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خبرگزاری تسنیم /آیت اهلل اعرافی :ستاد همکار یها شاخص موفق همکار ی حوزه علمیه با سایر دستگاه ها می باشد
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/29/2204626

خبرگزاری پانا /آیت اهلل اعرافی :ستاد همکار یها شاخص موفق همکار ی حوزه علمیه با سایر دستگاه ها می باشد
http://www.pana.ir/news/1024625

خبربان /آیت اهلل اعرافی :ستاد همکار یها شاخص موفق همکار ی حوزه علمیه با سایر دستگاه ها می باشد
https://khabarban.com/a/26940040

پرتال وزارت خانه/آیت اهلل اعرافی :ستاد همکار یها شاخص موفق همکار ی حوزه علمیه با سایر دستگاه ها می باشد
https://www.medu.ir/fa/news/item/1092712

خبر فارسی /آیت اهلل اعرافی :ستاد همکار یها شاخص موفق همکار ی حوزه علمیه با سایر دستگاه ها می باشد
https://khabarfarsi.com/u/82467956

قطره /آیت اهلل اعرافی :ستاد همکار یها شاخص موفق همکار ی حوزه علمیه با سایر دستگاه ها می باشد
https://www.ghatreh.com/news/nn51331066

سایت خبری کندو /آیت اهلل اعرافی :ستاد همکار یها شاخص موفق همکار ی حوزه علمیه با سایر دستگاه ها می باشد
https://kandoocn.com/index.php?newsid=392805
فرمانداری کمیجان/نشست صمیمی امام جمعه کمیجان با دانش آموزان
https://b2n.ir/525312
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پرتال آ.پ استان مرکزی/نشست صمیمی امام جمعه کمیجان با دانش آموزان
https://medu.ir/fa/news/item/529933
حوزه /در دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم بررسی شد:
دفتر تبلیغات اسالمی به کمک تحقق برنامه پنج ساله ستاد همکار یها می آید
https://www.hawzahnews.com/news/883425
خبر فارسی /در دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم بررسی شد:
دفتر تبلیغات اسالمی به کمک تحقق برنامه پنج ساله ستاد همکار یها می آید
https://khabarfarsi.com/u/81641772

حوزه /رئیس کمیته همکار یهای استان کرمانشاه :شهید سلیمانی از نمونههای برجسته تربیتی اسالم ناب است
https://www.hawzahnews.com/news/883451

ایسنا /رئیس کمیته همکار یهای استان کرمانشاه :شهید سلیمانی از نمونههای برجسته تربیتی اسالم ناب است
https://www.isna.ir/news/98110704873

پرتال وزارت خانه/رئیس کمیته همکار یهای استان کرمانشاه :شهید سلیمانی از نمونههای برجسته تربیتی اسالم ناب است
https://www.medu.ir/fa/news/item/1061171

خبرگزاری موج /رئیس کمیته همکار یهای استان کرمانشاه :شهید سلیمانی از نمونههای برجسته تربیتی اسالم ناب است
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-315491

خبرپو /رئیس کمیته همکار یهای استان کرمانشاه :شهید سلیمانی از نمونههای برجسته تربیتی اسالم ناب است
https://b2n.ir/750289

فرتاک نیوز /رئیس کمیته همکار یهای استان کرمانشاه :شهید سلیمانی از نمونههای برجسته تربیتی اسالم ناب است
https://b2n.ir/421372
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پرتال وزارت خانه /پیش گویی رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله وسلم از خیزش حق طلبانه ملت مسلمان ایران
https://www.medu.ir/fa/news/item/1065592
باشگاه خبرنگاران جوان  /نایب رئیس کمیته همکار یهای استان مازندران :
رسالت ما پرورش انسانهایی متعهد ،وطندوست و والیتمدار است
https://www.yjc.ir/fa/news/7229706
پرتال وزارت خانه  /نایب رئیس کمیته همکار یهای استان مازندران :
رسالت ما پرورش انسانهایی متعهد ،وطندوست و والیتمدار است
https://www.medu.ir/fa/news/item/1064383
رسانه فرهنگیان مازندارن /نایب رئیس کمیته همکار یهای استان مازندران :
رسالت ما پرورش انسانهایی متعهد ،وطندوست و والیتمدار است
https://b2n.ir/236627
پانا /نایب رئیس کمیته همکار یهای استان مازندران :
رسالت ما پرورش انسانهایی متعهد ،وطندوست و والیتمدار است
http://www.pana.ir/news/1020219
خبرگزاری حوزه /معاون ستاد همکار یها:فعالیت  ۶هزار طلبه در مدارس آموزش و پرورش
https://www.hawzahnews.com/news/881998

