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 کرد: یحتشر  یهعلم یهاحوزه یرمد یاهلل اعراف یتآ/خبرگزاری حوزه
 یبه آموزش و پرورش تراز انقالب اسالم یابیدست  یبرا یماده ا 12منشور  

http://hawzahnews.ir/news/959742 

 کرد:  یحتشر  یهعلم یهاهحوز یرمد یاهلل اعراف یتآ/پرتال وزارت خانه
 یبه آموزش و پرورش تراز انقالب اسالم یابیدست  یبرا یماده ا 12منشور 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1563723 

 کرد:  یحر تش یهعلم یهاحوزه یرمد یاهلل اعراف یتآ/ مرکز مدیریت حوزه های علمیه

 یبه آموزش و پرورش تراز انقالب اسالم یابیدست  یبرا یماده ا 12منشور 

https://ismc.ir/Detail/417692 

 کرد:  یحتشر  یهعلم یهاحوزه یرمد یاهلل اعراف یتآ/پایگاه خبری ملّیت
 یوزش و پرورش تراز انقالب اسالمبه آم یابیدست  یبرا یماده ا 12منشور 

http://meliyat.com/fa/news/344626 

 کرد: یحتشر  یهعلم یهاحوزه یرمد یاهلل اعراف یتآ/خبرفارسی

 یبه آموزش و پرورش تراز انقالب اسالم یابیدست  یبرا یماده ا 12منشور 

https://khabarfarsi.com/u/103332925 

 کرد: یحتشر  یهعلم یهاحوزه یرمد یاهلل اعراف یتآ/آموزش و پرورش استان یزد

 یبه آموزش و پرورش تراز انقالب اسالم یابیدست  یبرا یماده ا 12منشور  

https://ardakanedu.ir/web/guest1/article/125021830 

 کرد: یحتشر  یهعلم یهاحوزه یرمد یاهلل اعراف یتآ/مرکز مدیریت حوزه علمیه استان یزد
 یبه آموزش و پرورش تراز انقالب اسالم یابیدست  یبرا یماده ا 12منشور 

https://heyazd.ir/?p=7004 

 خوزستان اعالم کرد:  ینمسئول ستاد مدارس ام /خبرگزاری صدا و سیما
 به مدارس آموزش و پرورش 0011 – 0010طلبه سرباز معلم در سال  2۵1اعزام  یآمادگ

https://www.iribnews.ir/fa/news/3083348 
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 خوزستان اعالم کرد:  ینمسئول ستاد مدارس ام/خبرگزاری حوزه
 به مدارس آموزش و پرورش 0011 – 0010طلبه سرباز معلم در سال  2۵1اعزام  یآمادگ

https://www.hawzahnews.com/news/954525 

 خوزستان اعالم کرد: یناد مدارس اممسئول ست/خبرفارسی
 به مدارس آموزش و پرورش 0011 – 0010طلبه سرباز معلم در سال  2۵1اعزام  یآمادگ

https://khabarfarsi.com/u/102054836 

 خوزستان اعالم کرد:  ینمسئول ستاد مدارس ام/خبرگزاری رسا
 به مدارس آموزش و پرورش 0011 – 0010طلبه سرباز معلم در سال  2۵1اعزام  یگآماد

https://rasanews.ir/fa/news/678762 

 خوزستان اعالم کرد:  ینمسئول ستاد مدارس ام/قطره
 به مدارس آموزش و پرورش 0011 – 0010طلبه سرباز معلم در سال  2۵1اعزام  یآمادگ

https://www.ghatreh.com/news/nn58473730 

 و آموزش پرورش؛ معاونت متوسطه وزارت آموزش یاز سو/خبرگزاری شبستان
 غ شدابال «یعلوم و معارف اسالم هاییرستاندب یستأس یندنحوه و فرآ»دستورالعمل 

http://shabestan.ir/detail/News/1054618 

 و آموزش پرورش؛ معاونت متوسطه وزارت آموزش یاز سو/باشگاه خبرنگاران جوان
 ابالغ شد «یعلوم و معارف اسالم هاییرستاندب یستأس یندنحوه و فرآ»دستورالعمل 

