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 ابدیدر حوزه توسعه  تیو ترب میمرتبط با تعل یها آموزش و پرورش: رشته ریمشاور وز/حوزه نیوز

https://www.hawzahnews.com/news/4060001 

 

 ابدیدر حوزه توسعه  تیو ترب میمرتبط با تعل یها آموزش و پرورش: رشته ریمشاور وز/پرتال وزارت

https://medu.ir/fa/news/item/4141111 

 

 ابدیدر حوزه توسعه  تیو ترب میمرتبط با تعل یها آموزش و پرورش: رشته ریمشاور وز/ خبرنامه دانشجویان

https://iusnews.ir/fa/news-details/140000 

 ابدیدر حوزه توسعه  تیو ترب میمرتبط با تعل یها آموزش و پرورش: رشته ریمشاور وز/کانون مدارس

http://school.kanoon.ir /web/Post/Detail/14011 

 

 ابدیدر حوزه توسعه  تیو ترب میمرتبط با تعل یها آموزش و پرورش: رشته ریمشاور وز/رگزاری پاناخب

http://pana.ir/news/4676744 

 

 ابدیدر حوزه توسعه  تیو ترب میمرتبط با تعل یها آموزش و پرورش: رشته ریمشاور وز/صاحب خبر

https://sahebkhabar.ir/news/44740041 

 

 ابدیدر حوزه توسعه  تیو ترب میمرتبط با تعل یها آموزش و پرورش: رشته ریمشاور وز/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/460174706 

 

 ابدیدر حوزه توسعه  تیو ترب میمرتبط با تعل یها آموزش و پرورش: رشته ریمشاور وز/پایگاه اطالع رسانی دولت

https://dolat.ir/detail/404064 

 

 به مناسبت بزرگداشت روز معلم یهایهمکار رستادیدب امیپ/ خبرگزاری شبستان

http://shabestan.ir/detail/News/4476046 

https://www.hawzahnews.com/news/1020664
https://medu.ir/fa/news/item/1939449
https://iusnews.ir/fa/news-details/430806
http://school.kanoon.ir/web/Post/Detail/80411
http://pana.ir/news/1272713
https://sahebkhabar.ir/news/53716634
https://khabarfarsi.com/u/120475762
https://dolat.ir/detail/385021
http://shabestan.ir/detail/News/1172012
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 به مناسبت بزرگداشت روز معلم یهایهمکار رستادیدب امیپ/خبرگزاری ایسنا

https://www.isna.ir/news/4104064600004 

 

 به مناسبت بزرگداشت روز معلم یهایهمکار رستادیدب امیپ/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/464041400 

 

 به مناسبت بزرگداشت روز معلم یهایهمکار رستادیدب امیپ/حوزه نیوز

https://www.hawzahnews.com/news/4066140 

 

 به مناسبت بزرگداشت روز معلم یهایرهمکا رستادیدب امیپ/پرتال وزارت

https://medu.ir/fa/news/item/4117001 

 

 یبا حوزه و دروس حوزو ییآشنا یدر راستا هیدانش آموزان از حوزه علم دیبازد/ای حوزه علمیه امام خامنه

https://howzehormia.ir/4104/04/61/0147/ 

 

 یبا حوزه و دروس حوزو ییآشنا یدر راستا هیدانش آموزان از حوزه علم دیبازد/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/460100607 

 

 یبا حوزه و دروس حوزو ییآشنا یدر راستا هیآموزان از حوزه علمدانش  دیبازد/حوزه نیوز

https://www.hawzahnews.com/photo/4060700 

 

 دی: دانش آموزان را با نهج البالغه آشنا کننیدر استان قزو هیفق یول ندهینما/ایرنا

https://www.irna.ir/news/01741401 

 

 دی: دانش آموزان را با نهج البالغه آشنا کننیدر استان قزو هیفق یول ندهینما/خبرگزاری حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/4066104 

 

 دی: دانش آموزان را با نهج البالغه آشنا کننیدر استان قزو هیفق یول ندهینما/افارسیخبر

https://khabarfarsi.com/u/464046400 

https://www.isna.ir/news/1401021208003
https://khabarfarsi.com/u/121039508
https://www.hawzahnews.com/news/1022936
https://medu.ir/fa/news/item/1947009
https://howzehormia.ir/1401/01/29/6957/
https://khabarfarsi.com/u/120466287
https://www.hawzahnews.com/photo/1020766
https://www.irna.ir/news/84739509
https://www.hawzahnews.com/news/1022903
https://khabarfarsi.com/u/121012300
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 یهللا اعراف تیبا آ هایهمکار رستادیدب دارید/پرتال وزارت

https://www.medu.ir/fa/news/item/4140470 

 

