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 فعال است هیمرتبط با آموزش و پرورش در حوزه علم یلیرشته تحص ۳۰از  شی: بیاهلل اعراف تیآ /خبرگزاری حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/921053 

 
 فعال است هیمرتبط با آموزش و پرورش در حوزه علم یلیتحص رشته ۳۰از  شی: بیاهلل اعراف تیآ/شورای عالی انقالب فرهنگی

https://sccr.ir/keywords/1/1281 

 
 فعال است هیمرتبط با آموزش و پرورش در حوزه علم یلیرشته تحص ۳۰از  شی: بیاهلل اعراف تیآ /پانا

http://www.pana.ir/news/1126630 

 
 فعال است هیمرتبط با آموزش و پرورش در حوزه علم یلیرشته تحص ۳۰از  شی: بیاهلل اعراف تیآ /خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/93304151 

 
 فعال است هیمرتبط با آموزش و پرورش در حوزه علم یلیرشته تحص ۳۰از  شی: بیاهلل اعراف تیآ/روزنامه اعتماد

http://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/155835 

 
 فعال است هیا آموزش و پرورش در حوزه علممرتبط ب یلیرشته تحص ۳۰از  شی: بیاهلل اعراف تیآ /ایرنا

https://www.irna.ir/news/84057886 

 
 فعال است هیمرتبط با آموزش و پرورش در حوزه علم یلیرشته تحص ۳۰از  شی: بیاهلل اعراف تیآ/مگ ایران

https://www.magiran.com/article/4098003 

 
 فعال است هیمرتبط با آموزش و پرورش در حوزه علم یلیرشته تحص ۳۰از  شی: بیاهلل اعراف تیآ/خبرگزاری برنا

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1065775 

 
 فعال است هیمرتبط با آموزش و پرورش در حوزه علم یلیرشته تحص ۳۰از  شی: بیاهلل اعراف تیآ/تلکس ایران

https://www.telexiran.com/d/2020/09/30/0/195971.pdf 

https://www.hawzahnews.com/news/921053
https://sccr.ir/keywords/1/1281
http://www.pana.ir/news/1126630
https://khabarfarsi.com/u/93304151
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/155835
https://www.irna.ir/news/84057886
https://www.magiran.com/article/4098003
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1065775
https://www.telexiran.com/d/2020/09/30/0/195971.pdf
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 فعال است هیمرتبط با آموزش و پرورش در حوزه علم یلیرشته تحص ۳۰از  شی: بیاهلل اعراف تیآ/ خبربان

https://khabarban.com/a/29463901 

 
 فعال است هیمرتبط با آموزش و پرورش در حوزه علم یلیرشته تحص ۳۰از  شی: بیاهلل اعراف تیآ/ایسنا

https://www.isna.ir/news/99070806060 

 
 ها است یستاد همکار  یها تیدختران از اولو ینید تیآموزش و پرورش؛ترب ریوز  یمشاورعال /حوزه نیوز

https://www.hawzahnews.com/news/921064 

 
 ها است یستاد همکار  یها تیدختران از اولو ینید تیآموزش و پرورش؛ترب ریوز  یمشاورعال /ایرنا

https://www.irna.ir/news/84057923 

 
 ها است یار ستاد همک یها تیدختران از اولو ینید تیآموزش و پرورش؛ترب ریوز  یمشاورعال/تسنیم 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/07/08/2358918 
 

 ها است یستاد همکار  یها تیدختران از اولو ینید تیآموزش و پرورش؛ترب ریوز  یمشاورعال /خبرگزاری دانشجو
https://snn.ir/fa/news/879338 

 
 ها است یستاد همکار  یها تیدختران از اولو ینید تیآموزش و پرورش؛ترب ریوز  یمشاورعال/پایگاه خبری تحلیلی پالینو 

https://b2n.ir/153075 
 

 ها است یستاد همکار  یها تیدختران از اولو ینید تیآموزش و پرورش؛ترب ریوز  یمشاورعال/باشگاه خبرنگاران جوان
https://www.yjc.ir/fa/news/7508491 

