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 کردند ینامگذار  «هاییزدامانع ها،یبانیپشت ید؛تول»را سال  1044سال  یرهبر انقالب اسالم/ایسنا

https://www.isna.ir/news/99123022514 

 
 1044آموزش و پرورش به مناسبت آغاز سال  یروز  یکتبر  یامپ/نیوزمیز 

https://mirnews.ir/KhabarSocials/Details/40560 

 

 1044آموزش و پرورش به مناسبت آغاز سال  یروز  یکتبر  یامپ/ایسنا

https://www.isna.ir/news/99122821832 

 ؛که گذشت ییدرسال کرونا یهاستادهمکار /وزهحخبرگزاری 
 امام هشتم به نشست ساالنه یتستاد / عنا یها یتاز فعال یگانهب یرسانه ها یتعصبان

https://www.hawzahnews.com/news/952054 

 ؛که گذشت ییدرسال کرونا یهاستادهمکار / وزارت خانهپرتال 
 امام هشتم به نشست ساالنه یتستاد / عنا یها یتاز فعال یگانهب یرسانه ها یتعصبان

https://www.medu.ir/fa/news/item/1503509 

 ؛که گذشت ییدرسال کرونا یهاستادهمکار / شبستانخبرگزاری 
 امام هشتم به نشست ساالنه یتستاد / عنا یها یتاز فعال یگانهب یرسانه ها یتعصبان

http://shabestan.ir/detail/News/1043407 

 
 اندشرکت کرده یتمهدو یهاهزار معلم در دوره 02مازندران :  یتمهدو یادبن یرمد/یاستانپرتال 

https://mazand.medu.ir/fa/news/item/1491613 
 

 اندشرکت کرده یتمهدو یهاهزار معلم در دوره 02مازندران :  یتمهدو یادبن یرمد/02فرهنگیان 
https://farhangian24.ir/24753 

https://www.isna.ir/news/99123022514
https://mirnews.ir/KhabarSocials/Details/40560
https://www.isna.ir/news/99122821832
https://www.hawzahnews.com/news/952054
https://www.medu.ir/fa/news/item/1503509
http://shabestan.ir/detail/News/1043407
https://mazand.medu.ir/fa/news/item/1491613
https://farhangian24.ir/24753
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 اندشرکت کرده یتمهدو یهاهزار معلم در دوره 02مازندران :  یتمهدو یادبن یرمد/ وزارت خانهپرتال 

https://medu.ir/fa/news/item/1491613 

 
 اندشرکت کرده یتمهدو یهاهزار معلم در دوره 02مازندران :  یتمهدو یادبن یرمد/فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/100805575 

 
 انسان کامل است یتبه رؤ یلبشر، تما ییجو یتنها یب یلاز دال یکی ی؛ها یستاد همکار  یمعاون امور استان ها/ایکنا

https://iqna.ir/fa/news/3962552 

 
 انسان کامل است یتبه رؤ یلبشر، تما ییجو یتنها یب یلالاز د یکی ی؛ها یستاد همکار  یمعاون امور استان ها/قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn58209471 

 
 انسان کامل است یتبه رؤ یلبشر، تما ییجو یتنها یب یلاز دال یکی ی؛ها یستاد همکار  یمعاون امور استان ها/نیوزحوزه 

https://www.hawzahnews.com/news/951906 

 
 انسان کامل است یتبه رؤ یلبشر، تما ییجو یتنها یب یلاز دال یکی ی؛ها یستاد همکار  یمعاون امور استان ها/وزارتپرتال 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1502377 

 
 انسان کامل است یتبه رؤ یلبشر، تما ییجو یتنها یب یلاز دال یکی ی؛ها یستاد همکار  یمعاون امور استان ها/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/101341629 

