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 برنامه دارد یهعلم یهاحوزه یتاز ظرف یریگبهره یآموزش و پرورش:آموزش و پرورش برا یروز /پرتال وزارتخانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/1421299 

 
 برنامه دارد یهعلم یهاحوزه یتاز ظرف یریگهبهر یآموزش و پرورش:آموزش و پرورش برا یروز / حوزه نیوز

https://www.hawzahnews.com/news/941414 

 
 برنامه دارد یهعلم یهاحوزه یتاز ظرف یریگبهره یآموزش و پرورش:آموزش و پرورش برا یروز /ایران استخدام

yun.ir/4tv916 

 
 برنامه دارد یهعلم یهاحوزه یتاز ظرف یریگبهره یآموزش و پرورش:آموزش و پرورش برا یروز / حوزه نت

https://hawzah.net/fa/News/View/112768 

 
 برنامه دارد یهعلم یهاحوزه یتاز ظرف یریگبهره یرورش:آموزش و پرورش براآموزش و پ یروز  /قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn57207367 

  ؛استان اصفهان یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ خبرگزاری مهر
 است یلبد یدر مدارس ب یتیو ترب یشامور پرور یبرا یزهحضور طالب جوان و بانگ

https://www.mehrnews.com/news/5133985 

  ؛استان اصفهان یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ خبرفارسی
 است یلبد یدر مدارس ب یتیو ترب یامور پرورش یبرا یزهحضور طالب جوان و بانگ

https://khabarfarsi.com/u/98670965 

 ؛استان اصفهان یهایهمکار  یتهکم یسرئ/خبرگزاری فارس

 است یلبد یدر مدارس ب یتیو ترب یامور پرورش یبرا یزهحضور طالب جوان و بانگ

https://www.farsnews.ir/isfahan/news/13991110000566 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1421299
https://www.hawzahnews.com/news/941414
https://yun.ir/4tv916
https://hawzah.net/fa/News/View/112768
https://www.ghatreh.com/news/nn57207367
https://www.mehrnews.com/news/5133985
https://khabarfarsi.com/u/98670965
https://www.farsnews.ir/isfahan/news/13991110000566
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 ؛استان اصفهان یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ خبربان
 است یلبد یدر مدارس ب یتیو ترب یامور پرورش یبرا یزهحضور طالب جوان و بانگ 

https://khabarban.com/a/30839901 

  ؛استان اصفهان یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ حوزه نیوز
 است یلبد یدر مدارس ب یتیو ترب یامور پرورش یبرا یزهحضور طالب جوان و بانگ

https://www.hawzahnews.com/news/941412 

  ؛صفهاناستان ا یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ میز نیوز
 است یلبد یدر مدارس ب یتیو ترب یامور پرورش یبرا یزهحضور طالب جوان و بانگ

https://mirnews.ir/KhabarOstans/Details/87984 
  ؛استان اصفهان یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ تی نیوز

 است یلبد یدر مدارس ب یتیو ترب یامور پرورش یبرا زهیحضور طالب جوان و بانگ
http://tnews.ir/news/4233201617115.html?refc=3 

  ؛استان اصفهان یهایهمکار  یتهکم یسرئ/اقطاع نیوز
 است یلبد یدر مدارس ب تییو ترب یامور پرورش یبرا یزهحضور طالب جوان و بانگ

https://news.aqtanews.ir/?p=772122 
  ؛استان اصفهان یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ نیوزین

 است یلبد یدر مدارس ب یتیو ترب یامور پرورش یبرا یزهحضور طالب جوان و بانگ
https://newsin.ir/fa/content/20385458 

 
 باشد یو معرفت یبر نگاه علم یعالمانه و مبتن یدبا یتی: ورود حوزه در مسائل تربیاهلل اعراف یتآ/شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/1098520/ 

