
98/08/30 تا 98/06/01تاریخ گزارش از -  (بر اساس شیوه نامه جدید)یارانه نوبت پنجم نشریات 

ردیف
دوره 

انتشار
نام رسانه

تاریخ 

صدور
صاحب امتیاز

دفتر 

مرکزی

گستره 

توزیع

نظم 

بازه
طولعرض

اعالم 

وصول
صفحات

صفحات 

آگهی

صفحات 

خالص

ضریب 

کیفی

ضریب کم 

برخورداری 

یا تک شهر

توضیحاتمیزان حمایت

مبلغ کم                    -1725351844561استانییزد، ابرکوهکارگر ابرقوئی ، محمدهادی1391/05/16دی ابرکوه 15دو هفته نامه1

    10025351128312571.61105,000,000سراسریتهران، تهرانزهادی ، احمد2A1391/10/04فصلنامه2

عدم نظم در انتشار                    -835501404351استانیقزوین، قزوینانصاریان ، مهدیه1394/08/04دی 7هفته نامه3

عدم نظم در انتشار                    -502129325212240671سراسریتهران، تهرانحیدری ، محمد1383/08/25روز زندگی 7دو هفته نامه4

1389/06/15دی 9هفته نامه5
موسسه فرهنگی هنری 

جریان شناسی تاریخ معاصر
عدم نصاب ضریب کیفی                    -693550972072351سراسریتهران، تهران

دو ماهنامه6
International 

Journal Of Aquatic  

Biology

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129178078351سراسریالبرز، کرجایگدری ، سهیل1393/01/18

Iran Eماهنامه7 conomy1394/06/23
شرکت افق ارتباطات 

ایرانیان
عدم نظم در انتشار                    -33212916826672.41سراسریتهران، تهران

فصلنامه8
IRAN 

INTE RNATIONAL
عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129160060351سراسریتهران، شمیراناتسنائی ، سید حسین1376/07/21

دو ماهنامه9
Journal Of Applied 

F luid Mechanics
عدم نصاب ضریب کیفی                    -200162427680768351سراسریتهران، تهرانموسسه انجمن فیزیک ایران1384/04/06

      10024253108010870130,000,000سراسریتهران، تهرانعلی بخشی ، فاطمهLadder1383/07/27ماهنامه10

فصلنامه11
Middle  E as t 

Journal Of 

Diges tive  Disease

1387/11/14
انجمن متخصصین گوارش 

و کبد ایران
عدم نصاب تعداد صفحات                    -200212921240124751سراسریتهران، تهران

    100456013208020861.61264,000,000سراسریتهران، تهرانفیض آبادی ، سمیراOPTION1396/07/24هفته نامه12

فصلنامه13
Research in 

Marine  S ciences
عدم نصاب تعداد صفحات                    -100212914804870.21سراسریتهران، تهرانحق روستا ، طاهره1395/02/06

فصلنامه14
S afinah-alnejat 

Journal
1394/06/09

موسسه مطالعات و خدمات 

فرهنگی نبأ مبین
چاپ دیجیتال                    -0162401040104351سراسریتهران، تهران

      20021292144414065153,000,000سراسریتهران، تهرانعلی بخشی ، فاطمهTeenager1381/08/20دو ماهنامه15

Theماهنامه16  Tethys1394/07/06عدم نصاب ضریب کیفی                    -1003550312112351استانیکرمان، کرمانکارآموزیان ، مرتضی

      100253511161010670143,000,000سراسریتهران، تهرانوثوقی کرمانی ، عبدالرضاview1395/09/01فصلنامه17

عدم نصاب ضریب کیفی                    -922535121361135351استانیالبرز، کرجخاکی جوان ، قاسم1394/06/30ابرار البرزهفته نامه18

      923550129649256.6214,000,000منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهسلطانی ، حشمت اله1393/03/26ابرازهفته نامه19

      67212925205265.5120,000,000سراسریتهران، تهرانپرویزی مریدانی ، نیما1390/03/30ابزار و یراقماهنامه20

      9235501284107460.4260,000,000منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهترکمن ، محمد حسین1376/01/25ابوذرهفته نامه21
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      10035501310469854171,000,000منطقه ایبوشهر، برازجانصابری ، اکبر1378/04/14اتحاد جنوبهفته نامه22

      69355093643252.6123,000,000استانیهرمزگان، بندرعباسقتالی ، سوسن1395/05/18اتحاد هرمزگانهفته نامه23

عدم نصاب تعداد صفحات                    -67355021601657.12استانیکرمانشاه، کرمانشاهامامیان ، سیدمحمدجعفر1394/09/30اتفاق کرمانشاهماهنامه24

عدم نظم در انتشار                    -835501431351استانیمرکزی، اراکچارکامیانی ، سپیده1394/03/18اتفاق مرکزیهفته نامه25

عدم نظم در انتشار                    -501624348939701سراسریخراسان رضوی، مشهدپاکباز خسروشاهی ، علی1391/04/12اتل و متلدو هفته نامه26

