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 نگاشت یتو ترب یمتعل یبرا ینیاهلل ام یتکه آ ییکتابها/ خبرگزاری حوزه های علمیه

http://www.hawzahnews.com/news/869973 

 
 نگاشت یتو ترب یمتعل یبرا ینیاهلل ام یتکه آ ییکتابها/ خبرگزاری قرآنی کشور

https://iqna.ir/fa/news/3854015 

 

 نگاشت یتو ترب یمتعل یبرا ینیاهلل ام یتکه آ ییکتابها/ تی نیوز

http://tnews.ir/news/d1fa143914551.html?refc=1 

 
 نگاشت یتو ترب یمتعل یبرا ینیاهلل ام یتکه آ ییکتابها/  خبربان

https://khabarban.com/a/25655484 

 
 نگاشت یتو ترب یمتعل یبرا ینیاهلل ام یتکه آ ییکتابها/ شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/834496/ 

 
 نگاشت یتو ترب یمتعل یبرا ینیاهلل ام یتکه آ ییکتابها/ پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/951411 
 

 یبوشهر  ینیحس اهللیتآموزش و پرورش از آ یروز  یادتع/ خبرگزاری فارس
https://www.farsnews.com/news/13980817000151 

 
 یبوشهر  ینیحس اهللیتآموزش و پرورش از آ یروز  یادتع/ خبرگزاری حوزه

http://www.hawzahnews.com/news/870910 
 

 یبوشهر  ینیحس اهللیتآموزش و پرورش از آ یروز  یادتع/ خبرگزاری پانا
http://www.pana.ir/news/966665 
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https://www.medu.ir/fa/news/item/951411
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 یبوشهر  ینیحس اهللیتآموزش و پرورش از آ یروز  یادتع/ برترین ها

https://www.bartarinha.ir/fa/news/926471 

 
 یبوشهر  ینیحس اهللیتآموزش و پرورش از آ یروز  یادتع/ قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn49453318 

 
 یبوشهر  ینیحس اهللیتآموزش و پرورش از آ یرز و یادتع /42پایگاه خبری تحلیلی ساعت 

https://www.saat24.news/news/468639 

 
 یبوشهر  ینیحس اهللیتآموزش و پرورش از آ یروز  یادتع/ خبرفارسی

http://khabarfarsi.com/u/78244231 

 
 یبوشهر  ینیحس اهللیتآموزش و پرورش از آ یروز  یادتع/ خبربان

https://khabarban.com/a/25718881 

 
 یبوشهر  ینیحس اهللیتآموزش و پرورش از آ یروز  یادتع/ پایگاه تحلیلی خبری

https://khabari.org/article/3026408 

 
 با آموزش و پروش، سند تحول است یعمل حوزه در همکار  ی:راهنمایاهلل اعراف یتآ/ خبرگزاری حوزه

http://www.hawzahnews.com/news/870831/ 

 
 با آموزش و پروش، سند تحول است یعمل حوزه در همکار  ی:راهنمایاهلل اعراف یتآ/ زی مدیریت حوزه هی علمیه کشورمرک

https://ismc.ir/Detail/409795 

 

 است با آموزش و پروش، سند تحول یعمل حوزه در همکار  ی:راهنمایاهلل اعراف یتآ/ خبرپو

https://b2n.ir/764390 

https://www.bartarinha.ir/fa/news/926471
http://www.ghatreh.com/news/nn49453318
https://www.saat24.news/news/468639
http://khabarfarsi.com/u/78244231
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 با آموزش و پروش، سند تحول است یعمل حوزه در همکار  ی:راهنمایاهلل اعراف یتآ/ حوزه علمیه گلستان

https://b2n.ir/915719 

 

 با آموزش و پروش، سند تحول است یعمل حوزه در همکار  ی:راهنمایاهلل اعراف یتآ/ نیوز پارسی

https://newsparsi.com/479767 

 

 با آموزش و پروش، سند تحول است یعمل حوزه در همکار  ی:راهنمایاهلل اعراف یتآ/ قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn49442812 

 
 شده است ینحوزه تدو یآموزش و پرورش یها یتفعال ی: برنامه پنج ساله برایروز  یمشاورعال/ خبرگزاری حوزه

http://www.hawzahnews.com/news/870813 

 
 شده است ینحوزه تدو یآموزش و پرورش یها یتفعال ی: برنامه پنج ساله برایروز  یالمشاورع/ خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/news/4735206 

 
 کل آموزش و پرورش کردستان : یرمد/ پرتال وزارت خانه

 شود یبرنامه در استان اجرا م 82و آموزش و پرورش ،  یهعلم یهاحوزه  یهمکار  یتهاقدامات کم یراستا در
https://medu.ir/fa/news/item/942770 