https://www.yjc.news/fa/news/7747686 

 و آموزش پرورش؛ معاونت متوسطه وزارت آموزش یاز سو/خبر رکن آنالین
 ابالغ شد «یعلوم و معارف اسالم هاییرستاندب یستأس یندنحوه و فرآ»دستورالعمل 

https://b2n.ir/d76280 

 و آموزش پرورش؛ معاونت متوسطه وزارت آموزش یاز سو/برخط نیوز
 ابالغ شد «یعلوم و معارف اسالم هاییرستاندب یستأس یندنحوه و فرآ»دستورالعمل 

https://www.barkhat.news/social/16201932621 

 و آموزش پرورش؛ معاونت متوسطه وزارت آموزش یاز سو/خبرگزاری مهر
 ابالغ شد «یعلوم و معارف اسالم هاییرستاندب یستأس یندنحوه و فرآ»دستورالعمل 

https://www.mehrnews.com/news/5204684 
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 و آموزش پرورش؛ ونت متوسطه وزارت آموزشمعا یاز سو/ایرنا
 ابالغ شد «یعلوم و معارف اسالم هاییرستاندب یستأس یندنحوه و فرآ»دستورالعمل 

https://www.irna.ir/news/84318884 

 وزش پرورش؛ و آممعاونت متوسطه وزارت آموزش یاز سو/خبرگزاری صدا و سیما
 ابالغ شد «یعلوم و معارف اسالم هاییرستاندب یستأس یندنحوه و فرآ»دستورالعمل 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3096347 

 و آموزش پرورش؛ معاونت متوسطه وزارت آموزش یاز سو/ایکنا
 ابالغ شد «یعلوم و معارف اسالم هاییرستاندب یستأس یندو فرآنحوه »دستورالعمل 

https://iqna.ir/fa/news/3969523 

 و آموزش پرورش؛ معاونت متوسطه وزارت آموزش یاز سو/خبرگزاری فارس
 ابالغ شد «یارف اسالمعلوم و مع هاییرستاندب یستأس یندنحوه و فرآ»دستورالعمل 

https://www.farsnews.ir/news/14000215000144 

 و آموزش پرورش؛ معاونت متوسطه وزارت آموزش یاز سو/پرتال وزارت
 غ شدابال «یعلوم و معارف اسالم هاییرستاندب یستأس یندنحوه و فرآ»دستورالعمل 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1540495 

 
 یمجاز  یفضا یقاز طر  یادیناز دوهزار معلم با سند تحول بن یشب یی:آشنا یحجت االسالم درود/خبرگزاری ایرنا

https://www.irna.ir/news/84322100/ 

 
 یمجاز  یفضا یقاز طر  یادیناز دوهزار معلم با سند تحول بن یشب یی:آشنا یحجت االسالم درود/پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/1543509 

 
 یمجاز  یفضا یقاز طر  یادیناز دوهزار معلم با سند تحول بن یشب یی:آشنا یاالسالم درودحجت /خبرگزاری حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/956677 

 
 یمجاز  یفضا یقاز طر  یادیناز دوهزار معلم با سند تحول بن یشب یی:آشنا یحجت االسالم درود/خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/102741846 
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 یمجاز  یفضا یقاز طر  یادیناز دوهزار معلم با سند تحول بن یشب یی:آشنا یحجت االسالم درود/پایگاه خبری مرجع طالب

https://marjaet.ir/news/32975 

 
 یمجاز  یفضا یقاز طر  یادیناز دوهزار معلم با سند تحول بن یشب یی:آشنا یحجت االسالم درود/خبرگزاری صدا و سیما

https://www.mardomkhabar.ir/fa/news/3099328 

 
 یمجاز  یفضا یقاز طر  یادیناز دوهزار معلم با سند تحول بن یشب یی:آشنا یجت االسالم درودح/هاتازه ترین 

https://b2n.ir/u39188 

 
 یمجاز  یفضا یقاز طر  یادیناز دوهزار معلم با سند تحول بن یشب یی:آشنا یحجت االسالم درود/خبرگزاری پانا

http://www.pana.ir/news/1183208 

 
 شود یاز گذشته احساس م یشحوزه و آموزش و پرورش ب یهمکار  یتتقو ی؛شرق یجانآذربا یهحوزه علم یرمد/حوزه نیوز

https://www.hawzahnews.com/news/954460 

 
 2)ره( شعبه  ینیامام خم یهحوزه علم یرشفراخوان پذ/خبرگزاری حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/954685 

