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 گفت یکحوزه و دانشگاه تبر یدو اسات یانروز معلم را به جامعه فرهنگ یهللا اعراف یت:آیامیدرپ/خبرگزاری حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/414819 

 

 گفت یکحوزه و دانشگاه تبر یدو اسات یانبه جامعه فرهنگروز معلم را  یهللا اعراف یت:آیامیدرپ/ پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/9976612 

 

 گفت یکحوزه و دانشگاه تبر یدو اسات یانروز معلم را به جامعه فرهنگ یهللا اعراف یت:آیامیدرپ/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/48869141 

 

 گفت یکحوزه و دانشگاه تبر یدو اسات یانروز معلم را به جامعه فرهنگ یهللا اعراف یت:آیامیدرپ/  شورای عالی انقالب فرهنگی

https://b2n.ir/817212 

 

 گفت یکحوزه و دانشگاه تبر یدو اسات یانروز معلم را به جامعه فرهنگ یهللا اعراف یت:آیامیدرپ /تسنیم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/9911/12/92/2288188 

 

 گفت یکحوزه و دانشگاه تبر یدو اسات یانروز معلم را به جامعه فرهنگ یهللا اعراف یت:آیامیدرپ /خبرگزاری صدا و سیما

https://www.iribnews.ir/fa/news/2618761 

 

 گفت یکشگاه تبرحوزه و دان یدو اسات یانروز معلم را به جامعه فرهنگ یهللا اعراف یت:آیامیدرپ /میزنیوز

https://mirnews.ir/KhabarOstans/Details/27189 

 

 

 آموزش و پرورش به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم یروز یامپ/خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/news/8199178 

 

 آموزش و پرورش به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم یروز یامپ/خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/48877118 

https://www.hawzahnews.com/news/898491
https://www.medu.ir/fa/news/item/1167702
https://khabarfarsi.com/u/85471089
https://b2n.ir/506292
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/02/12/2254955
https://www.iribnews.ir/fa/news/2704670
https://mirnews.ir/KhabarOstans/Details/26943
https://www.mehrnews.com/news/4913964
https://khabarfarsi.com/u/85466905
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 م معلمآموزش و پرورش به مناسبت هفته بزرگداشت مقا یروز یامپ/ خبرگزاری موج

https://b2n.ir/899811 

 

 

 آموزش و پرورش به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم یروز یامپ/ پرتال وزارت خانه

https://medu.ir/fa/news/item/9976248 

 

 آموزش و پرورش به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم یروز یامپ/ تابناک

https://www.tabnak.ir/fa/news/168849 

 

 آموزش و پرورش به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم یروز یامپ /ایسنا

https://www.isna.ir/news/11129914219 

 

 

 آموزش و پرورش به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم یروز یامپ /خبر آنالین

https://www.khabaronline.ir/news/668169 

 

 

 یتمهدو یممفاه یدر دوره آموزش مجاز یهزار فرهنگ ۵29از  یشنام ب ثبت/علیرضا رحیمی: خبرگزاری ایکنا

https://iqna.ir /fa/news/9418111 

 

 یتمهدو یممفاه یدر دوره آموزش مجاز یهزار فرهنگ ۵29از  یشنام ب ثبتعلیرضا رحیمی: /ایرنا

https://www.irna.ir /news/49681698 

 

 

 یتمهدو یممفاه یدر دوره آموزش مجاز یهزار فرهنگ ۵29از  یشنام ب ثبتعلیرضا رحیمی: /شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/192798/ 

 

 یتمهدو یممفاه یدر دوره آموزش مجاز یهزار فرهنگ ۵29از  یشنام ب ثبت علیرضا رحیمی:/ مرکز مجازی مهدویت

http://www.mahdi999.com/?pg=ar ticles&catid=89&id=2978 

 

https://b2n.ir/533409
https://medu.ir/fa/news/item/1167284
https://www.tabnak.ir/fa/news/975583
https://www.isna.ir/news/99021108291
https://www.khabaronline.ir/news/774073
https://iqna.ir/fa/news/3894909
https://www.irna.ir/news/83750714
https://fa.shafaqna.com/news/932615/
http://www.mahdi313.com/?pg=articles&catid=53&id=2164
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 یتمهدو یممفاه یه آموزش مجازدر دور یهزار فرهنگ ۵29از  یشنام ب ثبتعلیرضا رحیمی:  /خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/48981894 

 

 یتمهدو یممفاه یدر دوره آموزش مجاز یهزار فرهنگ ۵29از  یشنام ب ثبت/ علیرضا رحیمی: قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn82871878 

 

 یتمهدو یممفاه یدر دوره آموزش مجاز یهزار فرهنگ ۵29از  یشنام ب ثبتعلیرضا رحیمی: / غدیر نیوز

https://www.ghadir inews.ir/news/paper/page/?id=9911299964 

 

