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 حوزه و آموزش و پرورش؛ یعال ینبا حضور مسئول /حوزه
 در مشهد مقدس آغاز شد یهاساالنه ستاد همکار  یشیهم اند یزدهمینس

http://www.hawzahnews.com/news/877022 

 ش؛حوزه و آموزش و پرور یعال ینبا حضور مسئول/ خبرفارسی
 در مشهد مقدس آغاز شد یهاساالنه ستاد همکار  یشیهم اند یزدهمینس

https://khabarfarsi.com/u/80015184 

 

 است یهاستاد همکار  یدجد یمبلغان از برنامه ها یتجذب و ترب یی،: شناسایهاهمکار  یرستاددب /حوزه

http://www.hawzahnews.com/news/877094 

 

 است یهاستاد همکار  یدجد یمبلغان از برنامه ها یتجذب و ترب یی،: شناسایهاهمکار  یرستاددب /پرتال  وزارت خانه

https://medu.ir/fa/news/item/1012108 
 

 است یهاستاد همکار  یدجد یمبلغان از برنامه ها یتجذب و ترب یی،: شناسایهاهمکار  یرستاددب/ قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn50172657 

 

 است یهاستاد همکار  یدجد ین از برنامه هامبلغا یتجذب و ترب یی،: شناسایهاهمکار  یرستاددب/خبرپو

https://b2n.ir/227002 

 
 است یهاستاد همکار  یدجد یمبلغان از برنامه ها یتجذب و ترب یی،: شناسایهاهمکار  یرستاددب /خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/80065667 
 

 است یهاستاد همکار  یدجد یمبلغان از برنامه ها یتجذب و ترب یی،: شناسایهاهمکار  یرستاددب /خبرگزاری صدا و سیما
https://www.iribnews.ir/fa/news/2602095 

http://www.hawzahnews.com/news/877022
https://khabarfarsi.com/u/80015184
http://www.hawzahnews.com/news/877094
https://medu.ir/fa/news/item/1012108
http://www.ghatreh.com/news/nn50172657
https://b2n.ir/227002
https://khabarfarsi.com/u/80065667
https://www.iribnews.ir/fa/news/2602095
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 و آغاز راه است یطشرا یندر سخت تر  یادینو پرورش: تحقق سند بنآموزش  یروز / خبرگزاری حوزه

http://www.hawzahnews.com/news/877108 

 
 و آغاز راه است یطشرا یندر سخت تر  یادینآموزش و پرورش: تحقق سند بن یروز / پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/1017875 

 
 و آغاز راه است یطشرا یندر سخت تر  یادینآموزش و پرورش: تحقق سند بن یروز / خبرگزاری ایسنا

https://www.isna.ir/news/98100100008 

 
 و آغاز راه است یطشرا یندر سخت تر  یادینآموزش و پرورش: تحقق سند بن یروز / خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/80058928 

 
 استو آغاز راه  یطشرا یندر سخت تر  یادینآموزش و پرورش: تحقق سند بن یروز / اعتماد آنالین

https://etemadonline.com/content/371679 

 
 و آغاز راه است یطشرا یندر سخت تر  یادینآموزش و پرورش: تحقق سند بن یروز /  خبری

https://khabari.org/article/3392834/ 

 
 و آغاز راه است یطشرا یندر سخت تر  یادینآموزش و پرورش: تحقق سند بن یروز / ایرنا

https://www.irna.ir/news/83603058 

 ائمه جمعه کشور: یاستگذاریس یشورا یسرئ/  پرتال وزارت خانه
 به آموزش و پرورش معطوف باشد یدحوزه با یزیر  توجه و برنامه یوزن اصل

https://www.medu.ir/fa/news/item/1012099 

 ائمه جمعه کشور:  یاستگذاریس یشورا یسرئ/ ایسنا
 به آموزش و پرورش معطوف باشد یدحوزه با یزیتوجه و برنامه ر  یوزن اصل

https://www.isna.ir/news/98100100009 

http://www.hawzahnews.com/news/877108
https://www.medu.ir/fa/news/item/1017875
https://www.isna.ir/news/98100100008
https://khabarfarsi.com/u/80058928
https://etemadonline.com/content/371679
https://khabari.org/article/3392834/
https://www.irna.ir/news/83603058
https://www.medu.ir/fa/news/item/1012099
https://www.isna.ir/news/98100100009
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 ائمه جمعه کشور:  یاستگذاریس یشورا یسرئ/حوزه

