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 است هیآموزش و پرورش با حوزه علم وندینقطه پ میوتعل هی:تزکهایستاد همکار  یعال سیرئ/ پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/1277492 

 
 است هیآموزش و پرورش با حوزه علم وندینقطه پ میوتعل هی:تزکهایستاد همکار  یعال سیرئ/حوزه نیوز

https://www.hawzahnews.com/news/918234 

 

 است هیآموزش و پرورش با حوزه علم وندینقطه پ میوتعل هی:تزکهایستاد همکار  یعال سیرئ /تسنیم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/19/2345047 

 
 است هیآموزش و پرورش با حوزه علم وندینقطه پ میوتعل هی:تزکهایستاد همکار  یعال سیرئ/ایسنا

https://www.isna.ir/news/99061813887 

 
 است هیآموزش و پرورش با حوزه علم وندینقطه پ میوتعل هی:تزکهایستاد همکار  یعال سیرئ/24تحلیلی خبر سایت 

https://www.saat24.news/news/511784/ 

 
 است هیآموزش و پرورش با حوزه علم وندینقطه پ میوتعل هی:تزکهایستاد همکار  یعال سیرئ/اطالع رسانی دولتپایگاه 

http://dolat.ir/detail/346693 

 
 است هیآموزش و پرورش با حوزه علم وندینقطه پ میوتعل هی:تزکهایستاد همکار  یعال سیرئ/فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/92094706 

 
 است هیآموزش و پرورش با حوزه علم وندینقطه پ میوتعل هی:تزکهایستاد همکار  یعال سیرئ /تی نیوز

http://tnews.ir/news/6645173308548.html 

 
 یلیمختلف تحص یهاهزار مبلغ به مدارس دوره 30کرد : اعزام  حیحوزه و آموزش و پرورش تشر  یهایستادهمکار  ریدب/حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/915368 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1277492
https://www.hawzahnews.com/news/918234
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/19/2345047
https://www.isna.ir/news/99061813887
https://www.saat24.news/news/511784/
http://dolat.ir/detail/346693
https://khabarfarsi.com/u/92094706
http://tnews.ir/news/6645173308548.html
https://www.hawzahnews.com/news/915368
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 یلیمختلف تحص یهاهزار مبلغ به مدارس دوره 30کرد : اعزام  حیحوزه و آموزش و پرورش تشر  یهایستادهمکار  ریدب/ایرنا

https://www.irna.ir/news/83918652 

 کرد : حیحوزه و آموزش و پرورش تشر  یهایستادهمکار  ریدب/شبستان

 یلیمختلف تحص یهاهزار مبلغ به مدارس دوره 30اعزام 

http://www.shabestan.ir/detail/News/963530 

 
 یلیمختلف تحص یهاهزار مبلغ به مدارس دوره 30د : اعزام کر حیحوزه و آموزش و پرورش تشر  یهایستادهمکار  ریدب/خبربان

https://khabarban.com/a/29057941 

 کرد : حیحوزه و آموزش و پرورش تشر  یهایستادهمکار  ریدب /خبرفارسی

 یلیمختلف تحص یهاهزار مبلغ به مدارس دوره 30اعزام 

https://khabarfarsi.com/u/91299241 

 

 یلیمختلف تحص یهاهزار مبلغ به مدارس دوره 30کرد : اعزام  حیحوزه و آموزش و پرورش تشر  یهایستادهمکار  ریدب/قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn54646179 

 کرد : حیحوزه و آموزش و پرورش تشر  یهایستادهمکار  ریدب/ایلنا

 یلیمختلف تحص یهاهزار مبلغ به مدارس دوره 30اعزام  

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-965171 

 یلیمختلف تحص یهاهزار مبلغ به مدارس دوره 30کرد : اعزام  حیحوزه و آموزش و پرورش تشر  یهایر ستادهمکا ریدب/پانا

http://www.pana.ir/news/1117524 

 

