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 ینید یتو ترب یمدر تعل یمدارس علوم و معارف اسالم یاثر گذار  یکرد دوازده محور برا یحتشر  یهعلم یحوزه ها یرمد /اناپ

http://www.pana.ir/news/1142875 

 
 ینید یتو ترب یمدر تعل یمدارس علوم و معارف اسالم یاثر گذار  یکرد دوازده محور برا یحتشر  یهعلم یحوزه ها یرمد/مهر

https://www.mehrnews.com/news/5076483/ 

 :کرد یحتشر  یهعلم یحوزه ها یرمد/خبرفارسی
 ینید یتو ترب یمدر تعل یمدارس علوم و معارف اسالم یاثر گذار  یدوازده محور برا

https://khabarfarsi.com/u/95971726 

 
 مازندران توسعه مدارس معارف در دستور کار آموزش و پرورش قرار دارد یهایهمکار  یتهکم یسرئ یبنا/وزارتپرتال 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1357315 

 
 مازندران توسعه مدارس معارف در دستور کار آموزش و پرورش قرار دارد یهایهمکار  یتهکم یسرئ یبنا/خبروربین د

http://www.doorbinkhabar.ir/post/read/32226 

 
 یمجاز  یدر فضا یطنتش یکآموزش و پرورش به  یهجواب/ حوزه نیوز

https://www.hawzahnews.com/news/928751 

 
 یمجاز  یدر فضا یطنتش یکآموزش و پرورش به  یهجواب/خبر آنالین

https://www.khabaronline.ir/news/1457370 

 

 یمجاز  یدر فضا یطنتش یکآموزش و پرورش به  یهجواب/خبرگزاری موج

https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-354207 

http://www.pana.ir/news/1142875
https://www.mehrnews.com/news/5076483/
https://khabarfarsi.com/u/95971726
https://www.medu.ir/fa/news/item/1357315
http://www.doorbinkhabar.ir/post/read/32226
https://www.hawzahnews.com/news/928751
https://www.khabaronline.ir/news/1457370
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-354207
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 یمجاز  یدر فضا یطنتش یکپرورش به آموزش و  یهجواب/ الف

https://www.alef.ir/news/3990829083.html 

 
 یمجاز  یدر فضا یطنتش یکآموزش و پرورش به  یهجواب/ خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/95551541 

 
 یمجاز  یدر فضا یطنتش یکآموزش و پرورش به  یهجواب/خبر پو

https://b2n.ir/886968 
 

 یهاستاد همکار  یرائمه جمعه به دب یاستگذاریس یشورا یسرئ یتتسل/پایگاه خبری نیوز
https://www.news.ir/285526/ 

 
 یهاستاد همکار  یرائمه جمعه به دب یاستگذاریس یشورا یسرئ یتتسل/پانا

http://www.pana.ir/news/1140635 
 

 یهاستاد همکار  یرائمه جمعه به دب یاستگذاریس یشورا یسرئ یتتسل/خبرفارسی
https://khabarfarsi.com/u/95603458 

 
 یهاستاد همکار  یرائمه جمعه به دب یاستگذاریس یشورا یسرئ یتتسل /خبرپو 

https://b2n.ir/056608 

 
 ماندگار مرحوم راستگو یادگاروانان کودکان و نوج یمرب یتمرکز ترب/پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/1349863 

 
 ماندگار مرحوم راستگو یادگارکودکان و نوجوانان  یمرب یتمرکز ترب/ایرنا

https://www.irna.ir/news/84119654 

 
 ماندگار مرحوم راستگو یادگارکودکان و نوجوانان  یمرب یتمرکز ترب/خبرگزاری دانشجو

https://snn.ir/fa/news/891901 

https://www.alef.ir/news/3990829083.html
https://khabarfarsi.com/u/95551541
https://b2n.ir/886968
https://www.news.ir/285526/
http://www.pana.ir/news/1140635
https://khabarfarsi.com/u/95603458
https://b2n.ir/056608
https://www.medu.ir/fa/news/item/1349863
https://www.irna.ir/news/84119654
https://snn.ir/fa/news/891901
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 مرحوم راستگوماندگار  یادگارکودکان و نوجوانان  یمرب یتمرکز ترب/خبرگزاری صداو سیما

https://www.iribnews.ir/fa/news/2926010 

 
 ماندگار مرحوم راستگو یادگارکودکان و نوجوانان  یمرب یتمرکز ترب/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/95627614 