 
 باشد یو معرفت یبر نگاه علم یعالمانه و مبتن یدبا یتی: ورود حوزه در مسائل تربیاهلل اعراف یتآ/غدیرنیوز

https://www.ghadirinews.ir/news/paper/page/?id=1399b113751 

 
 باشد یو معرفت یبر نگاه علم یعالمانه و مبتن یدبا یتی: ورود حوزه در مسائل تربیعرافاهلل ا یتآ/حوزه نیوز

https://www.hawzahnews.com/news/944392 

 
 باشد یو معرفت یبر نگاه علم یعالمانه و مبتن یدبا یتی: ورود حوزه در مسائل تربیاهلل اعراف یتآ/خبرگزاری میزان 

https://www.mizanonline.com/fa/news/702145 

https://khabarban.com/a/30839901
https://www.hawzahnews.com/news/941412
https://mirnews.ir/KhabarOstans/Details/87984
http://tnews.ir/news/4233201617115.html?refc=3
https://news.aqtanews.ir/?p=772122
https://newsin.ir/fa/content/20385458
https://fa.shafaqna.com/news/1098520/
https://www.ghadirinews.ir/news/paper/page/?id=1399b113751
https://www.hawzahnews.com/news/944392
https://www.mizanonline.com/fa/news/702145
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 باشد یو معرفت یبر نگاه علم یعالمانه و مبتن یدبا یتی: ورود حوزه در مسائل تربیاهلل اعراف یتآ/دیتا نیوز

https://datanews.ir/fa/news/634009 

 
 باشد یو معرفت یبر نگاه علم یعالمانه و مبتن یدبا یتی: ورود حوزه در مسائل تربیاهلل اعراف یتآ/تی نیوز

http://tnews.ir/site/b306187692005.html 

 
 باشد یو معرفت یبر نگاه علم یعالمانه و مبتن یدبا یتی: ورود حوزه در مسائل تربیاهلل اعراف یتآ/خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/99419121 

 
 باشد یو معرفت یبر نگاه علم یو مبتن عالمانه یدبا یتی: ورود حوزه در مسائل تربیاهلل اعراف یتآ/قطره 

https://www.ghatreh.com/news/nn57471898 

 
 باشد یو معرفت یبر نگاه علم یعالمانه و مبتن یدبا یتی: ورود حوزه در مسائل تربیاهلل اعراف یتآ/ایکنا

https://iqna.ir/fa/news/3954138 

 
 باشد یو معرفت یبر نگاه علم یعالمانه و مبتن یدبا یتی: ورود حوزه در مسائل تربیاهلل اعراف یتآ/ خبربان

https://khabarban.com/a/31019363 

 
 باشد یو معرفت یبر نگاه علم یعالمانه و مبتن یدبا یتی: ورود حوزه در مسائل تربیاهلل اعراف یتآ/ ب فرهنگیشورای عالی انقال

https://sccr.ir/News/16324/1/ 

 
 باشد یو معرفت یگاه علمبر ن یعالمانه و مبتن یدبا یتی: ورود حوزه در مسائل تربیاهلل اعراف یتآ /شهر خبر

https://www.shahrekhabar.com/news/161338416075086 

 آموزش و پرورش؛  یرمعاون وز  /سازمان پژوهش و برنامه ریزی
 هستند ینظام اسالم یتمدن یآموزش و پرورش، نرم افزارها یاسناد باالدست

http://oerp.ir/news/12405 

https://datanews.ir/fa/news/634009
http://tnews.ir/site/b306187692005.html
https://khabarfarsi.com/u/99419121
https://www.ghatreh.com/news/nn57471898
https://iqna.ir/fa/news/3954138
https://khabarban.com/a/31019363
https://sccr.ir/News/16324/1/
https://www.shahrekhabar.com/news/161338416075086
http://oerp.ir/news/12405


 9911ماه  بهمنا هفهرست اخبار ستاد در رسانه

5 
 

 آموزش و پرورش؛  یرمعاون وز  /شورای عالی انقالب فرهنگی
 هستند ینظام اسالم یتمدن یآموزش و پرورش، نرم افزارها یاسناد باالدست

https://www.sccr.ir/News/16334/1 

 آموزش و پرورش؛  یرمعاون وز  /خبرگزاری پانا
 هستند ینظام اسالم یتمدن یآموزش و پرورش، نرم افزارها یاسناد باالدست

http://pana.ir/news/1163862 

 آموزش و پرورش؛  یرمعاون وز  /خبر فارسی
 هستند ینظام اسالم یتمدن یآموزش و پرورش، نرم افزارها یاسناد باالدست

https://khabarfarsi.com/u/99446386 

 
 یمحوزه و آموزش و پرورش هست یانم یاز چهل محور همکار  یشهم اکنون شاهد ب یر؛وز  یمشاورعال /پانا

http://pana.ir/news/1163857 

 
 یمحوزه و آموزش و پرورش هست یانم یاز چهل محور همکار  یشهم اکنون شاهد ب یر؛وز  یمشاورعال/ایرنا

https://www.irna.ir/news/84232700 

 
 یمحوزه و آموزش و پرورش هست یانم یاز چهل محور همکار  یشون شاهد بهم اکن یر؛وز  یمشاورعال/ تسنیم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/11/27/2453589 

