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پرتال وزارت خانه/آیت اهلل اعرافی در جمع مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور :
آموزش و پرورش مَ قسم همه دستگاه هاست
https://www.medu.ir/fa/news/item/1391039
خبرگزاری ایسنا/آیت اهلل اعرافی در جمع مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور :
آموزش و پرورش مَ قسم همه دستگاه هاست
https://www.isna.ir/news/99100704664
خبرگزاری مهر/آیت اهلل اعرافی در جمع مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور :
آموزش و پرورش مَ قسم همه دستگاه هاست
https://www.mehrnews.com/news/5105725
خبرگزاری میزان/آیت اهلل اعرافی در جمع مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور :
آموزش و پرورش مَ قسم همه دستگاه هاست
https://www.mizanonline.com/fa/news/687528
خبرگزاری ایلنا/آیت اهلل اعرافی در جمع مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور :
آموزش و پرورش مَ قسم همه دستگاه هاست
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1016228
مرکز مدیریت حوزه های علمیه/آیت اهلل اعرافی در جمع مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور :
آموزش و پرورش مَ قسم همه دستگاه هاست
https://ismc.ir/Detail/416285
خبرگزاری ایرنا/آیت اهلل اعرافی در جمع مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور :
آموزش و پرورش مَ قسم همه دستگاه هاست
https://www.irna.ir/news/84163377
پایگاه خبری قم نیوز/آیت اهلل اعرافی در جمع مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور :
آموزش و پرورش مَ قسم همه دستگاه هاست
http://www.qomnews.ir/fa/news/93655
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شفقنا /آیت اهلل اعرافی در جمع مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور  :آموزش و پرورش مَ قسم همه دستگاه هاست
https://fa.shafaqna.com/news/1068673

خبر فارسی/آیت اهلل اعرافی در جمع مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور  :آموزش و پرورش مَ قسم همه دستگاه هاست
https://khabarfarsi.com/u/97238626

تی نیوز/آیت اهلل اعرافی در جمع مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور  :آموزش و پرورش مَ قسم همه دستگاه هاست
http://tnews.ir/news/c185184178925.html
خبرگزاری برنا/آیت اهلل اعرافی در جمع مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور  :آموزش و پرورش مَ قسم همه دستگاه هاست
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1110117
خبرگزاری حوزه/آیت اهلل اعرافی در جمع مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور  :آموزش و پرورش مَ قسم همه دستگاه هاست
https://www.hawzahnews.com/news/935171
شورای عالی انقالب فرهنگی/آیت اهلل اعرافی در جمع مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور :
آموزش و پرورش مَ قسم همه دستگاه هاست
https://sccr.ir/News/15713/1
پایگاه خبری تحلیلی مخبر/آیت اهلل اعرافی در جمع مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور :
آموزش و پرورش مَ قسم همه دستگاه هاست
https://www.pgolf.ir/Home/ShowNewsInfo/18380371

پرتال وزارت خانه/وز یر آموزش و پرورش :ضرورت تأسیس پژوهشکده مشترک بین حوزه علمیه و آموزشوپرورش
https://www.medu.ir/fa/news/item/1390987

خبرگزاری حوزه/وز یر آموزش و پرورش :ضرورت تأسیس پژوهشکده مشترک بین حوزه علمیه و آموزشوپرورش
https://www.hawzahnews.com/news/935213

پایگاه خبری مخبر /وز یر آموزش و پرورش :ضرورت تأسیس پژوهشکده مشترک بین حوزه علمیه و آموزشوپرورش
https://www.pgolf.ir/Home/ShowNewsInfo/18391148
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خبرگزاری ایلنا/وز یر آموزش و پرورش :ضرورت تأسیس پژوهشکده مشترک بین حوزه علمیه و آموزشوپرورش
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1016261

خبر فارسی/وز یر آموزش و پرورش :ضرورت تأسیس پژوهشکده مشترک بین حوزه علمیه و آموزشوپرورش
https://khabarfarsi.com/u/97175733