 
 2)ره( شعبه  ینیامام خم یهحوزه علم یرشفراخوان پذ/با خبران

https://b2n.ir/h23092 

 
 2)ره( شعبه  ینیامام خم یهحوزه علم یرشفراخوان پذ /پایگاه خبری طالب

https://marjaet.ir/province/23252 

 
 در روز از شبکه شاد ینندههزار ب ۰11با رکورد  «ینهآ یوانا»برنامه  یدتول/پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/1551221 
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 در روز از شبکه شاد ینندههزار ب ۰11با رکورد  «ینهآ یوانا»برنامه  یدتول/قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn58801940 

 
 در روز از شبکه شاد ینندههزار ب ۰11با رکورد  «ینهآ یوانا»برنامه  یدتول/حوزه نیوز

https://hawzahnews.com/xb98b 

 
 روز از شبکه شاددر  ینندههزار ب ۰11با رکورد  «ینهآ یوانا»برنامه  یدتول/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/102939347 

 
 در روز از شبکه شاد ینندههزار ب ۰11با رکورد  «ینهآ یوانا»برنامه  یدتول/خبرگزاری قرآنی ایکنا

https://qom.iqna.ir/fa/news/3971041 

 :استان قم یهایهمکار  یتهکم یسرئ/خبرگزاری مهر
 یمهست« وپرورشآموزش یونمد» یو نظام یرا در بخش علم ینظام اسالم یدستاوردها 

https://www.mehrnews.com/news/5204946 

 :استان قم یهایهمکار  یتهکم سیرئ/پرتال وزارت
 یمهست« وپرورشآموزش یونمد» یو نظام یرا در بخش علم ینظام اسالم یدستاوردها 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1539675 

 :قماستان  یهایهمکار  یتهکم یسرئ/پایگاه خبری تحلیلی مسیرنیوز
 یمهست« وپرورشآموزش یونمد» یو نظام یرا در بخش علم ینظام اسالم یدستاوردها 

http://masirnews.com/?fa/article/33450 

 :استان قم یهایهمکار  یتهکم یسرئ/قطره
 یمهست« وپرورشآموزش یونمد» یو نظام یرا در بخش علم ینظام اسالم یدستاوردها 

https://www.ghatreh.com/news/nn58691096 

 :استان قم یهایهمکار  یتهکم یسرئ/تازه ترین ها
 یمهست« وپرورشآموزش یونمد» یو نظام یرا در بخش علم ینظام اسالم یدستاوردها 

https://b2n.ir/g70311 
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 :استان قم یهایهمکار  یتهکم یسرئ/نیوزین
 یمهست« وپرورشآموزش یونمد» یو نظام یرا در بخش علم ینظام اسالم یدستاوردها 

https://newsin.ir/fa/content/21203739 

 
 را محکوم کرد یشدن دانش آموزان افغانستان یدهوپرورش به خاک و خون کشآموزش یروز /ناایس

https://www.isna.ir/news/1400022013846 

 
 ردرا محکوم ک یشدن دانش آموزان افغانستان یدهوپرورش به خاک و خون کشآموزش یروز /ایرنا

https://www.irna.ir/news/84324930 

 
 شد یدرس یهاکتاب یفو تأل یدرس یزیدفتر برنامه ر  یرکلمد «یسوزنچحجت االسالم  »/خبرگزاری حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/959024 

 
 شد یدرس یهاکتاب یفو تأل یدرس یزیدفتر برنامه ر  یرکلمد «یسوزنچحجت االسالم »/شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/1150327/ 

 
 شد یدرس یهاکتاب یفو تأل یدرس یزیدفتر برنامه ر  یرکلمد «یسوزنچحجت االسالم »/سازمان پژوهش

http://oerp.ir/news/12605 

 
 شد یدرس یهاکتاب یفو تأل یدرس یزیدفتر برنامه ر  یرکلمد «یسوزنچحجت االسالم »/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/103174090 

