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 باشد یدستگاه ها م یربا سا یهحوزه علم یشاخص موفق همکار  یها: ستاد همکار یاهلل اعراف یتآ/ خبرگزاری تسنیم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/29/2204626 

 
 باشد یدستگاه ها م یربا سا یهحوزه علم یشاخص موفق همکار  یها: ستاد همکار یعرافاهلل ا یتآ/ خبرگزاری پانا

http://www.pana.ir/news/1024625 

 

 باشد یدستگاه ها م یربا سا یهحوزه علم یشاخص موفق همکار  یها: ستاد همکار یاهلل اعراف یتآ/ خبربان

https://khabarban.com/a/26940040 

 
 باشد یدستگاه ها م یربا سا یهحوزه علم یشاخص موفق همکار  یها: ستاد همکار یاهلل اعراف یتآ/پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/1092712 

 

 باشد یدستگاه ها م یربا سا یهحوزه علم یشاخص موفق همکار  یها: ستاد همکار یاهلل اعراف یتآ/ خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/82467956 

 

 باشد یدستگاه ها م یربا سا یهحوزه علم یمکار شاخص موفق ه یها: ستاد همکار یاهلل اعراف یتآ/ قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn51331066 

 
 باشد یدستگاه ها م یربا سا یهحوزه علم یشاخص موفق همکار  یها: ستاد همکار یاهلل اعراف یتآ/ سایت خبری کندو

https://kandoocn.com/index.php?newsid=392805 
 

 با دانش آموزان یجانامام جمعه کم یمینشست صم/فرمانداری کمیجان
https://b2n.ir/525312 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/29/2204626
http://www.pana.ir/news/1024625
https://khabarban.com/a/26940040
https://www.medu.ir/fa/news/item/1092712
https://khabarfarsi.com/u/82467956
https://www.ghatreh.com/news/nn51331066
https://kandoocn.com/index.php?newsid=392805
https://b2n.ir/525312
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 با دانش آموزان یجانعه کمامام جم یمینشست صم/استان مرکزیپرتال آ.پ 

https://medu.ir/fa/news/item/529933 

 :شد یقم بررس یهحوزه علم یاسالم یغاتدر دفتر تبل/ حوزه
 یدآ یم یهابه کمک تحقق برنامه پنج ساله ستاد همکار  یاسالم یغاتدفتر تبل

https://www.hawzahnews.com/news/883425 

 :شد یقم بررس یهحوزه علم یاسالم یغاتدر دفتر تبل /خبر فارسی
 یدآ یم یهابه کمک تحقق برنامه پنج ساله ستاد همکار  یاسالم یغاتدفتر تبل

https://khabarfarsi.com/u/81641772 

 
 اسالم ناب است یتیبرجسته ترب یهااز نمونه یمانیسل یداستان کرمانشاه: شه یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/883451 

 
 اسالم ناب است یتیبرجسته ترب یهااز نمونه یمانیسل یدستان کرمانشاه: شها یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ ایسنا

https://www.isna.ir/news/98110704873 

 
 سالم ناب استا یتیبرجسته ترب یهااز نمونه یمانیسل یداستان کرمانشاه: شه یهایهمکار  یتهکم یسرئ/پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/1061171 

 
 اسالم ناب است یتیبرجسته ترب یهااز نمونه یمانیسل یداستان کرمانشاه: شه یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ خبرگزاری موج

https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-315491 

 
 اسالم ناب است یتیبرجسته ترب یهااز نمونه یمانیسل یداستان کرمانشاه: شه یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ خبرپو

https://b2n.ir/750289 

 
 اسالم ناب است یتیبرجسته ترب یهااز نمونه یمانیسل یداستان کرمانشاه: شه یهایهمکار  یتهکم یسرئ /فرتاک نیوز

https://b2n.ir/421372 

https://medu.ir/fa/news/item/529933
https://www.hawzahnews.com/news/883425
https://khabarfarsi.com/u/81641772
https://www.hawzahnews.com/news/883451
https://www.isna.ir/news/98110704873
https://www.medu.ir/fa/news/item/1061171
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-315491
https://b2n.ir/750289
https://b2n.ir/421372
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 یرانحق طلبانه ملت مسلمان ا یزشوآله وسلم از خ یهاهلل عل یرسول اکرم صل ییگو یشپ/ پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/1065592 

