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 از عشق به علم بود یناش یمیکشور تصم ی:ابتکار آموزش و پرورش برحفظ چرخه علمیبوشهر  ینیاهلل حس یتآ/وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/1488187 

 
 از عشق به علم بود یناش یمیکشور تصم یش برحفظ چرخه علم:ابتکار آموزش و پروریبوشهر  ینیاهلل حس یتآ/شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/1114924/ 

 

 از عشق به علم بود یناش یمیکشور تصم ی:ابتکار آموزش و پرورش برحفظ چرخه علمیبوشهر  ینیاهلل حس یتآ/رسا

https://rasanews.ir/fa/news/676791 

 

 از عشق به علم بود یناش یمیکشور تصم ی:ابتکار آموزش و پرورش برحفظ چرخه علمیبوشهر  ینیاهلل حس یتآ/قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn57966831 

 
 از عشق به علم بود یناش یمیکشور تصم ی:ابتکار آموزش و پرورش برحفظ چرخه علمیبوشهر  ینیاهلل حس یتآ/حوزه نیوز

https://www.hawzahnews.com/news/949550 

 
 از عشق به علم بود یناش یمیکشور تصم یآموزش و پرورش برحفظ چرخه علم:ابتکار یبوشهر  ینیاهلل حس یتآ/پرتال قم

https://www.medu.ir/fa/news/item/1488133 
 

 علم بود از عشق به یناش یمیکشور تصم ی:ابتکار آموزش و پرورش برحفظ چرخه علمیبوشهر  ینیاهلل حس یتآ /پانا
http://www.pana.ir/news/1171772 

 
 از عشق به علم بود یناش یمیکشور تصم ی:ابتکار آموزش و پرورش برحفظ چرخه علمیبوشهر  ینیاهلل حس یتآ/خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/100725303 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1488187
https://fa.shafaqna.com/news/1114924/
https://rasanews.ir/fa/news/676791
https://www.ghatreh.com/news/nn57966831
https://www.hawzahnews.com/news/949550
https://www.medu.ir/fa/news/item/1488133
http://www.pana.ir/news/1171772
https://khabarfarsi.com/u/100725303
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 انسان است یتآن ترب یوهاست که م ی: معلم باغبانیدر خراسان جنوب یهفق یول یندهنما/خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/news/5154030 

 
 انسان است یتآن ترب یوهاست که م یعلم باغبان: میدر خراسان جنوب یهفق یول یندهنما/خبربان

https://khabarban.com/a/31104670 

 
 انسان است یتآن ترب یوهاست که م ی: معلم باغبانیدر خراسان جنوب یهفق یول یندهنما/ خبرگزاری ایکنا

https://birjand.iqna.ir/fa/news/3955684 

 
 انسان است یتآن ترب یوهاست که م ی: معلم باغبانیدر خراسان جنوب یهفق یول یندهنما/ نیوز پایگاه خبری قدیری

https://www.ghadirinews.ir/news/paper/page/?id=1399c18772 

 
 انسان است یتآن ترب یوهاست که م ی: معلم باغبانیدر خراسان جنوب یهفق یول یندهنما/ پیام خراسان

https://www.khorasan-online.ir/Fa/News/328150 

 
 کشور در گرو داشتن معلمان با نشاط است یندهنسل آ یتترب  :رودان/ رئیس کمیته همکاریهای تانخبرگزاری شبس

http://shabestan.ir/detail/News/1030332 

 
 معلمان با نشاط استکشور در گرو داشتن  یندهنسل آ یتترب  :رودان/رئیس کمیته همکاریهای  خبربان

https://khabarban.com/a/31098704 

 
 کشور در گرو داشتن معلمان با نشاط است یندهنسل آ یتترب  :رودان/رئیس کمیته همکاریهای پرتال آ.پ هرمزگان

https://medu.ir/fa/news/item/1450759 

 
 کشور در گرو داشتن معلمان با نشاط است یندهنسل آ یتترب  :رودان/رئیس کمیته همکاریهای خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/99742060 

https://www.mehrnews.com/news/5154030
https://khabarban.com/a/31104670
https://birjand.iqna.ir/fa/news/3955684
https://www.ghadirinews.ir/news/paper/page/?id=1399c18772
https://www.khorasan-online.ir/Fa/News/328150
http://shabestan.ir/detail/News/1030332
https://khabarban.com/a/31098704
https://medu.ir/fa/news/item/1450759
https://khabarfarsi.com/u/99742060
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 کشور در گرو داشتن معلمان با نشاط است یندهنسل آ یتترب  :ودانر/رئیس کمیته همکاریهای شبکه خبری هرمز

http://www.hormoz.ir/?p=561514 

 