 
 شد یدرس یهاکتاب یفو تأل یدرس یزیدفتر برنامه ر  یرکلمد «یسوزنچحجت االسالم  »/خبرگزاری پانا

http://www.pana.ir/news/1185566 

 قم؛  یدکتر حساب یامام جماعت مجتمع آموزش/پرتال وزارت خانه
 یمبرگزار کرده ا یتدانش آموزان را با موفق یژهبا قرآن وطرح موفق ُانس 

https://medu.ir/fa/news/item/1553179 
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 قم؛  یدکتر حساب یامام جماعت مجتمع آموزش/ایکنا
 یمبرگزار کرده ا یتدانش آموزان را با موفق یژهطرح موفق ُانس با قرآن و

https://qom.iqna.ir/fa/news/3971276 

 قم؛  یدکتر حساب یامام جماعت مجتمع آموزش/قطره
 یمبرگزار کرده ا یتدانش آموزان را با موفق یژهطرح موفق ُانس با قرآن و

https://www.ghatreh.com/news/nn58808766 

 
 است یاز مدارس معارف اسالم یتما حما یاست: سیرزاییم یحاج/خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/news/5205573 

 
 است یمعارف اسالماز مدارس  یتما حما یاست: سیرزاییم یحاج/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/102680366 

 
 است یاز مدارس معارف اسالم یتما حما یاست: سیرزاییم یحاج/خبرگزاری پانا

http://www.pana.ir/news/1182851 

 
 است یاز مدارس معارف اسالم یتما حما یاست: سیرزاییم یحاج /خبرگزاری ایرنا

https://www.irna.ir/news/84243288 

 
 است یاز مدارس معارف اسالم یتما حما یاست: سیرزاییم یحاج /نیوزین

https://newsin.ir/fa/content/21211842 

 
 شده است یلجامعه تبد یقیحق یبه فضا یمجاز  یدر هرمزگان و امام جمعه بندرعباس: فضا یهفق یول یندهنما/مهر

https://www.mehrnews.com/news/5205574 

 
 شده است یلجامعه تبد یقیحق یبه فضا یمجاز  یدر هرمزگان و امام جمعه بندرعباس: فضا یهفق یول یندهنما/ال وزارتپرت

https://www.medu.ir/fa/news/item/1541213 

https://qom.iqna.ir/fa/news/3971276
https://www.ghatreh.com/news/nn58808766
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http://www.pana.ir/news/1182851
https://www.irna.ir/news/84243288
https://newsin.ir/fa/content/21211842
https://www.mehrnews.com/news/5205574
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 شده است یلجامعه تبد یقیحق یبه فضا یمجاز  یباس: فضادر هرمزگان و امام جمعه بندرع یهفق یول یندهنما/خبربان

https://khabarban.com/a/31815873 

 
 شده است یلجامعه تبد یقیحق یبه فضا یمجاز  یدر هرمزگان و امام جمعه بندرعباس: فضا یهفق یول یندهنما/برنا

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1175142 

 
 شده است یلجامعه تبد یقیحق یبه فضا یمجاز  یدر هرمزگان و امام جمعه بندرعباس: فضا یهفق یول یندهنما/ایرنا

https://www.irna.ir/news/84320177 

 
 شده است یلجامعه تبد یقیحق یبه فضا یمجاز  یدر هرمزگان و امام جمعه بندرعباس: فضا یهفق یول یندهنما/فارس

http://fna.ir/1a3q6 

 
  تازدیم ینادان ی  یکچون با تمام توان بر تار  یباستشغل ان یاستان البرز معلم/رئیس کمیته همکاریهای شبستان

http://shabestan.ir/detail/News/1053237 

 
 تازدیم ینادان یکی  چون با تمام توان بر تار  یباستشغل ان یاستان البرز معلم/رئیس کمیته همکاریهای ایرنا

https://www.irna.ir/news/84316892 

 
 تازدیم ینادان یکی  چون با تمام توان بر تار  یباستشغل ان یاستان البرز معلم/رئیس کمیته همکاریهای خبربان

https://khabarban.com/a/31788928 

 
 انسان است یقتدر گرو شناخت حق ینقش معلم یفایااستان گلستان :  /عضو کمیته همکاریهایحوزه

https://www.hawzahnews.com/news/957221 

 
 انسان است یقتدر گرو شناخت حق ینقش معلم یفایا/عضو کمیته همکاریهای استان گلستان : خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/102691486 

https://khabarban.com/a/31815873
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1175142
https://www.irna.ir/news/84320177
http://fna.ir/1a3q6
http://shabestan.ir/detail/News/1053237
https://www.irna.ir/news/84316892
https://khabarban.com/a/31788928
https://www.hawzahnews.com/news/957221
https://khabarfarsi.com/u/102691486
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 یزدموفق آموزش و پرورش  یهااز سرباز طلبه یرتقد/حوزهخبرگزاری 

https://www.hawzahnews.com/news/957821 

 
 یزدموفق آموزش و پرورش  یهااز سرباز طلبه یرتقد/قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn58765325 