 سازمان ها با مردم است انیم یپل ارتباط ،یعموم روابط به مناسبت روز ارتباطات؛ ها یستاد همکار ریدب/حوزه نیوز

https://www.hawzahnews.com/news/4064061 

 

 سازمان ها با مردم است انیم یپل ارتباط ،یعموم روابط به مناسبت روز ارتباطات؛ ها یستاد همکار ریدب/ایسنا

https://www.isna.ir/news/4104066740441 

 

 سازمان ها با مردم است انیم یپل ارتباط ،یعموم روابط ارتباطات؛به مناسبت روز  ها یستاد همکار ریدب/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/464000660 

 

 تسازمان ها با مردم اس انیم یپل ارتباط ،یعموم روابط به مناسبت روز ارتباطات؛ ها یستاد همکار ریدب/پرتال وزارت

https://medu.ir/fa/news/item/4147710 

 تهران: کتاب شگاهینما نیوسوم یس یبه مناسب برگزار/ پرتال وزارت

 شهیاز بزرگان فرهنگ و اند ی)ع(/ خاطراتتیاز نگاه اهل ب یکتاب خوان

https://medu.ir/fa/news/item/4147404 

 تهران: کتاب شگاهینما نیوسوم یس یبه مناسب برگزار /صاحب خبر

 شهیاز بزرگان فرهنگ و اند ی)ع(/ خاطراتتیاز نگاه اهل ب یکتاب خوان

https://sahebkhabar.ir/news/41074100 

 

 طلبه موفق در آموزش و پرورش کی یو اخالق یعلم یها یژگیو/ایسنا

https://www.isna.ir/news/4104066440740 

 

 طلبه موفق در آموزش و پرورش کی یو اخالق یعلم یها یژگیو/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/464746411 

 

 جذب و اعزام طالب زن به مدارس یفراخوان برا/شفقنا

https://fa.shafaqna.com/news/4400014 

https://www.medu.ir/fa/news/item/1956376
https://www.hawzahnews.com/news/1025024
https://www.isna.ir/news/1401022718114
https://khabarfarsi.com/u/121866228
https://medu.ir/fa/news/item/1957798
https://medu.ir/fa/news/item/1957161
https://sahebkhabar.ir/news/54075988
https://www.isna.ir/news/1401022516718
https://khabarfarsi.com/u/121752599
https://fa.shafaqna.com/news/1366845
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 جذب و اعزام طالب زن به مدارس یفراخوان برا/قدیری نیوز

https://www.ghadirinews.ir/news/paper/page/?id=4104641711 

 

 جذب و اعزام طالب زن به مدارس یفراخوان برا/ایکنا

https://iqna.ir/fa/news/1044444 

 

 جذب و اعزام طالب زن به مدارس یفراخوان برا/نیوزین

https://newsin.ir/fa/content/64744040 

 

 جذب و اعزام طالب زن به مدارس یفراخوان برا/ایران بانوان

https://www.iranbanovan.ir/?p=44041 

 

 جذب و اعزام طالب زن به مدارس یفراخوان برا/حوزه نیوز

https://www.hawzahnews.com/news/4064140 

 

 جذب و اعزام طالب زن به مدارس یفراخوان برا/کوثرنیوز

http://news.whc.ir/news/view/466446 

 

 جذب و اعزام طالب زن به مدارس یفراخوان برا/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/464611071 

 

 به مدارس جذب و اعزام طالب زن یفراخوان برا/شبستان

http://shabestan.ir/detail/News/4401700 

 

 جذب و اعزام طالب زن به مدارس یفراخوان برا/شیعه نیوز

https://www.shia-news.com/fa/news/601447 

 

 جذب و اعزام طالب زن به مدارس یفراخوان برا/المصطفی نیوز

https://b6n.ir/u67470 

https://www.ghadirinews.ir/news/paper/page/?id=1401239794
https://iqna.ir/fa/news/4055351
https://newsin.ir/fa/content/23735830
https://www.iranbanovan.ir/?p=53614
https://www.hawzahnews.com/news/1023416
http://news.whc.ir/news/view/122332
https://khabarfarsi.com/u/121299079
http://shabestan.ir/detail/News/1169766
https://www.shia-news.com/fa/news/269517
https://b2n.ir/u27576
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 جذب و اعزام طالب زن به مدارس یفراخوان برا/عرشه آنالین

https://www.arshehonline.com/fa/tiny/news-41040 

 