 یلیمختلف تحص یهاورههزار مبلغ به مدارس د 30کرد : اعزام  حیحوزه و آموزش و پرورش تشر  یهایستادهمکار  ریدب/مهر

https://www.mehrnews.com/news/5005182 

https://www.irna.ir/news/83918652
http://www.shabestan.ir/detail/News/963530
https://khabarban.com/a/29057941
https://khabarfarsi.com/u/91299241
http://www.ghatreh.com/news/nn54646179
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-965171
http://www.pana.ir/news/1117524
https://www.mehrnews.com/news/5005182
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 کرد :  حیحوزه و آموزش و پرورش تشر  یهایستادهمکار  ریدب /میز نیوز

 یلیمختلف تحص یهاهزار مبلغ به مدارس دوره 30اعزام 

https://mirnews.ir/KhabarFarhangis/Details/7207 

 

 یلیمختلف تحص یهاهزار مبلغ به مدارس دوره 30کرد : اعزام  حیحوزه و آموزش و پرورش تشر  یهایستادهمکار  ریدب/ایسنا

https://www.isna.ir/news/99061813770 

 کرد : حیحوزه و آموزش و پرورش تشر  یهایستادهمکار  ریدب/مدیریت آموزش

 یلیمختلف تحص یهاهزار مبلغ به مدارس دوره 30اعزام  

http://www.olms.ir/news19475 

 

 یلیمختلف تحص یهاهزار مبلغ به مدارس دوره 30کرد : اعزام  حیش و پرورش تشر حوزه و آموز یهایستادهمکار  ریدب/ویستا

https://vista.ir/n/irunnom 

 

 یلیمختلف تحص یهاهزار مبلغ به مدارس دوره 30کرد : اعزام  حیحوزه و آموزش و پرورش تشر  یهایستادهمکار  ریدب/تی نیوز

http://tnews.ir/news/9b80171538149.html?refc=4 

 
 ینیاز آثار و برکات تربت حس یاز خاک بهشت... شمه ا یخاکت گوشه ا/خبرگزاری حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/916253 

 
 ینیاز آثار و برکات تربت حس یاز خاک بهشت... شمه ا یخاکت گوشه ا/شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/809457/ 

 
 ینیحساز آثار و برکات تربت  یاز خاک بهشت... شمه ا یخاکت گوشه ا/همشهری آنالین

https://www.hamshahrionline.ir/news/218460 

https://mirnews.ir/KhabarFarhangis/Details/7207
https://www.isna.ir/news/99061813770
http://www.olms.ir/news19475
https://vista.ir/n/irunnom
http://tnews.ir/news/9b80171538149.html?refc=4
https://www.hawzahnews.com/news/916253
https://fa.shafaqna.com/news/809457/
https://www.hamshahrionline.ir/news/218460
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 ینیاز آثار و برکات تربت حس یاز خاک بهشت... شمه ا یخاکت گوشه ا/خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/news/2073814 

 

 ینیاز آثار و برکات تربت حس یاز خاک بهشت... شمه ا یخاکت گوشه ا/خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/91419288 

 

 ینیحساز آثار و برکات تربت  یاز خاک بهشت... شمه ا یخاکت گوشه ا/پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/1267571 

 کرد : حیحوزه و آموزش و پرورش تشر  یهایستادهمکار  ریدب/پرتال وزارت خانه

 یلیمختلف تحص یهاهزار مبلغ به مدارس دوره 30اعزام  

https://www.medu.ir/fa/news/item/1263029 

 /یمع ار  مه دو یکش ور در دوره ما از  یفرهنگ  ونیلیم میاز ن شیشرکت ب ها؛یستاد همکار  ریو دب ریوز  یمشاور عال/شفقنا
 آموزش و پرورش یهزار داوطلب در رشته علوم و معار  اسالم25حضور 

https://fa.shafaqna.com/news/1005534/ 

 حضور /یمعار  مهدو یکشور در دوره مااز  یفرهنگ ونیلیم میاز ن شیشرکت ب ها؛یستاد همکار  ریو دب ریوز  یمشاور عال/حوزه
 آموزش و پرورش یهزار داوطلب در رشته علوم و معار  اسالم25

https://www.hawzahnews.com/news/917425 

 /یمع ار  مه دو یکشور در دوره ما از  یفرهنگ ونیلیم میاز ن شیشرکت ب ها؛یستاد همکار  ریو دب ریوز  یمشاور عال/مبشرین
 آموزش و پرورش یهزار داوطلب در رشته علوم و معار  اسالم25حضور 