 معرفت دانش آموزان دارد یشدر افزا ییبسزا یردر مدارس تأث یونحضور روحان ها:یستاد همکار  یردب/حوزه نیوز

https://www.hawzahnews.com/news/946037 

 :هایهمکار  یتهدر جمع مسئوالن کم یاهلل شاهچراغ یتآ/خبرگزاری حوزه
 به آموزش و پرورش است تریو جد یقموفق کشور منوط به توجه دق آینده

https://www.hawzahnews.com/news/946043 

 :هایهمکار  یتهدر جمع مسئوالن کم یاهلل شاهچراغ یتآ/پرتال وزارت 

 به آموزش و پرورش است تریو جد یقموفق کشور منوط به توجه دق آینده

https://www.medu.ir/fa/news/item/1459681 

 آموزش و پرورش: یروز  یمشاور عال/ پرتال وزارت
 یدنما یآموزش و پرورش را برطرف م یاز کمبودها یاریحضور طالب در مدارس بس

https://www.medu.ir/fa/news/item/1459633 

 
 است یگانگانتوسط ب یشهاند یددانش آموزان، ص یشهدر اند یکوتاه یجهسمنان:نتمکاریهای /نایب رئیس کمیته هحوزه نیوز

https://www.hawzahnews.com/news/946001 

 :یهعلم یهاحوزه یو امور فرهنگ یغمعاون تبل/ خبرگزاری حوزه
 یمغلفت نکن یمجاز  یاست | از فضا یغتبل یرافرصت ب ینبهتر  یمجاز  یفضا

https://www.hawzahnews.com/news/946000 

 :یهعلم یهاحوزه یو امور فرهنگ یغمعاون تبل/ پایگاه اطالع رسانی معاونت تبلیغ حوزه
 یمغلفت نکن یمجاز  یاز فضااست |  یغتبل یفرصت برا ینبهتر  یمجاز  یفضا

https://b2n.ir/k74785 

 سمنان: یاستاندار  یو اجتماع یتیامن یاسی،معاون س/حوزه نیوز
 یمرا مسلط باش یدبا نسل جد یمنبرها تا ممبرها | فنون ارتباط یاز پا یتو ترب یمتفاوت تعل

https://www.hawzahnews.com/news/946009 

http://www.hormoz.ir/?p=561514
https://www.hawzahnews.com/news/946037
https://www.hawzahnews.com/news/946043
https://www.medu.ir/fa/news/item/1459681
https://www.medu.ir/fa/news/item/1459633
https://www.hawzahnews.com/news/946001
https://www.hawzahnews.com/news/946000
https://b2n.ir/k74785
https://www.hawzahnews.com/news/946009
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 :یهعلم یهاحوزه یو امور فرهنگ یغمعاون تبل/خبربان
 یمغلفت نکن یمجاز  یاست | از فضا یغتبل یفرصت برا ینبهتر  یمجاز  یفضا

https://khabarban.com/a/31164786 

 سمنان:  یاستاندار  یو اجتماع یتیامن یاسی،معاون س/شبستان 
 یمرا مسلط باش یدبا نسل جد یمنبرها تا ممبرها | فنون ارتباط یاز پا یتو ترب یمتفاوت تعل

http://shabestan.ir/detail/News/1032556 

  مشاورعالی وزیر:/عصر ایران
 کنند یم یکشور راه انداز  یهادر استان یمدارس علوم و معارف اسالم یهعلم یحوزه ها

https://www.asriran.com/fa/news/772911 

  مشاورعالی وزیر:/انتخاب
 کنند یم یکشور راه انداز  یهار استاند یمدارس علوم و معارف اسالم یهعلم یحوزه ها