 یتمهدو یممفاه یدر دوره آموزش مجاز یهزار فرهنگ ۵29از  یشنام ب ثبت/علیرضا رحیمی:  خبرپو

https://b2n.ir/991988 

 

 دارند؟ ییها یژگی)ع( چه ویامام مهد یارانمنتظران ظهور بخوانند / حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/416412 

 

 دارند؟ ییها یژگی)ع( چه ویامام مهد یارانمنتظران ظهور بخوانند / خبرپو

https://b2n.ir/424848 

 

 دارند؟ ییاه یژگی)ع( چه ویامام مهد یارانمنتظران ظهور بخوانند / خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/48981881 

 

 

 دارند؟ ییها یژگی)ع( چه ویامام مهد یارانمنتظران ظهور بخوانند  /خبرلند

https://b2n.ir/891116 

 

 

 هاست یهمکار یتهاز اقدامات ارزشمند کم یانفرهنگ یو توانمندساز یآموزش یدوره ها یاستان کردستان؛ برگزار اییههمکار یتهکم یسرئ/تسنیم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/9911/12/99/2288891 

 

 هاست یهمکار یتهاز اقدامات ارزشمند کم یانفرهنگ یآموزش یدوره ها یاستان کردستان؛ برگزار یهمکار یتهکم یسرئ/ خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/48881997 

https://khabarfarsi.com/u/85340518
https://www.ghatreh.com/news/nn52569565
https://www.ghadirinews.ir/news/paper/page/?id=1399233378
https://b2n.ir/319144
https://www.hawzahnews.com/news/897892
https://b2n.ir/828585
https://khabarfarsi.com/u/85340459
https://b2n.ir/430097
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/02/11/2254410
https://khabarfarsi.com/u/85449336
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 هاست یهمکار یتهاقدامات ارزشمند کم از یانفرهنگ یآموزش یدوره ها یاستان کردستان؛ برگزار یهایهمکار یتهکم یسرئ/ خبیر نیوز

https://www.khabirnews.ir/board/detail/9941164/ 

 

 هاست یمکاره یتهاز اقدامات ارزشمند کم یانفرهنگ یتوانمندساز یدوره ها یاستان کردستان؛ برگزار یهایهمکار یتهکم یسرئ/خبربان

https://khabarban.com/a/26647778 

 

 هاست یهمکار یتهاز اقدامات ارزشمند کم یانفرهنگ یتوانمندساز یدوره ها یاستان کردستان؛ برگزار یهایهمکار یتهکم یسرئ/ پرتال وزارت

https://medu.ir/fa/news/item/9978796 

 

 یدلفان یم/ کریبنده پرور یبرا ی| معلم واژه ایادداشت/ شفقنا

https://qom.shafaqna.com/FA/914129 

 

 یدلفان یم/ کریبنده پرور یبرا ی| معلم واژه ایادداشت/ پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/9976294 

 

 یدلفان یم/ کریبنده پرور یبرا ی| معلم واژه ایادداشت/ حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/414868 

 

 کند یدانش آموزان دنبال م ینید یتترب یرا برا یهدفمند یها برنامه ها یستاد همکار/نایب رئیس کمیته همکارهای های استان لرستان :شبستان

http://shabestan.ir/detail/News/128441 

 

 

 یداناش آماوزان دنباال ما یناید یاتترب یرا بارا یهدفمناد یهاا برناماه هاا یستاد همکارکمیته همکارهای های استان لرستان :/نایب رئیس خبر فارسی

 کند

https://khabarfarsi.com/u/48961661 

 

داناش آماوزان  یناید یاتترب یرا بارا یهدفمناد یهاا برناماه هاا یساتاد همکااران :نایب رئیس کمیته همکارهاای هاای اساتان لرسات/ پرتال وزارت خانه

 کند یدنبال م

https://medu.ir/fa/news/item/9978978 

 

 کند یدانش آموزان دنبال م ینید یتترب یرا برا یهدفمند یها برنامه ها یستاد همکارنایب رئیس کمیته همکارهای های استان لرستان :/ حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/414878 

https://www.khabirnews.ir/board/detail/1389078/
https://khabarban.com/a/27786665
https://medu.ir/fa/news/item/1165617
https://qom.shafaqna.com/FA/198021
https://www.medu.ir/fa/news/item/1167218
https://www.hawzahnews.com/news/898474
http://shabestan.ir/detail/News/924889
https://khabarfarsi.com/u/85370770
https://medu.ir/fa/news/item/1165365
https://www.hawzahnews.com/news/898464
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 مدرسه در پاسداشت مقام معلم یک یرمد یربرانگ یناقدام تحس/پرتال وزارت

https://www.medu.ir/fa/news/item/9971128 

 

