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 آموزش و پرورش؛  یروز  یاز سو یحکم یط /خبرگزاری حوزه
 منصوب شد« کودک یتو ترب یمتعل یسازمان مل یسو رئ یرمعاون وز »به عنوان « زاده یانحاج یرضاعل»

https://www.hawzahnews.com/news/964827 

 آموزش و پرورش؛  یروز  یاز سو یحکم یط/42فرهنگیان 
 منصوب شد« کودک یتو ترب یمتعل یسازمان مل یسو رئ یرمعاون وز »به عنوان « زاده یانحاج یرضاعل»

https://farhangian24.ir/55455 

 آموزش و پرورش؛  یروز  یاز سو یحکم یط/پرتال وزارت خانه
 منصوب شد« کودک یتو ترب یمتعل یسازمان مل یسو رئ یرمعاون وز »به عنوان « زاده یانحاج یرضاعل»

https://www.medu.ir/fa/news/item/1600492 

 آموزش و پرورش؛  یروز  یاز سو یحکم یط/خبرفارسی
 منصوب شد« کودک یتو ترب یمتعل یسازمان مل یسو رئ یرمعاون وز »به عنوان « زاده یانحاج یرضاعل»

https://khabarfarsi.com/u/104529580 

 آموزش و پرورش؛  یروز  یاز سو یحکم یط/ایکنا
 منصوب شد« کودک یتو ترب یمتعل یسازمان مل یسو رئ یرمعاون وز »به عنوان « زاده یانحاج یرضاعل»

https://iqna.ir/fa/news/3978932 

 آموزش و پرورش؛  یروز  یاز سو یحکم یط/خبرگزاری ایلنا
 منصوب شد« کودک یتو ترب یمتعل یسازمان مل یسو رئ یرمعاون وز »به عنوان « زاده یانحاج یرضاعل»

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1087692 

 آموزش و پرورش؛  یروز  یاز سو یحکم یط/قطره
 منصوب شد« کودک یتو ترب یمتعل یسازمان مل یسو رئ یرمعاون وز »به عنوان « زاده یانحاج یرضاعل»

https://www.ghatreh.com/news/nn59446828 

 آموزش و پرورش؛  یروز  یاز سو یحکم یط/خبرگزاری رضوی
 منصوب شد« کودک یتو ترب یمتعل یسازمان مل یسو رئ یرمعاون وز »به عنوان « زاده یانحاج یرضاعل»

https://www.razavi.news/fa/news/72741 
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 آموزش و پرورش؛  یروز  یاز سو یحکم یط/ایمنا
 منصوب شد« کودک یتو ترب یمتعل یسازمان مل یسو رئ یرمعاون وز »به عنوان « زاده یانحاج یرضاعل»

www.imna.ir//news/499565/ 

 آموزش و پرورش؛  یروز  یاز سو یحکم یط/انقالب فرهنگی شورای عالی
 منصوب شد« کودک یتو ترب یمتعل یسازمان مل یسو رئ یرمعاون وز »به عنوان « زاده یانحاج یرضاعل»

https://sccr.ir/News/17387/1 

  آموزش و پرورش؛ یروز  یاز سو یحکم یط/خبربان
 منصوب شد« کودک یتو ترب یمتعل یسازمان مل یسو رئ یرمعاون وز »به عنوان « زاده یانحاج یرضاعل»

https://khabarban.com/a/32309697 

 آموزش و پرورش؛  یروز  یاز سو یحکم یط/خبرگزاری آنا
 منصوب شد« کودک یتو ترب یمتعل یسازمان مل یسو رئ یراون وز مع»به عنوان « زاده یانحاج یرضاعل»

https://www.ana.press/news/587131 

 آموزش و پرورش؛  یروز  یاز سو یحکم یط/42جامعه 
 منصوب شد« کودک یتبو تر یمتعل یسازمان مل یسو رئ یرمعاون وز »به عنوان « زاده یانحاج یرضاعل»

https://jameh24.com/fa/news/1751 

 آموزش و پرورش؛  یروز  یاز سو یحکم یط/خبرگزاری تسنیم
 منصوب شد« کودک یتو ترب یمتعل یسازمان مل یسو رئ یرمعاون وز »به عنوان « زاده یانحاج یرضاعل»

