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 معلم هستند یتمراکز در امر ترب ینتر مطمئن یه،علم یها: حوزهیانقالب فرهنگ یعال یشورا یردب/شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/1165082/ 

 
 معلم هستند یتمراکز در امر ترب ینتر مطمئن یه،علم یها: حوزهیانقالب فرهنگ یعال یشورا یردب/مهرخبرگزاری 

https://www.mehrnews.com/news/5232590 

 
 معلم هستند یتمراکز در امر ترب ینتر مطمئن یه،علم یها: حوزهیانقالب فرهنگ یعال یشورا یردب/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/104150359 

 
 معلم هستند یتمراکز در امر ترب ینتر مطمئن یه،علم یها: حوزهیانقالب فرهنگ یعال یشورا یردب/عالی انقالب فرهنگیورای ش

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

 :یانقالب فرهنگ یعال یشورا یردب/خبرنگاران دانشجویی ایرانگاه باش
 معلم هستند یتمراکز در امر ترب ینتر مطمئن یه،علم یهاحوزه 

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

 
 معلم هستند یتتربمراکز در امر  ینتر مطمئن یه،علم یها: حوزهیانقالب فرهنگ یعال یشورا یردب/ایکنا

https://iqna.ir/fa/news/3976868 

 
 معلم هستند یتمراکز در امر ترب ینتر مطمئن یه،علم یها: حوزهیانقالب فرهنگ یعال یشورا یردب/میزنیوز

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

 
 معلم هستند یتمراکز در امر ترب ینتر مطمئن یه،علم یها: حوزهیانقالب فرهنگ یعال یشورا یردب/نیوزحوزه 

https://www.hawzahnews.com/news/963265 
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 معلم هستند یتمراکز در امر ترب ینتر مطمئن یه،علم یها: حوزهیانقالب فرهنگ یعال یشورا یردب/ خبرنگاران جوانباشگاه 

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

 
 معلم هستند یتمراکز در امر ترب ینتر مطمئن یه،علم یها: حوزهیانقالب فرهنگ یعال یشورا یردب/قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn59295027 

 
 معّلم مبلغ منصوب شد یتورز مرکز ترب یشهاند یئته یسرئ/ حوزه های علمیهخبرگزاری 

https://www.hawzahnews.com/news/965746 

 
 معّلم مبلغ منصوب شد یتورز مرکز ترب یشهاند یئته یسرئ/شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/968064/ 

 
 معّلم مبلغ منصوب شد یتورز مرکز ترب یشهاند یئته یسرئ/قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn59544855 

 
 یزدهمموزش و پرورش در دولت سوزارت آ یهاو فرصت یدهاانجام شد با یانقالب اسالم یتو ترب یمتوسط جبهه تعل/فارس

https://www.farsnews.ir/news/14000326000454 

 
 یزدهموزارت آموزش و پرورش در دولت س یهاو فرصت یدهاانجام شد با یانقالب اسالم یتو ترب یمتوسط جبهه تعل/خبرپو

https://b2n.ir/p87636 

 
 یزدهموزارت آموزش و پرورش در دولت س یهاو فرصت یدهاانجام شد با یانقالب اسالم یتو ترب یمتوسط جبهه تعل/ایکنا

https://iqna.ir/fa/news/3980324 

 :انجام شد یاسالمانقالب  یتو ترب یمتوسط جبهه تعل/ بیانیه گام دوممجمع 
 یزدهموزارت آموزش و پرورش در دولت س یهاو فرصت یدهابا 

https://b2n.ir/r19957 
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 است یمتعل یازمندمشترک ن یزندگ یریتمد ی؛خانوادگ یزندگ یدهایو نبا یدهابا/حوزهاری خبرگز

https://www.hawzahnews.com/news/964684 
 است یمتعل یازمندمشترک ن یزندگ یریتمد ی؛خانوادگ یزندگ یدهایو نبا یدهابا/قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn59489622 

 
 اتمام حجت است یادینحوزه : سند تحول بن ینجامعه مدرس یسرئ/ خبرانصاحب 

http://sahebkhabar.ir/news/48245612 

 
 اتمام حجت است یادینحوزه : سند تحول بن ینجامعه مدرس یسرئ/نیوز ویستا

https://vista.ir/n/irjqv28 

 
 اتمام حجت است یادینحوزه : سند تحول بن ینجامعه مدرس یسرئ/حوزهاری خبرگز

https://www.hawzahnews.com/news/967054 

 
 اتمام حجت است یادینحوزه : سند تحول بن ینجامعه مدرس یسرئ/ایرنااری خبرگز

https://www.irna.ir/news/84399412 

 
 اتمام حجت است یادینحوزه : سند تحول بن ینجامعه مدرس یسرئ/حوزهفق ا

https://b2n.ir/j62205 

 
 اتمام حجت است یادینحوزه : سند تحول بن ینجامعه مدرس یسرئ/هارسانه 

https://rasaneha.oerp.ir/id/3840 

 
 اتمام حجت است یادینحوزه : سند تحول بن ینجامعه مدرس یسرئ/وزارت آموزش و پرورشپرتال 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1620742 

 
 اتمام حجت است یادین: سند تحول بن حوزه ینجامعه مدرس یسرئ /خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/105541391 
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 اتمام حجت است یادینحوزه : سند تحول بن ینجامعه مدرس یسرئ/اطالع رسانی دفتر آیت اهلل حسینی بوشهریگاه پای

https://b2n.ir/a37412 

 
 اتمام حجت است یادینحوزه : سند تحول بن ینجامعه مدرس یسرئ/ خبرانا ب

https://bakhabaran.com/contents/7da130dce5728521cddc2f5674e692b3 

 
 قرار گرفت یمورد بررس یفهبه مشکالت طالب وظ یدگیدر حوزه کودک و نوجوان تا رس یتاز فعال/خانهوزارت پرتال 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1619918 

