
فهرست رسانه های حاضر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات

مالکیتنوع سازهمتراژگروهصاحب امتیازدوره انتشارنامردیف
ضریب 

کیفی

اولویت 

جانمایی
71غیر خصوصیخودساز96مؤسسات مطبوعاتیموسسه اطالعاتروزنامهاطالعات1

40خصوصیخودساز96مؤسسات مطبوعاتیموسوی، حکمت الهروزنامهافکار2

**81غیر خصوصیخودساز96مؤسسات مطبوعاتیسازمان خبرگزاری جمهوری اسالمیروزنامهایران3

42.7غیر خصوصیخودساز96مؤسسات مطبوعاتیدانشگاه آزاد اسالمیخبرگزاریآنا4

**79خصوصیخودساز96مؤسسات مطبوعاتیواحدی پور تبریزی، غالمحسینروزنامهخبر ورزشی5

*60خصوصیپیش ساخته96مؤسسات مطبوعاتیموسسه فرهنگی ابن سینای بزرگروزنامهسپید6

**63خصوصیخودساز96مؤسسات مطبوعاتیموسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارتروزنامهصمت7

70غیر خصوصیپیش ساخته96مؤسسات مطبوعاتیموسسه کیهانروزنامهکیهان8

**86غیر خصوصیخودساز96مؤسسات مطبوعاتیشرکت همشهریروزنامههمشهری9

40.4خصوصیپیش ساخته48مؤسسات مطبوعاتیموسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمانروزنامهپیام ما10

خصوصیخودساز48مؤسسات مطبوعاتینعمتی، اصغرماهنامهدنیای تغذیه11

**66غیر خصوصیخودساز48مؤسسات مطبوعاتیآستان قدس رضویروزنامهقدس12

53خصوصیپیش ساخته24مؤسسات مطبوعاتیوکیلی، محمد علیروزنامهابتکار13

59خصوصیپیش ساخته24مؤسسات مطبوعاتیشرکت رسانه اصفهان امروزروزنامهاصفهان امروز14

34خصوصیپیش ساخته24مؤسسات مطبوعاتیموسسه همگامان اندیشه زمانروزنامهپیام زمان15

53خصوصیپیش ساخته24مؤسسات مطبوعاتیموسسه مطبوعاتی سایه سرافراز عشقروزنامهسایه16

42خصوصیخودساز24مؤسسات مطبوعاتیموسسه انتشار نشریه عصر ایرانیانروزنامهعصر ایرانیان17

43خصوصیخودساز24مؤسسات مطبوعاتیعسلی، محمدروزنامهعصر مردم18

35خصوصیپیش ساخته12مؤسسات مطبوعاتیآذرنگار، جوادروزنامهبشارت نو19

60خصوصیپیش ساخته12مؤسسات مطبوعاتیجعفری، سیده طنازهفته نامهسپهر البرز20

45خصوصیپیش ساخته12مؤسسات مطبوعاتیموسسه مطبوعاتی پیمان فردای روشنروزنامهعصر آزادی21

غیر خصوصیخودساز48کودک و نوجوانوزارت آموزش و پرورش ـ اداره کل دفتر انتشارات کمک آموزشیماهنامهرشد کودک22

*خصوصیخودساز48کودک و نوجوانموسسه فردای روشن کودکماهنامهنبات23

**53.4خصوصیخودساز24کودک و نوجوانمحمدی، کورشدو هفته نامهخانه و کاشانه24

خصوصیپیش ساخته24کودک و نوجوانسوختانلو، حسینماهنامهکودکان آفتاب25

خصوصیپیش ساخته12کودک و نوجوانشرکت انتشارات فنی ایرانماهنامهداروگ26

20خصوصیپیش ساخته12کودک و نوجواناسم حسینی، سجادپایگاه خبریکودک پرس27

خصوصیخودساز48کسب و کار مرتبطنشرگسترامروز28

29
اتحادیه مطبوعات محلی استان 

های کشور
خصوصیپیش ساخته24کسب و کار مرتبط

خصوصیپیش ساخته24کسب و کار مرتبطانتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی30

خصوصیخودساز24کسب و کار مرتبط(آسام )داده پردازان آتی پروژه31

خصوصیپیش ساخته24کسب و کار مرتبطسازمان بسیج رسانه32

خصوصیپیش ساخته24کسب و کار مرتبط(پایشگری)عصر رسانه پویا 33

خصوصیپیش ساخته24کسب و کار مرتبطکاشانه مجازی رمزینه دانش34

خصوصیخودساز24کسب و کار مرتبطالیف وب35

خصوصیپیش ساخته12کسب و کار مرتبطتحقیقاتی هوش برتر کارمانیا36

خصوصیخودساز12کسب و کار مرتبطچاپ اسرا37

خصوصیپیش ساخته12کسب و کار مرتبطخورشید38

خصوصیپیش ساخته12کسب و کار مرتبطعصر گویش پرداز39

40
مرکز مطالعات و سنجش افکار 

عمومی ایرانیان
خصوصیپیش ساخته12کسب و کار مرتبط

41
موسسه فرهنگی و هنری سرای 

اندیشه و آفرینش چارسوق
خصوصیپیش ساخته12کسب و کار مرتبط

42
موسسه فرهنگی هنری کوزه نقش 

و نگار
خصوصیخودساز12کسب و کار مرتبط

خصوصیپیش ساخته12کسب و کار مرتبطمهرگسترحکمت43

خصوصیپیش ساخته6کسب و کار مرتبطکتاب اول44

خصوصیخودساز24کانون های آگهی و تبلیغاتیارتباطات و تبلیغات45

خصوصیخودساز24کانون های آگهی و تبلیغاتیایران نوین کیش46

خصوصیخودساز24کانون های آگهی و تبلیغاتیجار47

خصوصیخودساز12کانون های آگهی و تبلیغاتیتصویر سبز فردا48

خصوصیپیش ساخته6کانون های آگهی و تبلیغاتیپژوهش بازار و رسانه امروز49

خصوصیپیش ساخته6کانون های آگهی و تبلیغاتیصنعت پایدار ایرانیان50

خصوصیپیش ساخته48فرهنگی، هنریفتوحی، منصورهپایگاه خبریفرتاک نیوز51
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غیر خصوصیخودساز48فرهنگی، هنریمؤسسه خانه کتاب تهرانخبرگزاریکتاب ایران52

**76.5خصوصیخودساز48فرهنگی، هنریمؤسسه فرهنگی همه راز موفقیتدو هفته نامهموفقیت53

*64.5خصوصیخودساز48فرهنگی، هنریافضلی، مهدیپایگاه خبریهنر آنالین54

**75خصوصیخودساز24فرهنگی، هنریصمدی راد، برات الهماهنامهاندیشه پویا55

خصوصیپیش ساخته24فرهنگی، هنریموسسه بین المللی گسترش تجارت حالل جهانپایگاه خبریبهایی پژوهی56