 
 ماندگار مرحوم راستگو یادگارکودکان و نوجوانان  یمرب یتمرکز ترب/آسیاب نیوز

http://www.asyab.net/fa/934e750a-e618-448e-9076-95b985a8e4a6 

 آموزش و پرورش؛  یدزفول در شورا  یهایمکار ه یتهکم یسرئ/ پرتال وزارت خانه
 موضوع آموزش و پرورش مربوط به همه شئون جامعه است

https://www.medu.ir/fa/news/item/1349785 

 

 یهفق یول یندهو نما کل آموزش و پرورش استان زنجان با امام جمعه یرمد یدارد/ خبرگزاری پانا

http://www.pana.ir/news/1140457 

 

 یهفق یول یندهکل آموزش و پرورش استان زنجان با امام جمعه و نما یرمد یدارد/پرتال وزارت 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1347949 

 

 یهفق یول یندهکل آموزش و پرورش استان زنجان با امام جمعه و نما یرمد یدارد/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/95557245 

 

 گفت یتتگو را تسلدرگذشت حجت االسالم راس یامیآموزش و پرورش در پ یروز /ایرنا

https://www.irna.ir/news/84120960 

https://www.iribnews.ir/fa/news/2926010
https://khabarfarsi.com/u/95627614
http://www.asyab.net/fa/934e750a-e618-448e-9076-95b985a8e4a6
https://www.medu.ir/fa/news/item/1349785
http://www.pana.ir/news/1140457
https://www.medu.ir/fa/news/item/1347949
https://khabarfarsi.com/u/95557245
https://www.irna.ir/news/84120960
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 گفت یتدرگذشت حجت االسالم راستگو را تسل یامیآموزش و پرورش در پ یروز /ایلنا

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-999828 

 
 گفت یتدرگذشت حجت االسالم راستگو را تسل یامیآموزش و پرورش در پ یروز /شورای عالی انقالب فرهنگی

https://sccr.ir/News/15336/1 

 
 گفت یتدرگذشت حجت االسالم راستگو را تسل یامیآموزش و پرورش در پ یروز /ایکنا

https://iqna.ir/fa/news/3936989 

 
 گفت یتدرگذشت حجت االسالم راستگو را تسل یامیآموزش و پرورش در پ یروز / خبرگزاری پانا

http://www.pana.ir/news/1140887 

 ؛کند یبرگزار م یهاآستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل عل/ ل وزارت خانهپرتا
 کودکان و نوجوانان یژهمسابقه بزرگ عطر سالم و 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1352129 

 ؛کند یبرگزار م یهاآستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل عل /هنهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگا
 کودکان و نوجوانان یژهمسابقه بزرگ عطر سالم و 

http://nahad.kmu.ac.ir/fa/ndt/38183 

 ؛کند یزار مبرگ یهاآستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل عل/ حوزه نیوز
 کودکان و نوجوانان یژهمسابقه بزرگ عطر سالم و

https://www.hawzahnews.com/news/928269 

 ؛کند یبرگزار م یهاآستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل عل/  شبستان
 وجوانانکودکان و ن یژهمسابقه بزرگ عطر سالم و

http://shabestan.ir/detail/News/992764 

 ؛کند یبرگزار م یهاآستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل عل/42سراج 
 کودکان و نوجوانان یژهمسابقه بزرگ عطر سالم و

https://seraj24.ir/news-details/201086 

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-999828
https://sccr.ir/News/15336/1
https://iqna.ir/fa/news/3936989
http://www.pana.ir/news/1140887
https://www.medu.ir/fa/news/item/1352129
http://nahad.kmu.ac.ir/fa/ndt/38183
https://www.hawzahnews.com/news/928269
http://shabestan.ir/detail/News/992764
https://seraj24.ir/news-details/201086