https://www.entekhab.ir/fa/news/604646 

 مشاورعالی وزیر:/خبرفارسی
 کنند یم یکشور راه انداز  یهادر استان یمدارس علوم و معارف اسالم یهعلم یحوزه ها 

https://khabarfarsi.com/u/99976695 

  مشاورعالی وزیر:/ خبرگزاری فارس
 کنند یم یکشور راه انداز  یهادر استان یمدارس علوم و معارف اسالم یهعلم یحوزه ها

https://www.farsnews.ir/semnan/news/13991209001061 

 مشاورعالی وزیر:/خبربان
 کنند یم یکشور راه انداز  یهادر استان یمدارس علوم و معارف اسالم یهعلم یحوزه ها

https://khabarban.com/a/31155608 

  مشاورعالی وزیر:/خبرگزاری ایسنا
 کنند یم یکشور راه انداز  یهادر استان یمدارس علوم و معارف اسالم یهعلم یوزه هاح

https://www.isna.ir/news/99121006571 

 
 کنند یم یداز کشور راه ان یهادر استان یمدارس علوم و معارف اسالم یهعلم یحوزه ها مشاورعالی وزیر:/ایکنا

https://semnan.iqna.ir/fa/news/3956608 

https://khabarban.com/a/31164786
http://shabestan.ir/detail/News/1032556
https://www.asriran.com/fa/news/772911
https://www.entekhab.ir/fa/news/604646
https://khabarfarsi.com/u/99976695
https://www.farsnews.ir/semnan/news/13991209001061
https://khabarban.com/a/31155608
https://www.isna.ir/news/99121006571
https://semnan.iqna.ir/fa/news/3956608
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 کنند یم یکشور راه انداز  یهادر استان یمدارس علوم و معارف اسالم یهعلم یحوزه ها مشاورعالی وزیر:/ صراط نیوز

https://www.seratnews.com/fa/news/547834 

 
 کنند یم یکشور راه انداز  یهادر استان یمدارس علوم و معارف اسالم یهعلم یحوزه ها /مشاورعالی وزیر:ایلنا

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1045247 

 
 کنند یم یکشور راه انداز  یهادر استان یمدارس علوم و معارف اسالم یهعلم یحوزه ها /مشاورعالی وزیر:همشهری آنالین

https://www.hamshahrionline.ir/news/588055 

 
 کنند یم یکشور راه انداز  یهادر استان یمدارس علوم و معارف اسالم یهمعل یحوزه ها /مشاورعالی وزیر: اسکن نیوز

https://scannews.ir/social/7412627 

 
 ندکن یم یکشور راه انداز  یهادر استان یمدارس علوم و معارف اسالم یهعلم یحوزه ها /مشاورعالی وزیر:پیک ایران

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=224091 

 
 یمشناخت حق از باطل هست یبرا ینبیز  یرتبص یازمندن یزددر استان و امام جمعه  یهفق یول یندهنما/خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/news/5156592 

 
 یمشناخت حق از باطل هست یبرا ینبیز  یرتبص یازمندن یزددر استان و امام جمعه  یهفق یول یندهنما/پرسون

https://purson.ir/fa/content/244773 

 
 یمشناخت حق از باطل هست یبرا ینبیز  یرتبص یازمندن یزددر استان و امام جمعه  یهفق یول یندهنما/نیوزین

https://newsin.ir/fa/content/20640320 

 
 یمناخت حق از باطل هستش یبرا ینبیز  یرتبص یازمندن یزددر استان و امام جمعه  یهفق یول یندهنما/خبربان

https://khabarban.com/a/31138797 

https://www.seratnews.com/fa/news/547834
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1045247
https://www.hamshahrionline.ir/news/588055
https://scannews.ir/social/7412627
https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=224091
https://www.mehrnews.com/news/5156592
https://purson.ir/fa/content/244773
https://newsin.ir/fa/content/20640320
https://khabarban.com/a/31138797
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 یمشناخت حق از باطل هست یبرا ینبیز  یرتبص یازمندن یزددر استان و امام جمعه  یهفق یول یندهنما/42رصد 

https://b2n.ir/t29042 

 
 یمشناخت حق از باطل هست یبرا ینبیز  یرتبص یازمندن یزددر استان و امام جمعه  یهفق یول یندهنما/قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn57663773 

