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 شود یگیریبا سرعت و دقت پ یتو ترب یمدرعرصه تعل یهعلمحوزه هاییتآموزش و پرورش استفاده از ظرف یروز /صدا و سیما

https://www.iribnews.ir/fa/news/2762975 

 
 شود یگیریبا سرعت و دقت پ یتو ترب یمدرعرصه تعل یهعلمحوزه هاییتآموزش و پرورش استفاده از ظرف یروز /ایکنا

https://iqna.ir/fa/news/3909995 

 
 شود یگیریبا سرعت و دقت پ یتو ترب یمدرعرصه تعل یهعلمحوزه هاییتآموزش و پرورش استفاده از ظرف یروز /شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/971386/ 

 
 شود یگیریبا سرعت و دقت پ یتو ترب یمدرعرصه تعل یهعلمحوزه هاییتآموزش و پرورش استفاده از ظرف یروز /قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn53879773 

 
 شود یگیریبا سرعت و دقت پ یتو ترب یمدرعرصه تعل یهعلمحوزه هاییتآموزش و پرورش استفاده از ظرف یروز / خبرگزاری آریا

http://www.aryanews.com/news/20200711144301760/ 

 :آموزش و پرورش  یروز / انقالب فرهنگیشورای عالی 
 دشو یگیریبا سرعت و دقت پ یتو ترب یمدرعرصه تعل یهعلمحوزه هاییتاستفاده از ظرف

https://b2n.ir/576711 

 
 دشو یگیریبا سرعت و دقت پ یتبو تر یمدرعرصه تعل یهعلمحوزه هاییتآموزش و پرورش استفاده از ظرف یروز /پرتال وزارت

https://www.medu.ir/fa/news/item/1219222 

 
 دشو یگیریبا سرعت و دقت پ یتو ترب یمدرعرصه تعل یهعلمحوزه هاییتآموزش و پرورش استفاده از ظرف یروز / خبرپو

https://b2n.ir/701744 

 
 دشو یگیریبا سرعت و دقت پ یتو ترب یمدرعرصه تعل یهعلمحوزه هاییتآموزش و پرورش استفاده از ظرف یروز /خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/88709957 

https://www.iribnews.ir/fa/news/2762975
https://iqna.ir/fa/news/3909995
https://fa.shafaqna.com/news/971386/
http://www.ghatreh.com/news/nn53879773
http://www.aryanews.com/news/20200711144301760/
https://b2n.ir/576711
https://www.medu.ir/fa/news/item/1219222
https://b2n.ir/701744
https://khabarfarsi.com/u/88709957


 1933 تیرماها هفهرست اخبار ستاد در رسانه

9 
 

 

 دشو یگیریبا سرعت و دقت پ یتو ترب یمدرعرصه تعل یهعلمحوزه هاییتش استفاده از ظرفآموزش و پرور یروز / پانا

http://www.pana.ir/news/1096952 

 

 دشو یگیریپ با سرعت و دقت یتو ترب یمدرعرصه تعل یهعلمحوزه هاییتآموزش و پرورش استفاده از ظرف یروز / تی نیوز

http://tnews.ir/news/8463167211120.html 
 

 استفاده شود یشتردر مدارس ب ینمبلغان ام یت: از ظرفینقزو یهحوزه علم یرمد/خبرگزاری حوزه
https://www.hawzahnews.com/news/907620 

 
 استفاده شود یشتردر مدارس ب ینمبلغان ام یت: از ظرفینقزو یهحوزه علم یرمد/ خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/88194076 

 
 استفاده شود یشتردر مدارس ب ینمبلغان ام یت: از ظرفینقزو یهحوزه علم یرمد /خبرپو

https://b2n.ir/508906 

 
 است یرفرهنگ جامعه انکار ناپذ یآموزش و پرورش در ارتقا یاتیرابر: نقش ح یهایهمکار  یتهکم یسرئ/پرتال وزارت خانه

https://medu.ir/fa/news/item/1218832 

 

 است یرفرهنگ جامعه انکار ناپذ یآموزش و پرورش در ارتقا یاتیرابر: نقش ح یهایهمکار  یتهکم یسرئ/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/88690499 