 جذب و اعزام طالب زن به مدارس یفراخوان برا/خبرفوری

https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-6140700 

 

 جذب و اعزام طالب زن به مدارس یفراخوان برا/خبرآنالین

https://www.khabaronline.ir/news/4060004 

 

 جذب و اعزام طالب زن به مدارس یفراخوان برا/خواندنی ها

https://khaandaniha.ir/news/6114441 

 

 جذب و اعزام طالب زن به مدارس یفراخوان برا/رسا نو

https://b6n.ir/q01061 

 

 جذب و اعزام طالب زن به مدارس یفراخوان برا/مجله خبری منیبان

https://www.moniban.news/fa/tiny/news-04044 

 

 رسالت معلمان است نیمهمتر یساز در گلستان: انسان هیفق یول ندهینما/ایرنا

https://www.irna.ir/news/01714404 

 

 رسالت معلمان است نیمهمتر یساز در گلستان: انسان هیفق یول ندهینما/61فرهنگیان 

https://farhangian61.ir/464004 

 

 رسالت معلمان است نیمهمتر یساز در گلستان: انسان هیفق یول ندهینما/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/464611140 

 

 رسالت معلمان است نیمهمتر یساز تان: انساندر گلس هیفق یول ندهینما/پرتال وزارت

https://medu.ir/fa/news/item/4111701 

https://www.arshehonline.com/fa/tiny/news-19836
https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-2938786
https://www.khabaronline.ir/news/1628863
https://khaandaniha.ir/news/2441339
https://b2n.ir/q04824
https://www.moniban.news/fa/tiny/news-81813
https://www.irna.ir/news/84743563
https://farhangian24.ir/125865
https://khabarfarsi.com/u/121244916
https://medu.ir/fa/news/item/1949789
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 رسالت معلمان است نیمهمتر یساز در گلستان: انسان هیفق یول ندهینما/خبرگزاری صدا و سیما

https://www.iribnews.ir/fa/news/4140171 

 

 رسالت معلمان است نیمهمتر یساز در گلستان: انسان هیفق یول ندهینما/پرتال امام جمعه گلستان

https://noormofidi.ir/articles/news/401 

 بندر لنگه مطرح شد؛ یفرهنگ عموم یجلسه شورادر /حوزه نیوز

 شود یزیبرنامه ر یاسالم یبر اساس ارزش ها یفراغت تابستان اوقات

https://www.hawzahnews.com/news/4064010 

 

 ها هستند انسان تیو: معلمان معماران هنیاستان قزو یهایهمکار تهیکم سیرئ/حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/4064704 

 

 ها هستند انسان تی: معلمان معماران هونیاستان قزو یهایهمکار تهیکم سیرئ/پرتال وزارت خانه

https://www.medu.ir/fa/news/item/4144004 

 

 ها هستند انسان تی: معلمان معماران هونیاستان قزو یهایهمکار تهیکم سیرئ/ایرنا

https://www.irna.ir/news/01710604 

 

 ها هستند انسان تی: معلمان معماران هونیاستان قزو یهایهمکار تهیکم سیرئ/نمایندگی ولی فقیه

https://b6n.ir/d41744 

 

 ها هستند انسان تی: معلمان معماران هونیاستان قزو یهایهمکار تهیکم سیرئ/مانیتور نیوز

https://b6n.ir/b07007 

 

 میده لیمعلم تراز انقالب را به جامعه تحو ؛یشرق جانیآذربا/رئیس کمیته همکاریهای گاران جوانباشگاه خبرن

https://www.yjc.news/fa/news/0440474 

 

 میده لیمعلم تراز انقالب را به جامعه تحو ؛یشرق جانیآذربا/رئیس کمیته همکاریهای ایسنا

https://www.isna.ir/news/4104064044444 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3438474
https://noormofidi.ir/articles/news/164
https://www.hawzahnews.com/news/1023640
https://www.hawzahnews.com/news/1023765
https://www.medu.ir/fa/news/item/1951605
https://www.irna.ir/news/84746201
https://b2n.ir/d54755
https://b2n.ir/b67087
https://www.yjc.news/fa/news/8130175
https://www.isna.ir/news/1401021811335
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 میده لیمعلم تراز انقالب را به جامعه تحو ؛یشرق جانیآذربارئیس کمیته همکاریهای /خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/464464161 