http://www.mobasherin.ir/news-56024 

 /یمع ار  مه دو یکشور در دوره مااز  یفرهنگ ونیلیم میاز ن شیشرکت ب ها؛یستاد همکار  ریو دب ریوز  یمشاور عال/خبرفارسی
 آموزش و پرورش یهزار داوطلب در رشته علوم و معار  اسالم25حضور 

https://khabarfarsi.com/u/91939042 

https://www.mehrnews.com/news/2073814
https://khabarfarsi.com/u/91419288
https://www.medu.ir/fa/news/item/1267571
https://www.medu.ir/fa/news/item/1263029
https://fa.shafaqna.com/news/1005534/
https://www.hawzahnews.com/news/917425
http://www.mobasherin.ir/news-56024
https://khabarfarsi.com/u/91939042
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 /یمع ار  مه دو یکشور در دوره مااز  یفرهنگ ونیلیم میاز ن شیشرکت ب ها؛یستاد همکار  ریو دب ریوز  یمشاور عال/شبستان 
 آموزش و پرورش یهزار داوطلب در رشته علوم و معار  اسالم25حضور 

http://shabestan.ir/detail/News/968396 

  مع ار یکش ور در دوره ما از  یفرهنگ ونیلیم میاز ن شیشرکت ب ها؛یستاد همکار  ریو دب ریوز  یمشاور عال/پرتال وزارت خانه 
 ش و پرورشآموز یهزار داوطلب در رشته علوم و معار  اسالم25حضور  /یمهدو

https://www.medu.ir/fa/news/item/1272185 

 /یمع ار  مه دو یکش ور در دوره ما از  یفرهنگ  ونیلیم میاز ن شیشرکت ب ها؛یستاد همکار  ریو دب ریوز  یمشاور عال /خبرپو
 آموزش و پرورش یاسالمهزار داوطلب در رشته علوم و معار  25حضور 

https://b2n.ir/064052 

 
 دیجد یلیدر سال تحص دیمراجع عظام تقل یتیو ترب میتعل یهاهیتوص: مدارس ییدر آستانه بازگشا/خبرگزاری صدا و سیما

https://www.iribnews.ir/fa/news/2815000 

 
 دیجد یلیدر سال تحص دیمراجع عظام تقل یتیو ترب میتعل یهاهیتوص:مدارس ییدر آستانه بازگشا/خبرگزاری شبستان 

http://shabestan.ir/mobile/detail/news/968455 

 
  دیجد یلیدر سال تحص دیمراجع عظام تقل یتیو ترب میتعل یهاهیتوص: مدارس ییانه بازگشادر آست/پانا

http://www.pana.ir/news/1121054 

 
  دیجد یلیتحص در سال دیمراجع عظام تقل یتیو ترب میتعل یهاهیتوص: مدارس ییدر آستانه بازگشا /پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/1275726 

 :النیاستان گ یهایهمکار  تهیکم سیرئ/پرتال وزارت خانه
 ادارات آموزش و پرورش کشور رفع شود یبا روسا داریدر د یمقام معظم رهبر  یدغدغه ها

https://www.medu.ir/fa/news/item/1276304 

 :النیاستان گ یهایهمکار  تهیکم سیرئ/خبرگزاری پانا
 ادارات آموزش و پرورش کشور رفع شود یبا روسا داریدر د یمقام معظم رهبر  یدغدغه ها

http://www.pana.ir/news/1121023 

http://shabestan.ir/detail/News/968396
https://www.medu.ir/fa/news/item/1272185
https://b2n.ir/064052
https://www.iribnews.ir/fa/news/2815000
http://shabestan.ir/mobile/detail/news/968455
http://www.pana.ir/news/1121054
https://www.medu.ir/fa/news/item/1275726
https://www.medu.ir/fa/news/item/1276304
http://www.pana.ir/news/1121023
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 :النیاستان گ یهایهمکار  تهیکم سیرئ بیان/خبرگزاری صدا و سیما
 کنند یم یبا آموزش و پرورش همکار  النیگ هیحوزه علم یروحان 200 