شیعه نیوز /معاون ستاد همکار یها:فعالیت  ۶هزار طلبه در مدارس آموزش و پرورش
https://www.shia-news.com/fa/news/213506

خبرفارسی /معاون ستاد همکار یها:فعالیت  ۶هزار طلبه در مدارس آموزش و پرورش
https://khabarfarsi.com/u/81224080
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خبر پو /معاون ستاد همکار یها:فعالیت  ۶هزار طلبه در مدارس آموزش و پرورش
https://b2n.ir/398022

حوزه /نماینده ولی فقیه در گیالن :نیازمند نظارت مستمر بر مهد های کودک هستیم
https://www.hawzahnews.com/news/882028

قطره /نماینده ولی فقیه در گیالن:نیازمند نظارت مستمر بر مهد های کودک هستیم
http://www.ghatreh.com/news/nn50707061

خبر فارسی /نماینده ولی فقیه در گیالن :نیازمند نظارت مستمر بر مهد های کودک هستیم
https://khabarfarsi.com/u/81224488

خبرگزاری مهر /شهید سلیمانی مصداق بارز بشارت دهنده ایام اهلل عصرما
https://www.mehrnews.com/news/4831276

پرتال خبری دانشگاه ادیان و مذاهب /شهید سلیمانی مصداق بارز بشارت دهنده ایام اهلل عصرما
https://b2n.ir/971143

تی نیوز /شهید سلیمانی مصداق بارز بشارت دهنده ایام اهلل عصرما
http://tnews.ir/site/92be150663861.html

خبربان /شهید سلیمانی مصداق بارز بشارت دهنده ایام اهلل عصرما
https://khabarban.com/a/26603672

خبرپو /شهید سلیمانی مصداق بارز بشارت دهنده ایام اهلل عصرما
https://b2n.ir/104442
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شفقنا /شهید سلیمانی مصداق بارز بشارت دهنده ایام اهلل عصرما
https://fa.shafaqna.com/news/876011/

خبرگزاری قرآنی کشور /شهید سلیمانی مصداق بارز بشارت دهنده ایام اهلل عصرما
https://iqna.ir/fa/news/3873142

خبرگزاری حوزه /شهید سلیمانی مصداق بارز بشارت دهنده ایام اهلل عصرما
https://www.hawzahnews.com/news/882358

ویستا /شهید سلیمانی مصداق بارز بشارت دهنده ایام اهلل عصرما
https://b2n.ir/454879

پرتال وزارت خانه /شهید سلیمانی مصداق بارز بشارت دهنده ایام اهلل عصرما
http://mbm.medu.gov.ir/fa/news/item/1054573

خبر فارسی /شهید سلیمانی مصداق بارز بشارت دهنده ایام اهلل عصرما
https://khabarfarsi.com/u/81356540

حوزه /مشاور عالی وز یر آموزش و پرورش :تربیت دینی دانش آموزان مستلزم حضور روحانیت در مدارس است
https://www.hawzahnews.com/news/882511

خبرفارسی /مشاور عالی وز یر آموزش و پرورش :تربیت دینی دانش آموزان مستلزم حضور روحانیت در مدارس است
https://khabarfarsi.com/u/81402574

خبرگزاری تسنیم /مشاور عالی وز یر آموزش و پرورش :تربیت دینی دانش آموزان مستلزم حضور روحانیت در مدارس است
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/02/2187313
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گسترش نیوز /مشاور عالی وز یر آموزش و پرورش :تربیت دینی دانش آموزان مستلزم حضور روحانیت در مدارس است
https://b2n.ir/288870

پرتال وزارت خانه/مشاور عالی وز یر آموزش و پرورش :تربیت دینی دانش آموزان مستلزم حضور روحانیت در مدارس است
https://www.medu.ir/fa/news/item/1054586

شفاف نیوز /مشاور عالی وز یر آموزش و پرورش :تربیت دینی دانش آموزان مستلزم حضور روحانیت در مدارس است
http://www.shafaf.ir/fa/news/500605

خبرگزاری حوزه /مشارکت حوزه در دوره های دانشافزایی فرهنگیان شهرستان های تهران
https://www.hawzahnews.com/news/882554