 
 یزدموفق آموزش و پرورش  یهااز سرباز طلبه یرقد/خبری تحلیلی مرجع طالبپایگاه 

https://marjaet.ir/province/39469 

 
 یزدموفق آموزش و پرورش  یهااز سرباز طلبه یرتقد/مدیریت حوزه علمیه یزدمرکز اطالع رسانی پایگاه 

https://heyazd.ir/?p=6900 

 
 مورد توجه باشد یتیو ترب یمنابع آموزش یدر سامانده یدکه با یکردیکرد:سه رو یینتب یروز  یمشاور عال/نیوزحوزه 

https://www.hawzahnews.com/news/958673 

 
 مورد توجه باشد یتیو ترب یمنابع آموزش یدر سامانده یدکه با یکردیکرد:سه رو یینتب یروز  یمشاور عال/خبری مرجع طالبپایگاه 

https://marjaet.ir/news/49926 

 
 مورد توجه باشد یتیو ترب یمنابع آموزش یدر سامانده یدکه با یکردیکرد:سه رو یینتب یروز  یمشاور عال/وزارت خانهپرتال 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1573724 

 
 در ماه مبارک رمضان یو مجاز  یپنج هزار مبلغ بصورت حضور  یتفعال یها؛ستاد همکار  یغعضو کارگروه تبل/مهرخبرگزاری 

https://www.mehrnews.com/news/5213656 

 
 در ماه مبارک رمضان یو مجاز  یپنج هزار مبلغ بصورت حضور  یتفعال یها؛ستاد همکار  یغعضو کارگروه تبل/نیوزحوزه 

https://www.hawzahnews.com/news/958654 

https://www.hawzahnews.com/news/957821
https://www.ghatreh.com/news/nn58765325
https://marjaet.ir/province/39469
https://heyazd.ir/?p=6900
https://www.hawzahnews.com/news/958673
https://marjaet.ir/news/49926
https://www.medu.ir/fa/news/item/1573724
https://www.mehrnews.com/news/5213656
https://www.hawzahnews.com/news/958654
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 ک رمضاندر ماه مبار  یو مجاز  یپنج هزار مبلغ بصورت حضور  یتفعال یها؛ستاد همکار  یغعضو کارگروه تبل/نیوزحج 

http://hajj.ir/fa/106446 

 
 در ماه مبارک رمضان یو مجاز  یپنج هزار مبلغ بصورت حضور  یتفعال یها؛ستاد همکار  یغعضو کارگروه تبل/قمیم نس

https://nasimeqom.com/31720 

 
 شود یدر کردستان برگزار م یمطهر  یدشه یها یشهبا اند ییکردستان؛ دوره آشنا یهایهمکار  یتهعضو کم/ایرناخبرگزاری 

https://www.irna.ir/news/81590142 

 
 شود یدر کردستان برگزار م یمطهر  یدشه یها یشهبا اند ییکردستان؛ دوره آشنا یهایهمکار  یتهعضو کم/ایکناخبرگزاری 

https://kurdistan.iqna.ir/fa/news/3971543 

 
 شود یدر کردستان برگزار م یمطهر  یدشه یها یشهبا اند ییکردستان؛ دوره آشنا یهایهمکار  یتهعضو کم/12فرهنگیان 

https://farhangian24.ir/47278 

 
 شود یدر کردستان برگزار م یمطهر  یدشه یها یشهبا اند ییکردستان؛ دوره آشنا یهایهمکار  یتهعضو کم/ایسناخبرگزاری 

https://www.isna.ir/news/kordestan-17361 

 
 شود یدر کردستان برگزار م یمطهر  یدشه یها یشهبا اند ییکردستان؛ دوره آشنا یهایهمکار  یتهعضو کم/سوالدانلود 

