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 ابالغ شد یدجد یلیسال تحص یبرا یفهبخشنامه جذب طالب وظ/حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/199119 

 

 ابالغ شد یدجد یلیسال تحص یبرا یفهبخشنامه جذب طالب وظ/ پانا

http://www.pana.ir/news/9999911 

 

 ابالغ شد یدجد یلیسال تحص یبرا یفهبخشنامه جذب طالب وظ/برنا

https://www.borna.news/fa/tiny/news-9199911 

 

 ابالغ شد یدجد یلیسال تحص یبرا یفهبخشنامه جذب طالب وظ/ خبرگزاری آنا

https://ana.press/fa/news/99/115129 

 

 ابالغ شد یدجد یلیسال تحص یبرا یفهبخشنامه جذب طالب وظ/خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/91195599 

 

 ابالغ شد یدجد یلیسال تحص یبرا یفهبخشنامه جذب طالب وظ/مگ ایران

https://www.magiran.com/article/5111991 

 

 ابالغ شد یدجد یلیسال تحص یبرا یفهبخشنامه جذب طالب وظ/خبرگزاری دانشجو

https://snn.ir/fa/news/931191 

 و بلوچستان؛  یستاناستان س یهایهمکار یتهکم یسرئ/ خبرگزاری پانا

 یستن یدهپوش یبر کس یادیندر تحقق بن یهعلم یحوزه ها یژهنقش و

http://www.pana.ir/news/9999111 

 و بلوچستان؛  یستاناستان س یهایهمکار یتهکم یسرئ/ برگزاری ایرناخ

 یستن یدهپوش یبر کس یادیندر تحقق بن یهعلم یحوزه ها یژهنقش و

https://www.irna.ir /news/99991123 

https://www.hawzahnews.com/news/911578
http://www.pana.ir/news/1111150
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1038100
https://ana.press/fa/news/38/504521
https://khabarfarsi.com/u/89734411
https://www.magiran.com/article/4070837
https://snn.ir/fa/news/865039
http://www.pana.ir/news/1111070
https://www.irna.ir/news/83887026
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 بلوچستان؛و  یستاناستان س یهایهمکار یتهکم یسرئ/ خبرگزاری مهر

 یستن یدهپوش یبر کس یادیندر تحقق بن یهعلم یحوزه ها یژهنقش و

https://www.mehrnews.com/news/5191193 

 و بلوچستان؛ یستاناستان س یهایهمکار یتهکم یسرئ/خبرگزاری بسیج

 یستن یدهپوش یبر کس یادیندر تحقق بن یهعلم یحوزه ها یژهنقش و

https://basijnews.ir/fa/news/1239929 

 و بلوچستان؛  یستاناستان س یهایهمکار یتهکم یسرئ/ قطره

 یستن یدهپوش یبر کس یادیندر تحقق بن یهعلم یحوزه ها یژهنقش و

https://www.ghatreh.com/news/nn15999512 

 و بلوچستان؛ یستاناستان س یهایهمکار یتهکم یسرئ/خبرگزاری ایکنا

 یستن یدهپوش یبر کس یادیندر تحقق بن یهعلم یحوزه ها یژهنقش و

https://sb.iqna.ir/fa/news/9199955 

 و بلوچستان؛  یستاناستان س یهایهمکار یتهکم یسرئ/ تی نیوز

 یستن یدهپوش یبر کس یادیندر تحقق بن یهعلم یحوزه ها یژهنقش و

http://tnews.ir/news/5919939119552.html 

 و بلوچستان؛  یستاناستان س یهایهمکار یتهکم یسرئ/ خبربان

 یستن یدهپوش یبر کس یادیندر تحقق بن یهعلم یحوزه ها یژهنقش و

https://khabarban.com/a/29111191 

 و بلوچستان؛  یستاناستان س یهایهمکار یتهکم یسرئ/ دفتر امام جمعه

 یستن یدهپوش یبر کس یادیندر تحقق بن یهمعل یحوزه ها یژهنقش و

http://mohami.ir/fa/295 

 ها:یهمکار ستاد یزیمعاون پژوهش و برنامه ر/پرتال وزارت خانه

 عه مهم استو حفظ استقالل هر دو مجمو یگر مطالبه یهدر سا یهآموزش و پرورش و حوزه علم یو تعامل یهدو سو ارتباط

https://medu.ir/fa/news/item/9221119 

 ها:یهمکار ستاد یزیمعاون پژوهش و برنامه ر/ایسنا

 و حفظ استقالل هر دو مجموعه مهم است یگر مطالبه یهدر سا یهآموزش و پرورش و حوزه علم یو تعامل یهدو سو ارتباط