**70خصوصیپیش ساخته24فرهنگی، هنریجندقی زاده، محمد رضادو هفته نامهپنجره خالقیت57

**64خصوصیپیش ساخته24فرهنگی، هنریاحمدی بزچلوئی، نوشیندو هفته نامهپیشخوان58

**خصوصیخودساز24فرهنگی، هنریمیراحمدیان بابا احمدی، فرزانهپایگاه خبریتابش کوثر59

خصوصیخودساز24فرهنگی، هنریانجمن هنر های نمایشی ایرانپایگاه خبریتئاتر ایران60

**69خصوصیخودساز24فرهنگی، هنریزندی، کیارشماهنامهخط خطی61

خصوصیپیش ساخته24فرهنگی، هنریموسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمنددو هفته نامهدانشمند62

غیر خصوصیپیش ساخته24فرهنگی، هنریشرکت انتشارات سروشهفته نامهسروش63

**79خصوصیپیش ساخته24فرهنگی، هنریخسروی دهکردی، همایونماهنامهسینما و ادبیات64

60.3خصوصیپیش ساخته24فرهنگی، هنرینجفی، فاطمهپایگاه خبریشما نیوز65

خصوصیپیش ساخته24فرهنگی، هنریصانعی، فخرالدیندو ماهنامهصفیر حیات66

40.4غیر خصوصیخودساز24فرهنگی، هنریدانشگاه علم وفرهنگخبرگزاری.علم و فرهنگ67

خصوصیپیش ساخته24فرهنگی، هنریرسولی، امیرابراهیمماهنامهفرهنگ امروز68

خصوصیخودساز24فرهنگی، هنریموسوی، سید عبدالجوادپایگاه خبریفرهنگ و فوتبال69

66خصوصیپیش ساخته24فرهنگی، هنریجمشیدی الریجانی، محمد رضاماهنامهکتابستان70

خصوصیپیش ساخته24فرهنگی، هنریفردحسینی، مهساپایگاه خبریلیزنا71

63.4خصوصیخودساز24فرهنگی، هنریصارمی، ابوطالبماهنامهمشق تندرستی72

65.1خصوصیخودساز24فرهنگی، هنریحق شناس کاشانی، محمد علیفصلنامهمعمار و مد امروز73

خصوصیپیش ساخته24فرهنگی، هنریعزیزی، مهدیپایگاه خبریموسیقی ما74

خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریخلیل ارجمندی، غالمرضاماهنامهاقتصاد خالق75

خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریسالمتی، بابکهفته نامهامرداد76

خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریجعفر دهباشی، علی اکبردو ماهنامهبخارا77

خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریثقفی، امیرحمزهفصلنامهبوم78

خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریزنگی، بهنامفصلنامهپژوهش هنر79

غیر خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمیفصلنامهپیام بهارستان80

خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریسلیمانی کریم آباد، پژندفصلنامهپیام چارسو81

غیر خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریشورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی- شورای عالی انقالب فرهنگیدو فصلنامهتحول در علوم انسانی82

**85خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریروحانی راوری، مرتضیفصلنامهترجمان علوم انسانی83

خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریصحرایی، بابکپایگاه خبریتریبون هنر84

خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریصمدیان آهنگر، سیف الهفصلنامهتصویر85

62.2خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریلقایی شالقونی، مرجانهفته نامهجامعه پویا86

خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریمیرافضلی، سید علیفصلنامهجنگ هنر مس87

**75خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریعیسی تهرانی، عباسدو هفته نامهجهان سینما88

60خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریمافی، کیوانهفته نامهچمدان89

**73.4خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریتوکلی، شهریارفصلنامههنرمند: حرفه 90

**73خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریکهنوجی، مجیددو هفته نامهحلقه وصل91

خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریبارنجی، کامراندو ماهنامهخوشحالی92

غیر خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریمحمودآبادی، زهراماهنامهروشنگران فردا93

خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریآذری نجف آباد، اهلل وردیفصلنامهزبانشناس94

62خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریشرکت، شهالماهنامهزنان امروز95

خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریاخشابی، مجیدماهنامهزیر و بم96

غیر خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریبنیاد ملی نخبگانماهنامهسرآمد97

**خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریدباغ، علیرضافصلنامهسرزمین هنر98

خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریذرقانی، همایونماهنامهسفر99

خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریتقی زاده بهجتی، حامدپایگاه خبریسینما خانه100

66.6خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریکثیریان، کیوانپایگاه خبریسینما سینما101

خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریسازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایرانماهنامهصف 102

خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریکارگر، حمیدفصلنامهطره103

خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریبیامنش، مریمماهنامهعصر زمان104

غیر خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریبنیاد سینمایی فارابیفصلنامهفارابی105

خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریزمانی سبزی، شهرامماهنامهفرهنگ جامعه106

2صفحه 



فهرست رسانه های حاضر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات

مالکیتنوع سازهمتراژگروهصاحب امتیازدوره انتشارنامردیف
ضریب 

کیفی

اولویت 

جانمایی
خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریموسسه فرهنگی هنری خواجه نصیرالدین طوسی نسل امروزپایگاه خبریفرهنگ و هنر107

68خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریموسسه فرهنگی هنری جنات فکهماهنامهفکه108

**83خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریمهرابی، مسعودماهنامه.فیلم109

خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریعرب، حسنماهنامهقلمیاران پویا اندیش110

66.8خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریداودی مهاجر تهرانی، نادرماهنامهقهوه111

خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریقوجلو، فاطمهدو ماهنامهکاروان مهر112

خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنرینفیسی، غالمحسینپایگاه خبریکتابداران113

خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریفرخ یار، نجم الدینماهنامهگرافیک114

خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریثقفی، مرادفصلنامهگفتگو115

خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریطهماسبی ساکی، رضاپایگاه خبریگلونی116

خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریموسسه مطالعات هنر اسالمیدو فصلنامهمطالعات هنر اسالمی117

خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریمحمدی، علیهفته نامهموج نو118

خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریسمواتی، فاطمهفصلنامهمهروناهید119

خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریمنصوری، سارادو ماهنامهنقد هنر120

خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریصادق زاده، صداقتماهنامهنگاه ملل121