 استان مازندران :  یهایهمکار  یتهکم یسرئ یبنا/  باشگاه خبرنگاران جوان

 است مداریتدوست و والمتعهد، وطن ییهارسالت ما پرورش انسان

https://www.yjc.ir/fa/news/7229706 

 استان مازندران : یهایهمکار  یتهکم یسرئ یبنا/  پرتال وزارت خانه

 است مداریتدوست و والمتعهد، وطن ییهارسالت ما پرورش انسان

https://www.medu.ir/fa/news/item/1064383 

 استان مازندران :  یهایهمکار  یتهکم یسرئ یبنا/ سانه فرهنگیان مازندارنر

 است مداریتدوست و والمتعهد، وطن ییهارسالت ما پرورش انسان

https://b2n.ir/236627 

 استان مازندران :  یهایهمکار  یتهکم یسرئ یبنا /پانا

 است مداریتدوست و والمتعهد، وطن ییهاانرسالت ما پرورش انس

http://www.pana.ir/news/1020219 
 

 هزار طلبه در مدارس آموزش و پرورش ۶ یت:فعالیهامعاون ستاد همکار / خبرگزاری حوزه
https://www.hawzahnews.com/news/881998 

 
 هزار طلبه در مدارس آموزش و پرورش ۶ یت:فعالیهامعاون ستاد همکار / شیعه نیوز

https://www.shia-news.com/fa/news/213506 

 
 طلبه در مدارس آموزش و پرورش هزار ۶ یت:فعالیهامعاون ستاد همکار / خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/81224080 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1065592
https://www.yjc.ir/fa/news/7229706
https://www.medu.ir/fa/news/item/1064383
https://b2n.ir/236627
http://www.pana.ir/news/1020219
https://www.hawzahnews.com/news/881998
https://www.shia-news.com/fa/news/213506
https://khabarfarsi.com/u/81224080
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 هزار طلبه در مدارس آموزش و پرورش ۶ یت:فعالیهامعاون ستاد همکار / خبر پو

https://b2n.ir/398022 

 
 یمکودک هست ینظارت مستمر بر مهد ها یازمندن :یالندر گ یهفق یول یندهمان/ حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/882028 

 
 یمکودک هست ینظارت مستمر بر مهد ها یازمند:نیالندر گ یهفق یول یندهنما/ قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn50707061 

 
 یمکودک هست ینظارت مستمر بر مهد ها یازمندن :یالندر گ یهفق یول یندهنما/ خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/81224488 

 
 اهلل عصرما یاممصداق بارز بشارت دهنده ا یمانیسل یدشه/ هرخبرگزاری م

https://www.mehrnews.com/news/4831276 

 
 اهلل عصرما یاممصداق بارز بشارت دهنده ا یمانیسل یدشه/ پرتال خبری دانشگاه ادیان و مذاهب

https://b2n.ir/971143 

 
 اهلل عصرما یاممصداق بارز بشارت دهنده ا یمانیسل یدشه/ تی نیوز

http://tnews.ir/site/92be150663861.html 

 
 صرمااهلل ع یاممصداق بارز بشارت دهنده ا یمانیسل یدشه/ خبربان

https://khabarban.com/a/26603672 

 
 اهلل عصرما یاممصداق بارز بشارت دهنده ا یمانیسل یدشه/ خبرپو

https://b2n.ir/104442 

https://b2n.ir/398022
https://www.hawzahnews.com/news/882028
http://www.ghatreh.com/news/nn50707061
https://khabarfarsi.com/u/81224488
https://www.mehrnews.com/news/4831276
https://b2n.ir/971143
http://tnews.ir/site/92be150663861.html
https://khabarban.com/a/26603672
https://b2n.ir/104442
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 اهلل عصرما میامصداق بارز بشارت دهنده ا یمانیسل یدشه/ شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/876011/ 

 
 اهلل عصرما یاممصداق بارز بشارت دهنده ا یمانیسل یدشه/ خبرگزاری قرآنی کشور

https://iqna.ir/fa/news/3873142 

 
 اهلل عصرما یاممصداق بارز بشارت دهنده ا یمانیسل یدشه/ خبرگزاری حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/882358 

 
 اهلل عصرما یاممصداق بارز بشارت دهنده ا یمانیسل یدشه/ویستا 

https://b2n.ir/454879 

 
 اهلل عصرما یاممصداق بارز بشارت دهنده ا یمانیسل یدشه/ پرتال وزارت خانه

http://mbm.medu.gov.ir/fa/news/item/1054573 

 
 اهلل عصرما یاممصداق بارز بشارت دهنده ا یمانیسل یدشه/ خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/81356540 