 کرمان خبر داد: یهایهمکار  یتهعضو کم/ پرتال وزارت خانه

 قرائت صلوات خاصه امام رضا)ع( یباترینز  یاستان یشو دانش آموز در پو یفرهنگ یکهزارشرکت 

https://medu.ir/fa/news/item/1217758/ 

http://www.pana.ir/news/1096952
http://tnews.ir/news/8463167211120.html
https://www.hawzahnews.com/news/907620
https://khabarfarsi.com/u/88194076
https://b2n.ir/508906
https://medu.ir/fa/news/item/1218832
https://khabarfarsi.com/u/88690499
https://medu.ir/fa/news/item/1217758/
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 اعالم شد یثحد ینامه مطالعات اعتبارسنج؛ فراخوان مقاله دو فصل33  یورشهر  یکممهلت ارسال  ینآخر / حوزه نیوز

https://www.hawzahnews.com/news/909177 
 

 اعالم شد یثحد ی؛ فراخوان مقاله دو فصلنامه مطالعات اعتبارسنج33  یورشهر  یکممهلت ارسال  ینآخر /شبکه اجتهاد
https://b2n.ir/558737 

 
 اعالم شد یثحد ی؛ فراخوان مقاله دو فصلنامه مطالعات اعتبارسنج33  یورشهر  یکممهلت ارسال  ینآخر /ایکنا

https://iqna.ir/fa/news/3912682 

 
 اعالم شد یثحد یفراخوان مقاله دو فصلنامه مطالعات اعتبارسنج ؛33  یورشهر  یکممهلت ارسال  ینآخر /قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn53892999 

 
 ضرورت است یکآموزش و پرورش با حوزه و مسجد  یوند: پیهعلم یمعاون حوزه ها/ شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/973372/ 

 
 ضرورت است یکآموزش و پرورش با حوزه و مسجد  یوند: پیهعلم یمعاون حوزه ها/ خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/88966352 

 
 ضرورت است یکآموزش و پرورش با حوزه و مسجد  یوند: پیهعلم یحوزه هامعاون / حوزه نیوز

https://www.hawzahnews.com/news/909597 

 
 ضرورت است یکآموزش و پرورش با حوزه و مسجد  یوند: پیهعلم یمعاون حوزه ها/خبرگزاری شبستان

http://shabestan.ir/detail/News/949638 

 
 ضرورت است یکآموزش و پرورش با حوزه و مسجد  یوند: پیهعلم یمعاون حوزه ها/ خبر بان

https://khabarban.com/a/28640251 

 
 ضرورت است یکآموزش و پرورش با حوزه و مسجد  یوند: پیهعلم یمعاون حوزه ها/ تی نیوز

http://tnews.ir/news/8228167639850.html 

https://www.hawzahnews.com/news/909177
https://b2n.ir/558737
https://iqna.ir/fa/news/3912682
https://www.ghatreh.com/news/nn53892999
https://fa.shafaqna.com/news/973372/
https://khabarfarsi.com/u/88966352
https://www.hawzahnews.com/news/909597
http://shabestan.ir/detail/News/949638
https://khabarban.com/a/28640251
http://tnews.ir/news/8228167639850.html
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 تضرورت اس یکآموزش و پرورش با حوزه و مسجد  یوند: پیهعلم یمعاون حوزه ها /پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/1214672 

 

 طالب جوان در آموزش و پرورش مغتنم است یتاستفاده ازظرف یبرا یهحوزه علم ینگاه تحول/ پانا

http://www.pana.ir/news/1096088 

 

 طالب جوان در آموزش و پرورش مغتنم است یتاستفاده ازظرف یبرا یهحوزه علم ینگاه تحول/پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/1217045 

 

 طالب جوان در آموزش و پرورش مغتنم است یتازظرف استفاده یبرا یهحوزه علم ینگاه تحول/ خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/88512767 

 