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/03/19/2517926 

 آموزش و پرورش؛  یروز  یاز سو یحکم یط/خبرگزاری فارس
 منصوب شد« کودک یتو ترب یمتعل یسازمان مل یسو رئ یرمعاون وز »به عنوان « زاده یانحاج یرضاعل»

https://www.farsnews.ir/news/14000320000184 

 آموزش و پرورش؛  یروز  یاز سو یحکم یط/خبرگزاری ایسنا
 منصوب شد« کودک یتو ترب یمتعل یسازمان مل یسو رئ یرمعاون وز »به عنوان « زاده یانحاج یرضاعل»

https://www.isna.ir/news/1400031914111 

 آموزش و پرورش؛  یروز  یاز سو یحکم یط/خبرگزاری ایرنا
 منصوب شد« کودک یتو ترب یمتعل یسازمان مل یسو رئ یرمعاون وز »به عنوان « زاده یانحاج یرضاعل»

https://www.irna.ir/news/84360191 
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 به منتخبان ملت یمتقد یتدو روا؛ یادداشت/پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/1602142 

 

 نتخبان ملتبه م یمتقد یتدو روا ؛یادداشت/خبرگزاری حوزه های علمیه

https://www.hawzahnews.com/news/964882 

 

 به منتخبان ملت یمتقد یتدو روا؛ یادداشت/خبرپو

https://b2n.ir/d39234 

 

 یمکودک را دار  یمرب یتترب یکیشناپل یطراح یز  براال یتهران ؛ آمادگ یاسالم یغاتدفتر تبل/شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/1169844/ 

 

 یمکودک را دار  یمرب یتترب یکیشناپل یطراح یالز  برا یتهران ؛ آمادگ یاسالم یغاتدفتر تبل/خبرگزاری رسا

https://rasanews.ir/fa/news/683083 

 
 یمکودک را دار  یمرب یتترب یکیشناپل یطراح یالز  برا یتهران ؛ آمادگ یاسالم یغاتدفتر تبل/حوزه نیوز

https://www.hawzahnews.com/news/964754 

 
 شود یبرگزار م« جوانه ها یرأ» یمسابقه عکاس/خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/news/5236247 

 
 شود یبرگزار م« جوانه ها یرأ» یمسابقه عکاس/پایگاه خبری اصفهان شرق

http://esfahanshargh.ir/211727 
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 شود یبرگزار م« جوانه ها یرأ» یمسابقه عکاس/خبرگزاری رسا

https://rasanews.ir/fa/news/682915 

 
 شود یبرگزار م« جوانه ها یرأ» یمسابقه عکاس/پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/1598908 

 
 شد یراه انداز  یجمهور  یاستانتخابات ر  یاول یدانش آموزان را یشدر انتخابات؛ پو یبا هدف مشارکت حداکثر /ایرنا

https://www.irna.ir/news/84339661 

 
 شد یراه انداز  یجمهور  یاستانتخابات ر  یاول یدانش آموزان را یشدر انتخابات؛ پو یبا هدف مشارکت حداکثر /برنا

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1178926 

 
 شد یراه انداز  یجمهور  یاستانتخابات ر  یاول یدانش آموزان را یشدر انتخابات؛ پو یکثر با هدف مشارکت حدا /ایلنا

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1092127 

 
 شد یراه انداز  یجمهور  یاستتخابات ر ان یاول یدانش آموزان را یشدر انتخابات؛ پو یبا هدف مشارکت حداکثر /خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/104334899 

 
 دارد یدر توسعه مدارس علو  و معارف اسالم ینقش ارزشمند یکرد: منابع استان یدزاده تأک یانحاج/پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/1566647 

 
 دارد یدر توسعه مدارس علو  و معارف اسالم ینقش ارزشمند یکرد: منابع استان یدزاده تأک یانحاج/خبرگزاری حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/960099 

 
 دارد یدر توسعه مدارس علو  و معارف اسالم ینقش ارزشمند یکرد: منابع استان یدزاده تأک یانحاج/مرجع طالب

https://marjaet.ir/news/58153 
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 جهان ینامر مسلم یرفته از سخنان ولپرسش و پاسخ برگ 42ده راهبرد راهگشا و /یادداشت:پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/1587176 

 
 جهان ینامر مسلم یپرسش و پاسخ برگرفته از سخنان ول 42ده راهبرد راهگشا و /یادداشت:خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/104027524 

 
 دارد یدر توسعه مدارس علو  و معارف اسالم ینقش ارزشمند یکرد: منابع استان یدزاده تأک یانحاج /خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/104027524 