خصوصیپیش ساخته12فرهنگی، هنریسالمی، محمدکاظمفصلنامههنرپو122

71.4خصوصیپیش ساخته6فرهنگی، هنریتنهایی شبستری، آرشماهنامهآنگاه123

32خصوصیپیش ساخته6فرهنگی، هنریغالمی تبار، فرزانهپایگاه خبریآوای ایرانیان124

خصوصیپیش ساخته6فرهنگی، هنریادیبی، رامینماهنامهباستان شناسی چشم انداز دریایی125

خصوصیپیش ساخته6فرهنگی، هنریالری پور هرات، بهروزفصلنامهتزرو126

خصوصیپیش ساخته6فرهنگی، هنریهجرتی، افسانهفصلنامهچکاوک نور127

خصوصیپیش ساخته6فرهنگی، هنریوثوقی کرمانی، عبدالرضافصلنامهعکاسی128

69خصوصیپیش ساخته6فرهنگی، هنریخجسته پور، سعیدهفصلنامهکاغذ رنگی129

خصوصیپیش ساخته6فرهنگی، هنریعلم الهدی، امیرحسینماهنامههنر و تجربه130

**78خصوصیخودساز96سیاسی، اقتصادیاسکندری کفشگرکالئی، زهراپایگاه خبریپارسینه131

**80خصوصیپیش ساخته96سیاسی، اقتصادیموسسه مطبوعاتی و اطالع رسانی جمارانپایگاه خبریجماران132

**81خصوصیخودساز48سیاسی، اقتصادیکاظمی، مریمپایگاه خبریاقتصاد آنالین133

**89خصوصیپیش ساخته48سیاسی، اقتصادیشجاعیان زنجانی، محمدپایگاه خبرینسیم آنالین134

17خصوصیپیش ساخته24سیاسی، اقتصادیغرضی، سید محمد زهیرپایگاه خبریآنالین 13555

136Iran Front Pageخصوصیپیش ساخته24سیاسی، اقتصادیعسکریه، محمودپایگاه خبری

62.5خصوصیپیش ساخته24سیاسی، اقتصادیپیرهادی، مهدیپایگاه خبریافکار نیوز137

خصوصیخودساز24سیاسی، اقتصادیعباسی لرکی، علیماهنامهاقتصاد مقاومتی ایران فردا138

48.9غیر خصوصیخودساز24سیاسی، اقتصادیپژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزیپایگاه خبریاقتصاد و بانک ایران139

**59خصوصیپیش ساخته24سیاسی، اقتصادیشفیعیان، علی اصغرپایگاه خبریانصاف خبر140

49.3خصوصیخودساز24سیاسی، اقتصادیآستانی، سید مهدیپایگاه خبریایران اکونومیست141

خصوصیپیش ساخته24سیاسی، اقتصادیفرجی، علیرضاپایگاه خبریپایگاه اطالع رسانی خبر ویژه142

خصوصیپیش ساخته24سیاسی، اقتصادیرکن الدینی قلعه دژ، فاطمهماهنامهتجارت جنوب143

**خصوصیخودساز24سیاسی، اقتصادیمحمدی، محمدمهدیپایگاه خبری24تدبیر 144

62.3خصوصیخودساز24سیاسی، اقتصادیموسسه اطالع رسانی و مطبوعاتی ترابر یار نویدپایگاه خبریتین145

خصوصیپیش ساخته24سیاسی، اقتصادیباقری اشکیلی، مرضیه ساداتپایگاه خبریجامعه خبر146

خصوصیپیش ساخته24سیاسی، اقتصادیاتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت،گازوپتروشیمیماهنامهدنیای انرژی147

47.5خصوصیپیش ساخته24سیاسی، اقتصادیذکی زاده، مقدادپایگاه خبریراه دانا148

**خصوصیپیش ساخته24سیاسی، اقتصادیسوری، پوریادو هفته نامهرو به رو149

**30.3خصوصیپیش ساخته24سیاسی، اقتصادیحیدری، محمدپایگاه خبری24رویداد 150

54خصوصیپیش ساخته24سیاسی، اقتصادیجنان صفت، محمد صادقپایگاه خبری24ساعت 151

خصوصیپیش ساخته24سیاسی، اقتصادیقدیری رازلیقی، مهدیهفته نامهسرزمین انرژی152

خصوصیپیش ساخته24سیاسی، اقتصادیآالدپوش، سعیدپایگاه خبریشبکه تصویر153

154
شرکت اطالع رسانی و خدمات 

سنا/ بورس
غیر خصوصیخودساز24سیاسی، اقتصادی

خصوصیخودساز24سیاسی، اقتصادیحبیبی، مجیدپایگاه خبریشهرخبر155

خصوصیپیش ساخته24سیاسی، اقتصادیپشنگ، اردشیرپایگاه خبریفراتاب156

**74.8خصوصیپیش ساخته24سیاسی، اقتصادیمفتاح، محمدصالحپایگاه خبریفردا157

**75.1خصوصیخودساز24سیاسی، اقتصادیآجورلو، مصطفیهفته نامهمثلث158

*خصوصیخودساز24سیاسی، اقتصادیادیبی، فروزندهماهنامهمهر نامه159

خصوصیپیش ساخته24سیاسی، اقتصادیرسولی، امیرابراهیمهفته نامهنماینده امروز160
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60خصوصیپیش ساخته24سیاسی، اقتصادیدشتبانی، داوددو هفته نامهوطن یولی161

خصوصیپیش ساخته24سیاسی، اقتصادیجوادی، بهرامپایگاه خبرییول  پرس162

خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیحسینی روحانی، سید حمیدفصلنامهخرداد16315

خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیرنجبر فرد شیرازی، جاویدفصلنامهاخبار مالی164

خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیجابرمرادی، علیدو ماهنامهاشارت دیده بان165

خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیسحابی، حامدماهنامهایران فردا166

خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیاحمدزادگان، محمد حسام الدینپایگاه خبریایرانی اسالمی خبر167

خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیقاضی پور، فرحنازپایگاه خبریباز انتخابات168

67.4خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیبابازاده، رحمانپایگاه خبری24بورس 169

**74خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیساالری اسکر، سیمینهفته نامهپدیده شهر170

خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیموسوی، سید محمد حسینهفته نامهپرونده171

70.7خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیحزب جامعه زنان انقالب اسالمیدو ماهنامهپیام ابراهیم172

خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیزینعلی، حمیدپایگاه خبریتأمین نیوز173

خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیفتحی پور، میثمپایگاه خبریتحلیلی ایران خبر174

37.3خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیسلیمانی، وحیدرضاپایگاه خبریتراز خبر175

خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیبابایی، رامینپایگاه خبریتیتر برتر176

خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیرحمتیان، مریمهفته نامهجام کوردی177

خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیشاملومحمودی، علیماهنامهچراغ روشن178

**64.6خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیمیسمی، لطف اهللدو ماهنامهچشم انداز ایران179

**79.5خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیخضریان، علیپایگاه خبریخبرنامه دانشجویان ایران180

خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیفغانی، مرتضیماهنامهدنیای سرمایه گذاری181

غیر خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیسیف علی، سعیدپایگاه خبریدیدبان ایران182

خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیهمدانی مجرد، پیامپایگاه خبریراه اصالحات183

63خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیمهرابی، اسالمهفته نامهراه فردا184

خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیشرکت گروه پارسیان هوشمند یگانهپایگاه خبریرتبه آنالین185

خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیفقی سیفی زاد، امیرهوشنگپایگاه خبری24روشنا 186

خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیموسسه فرهنگی هنری راه روشن کاشانهفته نامه.سراج187

خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیمیرزا ابوالحسن خان ایلچی، محسنهفته نامهسهامدار188

22.5خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیامیری، سلمانپایگاه خبریصابر نیوز189

خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیجعفرآباد، محمدماهنامهصدای زنده190

65.8خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیفرامرزیان بروجنی، نداهفته نامهصور اسرافیل191

خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیعبداللهی نیا، علی محمددو هفته نامهطلیعه امید192

خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیعمولشکریان، حمیدپایگاه خبری.عزت193

**89خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیمحمدی، جعفرپایگاه خبریعصر ایران194

47.5خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیغمخوار بین کالیی، علیرضاپایگاه خبریعصر خبر195

خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیآجورلو، محمدامینپایگاه خبریعیارخبر196

61خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیموسسه مژده باران پیامهفته نامهگزارش بازار197

غیر خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیمرکز اسناد انقالب اسالمیپایگاه خبریمرکز اسناد انقالب اسالمی198

خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیخزایی، احمدفصلنامهمطالعات سیاست خارجی تهران199

65.6خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیموسسه رسانه ای ریحان نفیسهفته نامهمناطق آزاد200

خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیعزیزی، محمدپایگاه خبرینبأ پرس201

خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیطباطبایی میرک اباد، سید محمد مهدیماهنامهنسیم بیداری202

65.9خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیزین العابدینی ملک میان، کامیارهفته نامهنکته203

خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیطیبی نژاد، وحیدماهنامهنگاره نما204

خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیآقاجانی، مهدیماهنامهنوتاش205

خصوصیپیش ساخته12سیاسی، اقتصادیجمالی فرد، اصغرماهنامهوالفجر206

خصوصیپیش ساخته6سیاسی، اقتصادیمهدوی سعیدی، سیدارمیاپایگاه خبریاعتدال شمال207

64.5خصوصیپیش ساخته6سیاسی، اقتصادیپورقاسمی نجف آبادی، سیاوشهفته نامهامیدجوان208

خصوصیپیش ساخته6سیاسی، اقتصادیسبزه علی، لیالپایگاه خبریخبر طالیی209

خصوصیپیش ساخته6سیاسی، اقتصادیبجانی، روح الههفته نامهخط انقالب210

خصوصیپیش ساخته6سیاسی، اقتصادیآکوی محصل، شهالماهنامهروشنای زندگی211

60خصوصیپیش ساخته6سیاسی، اقتصادیپاکدل نباتی، سوسندو هفته نامهسرمایه و ثروت212

خصوصیپیش ساخته6سیاسی، اقتصادیحقیری، فاطمهپایگاه خبری24مبین 213

**77غیر خصوصیخودساز96روزنامه های سراسریسازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایرانروزنامهجام جم214

47خصوصیخودساز96روزنامه های سراسریموسسه فرهنگی و گردشگری طلوع سبز هنرروزنامهسینما215
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61غیر خصوصیخودساز96روزنامه های سراسریشهرداری مشهدروزنامهشهر آرا216

**51خصوصیپیش ساخته48روزنامه های سراسریداستانی، مرتضیروزنامهدی 21719

218IRAN NEWS35خصوصیخودساز48روزنامه های سراسریمؤسسه سخن گسترروزنامه

41غیر خصوصیخودساز48روزنامه های سراسریشرکت  پیام اصفهان زیباروزنامهاصفهان زیبا219

خصوصیپیش ساخته48روزنامه های سراسریجباری فر، نگارروزنامهآسمان آبی220

**63غیر خصوصیپیش ساخته48روزنامه های سراسریشرکت توزیع مجتمع پیام آوران نشر روزروزنامهجوان221

61خصوصیخودساز48روزنامه های سراسریموسسه رسانه گستر سادهروزنامهجهان اقتصاد222

**54خصوصیپیش ساخته48روزنامه های سراسرینظریان رستمی، خشایارروزنامهدنیای خودرو223

**55خصوصیخودساز48روزنامه های سراسریصالح آبادی، علیروزنامهستاره صبح224

*60غیر خصوصیخودساز48روزنامه های سراسریجمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایرانروزنامهشهروند225

37خصوصیخودساز48روزنامه های سراسریموسسه فرهنگی وصف صباروزنامهصبا226

56خصوصیپیش ساخته48روزنامه های سراسریموسسه رسانه ای عصر سرآمدان اقتصادیروزنامهعصر اقتصاد227

51خصوصیخودساز48روزنامه های سراسریموسسه روزنامه مناقصه مزایدهروزنامهمزایده- مناقصه 228

**63خصوصیخودساز48روزنامه های سراسریشرکت هفت صبح ماندگارروزنامههفت صبح229

خصوصیخودساز24روزنامه های سراسریراه چمنی، محمدرضاروزنامهاسرار230

29خصوصیخودساز24روزنامه های سراسریقلیش لی، آتوساروزنامهاقتصاد پویا231

45خصوصیپیش ساخته24روزنامه های سراسریشرکت نویدآوران صبحروزنامهاقتصاد ملی232

43خصوصیخودساز24روزنامه های سراسریبگلری، مهدیروزنامهپیروزی233

36خصوصیخودساز24روزنامه های سراسریشرکت کارافرینی نخبگان تفاهمروزنامهتفاهم234

**63خصوصیپیش ساخته24روزنامه های سراسری- ،-روزنامهجمهوری اسالمی235

31خصوصیپیش ساخته24روزنامه های سراسریبابامیری سید، سید علیروزنامهشاخه سبز236

**70.3خصوصیخودساز24روزنامه های سراسریمرتضوی یزدی، سید محمد کاظمماهنامهشطرنج237

47خصوصیخودساز24روزنامه های سراسریمهدی پور، فرشادروزنامهصبح نو238

29.1خصوصیپیش ساخته24روزنامه های سراسریحزب مردمی اصالحات ایران اسالمیروزنامهصدای اصالحات239

34خصوصیپیش ساخته24روزنامه های سراسریباقری، داودروزنامهعطر یاس240

49خصوصیپیش ساخته24روزنامه های سراسریخانه کارگرروزنامهکار و کارگر241

51خصوصیپیش ساخته24روزنامه های سراسریموسسه بین المللی آموزشی ،فرهنگی و هنری راه امامروزنامهکلید242

