
 1044 مردادماها هفهرست اخبار ستاد در رسانه

1 
 



 1044 مردادماها هفهرست اخبار ستاد در رسانه

2 
 

 

 

 
 است یراهبرد یکردیساختار و رو یحوزه و آموزش و پرورش دارا ی:همکار یاهلل اعراف یتآ/پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/1632216 

 
 است یراهبرد یکردیساختار و رو یوزش و پرورش داراحوزه و آم ی:همکار یاهلل اعراف یتآ/پایگاه خبری تحلیلی ماخ

https://b2n.ir/r51884 

 
 است یراهبرد یکردیساختار و رو یحوزه و آموزش و پرورش دارا ی:همکار یاهلل اعراف یتآ/حوزه نیوز

https://www.hawzahnews.com/news/968898 

 
 است یراهبرد یکردیساختار و رو یحوزه و آموزش و پرورش دارا ی:همکار یاهلل اعراف یتآ/خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/105989358 

 
 است یاتیموزش و پرورش، دوران ح: دوران آیآمل یاهلل جواد یتحضرت آ/ایرنا

https://www.irna.ir/news/84415540 

 
 است یاتی: دوران آموزش و پرورش، دوران حیآمل یاهلل جواد یتحضرت آ/باشگاه خبرنگاران جوان

https://www.yjc.news/fa/news/7833038 

 
 است یاتی: دوران آموزش و پرورش، دوران حیآمل یاهلل جواد یتحضرت آ/ویستا

https://vista.ir/n/irirdf1 

 
 است یاتیرورش، دوران ح: دوران آموزش و پیآمل یاهلل جواد یتحضرت آ/سازمان پژوهش و برنامه ریزی متون درسی

https://b2n.ir/a13730 
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 است یاتی: دوران آموزش و پرورش، دوران حیآمل یاهلل جواد یتحضرت آ/پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/1635226 

 
 است یاتی: دوران آموزش و پرورش، دوران حیآمل یاهلل جواد یتحضرت آ/شورای عالی آموزش و پرورش

https://medu.ir/fa/news/item/1635082 

 
 است یاتیوران ح: دوران آموزش و پرورش، دیآمل یاهلل جواد یتحضرت آ/گزارش تصویری -شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/1189278/ 

 
 است یاتی: دوران آموزش و پرورش، دوران حیآمل یاهلل جواد یتحضرت آ /گزارش تصویری -حوزه نیوز

https://www.hawzahnews.com/photo/969678 

 
 است یاتی: دوران آموزش و پرورش، دوران حیآمل یاهلل جواد یتحضرت آ/خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/106298644 

 
 است یاتیدوران آموزش و پرورش، دوران ح: یآمل یاهلل جواد یتحضرت آ/گزارش تصویری -خبرگزاری ابنا

http://fa.abna.cc/9LM5 

 
 است یاتی: دوران آموزش و پرورش، دوران حیآمل یاهلل جواد یتحضرت آ/قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn59949809 

 
 است یاتی: دوران آموزش و پرورش، دوران حیآمل یاهلل جواد یتحضرت آ/آجتیو

https://b2n.ir/z73264 

 
 است یاتی: دوران آموزش و پرورش، دوران حیآمل یاهلل جواد یتحضرت آ /خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/news/5266826 
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 باشد یاله یتدر چارچوب وال یداستان قم: آموزش با یهایهمکار  یتهکم یسرئ/خبرگزاری فارس

https://www.farsnews.ir/qom/news/14000503000579 
 

 باشد یاله یتدر چارچوب وال یداستان قم: آموزش با یهایهمکار  یتهکم یسرئ/گزاری حوزهخبر 
https://www.hawzahnews.com/news/970025 

 
 باشد یاله یتدر چارچوب وال یداستان قم: آموزش با یهایهمکار  یتهکم یسرئ/آستان مقدس حضرت معصومه)س(

https://b2n.ir/s71417 

 
 باشد یاله یتدر چارچوب وال یداستان قم: آموزش با یهایهمکار  یتهکم یسرئ/خبرگزاری ایرنا

https://www.irna.ir/news/84415999 

 
 باشد یاله یتدر چارچوب وال یداستان قم: آموزش با یهایهمکار  یتهکم یسرئ/ناخبرگزاری ایک

https://qom.iqna.ir/fa/news/3986483 

 
 باشد یاله یتدر چارچوب وال یداستان قم: آموزش با یهایهمکار  یتهکم یسرئ/خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/106283709 

 
 باشد یاله یتدر چارچوب وال یداستان قم: آموزش با یهایهمکار  یتهکم یسرئ/شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/1190894/ 

