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 خلق کرد یدیجد های یو توانمند ها یتظرف ها، یسخت ینوپرورش از ا آموزش یها؛ستاد همکار یسرئ/ خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/news/1003839 

 

 خلق کرد دییجد های یو توانمند ها یتظرف ها، یسخت ینوپرورش از ا آموزش یها؛ستاد همکار یسرئ/ پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/9933301 

 

 خلق کرد یدیجد های یو توانمند ها یتظرف ها، یسخت ینوپرورش از ا آموزش یها؛ستاد همکار یسرئ/ ایرنا

https://www.irna.ir /news/03929191 

 

 یهاستاد همکار یاز اقدامات و تالشها یهللا اعراف یتآ یرتقد/  پرتال وزارت خانه

https://medu.ir/fa/news/item/9910103 

 

 یهاهمکار ستاد یاز اقدامات و تالشها یهللا اعراف یتآ یرتقد/ حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/012182 

 

 یهاستاد همکار یاز اقدامات و تالشها یهللا اعراف یتآ یرتقد/ خبرگزاری رسا

https://rasanews.ir/fa/news/113113 

 

 یهاستاد همکار یاز اقدامات و تالشها یهللا اعراف یتآ یرتقد/ ایکنا

https://iqna.ir /fa/news/3009181 

 

 یهاستاد همکار یاز اقدامات و تالشها یهللا اعراف یتآ یرتقد /شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/193312/ 

 

 

 یهاستاد همکار یاز اقدامات و تالشها یهللا اعراف یتآ یرتقد/ خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/03133910 

https://www.mehrnews.com/news/4883031
https://www.medu.ir/fa/news/item/1133586
https://www.irna.ir/news/83721914
https://medu.ir/fa/news/item/1148685
https://www.hawzahnews.com/news/892602
https://rasanews.ir/fa/news/645493
https://iqna.ir/fa/news/3887404
https://fa.shafaqna.com/news/913342/
https://khabarfarsi.com/u/83935748
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 یهاستاد همکار یاز اقدامات و تالشها یرافهللا اع یتآ یرتقد/  شورای عالی انقالب فرهنگی

https://sccr.ir /News/98121/9 

 

 

 گفت یترا تسل یدهفهم یدانآموزش و پرورش درگذشت پدر شه یروز یمشاورعال/ شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/190839/ 

 

 گفت یترا تسل یدهفهم یدانآموزش و پرورش درگذشت پدر شه یروز یمشاورعال/ خبرگزاری حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/013998 

 

 گفت یترا تسل یدهفهم یدانهآموزش و پرورش درگذشت پدر ش یروز یمشاورعال/ خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/01911313 

 

 «مطلع عشق» یکند مسابقه بزرگ کتابخوان یبر گزار م یدفتر رهبر یاطالع رسان یگاهپا/ پایگاه مقام معظم رهبری

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=13208 

 

 «مطلع عشق» یکند مسابقه بزرگ کتابخوان یبر گزار م یدفتر رهبر یاطالع رسان یگاهپا/ خبرگزاری آنا

https://ana.ir/fa/news/39/109819 

 

 «مطلع عشق» یکند مسابقه بزرگ کتابخوان یبر گزار م یدفتر رهبر یاطالع رسان یگاهپا/  خبرنگاران جوان باشگاه

https://www.yjc.ir /fa/news/9381391 

 

 «مطلع عشق» یبزرگ کتابخوان کند مسابقه یبر گزار م یدفتر رهبر یاطالع رسان یگاهپا/ خبرگزاری کتاب ایران

http://www.ibna.ir/fa/shor tint/201211 

 

 «مطلع عشق» یکند مسابقه بزرگ کتابخوان یبر گزار م یدفتر رهبر یاطالع رسان یگاهپا/ خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/news/1012121 

 

 یازمندانن یتا دوخت ماسک برا یمجاز یدر فضا یغیتبل یتاز فعال/ قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn32829193 

https://sccr.ir/News/10626/1
https://fa.shafaqna.com/news/918037/
https://www.hawzahnews.com/news/893770
https://khabarfarsi.com/u/84169565
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=45280
https://ana.ir/fa/news/57/481041
https://www.yjc.ir/fa/news/7304376
http://www.ibna.ir/fa/shortint/289246
https://www.mehrnews.com/news/4892429
https://www.ghatreh.com/news/nn52021615
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 یازمندانن یتا دوخت ماسک برا یازمج یدر فضا یغیتبل یتاز فعال/ خبرگزاری حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/013202 

 

 به صورت هدفمند مورد توجه باشد یکودک یناز سن یدبا یتآموزش و ترب/ پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/9933108 

 