 
 است ها یستاد همکار  یها تیدختران از اولو ینید تیآموزش و پرورش؛ترب ریوز  یمشاورعال/پایگاه تحلیلی اوکی تی

https://b2n.ir/069788 

https://khabarban.com/a/29463901
https://www.isna.ir/news/99070806060
https://www.hawzahnews.com/news/921064
https://www.irna.ir/news/84057923
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/07/08/2358918
https://snn.ir/fa/news/879338
https://b2n.ir/153075
https://www.yjc.ir/fa/news/7508491
https://b2n.ir/069788
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 ها است یستاد همکار  یها تیدختران از اولو ینید تیآموزش و پرورش؛ترب ریوز  یمشاورعال /خبر پو

https://b2n.ir/421397 

 
 ها است یستاد همکار  یها تیدختران از اولو ینید تیبآموزش و پرورش؛تر ریوز  یمشاورعال/ خبربان

https://b2n.ir/622080 

 
 ها است یستاد همکار  یها تیدختران از اولو ینید تیآموزش و پرورش؛ترب ریوز  یمشاورعال /خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/93243713 

 
 هایستاد همکار  یتخصص ینشست مشترک کارگروه ها/ شفقنا

https://qom.shafaqna.com/FA/205082 

 
 هایستاد همکار  یتخصص ینشست مشترک کارگروه ها/ پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/1298255 

 
 هایستاد همکار  یتخصص ینشست مشترک کارگروه ها/ خبرگزاری حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/921046 

 
 هایستاد همکار  یتخصص یهانشست مشترک کارگروه  /قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn55214495 

 
 هایستاد همکار  یتخصص ینشست مشترک کارگروه ها/گزارش تصویری 

https://www.ghatreh.com/news/nn55214698 

 
 هایستاد همکار  یتخصص ینشست مشترک کارگروه ها/ خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/94256572 

https://b2n.ir/421397
https://b2n.ir/622080
https://khabarfarsi.com/u/93243713
https://qom.shafaqna.com/FA/205082
https://www.medu.ir/fa/news/item/1298255
https://www.hawzahnews.com/news/921046
https://www.ghatreh.com/news/nn55214495
https://www.ghatreh.com/news/nn55214698
https://khabarfarsi.com/u/94256572
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 هایستاد همکار  یتخصص ینشست مشترک کارگروه ها /خبر پو

https://b2n.ir/939007 

 و آموزش و پرورش استان البرز: هیحوزه علم یبا همکار /پرتال آموزش و پرورش 
 شود یاستفاده م یو فرهنگ یپرورش یها تیفعال یشبکه شاد برا تیظرف از

https://medu.ir/fa/news/item/1297114 

 و آموزش و پرورش استان البرز: هیحوزه علم یبا همکار / اناخبرگزاری پ
 شود یاستفاده م یو فرهنگ یپرورش یها تیفعال یشبکه شاد برا تیظرف از

http://www.pana.ir/news/1126599 

 برز:و آموزش و پرورش استان ال هیحوزه علم یبا همکار / خبرفارسی
 شود یاستفاده م یو فرهنگ یپرورش یها تیفعال یشبکه شاد برا تیظرف از

https://khabarfarsi.com/u/93270522 

 و بلوچستان: ستانیحوزه و آموزش و پرورش استان س یهایهمکار  تهیکم سیرئ/ ایرنا
 وپرورش استاه آموزشنقشه ر ن،یادیسند تحول بن 

https://www.irna.ir/news/84058137 

 و بلوچستان: ستانیحوزه و آموزش و پرورش استان س یهایهمکار  تهیکم سیرئ/خبرگزاری مهر
 وپرورش استنقشه راه آموزش ن،یادیسند تحول بن 