https://www.iribnews.ir/fa/news/2814721 

 : النیاستان گ یهایهمکار  تهیکم سیرئ بیان/ه گیالنشبک
 کنند یم یبا آموزش و پرورش همکار  النیگ هیحوزه علم یروحان 200

https://b2n.ir/709231 

 :کرد دیتاک رئیس کمیته همکاریهای خوزستان/خبرفارسی
 جامعه امروز ازین یترش عدالت آموزشدر مدارس / گس یلزوم توجه به مهارت آموز 

https://khabarfarsi.com/u/91886007 

 :کرد دیتاک رئیس کمیته همکاریهای خوزستان /خبرگزاری مهر
 جامعه امروز ازین یدر مدارس / گسترش عدالت آموزش یلزوم توجه به مهارت آموز 

https://www.mehrnews.com/news/5015967 

 :کرد دیتاکرئیس کمیته همکاریهای خوزستان /پرتال وزارت خانه
 جامعه امروز ازین یدر مدارس / گسترش عدالت آموزش یلزوم توجه به مهارت آموز 

https://medu.ir/fa/news/item/1274116 

 مدرسه :  یبچه ها ارهیالز  بینا یدانش آموزان مشهد/خبرگزاری پانا
 " در جوار حرم مطهر امام رضا )ع( برگزار شدیرضو ی"، "شکوفه هاینیحس یمراسم "غنچه ها

http://www.pana.ir/news/1120628 

 مدرسه : یبچه ها ارهیالز  بینا یدانش آموزان مشهد/خبرفارسی
 " در جوار حرم مطهر امام رضا )ع( برگزار شدیرضو ی"، "شکوفه هاینیحس یمراسم "غنچه ها 

https://khabarfarsi.com/u/91894721 

 مدرسه :  یبچه ها ارهیالز  بینا یدانش آموزان مشهد/ه پرتال وزارت خان
 " در جوار حرم مطهر امام رضا )ع( برگزار شدیرضو ی"، "شکوفه هاینیحس یمراسم "غنچه ها

https://medu.ir/fa/news/item/1274558 

 
 هستند هایستاد همکار  یاستگذار یس یبازوان شورا یتخصص یکارگروه ها :عالی وزیر مشاور /مهرخبرگزاری 

https://www.mehrnews.com/news/5021025 

https://www.iribnews.ir/fa/news/2814721
https://b2n.ir/709231
https://khabarfarsi.com/u/91886007
https://www.mehrnews.com/news/5015967
https://medu.ir/fa/news/item/1274116
http://www.pana.ir/news/1120628
https://khabarfarsi.com/u/91894721
https://medu.ir/fa/news/item/1274558
https://www.mehrnews.com/news/5021025
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 هستند هایستاد همکار  یاستگذار یس یبازوان شورا یتخصص یکارگروه ها :عالی وزیر مشاور /فارسی خبر

https://khabarfarsi.com/u/92144401 

 
 هستند هایستاد همکار  یاستگذار یس یبازوان شورا یتخصص یکارگروه ها :عالی وزیر مشاور /خبری پسین هرمزگانپایگاه 

https://www.pasinehormozgan.ir/fa/news/22407 

 
 هستند هایستاد همکار  یاستگذار یس یبازوان شورا یتخصص یکارگروه ها :عالی وزیر مشاور /خبرپو

https://b2n.ir/208167 

 
 هستند هایستاد همکار  یاستگذار یس یبازوان شورا یتخصص یکارگروه ها :عالی وزیر مشاور  /حوزهخبرگزاری 

https://www.hawzahnews.com/news/918337 

 
 هستند هایستاد همکار  یاستگذار یس یبازوان شورا یتخصص یکارگروه ها :عالی وزیر مشاور  / وزارت خانهپرتال 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1278117 

 
 در مدارس استفاده شود تیحوزه و روحان تیظرف از :یغرباانیآذربا یهایهمکار  تهیکم سیرئ /نیوزحوزه 

https://www.hawzahnews.com/news/918358 

 
 در مدارس استفاده شود تیحوزه و روحان تیظرف از :یغرباانیآذربا یهایهمکار  تهیکم سیرئ/قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn54920744 