 
 حوزه و آموزش و پرورش آغاز شد یها یهمکار  یتهکم یننشست رابط یناستان ها؛سوم یندگانبا حضور نما/ حوزه نیوز

http://www.hawzahnews.com/news/872320 

 
 حوزه و آموزش و پرورش آغاز شد یها یهمکار  یتهکم یننشست رابط یناستان ها؛سوم یندگانبا حضور نما/ خبر فارسی

http://khabarfarsi.com/u/78670583 
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https://newsparsi.com/479767
http://www.ghatreh.com/news/nn49442812
http://www.hawzahnews.com/news/870813
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 حوزه و آموزش و پرورش آغاز شد یها یهمکار  یتهکم یننشست رابط یناستان ها؛سوم یندگانبا حضور نما/ پرتال وزارت

https://www.medu.ir/fa/news/item/975691 

 
 است ینید یحوزه و آموزش و پرورش بر گرفته از دغدغه ها یآموزش و پرورش: همکار حوزه و  یها یستاد همکار  یردب/حوزه

http://www.hawzahnews.com/news/872318 

 
 و فعال است یاسانه پور یازمندن یها: شبکه گسترده ستاد همکار یهاستاد همکار  یارتباطات و اطالع رسان یرمد/ خبرفارسی

http://khabarfarsi.com/u/78741424 

 
 و فعال است یارسانه پو یازمندن یها: شبکه گسترده ستاد همکار یهاستاد همکار  یارتباطات و اطالع رسان یرمد/ حوزه نیوز

http://www.hawzahnews.com/news/872557 

 
 و فعال است یارسانه پو یازمندن یها: شبکه گسترده ستاد همکار یهاستاد همکار  یارتباطات و اطالع رسان یرمد /پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/980431 

 
 :یآموزش و پرورش خراسان رضو یتیو ترب یمعاون پرورش/ خبرگزاری حوزه

 دهد یرا کاهش م یاجتماع یها یبارتباط حوزه و آموزش و پرورش آس
http://www.hawzahnews.com/news/872323 

 
 :یآموزش و پرورش خراسان رضو یتیو ترب یپرورشمعاون  /پرتال وزارت خانه

 دهد یرا کاهش م یاجتماع یها یبارتباط حوزه و آموزش و پرورش آس
https://www.medu.ir/fa/news/item/975843 

 
 آموزش و پرورش یدر تراز انقالب رسالت اصل یروهاین یت: تربیفالحت ینحجت االسالم و المسلم/ خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/news/4760651 

 
 آموزش و پرورش یدر تراز انقالب رسالت اصل یروهاین یت: تربیفالحت ینحجت االسالم و المسلم/پرتال وزارت خانه

https://medu.ir/fa/news/item/950628 
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 آموزش و پرورش یدر تراز انقالب رسالت اصل یروهاین یت: تربیفالحت ینحجت االسالم و المسلم/ خبربان

https://khabarban.com/a/25648329 

 
 آموزش و پرورش یدر تراز انقالب رسالت اصل یروهاین یت: تربیفالحت ینحجت االسالم و المسلم/ رفارسیخب

https://khabarfarsi.com/u/69793790 

 
 آموزش و پرورش یقالب رسالت اصلدر تراز ان یروهاین یت: تربیفالحت ینحجت االسالم و المسلم /خبرگزاری صداو سیما

http://www.iribnews.ir/fa/news/2420695 

 
 :  یدر استان خراسان شمال فقیهیول یندهنما/ خبرگزاری آنا

 اشدوپرورش بو آموزش یهحوزه علم یهمکار  یتهکم یتگام دوم انقالب محور فعال یانیهب
https://ana.ir/fa/news/87/443097 

 
 :  یدر استان خراسان شمال فقیهیول یندهنما/ خبرگزاری پانا

 وپرورش باشدو آموزش یهحوزه علم یهمکار  یتهکم یتگام دوم انقالب محور فعال یانیهب
http://www.pana.ir/news/965800 

 
 :  یدر استان خراسان شمال فقیهیول یندهنما/ پرتال وزارت خانه

 وپرورش باشدو آموزش یهحوزه علم یهمکار  یتهکم یتگام دوم انقالب محور فعال یانیهب
https://medu.ir/fa/news/item/953385 

 
 :  یدر استان خراسان شمال فقیهیول یندهنما/ حوزه علمیه خراسان

 وپرورش باشدو آموزش یهحوزه علم یهمکار  یتهکم یتگام دوم انقالب محور فعال یانیهب
https://hozehkh.com/OneEntry?entryID=34500 