 
 در مدارس است یتدانش آموزان مستلزم حضور روحان ینید یتآموزش و پرورش: ترب یروز  یمشاور عال/ حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/882511 

 
 در مدارس است یتدانش آموزان مستلزم حضور روحان ینید یتآموزش و پرورش: ترب یروز  یمشاور عال/ خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/81402574 

 
 در مدارس است یتدانش آموزان مستلزم حضور روحان ینید یتآموزش و پرورش: ترب یروز  یمشاور عال/ خبرگزاری تسنیم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/02/2187313 

https://fa.shafaqna.com/news/876011/
https://iqna.ir/fa/news/3873142
https://www.hawzahnews.com/news/882358
https://b2n.ir/454879
http://mbm.medu.gov.ir/fa/news/item/1054573
https://khabarfarsi.com/u/81356540
https://www.hawzahnews.com/news/882511
https://khabarfarsi.com/u/81402574
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/02/2187313
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 در مدارس است یتآموزان مستلزم حضور روحان دانش ینید یتآموزش و پرورش: ترب یروز  یمشاور عال/ گسترش نیوز

https://b2n.ir/288870 

 
 در مدارس است یتدانش آموزان مستلزم حضور روحان ینید یتآموزش و پرورش: ترب یروز  یمشاور عال/پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/1054586 

 
 در مدارس است یتدانش آموزان مستلزم حضور روحان ینید یتآموزش و پرورش: ترب یروز  یمشاور عال/ شفاف نیوز

http://www.shafaf.ir/fa/news/500605 

 
 تهران یشهرستان ها یانفرهنگ ییافزادانش یارکت حوزه در دوره هامش/ خبرگزاری حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/882554 

 
 تهران یشهرستان ها یانفرهنگ ییافزادانش یمشارکت حوزه در دوره ها/خبرپو 

https://b2n.ir/028618 

 
 تهران یشهرستان ها یانفرهنگ ییافزادانش یمشارکت حوزه در دوره ها/ خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/81414311 

 
 تهران یشهرستان ها نیافرهنگ ییافزادانش یمشارکت حوزه در دوره ها/ پرتال وزارت خانه

https://medu.ir/fa/news/item/1054741 

 
 منطقه استان تهران 87در مدارس  ینطرح ام یونروحان یتفعال/ خبرگزاری حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/882552 

 
 منطقه استان تهران 87در مدارس  ینطرح ام یونروحان یتفعال/ خبرگزاری قرآنی کشور

https://iqna.ir/fa/news/3873536 

https://b2n.ir/288870
https://www.medu.ir/fa/news/item/1054586
http://www.shafaf.ir/fa/news/500605
https://www.hawzahnews.com/news/882554
https://b2n.ir/028618
https://khabarfarsi.com/u/81414311
https://medu.ir/fa/news/item/1054741
https://www.hawzahnews.com/news/882552
https://iqna.ir/fa/news/3873536
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 منطقه استان تهران 87در مدارس  ینطرح ام یونروحان یتفعال/ حوزه علمیه تهرانمرکزمدیریت 

https://b2n.ir/747284 

 
 منطقه استان تهران 87در مدارس  ینمطرح ا یونروحان یتفعال /خبربان

https://khabarban.com/a/26620376 

 
 منطقه استان تهران 87در مدارس  ینطرح ام یونروحان یتفعال/ خبرپو

https://b2n.ir/263805 

 
 منطقه استان تهران 87در مدارس  ینطرح ام یونروحان یتفعال/ پاناخبرگزاری 

http://www.pana.ir/news/1007297 

 
 یبا طعم انقالب اسالم یشود؛ صبحگاه دانش آموز  یکشور برگزار م یندر مدارس طرح ام/ نیوزحوزه 

https://www.hawzahnews.com/news/884333 

 
 یانقالب اسالمبا طعم  یشود؛ صبحگاه دانش آموز  یکشور برگزار م یندر مدارس طرح ام/ نیوزقطاع ا

https://b2n.ir/094204 

 
 یبا طعم انقالب اسالم یشود؛ صبحگاه دانش آموز  یکشور برگزار م یندر مدارس طرح ام /فارسیخبر