 
 یمحوزه و آموزش و پرورش هست یانم یمکار از چهل محور ه یشهم اکنون شاهد ب یر؛وز  یمشاورعال/خبرگزاری صدا و سیما

https://www.iribnews.ir/fa/news/3022252 

 
 یمحوزه و آموزش و پرورش هست یانم یاز چهل محور همکار  یشهم اکنون شاهد ب یر؛وز  یمشاورعال/انتخاب

https://www.entekhab.ir/fa/news/602641 

 
 یمحوزه و آموزش و پرورش هست یانم یاز چهل محور همکار  یشهم اکنون شاهد ب یر؛وز  یمشاورعال/مدیریت آموزش

https://www.olms.ir/news21756 

https://www.sccr.ir/News/16334/1
http://pana.ir/news/1163862
https://khabarfarsi.com/u/99446386
http://pana.ir/news/1163857
https://www.irna.ir/news/84232700
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/11/27/2453589
https://www.iribnews.ir/fa/news/3022252
https://www.entekhab.ir/fa/news/602641
https://www.olms.ir/news21756


 9911ماه  بهمنا هفهرست اخبار ستاد در رسانه

6 
 

 
 یمحوزه و آموزش و پرورش هست یانم یاز چهل محور همکار  یشهم اکنون شاهد ب یر؛وز  یمشاورعال/بهار نیوز

https://www.baharnews.ir/news/257215 

 
 یمش و پرورش هستحوزه و آموز یانم یاز چهل محور همکار  یشهم اکنون شاهد ب یر؛وز  یمشاورعال/صدای حوزه

http://v-o-h.ir/social/3145 

 
 یمحوزه و آموزش و پرورش هست یانم یاز چهل محور همکار  یشهم اکنون شاهد ب یر؛وز  یمشاورعال/دیدار نیوز

https://www.didarnews.ir/fa/news/82343 

 
 یمحوزه و آموزش و پرورش هست یانم یاز چهل محور همکار  یشهم اکنون شاهد ب یر؛وز  یمشاورعال/تدبیر و امید

http://tadbirvaomid.ir/fa/news/315739 

 
 یمحوزه و آموزش و پرورش هست یانم یاز چهل محور همکار  یشهم اکنون شاهد ب یر؛وز  یمشاورعال/ تدبیر

https://www.tadbirkhabar.com/news/348750 

 
 یمحوزه و آموزش و پرورش هست یانم یاز چهل محور همکار  یشهم اکنون شاهد ب یر؛وز  یمشاورعال/خبر تیوب

https://khabartube.com/Accident/915954 

 
 یمحوزه و آموزش و پرورش هست یانم یاز چهل محور همکار  یشهم اکنون شاهد ب یر؛وز  یمشاورعال/پایگاه خبری صدای ایران

https://sedayiran.com/fa/news/259934 

 
 یمحوزه و آموزش و پرورش هست یانم یاز چهل محور همکار  یشهم اکنون شاهد ب یر؛وز  یمشاورعال/تاریخ ما

https://tarikhema.org/news/33930 

 
 یمحوزه و آموزش و پرورش هست یانم یچهل محور همکار  از یشهم اکنون شاهد ب یر؛وز  یمشاورعال/باالترین 

https://www.balatarin.com/permlink/2021/2/18/5512197 

https://www.baharnews.ir/news/257215
http://v-o-h.ir/social/3145
https://www.didarnews.ir/fa/news/82343
http://tadbirvaomid.ir/fa/news/315739
https://www.tadbirkhabar.com/news/348750
https://khabartube.com/Accident/915954
https://sedayiran.com/fa/news/259934
https://tarikhema.org/news/33930
https://www.balatarin.com/permlink/2021/2/18/5512197
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 یمرورش هستحوزه و آموزش و پ یانم یاز چهل محور همکار  یشهم اکنون شاهد ب یر؛وز  یمشاورعال/شعار سال

https://shoaresal.ir/fa/news/328140 

 
 یمحوزه و آموزش و پرورش هست یانم یاز چهل محور همکار  یشهم اکنون شاهد ب یر؛وز  یمشاورعال/خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/99509427 