 
 :  یدر استان خراسان شمال فقیهیول یندهنما /زیرنویس 

 وپرورش باشدو آموزش یهحوزه علم یهمکار  یتهکم یتگام دوم انقالب محور فعال یانیهب
https://b2n.ir/883635 

https://khabarban.com/a/25648329
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 آیدیآموزان به دست مدانش یحصح یتترب یهدر سا یاسالم یهنعظمت م/رئیس کمیته همکاریهای آذربایجان شرقی: ایکنا

https://tabriz.iqna.ir/fa/news/3853561 

 
 آیدیآموزان به دست مدانش یحصح یتترب یهدر سا یاسالم یهنعظمت م/ رئیس کمیته همکاریهای آذربایجان شرقی: قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn49341691 

 
 آیدیآموزان به دست مدانش یحصح یتترب یهدر سا یاسالم یهنعظمت مهمکاریهای آذربایجان شرقی:  رئیس کمیته/نیوز تی

http://tnews.ir/news/bb26143811616.html 

 
 شود یجدر مدارس ترو یاسالم ی: سبک زندگیالناستان گ یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ پرتال آ.پ استان مرکزی

https://www.medu.ir/fa/news/item/944289 

 
 شود یجدر مدارس ترو یاسالم ی: سبک زندگیالناستان گ یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ دانانیوز

https://www.dana.ir/news/1542145.html 

 
 شود یجدر مدارس ترو یاسالم ی: سبک زندگیالناستان گ یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ خبرگزاری فارس

https://www.farsnews.com/gilan/news/13980802000462 

 
 شود یجدر مدارس ترو یاسالم ی: سبک زندگیالناستان گ یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ پایگاه خبری تحلیلی ربیع

https://raby.ir/?p=864960 

 
 شود یجدر مدارس ترو یاسالم ی: سبک زندگیالناستان گ یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn49242547 

 
 رشحوزه و آموزش و پرو یها یاز همکار  یمقام معظم رهبر  یابراز خرسند/ خبرگزاری حوزه

http://www.hawzahnews.com/news/867425 
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 حوزه و آموزش و پرورش یها یاز همکار  یمقام معظم رهبر  یابراز خرسند/ قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn49016342 

 
 حوزه و آموزش و پرورش یها یاز همکار  یمقام معظم رهبر  یابراز خرسند/ پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/936743 

 
 حوزه و آموزش و پرورش: یهایعضو ستاد همکار / خبرگزاری حوزه

 بانوان طلبه در آزمون وزارت آموزش و پرورش در هشت رشته آغاز ثبت نام 
http://www.hawzahnews.com/news/865958 

 
 حوزه و آموزش و پرورش:  یهایعضو ستاد همکار /قطره 

 رشته آغاز ثبت نام بانوان طلبه در آزمون وزارت آموزش و پرورش در هشت
http://www.ghatreh.com/news/nn48883603 

 
 حوزه و آموزش و پرورش:  یهایعضو ستاد همکار / ایکنا

 آغاز ثبت نام بانوان طلبه در آزمون وزارت آموزش و پرورش در هشت رشته
https://iqna.ir/fa/news/3845606 

 
 ینیارمغان مدرسه حس ینینشاط اربع یهاستادهمکار  یرخانهازمعاون دب یادداشتی/ پرتال وزارت خانه

https://medu.ir/fa/news/item/938362 

 
 ینیارمغان مدرسه حس ینینشاط اربع یهاستادهمکار  هیرخانازمعاون دب یادداشتی/ خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/77184556 

 
 ینیارمغان مدرسه حس ینینشاط اربع یهاستادهمکار  یرخانهازمعاون دب یادداشتی/ خبرگزاری ایکنا

https://iqna.ir/fa/news/3848817 

 
 ینیارمغان مدرسه حس ینینشاط اربع یهاستادهمکار  یرخانهازمعاون دب ادداشتیی/ حوزهی خبرگزار 

http://www.hawzahnews.com/news/867656 
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 ینیارمغان مدرسه حس ینینشاط اربع یهاستادهمکار  یرخانهازمعاون دب ادداشتیی/ نیوزتی 

http://tnews.ir/news/c77d142424092.html 

 
 ینیارمغان مدرسه حس ینینشاط اربع یهاستادهمکار  یرخانهازمعاون دب ادداشتیی /طرهق

https://www.ghatreh.com/news/nn49051751 

 
 است یانسان یتدنبال ساختن هوآموزش و پرورش به:کمیته همکاریهای استان لرستان رئیسنایب  /ایکنا

https://lorestan.iqna.ir/fa/news/3846689 

 
 است یانسان یتدنبال ساختن هوآموزش و پرورش به:کمیته همکاریهای استان لرستان رئیسنایب  /ایسنا

https://www.isna.ir/news/98071008099 

 89 آبانپایگاه اطالع رسانی دبیرخانه ستاد همکاریها/
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