خبرگزاری پانا/وز یر آموزش و پرورش :ضرورت تأسیس پژوهشکده مشترک بین حوزه علمیه و آموزشوپرورش
http://tnews.ir/site/d5dd184182837.html

قطره/وز یر آموزش و پرورش :ضرورت تأسیس پژوهشکده مشترک بین حوزه علمیه و آموزشوپرورش
https://www.ghatreh.com/news/nn56647577

تی نیوز/وز یر آموزش و پرورش :ضرورت تأسیس پژوهشکده مشترک بین حوزه علمیه و آموزشوپرورش
http://tnews.ir/news/d5dd184182837.html

خبرگزاری ایرنا/وز یر آموزش و پرورش :ضرورت تأسیس پژوهشکده مشترک بین حوزه علمیه و آموزشوپرورش
https://www.irna.ir/news/84163189

خبرگزاری تسنیم/وز یر آموزش و پرورش :ضرورت تأسیس پژوهشکده مشترک بین حوزه علمیه و آموزشوپرورش
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/07/2418829

خبرگزاری ایلنا/تشر یح و تبیین برنامههای آموزشوپرورش توسط اعضای شورای معاونان
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1016146

تی نیوز/تشر یح و تبیین برنامههای آموزشوپرورش توسط اعضای شورای معاونان
http://tnews.ir/news/4c51184178931.html?refc=1
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پایگاه اطالع رسانی دولت/تشر یح و تبیین برنامههای آموزشوپرورش توسط اعضای شورای معاونان
http://dolat.ir/detail/354149

خبرگزاری مهر/تشر یح و تبیین برنامههای آموزشوپرورش توسط اعضای شورای معاونان
https://www.mehrnews.com/news/5105977

اقتصاد آینده/تشر یح و تبیین برنامههای آموزشوپرورش توسط اعضای شورای معاونان
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/261531

قطره/تشر یح و تبیین برنامههای آموزشوپرورش توسط اعضای شورای معاونان
https://www.ghatreh.com/news/nn56645176
حوزه نیوز /به میزبانی وز یر آموزش و پرورش؛
نشست وبیناری ساالنه ستاد همکار یهای حوزه و آموزش و پرورش برگزار می شود
http://hawzahnews.ir/news/935160

قطره/به میزبانی وز یر آموزش و پرورش؛ نشست وبیناری ساالنه ستاد همکار یهای حوزه و آموزش و پرورش برگزار می شود
https://www.ghatreh.com/news/nn56638563
خبرگزاری حوزه/به میزبانی وز یر آموزش و پرورش؛
نشست وبیناری ساالنه ستاد همکار یهای حوزه و آموزش و پرورش برگزار می شود
https://www.hawzahnews.com/news/935027

چندرسانه حوزه/پخش زنده نشست مشترک مدیر حوزههای علمیه و وز یر آموزش و پرورش
https://www.hawzahnews.com/news/935162

با خبران /توسط نایب رئیس کمیته همکار یهای شهر تهران رونمایی از کتاب آشنایی با رشته علوم و معارف اسالمی
https://b2n.ir/525774
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پایگاه خبری مخبر/توسط نایب رئیس کمیته همکار یهای شهر تهران رونمایی از کتاب آشنایی با رشته علوم و معارف اسالمی
https://www.pgolf.ir/Home/ShowNewsInfo/18368913

خبرگزاری حوزه/توسط نایب رئیس کمیته همکار یهای شهر تهران رونمایی از کتاب آشنایی با رشته علوم و معارف اسالمی
https://www.hawzahnews.com/news/935044

پرتال وزارت خانه /توسط نایب رئیس کمیته همکار یهای شهر تهران رونمایی از کتاب آشنایی با رشته علوم و معارف اسالمی
https://www.medu.ir/fa/news/item/1399301

خبرفارسی /توسط نایب رئیس کمیته همکار یهای شهر تهران رونمایی از کتاب آشنایی با رشته علوم و معارف اسالمی
https://khabarfarsi.com/u/97098637