 
 یمحوزه و آموزش و پرورش هست یانم یاز چهل محور همکار  یشهم اکنون شاهد ب یر؛وز  یمشاورعال/خبر فوری

https://www.khabarfoori.com/detail/2497790 

 
 یمحوزه و آموزش و پرورش هست یانم یاز چهل محور همکار  یششاهد بهم اکنون  یر؛وز  یمشاورعال/قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn57512275 

 
 یمحوزه و آموزش و پرورش هست یانم یاز چهل محور همکار  یشهم اکنون شاهد ب یر؛وز  یمشاورعال/میزنیوز

https://mirnews.ir/KhabarSocials/Details/38212 

 
 یمحوزه و آموزش و پرورش هست یانم یاز چهل محور همکار  یشهم اکنون شاهد ب یر؛وز  یمشاورعال/پرتال وزارت

https://www.medu.ir/fa/news/item/1424289 

 
 یمحوزه و آموزش و پرورش هست یانم یر از چهل محور همکا یشهم اکنون شاهد ب یر؛وز  یمشاورعال/پاناخبرگزاری 

http://pana.ir/news/1164214 

 
 یمحوزه و آموزش و پرورش هست یانم یاز چهل محور همکار  یشهم اکنون شاهد ب یر؛وز  یمشاورعال/و تجارتپول 

https://poolvatejarat.com/?p=4067 

 
 یمحوزه و آموزش و پرورش هست یانم یاز چهل محور همکار  یشهم اکنون شاهد ب یر؛وز  یمشاورعال /لناای

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1040173 

https://shoaresal.ir/fa/news/328140
https://khabarfarsi.com/u/99509427
https://www.khabarfoori.com/detail/2497790
https://www.ghatreh.com/news/nn57512275
https://mirnews.ir/KhabarSocials/Details/38212
https://www.medu.ir/fa/news/item/1424289
http://pana.ir/news/1164214
https://poolvatejarat.com/?p=4067
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1040173
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 باشد یلیو مقدس اردب یهمچون عالمه حل   هایییتشخص یدآموزش و پرورش با ی:خروجیاکبر  یحاج عل/شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/1094342/ 

 
 باشد یلیو مقدس اردب یهمچون عالمه حل   هایییتشخص یدآموزش و پرورش با ی:خروجیاکبر  یحاج عل/وزارتپرتال 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1429869 

 
 باشد یلیو مقدس اردب یهمچون عالمه حل   هایییتشخص یدآموزش و پرورش با ی:خروجیاکبر  یحاج عل/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/99077154 

 
 باشد یلیو مقدس اردب یهمچون عالمه حل   هایییتشخص یدآموزش و پرورش با ی:خروجیاکبر  یحاج عل/پانا

http://www.pana.ir/news/1161238 

 
 و اعمال ماه رجب یلفضا یرامونپ یزسار ماه رجب / همه چ یه! در سایون؟الرجب ینا/ وزارتپرتال 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1437407 

 
 قرآن یدگاهاز د یرانا یانقالب اسالم یژگیو 9۱ ی؛استاد قرائت یادداشت/نیوزبرخط 

https://www.barkhat.news/art/161270184120 

 
 قرآن یدگاهاز د یرانا یانقالب اسالم یژگیو 9۱ ی؛استاد قرائت یادداشت/وزارت خانهپرتال 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1431601 

 
 قرآن یدگاهاز د یرانا یانقالب اسالم یژگیو 9۱ ی؛استاد قرائت یادداشتبر /ایسنا

https://www.isna.ir/news/99111914459 

 
 گفت یکتبر  یبدیرا به دانش آموز م یبازساخت یو پزشک یادیبن یسلول ها یادالمپ یکسب مدال طال یاهلل اعراف یتآ/وزارتپرتال 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1423493 

https://fa.shafaqna.com/news/1094342/
https://www.medu.ir/fa/news/item/1429869
https://khabarfarsi.com/u/99077154
http://www.pana.ir/news/1161238
https://www.medu.ir/fa/news/item/1437407
https://www.barkhat.news/art/161270184120
https://www.medu.ir/fa/news/item/1431601
https://www.isna.ir/news/99111914459
https://www.medu.ir/fa/news/item/1423493
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 گفت یکتبر  یبدیرا به دانش آموز م یبازساخت یو پزشک یادیبن یسلول ها یادالمپ یکسب مدال طال یاهلل اعراف یتآ/مجازی میبدشبکه 

http://meybodema.ir/?p=75347 

 
 گفت یکتبر  یبدیرا به دانش آموز م یبازساخت یو پزشک یادیبن یسلول ها یادالمپ یکسب مدال طال یاهلل اعراف یتآ/نیوزیزدی 

https://www.yazdinews.ir/212508 

 
 مدارس لرستان برگزارشد ینطرح ام یونو روحان یرانمد یکارگاه توانمند ساز  :لرستان یهایهمکار  یتهبه همت کم/وزارتپرتال 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1424287 

