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 باهنر یدرسالت آموزش و پرورش در قبال آرمان شه /مشاورعالی وزیر:خبرگزاری حوزه

http://www.hawzahnews.com/news/861772 

 
 باهنر یدرسالت آموزش و پرورش در قبال آرمان شه مشاورعالی وزیر:/خبرگزاری قرآنی کشور

http://iqna.ir/fa/news/3837521 

 

 باهنر یدرسالت آموزش و پرورش در قبال آرمان شه مشاورعالی وزیر:/ خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/74967995 

 
 کردستان در قم و طالب شاغل در آموزش و پرورش یمعاونان پرورش یه توانمندساز دور یبرگزار / ایکنا

http://kurdistan.iqna.ir/fa/news/3791379 

 
 کردستان در قم رشو طالب شاغل در آموزش و پرو یمعاونان پرورش یدوره توانمندساز  یبرگزار / پرتال وزارت خانه

http://www.medu.ir/fa/news/item/910959 

 
 کردستان در قم و طالب شاغل در آموزش و پرورش یمعاونان پرورش یدوره توانمندساز  یبرگزار / خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/75137175 
 

 حوزه یروز دانش آموزان از سو یها یازبه ن ییزاده مطرح کرد: انتظار پاسخگو یانحاج/ پانا
http://www.pana.ir/news/950410 

 
 حوزه یروز دانش آموزان از سو یها یازبه ن ییزاده مطرح کرد: انتظار پاسخگو یانحاج/تی نیوز

https://tnews.ir/news/dc82139207466.html 
 

 حوزه یروز دانش آموزان از سو یها یازبه ن ییزاده مطرح کرد: انتظار پاسخگو یانحاج/ خبر پو
http://yon.ir/rSbof 

http://www.hawzahnews.com/news/861772
http://iqna.ir/fa/news/3837521
https://khabarfarsi.com/u/74967995
http://kurdistan.iqna.ir/fa/news/3791379
http://www.medu.ir/fa/news/item/910959
https://khabarfarsi.com/u/75137175
http://www.pana.ir/news/950410
https://tnews.ir/news/dc82139207466.html
http://yon.ir/rSbof
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 حوزه یروز دانش آموزان از سو یها یازبه ن ییزاده مطرح کرد: انتظار پاسخگو یانحاج/خبرگزاری پانا

http://www.pana.ir/news/950204 

 
 آموزش و پرورش است یادینرکن سند تحول بن ینمهمتر  ینید یتترب / مشاورعالی وزیر:ایرنا

https://www.irna.ir/news/83453958 

 
 آموزش و پرورش است یادینرکن سند تحول بن ینمهمتر  ینید یتترب /مشاورعالی وزیر:ایرنا خراسان جنوبی

https://www.irna.ir/news/83453823 

 
 آموزش و پرورش است یادینرکن سند تحول بن ینمهمتر  ینید یتترب / مشاورعالی وزیر:روزنامه بیرجند امروز

http://yon.ir/dMnFm 

 
 ورش استآموزش و پر یادینرکن سند تحول بن ینمهمتر  ینید یتترب / مشاورعالی وزیر:تی نیوز

https://tnews.ir/news/8565139131712.html 

 
 آموزش و پرورش است یادینرکن سند تحول بن ینمهمتر  ینید یتترب / مشاورعالی وزیر:خبرگزاری صداو سیما

http://www.iribnews.ir/fa/news/2510186 

 
 / چهارمین نشست کمیته همکاری های خراسان جنوبیگزارش تصویری پانا

http://www.pana.ir/photo/949912 

 
 ش و پرورش استآموز یادینرکن سند تحول بن ینمهمتر  ینید یتترب مشاورعالی وزیر:/ تلکسیران

http://yon.ir/Nx2cJ 

 
 چهارمین نشست کمیته همکاری های خراسان جنوبی گزارش تصویری /پرتال وزارت خانه

http://medu.ir/fa/media-archive/image/54952?ocode=90220009 

http://www.pana.ir/news/950204
https://www.irna.ir/news/83453958
https://www.irna.ir/news/83453823
http://yon.ir/dMnFm
https://tnews.ir/news/8565139131712.html
http://www.iribnews.ir/fa/news/2510186
http://www.pana.ir/photo/949912
http://yon.ir/Nx2cJ
http://medu.ir/fa/media-archive/image/54952?ocode=90220009


 8931ماه شهریور ا هفهرست اخبار ستاد در رسانه

4 
 

 

