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 کمک به آموزش و پرورش وجود دارد یبرا یهدر حوزه علم ییباال یزهآموزش و پرورش: انگ یروز / حوزه

http://www.hawzahnews.com/news/873052 

 
 کمک به آموزش و پرورش وجود دارد یراب یهدر حوزه علم ییباال یزهآموزش و پرورش: انگ یروز /  پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/992679 

 

 کمک به آموزش و پرورش وجود دارد یبرا یهدر حوزه علم ییباال یزهآموزش و پرورش: انگ یروز / پانا

http://www.pana.ir/news/972353 

 
 کمک به آموزش و پرورش وجود دارد یبرا یهدر حوزه علم ییباال یزهآموزش و پرورش: انگ یروز / شورای عالی انقالب فرهنگی

https://sccr.ir/News/7322/1/ 

 
 کمک به آموزش و پرورش وجود دارد یبرا یهدر حوزه علم ییباال یزهپرورش: انگآموزش و  یروز / خبرفارسی

http://khabarfarsi.com/u/79131293 

 آموزش و پرورش:  یروز  /یلویه و بویراحمدگحوزه علمیه خواهران کهپرتال خبری 
 کمک به آموزش و پرورش وجود دارد یبرا یهدر حوزه علم ییباال یزهانگ

http://kb.whc.ir/news/view/86122 
 

 یمدانش آموزان هست یبرا یو اعتقاد ینید یاز محتواها یبانک اطالعات قو یازمند: نیهاستاد همکار  یردب/ حوزه
http://www.hawzahnews.com/news/872851 

 
 یمدانش آموزان هست یبرا یو اعتقاد ینید یاز محتواها یبانک اطالعات قو یازمند: نیهاستاد همکار  یردب/پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/980569 
 

 یمدانش آموزان هست یبرا یو اعتقاد ینید یاز محتواها یبانک اطالعات قو یازمند: نیهاستاد همکار  یردب/ قطره
http://www.ghatreh.com/news/nn49674481 

http://www.hawzahnews.com/news/873052
https://www.medu.ir/fa/news/item/992679
http://www.pana.ir/news/972353
https://sccr.ir/News/7322/1/
http://khabarfarsi.com/u/79131293
http://kb.whc.ir/news/view/86122
http://www.hawzahnews.com/news/872851
https://www.medu.ir/fa/news/item/980569
http://www.ghatreh.com/news/nn49674481
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 یمدانش آموزان هست یبرا یو اعتقاد ینید یاز محتواها یعات قوبانک اطال یازمند: نیهاستاد همکار  یردب/ خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/78824115 

 
 مدرسه استان قم 088از  یشدر ب یت)عج( موعود قم: حضور مبلغان مهدویحضرت مهد یفرهنگ یادبن یرمد/ ایکنا

https://iqna.ir/fa/news/3858818 

 
 مدرسه استان قم 088از  یشدر ب یت)عج( موعود قم: حضور مبلغان مهدویحضرت مهد یفرهنگ یادبن یرمد/ قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn49675479 

 
 مدرسه استان قم 088از  یشدر ب یت)عج( موعود قم: حضور مبلغان مهدویحضرت مهد یفرهنگ یادبن یرمد/ شیعه نیوز

https://www.shia-news.com/fa/news/204231 

 
 مدرسه استان قم 088از  یشدر ب یت( موعود قم: حضور مبلغان مهدو)عجیحضرت مهد یفرهنگ یادبن یرمد/پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/980647 

 
 ممدرسه استان ق 088از  یشدر ب یت)عج( موعود قم: حضور مبلغان مهدویحضرت مهد یفرهنگ یادبن یرمد/ خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/78824116 

 
 برگزار شد یهاستاد همکار  یکشور  یکقطب  ینشست اعضا یندوم یر؛وز  یبا حضور مشاور عال/ حوزه

http://www.hawzahnews.com/news/874496 

 
 برگزار شد یهاستاد همکار  یکشور  یکقطب  ینشست اعضا یندوم یر؛وز  یبا حضور مشاور عال/ قم نیوز

http://www.qomnews.ir/news/84059 

 

 برگزار شد یهار ستاد همکا یکشور  یکقطب  ینشست اعضا یندوم یر؛وز  یبا حضور مشاور عال/ خبرپو

https://b2n.ir/601875 

https://khabarfarsi.com/u/78824115
https://iqna.ir/fa/news/3858818
https://www.ghatreh.com/news/nn49675479
https://www.shia-news.com/fa/news/204231
https://www.medu.ir/fa/news/item/980647
https://khabarfarsi.com/u/78824116
http://www.hawzahnews.com/news/874496
http://www.qomnews.ir/news/84059
https://b2n.ir/601875
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 برگزار شد یهاستاد همکار  یکشور  یکقطب  ینشست اعضا یندوم یر؛وز  یبا حضور مشاور عال/ شهر کریمه

https://b2n.ir/987459 

 