https://nemonasoal.ir/downloads 

 
 شود یدر کردستان برگزار م یمطهر  یدشه یها یشهبا اند ییکردستان؛ دوره آشنا یهایهمکار  یتهعضو کم/فرهنگیانسه مؤس

http://farhangian-sei.blog.ir/post/49 

 
 شود یدر کردستان برگزار م یمطهر  یدشه یها یشهبا اند ییکردستان؛ دوره آشنا یهایهمکار  یتهعضو کم/وزارت خانهپرتال 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1553273 

http://hajj.ir/fa/106446
https://nasimeqom.com/31720
https://www.irna.ir/news/81590142
https://kurdistan.iqna.ir/fa/news/3971543
https://farhangian24.ir/47278
https://www.isna.ir/news/kordestan-17361
https://nemonasoal.ir/downloads
http://farhangian-sei.blog.ir/post/49
https://www.medu.ir/fa/news/item/1553273
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 ابالغ شد یهاستاد همکار  یبرنامه ها یاعالم کرد :برش استان یهاستاد همکار  یزیمعاون پژوهش و برنامه ر /حوزهخبرگزاری 

https://www.hawzahnews.com/news/959743 

 
 ابالغ شد یهاستاد همکار  یبرنامه ها یاعالم کرد :برش استان یهاستاد همکار  یزیمه ر معاون پژوهش و برنا/ایلناخبرگزاری 

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1079543 

 
 ابالغ شد یهاستاد همکار  یبرنامه ها یاعالم کرد :برش استان یهاستاد همکار  یزیمعاون پژوهش و برنامه ر /طالبمرجع 

https://marjaet.ir/news/56849 

 
 ابالغ شد یهاستاد همکار  یبرنامه ها یاعالم کرد :برش استان یهاستاد همکار  یزیمعاون پژوهش و برنامه ر /وزارتپرتال 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1563725 

 
 ابالغ شد یهاستاد همکار  یبرنامه ها یاعالم کرد :برش استان یهاستاد همکار  یزیمعاون پژوهش و برنامه ر /قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn58955655 

 
 ابالغ شد یهاستاد همکار  یبرنامه ها یاعالم کرد :برش استان یهاستاد همکار  یزیمعاون پژوهش و برنامه ر /خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/103318812 

 
 ابالغ شد یهاستاد همکار  یبرنامه ها یاعالم کرد :برش استان هایستاد همکار  یزیمعاون پژوهش و برنامه ر /خبرانبا 

yun.ir/thwxi9 

 
 است یجامعه خانواده محور با الگو اسالم یکبه  یدسترس یرهبر  یابالغ یها یاستهدف س/نیوزحوزه 

https://www.hawzahnews.com/news/958977 

 
 است یخانواده محور با الگو اسالمجامعه  یکبه  یدسترس یرهبر  یابالغ یها یاستهدف س/ خانوادهپیام 

https://www.payamekhanevadeh.ir/news/4089 

https://www.hawzahnews.com/news/959743
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1079543
https://marjaet.ir/news/56849
https://www.medu.ir/fa/news/item/1563725
https://www.ghatreh.com/news/nn58955655
https://khabarfarsi.com/u/103318812
https://yun.ir/thwxi9
https://www.hawzahnews.com/news/958977
https://www.payamekhanevadeh.ir/news/4089
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 است یجامعه خانواده محور با الگو اسالم یکبه  یدسترس یرهبر  یابالغ یها یاستهدف س/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/103140008 

 
 دانش آموز مدارس صدرا؛ حافظ کل قرآن هستند یکصد: یکارشناس سازمان مدارس علوم و معارف اسالم/مهر خبرگزاری

https://www.mehrnews.com/news/5204648 

 
 مدارس صدرا؛ حافظ کل قرآن هستند دانش آموز یکصد: یکارشناس سازمان مدارس علوم و معارف اسالم/میزنیوز

https://mirnews.ir/KhabarFarhangis/Details/13968 

 
 دانش آموز مدارس صدرا؛ حافظ کل قرآن هستند یکصد: یکارشناس سازمان مدارس علوم و معارف اسالم/صدرامدارس 

https://imso.ir/3419 

 0011 اردیبهشت د همکاریها/پایگاه اطالع رسانی دبیرخانه ستا
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