 آموزش و پرورش است یادینرکن سند تحول بن ینمهمتر  ینید یتترب / مشاورعالی وزیر:خبر فارسی

http://khabarfarsi.com/u/75047332 

 

 آموزش و پرورش است ادینیرکن سند تحول بن ینمهمتر  ینید یتترب / مشاورعالی وزیر:جماران

http://yon.ir/kEy8I 

 

 آموزش و پرورش است یادینرکن سند تحول بن ینمهمتر  ینید یتترب /مشاورعالی وزیر: خبربان

https://khabarban.com/a/24913524 

 
 آموزش و پرورش است یادینرکن سند تحول بن ینمهمتر  ینید یتترب ورعالی وزیر:/ مشاقطره

https://www.ghatreh.com/news/nn48400975 

 
 شود یت آموز تفکر و مهار یتمنجر به تقو یداستان گلستان: مشق شب با یها یهمکار  یتهکم یسرئ/ خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/news/4710408 

 
 شود یتفکر و مهارت آموز  یتمنجر به تقو یداستان گلستان: مشق شب با یها یهمکار  یتهکم یسرئ/ پرتال وزارت خانه

http://www.medu.ir/fa/news/item/913708 

 
 جوانان است یبرا یو آزادگ یمعرفت ی،اخالق یالگو ین: فرهنگ عاشورا بهتر یناستان قزو یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ حوزه

http://www.hawzahnews.com/news/862687 

 
 جوانان است یبرا یو آزادگ یمعرفت ی،اخالق یالگو ین: فرهنگ عاشورا بهتر یناستان قزو یهایهمکار  یتهکم یسرئ /جماران

http://yon.ir/B2sOf 

http://khabarfarsi.com/u/75047332
http://yon.ir/kEy8I
https://khabarban.com/a/24913524
https://www.ghatreh.com/news/nn48400975
https://www.mehrnews.com/news/4710408
http://www.medu.ir/fa/news/item/913708
http://www.hawzahnews.com/news/862687
http://yon.ir/B2sOf
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 وانان استج یبرا یو آزادگ یمعرفت ی،اخالق یالگو ین: فرهنگ عاشورا بهتر یناستان قزو یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ ایسنا

https://www.isna.ir/news/qazvin-42820 

 
 جوانان است یبرا یو آزادگ یمعرفت ی،اخالق یالگو ین: فرهنگ عاشورا بهتر یناستان قزو یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ مهر

https://www.mehrnews.com/news/4709120 

 :یناستان قزو یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ پرتال وزارت خانه
 جوانان است یبرا یو آزادگ یمعرفت ی،اخالق یالگو ینفرهنگ عاشورا بهتر 

http://caspian.medu.ir/fa/news/item/913724 

 
 جوانان است یبرا یو آزادگ یمعرفت ی،اخالق یالگو ین: فرهنگ عاشورا بهتر یناستان قزو یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ خبربان

https://khabarban.com/a/24983976 

 
 جوانان است یبرا یو آزادگ یمعرفت ی،اخالق یالگو ینشورا بهتر : فرهنگ عایناستان قزو یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/75377215 

 استان فارس:  یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ باشگاه خبرنگاران جوان
 است یاسالم یتترب ساز تحقق اهداف ینهو آموزش و پرورش زم یهحوزه علم یهمکار 

https://www.yjc.ir/fa/news/7059541 

 استان فارس: یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ خبر جنوب 
 است یاسالم یتساز تحقق اهداف ترب ینهو آموزش و پرورش زم یهحوزه علم یهمکار 

http://khabarjonoub.ir/news.php?id=150129 

 استان فارس:  یهایهمکار  یتهکم یسرئ/  خبرگزاری مهر
 است یاسالم یتساز تحقق اهداف ترب ینهو آموزش و پرورش زم یهحوزه علم یهمکار 

https://www.mehrnews.com/news/4710057 

 
 به قم ینیحس یآموزش و پرورش در روز عاشورا یرسفر وز / پرتال وزارت خانه

http://www.medu.ir/fa/news/item/917340 

https://www.isna.ir/news/qazvin-42820
https://www.mehrnews.com/news/4709120
http://caspian.medu.ir/fa/news/item/913724
https://khabarban.com/a/24983976
https://khabarfarsi.com/u/75377215
https://www.yjc.ir/fa/news/7059541
http://khabarjonoub.ir/news.php?id=150129
https://www.mehrnews.com/news/4710057
http://www.medu.ir/fa/news/item/917340
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 به قم ینیحس یآموزش و پرورش در روز عاشورا یرسفر وز /  باشگاه خبرنگاران جوان