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

 و بلوچستان: ستانیحوزه و آموزش و پرورش استان س یهایهمکار  تهیکم سیرئ /تی نیوز
 وپرورش استنقشه راه آموزش ن،یادیسند تحول بن 

http://tnews.ir/news/5ed3175277029.html?refc=2 

 و بلوچستان: ستانیحوزه و آموزش و پرورش استان س یهایهمکار  تهیکم سیرئ/اسکای نیوز
 وپرورش استنقشه راه آموزش ن،یادیسند تحول بن 

http://www.sakaiinews.ir/news/view-84554.aspx 

 و بلوچستان: ستانیحوزه و آموزش و پرورش استان س یهایهمکار  تهیکم سیرئ/اقطاع نیوز 
 وپرورش استنقشه راه آموزش ن،یادیسند تحول بن 

https://b2n.ir/551117 

https://b2n.ir/939007
https://medu.ir/fa/news/item/1297114
http://www.pana.ir/news/1126599
https://khabarfarsi.com/u/93270522
https://www.irna.ir/news/84058137
https://www.mehrnews.com/news/5035700
http://tnews.ir/news/5ed3175277029.html?refc=2
http://www.sakaiinews.ir/news/view-84554.aspx
https://b2n.ir/551117
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 و بلوچستان: ستانیتان سحوزه و آموزش و پرورش اس یهایهمکار  تهیکم سیرئ/خبر بان
 وپرورش استنقشه راه آموزش ن،یادیسند تحول بن 

https://khabarban.com/a/29457766 

 و بلوچستان: ستانیحوزه و آموزش و پرورش استان س یهایهمکار  تهیکم سیرئ/ایکنا
 وپرورش استشنقشه راه آموز ن،یادیسند تحول بن 

https://sb.iqna.ir/fa/news/3926142 

 و بلوچستان: ستانیحوزه و آموزش و پرورش استان س یهایهمکار  تهیکم سیرئ /گسترش نیوز
 وپرورش استنقشه راه آموزش ن،یادیسند تحول بن 

https://b2n.ir/509357 

 و بلوچستان: ستانیحوزه و آموزش و پرورش استان س یهایهمکار  تهیکم سیرئ/اوکی تی
 وپرورش استنقشه راه آموزش ن،یادیسند تحول بن 

http://okt.ir/news/index.php?page=info-khabar&code=160136052333824 

 و بلوچستان: ستانیحوزه و آموزش و پرورش استان س یهایهمکار  تهیکم سیرئ/ پرتال وزارت خانه
 وپرورش استنقشه راه آموزش ن،یادیسند تحول بن 

https://medu.ir/fa/news/item/1296924 

 و بلوچستان: ستانیحوزه و آموزش و پرورش استان س یهایهمکار  تهیکم سیرئ /فارس
 وپرورش استنقشه راه آموزش ن،یادیسند تحول بن 

https://www.farsnews.ir/sistan-baluchestan/news/13990707001071 

 و بلوچستان: ستانیحوزه و آموزش و پرورش استان س یهایهمکار  تهیکم سیرئ /خبر فارسی
 وپرورش استنقشه راه آموزش ن،یادیسند تحول بن 

https://khabarfarsi.com/u/93267560 

 
 قم هیکودک و نوجوان حوزه علم یمرب تیدر مرکز ترب لیالتحص هفت هزار فارغ/ پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/1301286 