 معلمان است یخوزستان؛ پرورش روح انسان ها رسالت اصل یهایهمکار یتهکم یسرئ/ خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/news/8197116 

 

 معلمان است یخوزستان؛ پرورش روح انسان ها رسالت اصل یهایهمکار یتهکم یسرئ/ پرتال وزارت آموزش و پرورش

https://www.medu.ir/fa/news/item/9961919 

 

 معلمان است یخوزستان؛ پرورش روح انسان ها رسالت اصل یهایهمکار یتهکم یسرئ/ قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn82762881 

 

 معلمان است یخوزستان؛ پرورش روح انسان ها رسالت اصل یهایهمکار یتهکم یسرئ/ تی نیوز

http://tnews.ir/news/8997971789692.html?refc=7 

 

 معلمان است یخوزستان؛ پرورش روح انسان ها رسالت اصل یهایهمکار یتهکم یسرئ /غدیرنیوز

https://www.ghadir inews.ir/news/paper/page/?id=9911288166 

 

 

 شهرستان استان خوزستان 1مدارس صدرا در  یتخوزستان ؛ فعال یهایهمکار یتهکم یسرئ یبان/ خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/48818987 

 

 زستانشهرستان استان خو 1مدارس صدرا در  یتخوزستان ؛ فعال یهایهمکار یتهکم یسرئ یبنا/ پرتال وزارت

https://www.medu.ir/fa/news/item/9961888 

 

 «طالب یبن اب ی  عل یرو شمش یجهمقاوم شد اموال خد یزمن به دو چ یند»/ یادداشت وفات حضرت خدیجه؛پرتال وزارت

https://www.medu.ir/fa/news/item/9969171 

 

 طرح سالم در مدارس شهرستان سمنان یاجرا ؛ینطرح ام یونبه ابتکار روحان/ حوزه نیوز

https://www.hawzahnews.com/news/411291 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1169924
https://www.mehrnews.com/news/4916097
https://www.medu.ir/fa/news/item/1170303
https://www.ghatreh.com/news/nn52672440
http://tnews.ir/news/5116160651712.html?refc=6
https://www.ghadirinews.ir/news/paper/page/?id=1399254077
https://khabarfarsi.com/u/85595356
https://www.medu.ir/fa/news/item/1170444
https://www.medu.ir/fa/news/item/1171060
https://www.hawzahnews.com/news/899230
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 طرح سالم در مدارس شهرستان سمنان یاجرا ؛ینطرح ام یونبه ابتکار روحان/خبرگزاری ایکنا

https://semnan.iqna.ir/fa/news/9417469 

 

 

 طرح سالم در مدارس شهرستان سمنان یاجرا ؛ینطرح ام یونبه ابتکار روحان/ خبرپو

https://b2n.ir/782999 

 

 طرح سالم در مدارس شهرستان سمنان یاجرا ؛ینطرح ام یونبه ابتکار روحان /قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn82627181 

 

 

 همه دانش آموزان فراهم شود یبرا یآموزش یها یاستان همدان؛ دسترس یهایهمکار یتهکم یسرئ/ خبرگزاری حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/411718 

 

 همه دانش آموزان فراهم شود یبرا یآموزش یها یاستان همدان؛ دسترس یهایهمکار یتهکم یسرئ/ قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn82688888 

 

 مهم آموزش کشور است های یتاز اولو یکی یآموزش یفضاها ی: هوشمندسازیمشکاند یهایهمکار یتهکم یسرئ/ شبستان

http://shabestan.ir/detail/News/128217 

 

 مهم آموزش کشور است های یتاز اولو یکی یآموزش یفضاها ی: هوشمندسازیمشکاند یهایهمکار یتهکم یسرئ/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/48744196 

 

 مهم آموزش کشور است های یتاز اولو یکی یآموزش یفضاها ی: هوشمندسازیمشکاند یهایهمکار یتهکم یسرئ/ تی نیوز

http://tnews.ir/news/1f16971449768.html 

 

 مهم آموزش کشور است های یتاز اولو یکی یآموزش یفضاها ی: هوشمندسازیمشکاند یهایهمکار یتهکم یسرئ /خبربان

https://khabarban.com/a/26487648 

 

 99اردیبهشت پایگاه اطالع رسانی دبیرخانه ستاد همکاریها/

https://semnan.iqna.ir/fa/news/3896871
https://b2n.ir/652131
https://www.ghatreh.com/news/nn52726059
https://www.hawzahnews.com/news/899604
https://www.ghatreh.com/news/nn52755554
http://shabestan.ir/detail/News/925206
https://khabarfarsi.com/u/85688017
http://tnews.ir/news/9f07160883675.html
https://khabarban.com/a/27846784