 برگزار شد یهاستاد همکار  یکشور  یکقطب  ینشست اعضا یندوم یر؛وز  یلبا حضور مشاور عا/ خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/79328254 

 

 برگزار شد یهاستاد همکار  یکشور  یکقطب  ینشست اعضا یندوم یر؛وز  یبا حضور مشاور عال /پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/1002804 

 
 در مدارس آموزش و پرورش یدهخواستار شد: حضور فعال طالب آموزش د یغرب یجاندر آذربا یهفق یول یندهنما/ حوزه

http://www.hawzahnews.com/news/872426 

 
 در مدارس آموزش و پرورش یدهخواستار شد: حضور فعال طالب آموزش د یغرب یجاندر آذربا یهفق یول یندهنما/قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn49787246 

 
 است یتو ترب یمتعل یبرا یتخصص یحوزه و آموزش و پرورش کادرساز  یفه: وظیمدانه ینور  یاهلل العظم یتآ/ رسا

https://rasanews.ir/fa/news/629306 

 
 است یتو ترب یمتعل یبرا یتخصص یحوزه و آموزش و پرورش کادرساز  یفه: وظیهمدان ینور  یاهلل العظم یتآ/ ایرنا

https://www.irna.ir/news/83581339 

 
 است یتو ترب یمتعل یبرا یتخصص یحوزه و آموزش و پرورش کادرساز  یفه: وظیهمدان ینور  یاهلل العظم یتآ/عصرایران

https://www.asriran.com/fa/news/701854 

https://b2n.ir/987459
https://khabarfarsi.com/u/79328254
https://www.medu.ir/fa/news/item/1002804
http://www.hawzahnews.com/news/872426
http://www.ghatreh.com/news/nn49787246
https://rasanews.ir/fa/news/629306
https://www.irna.ir/news/83581339
https://www.asriran.com/fa/news/701854
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 است یتو ترب یمتعل یبرا یتخصص یحوزه و آموزش و پرورش کادرساز  یفه: وظیهمدان ینور  یاهلل العظم یتآ/ تی نیوز

http://tnews.ir/news/883c146531027.html 

 
 است یتو ترب یمتعل یبرا یتخصص یحوزه و آموزش و پرورش کادرساز  یفه: وظیهمدان ینور  یظماهلل الع یتآ/ شهر خبر

https://b2n.ir/601194 

 
 است یتو ترب یمتعل یبرا یتخصص یحوزه و آموزش و پرورش کادرساز  یفه: وظیهمدان ینور  یاهلل العظم یتآ/دنیای اقتصاد

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3601144 

 
 است یتو ترب یمتعل یبرا یتخصص یحوزه و آموزش و پرورش کادرساز  یفه: وظیهمدان ینور  یاهلل العظم یتآ/ قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn49878135 

 
 است یتو ترب یمتعل یبرا یتخصص یحوزه و آموزش و پرورش کادرساز  یفه: وظیهمدان ینور  یاهلل العظم یتآ/ جماران

https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1302427 

 
 است یتو ترب یمتعل یبرا یتخصص یحوزه و آموزش و پرورش کادرساز  یفه: وظیهمدان ینور  یاهلل العظم یتآ/ خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/79340012 

 
 است یتو ترب یمتعل یبرا یتخصص یحوزه و آموزش و پرورش کادرساز  یفه: وظیهمدان ینور  یاهلل العظم یتآ /حوزه

http://www.hawzahnews.com/news/874490 

 : یکقطب  یدر جمع اعضا یروز  یمشاورعال/ خبرگزاری تسنیم
 یزندحوزه و آموزش و پرورش را رقم م اییهاز همکار  ینیفصل نو یهابرنامه پنج ساله ستاد همکار 

https://tn.ai/2157468  

 : یکقطب  یدر جمع اعضا یروز  یمشاورعال/ خبرگزاری پانا
 یزندحوزه و آموزش و پرورش را رقم م یهایاز همکار  ینیفصل نو یهابرنامه پنج ساله ستاد همکار 

http://pana.ir/news/975201 

http://tnews.ir/news/883c146531027.html
https://b2n.ir/601194
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3601144
https://www.ghatreh.com/news/nn49878135
https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1302427
https://khabarfarsi.com/u/79340012
http://www.hawzahnews.com/news/874490
https://tn.ai/2157468
http://pana.ir/news/975201
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 : یکقطب  یدر جمع اعضا یروز  یعال مشاور/ قطره

 یزندحوزه و آموزش و پرورش را رقم م یهایاز همکار  ینیفصل نو یهابرنامه پنج ساله ستاد همکار 
http://www.ghatreh.com/news/nn49975688 