 
 دارد یدر توسعه مدارس علو  و معارف اسالم ینقش ارزشمند یکرد: منابع استان یدزاده تأک انیحاج /ایکنا

https://iqna.ir/fa/news/3976351 

 
 پرورش آموزش و یادینسندتحول بن یتطالب جوان با محور  یمذهب یفرهنگ یها یتاز فعال یگزارش/پرتال وزارت

https://www.medu.ir/fa/news/item/1594272 

 
 "ره" ینیاز مکتب انسان سازاما  خم یجرعه نوش/خبرگزاری حوزه های علمیه 

https://www.hawzahnews.com/news/961960 

 
 "ره" ینیاز مکتب انسان سازاما  خم یجرعه نوش/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/103859135 

 
 "ره" ینیاز مکتب انسان سازاما  خم یجرعه نوش/پرتال وزارت

https://www.medu.ir/fa/news/item/1583414 

 
 خبرداد: جذب سرباز طلبه در آموزش و پرورش آغاز شد یریتمرکز مد یالتتسه یرمد/خبرگزاری ایسنا

https://www.isna.ir/news/1400031007767 
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 خبرداد: جذب سرباز طلبه در آموزش و پرورش آغاز شد یریتمرکز مد یالتتسه یرمد/ پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/1578950 

 
 غاز شدخبرداد: جذب سرباز طلبه در آموزش و پرورش آ یریتمرکز مد یالتتسه یرمد/خبرگزاری ایلنا

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1084141 

 
 خبرداد: جذب سرباز طلبه در آموزش و پرورش آغاز شد یریتمرکز مد یالتتسه یرمد/عصر ایران

https://www.asriran.com/fa/news/786805 

 
 خبرداد: جذب سرباز طلبه در آموزش و پرورش آغاز شد یریتمرکز مد یالتتسه یرمد/پایگاه خبری یکتا

https://www.yektapress.com/fa/news/35100 

 
 خبرداد: جذب سرباز طلبه در آموزش و پرورش آغاز شد یتیر مرکز مد یالتتسه یرمد/الفبا خبر

https://www.alefbakhabar.com/public/fa/news/59622 

 
 خبرداد: جذب سرباز طلبه در آموزش و پرورش آغاز شد یریتمرکز مد یالتتسه یرمد/خبرگزاری حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/960712 

 
 خبرداد: جذب سرباز طلبه در آموزش و پرورش آغاز شد یریتمرکز مد یالتتسه یرمد/خبربان

https://khabarban.com/a/32087055 

 
 یشودطالب برگزارم یژهآموزش و پرورش و یآزمون استخدام یدوره آمادگ/حوزه نیوز

https://www.hawzahnews.com/news/495500 

 
 یشودمطالب برگزار یژهآموزش و پرورش و یآزمون استخدام یدوره آمادگ/پایگاه اطالع رسانی رساالت

http://resalaat.ir/NewsDetail.aspx?itemid=13977 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1578950
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1084141
https://www.asriran.com/fa/news/786805
https://www.yektapress.com/fa/news/35100
https://www.alefbakhabar.com/public/fa/news/59622
https://www.hawzahnews.com/news/960712
https://khabarban.com/a/32087055
https://www.hawzahnews.com/news/495500
http://resalaat.ir/NewsDetail.aspx?itemid=13977


 0011 خردادا هفهرست اخبار ستاد در رسانه

8 
 

 
 یشودطالب برگزارم یژهآموزش و پرورش و یآزمون استخدام یدوره آمادگ/قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn47653237 

 
 شودیکرامت برگزار م یثحد المللیینو ب یمسابقه بزرگ فرهنگ یدر سه بخش کودک، نوجوان و عموم/شبستان

http://shabestan.ir/detail/News/1065365 

 ؛یجوان و عمومدر سه بخش کودک، نو/پایگاه تخصصی مسجد
 شودیکرامت برگزار م یثحد المللیینو ب یمسابقه بزرگ فرهنگ

http://www.masjed.ir/fa/newsagency/36283 

 
 شودیر مکرامت برگزا یثحد المللیینو ب یمسابقه بزرگ فرهنگ یدر سه بخش کودک، نوجوان و عموم/شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/1165268/ 

 
 شودیکرامت برگزار م یثحد المللیینو ب یمسابقه بزرگ فرهنگ یدر سه بخش کودک، نوجوان و عموم/خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/news/5232398 