 9911ماه آذر ا هفهرست اخبار ستاد در رسانه

6 
 

 
 سخاوت و بخل ینتا مرز ب یگرانحقوق د یتاز رعا یازدهمدر محضر امام / پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/1352119 

 
 سخاوت و بخل ینتا مرز ب یگرانحقوق د یتاز رعا یازدهممحضر امام  در/ خبرگزاری شبستان

http://shabestan.ir/detail/News/996781 

 
 سخاوت و بخل ینتا مرز ب یگرانحقوق د یتاز رعا یازدهمدر محضر امام /خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/95719608 

 
 سخاوت و بخل ینتا مرز ب یگرانحقوق د یتاز رعا یازدهمدر محضر امام / خبربان

https://khabarban.com/a/30090143 

 
 سخاوت و بخل ینتا مرز ب یگرانحقوق د یترعااز  یازدهمدر محضر امام /خبرگزاری پانا

http://www.pana.ir/news/1141352 

 
 میزبان مشاور عالی وزیر  یماشبکه قرآن و معارف س یاخبار قرآن یژهو یصبح فردا: گفتگو 9۱ساعت /خبرگزاری صدا وسیما

https://www.iribnews.ir/fa/news/2932695 

 
 میزبان مشاور عالی وزیر  یماشبکه قرآن و معارف س یاخبار قرآن یژهو یصبح فردا: گفتگو 9۱ساعت /پرتال وزارت 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1353708 

  ی؛قرآن یژهو یدر گفتگو یهاستاد همکار  یردب/خبرگزاری پانا
 آموزش و پرورش است یها یتمحور فعال یادینختم شود نه فقط فرمول/ سند تحول بن یبه خداشناس یدبا علوم

http://www.pana.ir/news/1142333 

  ی؛قرآن یژهو یدر گفتگو یهاستاد همکار  یردب/رسیخبر فا
 آموزش و پرورش است یها یتمحور فعال یادینختم شود نه فقط فرمول/ سند تحول بن یبه خداشناس یدبا علوم

https://khabarfarsi.com/u/95885655 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1352119
http://shabestan.ir/detail/News/996781
https://khabarfarsi.com/u/95719608
https://khabarban.com/a/30090143
http://www.pana.ir/news/1141352
https://www.iribnews.ir/fa/news/2932695
https://www.medu.ir/fa/news/item/1353708
http://www.pana.ir/news/1142333
https://khabarfarsi.com/u/95885655
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  ی؛قرآن یژهو یدر گفتگو یهاد همکار ستا یردب/خبرگزاری صدا و سیما
 آموزش و پرورش است یها یتمحور فعال یادینختم شود نه فقط فرمول/ سند تحول بن یبه خداشناس یدبا علوم

https://www.iribnews.ir/fa/news/2934467 

  ی؛قرآن یژهو یدر گفتگو یهامکار ستاد ه یردب/ روزنامه بازار کار
 آموزش و پرورش است یها یتمحور فعال یادینختم شود نه فقط فرمول/ سند تحول بن یبه خداشناس یدبا علوم

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/340669 

  ی؛قرآن یژهو یدر گفتگو یهاار ستاد همک یردب/خبرگزاری حوزه
 آموزش و پرورش است یها یتمحور فعال یادینختم شود نه فقط فرمول/ سند تحول بن یبه خداشناس یدبا علوم

https://www.hawzahnews.com/news/930088 

  ی؛قرآن یژهو یدر گفتگو یهاستاد همکار  یردب/ پرتال وزارت خانه
 آموزش و پرورش است یها یتمحور فعال یادینختم شود نه فقط فرمول/ سند تحول بن یبه خداشناس یدبا علوم

https://www.medu.ir/fa/news/item/1355165 

  ی؛قرآن یژهو یدر گفتگو یهار ستاد همکا یردب/وب سایت اطالع رسانی مخبر
 آموزش و پرورش است یها یتمحور فعال یادینختم شود نه فقط فرمول/ سند تحول بن یبه خداشناس یدبا علوم