 طالب جوان در آموزش و پرورش مغتنم است یتاستفاده ازظرف یبرا یهحوزه علم ینگاه تحول/ حوزه نیوز

https://www.hawzahnews.com/news/908580 

 
 طالب جوان در آموزش و پرورش مغتنم است یتاستفاده ازظرف یبرا یهحوزه علم ینگاه تحول/ شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/969502/ 

 
 طالب جوان در آموزش و پرورش مغتنم است یتاستفاده ازظرف یبرا یهحوزه علم یتحولنگاه / ایرنا

https://www.irna.ir/news/83847640 

 
 طالب جوان در آموزش و پرورش مغتنم است یتاستفاده ازظرف یبرا یهحوزه علم ینگاه تحول/ خبربان

https://khabarban.com/a/28555356 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1214672
http://www.pana.ir/news/1096088
https://www.medu.ir/fa/news/item/1217045
https://khabarfarsi.com/u/88512767
https://www.hawzahnews.com/news/908580
https://fa.shafaqna.com/news/969502/
https://www.irna.ir/news/83847640
https://khabarban.com/a/28555356
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 طالب جوان در آموزش و پرورش مغتنم است یتاستفاده ازظرف یبرا یهحوزه علم ینگاه تحول/ همه چیز

https://hame-chizi.ir/465803 

 

 السالم ( یهدر کالم امام رضا )عل یبهط یاتروز اصول ح یادداشت/نهپرتال وزارت خا

https://www.medu.ir/fa/news/item/1213767 

 

 السالم ( یهدر کالم امام رضا )عل یبهط یاتروز اصول ح یادداشت/ خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/88265252 

 

 السالم ( یهدر کالم امام رضا )عل یبهط یاتروز اصول ح یادداشت/ شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/967229/ 

 
 شود یحضور طالب جامعه الزهرا)س( در آموزش و پرورش پر رنگ ترم زهرا)س(:/ معاون فرهنگی تربیتی جامعه الحوزه

https://www.hawzahnews.com/news/909600 

 
 شود ینگ ترمحضور طالب جامعه الزهرا)س( در آموزش و پرورش پر ر / معاون فرهنگی تربیتی جامعه الزهرا)س(:خبر پو

https://b2n.ir/784050 

 
 شود یحضور طالب جامعه الزهرا)س( در آموزش و پرورش پر رنگ ترم /معاون فرهنگی تربیتی جامعه الزهرا)س(:خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/88950971 

  معاون فرهنگی تربیتی جامعه الزهرا)س(:پرتال خبری جامعه الزهرا)س(/
 شود یحضور طالب جامعه الزهرا)س( در آموزش و پرورش پر رنگ ترم

http://jz.ac.ir/post/6682 

https://hame-chizi.ir/465803
https://www.medu.ir/fa/news/item/1213767
https://khabarfarsi.com/u/88265252
https://fa.shafaqna.com/news/967229/
https://www.hawzahnews.com/news/909600
https://b2n.ir/784050
https://khabarfarsi.com/u/88950971
http://jz.ac.ir/post/6682
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 شود یطالب جامعه الزهرا)س( در آموزش و پرورش پر رنگ ترم حضور/معاون فرهنگی تربیتی جامعه الزهرا)س(:پرتال وزارت

https://www.medu.ir/fa/news/item/1221798 

 حوزه و آموزش و پرورش؛ یهایمعاون ستاد همکار / خبرگزاری حوزه
 نفر بود 44۴پرورش فقط  شده در آموزش و یجادهزار فرصت ا12حوزه از  سهم

https://www.hawzahnews.com/news/909602 

 حوزه و آموزش و پرورش؛ یهایمعاون ستاد همکار / خبرگزاری ایکنا
 نفر بود 44۴شده در آموزش و پرورش فقط  یجادهزار فرصت ا12حوزه از  سهم

https://iqna.ir/fa/news/3910870 

 حوزه و آموزش و پرورش؛ یهایمعاون ستاد همکار / خبرفارسی
 نفر بود 44۴شده در آموزش و پرورش فقط  یجادهزار فرصت ا12حوزه از  سهم

