یمعاون فرهنگ/ ایران استخدام

http://yon.ir/KVFDk 

 
 معلم شوند توانندیطالب در هشت رشته م: یهعلم یهاحوزه یغیتبل یمعاون فرهنگ/ خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/news/4660197 

 
 ینو صالح یاانب یمایامام صادق)ع(؛ جلوگاه س االئمه؛یخبه مناسبت سالروز شهادت جانسوز ش/ ایکنا

http://iqna.ir/fa/news/3822663 

 
 ینو صالح یاانب یمایامام صادق)ع(؛ جلوگاه س االئمه؛یخبه مناسبت سالروز شهادت جانسوز ش/ خبری تکسیرانپایگاه 

http://yon.ir/4LmQq 

 
 ینو صالح یاانب یمایامام صادق)ع(؛ جلوگاه س االئمه؛یخبه مناسبت سالروز شهادت جانسوز ش /قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn47738411 

 
 ینو صالح یاانب یمایامام صادق)ع(؛ جلوگاه س ئمه؛االیخبه مناسبت سالروز شهادت جانسوز ش/ حوزهخبرگزاری 

http://hawzahnews.com/TextVersionDetail/497292 

 
 یبهشت یدشه یتیو ترب یمتعل یها یتوقت فرهنگ به فعال یسرئواکنش  /حوزه

http://hawzahnews.com/TextVersionDetail/497168 

https://snn.ir/fa/news/775882
https://khabarban.com/a/24307114
http://yon.ir/KVFDk
https://www.mehrnews.com/news/4660197
http://iqna.ir/fa/news/3822663
http://yon.ir/4LmQq
http://www.ghatreh.com/news/nn47738411
http://hawzahnews.com/TextVersionDetail/497292
http://hawzahnews.com/TextVersionDetail/497168


 8931ماه تیرا هفهرست اخبار ستاد در رسانه

1 
 

 
 یبهشت یدشه یتیو ترب یمتعل یها یتوقت فرهنگ به فعال یسواکنش رئ/ فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/72102197 

 
 یبهشت یدشه یتیو ترب یمتعل یها یتوقت فرهنگ به فعال یسواکنش رئ/ پارسینیوز 

https://newsparsi.com/144337 

 
 یبهشت یدشه یتیو ترب یمتعل یها یتوقت فرهنگ به فعال یسواکنش رئ/ وزارت خانهپرتال 

http://www.medu.ir/fa/news/item/877086 

 
 معلم باتقوا است یتترب یانرسالت دانشگاه فرهنگ :شیرازی اهلل العظمی مکارم یت آ/وصلحلقه 

http://hvasl.ir/news/76484 

 
 معلم باتقوا است یتترب یانرسالت دانشگاه فرهنگ :شیرازی اهلل العظمی مکارم یت آ/ نیوزتی 

http://tnews.ir/news/b1cd135928879.html?refc=2 

 
 معلم باتقوا است یتترب یانرسالت دانشگاه فرهنگ :شیرازی اهلل العظمی مکارم یت آ/ فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/72782968 

 
 معلم باتقوا است یتترب یانرسالت دانشگاه فرهنگ :شیرازی اهلل العظمی مکارم یت آ/ خبرنگاران جوان اه باشگ

https://www.yjc.ir/fa/news/6997193 

 
 معلم باتقوا است یتترب یانرسالت دانشگاه فرهنگ :شیرازی اهلل العظمی مکارم یت آ /حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/498649 

 
 معلم باتقوا است یتترب یانرسالت دانشگاه فرهنگ :شیرازی اهلل العظمی مکارم یت آ/ هابهترین 

https://www.bartarinha.ir/fa/news/884012 
 

https://khabarfarsi.com/u/72102197
https://newsparsi.com/144337
http://www.medu.ir/fa/news/item/877086
http://hvasl.ir/news/76484
http://tnews.ir/news/b1cd135928879.html?refc=2
https://khabarfarsi.com/u/72782968
https://www.yjc.ir/fa/news/6997193
http://hawzahnews.com/detail/News/498649
https://www.bartarinha.ir/fa/news/884012
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 معلم باتقوا است یتترب یانرسالت دانشگاه فرهنگ :شیرازی اهلل العظمی مکارم یت آ/ نصف جهانمه روزنا

https://nesfejahan.net/fa/news/140947 

 
 معلم باتقوا است یتترب یانرسالت دانشگاه فرهنگ :شیرازی اهلل العظمی مکارم یت آ/ خبری تحلیلی شعار سالایگاه پ

http://yon.ir/4Dpbw 

 
 معلم باتقوا است یتترب یانرسالت دانشگاه فرهنگ :شیرازی اهلل العظمی مکارم یت آ/ نیوزرجا 

http://www.rajanews.com/news/323141 

 
 معلم باتقوا است یتترب یانرسالت دانشگاه فرهنگ :شیرازی اهلل العظمی مکارم یت آ/  وزارت خانهپرتال 