 
 شد یحوزه و آموزش و پرورش بررس هاییجامعه الزهرا با ستاد همکار  یهمکار  یمحورها/پرتال جامعه الزهرا)س(

https://www.jz.ac.ir/post/4898- 

 
 شد یحوزه و آموزش و پرورش بررس هاییتاد همکار جامعه الزهرا با س یهمکار  یمحورها/ پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/1002824 

 
 قرار دارند یونروحان یتیترب یهاآموزشگاه استان قم تحت پوشش طرح 21۲/ خبرگزاری تسنیم

https://tn.ai/2139141  

 
 قرار دارند یونروحان یتیترب یهاآموزشگاه استان قم تحت پوشش طرح 21۲/ همراهان خبر

https://b2n.ir/248463 

 
 قرار دارند یونروحان یتیترب یهاآموزشگاه استان قم تحت پوشش طرح 21۲/  خبربان

https://khabarban.com/a/25772891 

 
 قرار دارند یونروحان یتیترب یهاآموزشگاه استان قم تحت پوشش طرح 21۲/ پرتال خبری

https://khabari.org/article/3068595 

 
 و پرورش استان برگزار شد و آموزش یهحوزه علم یهمکار  یتهدر استان البرز؛ جلسه کم یهفق یول یندهحضور نمابا / ایرنا

https://www.irna.ir/news/83567064 

 
 و پرورش استان برگزار شد و آموزش یهه علمحوز یهمکار  یتهدر استان البرز؛ جلسه کم یهفق یول یندهبا حضور نما/ جماران

https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1295520 

http://www.ghatreh.com/news/nn49975688
https://www.jz.ac.ir/post/4898-
https://www.medu.ir/fa/news/item/1002824
https://tn.ai/2139141
https://b2n.ir/248463
https://khabarban.com/a/25772891
https://khabari.org/article/3068595
https://www.irna.ir/news/83567064
https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1295520
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 و پرورش استان برگزار شد و آموزش یهحوزه علم یهمکار  یتهدر استان البرز؛ جلسه کم یهفق یول یندهبا حضور نما/ ایسنا

https://www.isna.ir/news/98090402077 

 

 و پرورش استان برگزار شد و آموزش یهحوزه علم یهمکار  یتهجلسه کم در استان البرز؛ یهفق یول یندهبا حضور نما/ پرتال وزارت خانه
https://medu.ir/fa/news/item/983868 

 
 و پرورش استان برگزار شد و آموزش یهحوزه علم یهمکار  یتهدر استان البرز؛ جلسه کم یهفق یول یندهبا حضور نما/خبرگزاری پانا

http://79.175.172.70/news/970893 

 
 و پرورش استان برگزار شد و آموزش یهحوزه علم یهمکار  یتهدر استان البرز؛ جلسه کم یهفق یول یندهبا حضور نما/ یخبرفارس

https://khabarfarsi.com/u/78909367 

 
  در استان البرز؛ یهفق یول یندهبا حضور نما/ دفتر امام جمعه البرز

 و پرورش استان برگزار شد و آموزش یهحوزه علم یهمکار  یتهجلسه کم
http://emamjomekaraj.ir/?p=26648  

 
 است یاز سازمان دانش آموز  یو ارزش یانقالب یها یروین یتنقطه آغاز ترب:در خوزستان  یهفق یول یندهنما/ ایرنا

https://www.irna.ir/news/83586651 

 
 است یاز سازمان دانش آموز  یو ارزش یانقالب یها یروین یتنقطه آغاز ترب :در خوزستان یهفق یول یندهنما/ خوز نیوز

http://www.khouznews.ir/fa/news/192718 

 
 است یاز سازمان دانش آموز  یو ارزش یانقالب یها یروین یتنقطه آغاز ترب:در خوزستان  یهفق یول یندهنما/ خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/79506374 

 
 است یاز سازمان دانش آموز  یو ارزش یانقالب یها یروین یتنقطه آغاز ترب :در خوزستان یهفق یول یندهنما/ پرتال وزارت خانه

https://medu.ir/fa/news/item/1001739 

https://www.isna.ir/news/98090402077
https://medu.ir/fa/news/item/983868
http://79.175.172.70/news/970893
https://khabarfarsi.com/u/78909367
http://emamjomekaraj.ir/?p=26648
https://www.irna.ir/news/83586651
http://www.khouznews.ir/fa/news/192718
https://khabarfarsi.com/u/79506374
https://medu.ir/fa/news/item/1001739
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 است یازمان دانش آموز از س یو ارزش یانقالب یها یروین یتنقطه آغاز ترب: در خوزستان  یهفق یول یندهنما/ جماران

https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1305252 

 
 است یاز سازمان دانش آموز  یو ارزش یانقالب یها یروین یتنقطه آغاز ترب :در خوزستان یهفق یول یندهنما/ تی نیوز