نیوز پارسی /توسط نایب رئیس کمیته همکار یهای شهر تهران رونمایی از کتاب آشنایی با رشته علوم و معارف اسالمی
https://newsparsi.com/1393474
پایگاه اطالع رسانی علوم و معارف اسالمی /توسط نایب رئیس کمیته همکار یهای شهر تهران:
رونمایی از کتاب آشنایی با رشته علوم و معارف اسالمی
https://b2n.ir/714127

خبرگزاری ایسنا/رئیس کمیته همکاریهای استان آذربایجان شرقی :آموزش و سواد ،ز یربنا توسعه هر مملکت است
https://www.isna.ir/news/99093022814

پرتال وزارت خانه/رئیس کمیته همکاریهای استان آذربایجان شرقی :آموزش و سواد ،ز یربنا توسعه هر مملکت است
https://medu.ir/fa/news/item/1377845

خبر فارسی/رئیس کمیته همکاریهای استان آذربایجان شرقی :آموزش و سواد ،ز یربنا توسعه هر مملکت است
https://khabarfarsi.com/u/96826804
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پرتال وزارت خانه/مشاور عالی وز یر :از ظرفیت های بین المللی حوزه و آموزش و پرورش بهره خواهیم برد
https://www.medu.ir/fa/news/item/1391227

خبرگزاری پانا /مشاورعالی وز یر :از ظرفیت های بین المللی حوزه و آموزش و پرورش بهره خواهیم برد
http://www.pana.ir/news/1150350

تی نیوز /مشاور عالی وز یر :از ظرفیت های بین المللی حوزه و آموزش و پرورش بهره خواهیم برد
http://tnews.ir/news/19eb184267557.html

خبرگزاری بین المللی قرآن /مشاور عالی وز یر :از ظرفیت های بین المللی حوزه و آموزش و پرورش بهره خواهیم برد
https://iqna.ir/fa/news/3943764

قطره /مشاور عالی وز یر :از ظرفیت های بین المللی حوزه و آموزش و پرورش بهره خواهیم برد
https://www.ghatreh.com/news/nn56653684

خبر فارسی/مشاور عالی وز یر :از ظرفیت های بین المللی حوزه و آموزش و پرورش بهره خواهیم برد
https://khabarfarsi.com/u/97192077

پرتال وزارت خانه/پویش “نسل سلیمانی” هم زمان با ایام شهادت سردار دلها
https://www.medu.ir/fa/news/item/1392495

خبرگزاری برنا/پویش “نسل سلیمانی” هم زمان با ایام شهادت سردار دلها
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1114310

خبر فارسی/پویش “نسل سلیمانی” هم زمان با ایام شهادت سردار دلها
https://khabarfarsi.com/u/97472646
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خبرگزاری ایکنا/مشاورعالی وز یرودبیرستاد همکار یها رایحه خوش حرکت انقالبی از نهضت سوادآموز ی استشمام می شود
https://qom.iqna.ir/fa/news/3943217

خبرگزاری پانا/مشاورعالی وز یرودبیرستاد همکار یها رایحه خوش حرکت انقالبی از نهضت سوادآموز ی استشمام می شود
http://www.pana.ir/news/1149498

غدیر نیوز/مشاورعالی وز یرودبیرستاد همکار یها رایحه خوش حرکت انقالبی از نهضت سوادآموز ی استشمام می شود
https://www.ghadirinews.ir/news/paper/page/?id=1399a21725

تی نیوز/مشاور عالی وز یر و دبیرستاد همکار یها رایحه خوش حرکت انقالبی از نهضت سوادآموز ی استشمام می شود
http://tnews.ir/news/93ab184035947.html?refc=4

شیعه شفقنا/مشاور عالی وز یر و دبیرستاد همکار یها رایحه خوش حرکت انقالبی از نهضت سوادآموز ی استشمام می شود
https://shia.shafaqna.com/FA/AL/2975901

خبر پو  /مشاور عالی وز یر و دبیرستاد همکار یها رایحه خوش حرکت انقالبی از نهضت سوادآموز ی استشمام می شود
https://b2n.ir/072126