 
 مدارس لرستان برگزارشد ینطرح ام یونو روحان یرانمد یکارگاه توانمند ساز  :لرستان یهایهمکار  یتهبه همت کم/نیوزحوزه 

https://www.hawzahnews.com/news/942068 

 
 مدارس لرستان برگزارشد ینطرح ام یونو روحان یرانمد یکارگاه توانمند ساز  :لرستان یهایهمکار  یتهبه همت کم/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/98865722 

 زگان: در استان هرم یهفق یول یندهبا نما یدارآموزش و پرورش در د یروز /پانا
 گام دوم است ی یانیهب یینآموزش و پرورش نقطه عطف تب

http://www.pana.ir/news/1162608 

 در استان هرمزگان: یهفق یول یندهبا نما یدارآموزش و پرورش در د یروز /ایرنا
 گام دوم است ی یانیهب یینآموزش و پرورش نقطه عطف تب

https://www.irna.ir/news/84226542 

 در استان هرمزگان:  یهفق یول یندهبا نما یدارآموزش و پرورش در د یروز /ایسنا
 گام دوم است ی یانیهب یینآموزش و پرورش نقطه عطف تب

https://www.isna.ir/news/99112317139 

 در استان هرمزگان:  یهفق یول یندهبا نما یدارآموزش و پرورش در د یروز /صدا و سیماخبرگزاری 
 گام دوم است ی یانیهب یینآموزش و پرورش نقطه عطف تب

https://www.iribnews.ir/fa/news/3015943 
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 یانقالب اسالم یو آسمان یآزاده شده انسان یها یارمغان فجرانقالب انرژ  ینید یتعقالن/وزارت پرتال 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1433273 

 
 یانقالب اسالم یو آسمان یآزاده شده انسان یها یارمغان فجرانقالب انرژ  ینید یتعقالن/فارسخبرگزاری 

https://www.farsnews.ir/news/13981121000536 

 
 یانقالب اسالم یو آسمان یآزاده شده انسان یها یارمغان فجرانقالب انرژ  ینید یتعقالن/ایکنا

https://iqna.ir/fa/news/3953191 

 
 یانقالب اسالم یو آسمان یآزاده شده انسان یها یارمغان فجرانقالب انرژ  ینید یتعقالن/غدیرنیوز

https://www.ghadirinews.ir/news/paper/page/?id=1399b94874 

 
 محروم استان قم یدر روستاها یفجشن تکل 11 یبرگزار  ین؛طرح ام یونبا حضور روحان/ایسنا

https://www.isna.ir/news/99112116328 

 
 محروم استان قم یدر روستاها یفجشن تکل 11 یبرگزار  ین؛طرح ام یونبا حضور روحان/برناخبرگزاری 

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1136911 

 
 محروم استان قم یدر روستاها یفجشن تکل 11 یبرگزار  ین؛طرح ام یونبا حضور روحان/قمتابناک 

http://www.tabnakqom.ir/fa/news/939212 

 
 محروم استان قم یدر روستاها یفجشن تکل 11 یبرگزار  ین؛طرح ام یونبا حضور روحان/فارسخبرگزاری 

https://www.farsnews.ir/qom/news/13991121000071 

 
 محروم استان قم یدر روستاها یفجشن تکل 11 یبرگزار  ین؛طرح ام یونبا حضور روحان/نیوزقم 

http://www.qomnews.ir/fa/news/94656 
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 محروم استان قم یدر روستاها یفجشن تکل 11 یبرگزار  ین؛طرح ام یونبا حضور روحان/42رمایه س

https://sarmaye24.com/l/44700 

 
 محروم استان قم یدر روستاها یفجشن تکل 11 یبرگزار  ین؛طرح ام یونبا حضور روحان/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/99357404 