 
 انسان کامل است یتبه رؤ یلبشر، تما ییجو یتنها یب یلاز دال یکی ی؛ها یستاد همکار  یمعاون امور استان ها/نیوزشیعه 

http://www.shia.shafaqna.com/FA/AL/3106176 

 
 انسان کامل است یتبه رؤ یلبشر، تما ییجو یتنها یب یلاز دال یکی ی؛ها یستاد همکار  یمعاون امور استان ها /پانا

http://pana.ir/news/1175159 

https://medu.ir/fa/news/item/1491613
https://khabarfarsi.com/u/100805575
https://iqna.ir/fa/news/3962552
https://www.ghatreh.com/news/nn58209471
https://www.hawzahnews.com/news/951906
https://www.medu.ir/fa/news/item/1502377
https://khabarfarsi.com/u/101341629
http://www.shia.shafaqna.com/FA/AL/3106176
http://pana.ir/news/1175159
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  ی؛ها یستاد همکار  یمعاون امور استان ها/پیام جاویدانتشارات خبری پایگاه 
 انسان کامل است یتبه رؤ یلبشر، تما ییجو یتنها یب یلاز دال یکی

https://b2n.ir/r51286 

 

 انسان کامل است یتبه رؤ یلبشر، تما ییجو یتنها یب یلاز دال یکی ی؛ها یستاد همکار معاون /حوزهخبرگزاری 

https://www.hawzahnews.com/news/951906 

 

 انسان کامل است یتبه رؤ یلبشر، تما ییجو یتنها یب یلاز دال یکی ی؛ها یستاد همکار  یمعاون امور استان ها/خبرصاحب 

http://sahebkhabar.ir/news/46486745 

 

 آموزان دانش یرشپذ یجذب حوزه همدان برا یتهابتکار کم/شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/1124022 

 

 دانش آموزان یرشپذ یجذب حوزه همدان برا یتهابتکار کم/فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/101284140 

 
 دانش آموزان یرشپذ یجذب حوزه همدان برا یتهابتکار کم/نیوزحوزه 

https://www.hawzahnews.com/news/951647 

 
 دانش آموزان یرشپذ یجذب حوزه همدان برا یتهابتکار کم/قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn58185977 

 
 شود یلتبد یبه فرهنگ عموم یفجشن تکل یبرگزار  ی؛خراسان شمال یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ استانیپرتال 

https://medu.ir/fa/news/item/1516109 

https://b2n.ir/r51286
https://www.hawzahnews.com/news/951906
http://sahebkhabar.ir/news/46486745
https://fa.shafaqna.com/news/1124022
https://khabarfarsi.com/u/101284140
https://www.hawzahnews.com/news/951647
https://www.ghatreh.com/news/nn58185977
https://medu.ir/fa/news/item/1516109
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 شود یلتبد یبه فرهنگ عموم یفجشن تکل یبرگزار  ی؛خراسان شمال یهایهمکار  یتهکم یسرئ/علمیه خراسانحوزه 

https://www.hozehkh.com/OneEntry?entryID=40192 

 
 شود یلتبد یبه فرهنگ عموم یفجشن تکل یبرگزار  ی؛خراسان شمال یهایهمکار  یتهکم یسرئ/مهرخبرگزاری 

https://www.mehrnews.com/news/5192210 

 
 شود یلتبد یبه فرهنگ عموم یفجشن تکل یبرگزار  ی؛خراسان شمال یهایهمکار  یتهکم یسرئ/فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/101955649 

 
 به پادکست شد یلتبد ،«یایشمهرواره ن»کودکان و نوجوانان در  یهااز نوشته یایشیاثر ن ٠2 / وزارتپرتال 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1515617 

 
 به پادکست شد یلتبد ،«یایشمهرواره ن»کودکان و نوجوانان در  یهااز نوشته یایشیاثر ن ٠2 /پرورش فکری کانون 

https://b2n.ir/e35716 

 
 به پادکست شد یلتبد ،«یایشمهرواره ن»کودکان و نوجوانان در  یهااز نوشته یایشیاثر ن ٠2 /خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/101923768 