 به آموزش و پرورش معطوف باشد یدحوزه با یزیتوجه و برنامه ر  یوزن اصل

http://www.hawzahnews.com/news/877103 

 ائمه جمعه کشور: یاستگذاریس یشورا یسرئ/ ایسنا

 به آموزش و پرورش معطوف باشد یدحوزه با یزیتوجه و برنامه ر  یوزن اصل 

https://www.isna.ir/news/98100100009 

 ائمه جمعه کشور: یاستگذاریس یشورا یسرئ/ قطره

 به آموزش و پرورش معطوف باشد یدحوزه با یزیتوجه و برنامه ر  یوزن اصل

http://www.ghatreh.com/news/nn50180280 

 ائمه جمعه کشور:  یاستگذاریس یشورا یسرئ/ تی نیوز

 به آموزش و پرورش معطوف باشد یدحوزه با یزیامه ر توجه و برن یوزن اصل

http://tnews.ir/news/e59d148036980.html?refc=11 

 ائمه جمعه کشور: یاستگذاریس یشورا یسرئ/ انتخاب
 رورش معطوف باشدبه آموزش و پ یدحوزه با یزیتوجه و برنامه ر  یوزن اصل

https://www.entekhab.ir/fa/news/519174 

 ائمه جمعه کشور:  یاستگذاریس یشورا یسرئ/ خبر فارسی
 به آموزش و پرورش معطوف باشد یدحوزه با یزیتوجه و برنامه ر  یوزن اصل

http://khabarfarsi.com/u/80065666 

 ائمه جمعه کشور:  یاستگذاریس یشورا یسرئ / پرتال وزارت خانه
 به آموزش و پرورش معطوف باشد یدحوزه با یزیتوجه و برنامه ر  یوزن اصل

https://medu.ir/fa/news/item/1012099 

 ائمه جمعه کشور:  یاستگذاریس یشورا یسرئ /روزنامه خراسان
 به آموزش و پرورش معطوف باشد یدحوزه با یزیتوجه و برنامه ر  یوزن اصل

http://khorasanrazavi.khorasannews.com/Newspaper/MobileBlock?NewspaperBlockID=230773 

http://www.hawzahnews.com/news/877103
https://www.isna.ir/news/98100100009
http://www.ghatreh.com/news/nn50180280
http://tnews.ir/news/e59d148036980.html?refc=11
https://www.entekhab.ir/fa/news/519174
http://khabarfarsi.com/u/80065666
https://medu.ir/fa/news/item/1012099
http://khorasanrazavi.khorasannews.com/Newspaper/MobileBlock?NewspaperBlockID=230773
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 باشد یما جار  یدر برنامه ها یدبا یو انقالب یامروز روح حماس / آیت اهلل اعرافی :حوزه

http://www.hawzahnews.com/news/877147 

 
 باشد یما جار  یدر برنامه ها یدبا یو انقالب یامروز روح حماس  اعرافی :/ آیت اهللپانا

http://www.pana.ir/news/988262 

 
 باشد یما جار  یدر برنامه ها یدبا یو انقالب یامروز روح حماس / آیت اهلل اعرافی :شورای عالی انقالب فرهنگی

https://b2n.ir/474969 

 
 باشد یما جار  یدر برنامه ها یدبا یو انقالب یامروز روح حماس / آیت اهلل اعرافی :خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/80064417 

 
 باشد یما جار  یدر برنامه ها یدبا یو انقالب یامروز روح حماس اهلل اعرافی :آیت /  پرتال وزارت خانه

https://medu.ir/fa/news/item/1012097 

 
 باشد یما جار  یدر برنامه ها یدبا یو انقالب یامروز روح حماس آیت اهلل اعرافی :/ خبرگزاری میزان

https://www.mizanonline.com/fa/news/579153 

 
 باشد یما جار  یدر برنامه ها یدبا یو انقالب یامروز روح حماس /آیت اهلل اعرافی : مرکز مدیریت حوزه های علمیه

https://ismc.ir/Detail/410786 

 
 باشد یما جار  یدر برنامه ها یدبا یو انقالب یامروز روح حماس آیت اهلل اعرافی :/ خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/news/4803774 