https://khabarfarsi.com/u/81864751 

 
 است یرفردا د یم؛امام جمعه بخش بابلکنار شهرستان بابل: امروز به فکر دانش آموزان باش /حوزهخبرگزاری 

https://www.hawzahnews.com/news/882728 

 
 است یرفردا د یم؛امام جمعه بخش بابلکنار شهرستان بابل: امروز به فکر دانش آموزان باش/ارسیخبرف

https://khabarfarsi.com/u/81454933 

https://b2n.ir/747284
https://khabarban.com/a/26620376
https://b2n.ir/263805
http://www.pana.ir/news/1007297
https://www.hawzahnews.com/news/884333
https://b2n.ir/094204
https://khabarfarsi.com/u/81864751
https://www.hawzahnews.com/news/882728
https://khabarfarsi.com/u/81454933
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 خواهران به مدارس استان کردستان اعزام شدند یهطلبه حوزه علم یبانو 03 یها؛بر اساس مصوبات ستاد همکار /حوزه 

https://www.hawzahnews.com/news/884331 

 
 به مدارس استان کردستان اعزام شدند خواهران یهطلبه حوزه علم یبانو 03 یها؛بر اساس مصوبات ستاد همکار  /ایکنا

https://kurdistan.iqna.ir/fa/news/3877305 

 
 خواهران به مدارس استان کردستان اعزام شدند یهطلبه حوزه علم یبانو 03 یها؛بر اساس مصوبات ستاد همکار /وزارتخانهپرتال 

https://medu.ir/fa/news/item/1072264 

 
 خواهران به مدارس استان کردستان اعزام شدند یهطلبه حوزه علم یبانو 03 یها؛بر اساس مصوبات ستاد همکار /خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/81902148 

 
 شد یحوزه و آموزش و پرورش لرستان معرف یهمکار  یتهکم یسرئ/  حوزه های علمیهاری خبرگز

https://www.hawzahnews.com/news/883102 

 
 شد یحوزه و آموزش و پرورش لرستان معرف یهمکار  یتهکم یسرئ/ ایکناخبرگزاری 

https://lorestan.iqna.ir/fa/news/3871038 

 
 شد یحوزه و آموزش و پرورش لرستان معرف یهمکار  یتهکم یسرئ/ خبرپو

https://b2n.ir/212835 

 
 شد یحوزه و آموزش و پرورش لرستان معرف یهمکار  یتهکم یسرئ /پانا

http://www.pana.ir/news/1004642 

 
 صالح است یانسان یروین یت:هدف سند تحول آموزش و پرورش تربیهاستاد همکار  یمعاون امور استان ها /ایرنا

https://www.irna.ir/news/83648550 

https://www.hawzahnews.com/news/884331
https://kurdistan.iqna.ir/fa/news/3877305
https://medu.ir/fa/news/item/1072264
https://khabarfarsi.com/u/81902148
https://www.hawzahnews.com/news/883102
https://lorestan.iqna.ir/fa/news/3871038
https://b2n.ir/212835
http://www.pana.ir/news/1004642
https://www.irna.ir/news/83648550
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 صالح است یانسان یروین یت:هدف سند تحول آموزش و پرورش تربیهاستاد همکار  یمعاون امور استان ها/  کرب  خبر 

https://b2n.ir/981880 

 
 شد یرانا یاسالم یکتاب سال جمهور  یدهبرگز  یاعراف اهللیتاثر آ /تسنیم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/17/2197424 

 
 شد یرانا یاسالم یکتاب سال جمهور  یدهبرگز  یاعراف اهللیتاثر آ/ رساخبرگزاری 

https://rasanews.ir/fa/news/638425 

 
 شد یرانا یاسالم یکتاب سال جمهور  یدهبرگز  یاعراف اهللیتاثر آ/ فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/81999529 

 
 شد یرانا یاسالم یکتاب سال جمهور  یدهبرگز  یاعراف اهللیتاثر آ/ مفتاح

https://b2n.ir/544255 

 
 شد یرانا یاسالم یکتاب سال جمهور  یدهبرگز  یاعراف اهللیتاثر آ/ عالی انقالب فرهنگیشورای 

https://sccr.ir/News/10118/1 

 
 یدانش آموزان قم یبرا یانقالب اسالم یختار  یگر  یتروا ؛شد یحتشر  ینتوسط طالب مدارس ام /حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/883499 