https://www.pgolf.ir/Home/ShowNewsInfo/17777676 

 :و آموزش و پرورش  یهحوزه علم یهایستاد همکار  یردب/پرتال وزارت خانه 
 مرز و بوم در کالس علم و جهاد خواهد بود ینزاده سرمشق فرزندان ا یفخر  یدشه یادنام و

https://www.medu.ir/fa/news/item/1360847 

 :و آموزش و پرورش  یهحوزه علم یهایر ستاد همکا یردب/ خبرگزاری حوزه
 مرز و بوم در کالس علم و جهاد خواهد بود ینزاده سرمشق فرزندان ا یفخر  یدشه یادنام و

https://www.hawzahnews.com/news/930173 

 :وزش و پرورش و آم یهحوزه علم یهایستاد همکار  یردب/ خبرفارسی
 مرز و بوم در کالس علم و جهاد خواهد بود ینزاده سرمشق فرزندان ا یفخر  یدشه یادنام و

https://khabarfarsi.com/u/95892195 

 : داد خبر همدان خواهران حوزه معاون/خبرگزاری حوزه
 خواهران همدان در مدارس یهبا مشارکت حوزه علم «یکنوع » ینطرح ام اجرای

https://www.hawzahnews.com/news/929327 

https://www.iribnews.ir/fa/news/2934467
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/340669
https://www.hawzahnews.com/news/930088
https://www.medu.ir/fa/news/item/1355165
https://www.pgolf.ir/Home/ShowNewsInfo/17777676
https://www.medu.ir/fa/news/item/1360847
https://www.hawzahnews.com/news/930173
https://khabarfarsi.com/u/95892195
https://www.hawzahnews.com/news/929327
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 :داد خبر همدان خواهران حوزه معاون /خبرفارسی
 خواهران همدان در مدارس یهبا مشارکت حوزه علم «یکنوع » ینطرح ام اجرای

https://khabarfarsi.com/u/95729543 

 :داد خبر همدان خواهران حوزه معاون /کوثر نیوز
 خواهران همدان در مدارس یهبا مشارکت حوزه علم «یکنوع » ینطرح ام اجرای

http://kowsarnews.ir/news/view/98802 

 

 از نان شب هم واجب تر است یندهزنجان توجه به نسل آ یهایهمکار  یتهکم یسرئ /پانای خبرگزار  
http://www.pana.ir/news/1144079 

 
 از نان شب هم واجب تر است یندهزنجان توجه به نسل آ یهایهمکار  یتهکم یسرئ/فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/96132734 

 
 یتمهدو یو آموزش یعلم ی( مرکز مجاز 1) یهحوزه علم یو آموزش یبامراکز علم ییآشنا/ وزارتپرتال 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1363271 

 
 شود یمدارس برگزار م یامام جماعت برا یتترب یژهو یرمعراجقابل توجه طالب جوان طرح فراگ/ اقامه نمازستاد 

https://www.namaz.ir/1399/09/19 

 
 شود یمدارس برگزار م یامام جماعت برا یتترب یژهو یرمعراجقابل توجه طالب جوان طرح فراگ/ خبربان

https://b2n.ir/482814 

 
 شود یمدارس برگزار م یامام جماعت برا یتترب یژهو یرمعراجقابل توجه طالب جوان طرح فراگ/وزارت خانهال پرت

https://www.medu.ir/fa/news/item/1365579 

 
 شود یمدارس برگزار م یامام جماعت برا یتترب یژهو یرمعراجقابل توجه طالب جوان طرح فراگ / شبستان

http://www.shabestan.ir/detail/News/1001885 

https://khabarfarsi.com/u/95729543
http://kowsarnews.ir/news/view/98802
http://www.pana.ir/news/1144079
https://khabarfarsi.com/u/96132734
https://www.medu.ir/fa/news/item/1363271
https://www.namaz.ir/1399/09/19
https://b2n.ir/482814
https://www.medu.ir/fa/news/item/1365579
http://www.shabestan.ir/detail/News/1001885
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 شود یمدارس برگزار م یامام جماعت برا یتترب یژهو یرمعراجقابل توجه طالب جوان طرح فراگ /فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/96373237 