 
 داشت یدختران اهتما  جد یغینسبت به مسائل تبل یدخواهران کشور؛ با یهمعاون حوزه علم/قم نیوز

http://www.qomnews.ir/fa/news/97633 

 
 داشت یدختران اهتما  جد یغینسبت به مسائل تبل یدشور؛ باخواهران ک یهمعاون حوزه علم/حوزه نیوز

https://www.hawzahnews.com/news/963467 

 
 داشت یدختران اهتما  جد یغینسبت به مسائل تبل یدخواهران کشور؛ با یهمعاون حوزه علم/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/104228031 

 
 شوند یکرمانشاه اعزا  م یو مبلغات به مدارس دانش آموز  ینمبلغ/نیوزحوزه 

https://www.hawzahnews.com/news/962841 
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 شوند یکرمانشاه اعزا  م یو مبلغات به مدارس دانش آموز  ینمبلغ/قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn59254674 

 
 یانقالب فرهنگ یعال یشورا  یراز دب یهعلم یمعلم مبلغ حوزه ها یتمرکز ترب یرمد یرتقد/خبربان

https://khabarban.com/a/30387068 

 
 یانقالب فرهنگ یعال یشورا  یراز دب یهعلم یمعلم مبلغ حوزه ها یتمرکز ترب یرمد یرتقد/شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/1165072/ 

 
 معلم هستند یتمراکز در امر ترب ینمطمئن تر  یه،علم ی: حوزه هایدکتر عامل/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/104212082 

 
 معلم هستند یتمراکز در امر ترب ینمطمئن تر  یه،علم یه ها: حوزیدکتر عامل/عالی انقالب فرهنگیشورای 

https://sccr.ir/News/17395/1 

 
 معلم هستند یتمراکز در امر ترب ینمطمئن تر  یه،علم ی: حوزه هایدکتر عامل/خبربان

https://khabarban.com/a/32200001 

 
 معلم هستند یتمراکز در امر ترب ینمطمئن تر  یه،علم ی: حوزه هایدکتر عامل/حوزهری برگزاخ

https://www.hawzahnews.com/news/963265 

 
 معلم هستند یتمراکز در امر ترب ینمطمئن تر  یه،علم ی: حوزه هایدکتر عامل/خبرنگاران دانشجویی ایرانباشگاه 

http://www.iscanews.ir/news/1098870 

 
 معلم هستند یتمراکز در امر ترب ینمطمئن تر  یه،علم ی: حوزه هایدکتر عامل/خبرنگاران جوانباشگاه 

https://www.yjc.news/fa/news/7785875 

https://www.ghatreh.com/news/nn59254674
https://khabarban.com/a/30387068
https://fa.shafaqna.com/news/1165072/
https://khabarfarsi.com/u/104212082
https://sccr.ir/News/17395/1
https://khabarban.com/a/32200001
https://www.hawzahnews.com/news/963265
http://www.iscanews.ir/news/1098870
https://www.yjc.news/fa/news/7785875
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 معلم هستند یتمراکز در امر ترب ینمطمئن تر  یه،علم ی: حوزه هایدکتر عامل/نیوز زمی

https://mirnews.ir/KhabarElmis/Details/45312 

 
 السال  یهمعل یتازشفاخانه اهل ب یشعبه ا/خبرصاحب 

https://sahebkhabar.ir/news/47726722 

 
 السال  یهمعل یتازشفاخانه اهل ب یشعبه ا/وزارت خانهپرتال 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1591562 

 
 اگاهانه است یتهدا یهعلم یآموزش و پرورش و حوزه ها یتمامور /پاناخبرگزاری 

http://pana.ir/news/1191256 

 
 اگاهانه است یتهدا یهعلم یآموزش و پرورش و حوزه ها یتمامور /42فرهنگیان 

https://farhangian24.ir/53161 

 
 اگاهانه است یتهدا یهعلم یآموزش و پرورش و حوزه ها یتمامور /خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/104092062 

 
 اگاهانه است یتهدا یهعلم یآموزش و پرورش و حوزه ها یتمامور /وزارتپرتال 

https://medu.ir/fa/news/item/1589006 

 و توسعه منابع ابالغ شد؛  یزیر معاونت برنامه یاز سو/آنالینقدس 
 «و پرورش در آموزش یفهوظ یونروحان یجذب و سامانده»بخشنامه 

http://www.qudsonline.ir/news/756145 

 و توسعه منابع ابالغ شد؛ یزیر معاونت برنامه یاز سو/ایلنا
 «و پرورش در آموزش یفهوظ نیوروحان یجذب و سامانده»بخشنامه 