 
 باشد یاله یتدر چارچوب وال یداستان قم: آموزش با یهایهمکار  یتهکم یسرئ/قدیری نیوز

https://www.ghadirinews.ir/news/paper/page/?id=140057983 

 
 باشد یاله یتالدر چارچوب و یداستان قم: آموزش با یهایهمکار  یتهکم یسرئ/خبربان

https://khabarban.com/a/32628236 

 
 باشد یاله یتدر چارچوب وال یداستان قم: آموزش با یهایهمکار  یتهکم یسرئ/خبرپو

https://b2n.ir/k11195 

https://www.farsnews.ir/qom/news/14000503000579
https://www.hawzahnews.com/news/970025
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 باشد یاله یتدر چارچوب وال یداستان قم: آموزش با یهایهمکار  یتهکم یسرئ/قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn59982490 

 
 باشد یاله یتدر چارچوب وال یداستان قم: آموزش با یهایهمکار  یتهکم یسرئ/عصر ایران

https://www.asriran.com/fa/news/795171 

 
 باشد یاله یتدر چارچوب وال یداستان قم: آموزش با یهایهمکار  یتهکم یسرئ/نیوزین

https://newsin.ir/fa/content/21907291 

 
 باشد یاله یتدر چارچوب وال یداستان قم: آموزش با یهایهمکار  یتهکم یسرئ /خبرخوان

https://b2n.ir/b80684 

 
 باشد یاله یتدر چارچوب وال یداستان قم: آموزش با یهایهمکار  یتهکم یسرئ /شهریاری ها

https://b2n.ir/z17235 

 
 آموزش و پرورش است یکمک یسازمان مدارس صدرا: سازمان مدارس صدرا بازو یسرئ/حوزه نیوز

https://www.hawzahnews.com/news/971220 

 
 آموزش و پرورش است یکمک یسازمان مدارس صدرا: سازمان مدارس صدرا بازو یسرئ/خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/106708271 

 
 آموزش و پرورش است یکمک یسازمان مدارس صدرا: سازمان مدارس صدرا بازو یسرئ/پانا

http://pana.ir/news/1204090 

 
 آموزش و پرورش است یکمک یسازمان مدارس صدرا: سازمان مدارس صدرا بازو یسرئ/رسا

https://rasanews.ir/fa/news/686032 
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 آغاز به کار کرد یکودک به طور رسم یتو ترب یمتعل یسازمان مل /خبرگزاری فارس

https://www.farsnews.ir/news/14000513000342 

 

 آغاز به کار کرد یکودک به طور رسم یتو ترب یمتعل یسازمان مل/خبرگزاری پانا

http://www.pana.ir/news/1205008 

 

 آغاز به کار کرد یکودک به طور رسم یتو ترب یمتعل یسازمان مل/اخبرگزاری ایرن

https://www.irna.ir/news/84426587 

 
 آغاز به کار کرد یکودک به طور رسم یتو ترب یمتعل یسازمان مل/مگ ایران

https://www.magiran.com/article/4205889 

 
 آغاز به کار کرد یکودک به طور رسم یتو ترب یمتعل یسازمان مل/روزنامه اعتماد

https://www.etemaad.ir/fa/main/detail/171915 

 
 آغاز به کار کرد یکودک به طور رسم یتو ترب یملتع یسازمان مل/خبربان

https://b2n.ir/m14931 

 
 آغاز به کار کرد یکودک به طور رسم یتو ترب یمتعل یسازمان مل/خبر فارسی

https://khabarfarsi.com/u/106807500 

 
 آغاز به کار کرد یکودک به طور رسم یتو ترب یمتعل یسازمان مل/خبرگزاری ایکنا

https://iqna.ir/fa/news/3988448 

 
 آغاز به کار کرد یکودک به طور رسم یتو ترب یمتعل یسازمان مل/پرتال وزارت آموزش و پرورش

https://www.medu.ir/fa/news/item/1646500 

https://www.farsnews.ir/news/14000513000342
http://www.pana.ir/news/1205008
https://www.irna.ir/news/84426587
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 آغاز به کار کرد یکودک به طور رسم یتو ترب یمتعل یسازمان مل/42سایت خبری 

https://www.saat24.news/news/557621 

 
 آغاز به کار کرد یکودک به طور رسم یتو ترب یمتعل یسازمان مل/گزاری مهرخبر 

https://www.mehrnews.com/news/5250549 

 
 آغاز به کار کرد یکودک به طور رسم یتو ترب یمتعل یسازمان مل/خبر آنالین

https://www.khabaronline.ir/news/1544480 

 
 کودک خبر داد: یتو ترب یمتعل یسازمان مل یسرئ/خبرگزاری ایمنا

 یتو ترب یمتعل یتحت پوشش سازمان مل یدبستان یشهزار واحد مهدکودک و پ05
https://www.imna.ir/news/505003 