 
 انسان و باال برنده اعتماد به نفس یتشکل دهنده شخص یت؛مطرح شد: خالق «یتکودک و خالق» یندر نشست آنال/پانا

http://www.pana.ir/news/1145021 

 
 انسان و باال برنده اعتماد به نفس یتشکل دهنده شخص یت؛مطرح شد: خالق «یتکودک و خالق» یندر نشست آنال /نیوز

https://www.news.ir/313791 

 مطرح شد:  «یتکودک و خالق» یندر نشست آنال/فارسیخبر
 انسان و باال برنده اعتماد به نفس یتخصشکل دهنده ش یت؛خالق

https://khabarfarsi.com/u/96341296 

 مطرح شد:  «یتکودک و خالق» یندر نشست آنال/نیوز حوزه 
 انسان و باال برنده اعتماد به نفس یتشکل دهنده شخص یت؛خالق

https://www.hawzahnews.com/news/931579 

 
 شده است یدر استان خوزستان راه انداز  ینمدرسه ام 44کرد:  یحخوزستان تشر  یهحوزه علم یغمعاون تبل/طرهق

https://www.ghatreh.com/news/nn56299703 

 
 شده است یدر استان خوزستان راه انداز  ینمدرسه ام 44کرد:  یحخوزستان تشر  یهحوزه علم یغمعاون تبل/ حوزهخبر 

https://www.hawzahnews.com/news/931348 

 
 شهرستان فسا یآموزان کنکور دانش یبرا یروحان یکابتکار  /حوزهخبرگزاری 

https://www.hawzahnews.com/news/931743 

 
 شهرستان فسا یآموزان کنکور دانش یبرا یروحان یکابتکار  /قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn56335663 

https://khabarfarsi.com/u/96373237
http://www.pana.ir/news/1145021
https://www.news.ir/313791
https://khabarfarsi.com/u/96341296
https://www.hawzahnews.com/news/931579
https://www.ghatreh.com/news/nn56299703
https://www.hawzahnews.com/news/931348
https://www.hawzahnews.com/news/931743
https://www.ghatreh.com/news/nn56335663
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 شهرستان فسا یآموزان کنکور دانش یبرا یروحان یکابتکار  /فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/96363169 

 
 زش و پرورشآمو یادینسند تحول بن یژگیچهارده و؛ به مناسبت هفته پژوهش /ایلناخبرگزاری 

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-567825 

 
 آموزش و پرورش یادینسند تحول بن یژگیبه مناسبت هفته پژوهش چهارده و/وزارت خانهپرتال 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1373625 

 
 معلم نهج البالغه )حکمتها( یتترب یدوره آموزش یبار در کشور برگزار  یناول یبرا/پاناخبرگزاری 

http://www.pana.ir/news/1147614 

 
 معلم نهج البالغه )حکمتها( یتترب یدوره آموزش یبار در کشور برگزار  یناول یبرا/نآنالیخبر 

https://kargaronline.ir/fa/news-details/391096 

 
 معلم نهج البالغه )حکمتها( یتترب یدوره آموزش یبار در کشور برگزار  یناول یبرا/فرهنگیاندانشگاه 

https://cfu.ac.ir/fa/190047 

 
 معلم نهج البالغه )حکمتها( یتترب یدوره آموزش یبار در کشور برگزار  یناول یبرا/فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/96766252 

 
 معلم نهج البالغه )حکمتها( یتترب یدوره آموزش یبار در کشور برگزار  یناول یبرا/برنابرگزاری خ