61خصوصیپیش ساخته24روزنامه های سراسریشهبازی، نعمت اهللروزنامهگل243

54خصوصیپیش ساخته24روزنامه های سراسریحزب مردم ساالریروزنامهمردم ساالری244

48.3خصوصیپیش ساخته24روزنامه های سراسریعباسی فشکی، فریباروزنامهمستقل245

48خصوصیپیش ساخته24روزنامه های سراسریمحزونیه، رضاروزنامهنسل فردا246

51خصوصیپیش ساخته24روزنامه های سراسرینعیم محبوبی، فیروزروزنامهنوآوران247

42خصوصیپیش ساخته24روزنامه های سراسریخان زادی، مصطفیروزنامهوقایع اتفاقیه248

خصوصیپیش ساخته12روزنامه های سراسریموسسه پیام اقتصاد امروزروزنامهاقتصاد مردم249

52خصوصیپیش ساخته12روزنامه های سراسریجعفرعلی جاسبی، عبدالهروزنامهآفرینش250

45خصوصیپیش ساخته12روزنامه های سراسریحسینی، سید مالکروزنامهبامداد جنوب251

46خصوصیپیش ساخته12روزنامه های سراسریقنواتی، منصورروزنامهبهار252

38خصوصیپیش ساخته12روزنامه های سراسریقدیری رازلیقی، ناصرروزنامهراه مردم253

40خصوصیپیش ساخته12روزنامه های سراسریپاک آیین، پدرامروزنامهروشنگر254

25خصوصیپیش ساخته12روزنامه های سراسریبرزگر جاللی، مسعودروزنامهساقی آذربایجان255

35خصوصیپیش ساخته12روزنامه های سراسریرنجکش کیسمی، یونسروزنامهمعین256

خصوصیپیش ساخته12روزنامه های سراسریحزب همبستگی ایران اسالمیروزنامههمبستگی257

27خصوصیپیش ساخته12روزنامه های سراسریحزب وحدت و همکاری ملیروزنامههمکاری ملی258

259
مرکز ارتباطات و امور بین الملل 

شهرداری تهران

روابط عمومی دستگاهها و سازمان 

های دولتی
غیر خصوصیخودساز48

سازمان میراث فرهنگی260
روابط عمومی دستگاهها و سازمان 

های دولتی
غیر خصوصیپیش ساخته24

وزارت امور خارجه261
روابط عمومی دستگاهها و سازمان 

های دولتی
غیر خصوصیپیش ساخته24

262
روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

روابط عمومی دستگاهها و سازمان 

های دولتی
غیر خصوصیپیش ساخته12

وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات263
روابط عمومی دستگاهها و سازمان 

های دولتی
غیر خصوصیپیش ساخته12

*69.2غیر خصوصیخودساز96دین و اندیشه(موسسه فرهنگی قرآنی دانشجویان)جهاد دانشگاهی خبرگزاریبین المللی قرآن264

غیر خصوصیپیش ساخته96دین و اندیشهدفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قمماهنامهپیام زن265
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**15.1غیر خصوصیخودساز48دین و اندیشهمجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمیخبرگزاریتقریب266

**غیر خصوصیخودساز48دین و اندیشهمرکز مدیریت حوزه های علمیهخبرگزاری.حوزه267

35.7خصوصیخودساز48دین و اندیشهموسسه خبرگزاری رساخبرگزاریرسا268

49.1غیر خصوصیخودساز48دین و اندیشهموسسه فرهنگی اطالع رسانی شبستان نورخبرگزاری.شبستان269

*89.3خصوصیپیش ساخته48دین و اندیشهحسینی توسل، مجتبیپایگاه خبریهمکاری های خبری شیعه270

غیر خصوصیپیش ساخته24دین و اندیشهمرکز مدیریت حوزه های علمیههفته نامهافق حوزه271

70.6خصوصیپیش ساخته24دین و اندیشهناقدی، امیرعلیماهنامهبرهان اندیشه272

غیر خصوصیپیش ساخته24دین و اندیشهدبیرخانه مجلس خبرگانفصلنامهحکومت اسالمی273

20خصوصیپیش ساخته24دین و اندیشه(ع)بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضاخبرگزاریرضوی274

**73.8خصوصیپیش ساخته24دین و اندیشهدانی، محمدمهدیماهنامهعصر اندیشه275

خصوصیپیش ساخته12دین و اندیشهموسسه بنیاد حکمت اسالمی صدرافصلنامهخردنامه صدرا276

73.5خصوصیپیش ساخته12دین و اندیشهزائری، محمد رضاماهنامهخیمه277

خصوصیپیش ساخته12دین و اندیشهنجمی صادق، احمدپایگاه خبریمباحثات278

غیر خصوصیپیش ساخته12دین و اندیشهنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هافصلنامهمطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی279

خصوصیپیش ساخته12دین و اندیشهلکزایی بهادری، خدارحمفصلنامهندای اسالم280

خصوصیپیش ساخته6دین و اندیشههاشمی شاهرودی، سید محمودفصلنامه(ع)فقه اهل بیت 281

خصوصیپیش ساخته6دین و اندیشهشفیعی سروستانی، اسمعیلماهنامهموعود282

**33غیر خصوصیخودساز96خبرگزاری های عمومیوزارت ورزش وجوانانخبرگزاریبرنا283

**40غیر خصوصیخودساز96خبرگزاری های عمومیسازمان دانش آموزیخبرگزاریپانا284

**100غیر خصوصیخودساز96خبرگزاری های عمومی(ایرنا)خبرگزاری جمهوری اسالمی خبرگزاریجمهوری اسالمی285

24غیر خصوصیخودساز96خبرگزاری های عمومیمجلس شورای اسالمیخبرگزاریخانه ملت286

40.9غیر خصوصیخودساز96خبرگزاری های عمومیسازمان بسیج مستضعفینخبرگزاریدانشجو287

*68.1غیر خصوصیخودساز96خبرگزاری های عمومیموسسه فرهنگی خبری جهاد دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایرانخبرگزاریدانشجویان ایران288

**25.4غیر خصوصیخودساز96خبرگزاری های عمومیبنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدسخبرگزاریدفاع مقدس289

**52.5خصوصیخودساز96خبرگزاری های عمومی(ایلنا)موسسه اطالع رسانی و خبرگزاری کار ایران خبرگزاریکار ایران290

65.6غیر خصوصیخودساز96خبرگزاری های عمومیسازمان تبلیغات اسالمیخبرگزاری.مهر291

**خصوصیخودساز48خبرگزاری های عمومیشهرداری اصفهانخبرگزاریایمنا292

17خصوصیخودساز24خبرگزاری های عمومیموسسه فرهنگی هنری خبرگزاری قدسخبرگزاریقدس293

27.4خصوصیپیش ساخته12خبرگزاری های عمومیموسسه اطالع رسانی خبرگزاری آریاخبرگزاریآریا294