 
 و آموزش و پرورش در مشهد یهحوزه علم هاییستاد همکار نشست  یزدهمینس یهافتتاح یینآ یبرگزار / پانا

http://www.pana.ir/news/988268 

http://www.hawzahnews.com/news/877147
http://www.pana.ir/news/988262
https://b2n.ir/474969
https://khabarfarsi.com/u/80064417
https://medu.ir/fa/news/item/1012097
https://www.mizanonline.com/fa/news/579153
https://ismc.ir/Detail/410786
https://www.mehrnews.com/news/4803774
http://www.pana.ir/news/988268
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 همه مقاصدش را در آموزش و پرورش دنبال کند یدبا یتو روحان یهحوزه علم/ حاج علی اکبری: خبرگزاری پانا

http://www.pana.ir/news/988265 

 
 حوزه و آموزش و پرورش هاییستاد همکار  یجیترو -یآموزش یشهما یبرگزار / خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/news/4802263 

 
 است یانسان یعرصه انسان و آرمانها یتو ترب یم: نظام تعلیرزاییم یحاج/ پانا

http://www.pana.ir/news/988245 

 
 است یهاستاد همکار  یدجد یمبلغان از برنامه ها یتجذب و ترب یی،: شناسایهاهمکار  یرستاددب/ حوزه

http://www.hawzahnews.com/news/877094 

 
 است یهاستاد همکار  یدجد یمبلغان از برنامه ها یتجذب و ترب یی،: شناسایهاهمکار  یرستاددب/ پرتال وزارت خانه

https://medu.ir/fa/news/item/1012108 

 
 است یهاستاد همکار  یدجد یمبلغان از برنامه ها یتجذب و ترب یی،: شناسایهاهمکار  یرستاددب/ و سیما خبرگزاری صدا

https://www.iribnews.ir/fa/news/2602095 

 
 است یهاستاد همکار  یدجد یامبلغان از برنامه ه یتجذب و ترب یی،: شناسایهاهمکار  یرستاددب/ تسنیم

https://tn.ai/2157468  

 
 است یهاستاد همکار  یدجد یمبلغان از برنامه ها یتجذب و ترب یی،: شناسایهاهمکار  یرستاددب/ قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn50172657 

 
 است یهاستاد همکار  یدجد یمبلغان از برنامه ها یتجذب و ترب یی،: شناسایهاهمکار  یرستاددب/ خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/80041606 

http://www.pana.ir/news/988265
https://www.mehrnews.com/news/4802263
http://www.pana.ir/news/988245
http://www.hawzahnews.com/news/877094
https://medu.ir/fa/news/item/1012108
https://www.iribnews.ir/fa/news/2602095
https://tn.ai/2157468
http://www.ghatreh.com/news/nn50172657
https://khabarfarsi.com/u/80041606
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 ها؛ یستاد همکار  یزدهماز اجالس س یگزارش/ خبرگزاری حوزه
 اهلل ینام یارتبا طعم ز  یماندن یادبه  یلدایبدون سخنران!!/ شب  تتاحیهاف

http://www.hawzahnews.com/news/878091 

 ها؛ یستاد همکار  یزدهماز اجالس س یگزارش/ پرتال وزارت خانه 
 اهلل ینام یارتبا طعم ز  یماندن ادیبه  یلدایبدون سخنران!!/ شب  افتتاحیه

https://www.medu.ir/fa/news/item/1019984 

 ها؛ یستاد همکار  یزدهماز اجالس س یگزارش/ خبرفارسی
 اهلل ینام یارتبا طعم ز  یماندن یادبه  یلدایبدون سخنران!!/ شب  افتتاحیه

https://khabarfarsi.com/u/80336869 

 
 در سطح مدارس یو قرآن ینید هاییتاز فعال یگرگان یعلو اهللیتآ یابراز خرسند/ قم نیوز

http://www.qomnews.ir/news/84443 

 
 در سطح مدارس یو قرآن ینید هاییتاز فعال یگرگان یعلو اهللیتآ یابراز خرسند /تسنیم

https://tn.ai/2163642  

 
 در سطح مدارس یو قرآن ینید هاییتاز فعال یگرگان یعلو اهللیتآ یابراز خرسند/ پرتال وزارت خانه

https://medu.ir/fa/news/item/1010232 

 
 در سطح مدارس یو قرآن ینید هاییتاز فعال یگرگان یعلو اهللیتآ یابراز خرسند/ خبرگزاری ابنا

https://b2n.ir/523567 

 
 در سطح مدارس یو قرآن ینید هاییتاز فعال یرگانگ یعلو اهللیتآ یابراز خرسند/ مخبر نیوز