 
 استفاده شود یافراد در امور پرورش ینو متعهدتر  ینتر  یناز متد یجانشرقی؛در آذربا یهفق یول یندهنما/پانا

http://www.pana.ir/news/1166882 

 
 استفاده شود یافراد در امور پرورش ینو متعهدتر  ینتر  یناز متد یجانشرقی؛در آذربا یهفق یول یندهنما/ایرنا

https://www.irna.ir/news/84246335 

 
 استفاده شود یافراد در امور پرورش ینو متعهدتر  ینتر  یناز متد یجانشرقی؛در آذربا یهفق یول یندهنما/ایکنا

https://tabriz.iqna.ir/fa/news/3956466 

 
 استفاده شود یافراد در امور پرورش ینو متعهدتر  ینتر  یناز متد یجانشرقی؛در آذربا یهفق یول یندهنما/ر ی نیوزقدی

https://www.ghadirinews.ir/news/paper/page/?id=1399c36410 

 
 استفاده شود یافراد در امور پرورش ینو متعهدتر  ینتر  یناز متد یجانشرقی؛در آذربا یهفق یول هیندنما/خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/news/5157660 

 
 استفاده شود یافراد در امور پرورش ینتعهدتر و م ینتر  یناز متد یجانشرقی؛در آذربا یهفق یول یندهنما/پایگاه خبری عصر تبریز

https://asrtabriz.com/news/124367 

 
 برگزار شد یهاستاد همکار  یتخصص ینشست کار گروه ها ینچهارم یروز  یبا حضور مشاورعال/دانشگاه شهید رجایی

https://b2n.ir/g16974 

https://b2n.ir/t29042
https://www.ghatreh.com/news/nn57663773
http://www.pana.ir/news/1166882
https://www.irna.ir/news/84246335
https://tabriz.iqna.ir/fa/news/3956466
https://www.ghadirinews.ir/news/paper/page/?id=1399c36410
https://www.mehrnews.com/news/5157660
https://asrtabriz.com/news/124367
https://b2n.ir/g16974
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 امام جمعه رشت خبر داد: یدارآموزش و پرورش در د یروز /خبرگزاری حوزه
 در شبکه شاد یو فرهنگ ینید یهزار کانال با محتوا 3۳۳از  یشب یتفعال

https://www.hawzahnews.com/news/947565 

 امام جمعه رشت خبر داد: یدارآموزش و پرورش در د یروز /ایسنا
 در شبکه شاد یو فرهنگ ینید یهزار کانال با محتوا 3۳۳از  یشب یتفعال

https://www.isna.ir/news/99121310348 

 رشت خبر داد:امام جمعه  یدارآموزش و پرورش در د یروز /فارس
 در شبکه شاد یو فرهنگ ینید یهزار کانال با محتوا 3۳۳از  یشب یتفعال

https://www.farsnews.ir/news/13991214000193 

 امام جمعه رشت خبر داد: یدارآموزش و پرورش در د یروز /ایلنا
 در شبکه شاد یو فرهنگ ینید یهزار کانال با محتوا 3۳۳از  یشب یتفعال

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1047178 

 
 شود یلتشک یدها، اتاق فکر اساتکودکان در مهدکودک یتترب یآموزش و پرورش: برا یروز  یدارامام جمعه رشت در د/نیوزحوزه 

https://www.hawzahnews.com/news/947566 

 آموزش و پرورش:  یروز  یدارامام جمعه رشت در د/انتی تحلیلی گیالنسخبر پایگاه 
 شود یلتشک یدها، اتاق فکر اساتکودکان در مهدکودک یتترب یبرا

https://b2n.ir/y63996 

 
 شود یلتشک یدها، اتاق فکر اساتکودکان در مهدکودک یتترب یآموزش و پرورش: برا یروز  یدارامام جمعه رشت در د/خبربان

https://khabarban.com/a/31204288 

 
 شود یلتشک یدها، اتاق فکر اساتکودکان در مهدکودک یتترب یآموزش و پرورش: برا یروز  یدارامام جمعه رشت در د/قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn57774003 