ایرنا/معاون پژوهش وبرنامه ر یزی ستاد همکار یها :استان فارس پیشتاز در تاسیس و کیفیت بخشی به مدارس طرح امین
https://www.irna.ir/news/84161862
پرتال آموزش و پرورش استان/معاون پژوهش وبرنامه ر یزی ستاد همکار یها :
استان فارس پیشتاز در تاسیس و کیفیت بخشی به مدارس طرح امین
https://medu.ir/fa/news/item/1387761

حوزه نیوز/معاون پژوهش وبرنامه ر یزی ستاد همکار یها استان فارس پیشتاز در تاسیس و کیفیت بخشی به مدارس طرح امین
https://www.hawzahnews.com/news/935036
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مخبر نیوز/معاون پژوهش وبرنامه ر یزی ستاد همکار یها استان فارس پیشتاز در تاسیس و کیفیت بخشی به مدارس طرح امین
https://www.pgolf.ir/Home/ShowNewsInfo/18485073

خبربان/معاون پژوهش وبرنامه ر یزی ستاد همکار یها استان فارس پیشتاز در تاسیس و کیفیت بخشی به مدارس طرح امین
https://khabarban.com/a/30459186

پرتال وزارت خانه/چادرت را بتکان روز ی ما را بفرست  ..در محضر مادر پهلو شکسته
https://www.medu.ir/fa/news/item/1391049

پایگاه خبری تحلیلی مخبر/چادرت را بتکان روز ی ما را بفرست  ..در محضر مادر پهلو شکسته
https://www.pgolf.ir/Home/ShowNewsInfo/18406512

خبرگزاری ایکنا/چادرت را بتکان روز ی ما را بفرست  ..در محضر مادر پهلو شکسته
https://iqna.ir/fa/news/3943868

قطره /چادرت را بتکان روز ی ما را بفرست  ..در محضر مادر پهلو شکسته
https://www.ghatreh.com/news/nn56660042

خبر فارسی /چادرت را بتکان روز ی ما را بفرست  ..در محضر مادر پهلو شکسته
https://khabarfarsi.com/u/97209141

خبرگزاری شبستان/نگاهی به آثار و تالیفات علمی ،سیاسی ،فرهنگی و آموزشی آیت اهلل مصباح یزدی
http://www.shabestan.ir/detail/News/1012261

خبرگزاری صداو سیما/نگاهی به آثار و تالیفات علمی ،سیاسی ،فرهنگی و آموزشی آیت اهلل مصباح یزدی
https://www.iribnews.ir/fa/news/2975766
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پرتال وزارت خانه/نگاهی به آثار و تالیفات علمی ،سیاسی ،فرهنگی و آموزشی آیت اهلل مصباح یزدی
https://www.medu.ir/fa/news/item/1400541

خبرگزاری ایکنا/نگاهی به آثار و تالیفات علمی ،سیاسی ،فرهنگی و آموزشی آیت اهلل مصباح یزدی
https://iqna.ir/fa/news/3944973

خبرگزاری ایبنا/نگاهی به آثار و تالیفات علمی ،سیاسی ،فرهنگی و آموزشی آیت اهلل مصباح یزدی
http://www.ibna.ir/fa/report/300718

خبرگزاری شبستان /حجت االسالم و المسلمین ناصر رفیعی :آموزش و پرورش فرهنگ فاطمی را نشر دهد
http://shabestan.ir/detail/News/877278

حوزه علمیه مروی/حجت االسالم و المسلمین ناصر رفیعی :آموزش و پرورش فرهنگ فاطمی را نشر دهد
http://www.howzehmarvi.ir/5692741-2/

حوزه نیوز/حجت االسالم و المسلمین ناصر رفیعی :آموزش و پرورش فرهنگ فاطمی را نشر دهد
https://www.hawzahnews.com/news/935587

خبر پو/حجت االسالم و المسلمین ناصر رفیعی :آموزش و پرورش فرهنگ فاطمی را نشر دهد
https://b2n.ir/970211

مخبر نیوز/حجت االسالم و المسلمین ناصر رفیعی :آموزش و پرورش فرهنگ فاطمی را نشر دهد
https://www.pgolf.ir/Home/ShowNewsInfo/18422542