 
 قم هیکودک و نوجوان حوزه علم یمرب تیدر مرکز ترب لیهفت هزار فارغ التحص/حوزه نت

https://hawzah.net/fa/News/View/36435 

https://khabarban.com/a/29457766
https://sb.iqna.ir/fa/news/3926142
https://b2n.ir/509357
http://okt.ir/news/index.php?page=info-khabar&code=160136052333824
https://medu.ir/fa/news/item/1296924
https://www.farsnews.ir/sistan-baluchestan/news/13990707001071
https://khabarfarsi.com/u/93267560
https://www.medu.ir/fa/news/item/1301286
https://hawzah.net/fa/News/View/36435
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 قم هیکودک و نوجوان حوزه علم یمرب تیدر مرکز ترب لیهفت هزار فارغ التحص /خبرگزاری رسا

https://rasanews.ir/fa/news/32458 

 
 قم هیکودک و نوجوان حوزه علم یمرب تیدر مرکز ترب لیارغ التحصهفت هزار ف/ایکنا

https://iqna.ir/fa/news/1595026 

 : انیدر دانشگاه فرهنگ یمقام معظم رهبر  یندگنمای نهاد دفتر مسئول /خبر فارسی
 شدر سند تحول آموزش و پرور یتمدن تیهو یایاح

https://khabarfarsi.com/u/93549779 

 :انیدر دانشگاه فرهنگ یمقام معظم رهبر  یندگنمای نهاد دفتر مسئول/تی نیوز
 در سند تحول آموزش و پرورش یتمدن تیهو یایاح

http://tnews.ir/news/3b9c175780081.html 

 :انیدر دانشگاه فرهنگ یمقام معظم رهبر  یندگنمای نهاد دفتر مسئول/ایکنا
 در سند تحول آموزش و پرورش یتمدن تیهو یایاح

https://iqna.ir/fa/news/3926907 

 : انیدر دانشگاه فرهنگ یمقام معظم رهبر  یندگنمای نهاد دفتر مسئول /خبر پو
 در سند تحول آموزش و پرورش یتمدن تیهو یایاح

https://b2n.ir/344102 

 : انیدر دانشگاه فرهنگ یمقام معظم رهبر  یندگنمای نهاد دفتر مسئول /قطره
 آموزش و پرورشدر سند تحول  یتمدن تیهو یایاح

https://www.ghatreh.com/news/nn55293769 

 

 شود یبرگزار م هایستاد همکار  ریبا دب هیعلم یحوزه ها یاستان رانینشست مد/ حوزه نیوز
https://www.hawzahnews.com/news/922374 

 
 شود یبرگزار م هایستاد همکار  ریبا دب هیعلم یحوزه ها یاستان رانینشست مد/قطره 

https://www.ghatreh.com/news/nn55345755 

https://rasanews.ir/fa/news/32458
https://iqna.ir/fa/news/1595026
https://khabarfarsi.com/u/93549779
http://tnews.ir/news/3b9c175780081.html
https://iqna.ir/fa/news/3926907
https://b2n.ir/344102
https://www.ghatreh.com/news/nn55293769
https://www.hawzahnews.com/news/922374
https://www.ghatreh.com/news/nn55345755
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 سرباز طلبه در آموزش و پرورش  ۲۰۰۰حضور ساالنه  ینیب شیو پرورش خبر داد: پ رآموزشیوز  یمشاورعال/ایسنا

https://www.isna.ir/news/99071913999 

 
 سرباز طلبه در آموزش و پرورش  ۲۰۰۰حضور ساالنه  ینیب شیو پرورش خبر داد: پ رآموزشیوز  یمشاورعال/خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/93853791 

 
 ش سرباز طلبه در آموزش و پرور ۲۰۰۰حضور ساالنه  ینیب شیو پرورش خبر داد: پ رآموزشیوز  یمشاورعال/خبرنامه دانشجویان 

https://iusnews.ir/fa/news-details/372781 

 
 سرباز طلبه در آموزش و پرورش ۲۰۰۰حضور ساالنه  ینیب شیو پرورش خبر داد: پ رآموزشیوز  یمشاورعال /حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/922482 