غیر خصوصیخودساز48خانوادها.ا.نیروی انتظامی جروزنامهامین جامعه295

خصوصیپیش ساخته48خانوادهعروجی، عذراپایگاه خبریتگ296

**61.6خصوصیپیش ساخته48خانوادهشجاعی مهر، هرمزدو هفته نامهخانواده سبز297

غیر خصوصیخودساز48خانوادهبنیاد شهید و امور ایثارگرانماهنامهشاهد جوان298

58.4غیر خصوصیپیش ساخته24خانوادهجهاد دانشگاهیهفته نامهبازارکار299

غیر خصوصیپیش ساخته24خانوادهمعاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیهماهنامهپیشخوان پیشگیری300

خصوصیپیش ساخته24خانوادهکانون معلولین قزوینماهنامهپیک توانا301

*75خصوصیپیش ساخته24خانوادهعموزاد خلیلی، فریدونهفته نامهچلچراغ302

خصوصیپیش ساخته24خانوادهصادقی، محمدصادقفصلنامهدو نیمه سیب303

خصوصیپیش ساخته24خانوادهامامی، سید صابردو ماهنامهروزگار جوانی304

**70.9خصوصیخودساز24خانوادهمینایی، سانازدو هفته نامهساناز و سانیا305

خصوصیپیش ساخته24خانوادهبوک، علیرضاماهنامهموگه306

خصوصیپیش ساخته12خانوادهانیسی طهرانی، رضاهفته نامهآزاده307

خصوصیپیش ساخته12خانوادهاتحادیه شرکتهای تعاونی مسافربری کشورماهنامهجاده های سبز308

خصوصیپیش ساخته12خانوادهثابتی، محمد رضاماهنامهخانواده مثبت309

62خصوصیپیش ساخته12خانوادهموسسه خیریه مریم پورزند وکیلماهنامهخانه و زندگی310

**76خصوصیپیش ساخته12خانوادهمومنی، رحمت الهدو هفته نامهسرآشپز311

خصوصیپیش ساخته12خانوادهحسنعلی پور تمیجانی، عباسپایگاه خبریشورا آنالین312

خصوصیپیش ساخته12خانوادهغالمی توکلی، منیرهپایگاه خبریطنین یاس313

خصوصیپیش ساخته12خانوادهجمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایرانماهنامهکارت قرمز314

خصوصیپیش ساخته12خانوادهپورحسین، رضاماهنامهکودک315

**69خصوصیپیش ساخته12خانوادهنبوتی، جواددو هفته نامهکوالک316

65خصوصیپیش ساخته12خانوادهخدارحمی، بهروزماهنامهمعیشت317

**70.1خصوصیپیش ساخته12خانوادهشیخ االسالمی، علیفصلنامهنهاد خانواده سالم318

خصوصیپیش ساخته12خانوادهایمانی، شهرامماهنامهنی نی319
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64خصوصیپیش ساخته6خانوادهفردوس، حسیندو هفته نامهخانواده320

59خصوصیپیش ساخته6خانوادهاسمعیل تبار، احمددو هفته نامهنابغه321

غیر خصوصیپیش ساخته24تشکل هاانجمن صنفی مدیران رسانه322

323
کانون انجمن های صنفی 

خبرنگاران و روزنامه نگاران ایران
خصوصیپیش ساخته24تشکل ها

خصوصیخودساز96تخصصی، اختصاصیموسسه فرهنگی و هنری آهنگ آتیههفته نامهآتیه نو324

**71خصوصیخودساز96تخصصی، اختصاصیعیسی خانی، محمود رضاماهنامهکشاورزی و غذا325

*غیر خصوصیخودساز96تخصصی، اختصاصیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیپایگاه خبریوبدا326

غیر خصوصیخودساز48تخصصی، اختصاصیسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایرانفصلنامهآرشیو ملی327

خصوصیخودساز48تخصصی، اختصاصیفرمانی، شهرامهفته نامهخودرو امروز328

**خصوصیخودساز48تخصصی، اختصاصیاسعدی بیگی، کورشپایگاه خبریسالمت آنالین329

330Persia Digestخصوصیپیش ساخته24تخصصی، اختصاصیخوشوقت، محمد حسینفصلنامه

**خصوصیخودساز24تخصصی، اختصاصیموسسه انجمن علمی اقتصاد شهری ایرانفصلنامهاقتصاد و مدیریت شهری331

غیر خصوصیخودساز24تخصصی، اختصاصیشرکت ایران خودروهفته نامهایران خودرو332

خصوصیپیش ساخته24تخصصی، اختصاصیشرکت فوالدمبارکه اصفهاندو ماهنامهآهن و فوالد333

**80خصوصیخودساز24تخصصی، اختصاصیشرکت رنگین کمان ساختمان و تاسیساتهفته نامهپیام ساختمان334

**خصوصیپیش ساخته24تخصصی، اختصاصیخوشحالی، زهرا ساداتپایگاه خبری.تندرستی335

خصوصیپیش ساخته24تخصصی، اختصاصیدرگی، پرویزدو ماهنامهتوسعه مهندسی بازار336

خصوصیخودساز24تخصصی، اختصاصیوالی، میناپایگاه خبریراه پرداخت337

غیر خصوصیپیش ساخته24تخصصی، اختصاصیجهاد دانشگاهیفصلنامهرشد فناوری338

خصوصیپیش ساخته24تخصصی، اختصاصیآکسون، اتابکماهنامهساروس339

**89.9خصوصیپیش ساخته24تخصصی، اختصاصیفاتح، مسعودپایگاه خبریسیتنا340

341
شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی 

(شانا)
غیر خصوصیپیش ساخته24تخصصی، اختصاصی(شانا)شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی پایگاه خبری

خصوصیپیش ساخته24تخصصی، اختصاصیموسسه رساگفتمان صنعت بینشماهنامهغذا و دارو342

20خصوصیپیش ساخته24تخصصی، اختصاصیاردهالی، سیدحامدپایگاه خبریفوتسال343

خصوصیپیش ساخته24تخصصی، اختصاصیکانون سردفتران و دفتریارانماهنامهکانون344

345Teenager65خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیعلی بخشی، فاطمهماهنامه

خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیعلیزاده، جوادفصلنامهاندیشمندان حقوق346

19.8خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیشرکت آریا راهبرد انرژیپایگاه خبریانرژی امروز347

**خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیمحمدی حسینی نژاد، سید حسینماهنامهانشاء  و نویسندگی348

خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیانجمن علمی ایمنی زیستی ایرانفصلنامهایمنی زیستی349

70خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیمعتضدی، اقبالدو ماهنامهبرگ هنر350

خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصییافتیان، حمیدفصلنامهبهداشت351

خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیمیرزاحسینی، عباسپایگاه خبریبهداشت نیوز352

خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیخیرخواه، سیدامیردو ماهنامهپارک353

خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیبوستانی کالتی، مصطفیپایگاه خبریپرستار نیوز354

خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیدولتی ابربکوه، میثمماهنامهپزشکان ایرانی355