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1105716 

 
 معلم نهج البالغه )حکمتها( یتترب یدوره آموزش یبار در کشور برگزار  یناول یبرا /خبربان

https://khabarban.com/a/30372500 

https://khabarfarsi.com/u/96363169
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-567825
https://www.medu.ir/fa/news/item/1373625
http://www.pana.ir/news/1147614
https://kargaronline.ir/fa/news-details/391096
https://cfu.ac.ir/fa/190047
https://khabarfarsi.com/u/96766252
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1105716
https://khabarban.com/a/30372500
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 معلم نهج البالغه )حکمتها( یتترب یدوره آموزش یبار در کشور برگزار  یناول یبرا /نیوزی ت

http://tnews.ir/news/e6b8183394579.html?refc=1 

 
 معلم نهج البالغه )حکمتها( یتترب یدوره آموزش یبار در کشور برگزار  یناول یبرا /برنا

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1105716 

 
 مسئوالن حوزه و آموزش و پرورش یاز ابراز همدرد یهاستاد همکار  یردب یرتقد/وزارت خانهپرتال 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1377173 

 کشور:  یهعلم یحوزه ها یو امور فرهنگ یغمعاونت تبل/امیصدا و سخبرگزاری 
 هزار مدرسه کشور 2در  ینطرح ام ی/ برگزار یابد یدر مدارس هرمزگان گسترش م ینام یتیطرح ترب

https://www.iribnews.ir/fa/news/2956126 

 کشور:  یهعلم یحوزه ها یو امور فرهنگ یغمعاونت تبل/ان امروزخبری هرمزگپایگاه 
 هزار مدرسه کشور 2در  ینطرح ام ی/ برگزار یابد یدر مدارس هرمزگان گسترش م ینام یتیطرح ترب

https://www.hormozgantoday.ir/?p=23944 

 کشور:  یهعلم یحوزه ها یو امور فرهنگ یغمعاونت تبل /ایرنا
 هزار مدرسه کشور 2در  ینطرح ام یبرگزار / یابد یدر مدارس هرمزگان گسترش م ینام یتیطرح ترب

https://www.irna.ir/news/84151071 

 کشور:  یهعلم یحوزه ها یو امور فرهنگ یغمعاونت تبل/ورش استانو پرآموزش 
 هزار مدرسه کشور 2در  ینطرح ام ی/ برگزار یابد یگسترش م در مدارس هرمزگان ینام یتیطرح ترب

https://medu.ir/fa/news/item/1374827 

 کشور: یهعلم یحوزه ها یو امور فرهنگ یغمعاونت تبل/ فارسیخبر 
 هزار مدرسه کشور 2در  ینطرح ام ی/ برگزار یابد یدر مدارس هرمزگان گسترش م ینام یتیطرح ترب

https://khabarfarsi.com/u/96709040 

 : هایستاد همکار یزیمعاونت پژوهش و برنامه ر /پاناخبرگزاری 
 شده است ینکشور تدو یندهنسل آ ینید یتترب یارتقا یبرا یاساله 5برنامه 

http://www.pana.ir/news/1148055 

http://tnews.ir/news/e6b8183394579.html?refc=1
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1105716
https://www.medu.ir/fa/news/item/1377173
https://www.iribnews.ir/fa/news/2956126
https://www.hormozgantoday.ir/?p=23944
https://www.irna.ir/news/84151071
https://medu.ir/fa/news/item/1374827
https://khabarfarsi.com/u/96709040
http://www.pana.ir/news/1148055
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 :هایستاد همکار یزیمعاونت پژوهش و برنامه ر  /خبرفارسی
 شده است ینکشور تدو یندهنسل آ ینید یتترب یارتقا یبرا یاساله 5برنامه 

https://khabarfarsi.com/u/96708373 

 : هایستاد همکار یزیمعاونت پژوهش و برنامه ر / خبرپو
 شده است ینکشور تدو یندهنسل آ ینید یتترب یارتقا یبرا یاساله 5برنامه 

https://b2n.ir/889609 

 : هایستاد همکار یزیمعاونت پژوهش و برنامه ر  /وزارتپرتال 
 شده است ینکشور تدو یندهنسل آ ینید یتترب یارتقا یبرا یاساله 5برنامه 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1374803 

 99ماه آذر پایگاه اطالع رسانی دبیرخانه ستاد همکاریها/ 

https://khabarfarsi.com/u/96708373
https://b2n.ir/889609
https://www.medu.ir/fa/news/item/1374803