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1087265 

https://mirnews.ir/KhabarElmis/Details/45312
https://sahebkhabar.ir/news/47726722
https://www.medu.ir/fa/news/item/1591562
http://pana.ir/news/1191256
https://farhangian24.ir/53161
https://khabarfarsi.com/u/104092062
https://medu.ir/fa/news/item/1589006
http://www.qudsonline.ir/news/756145
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1087265
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 و توسعه منابع ابالغ شد؛ یزیر معاونت برنامه یاز سو/وزارت پرتال 
 «و پرورش در آموزش یفهوظ یونروحان یجذب و سامانده»بخشنامه  

https://www.medu.ir/fa/news/item/1231093 

 و توسعه منابع ابالغ شد؛ یزیر معاونت برنامه یاز سو/ایرنا
 «و پرورش در آموزش یفهوظ یونروحان یجذب و سامانده»بخشنامه 

https://www.irna.ir/news/84359249 

 و توسعه منابع ابالغ شد؛  یزیر معاونت برنامه یاز سو/ایسنا
 «و پرورش در آموزش یفهوظ یونروحان یجذب و سامانده»بخشنامه 

https://www.isna.ir/news/1400031913457 

 و توسعه منابع ابالغ شد؛  یزیر معاونت برنامه یاز سو /42فرهنگیان 
 «و پرورش در آموزش یفهوظ یونروحان یجذب و سامانده»بخشنامه 

https://farhangian24.ir/52868 

 و توسعه منابع ابالغ شد؛  یزیر معاونت برنامه یاز سو /فارسیخبر 
 «و پرورش در آموزش یفهوظ یونروحان یجذب و سامانده»بخشنامه 

https://khabarfarsi.com/u/104089809 

 و توسعه منابع ابالغ شد؛  یزیر معاونت برنامه یاز سو/پاناخبرگزاری 
 «و پرورش در آموزش یفهوظ یونروحان یجذب و سامانده»بخشنامه 

http://pana.ir/news/1190955 

 و توسعه منابع ابالغ شد؛  یزیر معاونت برنامه یاز سو/سالشعار 
 «و پرورش در آموزش یفهوظ یونروحان یجذب و سامانده»بخشنامه 

https://shoaresal.ir/fa/news/346213 

 و توسعه منابع ابالغ شد؛  یزیر معاونت برنامه یاز سو/طالبمرجعیت 
 «و پرورش در آموزش یفهوظ یونروحان یجذب و سامانده»بخشنامه 

https://marjaet.ir/news/70127 

 و توسعه منابع ابالغ شد؛  یزیر معاونت برنامه یاز سو/نیوزط برخ
 «و پرورش در آموزش یفهوظ یونروحان یجذب و سامانده»بخشنامه 

https://b2n.ir/u38669 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1231093
https://www.irna.ir/news/84359249
https://www.isna.ir/news/1400031913457
https://farhangian24.ir/52868
https://khabarfarsi.com/u/104089809
http://pana.ir/news/1190955
https://shoaresal.ir/fa/news/346213
https://marjaet.ir/news/70127
https://b2n.ir/u38669
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 و توسعه منابع ابالغ شد؛  یزیر معاونت برنامه یاز سو/ استخدا ایران 
 «و پرورش در آموزش یفهوظ یونروحان یجذب و سامانده»بخشنامه 

https://b2n.ir/w48004 

 و توسعه منابع ابالغ شد؛  یزیر معاونت برنامه یاز سو/خبری منیبانپایگاه 
 «و پرورش در آموزش یفهوظ یونروحان یجذب و سامانده»بخشنامه 

https://b2n.ir/y01098 

 و توسعه منابع ابالغ شد؛  یزیر معاونت برنامه یاز سو/امدادب
 «و پرورش در آموزش یفهوظ یونروحان یجذب و سامانده»بخشنامه 

https://bamdad.io/article/cfc60c674c34584aecf3f1a59bcbca75/ 
 

 0011 خرداد همکاریها/ پایگاه اطالع رسانی دبیرخانه ستاد

https://b2n.ir/w48004
https://b2n.ir/y01098
https://bamdad.io/article/cfc60c674c34584aecf3f1a59bcbca75/