خبر فارسی/حجت االسالم و المسلمین ناصر رفیعی :آموزش و پرورش فرهنگ فاطمی را نشر دهد
https://khabarfarsi.com/u/97246854
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حوزه نیوز/طی دو روز؛ کارگروه های تخصصی دبیرخانه ستاد همکار یها به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد
https://www.hawzahnews.com/news/934384

خبر فارسی/طی دو روز؛ کارگروه های تخصصی دبیرخانه ستاد همکار یها به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد
https://khabarfarsi.com/u/96966235

پرتال وزارت خانه/طی دو روز؛ کارگروه های تخصصی دبیرخانه ستاد همکار یها به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد
https://www.medu.ir/fa/news/item/1388017

شبستان/شاخص های بصیرت فاطمی در دفاع از والیت مطلقه
http://www.shabestan.ir/detail/News/1015693

شهر خبر/شاخص های بصیرت فاطمی در دفاع از والیت مطلقه
https://www.shahrekhabar.com/news/161065806026821

خبر فارسی/شاخص های بصیرت فاطمی در دفاع از والیت مطلقه
https://khabarfarsi.com/u/98019094
خبرگزاری حوزه/برکات یک سخنرانی تلویزیونی؛
هفت راهبرد بصیرت افزا در قالب طرح  29پرسش و پاسخ از بیانات ولی امر مسلمین
https://www.hawzahnews.com/news/938543
پرتال وزارت خانه /برکات یک سخنرانی تلویزیونی؛
هفت راهبرد بصیرت افزا در قالب طرح  29پرسش و پاسخ از بیانات ولی امر مسلمین
https://www.medu.ir/fa/news/item/1409568
خبر فارسی /برکات یک سخنرانی تلویزیونی؛
هفت راهبرد بصیرت افزا در قالب طرح  29پرسش و پاسخ از بیانات ولی امر مسلمین
https://khabarfarsi.com/u/97864952
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پرتال وزارت خانه /معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه و عضو ستاد همکار یها تشر یح کرد؛

ّ
چهارهزارمبلغ طرح امین درفضای مجاز ی فعالیت تبلیغی خود را ادامه میدهند

https://www.medu.ir/fa/news/item/1411373
شفقنا /معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه و عضو ستاد همکار یها تشر یح کرد؛

ّ
چهارهزارمبلغ طرح امین درفضای مجاز ی فعالیت تبلیغی خود را ادامه میدهند

https://fa.shafaqna.com/news/1078461/
خبرگزاری پانا/معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه و عضو ستاد همکاریها:
مسئوالن یزد اجرای کامل طرح مدارس امین در دارالعباده را حمایت کنند
http://www.pana.ir/news/1133892
یزد فردا /معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه و عضو ستاد همکاریها:
مسئوالن یزد اجرای کامل طرح مدارس امین در دارالعباده را حمایت کنند
http://yazdfarda.ir/news/af/161286
خبر فارسی/معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه و عضو ستاد همکاریها:
مسئوالن یزد اجرای کامل طرح مدارس امین در دارالعباده را حمایت کنند
https://khabarfarsi.com/u/94511383
اقطاع نیوز /معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه و عضو ستاد همکاریها:
مسئوالن یزد اجرای کامل طرح مدارس امین در دارالعباده را حمایت کنند
https://b2n.ir/964722
خبرگزاری مهر /معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه و عضو ستاد همکاریها:
مسئوالن یزد اجرای کامل طرح مدارس امین در دارالعباده را حمایت کنند
https://www.mehrnews.com/news/5055324

پرتال وزارت خانه/قابل توجه طالب سربازمعلم ؛ آغاز دوره آموزشی طالب سربازمعلم از  03دی به صورت مجازی
https://www.medu.ir/fa/news/item/1414730

خبرگزاری ایکنا/قابل توجه طالب سربازمعلم ؛ آغاز دوره آموزشی طالب سربازمعلم از  03دی به صورت مجازی
https://iqna.ir/fa/news/3948449
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خبر فارسی /قابل توجه طالب سربازمعلم ؛ آغاز دوره آموزشی طالب سربازمعلم از  03دی به صورت مجازی
https://khabarfarsi.com/u/98144746