 
 یدانش آموزان قم یبرا یانقالب اسالم یختار  یگر  یتروا ؛شد یحتشر  ینتوسط طالب مدارس ام/فارس

https://www.farsnews.ir/news/13981116001112 

 
 یدانش آموزان قم یبرا یانقالب اسالم یختار  یگر  یتروا ؛شد یحتشر  ینتوسط طالب مدارس ام/خبرنگاران جوانباشگاه 

https://www.yjc.ir/fa/news/6810114 

https://b2n.ir/981880
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/17/2197424
https://rasanews.ir/fa/news/638425
https://khabarfarsi.com/u/81999529
https://b2n.ir/544255
https://sccr.ir/News/10118/1
https://www.hawzahnews.com/news/883499
https://www.farsnews.ir/news/13981116001112
https://www.yjc.ir/fa/news/6810114
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 یدانش آموزان قم یبرا یانقالب اسالم یختار  یگر  یتروا ؛شد یحتشر  ینتوسط طالب مدارس ام /پانا

http://www.pana.ir/news/1020931 

 
 یدانش آموزان قم یبرا یانقالب اسالم یختار  یگر  یتروا؛ شد یحتشر  ینتوسط طالب مدارس ام/قمشهرداری 

https://www.qom.ir/42172 

 
 یدانش آموزان قم یبرا یانقالب اسالم یختار  یگر  یتروا ؛شد یحتشر  ینتوسط طالب مدارس ام/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/65353024 

 
 کرده اند یدبازد یهعلم یاز حوزه ها یآموز کرمانشاههزار دانش 7 /حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/886502 

 
 ُانس نوجوان با پروردگار در رشت برگزار شد یشهما یالنی؛با حضور دانش آموزان گ/خبرنگاران جوانباشگاه 

https://www.yjc.ir/fa/news/7251599 

 
 ُانس نوجوان با پروردگار در رشت برگزار شد یشهما یالنی؛با حضور دانش آموزان گ/فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/82510845 

 
 دگار در رشت برگزار شدُانس نوجوان با پرور یشهما یالنی؛با حضور دانش آموزان گ/مهرخبرگزاری 

https://www.mehrnews.com/news/4856094 

 
 ُانس نوجوان با پروردگار در رشت برگزار شد یشهما یالنی؛با حضور دانش آموزان گ/اقامه نمازستاد 

https://b2n.ir/725256 

 
 ُانس نوجوان با پروردگار در رشت برگزار شد یشهما یالنی؛با حضور دانش آموزان گ/ گیالنندای 

https://b2n.ir/335065 

http://www.pana.ir/news/1020931
https://www.qom.ir/42172
https://khabarfarsi.com/u/65353024
https://www.hawzahnews.com/news/886502
https://www.yjc.ir/fa/news/7251599
https://khabarfarsi.com/u/82510845
https://www.mehrnews.com/news/4856094
https://b2n.ir/725256
https://b2n.ir/335065
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 ُانس نوجوان با پروردگار در رشت برگزار شد یشهما یالنی؛با حضور دانش آموزان گ/ خبری کودک و نوجوانپایگاه 

https://www.kanoonnews.ir/news/296041 

 
 ُانس نوجوان با پروردگار در رشت برگزار شد یشهما یالنی؛با حضور دانش آموزان گ /پرسکودک 

https://b2n.ir/483687 

 
 ُانس نوجوان با پروردگار در رشت برگزار شد یشهما یالنی؛با حضور دانش آموزان گ /وزارت خانهپرتال 

https://medu.ir/fa/news/item/1095450 

 ؛آموزش و پرورش یرو وز  یهعلم یحوزه ها یربا حکم مد/ فارسیخبر 
 ن استان شدخوزستا یها یهمکار  یتهکم یسدر استان خوزستان رئ یهفق یول یندهنما

https://khabarfarsi.com/u/82424631 

 ؛آموزش و پرورش یرو وز  یهعلم یحوزه ها یربا حکم مد/حوزهخبرگزاری 
 خوزستان استان شد یها یهمکار  یتهکم یسدر استان خوزستان رئ یهفق یول یندهنما

https://www.hawzahnews.com/news/886778 

 ؛آموزش و پرورش  یرو وز  یهعلم یحوزه ها یربا حکم مد/ وزارت خانهپرتال 
 خوزستان استان شد یها یهمکار  یتهکم یسدر استان خوزستان رئ یهفق یول یندهنما

https://medu.ir/fa/news/item/1092640 
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