https://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/10439636 

 
 ارسدر سطح مد یو قرآن ینید هاییتاز فعال یگرگان یعلو اهللیتآ یابراز خرسند/ خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/news/2959592 

http://www.hawzahnews.com/news/878091
https://www.medu.ir/fa/news/item/1019984
https://khabarfarsi.com/u/80336869
http://www.qomnews.ir/news/84443
https://tn.ai/2163642
https://medu.ir/fa/news/item/1010232
https://b2n.ir/523567
https://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/10439636
https://www.mehrnews.com/news/2959592
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 در سطح مدارس یو قرآن ینید هاییتاز فعال یگرگان یعلو اهللیتآ یابراز خرسند/ نیوزتی 

http://tnews.ir/site/896a147889112.html 

 
 8933- 84۱۱ یلیالزهرا)س( در سال تحصجامعه یقابل توجه دختران دانش آموز؛ آغاز ثبت نام آزمون ورود/وزارت خانهپرتال 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1021346 

 
 8933- 84۱۱ یلیالزهرا)س( در سال تحصجامعه یقابل توجه دختران دانش آموز؛ آغاز ثبت نام آزمون ورود/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/79744865 

 
 8933- 84۱۱ یلیالزهرا)س( در سال تحصجامعه یقابل توجه دختران دانش آموز؛ آغاز ثبت نام آزمون ورود /ابنا

https://b2n.ir/096765 

 
 8933- 84۱۱ یلیالزهرا)س( در سال تحصجامعه یقابل توجه دختران دانش آموز؛ آغاز ثبت نام آزمون ورود /یکناا

https://iqna.ir/fa/news/3864025 

 
 8933- 84۱۱ یلیالزهرا)س( در سال تحصجامعه ی؛ آغاز ثبت نام آزمون ورودقابل توجه دختران دانش آموز /شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/853182/ 

 
 8933- 84۱۱ یلیالزهرا)س( در سال تحصجامعه ی؛ آغاز ثبت نام آزمون ورودقابل توجه دختران دانش آموز /تسنیم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/09/23/2160086 

 
 8933- 84۱۱ یلیالزهرا)س( در سال تحصجامعه ی؛ آغاز ثبت نام آزمون ورودقابل توجه دختران دانش آموز /نارب

https://www.borna.news/fa/tiny/news-934034 

 
 8933- 84۱۱ یلیالزهرا)س( در سال تحصجامعه ی؛ آغاز ثبت نام آزمون ورودقابل توجه دختران دانش آموز /قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn49796975 

http://tnews.ir/site/896a147889112.html
https://www.medu.ir/fa/news/item/1021346
https://khabarfarsi.com/u/79744865
https://b2n.ir/096765
https://iqna.ir/fa/news/3864025
https://fa.shafaqna.com/news/853182/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/09/23/2160086
https://www.borna.news/fa/tiny/news-934034
https://www.ghatreh.com/news/nn49796975
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 8933- 84۱۱ یلیالزهرا)س( در سال تحصجامعه ی؛ آغاز ثبت نام آزمون ورودقابل توجه دختران دانش آموز/ نیوزتی 

http://tnews.ir/news/cb8c147402394.html?refc=2 

 
 8933- 84۱۱ یلیالزهرا)س( در سال تحصجامعه ی؛ آغاز ثبت نام آزمون ورودقابل توجه دختران دانش آموز /حوزه

http://www.hawzahnews.com/news/875921 

 
 تهران یندر مدارس طرح ام یمانیسردار سل یداشتدر گرام یفراخوان آثار هنر / وزارت خانهپرتال 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1034933 

 
 تهران یندر مدارس طرح ام یمانیسردار سل یداشتدر گرام یفراخوان آثار هنر  /قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn50495735 

 
 تهران یندر مدارس طرح ام یمانیسردار سل یداشتدر گرام یفراخوان آثار هنر  /حوزه

http://hawzahnews.com/news/880265 

 
 تهران یندر مدارس طرح ام یمانیسردار سل یداشتدر گرام ین آثار هنر فراخوا/فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/80763664 