غیر خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیسازمان مدیریت صنعتیماهنامهتدبیر356

خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیخادمیان، طلیعهماهنامهجهان کتاب357

خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیحیدری، قدرت اهللماهنامهچشم انداز نفت358

غیر خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیسازمان قضایی نیروهای مسلحماهنامهدادرسی359

غیر خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیپژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگریفصلنامهدانش حفاظت و مرمت360

خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیمددی طایمه، احمدهفته نامهدانش نفت361

63خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیحافظیان، فاطمههفته نامهدانش و کامپیوتر362

70خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیموحدی نایینی، سید عبدالحمیدماهنامهدانش یوگا363

خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیحبیبی، محمد مهدیماهنامهدندان سازها364

70خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیحکم آبادی، ساراماهنامهدنیای عکس و گرافیگ365

خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیصرامی فروشانی، احمددو ماهنامهروانسازهای صنعتی366

خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیشرکت توسعه انبوه سازان سپهرماهنامهساختمان367

خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیریاحی، بهروزهفته نامهسرآمد کیفیت368

خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیشهبازی، سعیدماهنامهسیمای بانکداری369

خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیپوررستمی، هرمزماهنامهشبکه370

خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیانجمن صرع ایرانفصلنامهصرع وسالمتی371

خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیجوادی اقدم، فرهادماهنامهصنعت صداوتصویر372
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خصوصیخودساز12تخصصی، اختصاصیایرانی منش، علیرضافصلنامهعلوم و مهندسی پیشرفته ایران373

خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیموسسه مطالعات ملیفصلنامهفصلنامه مطالعات ملی374

غیر خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصی(ع)دانشگاه امام صادق دو فصلنامهفقه و حقوق خانواده375

خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیجهانگیر، ناهیددو ماهنامهقهوه دان376

خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیکانون وکالی دادگستری مرکزدو فصلنامهکانون وکالی دادگستری377

70.3خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیسلیمانی سدهی، مجتبیماهنامهلجستیک و زنجیره تامین378

خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیسازمان نظام مهندسی معدنفصلنامهمجله نظام مهندسی معدن379

خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیایمن پور، فرنازپایگاه خبریمختصات نوین380

**77.4خصوصیخودساز12تخصصی، اختصاصیزهادی، احمدفصلنامهمعماری و ساختمان381

70.4خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیماکویی، صائبماهنامهمهندسی پزشکی382

خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیچهاری، غالمرضاماهنامهنوید ایمنی و بهداشت کار383

**78خصوصیپیش ساخته12تخصصی، اختصاصیشرکت خدماتی فرهنگی هنر آشپزیماهنامههنر آشپزی384

خصوصیپیش ساخته6تخصصی، اختصاصیالیقی، غالمرضاماهنامهاطالع385

خصوصیپیش ساخته6تخصصی، اختصاصیمحمودی، مصطفیپایگاه خبریبرزن نیوز386

خصوصیپیش ساخته6تخصصی، اختصاصیفتحی، میالددو ماهنامهپژوهش در هنر و علوم انسانی387

خصوصیخودساز6تخصصی، اختصاصیموسسه انتشارات تخته سیاهماهنامهتخته سیاه388

**73خصوصیپیش ساخته6تخصصی، اختصاصیرویتوند غیاثوند، داودهفته نامهتکتا389

خصوصیپیش ساخته6تخصصی، اختصاصیرشادتی، جعفرماهنامهحقوق و مردم390

خصوصیپیش ساخته6تخصصی، اختصاصیبوستانچی، مهردادماهنامهدانش تبلیغات391

62خصوصیپیش ساخته6تخصصی، اختصاصیمحمودیان، معصومهدو ماهنامهدید برتر392

**71.7خصوصیپیش ساخته6تخصصی، اختصاصیمفتخری مظاهری، علیرضاهفته نامهزراعت و دامداری مدرن393

خصوصیپیش ساخته6تخصصی، اختصاصیمعینی، امیر حسیندو فصلنامهسکه های شرقی394

خصوصیپیش ساخته6تخصصی، اختصاصیهروی، سید مهدیفصلنامهشکار و ماهیگیری395

57خصوصیپیش ساخته6تخصصی، اختصاصیفرشاد، رضاماهنامهشکوفه396

**72.4خصوصیپیش ساخته6تخصصی، اختصاصیفرجام ترخونی، علیرضاماهنامهشهر و ساختمان397

خصوصیپیش ساخته6تخصصی، اختصاصیشفاهی، مانیافصلنامهصنوبر398

خصوصیپیش ساخته6تخصصی، اختصاصیکریمی، احمدفصلنامهطب سنتی399

67خصوصیپیش ساخته6تخصصی، اختصاصیمطهر، سیده مهسافصلنامهگیلگمش400

خصوصیپیش ساخته6تخصصی، اختصاصیستمدادراد، امیرماهنامهلذت فیزیک401

**74.1خصوصیپیش ساخته6تخصصی، اختصاصیمنصوری، رضاماهنامهنجوم402

خصوصیپیش ساخته6تخصصی، اختصاصیکیانی، محمودهفته نامهنقش نو403

64خصوصیپیش ساخته6تخصصی، اختصاصیصفری گیری، آمنهدو هفته نامهنوین دارو404

**26خصوصیپیش ساخته24استانی و منطقه اییزدان پناه، حبیبروزنامهاتفاقیه خراسان شمالی405

خصوصیپیش ساخته24استانی و منطقه اییوزباشی، امیدهفته نامهالبرز شرقی406

*43خصوصیخودساز24استانی و منطقه ایهوشمند، مازیارروزنامهپیام عسلویه407

**61.1خصوصیخودساز24استانی و منطقه ایسلیمی بنی، حمیددو هفته نامهتیتر یک نجف آباد408

خصوصیخودساز24استانی و منطقه ایخاکزاد شاهاندشتی، محسنپایگاه خبریخزر آنالین409

53.9خصوصیپیش ساخته24استانی و منطقه ایدبیری نژاد، ایوبهفته نامهساحل صدف410

خصوصیپیش ساخته24استانی و منطقه ایقشمی، سید حسنروزنامهسپهر غرب411

**62.6خصوصیخودساز24استانی و منطقه ایمقصودی، مهدیهفته نامهستاره شرق412

34خصوصیپیش ساخته24استانی و منطقه ایشرکت تعاونی روزنامه و چاپخانه صبح ساحلروزنامهصبح ساحل413

**73.5خصوصیپیش ساخته24استانی و منطقه ایحیدری، حسنهفته نامهصنعت و توریسم414

خصوصیپیش ساخته24استانی و منطقه ایامامی، سید صابرماهنامهلواسان415

42خصوصیپیش ساخته24استانی و منطقه ایعطایی دریایی، غالمحسینروزنامهندای هرمزگان416

**خصوصیپیش ساخته24استانی و منطقه ایشعبانپور، غالمرضاهفته نامهنی ریزان فارس417

27خصوصیپیش ساخته24استانی و منطقه ایطاهری، محمدصادقروزنامهواقعه418

خصوصیپیش ساخته24استانی و منطقه ایسنچولی پردل، محسنماهنامههاتف جوان419

خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه ایصابری، اکبرهفته نامهاتحاد جنوب420

40خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه ایبهادری، پیمانروزنامهافسانه421

44خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه ایحیدری، محمودروزنامهامروز خراسان جنوبی422

خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه ایضیایی جباری، حسندو هفته نامهآذرتاش423

58خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه ایمسلم زاده، فروغهفته نامهآفتاب جنوب424

25خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه ایجعفرپورمقدم، غالمرضاروزنامهآوای خراسان جنوبی425

خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه ایزاهدی، عبدالمحمدهفته نامهآوای کرمانشاه426

56.2خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه ایجافرنوده، سکینههفته نامهبازار کسب و کار گلستان427
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**63خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه ایکوخردی، سید ابراهیمدو هفته نامهبستکیه428

خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه ایمحمدزاده فرد، نرگسهفته نامهبه فکر شهر429

خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه ایحیدری، حجتروزنامهپیام قم430

خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه ایمشرفی نبی کندی، نظامماهنامهتکاب431

خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه ایمعشوری، افشیندو هفته نامهخردورز432

خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه اینوروزی دارانی، لیالهفته نامهداالنکوه433

**61.8خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه ایقاسمی گوربندی، معصومههفته نامهدریای اندیشه434

خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه ایدرخش، خدایارپایگاه خبریراک نیوز435

41.8خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه ایمگاطیف، هاجرپایگاه خبریراه یاب خبر436

خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه ایرضائی، بهرامهفته نامهسپ437

**خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه ایصفایی، محمدرضاماهنامهسخن438

خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه ایبحرانی، هادیهفته نامهشایورد439

خصوصیخودساز12استانی و منطقه ایشرکت طلوع صبح آملدو هفته نامهصبح آمل440

خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه ایکالفی شتربانی، پریساماهنامهصدای اوجان441

خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه ایحزب توسعه کرمانشاههفته نامهغرب442

خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه ایعلوی، سید آرشدو هفته نامهماهان ترشیز443

خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه ایخرمی مشکانی، محمد علیماهنامهمردم کویر444

خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه ایرحیمی احمدآبادی، ناصرهفته نامهمکریان445

34خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه ایسلطانی نژاد، امیدروزنامهندای وحدت کرمان446

خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه ایمرداسنگی، عبدالجلیلدو ماهنامهنسیم بادگیر447

خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه ایحسنی پور، سیف الهدو هفته نامهنسیم جم448

خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه ایسازمان نظام  مهندسی ساختمان استان البرزفصلنامهنیارش البرز449

خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه ایبهروزی، فرحنازپایگاه خبریهاناخبر450

خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه ایقلعه نوئی، فرشتهدو هفته نامههزاردستان451

غیر خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه ایشهرداری همدانروزنامههگمتانه452

**41خصوصیپیش ساخته12استانی و منطقه ایطاقتی احسن، نصرت اهللروزنامههمدان پیام453

454The Tethysخصوصیپیش ساخته6استانی و منطقه ایکارآموزیان، مرتضیماهنامه

خصوصیپیش ساخته6استانی و منطقه ایعلیزاده شورگلی، هادیهفته نامهافتخار آذربایجان455

28خصوصیپیش ساخته6استانی و منطقه ایسعادت، کامرانروزنامهباختر456

خصوصیپیش ساخته6استانی و منطقه ایمحمدپور شکوهی، معصومهدو هفته نامهصدای زنان457

خصوصیپیش ساخته6استانی و منطقه ایعالئی بوسجین، بهنامدو هفته نامهمازندران امروز458

459
خانه مطبوعات استان سیستان و 

بلوچستان

ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها
غیر خصوصیخودساز36

460
اداره کل فرهنگ و ارشاد استان 

خراسان جنوبی

ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها
غیر خصوصیپیش ساخته24

461
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان ایالم

ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها
غیر خصوصیپیش ساخته24

462
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان آذربایجان شرقی

ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها
غیر خصوصیپیش ساخته24

463
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان بوشهر

ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها
غیر خصوصیپیش ساخته24

464
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان تهران

ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها
غیر خصوصیخودساز24

465
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان خراسان رضوی

ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها
غیر خصوصیپیش ساخته24

466
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان خراسان شمالی

ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها
غیر خصوصیپیش ساخته24

467
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان خوزستان

ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها
غیر خصوصیپیش ساخته24

468
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان سمنان

ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها
غیر خصوصیپیش ساخته24

469
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان قزوین

ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها
غیر خصوصیخودساز24

470
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان قم

ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها
غیر خصوصیپیش ساخته24
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471
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان کردستان

ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها
غیر خصوصیپیش ساخته24

472
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان کرمانشاه

ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها
غیر خصوصیپیش ساخته24

473
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان لرستان

ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها
غیر خصوصیپیش ساخته24

474
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان مازندران

ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها
غیر خصوصیپیش ساخته24

475
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان مرکزی

ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها
غیر خصوصیپیش ساخته24

476
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان همدان

ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها
غیر خصوصیپیش ساخته24

477
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

جنوب کرمان

ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها
غیر خصوصیپیش ساخته24

478
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

شهرستان اصفهان

ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها
غیر خصوصیخودساز24

479
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

منطقه آزاد اروند

ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها
غیر خصوصیپیش ساخته24

480
اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی 

استان آذربایجان غربی

ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها
غیر خصوصیپیش ساخته24

481
اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی 

استان یزد

ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها
غیر خصوصیپیش ساخته24

482
اداره کل فرهنگ وارشاداسالمی 

استان البرز

ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها
غیر خصوصیخودساز24

خانه مطبوعات استان کرمان483
ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها
غیر خصوصیپیش ساخته24

484
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان اردبیل

ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها
غیر خصوصیپیش ساخته12

485
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان چهارمحال و بختیاری

ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها
غیر خصوصیپیش ساخته12

486
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان گلستان

ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها
غیر خصوصیپیش ساخته12

487
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان گیالن

ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها
غیر خصوصیپیش ساخته12

488
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

هرمزگان

ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها
غیر خصوصیپیش ساخته12

489
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان کهگیلویه و بویراحمد

ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها
غیر خصوصیپیش ساخته12

490
اداره نشریات دانشجویی دانشگاه 

آزاد اسالمی
غیر خصوصیخودساز96

غیر خصوصیپیش ساخته96نشریات وزارت علوم491
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