 
 است یمقابله با جنگ فرهنگ یق: حفظ منزلت معلمان از مصادیشرق یجانآذربا یهایهمکار  یتهکم یسرئ/نیوزحوزه 

https://www.hawzahnews.com/news/948224 

https://www.hawzahnews.com/news/947565
https://www.isna.ir/news/99121310348
https://www.farsnews.ir/news/13991214000193
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1047178
https://www.hawzahnews.com/news/947566
https://b2n.ir/y63996
https://khabarban.com/a/31204288
https://www.ghatreh.com/news/nn57774003
https://www.hawzahnews.com/news/948224
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 است یمقابله با جنگ فرهنگ یق: حفظ منزلت معلمان از مصادیشرق یجانآذربا یهایهمکار  یتهمک یسرئ /ایرنا

https://www.irna.ir/news/84256286 

 
 است یمقابله با جنگ فرهنگ یق: حفظ منزلت معلمان از مصادیشرق یجانآذربا یهایهمکار  یتهکم یسرئ/نامهراهبرد 

http://raahbordnaame.ir/?p=27018 

 
 است یمقابله با جنگ فرهنگ یق: حفظ منزلت معلمان از مصادیشرق یجانآذربا یهایهمکار  یتهکم یسرئ/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/100389928 

 
 اجرا شد یلمدرسه اردب 49در « موعود یاران»طرح  ینبا حضورطالب طرح ام/ایکناخبرگزاری 

https://ardabil.iqna.ir/fa/news/3958578 

  ی؛اسالم یغاتآموزش و پرورش دفتر تبل یزبه همت م/مهرخبرگزاری 
 برگزار شد یفلسفه سراسر کشور" به صورت مجاز  یراندوره "آموزش دب

https://www.mehrnews.com/news/5172071 

  ی؛اسالم یغاتآموزش و پرورش دفتر تبل یزبه همت م/حوزهخبرگزاری 
 برگزار شد یفلسفه سراسر کشور" به صورت مجاز  یراندوره "آموزش دب

https://www.hawzahnews.com/news/950035 

  ی؛اسالم یغاتآموزش و پرورش دفتر تبل یزبه همت م/خبرفارسی
 برگزار شد یفلسفه سراسر کشور" به صورت مجاز  یراندوره "آموزش دب

https://khabarfarsi.com/u/100784404 

  ی؛اسالم یغاتآموزش و پرورش دفتر تبل یزبه همت م/شیعهپرس 
 برگزار شد یفلسفه سراسر کشور" به صورت مجاز  یراندوره "آموزش دب

http://pressshia.com/?p=727696 

  ی؛اسالم یغاتآموزش و پرورش دفتر تبل یزبه همت م/قمعصر 
 برگزار شد یفلسفه سراسر کشور" به صورت مجاز  یراندوره "آموزش دب

https://www.qom-online.ir/Fa/News/276862/ 

https://www.irna.ir/news/84256286
http://raahbordnaame.ir/?p=27018
https://khabarfarsi.com/u/100389928
https://ardabil.iqna.ir/fa/news/3958578
https://www.mehrnews.com/news/5172071
https://www.hawzahnews.com/news/950035
https://khabarfarsi.com/u/100784404
http://pressshia.com/?p=727696
https://www.qom-online.ir/Fa/News/276862/
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 و بلوچستان: یستاناستان س یهایهمکار  یتهکم یسرئ/پاناخبرگزاری 
 دانش آموزان را بر عهده دارند یتشخص یترسالت ترب معلمان

http://www.pana.ir/news/1171552 

 و بلوچستان: یستاناستان س یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ انهوزارت خپرتال 
 دانش آموزان را بر عهده دارند یتشخص یترسالت ترب معلمان

https://medu.ir/fa/news/item/1486909 

 و بلوچستان: یستاناستان س یهایهمکار  یتهکم یسرئ/خبرفارسی
 دانش آموزان را بر عهده دارند یتشخص یترسالت ترب معلمان

https://khabarfarsi.com/u/100687840 

 
 کند یم یتحما یمعارف اسالمهرمزگان از توسعه مدارس علوم و  یهاستان هرمزگان؛ حوزه علم یهحوزه علم یرمد/نیوزحوزه 

https://www.hawzahnews.com/news/949323 

 
 کند یم یتحما یهرمزگان از توسعه مدارس علوم و معارف اسالم یهاستان هرمزگان؛ حوزه علم یهحوزه علم یرمد/شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/1114526/ 