 
 به پادکست شد یلتبد ،«یایشمهرواره ن»در  کودکان و نوجوانان یهااز نوشته یایشیاثر ن ٠2/نیوزین

https://newsin.ir/fa/content/21056142 

 
 شود شناسییبدر مدارس آس یادینسند تحول بن یساز گفتمان یر؛مال یهایهمکار  یتهکم یسرئ یبنا/ایکناخبرگزاری 

https://hamedan.iqna.ir/fa/news/3964259 

 
 طلبد ی، حضور پربار تر طالب را م ینکرمانشاه؛ مدارس ام یهایهمکار  یتهعضو کم/حوزهخبرگزاری 

https://www.hawzahnews.com/news/953548 

https://www.hozehkh.com/OneEntry?entryID=40192
https://www.mehrnews.com/news/5192210
https://khabarfarsi.com/u/101955649
https://www.medu.ir/fa/news/item/1515617
https://b2n.ir/e35716
https://khabarfarsi.com/u/101923768
https://newsin.ir/fa/content/21056142
https://hamedan.iqna.ir/fa/news/3964259
https://www.hawzahnews.com/news/953548
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 طلبد ی، حضور پربار تر طالب را م ینکرمانشاه؛ مدارس ام یهایهمکار  یتهعضو کم/ فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/101802741 

 
 طلبد ی، حضور پربار تر طالب را م ینکرمانشاه؛ مدارس ام یهایهمکار  یتهعضو کم /قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn58385548 

 
 شودیمحفل انس با قرآن م یزبانم یآموزان البرز خانه دانش/ایکناخبرگزاری 

https://alborz.iqna.ir/fa/news/3964186 

 
 شودیمحفل انس با قرآن م یزبانم یآموزان البرز خانه دانش/)ع(خبری امام حسینپایگاه 

https://www.karbobala.com/rss/item/3305356 

 
 آموزش و پرورش در ماه مبارک رمضان یهابرنامه ینمهمتر /حوزهخبرگزاری 

https://www.hawzahnews.com/news/953325 

 
 آموزش و پرورش در ماه مبارک رمضان یهابرنامه ینمهمتر /پاناخبرگزاری 

http://www.pana.ir/news/1177068 

 
 آموزش و پرورش در ماه مبارک رمضان یهابرنامه ینمهمتر /قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn58364982 

 
 آموزش و پرورش در ماه مبارک رمضان یهابرنامه ینمهمتر /فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/101752120 

 
 آموزش و پرورش در ماه مبارک رمضان یهابرنامه ینمهمتر /نیوزبرخط 

https://www.barkhat.news/social/161830764321 

https://khabarfarsi.com/u/101802741
https://www.ghatreh.com/news/nn58385548
https://alborz.iqna.ir/fa/news/3964186
https://www.karbobala.com/rss/item/3305356
https://www.hawzahnews.com/news/953325
http://www.pana.ir/news/1177068
https://www.ghatreh.com/news/nn58364982
https://khabarfarsi.com/u/101752120
https://www.barkhat.news/social/161830764321
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 بسنده کرد یعمل یهاجنبه یانبه ب یدنبا یانمرب یت  در ترب/نیوزحوزه 

https://www.hawzahnews.com/news/950386 

 
 بسنده کرد یعمل یهاجنبه یانبه ب یدنبا یانمرب یت  در ترب/قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn58042825 

 
 بسنده کرد یعمل یهاجنبه یانبه ب یدنبا یانمرب یت  در ترب/ خبرانبا 

https://b2n.ir/f88111 

 
 یمکن یاستفاده م یرانحوزه وآموزش و پرورش در ا یائمه اطهار)ع( افغانستان: از تجربه همکار  یمرکز فقه یسرئ/پانا

http://www.pana.ir/news/1177022 

 
 یمکن یاستفاده م یرانوآموزش و پرورش در ا حوزه یائمه اطهار)ع( افغانستان: از تجربه همکار  یمرکز فقه یسرئ/فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/101648310 

 
 یمکن یاستفاده م یرانحوزه وآموزش و پرورش در ا یائمه اطهار)ع( افغانستان: از تجربه همکار  یمرکز فقه یسرئ/وزارتپرتال 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1519463 