https://www.isna.ir/news/11111315999 

 ها:یهمکار ستاد یزیمعاون پژوهش و برنامه ر/تی نیوز

 و حفظ استقالل هر دو مجموعه مهم است یگر مطالبه یهدر سا یهآموزش و پرورش و حوزه علم یو تعامل یهدو سو ارتباط

http://tnews.ir/news/eb23939951259.html 

https://www.mehrnews.com/news/4985036
https://basijnews.ir/fa/news/9261123
https://www.ghatreh.com/news/nn54183472
https://sb.iqna.ir/fa/news/3913144
http://tnews.ir/news/4353168908442.html
https://khabarban.com/a/28775785
http://mohami.ir/fa/234
https://medu.ir/fa/news/item/1229993
https://www.isna.ir/news/99050604388
http://tnews.ir/news/eb26168845248.html
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 ها:یهمکار ستاد یزیمعاون پژوهش و برنامه ر/ خبرپو

 و حفظ استقالل هر دو مجموعه مهم است یگر مطالبه یهدر سا یهآموزش و پرورش و حوزه علم یو تعامل یهدو سو ارتباط

https://b2n.ir/112191 

 ها:یهمکار ستاد یزیمعاون پژوهش و برنامه ر/خبرفارسی

 و حفظ استقالل هر دو مجموعه مهم است یگر مطالبه یهدر سا یهآموزش و پرورش و حوزه علم یو تعامل یهدو سو ارتباط

https://khabarfarsi.com/u/91311211 

و حفااظ  یگر مطالبااه یهدر سااا یااهآمااوزش و پاارورش و حااوزه علم یو تعااامل یهدو سااو رتباااطها:یهمکار سااتاد یاازیمعاااون پااژوهش و برنامااه ر/خبربااان

 استقالل هر دو مجموعه مهم است

https://khabarban.com/a/29139931 

 ها:یهمکار ستاد یزیمعاون پژوهش و برنامه ر/پانا تصویری

 و حفظ استقالل هر دو مجموعه مهم است یگر مطالبه یهدر سا یهآموزش و پرورش و حوزه علم یو تعامل یهدو سو ارتباط

http://www.pana.ir/photo/9991999 

 ها:یهمکار ستاد یزیون پژوهش و برنامه رمعا/شفقنا

   یادینحوزه و آموزش و پرورش در سند تحول بن یراهکار همکار 911 یینتب

https://fa.shafaqna.com/news/191952/ 

 ها:یهمکار ستاد یزیمعاون پژوهش و برنامه ر/پایگاه خبری مردم سیستان و بلوچستان

 یادینحوزه و آموزش و پرورش در سند تحول بن یراهکار همکار 911 یینتب

https://b2n.ir/113191 

 ها:یهمکار ستاد یزیمعاون پژوهش و برنامه ر/قطره

 یادینحوزه و آموزش و پرورش در سند تحول بن یراهکار همکار 911 یینتب

https://b2n.ir/931129 

 ها:یهمکار ستاد یزیمعاون پژوهش و برنامه ر/ایرنا

 یادینحوزه و آموزش و پرورش در سند تحول بن یراهکار همکار 911 یینتب

https://www.irna.ir /news/99993119 

 ها:یهمکار ستاد یزیمعاون پژوهش و برنامه ر/ر فارسیخب

 یادینحوزه و آموزش و پرورش در سند تحول بن یراهکار همکار 911 یینتب

https://khabarfarsi.com/u/91395115 

 کشور: یهعلم یاحوزه ه یسآموزش وپرورش و رئ یربا حکم وز/پرتال وزارت خانه

 منصوب شد یراحمدوبو یلویهوآموزش وپرورش کهگ یهعلم یحوزه ها یهایهمکار یتهکم یسرئ

https://medu.ir/fa/news/item/9291111 

https://b2n.ir/752039
https://khabarfarsi.com/u/89607297
https://khabarban.com/a/28768869
http://www.pana.ir/photo/1110818
https://fa.shafaqna.com/news/980142/
https://b2n.ir/706517
https://b2n.ir/167521
https://www.irna.ir/news/83886578
https://khabarfarsi.com/u/89614054
https://medu.ir/fa/news/item/1235057
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 کشور: یهعلم یحوزه ها یسآموزش وپرورش و رئ یربا حکم وز/ ایرنا تصویری