 
 در مدارس استفاده شود تیحوزه و روحان تیظرف از :یغرباانیآذربا یهایهمکار  تهیکم سیرئ/ وزارت خانهپرتال 

https://medu.ir/fa/news/item/1278337 

 
 در مدارس استفاده شود تیحوزه و روحان تیظرف از :یغرباانیآذربا یهایهمکار  تهیکم سیرئ /فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/92149798 

https://khabarfarsi.com/u/92144401
https://www.pasinehormozgan.ir/fa/news/22407
https://b2n.ir/208167
https://www.hawzahnews.com/news/918337
https://www.medu.ir/fa/news/item/1278117
https://www.hawzahnews.com/news/918358
https://www.ghatreh.com/news/nn54920744
https://medu.ir/fa/news/item/1278337
https://khabarfarsi.com/u/92149798
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 و بلوچستان  ستانیاستان س هیعلم یآموزش و پرورش وحوزه ها یها یهمکار  تهیکم ینشست استان/نالینآگیتی 

http://gitionline.ir/fa/news/35733 

 
 و بلوچستان ستانیاستان س هیعلم یآموزش و پرورش وحوزه ها یها یهمکار  تهیکم ینشست استان/ وزارت خانهپرتال 

https://medu.ir/fa/news/item/1279527 

 
 و بلوچستان ستانیاستان س هیعلم یآموزش و پرورش وحوزه ها یها یهمکار  تهیکم ینشست استان/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/92300068 

 :در استان و امام جمعه زاهدان  هیفق یول ندهینما/ایرناخبرگزاری 
 آموزان شوددر دانش یو اجتماع یرتی، بص یتحول فکر  اادیتواند منتج به ا یهامیستاد همکار  یبرنامه ها

https://www.irna.ir/news/84043916 

 :در استان و امام جمعه زاهدان  هیفق یول ندهینما/وزارت خانه پرتال 
 آموزان شوددر دانش یو اجتماع یرتی، بص یتحول فکر  اادیتواند منتج به ا یهامیستاد همکار  یبرنامه ها

https://www.medu.ir/fa/news/item/1279531 

 :در استان و امام جمعه زاهدان  هیفق یول ندهینما/مهرخبرگزاری 
 آموزان شوددر دانش یو اجتماع یرتی، بص یتحول فکر  اادیتواند منتج به ا یهامیستاد همکار  یبرنامه ها

https://www.mehrnews.com/news/5035700 

 :در استان و امام جمعه زاهدان  هیفق یول ندهینما/تسنیم خبرگزاری 
 آموزان شوددر دانش یو اجتماع یرتی، بص یتحول فکر  اادیتواند منتج به ا یهامیستاد همکار  یبرنامه ها

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/27/2351020 

 
 العباد نیدر کالم ز  یمؤمن واقع یالسالم شاخصه ها هیدر محضر امام سااد عل/حوزهخبرگزاری 

https://www.hawzahnews.com/news/918928 

 
 العباد نیدر کالم ز  یمؤمن واقع یالسالم شاخصه ها هیدر محضر امام سااد عل/فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/92365202 

http://gitionline.ir/fa/news/35733
https://medu.ir/fa/news/item/1279527
https://khabarfarsi.com/u/92300068
https://www.irna.ir/news/84043916
https://www.medu.ir/fa/news/item/1279531
https://www.mehrnews.com/news/5035700
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/27/2351020
https://www.hawzahnews.com/news/918928
https://khabarfarsi.com/u/92365202
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 العباد نیدر کالم ز  یمؤمن واقع یالسالم شاخصه ها هیدر محضر امام سااد عل / خبرپو

https://b2n.ir/110956 

 
 العباد نیدر کالم ز  یمؤمن واقع یالسالم شاخصه ها هیدر محضر امام سااد عل /وزارت خانهپرتال 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1280141 

 99 شهریور پایگاه اطالع رسانی دبیرخانه ستاد همکاریها/

https://b2n.ir/110956
https://www.medu.ir/fa/news/item/1280141