 
 سرباز طلبه در آموزش و پرورش ۲۰۰۰حضور ساالنه  ینیب شیپرورش خبر داد: پو  رآموزشیوز  یمشاورعال /ایجی گا

https://b2n.ir/885763 

 و پرورش خبر داد:  رآموزشیوز  یمشاورعال / باشگاه خبرنگاران جوان
 سرباز طلبه در آموزش و پرورش ۲۰۰۰حضور ساالنه  ینیب شیپ

https://www.yjc.ir/fa/news/7520810 

 
 کند دایتوسعه پ ی:مدارس علوم معارف اسالمهیعلم یحوزه ها ریقائم مقام مد /خبرگزاری حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/922480/ 

 
 کند دایتوسعه پ ی:مدارس علوم معارف اسالمهیعلم یحوزه ها ریقائم مقام مد/ خبرگزاری پانا

http://www.pana.ir/news/1129622 

 
 کند دایتوسعه پ ی:مدارس علوم معارف اسالمهیعلم یحوزه ها ریقائم مقام مد /قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn55383014 

https://www.isna.ir/news/99071913999
https://khabarfarsi.com/u/93853791
https://iusnews.ir/fa/news-details/372781
https://www.hawzahnews.com/news/922482
https://b2n.ir/885763
https://www.yjc.ir/fa/news/7520810
https://www.hawzahnews.com/news/922480/
http://www.pana.ir/news/1129622
https://www.ghatreh.com/news/nn55383014
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 کند دایتوسعه پ ی:مدارس علوم معارف اسالمهیعلم یحوزه ها ریقائم مقام مد/ پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/1307136 

 
 کند دایتوسعه پ ی:مدارس علوم معارف اسالمهیعلم یحوزه ها ریقائم مقام مد / خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/93868227 

 
 کند دایو توسعه پ تیتقو نیش: مدارس طرح امآموزش و پرور یعال یکل شورا ریدب داریدر د یاهلل اعراف تیآ/ پرتال وزارت

https://www.medu.ir/fa/news/item/1309935 

 
 کند دایو توسعه پ تیتقو نیآموزش و پرورش: مدارس طرح ام یعال یکل شورا ریدب داریدر د یاهلل اعراف تیآ/خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/news/5045883 

 
 دکن دایو توسعه پ تیتقو نیآموزش و پرورش: مدارس طرح ام یعال یکل شورا ریدب داریدر د یاهلل اعراف تیآ/ شورای نگهبان

https://www.shora-gc.ir/fa/news/7181 

 
 کند دایو توسعه پ تیتقو نیآموزش و پرورش: مدارس طرح ام یعال یکل شورا ریدب داریدر د یاهلل اعراف تیآ/ایرنا 

www.irna.ir/news/84072444/ 

 
 کند دایو توسعه پ تیتقو نیآموزش و پرورش: مدارس طرح ام یعال یکل شورا ریدب داریدر د یاهلل اعراف تیآ/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/93912523 

 
 کند دایو توسعه پ تیتقو نیآموزش و پرورش: مدارس طرح ام یعال یکل شورا ریدب داریدر د یاهلل اعراف تیآ/تسنیم 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/07/20/2367576 

 آموزش و پرورش:  یعال یکل شورا ریدب داریدر د یاهلل اعراف تیآ/ پایگاه خبری تحلیلی پسین هرمزگان
 کند دایو توسعه پ تیتقو نیمدارس طرح ام

http://www.pasinehormozgan.ir/fa/news/24996 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1307136
https://khabarfarsi.com/u/93868227
https://www.medu.ir/fa/news/item/1309935
https://www.mehrnews.com/news/5045883
https://www.shora-gc.ir/fa/news/7181
http://www.irna.ir/news/84072444/
https://khabarfarsi.com/u/93912523
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/07/20/2367576
http://www.pasinehormozgan.ir/fa/news/24996
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 آموزش و پرورش:  یعال یکل شورا ریدب داریدر د یاهلل اعراف تیآ/حوزه نیوز)تصویری(
 کند دایو توسعه پ تیتقو نیمدارس طرح ام

https://www.hawzahnews.com/photo/923001 

 کند دایو توسعه پ تیتقو نیآموزش و پرورش: مدارس طرح ام یعال یکل شورا ریدب داریدر د یاهلل اعراف تیآ /قم پرس
https://www.qumpress.ir/fa/news/325993 