خبرپو /مشارکت حوزه در دوره های دانشافزایی فرهنگیان شهرستان های تهران
https://b2n.ir/028618

خبر فارسی /مشارکت حوزه در دوره های دانشافزایی فرهنگیان شهرستان های تهران
https://khabarfarsi.com/u/81414311

پرتال وزارت خانه /مشارکت حوزه در دوره های دانشافزایی فرهنگیان شهرستان های تهران
https://medu.ir/fa/news/item/1054741

خبرگزاری حوزه /فعالیت روحانیون طرح امین در مدارس  87منطقه استان تهران
https://www.hawzahnews.com/news/882552

خبرگزاری قرآنی کشور /فعالیت روحانیون طرح امین در مدارس  87منطقه استان تهران
https://iqna.ir/fa/news/3873536
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مرکزمدیریت حوزه علمیه تهران /فعالیت روحانیون طرح امین در مدارس  87منطقه استان تهران
https://b2n.ir/747284

خبربان /فعالیت روحانیون طرح امین در مدارس  87منطقه استان تهران
https://khabarban.com/a/26620376

خبرپو /فعالیت روحانیون طرح امین در مدارس  87منطقه استان تهران
https://b2n.ir/263805

خبرگزاری پانا /فعالیت روحانیون طرح امین در مدارس  87منطقه استان تهران
http://www.pana.ir/news/1007297

حوزه نیوز /در مدارس طرح امین کشور برگزار می شود؛ صبحگاه دانش آموز ی با طعم انقالب اسالمی
https://www.hawzahnews.com/news/884333

اقطاع نیوز /در مدارس طرح امین کشور برگزار می شود؛ صبحگاه دانش آموز ی با طعم انقالب اسالمی
https://b2n.ir/094204

خبرفارسی /در مدارس طرح امین کشور برگزار می شود؛ صبحگاه دانش آموز ی با طعم انقالب اسالمی
https://khabarfarsi.com/u/81864751

خبرگزاری حوزه /امام جمعه بخش بابلکنار شهرستان بابل :امروز به فکر دانش آموزان باشیم؛ فردا دیر است
https://www.hawzahnews.com/news/882728

خبرفارسی/امام جمعه بخش بابلکنار شهرستان بابل :امروز به فکر دانش آموزان باشیم؛ فردا دیر است
https://khabarfarsi.com/u/81454933
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حوزه /بر اساس مصوبات ستاد همکار یها؛  03بانوی طلبه حوزه علمیه خواهران به مدارس استان کردستان اعزام شدند
https://www.hawzahnews.com/news/884331

ایکنا /بر اساس مصوبات ستاد همکار یها؛  03بانوی طلبه حوزه علمیه خواهران به مدارس استان کردستان اعزام شدند
https://kurdistan.iqna.ir/fa/news/3877305

پرتال وزارتخانه/بر اساس مصوبات ستاد همکار یها؛  03بانوی طلبه حوزه علمیه خواهران به مدارس استان کردستان اعزام شدند
https://medu.ir/fa/news/item/1072264

خبرفارسی/بر اساس مصوبات ستاد همکار یها؛  03بانوی طلبه حوزه علمیه خواهران به مدارس استان کردستان اعزام شدند
https://khabarfarsi.com/u/81902148

خبرگزاری حوزه های علمیه  /رئیس کمیته همکار ی حوزه و آموزش و پرورش لرستان معرفی شد
https://www.hawzahnews.com/news/883102

خبرگزاری ایکنا /رئیس کمیته همکار ی حوزه و آموزش و پرورش لرستان معرفی شد
https://lorestan.iqna.ir/fa/news/3871038

خبرپو /رئیس کمیته همکار ی حوزه و آموزش و پرورش لرستان معرفی شد
https://b2n.ir/212835

پانا /رئیس کمیته همکار ی حوزه و آموزش و پرورش لرستان معرفی شد
http://www.pana.ir/news/1004642

ایرنا /معاون امور استان های ستاد همکار یها:هدف سند تحول آموزش و پرورش تربیت نیروی انسانی صالح است
https://www.irna.ir/news/83648550
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خبر بکر  /معاون امور استان های ستاد همکار یها:هدف سند تحول آموزش و پرورش تربیت نیروی انسانی صالح است
https://b2n.ir/981880

تسنیم /اثر آیتاهلل اعرافی برگز یده کتاب سال جمهور ی اسالمی ایران شد
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/17/2197424