https://khabarfarsi.com/u/88998454 

 حوزه و آموزش و پرورش؛ یهایمعاون ستاد همکار /)س(الزهراجامعه خبری پرتال 
 نفر بود 44۴شده در آموزش و پرورش فقط  یجادهزار فرصت ا12حوزه از  سهم

http://www.jz.ac.ir/post/6689 

 :وزارتخانه مقرر شد یابیدفترارز  کل یردرنشست با مد/وزارت خانه پرتال 
 شود یم یابیارز  یهاستاد همکار  یهاوپرورش به برنامهکل آموزش یرانتوجه مد

https://www.medu.ir/fa/news/item/1224117 

 :وزارتخانه مقرر شد یابیکل دفترارز  یرنشست با مد در/ پاناخبرگزاری 
 شود یم یابیارز  یهاستاد همکار  یهاوپرورش به برنامهکل آموزش یرانتوجه مد

http://www.pana.ir/news/1098942 

 :وزارتخانه مقرر شد یابیکل دفترارز  یرنشست با مد در/ فارسی خبر
 شود یم یابیارز  یهاستاد همکار  یهاوپرورش به برنامهکل آموزش یرانتوجه مد

https://khabarfarsi.com/u/89170829 

 خواهران :  یهحوزه علم یتیو ترب یمعاون فرهنگ /تسنیماری خبرگز
 دهد یسو م معلم مبلغ به هدف و رسالت طالب معلم مبلغ سمت و یتمرکز ترب

https://b2n.ir/852879 
 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1221798
https://www.hawzahnews.com/news/909602
https://iqna.ir/fa/news/3910870
https://khabarfarsi.com/u/88998454
http://www.jz.ac.ir/post/6689
https://www.medu.ir/fa/news/item/1224117
http://www.pana.ir/news/1098942
https://khabarfarsi.com/u/89170829
https://b2n.ir/852879
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 خواهران :  یهحوزه علم یتیو ترب یمعاون فرهنگ/ مبلغانمرکز 
  دهد یمعلم مبلغ به هدف و رسالت طالب معلم مبلغ سمت و سو م یتمرکز ترب

https://tmobalegh.cfu.ac.ir/fa//content/178743 

 خواهران :  یهحوزه علم یتیو ترب یمعاون فرهنگ/نیوز مق
 دهد یمعلم مبلغ به هدف و رسالت طالب معلم مبلغ سمت و سو م یتمرکز ترب

http://www.qomnews.ir/news/90347 

 خواهران :  یهحوزه علم یتیو ترب یمعاون فرهنگ /مهرخبرگزاری 
 دهد یمعلم مبلغ به هدف و رسالت طالب معلم مبلغ سمت و سو م یتمرکز ترب

https://www.mehrnews.com/news/4980708 

 
 خواهران استفاده کند یحوزه ها یها یتخواهران استان فارس: آموزش و پروش از ظرف یهحوزه علم یرمد/حوزهخبرگزاری 

https://www.hawzahnews.com/news/910229 

 
 خواهران استفاده کند یحوزه ها یها یتخواهران استان فارس: آموزش و پروش از ظرف یهحوزه علم یرمد/ فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/89211928 

 
 خواهران استفاده کند یحوزه ها یها یتخواهران استان فارس: آموزش و پروش از ظرف یهحوزه علم یرمد/کوثرنیوز

http://kowsarnews.ir/news/view/94006 

 
 کندخواهران استفاده  یحوزه ها یها یتخواهران استان فارس: آموزش و پروش از ظرف یهحوزه علم یرمد/قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn54037596 

 
 خواهران استفاده کند یحوزه ها یها یتخواهران استان فارس: آموزش و پروش از ظرف یهحوزه علم یرمد /شبستان

http://shabestan.ir/detail/News/950010 

 
 خواهران استفاده کند یحوزه ها یها یتخواهران استان فارس: آموزش و پروش از ظرف یهحوزه علم یرمد/ جنوبر خب

http://khabarjonoub.ir/news.php?id=185972 

 99یرماهت پایگاه اطالع رسانی دبیرخانه ستاد همکاریها/
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https://www.ghatreh.com/news/nn54037596
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