 کودک خبر داد: یتو ترب یمتعل یسازمان مل یسرئ/پرتال وزارت خانه/خبربان
 یتو ترب یمتعل یتحت پوشش سازمان مل یدبستان یشهزار واحد مهدکودک و پ05

https://khabarban.com/a/32435187 

 کودک خبر داد: یتو ترب یمتعل یسازمان مل یسرئ/قطره
 یتو ترب یمتعل یتحت پوشش سازمان مل یدبستان یشهزار واحد مهدکودک و پ05

https://www.ghatreh.com/news/nn59667643 

 داد:کودک خبر  یتو ترب یمتعل یسازمان مل یسرئ/خبرگزاری موج
 یتو ترب یمتعل یتحت پوشش سازمان مل یدبستان یشهزار واحد مهدکودک و پ05

https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-390646 

 کودک خبر داد: یتو ترب یمتعل یسازمان مل یسرئ/مانیتور شفقنا
 یتو ترب یمتعل یتحت پوشش سازمان مل یدبستان یشو پهزار واحد مهدکودک 05

https://monitor.shafaqna.com/FA/AL/3711409 

 کودک خبر داد: یتو ترب یمتعل یسازمان مل یسرئ/خبربان
 یتو ترب یمتعل یتحت پوشش سازمان مل یدبستان یشهزار واحد مهدکودک و پ05

https://khabarban.com/a/32435187 

https://www.saat24.news/news/557621
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 کودک خبر داد: یتو ترب یمتعل یسازمان مل یسرئ/خبرگزاری برنا
 یتو ترب یمتعل یتحت پوشش سازمان مل یدبستان یشهزار واحد مهدکودک و پ05

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1201957 

 کودک خبر داد: یتو ترب یمتعل یسازمان مل یسرئ/ایلنا
 یتو ترب یمتعل یتحت پوشش سازمان مل یدبستان یشهزار واحد مهدکودک و پ05

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

 
 دارد یدر توسعه مدارس علوم و معارف اسالم ینقش ارزشمند یمنابع استانحاجیان زاده: /حوزه نیوز

https://www.hawzahnews.com/photo/960845 

 
 شود یآغاز م یفهطالب وظ یدوره آموزش ،مردادماه45داد:از  خبر یمیرح یرضاعل/خبرگزاری ایلنا

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1116001 

 
 شود یآغاز م یفهطالب وظ یدوره آموزش ،مردادماه45خبر داد:از  یمیرح یرضاعل/خبرگزاری فارس

https://www.farsnews.ir/news/14000520000002 

 
 شود یآغاز م یفهطالب وظ یدوره آموزش ،مردادماه45خبر داد:از  یمیرح یرضاعل/پایگاه خبری ماخ

https://maakh.ir/?p=50691 

 
 شود یآغاز م یفهطالب وظ یدوره آموزش ،مردادماه45خبر داد:از  یمیرح یرضاعل/ وزارت خانه پرتال

https://www.medu.ir/fa/news/item/1651144 

 
 شود یآغاز م یفهطالب وظ یدوره آموزش ،مردادماه45خبر داد:از  یمیرح یرضاعل/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/107092424 

 
 شود یآغاز م یفهطالب وظ یدوره آموزش ،مردادماه45خبر داد:از  یمیرح یرضاعل/ایسناخبرگزاری 

https://www.isna.ir/news/1400051812902 

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1201957
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1087692
https://www.hawzahnews.com/photo/960845
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https://www.farsnews.ir/news/14000520000002
https://maakh.ir/?p=50691
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https://www.isna.ir/news/1400051812902
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 شود یآغاز م یفهطالب وظ یدوره آموزش ،مردادماه45خبر داد:از  یمیرح یرضاعل/قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn60195146 

 
 شود یآغاز م یفهطالب وظ یدوره آموزش ،مردادماه45خبر داد:از  یمیرح یرضاعل/موجی خبرگزار 

https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-390298 

 
 شود یآغاز م یفهطالب وظ یدوره آموزش ،مردادماه45خبر داد:از  یمیرح یرضاعل /پاناخبرگزاری 

http://pana.ir/news/1206527 

 0011ماهمرداد همکاریها/پایگاه اطالع رسانی دبیرخانه ستاد 
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