 
 قرار گرفت یمورد بررس یفهبه مشکالت طالب وظ یدگیدر حوزه کودک و نوجوان تا رس یتاز فعال/حوزهخبرگزاری 

https://www.hawzahnews.com/news/966963 

 
 شود یچگونه محقق م یتیشش گانه ترب یشهدا درساحت ها یسبک زندگ/وزارتپرتال 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1626726 

 
 ینآنال ینماز اول وقت، در کالس ها یآموزش عمل/رساخبرگزاری 

https://rasanews.ir/fa/news/683911 

 
 ینآنال ینماز اول وقت، در کالس ها یآموزش عمل/وارث

https://vareth.ir/news/108639 

 
 ینآنال ینماز اول وقت، در کالس ها یآموزش عمل/و جیکجیک 

https://jikojik.com/news/1158222 

 
 ینآنال ینماز اول وقت، در کالس ها یآموزش عمل/فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/105333464 
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 ینآنال یکالس ها نماز اول وقت، در یآموزش عمل/قنوت

https://qunoot.net/App/infos.item.php?showid=4963 

 

 ینآنال ینماز اول وقت، در کالس ها یآموزش عمل/حوزهاری برگزخ

https://www.hawzahnews.com/news/966635 

 

 ینآنال ینماز اول وقت، در کالس ها یآموزش عمل/خبری قم گویاپایگاه 

https://b2n.ir/m40496 

 
 ینآنال ینماز اول وقت، در کالس ها یآموزش عمل/وزارت آموزش و پرورشپرتال 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1618582 

 
 ینآنال ینماز اول وقت، در کالس ها یآموزش عمل/مهرخبرگزاری 

https://www.mehrnews.com/news/5249489 

 
 است یکودک در حوزه ضرور  یمرب یترشته ترب یجادخواستار شد؛ ا یهعلم یحوزه ها یرمد/کاربازار 

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/346075 

 
 است یکودک در حوزه ضرور  یمرب یترشته ترب یجادخواستار شد؛ ا یهعلم یحوزه ها یرمد/فارسیبر خ

https://khabarfarsi.com/u/105234548 

 
 است یکودک در حوزه ضرور  یمرب یترشته ترب یجادخواستار شد؛ ا یهعلم یحوزه ها یرمد/نیوزوزه ح

https://www.hawzahnews.com/news/966530 

 
 است یه ضرور کودک در حوز یمرب یترشته ترب یجادخواستار شد؛ ا یهعلم یحوزه ها یرمد/ وزارتخانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/1617720 

https://qunoot.net/App/infos.item.php?showid=4963
https://www.hawzahnews.com/news/966635
https://b2n.ir/m40496
https://www.medu.ir/fa/news/item/1618582
https://www.mehrnews.com/news/5249489
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/346075
https://khabarfarsi.com/u/105234548
https://www.hawzahnews.com/news/966530
https://www.medu.ir/fa/news/item/1617720


 1400 تیرماها هفهرست اخبار ستاد در رسانه

7 
 

 
 است یکودک در حوزه ضرور  یمرب یترشته ترب یجادخواستار شد؛ ا یهعلم یحوزه ها یرمد/عالی انقالب فرهنگیشورای 

https://sccr.ir/News/17638/1 

 
 است یکودک در حوزه ضرور  یمرب یترشته ترب یجادخواستار شد؛ ا یهعلم یحوزه ها یرمد/طالبمرجع 

https://marjaet.ir/news/89136 

 
 است یکودک در حوزه ضرور  یمرب یترشته ترب یجادخواستار شد؛ ا یهعلم یحوزه ها یرمد/صحیفهاندیشه 

https://b2n.ir/w54701 

 
 است یکودک در حوزه ضرور  یمرب یترشته ترب یجادخواستار شد؛ ا یهعلم یحوزه ها یرمد/اطالع رسانی جامعه مدرسینایگاه پ

https://b2n.ir/g58797 

 :یهعلم یمعّلم مبّلغ حوزه ها یتمرکز ترب یسرئ/نیوزحوزه 
 در آموزش و پرورش دغدغه مند است یتو ترب یمنظام تعل ینسبت به اجرا حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/967180 

 :یهعلم یمعّلم مبّلغ حوزه ها یتمرکز ترب یسرئ/معاصراندیشه 
 در آموزش و پرورش دغدغه مند است یتو ترب یمنظام تعل ینسبت به اجرا حوزه

https://b2n.ir/m02432 

 

 ینجود و احسان به گستره رحمت رب العالم یسفره ها یطان؛ش یرروز تحق/ وزارت خانهپرتال 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1630086 

 
 ینجود و احسان به گستره رحمت رب العالم یسفره ها یطان؛ش یرروز تحق/فارسیخبر 

https://khabarfarsi.com/u/106053694 

 
 ینجود و احسان به گستره رحمت رب العالم یسفره ها یطان؛ش یرروز تحق/شبستانخبرگزاری 

http://shabestan.ir/detail/News/1077510 
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 ینجود و احسان به گستره رحمت رب العالم یسفره ها یطان؛ش یرروز تحق/آریاخبرگزاری 

https://www.aryanews.com/News/20210720115934717 

 
 ینجود و احسان به گستره رحمت رب العالم یسفره ها یطان؛ش یرروز تحق/صدا و سیماخبرگزاری 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3170094 

 
 ینجود و احسان به گستره رحمت رب العالم یسفره ها یطان؛ش یرروز تحق/قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn59912817 

 1044تیرماه پایگاه اطالع رسانی دبیرخانه ستاد همکاریها/
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