 

 و ارزش کار بهیط اتی،ح نیادی:سند تحول بنیمقام معظم رهبر اناتیسهم آموزش و پرورش از ب/پرتال وزارت

https://www.medu.ir/fa/news/item/4144404 

 :یراسان رضوخ یهایهمکار تهیکم سیرئ بینا/61فرهنگیان 

 از اهداف بزرگ آموزش و پرورش است یدر کنار مباحث آموزش حیصح تیترب 

https://farhangian61.ir/460167 

 :یخراسان رضو یهایهمکار تهیکم سیرئ بینا/پرتال وزارت خانه

 گ آموزش و پرورش استاز اهداف بزر یدر کنار مباحث آموزش حیصح تیترب

https://medu.ir/fa/news/item/4144400 

 :یخراسان رضو یهایهمکار تهیکم سیرئ بینا/خبرفارسی

 از اهداف بزرگ آموزش و پرورش است یدر کنار مباحث آموزش حیصح تیترب

https://khabarfarsi.com/u/464114410 

 استان تهران: یها آموزش و پرورش شهرستان رکلیمد/پانا

  آموزش و پرورش یتیاهداف ترب شبردیدر پ تیروحان یها تیاستفاده از ظرف تیاهم

http://www.pana.ir/news/4670440 

 استان تهران: یها آموزش و پرورش شهرستان رکلیمد/61فرهنگیان 

 آموزش و پرورش یتیاهداف ترب شبردیدر پ تیروحان یها تیاستفاده از ظرف تیاهم

https://farhangian61.ir/467404  

 استان تهران: یها آموزش و پرورش شهرستان رکلیمد/خبرفارسی

 آموزش و پرورش یتیاهداف ترب شبردیدر پ تیروحان یها تیاستفاده از ظرف تیاهم

https://khabarfarsi.com/u/464464447 

 در خوزستان: هیفق یول ندهینما/ایرنا

 دانش آموزان منتقل شود آموزش و پرورش به قیاز طر دیبا یتیترب یها آموزه

https://www.irna.ir/news/01741401 

 :سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان/پرتال وزارت

 هستند یاسالم نیتحقق تمدن نو شگامانیپ معلمان

https://medu.ir/fa/news/item/4141440 

https://khabarfarsi.com/u/121321929
https://www.medu.ir/fa/news/item/1955101
https://farhangian24.ir/126927
https://medu.ir/fa/news/item/1953160
https://khabarfarsi.com/u/121493396
http://www.pana.ir/news/1278318
https://farhangian24.ir/127101
https://khabarfarsi.com/u/121521317
https://www.irna.ir/news/84734164
https://medu.ir/fa/news/item/1954536
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 شد یبررس یخواهران و آموزش و پرورش استان مرکز هیحوزه علم یهمکار تیتقو/حوزه نیوز

https://www.hawzahnews.com/news/4061064 

 

 شد یبررس یو آموزش و پرورش استان مرکز خواهران هیحوزه علم یهمکار تیتقو/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/464004417 

 

 شد یبررس یخواهران و آموزش و پرورش استان مرکز هیحوزه علم یهمکار تیتقو/کوثر نیوز

http://news.whc.ir/news/view/466000 

 

 هستند تیدر مدارس لرستان مشغول فعال نیدر قالب طرح ام ینیمبلغ د 471/خبرگزاری ایسنا

https://www.isna.ir/news/4104066047446 

 

 هستند تیدر مدارس لرستان مشغول فعال نیامدر قالب طرح  ینیمبلغ د 61/471فرهنگیان 

https://farhangian61.ir/467704 

 

 هستند تیدر مدارس لرستان مشغول فعال نیدر قالب طرح ام ینیمبلغ د 471/پرتال وزارت

https://medu.ir/fa/news/item/4140406 

 

 هستند تیدر مدارس لرستان مشغول فعال نیدر قالب طرح ام ینیمبلغ د 471/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/464711040 

 

 گام دوم انقالب هیانیحق و باطل در ب یشناس مصداق د کر حیتشر هایستاد همکار یها معاون امور استان/خبرگزاری پانا

https://www.pana.ir/news/4670104 

 

 گام دوم انقالب هیانیحق و باطل در ب یشناس مصداق کرد  حیتشر هایستاد همکار یها معاون امور استان/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/464714644 

 