 
 کند یم یتحما یهرمزگان از توسعه مدارس علوم و معارف اسالم یهاستان هرمزگان؛ حوزه علم یهحوزه علم یرمد/طالبمرجع 

https://marjaet.ir/province/8553 

 
 وزارت آموزش و پرورش یاسالم یهاانجمن یهدانشگاه باقرالعلوم)ع( با اتحاد یهمکار /نیوزحوزه 

https://www.hawzahnews.com/news/949365 

 
 وزارت آموزش و پرورش یاسالم یهاانجمن یهدانشگاه باقرالعلوم)ع( با اتحاد یهمکار /آنالینپردیسان 

http://pardysanonline.ir/?p=132351 

 
 وزارت آموزش و پرورش یاسالم یهاانجمن یهدانشگاه باقرالعلوم)ع( با اتحاد یهمکار /مهرخبرگزاری 

https://www.mehrnews.com/news/5169344 

http://www.pana.ir/news/1171552
https://medu.ir/fa/news/item/1486909
https://khabarfarsi.com/u/100687840
https://www.hawzahnews.com/news/949323
https://fa.shafaqna.com/news/1114526/
https://marjaet.ir/province/8553
https://www.hawzahnews.com/news/949365
https://www.mehrnews.com/news/5169344
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 وزارت آموزش و پرورش یاسالم یهاانجمن یهدانشگاه باقرالعلوم)ع( با اتحاد یهمکار /خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/100632683 

 
 وزارت آموزش و پرورش یاسالم یهاانجمن یهدانشگاه باقرالعلوم)ع( با اتحاد یهمکار /قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn57949237 

 
 یمابرگزار کرده یمجاز  یفضادر  ینیگفتمان د 85۳لرستان؛  هاییهمکار  یتهکم یردب/ایسناخبرگزاری 

https://www.isna.ir/news/99121813230 

 
 یمابرگزار کرده یمجاز  یدر فضا ینیگفتمان د 85۳لرستان؛  هاییهمکار  یتهکم یردب/خبربان

https://khabarban.com/a/31245120 

 
 یمابرگزار کرده یمجاز  یدر فضا ینیگفتمان د 85۳لرستان؛  هاییهمکار  یتهکم یردب/نیوزپی هار 

https://b2n.ir/h55969 

 
 یمابرگزار کرده یمجاز  یدر فضا ینیگفتمان د 85۳لرستان؛  هاییهمکار  یتهکم یردب/نیوزحوزه 

https://www.hawzahnews.com/news/931091 

 کرمان؛  هاییهمکار  یتهکم یسنائب رئ/وزارتال پرت
 است یتیو آموزش و پرورش الزمه تحقق اهداف ترب یهعلم یهاحوزه یهمکار 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1474129 

 
 است یتیو آموزش و پرورش الزمه تحقق اهداف ترب یهعلم یهاحوزه یکرمان؛ همکار  هاییهمکار  یتهکم یسنائب رئ/خبربان

https://khabarban.com/a/31246119 

 
 است یتیو آموزش و پرورش الزمه تحقق اهداف ترب یهعلم یهاحوزه یکرمان؛ همکار  هاییهمکار  یتهکم یسنائب رئ/ایرنا

https://www.irna.ir/news/84256262 

https://khabarfarsi.com/u/100632683
https://www.ghatreh.com/news/nn57949237
https://www.isna.ir/news/99121813230
https://khabarban.com/a/31245120
https://b2n.ir/h55969
https://www.hawzahnews.com/news/931091
https://www.medu.ir/fa/news/item/1474129
https://khabarban.com/a/31246119
https://www.irna.ir/news/84256262
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 کرمان؛  هاییهمکار  یتهکم یسنائب رئ/خبرفارسی
 است یتیو آموزش و پرورش الزمه تحقق اهداف ترب یهعلم یهاحوزه یهمکار 

https://khabarfarsi.com/u/100342525 

 9911اسفند پایگاه اطالع رسانی دبیرخانه ستاد همکاریها/ 

https://khabarfarsi.com/u/100342525