مخبر نیوز/قابل توجه طالب سربازمعلم ؛ آغاز دوره آموزشی طالب سربازمعلم از  03دی به صورت مجازی
https://www.pgolf.ir/socialnetwork/showpost/3669586

غدیرنیوز/قابل توجه طالب سربازمعلم ؛ آغاز دوره آموزشی طالب سربازمعلم از  03دی به صورت مجازی
https://www.ghadirinews.ir/news/paper/page/?id=1399a124956

شفقنا /قابل توجه طالب سربازمعلم ؛ آغاز دوره آموزشی طالب سربازمعلم از  03دی به صورت مجازی
https://fa.shafaqna.com/news/1083352/

قطره/قابل توجه طالب سربازمعلم ؛ آغاز دوره آموزشی طالب سربازمعلم از  03دی به صورت مجازی
https://www.ghatreh.com/news/nn57017946

خبرگزاری حوزه/قابل توجه طالب سربازمعلم ؛ آغاز دوره آموزشی طالب سربازمعلم از  03دی به صورت مجازی
https://www.hawzahnews.com/news/939594

مخبر نیوز /نماینده ولی فقیه در آذربایجانغربی:حضور روحانیون در مدارس تاثیر مستقیم در تربیت دینی دانش آموزان دارد
https://www.pgolf.ir/Home/ShowNewsInfo/18580969
خبرگزاری حوزه/نماینده ولی فقیه در آذربایجانغربی:
حضور روحانیون در مدارس تاثیر مستقیم در تربیت دینی دانش آموزان دارد
https://www.hawzahnews.com/news/937499
خبرگزاری مهر /نماینده ولی فقیه در آذربایجانغربی:
حضور روحانیون در مدارس تاثیر مستقیم در تربیت دینی دانش آموزان دارد
https://www.mehrnews.com/news/3856585
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قطره/نماینده ولی فقیه در آذربایجانغربی:حضور روحانیون در مدارس تاثیر مستقیم در تربیت دینی دانش آموزان دارد
https://www.ghatreh.com/news/nn56805571

شبستان /مدیر مرکز تربیت مبلغ معلم :تأسیس مرکز تربیت معلم حوزه گامی در جهت همکار ی حوزه و آموزش و پرورش است
http://shabestan.ir/detail/News/1009947

خبربان/مدیر مرکز تربیت مبلغ معلم :تأسیس مرکز تربیت معلم حوزه گامی در جهت همکار ی حوزه و آموزش و پرورش است
https://b2n.ir/594335

شفقنا/مدیر حوزه علمیه استان بوشهر :استقبال آموزش و پرورش از طرح امین ،وظیفه حوزه را سنگین تر کرده است
https://fa.shafaqna.com/news/1074657/

مخبر نیوز/مدیر حوزه علمیه استان بوشهر :استقبال آموزش و پرورش از طرح امین ،وظیفه حوزه را سنگین تر کرده است
https://www.pgolf.ir/Home/ShowNewsInfo/18553243

حوزه نیوز/مدیر حوزه علمیه استان بوشهر :استقبال آموزش و پرورش از طرح امین ،وظیفه حوزه را سنگین تر کرده است
https://www.hawzahnews.com/news/937220

مباشرین/مدیر حوزه علمیه استان بوشهر :استقبال آموزش و پرورش از طرح امین ،وظیفه حوزه را سنگین تر کرده است
http://mobasherin.ir/shownews.aspx?id=64061
باشگاه خبرنگاران جوان /نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان:
آموزش و پرورش در اجرای طرح های مشترک با حوزه علمیه موفق عمل کرده است
https://www.yjc.ir/fa/news/7634224
پرتال وزارت خانه/نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان:
آموزش و پرورش در اجرای طرح های مشترک با حوزه علمیه موفق عمل کرده است
https://medu.ir/fa/news/item/1414352
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خبربان/نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان:
آموزش و پرورش در اجرای طرح های مشترک با حوزه علمیه موفق عمل کرده است
https://khabarban.com/a/30722569
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