 شود سیدر مدارس تدر یمطهر دی: کتب شهزدی یهایهمکار تهیکم سیرئ/حوزه نیوز

https://www.hawzahnews.com/news/4061104 

https://www.hawzahnews.com/news/1024821
https://khabarfarsi.com/u/121805547
http://news.whc.ir/news/view/122660
https://www.isna.ir/news/1401022617132
https://farhangian24.ir/127783
https://medu.ir/fa/news/item/1956162
https://khabarfarsi.com/u/121794058
https://www.pana.ir/news/1278403
https://khabarfarsi.com/u/121741213
https://www.hawzahnews.com/news/1024901
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 شود سیدر مدارس تدر یمطهر دی: کتب شهزدی یهایهمکار تهیکم سیرئ/خبرگزاری فارس

https://www.farsnews.ir/yazd/news/41040660000140 

 

 شود سیدر مدارس تدر یمطهر دی: کتب شهزدی یهایهمکار تهیکم سیرئ/بنیاد شهید مطهری

https://b6n.ir/e10001 

 

 شود سیدر مدارس تدر یمطهر دی: کتب شهزدی یهایهمکار تهیکم سیرئ/خبرگزاری ایسنا

https://www.isna.ir/news/4104066046411 

 

 شود سیدر مدارس تدر یمطهر دی: کتب شهزدی یهایمکاره تهیکم سیرئ/آموزش و پرورش یزد

https://b6n.ir/k44401 

 

 شود سیدر مدارس تدر یمطهر دی: کتب شهزدی یهایهمکار تهیکم سیرئ/هوار نیوز

https://b6n.ir/r00016 

 

 شود سیدر مدارس تدر یمطهر دی: کتب شهزدی یهایهمکار تهیکم سیرئ/ایکنا

https://yazd.iqna.ir/fa/news/1044004 

 

 شود سیدر مدارس تدر یمطهر دی: کتب شهزدی یهایهمکار تهیکم سیرئ/قدیری نیوز

https://www.ghadirinews.ir/news/paper/page/?id=4104614777 

 

 شود سیدر مدارس تدر یمطهر دی: کتب شهزدی یهایهمکار تهیکم سیرئ/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/464061060 

 

 شود سیدر مدارس تدر یمطهر دی: کتب شهزدی یهایهمکار تهیکم سیرئ/انخبرب

https://khabarban.com/a/44040706 

 

 طالب در بندرترکن برگزار شد یکارگاه توانمندساز/ایکنا

https://golestan.iqna.ir/fa/news/1047470 

https://www.farsnews.ir/yazd/news/14010226000938
https://b2n.ir/e90684
https://www.isna.ir/news/1401022012549
https://b2n.ir/k55509
https://b2n.ir/r60692
https://yazd.iqna.ir/fa/news/4055801
https://www.ghadirinews.ir/news/paper/page/?id=1401243777
https://khabarfarsi.com/u/121829628
https://khabarban.com/a/35016702
https://golestan.iqna.ir/fa/news/4057370


 1041اردیبهشت ماه  –ا هفهرست اخبار ستاد در رسانه

11 

 

 

 یگام دوم انقالب اسالم هیانیروز قدس از منظر ب/ پرتال وزارت خانه

https://medu.ir/fa/news/item/4114061 

 

 یگام دوم انقالب اسالم هیانیروز قدس از منظر ب/خبرگزاری حوزه

https://www.hawzahnews.com/news/4066640 

 

 یگام دوم انقالب اسالم هیانیروز قدس از منظر ب/خبرگزاری فارس

https://www.farsnews.ir/news/41040601000147 

 

 یگام دوم انقالب اسالم هیانیروز قدس از منظر ب/جوان آنالین

https://www.javanonline.ir/fa/news/4000441 

 

 یگام دوم انقالب اسالم هیانیروز قدس از منظر ب/خبرفارسی

https://khabarfarsi.com/u/460046001 

 

 یمگام دوم انقالب اسال هیانیروز قدس از منظر ب/خبرگزاری دانا

http://danakhabar.com/fa/news/4604000 

 1041ماه اریبهشت رسانی دبیرخانه ستادهمکاریها/ اطالع  پایگاه

https://medu.ir/fa/news/item/1943829
https://www.hawzahnews.com/news/1022218
https://www.farsnews.ir/news/14010209000417
https://www.javanonline.ir/fa/news/1086534
https://khabarfarsi.com/u/120852684
http://danakhabar.com/fa/news/1281888