 
 الزهرا)س( در مدارس استان قم مبلغ جامعه 9۱۱از  یشاستان قم؛ حضور ب یهایهمکار  یتهکم یسرئ یبنا/شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/1090239/ 

 
 الزهرا)س( در مدارس استان قم مبلغ جامعه 9۱۱از  یشاستان قم؛ حضور ب یهایهمکار  یتهکم یسرئ یبنا/42رصد 

https://b2n.ir/e95615 

 
 الزهرا)س( در مدارس استان قم مبلغ جامعه 9۱۱از  یشاستان قم؛ حضور ب یهایهمکار  یتهکم یسرئ یبنا/ شبستان

http://shabestan.ir/detail/News/1021711 

 
 الزهرا)س( در مدارس استان قم مبلغ جامعه 9۱۱از  یشاستان قم؛ حضور ب یهایهمکار  یتهکم یسرئ یبنا/فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/98743193 

 
 شود یبرگزار م« ساله 4۱صعود » یاهلل دهه فجر؛ مسابقه بزرگ کتابخوان یامبه مناسبت ا/وزارت خانهپرتال 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1433269 

 
 شود یبرگزار م« ساله 4۱صعود » یاهلل دهه فجر؛ مسابقه بزرگ کتابخوان یامبه مناسبت ا/نیوزحوزه 

https://www.hawzahnews.com/news/943897 

 
 شود یبرگزار م« ساله 4۱صعود » یاهلل دهه فجر؛ مسابقه بزرگ کتابخوان یامبه مناسبت ا/مهرخبرگزاری 

https://www.mehrnews.com/news/5140461 
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 شود یبرگزار م« ساله 4۱صعود » ی؛ مسابقه بزرگ کتابخواناهلل دهه فجر یامبه مناسبت ا/بالغ

https://www.balagh.ir/content/14037 

 
 شود یبرگزار م« ساله 4۱صعود » یاهلل دهه فجر؛ مسابقه بزرگ کتابخوان یامبه مناسبت ا/ناایک

https://iqna.ir/fa/news/3952888 

 
 شود یبرگزار م« ساله 4۱صعود » یاهلل دهه فجر؛ مسابقه بزرگ کتابخوان یامبه مناسبت ا/مابیان 

http://www.bayanema.ir/news/65134 

 
 است ینید یساز : رسالت آموزش و پرورش تمدنیندر استان قزو یهفق یول یندهنما/نیوزوزه ح

https://www.hawzahnews.com/news/943053 

 
 است ینید یساز : رسالت آموزش و پرورش تمدنیندر استان قزو یهفق یول یندهنما/نیوزبسیج 

https://basijnews.ir/fa/news/9319351 

 
 است ینید یساز : رسالت آموزش و پرورش تمدنیندر استان قزو یهفق یول یندهنما/صدا و سیماخبرگزاری 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3012145 

 
 است ینید یساز : رسالت آموزش و پرورش تمدنیندر استان قزو یهفق یول یندهنما/ایرنا

https://www.irna.ir/news/84220949 

 
 است« مدارس»مهم عرصه جهاد  یاز سنگرها یکیاستان البرز :   یهایهمکار  یتهکم یسرئ/امام جمعه کرجاطالع رسانی پایگاه 

http://emamjomekaraj.ir/?p=32452 

 
 است« مدارس»مهم عرصه جهاد  یاز سنگرها یکیاستان البرز :   اییههمکار  یتهکم یسرئ/رساخبرگزاری 

rasanews.ir/002pJv  
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 است« مدارس»مهم عرصه جهاد  یاز سنگرها یکیاستان البرز :   یهایهمکار  یتهکم یسرئ/قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn57282698 

 
 است« مدارس»مهم عرصه جهاد  یاز سنگرها یکیاستان البرز :   یهایهمکار  یتهکم یسرئ/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/98897773 

 
 است« مدارس»مهم عرصه جهاد  یاز سنگرها یکیاستان البرز :   یهایهمکار  یتهکم یسرئ/فارسخبرگزاری 

https://www.farsnews.ir/alborz/news/13991115000144 

 
 است« مدارس»مهم عرصه جهاد  یاز سنگرها یکیاستان البرز :   یهایهمکار  یتهکم یسرئ /پانا

http://www.pana.ir/news/1160155 
 

 99ماه  بهمنپایگاه اطالع رسانی دبیرخانه ستاد همکاریها/ 
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