http://www.medu.ir/fa/news/item/884215 

 
 معلم باتقوا است یتترب یانرسالت دانشگاه فرهنگ :شیرازی اهلل العظمی مکارم یت آ/ فرهنگیان دانشگاه 

https://cfu.ac.ir/fa/145613 

 
 کشد یداشتن، انسان را به انحراف م یت: من  یگرگان یعلوالعظمی اهلل  یتحضرت آ/ وزهحخبرگزاری 

http://hawzahnews.com/detail/News/498655 

 
 کشد یداشتن، انسان را به انحراف م یت: من  یگرگان یعلوالعظمی اهلل  یتحضرت آ/  وزارت خانهال پرت

http://www.medu.ir/fa/news/item/884222 

 
 کشد یداشتن، انسان را به انحراف م یت: من  یگرگان یعلوالعظمی اهلل  یتحضرت آ/ فرهنگیان دانشگاه 

https://cfu.ac.ir/fa/145612 

 
 کشد یداشتن، انسان را به انحراف م یت: من  یگرگان یعلوالعظمی اهلل  یتحضرت آ/ نیوزقم 

http://www.qomnews.ir/news/79692 

https://nesfejahan.net/fa/news/140947
http://yon.ir/4Dpbw
http://www.rajanews.com/news/323141
http://www.medu.ir/fa/news/item/884215
https://cfu.ac.ir/fa/145613
http://hawzahnews.com/detail/News/498655
http://www.medu.ir/fa/news/item/884222
https://cfu.ac.ir/fa/145612
http://www.qomnews.ir/news/79692
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 کشد یداشتن، انسان را به انحراف م یت: من  یگرگان یعلوالعظمی اهلل  یتحضرت آ/ نیوزتی 

http://tnews.ir/site/4983136021488.html 

 
 در بدنه آموزش و پرورش است علم، یداز دو قطب مهم تول یکی یان: دانشگاه فرهنگیاهلل اعراف یتآ / وزارت خانهپرتال 

http://www.medu.ir/fa/news/item/884544 

 
 در بدنه آموزش و پرورش است علم، یداز دو قطب مهم تول یکی یان: دانشگاه فرهنگیاهلل اعراف یتآ/ حوزهافق 

http://ofoghhawzah.com/uploads/4_577_51_598.pdf 

 
 دانش آموزان یندر ب یفهطلبه وظ یکها و خاطرات جذاب  یتسرباز وطن:فعال یکمتفاوت از  یزارشگ /ایکنا

http://iqna.ir/fa/news/3827988 

 
 دانش آموزان یندر ب یفهطلبه وظ یکها و خاطرات جذاب  یتسرباز وطن:فعال یکمتفاوت از  یزارشگ /حوزه

http://hawzahnews.com/detail/News/499356 

 
 دانش آموزان یندر ب یفهطلبه وظ یکها و خاطرات جذاب  یتسرباز وطن:فعال یکمتفاوت از  یزارشگ /نیوز فردو

http://yon.ir/yfOtd 

 
 دانش آموزان یندر ب یفهطلبه وظ یکها و خاطرات جذاب  یتسرباز وطن:فعال یکمتفاوت از  یزارشگ/ وزارت خانهپرتال 

http://www.medu.ir/fa/news/item/887459 

 
 هزار دانشجو خواهد گذشت 811رز مهر امسال تعداد دانشجو معلمان و مهارت آموزان از م :خنیفردکتر / ندلدانش 

http://yon.ir/ep3HO 

 
 هزار دانشجو خواهد گذشت 811رز مهر امسال تعداد دانشجو معلمان و مهارت آموزان از م :خنیفردکتر  /پانا

http://www.pana.ir/news/927698 

http://tnews.ir/site/4983136021488.html
http://www.medu.ir/fa/news/item/884544
http://ofoghhawzah.com/uploads/4_577_51_598.pdf
http://iqna.ir/fa/news/3827988
http://hawzahnews.com/detail/News/499356
http://yon.ir/yfOtd
http://www.medu.ir/fa/news/item/887459
http://yon.ir/ep3HO
http://www.pana.ir/news/927698
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 هزار دانشجو خواهد گذشت 811رز مهر امسال تعداد دانشجو معلمان و مهارت آموزان از م :خنیفردکتر / فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/72666459 

 
 هزار دانشجو خواهد گذشت 811رز مهر امسال تعداد دانشجو معلمان و مهارت آموزان از م :خنیفردکتر / وانخبر 

https://khabarone.com/25180398 

 
 هزار دانشجو خواهد گذشت 811رز مهر امسال تعداد دانشجو معلمان و مهارت آموزان از م :خنیفردکتر  /قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn47841365 