 
 کند دایو توسعه پ تیتقو نیآموزش و پرورش: مدارس طرح ام یعال یکل شورا ریدب داریدر د یاهلل اعراف تیآ/تیوکی ا

http://okt.ir/news/?page=info-khabar&code=160247778294829 

 
 کند دایو توسعه پ تیتقو نیآموزش و پرورش: مدارس طرح ام یعال یکل شورا ریدب داریدر د یاهلل اعراف تیآ/رساخبرگزاری 

https://rasanews.ir/fa/news/665931/ 

 
 کند دایو توسعه پ تیتقو نیآموزش و پرورش: مدارس طرح ام یعال یکل شورا ریدب داریدر د یاهلل اعراف تیآ/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/93912703 

theworldnews /آموزش و پرورش: یعال یکل شورا ریدب داریدر د یاهلل اعراف تیآ 
 کند دایو توسعه پ تیتقو نیمدارس طرح ام 

https://theworldnews.net/ir-news/drwrt-tws-h-hmkhry-hwzh-w-amwzsh-wprwrsh-drtrh-mdrs-
myn 

 
 کند دایو توسعه پ تیتقو نیآموزش و پرورش: مدارس طرح ام یعال یکل شورا ریدب داریدر د یاهلل اعراف تیآ/قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn55416271 

 
 کند دایو توسعه پ تیتقو نیآموزش و پرورش: مدارس طرح ام یعال یکل شورا ریدب داریدر د یاهلل اعراف تیآ /نیوزتی 

http://tnews.ir/news/a33a176577361.html 

 
 کند دایو توسعه پ تیتقو نیآموزش و پرورش: مدارس طرح ام یعال یکل شورا ریدب داریدر د یاهلل اعراف تیآ/نیوزاقطاع 

https://b2n.ir/194411 

https://www.hawzahnews.com/photo/923001
https://www.qumpress.ir/fa/news/325993
http://okt.ir/news/?page=info-khabar&code=160247778294829
https://rasanews.ir/fa/news/665931/
https://khabarfarsi.com/u/93912703
https://theworldnews.net/ir-news/drwrt-tws-h-hmkhry-hwzh-w-amwzsh-wprwrsh-drtrh-mdrs-myn
https://theworldnews.net/ir-news/drwrt-tws-h-hmkhry-hwzh-w-amwzsh-wprwrsh-drtrh-mdrs-myn
https://www.ghatreh.com/news/nn55416271
http://tnews.ir/news/a33a176577361.html
https://b2n.ir/194411
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 کند دایو توسعه پ تیتقو نیآموزش و پرورش: مدارس طرح ام یعال یکل شورا ریدب داریدر د یاهلل اعراف تیآ/بانخبر 

https://khabarban.com/a/29606821 

 
 کند دایو توسعه پ تیتقو نیآموزش و پرورش: مدارس طرح ام یعال یکل شورا ریدب داریدر د یاهلل اعراف تیآ /تابناک

http://www.tabnakqom.ir/fa/news/908332 

 
 تیآموزگار بشر  یتیو ترب میتعل رهیبه س ینگاه مین/ وزارت خانهال پرت

https://www.medu.ir/fa/news/item/1313109 

 
 تیآموزگار بشر  یتیو ترب میتعل رهیبه س ینگاه مین/فرهنگی دانشسسه ؤم

http://daneshschools.com/moshaver/?p=15379 

 99 رمه پایگاه اطالع رسانی دبیرخانه ستاد همکاریها/

https://khabarban.com/a/29606821
http://www.tabnakqom.ir/fa/news/908332
https://www.medu.ir/fa/news/item/1313109
http://daneshschools.com/moshaver/?p=15379