 منصوب شد یراحمدوبو یلویهوآموزش وپرورش کهگ یهعلم یحوزه ها یهایهمکار یتهکم یسرئ

https://www.irna.ir /photo/99911912 

 کشور:  یهعلم یحوزه ها یسآموزش وپرورش و رئ یربا حکم وز/خبر فارسی

 منصوب شد یراحمدوبو یلویهوآموزش وپرورش کهگ یهمعل یحوزه ها یهایهمکار یتهکم یسرئ

https://khabarfarsi.com/u/91991291 

 کشور:  یهعلم یحوزه ها یسآموزش وپرورش و رئ یربا حکم وز/ تی نیوز

 منصوب شد یراحمدبوو یلویهوآموزش وپرورش کهگ یهعلم یحوزه ها یهایهمکار یتهکم یسرئ

http://tnews.ir/news/c1e1931219119.html?refc=9 

 کشور:  یهعلم یحوزه ها یسآموزش وپرورش و رئ یربا حکم وز/پانا

 منصوب شد یراحمدوبو یلویهوآموزش وپرورش کهگ یهعلم یحوزه ها یهایهمکار یتهکم یسرئ

http://www.pana.ir/news/9999139 

 کشور:  یهعلم یحوزه ها یسآموزش وپرورش و رئ یربا حکم وز/کبنانیوز

 منصوب شد یراحمدوبو یلویهوآموزش وپرورش کهگ یهعلم یحوزه ها یهایهمکار یتهکم یسرئ

https://www.kebnanews.ir/news/529912 

 کشور:  یهعلم یحوزه ها یسآموزش وپرورش و رئ یربا حکم وز/تابناک

 منصوب شد یراحمدوبو یلویهوآموزش وپرورش کهگ یهعلم یحوزه ها یهایهمکار یتهکم یسرئ

http://tabnakkohkiluye.ir/fa/news/992511 

 کشور:  یهعلم یحوزه ها یسآموزش وپرورش و رئ یربا حکم وز/قطره

 منصوب شد یراحمدوبو یلویهوآموزش وپرورش کهگ یهعلم یحوزه ها یهایهمکار یتهکم یسرئ

https://www.ghatreh.com/news/nn15291299 

 :یراحمدو بو یلویهکهگ یهایهمکار یتهکم یسرئ یبنا/ پرتال وزارت خانه

 استان هستند یهایهمکار یتهو معلمان عضو کم یوننفر از روحان959 

https://medu.ir/fa/news/item/9299921 

 :یراحمدو بو یلویهکهگ یهایهمکار یتهکم یسرئ یبان/ کبنا نیوز

 استان هستند یهایهمکار یتهو معلمان عضو کم یوننفر از روحان959

https://www.kebnanews.ir/news/529912 

 :یراحمدو بو یلویهکهگ یهایهمکار یتهکم یسرئ یبنا/ خبرفارسی

 استان هستند یهایهمکار یتهو معلمان عضو کم یوننفر از روحان959

https://khabarfarsi.com/u/91151129 

https://www.irna.ir/photo/83890172
https://khabarfarsi.com/u/89885287
http://tnews.ir/news/c9e5169273553.html?refc=1
http://www.pana.ir/news/1111563
https://www.kebnanews.ir/news/423852
http://tabnakkohkiluye.ir/fa/news/882479
https://www.ghatreh.com/news/nn54219233
https://medu.ir/fa/news/item/1233127
https://www.kebnanews.ir/news/423852
https://khabarfarsi.com/u/89745721
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 :یراحمدو بو یلویهکهگ یهایهمکار یتهکم یسرئ یبنا/ پانا

 داستان هستن یهایهمکار یتهو معلمان عضو کم یوننفر از روحان959

http://www.pana.ir/news/9999133 

 :یراحمدو بو یلویهکهگ یهایهمکار یتهکم یسرئ یبنا/ پرتال وزارت خانه

 استان هستند یهایهمکار یتهو معلمان عضو کم یوننفر از روحان959

https://www.medu.ir/fa/news/item/9292219 

 :یراحمدو بو یلویهکهگ یهایهمکار یتهکم یسرئ یبنا/ کبانیوز

 استان هستند یهایهمکار یتهو معلمان عضو کم یوننفر از روحان959

https://www.kebnanews.ir/news/529912 

 وپرورش: و وزارت آموزش یهعلم یها حوزه یستاد همکار یها معاون امور استان/اپان

 دارند یتفرزندان در داخل مدرسه هم مسؤل یتدر ترب والدین

http://www.pana.ir/news/9999913 

 وپرورش: و وزارت آموزش یهعلم یها حوزه یستاد همکار یها معاون امور استان /خبرفارسی

 دارند یتفرزندان در داخل مدرسه هم مسؤل یتدر ترب والدین

 

https://khabarfarsi.com/u/91113515 

 

 شود یسو تدر یفدر مدارس تأل یدرس یعنوان کتاب رسم به «یهسجاد یفه  صح» حسین انصاریان: شیخ/نیوزوزه ح

https://www.hawzahnews.com/news/192191 

 