 
 هزار دانشجو خواهد گذشت 811رز مهر امسال تعداد دانشجو معلمان و مهارت آموزان از م :خنیفردکتر / وزارت خانهپرتال 

http://www.medu.ir/fa/news/item/882649 

 
 هزار دانشجو خواهد گذشت 811رز مهر امسال تعداد دانشجو معلمان و مهارت آموزان از م :خنیفردکتر / فرهنگیاندانشگاه 

https://cfu.ac.ir/fa/145615 

 
 شود یارزش ها برگزار م یساز  ینهنهاد یکردبا رو یتتحول در ترب یمل یشهما یننخست/ مهرخبرگزاری 

https://www.mehrnews.com/news/4657935 

 
 شود یار مارزش ها برگز یساز  ینهنهاد یکردبا رو یتتحول در ترب یمل یشهما یننخست/شبستان 

http://shabestan.ir/detail/News/807938 

 
 شود یارزش ها برگزار م یساز  ینهنهاد یکردبا رو یتتحول در ترب یمل یشهما یننخست/ فارسخبرگزاری 

https://www.farsnews.com/qom/news/13980419000681 

 
 شود یارزش ها برگزار م یساز  ینهنهاد یکردبا رو یتتحول در ترب یمل یشهما یننخست /قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn47854922 

https://khabarfarsi.com/u/72666459
https://khabarone.com/25180398
http://www.ghatreh.com/news/nn47841365
http://www.medu.ir/fa/news/item/882649
https://cfu.ac.ir/fa/145615
https://www.mehrnews.com/news/4657935
http://shabestan.ir/detail/News/807938
https://www.farsnews.com/qom/news/13980419000681
http://www.ghatreh.com/news/nn47854922
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 شود یارزش ها برگزار م یساز  ینهنهاد یکردبا رو یتتحول در ترب یمل یشهما یننخست /ایسناخبرگزاری 

http://qom.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=54315 

 
 شود یارزش ها برگزار م یساز  ینهنهاد یکردبا رو یتتحول در ترب یمل یشهما یننخست/ فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/72733666 

 
 شود یارزش ها برگزار م یساز  ینهنهاد یکردبا رو یتتحول در ترب یمل یشهما یننخست /رساخبرگزاری 

http://rasanews.ir/fa/news/611995 

 
 شود یارزش ها برگزار م یساز  ینهنهاد یکردبا رو یتتحول در ترب یمل یشهما یننخست/ حوزهخبرگزاری 

http://hawzahnews.com/detail/News/498583 

 
 شود یارزش ها برگزار م یساز  ینهنهاد یکردبا رو یتتحول در ترب یمل یشهما یننخست/ نیوزقم 

http://www.qomnews.ir/news/79638 

 
 شود یارزش ها برگزار م یساز  ینهنهاد یکردبا رو یتتحول در ترب یمل یشهما یننخست/  وزارت خانهپرتال 

http://www.medu.ir/fa/news/item/885288 

 
 یعیانبه ش یاختصاص یامتا پ یعشق؛ از تسلط امام رضا)ع( به زبان بلغار  یتبا وال یدم /ایکنا

http://iqna.ir/fa/news/3826038 

 
 یعیانبه ش یاختصاص امیتا پ یعشق؛ از تسلط امام رضا)ع( به زبان بلغار  یتبا وال یدم/  قطره 

http://www.ghatreh.com/news/nn47857905 

 
 یعیانبه ش یاختصاص یامتا پ یعشق؛ از تسلط امام رضا)ع( به زبان بلغار  یتبا وال یدم/  وزارت خانهپرتال 

http://www.medu.ir/fa/news/item/883283 

http://qom.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=54315
https://khabarfarsi.com/u/72733666
http://rasanews.ir/fa/news/611995
http://hawzahnews.com/detail/News/498583
http://www.qomnews.ir/news/79638
http://www.medu.ir/fa/news/item/885288
http://iqna.ir/fa/news/3826038
http://www.ghatreh.com/news/nn47857905
http://www.medu.ir/fa/news/item/883283
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 یعیانبه ش یاختصاص یامتا پ یعشق؛ از تسلط امام رضا)ع( به زبان بلغار  یتبا وال یدم /خبربان

https://khabarban.com/a/24354042 

 
 یعیانبه ش یاختصاص یامتا پ یعشق؛ از تسلط امام رضا)ع( به زبان بلغار  یتبا وال یدم/ فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/72747803 

 
 یعیانبه ش یاختصاص یامتا پ یعشق؛ از تسلط امام رضا)ع( به زبان بلغار  یتبا وال یدم/ قنوتاه پایگ

http://qunoot.net/App/reads.item.php?showid=2541 

 89 تیرماهپایگاه اطالع رسانی دبیرخانه ستاد همکاریها/ 

https://khabarban.com/a/24354042
https://khabarfarsi.com/u/72747803
http://qunoot.net/App/reads.item.php?showid=2541