https://www.yjc.ir/fa/news/7065801 

 
 به قم ینیحس یآموزش و پرورش در روز عاشورا یرسفر وز / قم نیوز

http://www.qomnews.ir/news/81926 

 
 به قم ینیحس یموزش و پرورش در روز عاشوراآ یرسفر وز  /شبستان

http://shabestan.ir/detail/News/830688 

 
 به قم ینیحس یآموزش و پرورش در روز عاشورا یرسفر وز  /فارس

https://www.farsnews.com/qom/news/13980619000180 

 
 به قم ینیحس یآموزش و پرورش در روز عاشورا یرسفر وز / گزارش تصویری ایرنا

https://www.irna.ir/photo/83471226 

 
 شد یطالب در اهواز راه انداز  یژهو یانفرهنگ یسپرد یناول استان خوزستان: یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ نایب حوزه

http://www.hawzahnews.com/news/863484 

 
 شد یطالب در اهواز راه انداز  یژهو یانفرهنگ یسپرد یناستان خوزستان: اول یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ نایب خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/75661896 

 
 در کشور را دارد ینخوزستان رتبه نخست مدارس ام/ عضو ستاد همکاری ها: خبر از ما

https://www.khabarazma.com/8648177 

 
 در کشور را دارد ینخوزستان رتبه نخست مدارس ام عضو ستاد همکاری ها: /کاووش

http://kavooshkhabar.ir/1398/06/18 

https://www.yjc.ir/fa/news/7065801
http://www.qomnews.ir/news/81926
http://shabestan.ir/detail/News/830688
https://www.farsnews.com/qom/news/13980619000180
https://www.irna.ir/photo/83471226
http://www.hawzahnews.com/news/863484
https://khabarfarsi.com/u/75661896
https://www.khabarazma.com/8648177
http://kavooshkhabar.ir/1398/06/18
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 در کشور را دارد ینخوزستان رتبه نخست مدارس ام / عضو ستاد همکاری ها:خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/75649983 

 
 در کشور را دارد ینخوزستان رتبه نخست مدارس ام / عضو ستاد همکاری ها:حوزهخبرگزاری 

http://www.hawzahnews.com/news/863479 

 
 در کشور را دارد ینخوزستان رتبه نخست مدارس ام ستاد همکاری ها:/ عضو خبرگزاری تسنیم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/06/18/2093178 

 
 کشور را دارددر  ینخوزستان رتبه نخست مدارس ام / عضو ستاد همکاری ها: راهنمای سفر من

http://yon.ir/oqOo4 

 
 در کشور را دارد ینخوزستان رتبه نخست مدارس ام / عضو ستاد همکاری ها:سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

http://oerp.ir/news/1397/8/8251 

 
 یابندیدر کشور گسترش م ینمدارس ام / عضو ستاد همکاریها و معاون حوزه علمیه :گزاری ایرناخبر 

https://www.irna.ir/news/83470135 

 
 یابندیدر کشور گسترش م ینمدارس ام عضو ستاد همکاریها و معاون حوزه علمیه :/جماران 

http://yon.ir/W2O0p 

 
 یابندیدر کشور گسترش م ینمدارس ام کاریها و معاون حوزه علمیه :عضو ستاد هم/ فارسیخبر 

http://khabarfarsi.com/u/75643519 

 
 جذب شدند یشرق یجاندر استان آذر با یفهطلبه وظ 23 یشرق یجانآذر با یهایهمکار  یتهکم یربد /پانا

http://www.pana.ir/news/953982 

https://khabarfarsi.com/u/75649983
http://www.hawzahnews.com/news/863479
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/06/18/2093178
http://yon.ir/oqOo4
http://oerp.ir/news/1397/8/8251
https://www.irna.ir/news/83470135
http://yon.ir/W2O0p
http://khabarfarsi.com/u/75643519
http://www.pana.ir/news/953982
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 جذب شدند یشرق یجاندر استان آذر با یفهطلبه وظ 23 یشرق یجانآذر با یهایهمکار  یتهکم یردب/ فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/75957219 