خبرگزاری رسا /اثر آیتاهلل اعرافی برگز یده کتاب سال جمهور ی اسالمی ایران شد
https://rasanews.ir/fa/news/638425

خبر فارسی /اثر آیتاهلل اعرافی برگز یده کتاب سال جمهور ی اسالمی ایران شد
https://khabarfarsi.com/u/81999529

مفتاح /اثر آیتاهلل اعرافی برگز یده کتاب سال جمهور ی اسالمی ایران شد
https://b2n.ir/544255

شورای عالی انقالب فرهنگی /اثر آیتاهلل اعرافی برگز یده کتاب سال جمهور ی اسالمی ایران شد
https://sccr.ir/News/10118/1

حوزه /توسط طالب مدارس امین تشر یح شد؛ روایت گر ی تار یخ انقالب اسالمی برای دانش آموزان قمی
https://www.hawzahnews.com/news/883499

فارس/توسط طالب مدارس امین تشر یح شد؛ روایت گر ی تار یخ انقالب اسالمی برای دانش آموزان قمی
https://www.farsnews.ir/news/13981116001112

باشگاه خبرنگاران جوان/توسط طالب مدارس امین تشر یح شد؛ روایت گر ی تار یخ انقالب اسالمی برای دانش آموزان قمی
https://www.yjc.ir/fa/news/6810114
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پانا /توسط طالب مدارس امین تشر یح شد؛ روایت گر ی تار یخ انقالب اسالمی برای دانش آموزان قمی
http://www.pana.ir/news/1020931

شهرداری قم/توسط طالب مدارس امین تشر یح شد؛ روایت گر ی تار یخ انقالب اسالمی برای دانش آموزان قمی
https://www.qom.ir/42172

خبرفارسی/توسط طالب مدارس امین تشر یح شد؛ روایت گر ی تار یخ انقالب اسالمی برای دانش آموزان قمی
https://khabarfarsi.com/u/65353024

حوزه 7 /هزار دانشآموز کرمانشاهی از حوزه های علمیه بازدید کرده اند
https://www.hawzahnews.com/news/886502
باشگاه خبرنگاران جوان/با حضور دانش آموزان گیالنی؛ همایش ُانس نوجوان با پروردگار در رشت برگزار شد
https://www.yjc.ir/fa/news/7251599
خبر فارسی/با حضور دانش آموزان گیالنی؛ همایش ُانس نوجوان با پروردگار در رشت برگزار شد
https://khabarfarsi.com/u/82510845
خبرگزاری مهر/با حضور دانش آموزان گیالنی؛ همایش ُانس نوجوان با پروردگار در رشت برگزار شد
https://www.mehrnews.com/news/4856094
ستاد اقامه نماز/با حضور دانش آموزان گیالنی؛ همایش ُانس نوجوان با پروردگار در رشت برگزار شد
https://b2n.ir/725256
ندای گیالن /با حضور دانش آموزان گیالنی؛ همایش ُانس نوجوان با پروردگار در رشت برگزار شد
https://b2n.ir/335065
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پایگاه خبری کودک و نوجوان /با حضور دانش آموزان گیالنی؛ همایش ُانس نوجوان با پروردگار در رشت برگزار شد
https://www.kanoonnews.ir/news/296041
کودک پرس /با حضور دانش آموزان گیالنی؛ همایش ُانس نوجوان با پروردگار در رشت برگزار شد
https://b2n.ir/483687
پرتال وزارت خانه /با حضور دانش آموزان گیالنی؛ همایش ُانس نوجوان با پروردگار در رشت برگزار شد
https://medu.ir/fa/news/item/1095450
خبر فارسی /با حکم مدیر حوزه های علمیه و وز یر آموزش و پرورش؛
نماینده ولی فقیه در استان خوزستان رئیس کمیته همکار ی های خوزستان استان شد
https://khabarfarsi.com/u/82424631
خبرگزاری حوزه/با حکم مدیر حوزه های علمیه و وز یر آموزش و پرورش؛
نماینده ولی فقیه در استان خوزستان رئیس کمیته همکار ی های خوزستان استان شد
https://www.hawzahnews.com/news/886778
پرتال وزارت خانه /با حکم مدیر حوزه های علمیه و وز یر آموزش و پرورش ؛
نماینده ولی فقیه در استان خوزستان رئیس کمیته همکار ی های خوزستان استان شد
https://medu.ir/fa/news/item/1092640

پایگاه اطالع رسانی دبیرخانه ستاد همکاریها /بهمن 89

82