 
 تهران یندر مدارس طرح ام یمانیسردار سل یداشتدر گرام یفراخوان آثار هنر  /خبرپو

https://b2n.ir/781166 

 
 تهران یندر مدارس طرح ام یمانیسردار سل یداشتدر گرام یفراخوان آثار هنر / حوزهخبرگزاری 

http://www.hawzahnews.com/news/879900 

 
 تهران یندر مدارس طرح ام یمانیسردار سل یداشتدر گرام یفراخوان آثار هنر  /پارسینیوز 

https://newsparsi.com/655625 

http://tnews.ir/news/cb8c147402394.html?refc=2
http://www.hawzahnews.com/news/875921
https://www.medu.ir/fa/news/item/1034933
http://www.ghatreh.com/news/nn50495735
http://hawzahnews.com/news/880265
https://khabarfarsi.com/u/80763664
https://b2n.ir/781166
http://www.hawzahnews.com/news/879900
https://newsparsi.com/655625
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 منتشر شد« هاسردار دل» یهنر  یزهفراخوان جا/ جماران

https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1328279 

 
 منتشر شد« هاسردار دل» یهنر  یزهفراخوان جا /ایرنا

https://www.irna.ir/news/83629460 

 
 منتشر شد« هاسردار دل» یهنر  یزهفراخوان جا /تسنیم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/10/22/2180199 

 
 منتشر شد« هاسردار دل» یهنر  یزهفراخوان جا /ایکنا

https://iqna.ir/fa/news/3870730 

 
 منتشر شد« هاسردار دل» یهنر  یزهفراخوان جا/ خبرنگاران جواناشگاه ب

https://www.yjc.ir/fa/news/7204956/ 

 
 منتشر شد« هاسردار دل» یهنر  یزهفراخوان جا/مهرخبرگزاری 

https://www.mehrnews.com/news/4822511 

 
 منتشر شد« هاسردار دل» یهنر  یزهفراخوان جا/فارسخبرگزاری 

https://www.farsnews.com/news/13981021000603 

 
 منتشر شد« هاسردار دل» یهنر  یزهفراخوان جا/ برنااری خبرگز

https://www.borna.news/fa/tiny/news-948689 

 
 منتشر شد« هاسردار دل» یهنر  یزهفراخوان جا/ آنالینهنر 

https://b2n.ir/594663 

https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1328279
https://www.irna.ir/news/83629460
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/10/22/2180199
https://iqna.ir/fa/news/3870730
https://www.yjc.ir/fa/news/7204956/
https://www.mehrnews.com/news/4822511
https://www.farsnews.com/news/13981021000603
https://www.borna.news/fa/tiny/news-948689
https://b2n.ir/594663
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 منتشر شد« هاسردار دل» یهنر  یزهفراخوان جا /ایبنا

http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/285811 

 
 دارند یتدر مدارس آموزش و پرورش فعال یطلبه گلستان یبانو 25۱خواهران گلستان:  یهحوزه علم یرمد /حوزه

http://www.hawzahnews.com/news/877822 

 
 دارند یتدر مدارس آموزش و پرورش فعال یطلبه گلستان یبانو 25۱خواهران گلستان:  یهحوزه علم یرمد/بسیجخبرگزاری 

https://basijnews.ir/fa/news/9203011 

 
 دارند یتدر مدارس آموزش و پرورش فعال یطلبه گلستان یبانو 25۱خواهران گلستان:  یهحوزه علم یرمد /قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn50326309 

 خواهران گلستان: یهحوزه علم یرمد/42ی گلستان خبر پایگاه 
 دارند یتدر مدارس آموزش و پرورش فعال یطلبه گلستان یبانو 25۱

https://b2n.ir/484971 

 
 دارند یتدر مدارس آموزش و پرورش فعال یطلبه گلستان یبانو 25۱خواهران گلستان:  یهحوزه علم یرمد خبرفارسی/

https://khabarfarsi.com/u/80405939 

 خواهران گلستان: یهحوزه علم یرمد/ مدیریت حوزه علمیه خواهرانمرکز 
 دارند یتدر مدارس آموزش و پرورش فعال یطلبه گلستان یبانو 25۱

http://kowsarnews.ir/news/view/86417 

 
 دارند یتدر مدارس آموزش و پرورش فعال یطلبه گلستان یبانو 25۱خواهران گلستان:  یهحوزه علم یرمد /نیوزتی 

http://tnews.ir/site/c943148748635.html 

 89 آذر پایگاه اطالع رسانی دبیرخانه ستاد همکاریها/

http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/285811
http://www.hawzahnews.com/news/877822
https://basijnews.ir/fa/news/9203011
http://www.ghatreh.com/news/nn50326309
https://b2n.ir/484971
https://khabarfarsi.com/u/80405939
http://kowsarnews.ir/news/view/86417
http://tnews.ir/site/c943148748635.html