 
 جذب شدند یشرق یجاندر استان آذر با یفهطلبه وظ 92 یشرق یجانآذر با یهایهمکار  یتهکم یردب/ اطالع رسانی مهرصباپایگاه 

http://yon.ir/bl4cB 

 
 خود عمل کند یو معرفت ینی: آموزش و پرورش به نقش دیکرمان یاهلل موحد یتآ /حوزه

http://www.hawzahnews.com/news/864704 

 
 خود عمل کند یمعرفت و ینی: آموزش و پرورش به نقش دیکرمان یاهلل موحد یتآ/ نیوزتی 

https://tnews.ir/news/c3b0140806517.html 

 
 خود عمل کند یو معرفت ینی: آموزش و پرورش به نقش دیکرمان یاهلل موحد یتآ/ نیوزبسیج 

http://basijnews.ir/fa/news/9175799 

 
 خود عمل کند یو معرفت ینی: آموزش و پرورش به نقش دیکرمان یاهلل موحد یتآ/ فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/76140663 

 
 خود عمل کند یو معرفت ینی: آموزش و پرورش به نقش دیکرمان یاهلل موحد یتآ/ آنالینافق 

https://ofoghonline.com/294721 

 
 یبه آموزش و پرورش و آموزش عال یتروحان یغی: ضرورت توجه تبل)س(جامعةالزهرا  یسرئ: جامعه الزهرا)س(پرتال 

https://www.jz.ac.ir/post/4268- 

 
 یبه آموزش و پرورش و آموزش عال یتروحان یغی: ضرورت توجه تبل)س(جامعةالزهرا  یسرئ/ رساخبرگزاری 

http://rasanews.ir/fa/news/621012 

https://khabarfarsi.com/u/75957219
http://yon.ir/bl4cB
http://www.hawzahnews.com/news/864704
https://tnews.ir/news/c3b0140806517.html
http://basijnews.ir/fa/news/9175799
https://khabarfarsi.com/u/76140663
https://ofoghonline.com/294721
https://www.jz.ac.ir/post/4268-
http://rasanews.ir/fa/news/621012
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 یبه آموزش و پرورش و آموزش عال یتروحان یغی: ضرورت توجه تبل)س(جامعةالزهرا  یسرئ/ حوزهخبرگزاری 

http://www.hawzahnews.com/news/864771 

 
 یبه آموزش و پرورش و آموزش عال یتروحان یغی: ضرورت توجه تبل)س(جامعةالزهرا  یسرئ/ فارسیخبر 

http://khabarfarsi.com/u/76114805 

 
 مدرسه استان البرز 421مسجد و مدرسه در  یوندطرح پ یاجرا :خبر داد البرز یهایهمکار  یتهکم یردب /ایکنا

http://alborz.iqna.ir/fa/news/3836168 

 
 مدرسه استان البرز 421مسجد و مدرسه در  یوندطرح پ یاجرا :خبر داد البرز یهایهمکار  یتهکم یردب/  بانخبر

https://khabarban.com/a/24819879 

 
 مدرسه استان البرز 421مسجد و مدرسه در  یوندطرح پ یاجرا: خبر داد  البرز یهایهمکار  یتهکم یردب /ایرنا

https://www.irna.ir/news/83442391 

 
 مدرسه استان البرز 421مسجد و مدرسه در  یوندطرح پ یاجرا: خبر داد  البرز یهایهمکار  یتهکم یردب/ فارسیخبر 

http://khabarfarsi.com/u/74676554 

 
 مدرسه استان البرز 421مسجد و مدرسه در  یوندطرح پ یاجرا:خبر داد  البرز یهایهمکار  یتهکم یردب/ وزارت خانهپرتال 

http://alborz.medu.ir/fa/news/item/905095 

 
 مدرسه استان البرز 421مسجد و مدرسه در  یوندطرح پ یاجرا: خبر داد  البرز یهایهمکار  هیتکم یردب/ البرزشهروند 

http://www.shahrvandalborz.com/fa/news/28937/ 

 
 مدرسه استان البرز 421مسجد و مدرسه در  یوندطرح پ یاجرا :خبر داد البرز یهایهمکار  یتهکم یردب/ سفر منراهنمای 

http://yon.ir/U9n5j 

http://www.hawzahnews.com/news/864771
http://khabarfarsi.com/u/76114805
http://alborz.iqna.ir/fa/news/3836168
https://khabarban.com/a/24819879
https://www.irna.ir/news/83442391
http://khabarfarsi.com/u/74676554
http://alborz.medu.ir/fa/news/item/905095
http://www.shahrvandalborz.com/fa/news/28937/
http://yon.ir/U9n5j
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