http://tnews.ir/news/8c3a146875637.html 

 :در خوزستان یهفق یول یندهنما/ پایگاه خبری رکن چهار
 است یاز سازمان دانش آموز  یو ارزش یانقالب یها یروین یتنقطه آغاز ترب

https://rokne4.ir/3805 

 
 است یاز سازمان دانش آموز  یو ارزش یانقالب یها یروین یتدر خوزستان نقطه آغاز ترب یهفق یول یندهنما/ برگزاری مهرخ

https://www.mehrnews.com/news/4792346 

 
 بر گزار شد ینقزو یهو مسئوالن حوزه علم یرستانهادب یراننشست مشترک مد یناستان قزو یهحوزه علم یربا حضور مد/قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn49983660 

 
 دبر گزار ش ینقزو یهو مسئوالن حوزه علم یرستانهادب یراننشست مشترک مد یناستان قزو یهحوزه علم یربا حضور مد/حوزه

http://www.hawzahnews.com/news/875370 

 
 بر گزار شد ینقزو یهو مسئوالن حوزه علم یرستانهادب یراننشست مشترک مد یناستان قزو یهحوزه علم یربا حضور مد/ خبرفارسی

http://khabarfarsi.com/u/79592240 

 :یناستان قزو یهحوزه علم یربا حضور مد/ پرتال وزارت خانه
 بر گزار شد ینقزو یهو مسئوالن حوزه علم یرستانهادب یراننشست مشترک مد

https://www.medu.ir/fa/news/item/1004578 

 استان تهران: یهاکل آموزش و پرورش شهرستان یرمد /خبرفارسی
 شود یلو آموزش و پرورش تشک یهعلم یهاحوزه یاز همکار  یابیمشترک ارز  تیم

https://khabarfarsi.com/u/79826214 

https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1305252
http://tnews.ir/news/8c3a146875637.html
https://rokne4.ir/3805
https://www.mehrnews.com/news/4792346
http://www.ghatreh.com/news/nn49983660
http://www.hawzahnews.com/news/875370
http://khabarfarsi.com/u/79592240
https://www.medu.ir/fa/news/item/1004578
https://khabarfarsi.com/u/79826214
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 استان تهران: یهاکل آموزش و پرورش شهرستان یرمد/  وزارت خانهپرتال 
 شود یلو آموزش و پرورش تشک یهعلم یهاحوزه یاز همکار  یابیمشترک ارز  تیم

https://medu.ir/fa/news/item/1006914 

 
 شودیپرورش برگزار م و آموزش و یهحوزه علم هاییستاد همکار  یشیاندهم یزدهمینس /ایکنا

https://iqna.ir/fa/news/3863874 

 
 شودیو آموزش و پرورش برگزار م یهحوزه علم هاییستاد همکار  یشیاندهم یزدهمینس /حوزه

http://www.hawzahnews.com/news/875868 

 
 شودیو آموزش و پرورش برگزار م یهحوزه علم هاییستاد همکار  یشیاندهم یزدهمینس /طرهق

http://www.ghatreh.com/news/nn50045063 

 
 شودیو آموزش و پرورش برگزار م یهحوزه علم هاییستاد همکار  یشیاندهم یزدهمینس /فارسیخبر

https://khabarfarsi.com/u/79731724 

 
 شودیو آموزش و پرورش برگزار م یهحوزه علم هاییستاد همکار  یشیاندهم یزدهمینس/  خبرنگاران جوانباشگاه 

https://www.yjc.ir/fa/news/7173104 

 
 شودیو آموزش و پرورش برگزار م یهحوزه علم هاییستاد همکار  یشیاندهم یزدهمینس/ استخدامایران 

https://b2n.ir/009048 

 
 شودیو آموزش و پرورش برگزار م یهحوزه علم هاییستاد همکار  یشیاندهم یزدهمینس/ نیوزتی 

http://tnews.ir/news/f7de147365841.html?refc=1 

 
 شودیو آموزش و پرورش برگزار م یهحوزه علم هاییستاد همکار  یشیاندهم یزدهمینس /بانخبر

https://khabarban.com/a/26177599 
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 8931ماه  دیا هفهرست اخبار ستاد در رسانه

8۲ 
 

 
 شودیو آموزش و پرورش برگزار م یهحوزه علم هاییستاد همکار  یشیاندهم یزدهمینس /خبرنیوزم

https://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/10315713 
 
 

 شودیو آموزش و پرورش برگزار م یهحوزه علم هاییستاد همکار  یشیاندهم یزدهمینس /نیوزتی 
http://tnews.ir/news/4368148019913.html 

 89 دی پایگاه اطالع رسانی دبیرخانه ستاد همکاریها/
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