 شود یسو تدر یفدر مدارس تأل یدرس یعنوان کتاب رسم به «یهسجاد یفه  صح» حسین انصاریان: شیخ/شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/191599/ 

 

 شود یسو تدر یفدر مدارس تأل یدرس یعنوان کتاب رسم به «یهسجاد یفه  صح» حسین انصاریان: شیخ/رفارسیخب

https://khabarfarsi.com/u/11222925 

 

 شود یسو تدر یفدر مدارس تأل یدرس یعنوان کتاب رسم به «یهسجاد یفه  صح» حسین انصاریان: شیخ/قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn15951999 

 

 ها یککاتول یسایدر کل یاسالم یممفاه یمرزها / نورافشان یدر آن سو یدانش آموز یغتبل/وزارت خانهپرتال 

http://www.pana.ir/news/1111566
https://www.medu.ir/fa/news/item/1232293
https://www.kebnanews.ir/news/423852
http://www.pana.ir/news/1111376
https://khabarfarsi.com/u/89706494
https://www.hawzahnews.com/news/912730
https://fa.shafaqna.com/news/985488/
https://khabarfarsi.com/u/90222124
https://www.ghatreh.com/news/nn54347338
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 او را دلسرد نکرد ینینش که کرونا و خانه یمعلم/فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/11192199 

 

 او را دلسرد نکرد ینینش که کرونا و خانه یمعلم/ایکنا

https://iqna.ir /fa/news/9193391 

 

 او را دلسرد نکرد ینینش که کرونا و خانه یمعلم/قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn15511999 

 

 او را دلسرد نکرد ینینش که کرونا و خانه یمعلم/پانا

http://www.pana.ir/news/9991132 

 

 شد یددر آموزش و پرورش تمد یفهنام جذب طالب وظ مهلت ثبت/وزارتخانهپرتال 

https://www.medu.ir/fa/news/item/9211159 

 

 شد یدو پرورش تمد در آموزش یفهنام جذب طالب وظ مهلت ثبت/نیوزحوزه 

https://www.hawzahnews.com/news/195531 

 

 شد یددر آموزش و پرورش تمد یفهنام جذب طالب وظ مهلت ثبت/حوزهاندیشوان 

http://www.andishvaran.ir/fa/ShowNews.html?DataID=1115 

 

 شد یددر آموزش و پرورش تمد یفهنام جذب طالب وظ مهلت ثبت/نتحوزه 

https://hawzah.net/fa/News/View/992993 

 

 شد یددر آموزش و پرورش تمد یفهنام جذب طالب وظ مهلت ثبت/ایرنا

https://www.irna.ir /news/99199152 

 

 شد یددر آموزش و پرورش تمد یفهنام جذب طالب وظ مهلت ثبت /خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/11129995 

https://khabarfarsi.com/u/90732931
https://iqna.ir/fa/news/3916617
https://www.ghatreh.com/news/nn54499311
http://www.pana.ir/news/1115562
https://www.medu.ir/fa/news/item/1257041
https://www.hawzahnews.com/news/914467
http://www.andishvaran.ir/fa/ShowNews.html?DataID=7774
https://hawzah.net/fa/News/View/112186
https://www.irna.ir/news/83911742
https://khabarfarsi.com/u/90923814
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 شد یددر آموزش و پرورش تمد یفهنام جذب طالب وظ مهلت ثبت /ایکنا

https://iqna.ir /fa/news/9991323 

 

 

 شد یددر آموزش و پرورش تمد یفهنام جذب طالب وظ مهلت ثبت /نیوزتی 

http://tnews.ir/news/9a32919192119.html?refc=9 

 

 یمطالبات مقام معظم رهبر یربه س ینگاه یمن/وزارت خانهپرتال 

 آموزش و پرورش یادینسند تحول بن یرامونرهبر معظم انقالب پ یاناتپرسش و پاسخ برآمده از ب هفتاد

https://www.medu.ir/fa/news/item/9211139 

 

 یمطالبات مقام معظم رهبر یربه س ینگاه یمن/خبرفارسی

 آموزش و پرورش یادینسند تحول بن یرامونرهبر معظم انقالب پ یاناتپرسش و پاسخ برآمده از ب هفتاد

https://khabarfarsi.com/u/11193119 

 99ردادماه مپایگاه اطالع رسانی دبیرخانه ستاد همکاریها/ 

https://iqna.ir/fa/news/3830626
http://tnews.ir/news/3a62171032991.html?refc=1
https://www.medu.ir/fa/news/item/1257061
https://khabarfarsi.com/u/90916558