 یتمهدو یممفاه یدر دوره آموزش مجاز یهزار فرهنگ 138از  یشنام ب ثبت/ خبرگزاری پانا

http://www.pana.ir/news/9831190 

 

 یتمهدو یممفاه یدر دوره آموزش مجاز یرهنگهزار ف 138از  یشنام ب ثبت/ خبرگزاری ایرنا

https://www.irna.ir /news/03938991 

 

 یتمهدو یممفاه یدر دوره آموزش مجاز یهزار فرهنگ 138از  یشنام ب ثبت/ قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn32393889 

 

 یتمهدو یممفاه یدر دوره آموزش مجاز یهزار فرهنگ 138از  یشنام ب ثبت/ خبر روز

https://rouz.news/319191/ 

 

 یتمهدو یممفاه یدر دوره آموزش مجاز یهزار فرهنگ 138از  یشنام ب ثبت/ شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/123201/ 

 

 یتمهدو یممفاه یدر دوره آموزش مجاز یهزار فرهنگ 138از  یشنام ب ثبت /ایکنا

https://iqna.ir /fa/news/3019112 

 

 یتمهدو یممفاه یدر دوره آموزش مجاز یهزار فرهنگ 138از  یشنام ب ثبت /تی خواندنی هامجله اینترن

https://khaandaniha.ir/news/9111181 

 

 یتمهدو یممفاه یدر دوره آموزش مجاز یهزار فرهنگ 138از  یشنام ب ثبت/ برگزاری حوزهخ

https://www.hawzahnews.com/news/013023 

https://www.hawzahnews.com/news/893282
https://www.medu.ir/fa/news/item/1155680
http://www.pana.ir/news/1036478
https://www.irna.ir/news/83750714
https://www.ghatreh.com/news/nn52313001
https://rouz.news/397419/
https://fa.shafaqna.com/news/925284/
https://iqna.ir/fa/news/3891662
https://khaandaniha.ir/news/1966606
https://www.hawzahnews.com/news/895825
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 یتمهدو یممفاه یدر دوره آموزش مجاز یهزار فرهنگ 138از  یشنام ب ثبت/ خبرگزاری قرآنی کشور

https://iqna.ir /fa/news/3011181 

 

 یتمهدو یممفاه یدر دوره آموزش مجاز یهزار فرهنگ 138از  یشنام ب ثبت/ خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/01939029 

 

 یبهشتخواهران از اول ارد یهعلم یها حوزه یسراسر یرشآغاز پذ/ برخط نیوز

https://b2n.ir/931323 

 

 یبهشتخواهران از اول ارد یهعلم یها حوزه یسراسر یرشآغاز پذ/بازتاب خبر

http://www.baztabekhabar .ir /fa/news/92123 

 

 یبهشتخواهران از اول ارد یهعلم یها حوزه یسراسر یرشآغاز پذ/خبرنامه دانشجویان ایران

http://iusnews.ir/fa/news-details/333390 

 

 یبهشتخواهران از اول ارد یهعلم یها حوزه یسراسر یرشآغاز پذ/ خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/03133933 

 

 یبهشتخواهران از اول ارد یهعلم یها حوزه یسراسر یرشآغاز پذ/ خبربان

https://b2n.ir/099133 

 

 یبهشتخواهران از اول ارد یهعلم یها حوزه یسراسر یرشآغاز پذ/ جماران

https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-9199921 

 

 یبهشتخواهران از اول ارد یهعلم یها حوزه یسراسر یرشآغاز پذ/قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn32331199 

 

 یبهشتخواهران از اول ارد یهعلم یها حوزه یسراسر یرشآغاز پذ/ جوان باشگاه خبرنگاران

https://www.yjc.ir /fa/news/9322801 

https://iqna.ir/fa/news/3894909
https://khabarfarsi.com/u/84757827
https://b2n.ir/734523
http://www.baztabekhabar.ir/fa/news/12923
http://iusnews.ir/fa/news-details/353578
https://khabarfarsi.com/u/85435133
https://b2n.ir/811653
https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1411129
https://www.ghatreh.com/news/nn52359617
https://www.yjc.ir/fa/news/7322084
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 یبهشتخواهران از اول ارد یهعلم یها حوزه یسراسر یرشآغاز پذ/ خبرگزاری ابنا

https://b2n.ir/911933 

 

 یبهشتخواهران از اول ارد یهعلم یها حوزه یسراسر یرشآغاز پذ /خبرگزار حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/011219 

 

 بهشتیخواهران از اول ارد یهعلم یها حوزه یسراسر یرشآغاز پذ /ایرنا

https://www.irna.ir /news/03931313 

 99اردیبهشت پایگاه اطالع رسانی دبیرخانه ستاد همکاریها/

https://b2n.ir/764753
https://www.hawzahnews.com/news/896247
https://www.irna.ir/news/83754365