 
 یمکن یاستفاده م یرانحوزه وآموزش و پرورش در ا یائمه اطهار)ع( افغانستان: از تجربه همکار  یمرکز فقه یسرئ/مزونیوز

https://b2n.ir/f63200 

 
 یمکن یاستفاده م یرانحوزه وآموزش و پرورش در ا یائمه اطهار)ع( افغانستان: از تجربه همکار  یمرکز فقه یسرئ/نیوزحوزه 

https://www.hawzahnews.com/news/952903 

 
 باشد یاجتماع هاییتفعال تمام ینقطه مرکز  یدخانواده با ی؛خانواده و خانواده محور /خانوادهپیام 

https://www.payamekhanevadeh.ir/news/3203 

https://www.hawzahnews.com/news/950386
https://www.ghatreh.com/news/nn58042825
https://b2n.ir/f88111
http://www.pana.ir/news/1177022
https://khabarfarsi.com/u/101648310
https://www.medu.ir/fa/news/item/1519463
https://b2n.ir/f63200
https://www.hawzahnews.com/news/952903
https://www.payamekhanevadeh.ir/news/3203
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 باشد یاجتماع هاییتتمام فعال ینقطه مرکز  یدخانواده با ی؛خانواده و خانواده محور /حوزه و دانشگاهپرتال 

http://news.rihu.ac.ir/Bulletin/news/show.aspx?ID=9406 

 
 باشد یاجتماع هاییتتمام فعال ینقطه مرکز  یدخانواده با ی؛خانواده و خانواده محور /فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/101531402 

 
 شدبا یاجتماع هاییتتمام فعال ینقطه مرکز  یدخانواده با ی؛خانواده و خانواده محور /قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn58280172 

 
 باشد یاجتماع هاییتتمام فعال ینقطه مرکز  یدخانواده با ی؛خانواده و خانواده محور /حوزهخبرگزاری 

https://www.hawzahnews.com/news/952235 

 
 فراخوان مقاله کرد «ینام یرسف»ماهنامه  ی؛دانش آموز  یتبا محور / نیوزحوزه 

https://www.hawzahnews.com/news/952538 

 
 فراخوان مقاله کرد «ینام یرسف»ماهنامه  ی؛دانش آموز  یتبا محور / فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/101536496 

 
 فراخوان مقاله کرد «ینام یرسف»ماهنامه  ی؛وز دانش آم یتبا محور  /قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn58281867 

 
 است یمثال زدن یی،کرونا یاما یبحران یطآموزش و پرورش درشرا یریتمد یغرب یجاندر استان آذربا یهفق یول یندهنما/ایلنا

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1060136 

 : یغرب یجاندر استان آذربا یهفق یول یندهنما/ وزارتپرتال 
 است یمثال زدن یی،کرونا یاما یبحران یطآموزش و پرورش درشرا یریتمد

https://www.medu.ir/fa/news/item/1505957 

http://news.rihu.ac.ir/Bulletin/news/show.aspx?ID=9406
https://khabarfarsi.com/u/101531402
https://www.ghatreh.com/news/nn58280172
https://www.hawzahnews.com/news/952235
https://www.hawzahnews.com/news/952538
https://khabarfarsi.com/u/101536496
https://www.ghatreh.com/news/nn58281867
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1060136
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 است یمثال زدن یی،کرونا یاما یبحران یطآموزش و پرورش درشرا یریتمد یغرب یجاندر استان آذربا یهفق یول یندهنما/برنا

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1161952 

 :یغرب یجاندر استان آذربا یهفق یول یندهنما/خبرفارسی
 است یمثال زدن یی،کرونا یاما یبحران یطآموزش و پرورش درشرا یریتمد

https://khabarfarsi.com/u/101484776 

 :یغرب یجاندر استان آذربا یهفق یول یندهنما /استانیپرتال 
 است یمثال زدن یی،کرونا یاما یبحران یطآموزش و پرورش درشرا یریتمد

https://medu.ir/fa/news/item/1505791 

 0011 یندفرور پایگاه اطالع رسانی دبیرخانه ستاد همکاریها/

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1161952
https://khabarfarsi.com/u/101484776
https://medu.ir/fa/news/item/1505791