عدم نظم در انتشار                    -3335502817352محلیآذربایجان غربی، ارومیهجلیل زاده ، حمید1390/02/26احرار آذربایجاندو هفته نامه27

      1003040328013414770.1175,000,000سراسریتهران، تهرانعابدی ، محمدرضا1381/05/05اخبار آزمایشگاهیماهنامه28
کاهش به دلیل نسبت آگهی 

 درصد40باالی 

1387/02/09اخبار بانک، بورس و بیمههفته نامه29
موسسه انتشار نشریه عصر 

ایرانیان
عدم نصاب ضریب کیفی                    -8530401180872351سراسریتهران، تهران

عدم نصاب ضریب کیفی                    -10025356723735351سراسریتهران، تهرانعالیی ، مسعود1382/12/22اخبار پزشکیدو هفته نامه30

عدم نظم در انتشار                    -463550624915351استانیفارس، جهرمخوشبویی ، احمد1395/01/16اخبار جهرمهفته نامه31

      100212931685611260139,000,000سراسریتهران، تهرانشادی مهر ، افشین1387/11/14اخبار صنعت چرم و کفشماهنامه32

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129330849259351سراسریتهران، تهرانخلیلی ، اتابک1384/12/22اخبار فلزاتماهنامه33

چاپ دیجیتال                    -672129276255172.21سراسریتهران، شمیراناترنجبر فرد شیرازی ، جاوید1393/11/20اخبار مالیماهنامه34

عدم نظم در انتشار                    -835501441351استانیمرکزی، اراکملکی ، جواد1394/09/30اخبار مرکزیهفته نامه35

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100162411042102351سراسرییزد، خاتمرنجبر ، اکبر1395/03/24ادبستان یزدفصلنامه36

عدم نظم در انتشار                    -3335502808551منطقه ایسمنان، شاهرودجاللی ، حمیدرضا1390/03/23ادیبدو هفته نامه37

                    -1002129310039763.11سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1394/11/26ارتباط پویاماهنامه38
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

چاپ دیجیتال                    -1002129132032601سراسریتهران، تهراننیک پژوه ، اکبر1395/01/23ارتقای سالمتدو ماهنامه39

عدم نظم در انتشار                    -333556416412541منطقه ایاردبیل، اردبیلخائف ، فرهاد1382/05/20اردبیل فرداهفته نامه40

عدم نظم در انتشار                    -173550141351.71استانیاردبیل، اردبیلمحمدی ، شهرام1391/08/22اردبیل نویندو هفته نامه41

    9221291257666510581124,000,000سراسریتهران، تهرانحیدری ، محمد1382/03/19اردیبهشتهفته نامه42

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1003550624024351سراسریتهران، تهرانکریم پور نطنزى ، مسعود1374/09/27ارمغاندو هفته نامه43

عدم نظم در انتشار                    -252535312210351منطقه ایآذربایجان غربی، نقدهسلیمانزاد ، ایرج1380/12/06ارمغان آذربایجانهفته نامه44

عدم نظم در انتشار                    -38355052021955.92استانیچهارمحال و بختیاری، بروجنافضلی بروجنی ، سید احمد1374/05/02ارمغان چهارمحال و بختیاریهفته نامه45

         5035503122105317,000,000استانیکرمان، کرمانگروهی ساردو ، حلیمه1389/10/20ارمغان ساردودو هفته نامه46

عدم نصاب ضریب کیفی                    -673550220713352استانیآذربایجان غربی، ارومیهسقائی ، طیبه1396/04/12ارومیهماهنامه47

      100162418628470260,000,000استانیگلستان، گرگانبایزیدی ، علی1393/11/13استاربادفصلنامه48
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عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212911084959351سراسریخراسان رضوی، مشهدنوفرستی ، غالمرضا1394/06/16استاندارد و کیفیتدو ماهنامه49

عدم نظم در انتشار                    -543550728920351استانیفارس، شیرازرفیعى ، منوچهر1382/11/27استخرهفته نامه50

عدم نصاب ضریب کیفی                    -623550832428351منطقه ایکرمان، جیرفتمحمدی ساردو ، بهروز1394/10/28استداللهفته نامه51

عدم نظم در انتشار                    -462535644044542استانیگلستان، گرگاندارائی قادیکالئی ، اسداله1384/11/24استرآبادهفته نامه52

عدم نصاب ضریب کیفی                    -6725352808351سراسریتهران، تهرانخسروی ، محمد1394/09/09استعداد ایرانیماهنامه53

1381/11/21استقامتهفته نامه54
نعمت اله زاده ، سید نظام 

الدین
      773550104654157.7132,000,000منطقه ایکرمان، کرمان

1395/07/05اسم و رسمماهنامه55
سیدحسینی پیله رود ، سیده 

تینا
عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129348939351سراسریتهران، تهران

      6721292104010463.8277,000,000استانیسیستان و بلوچستان، زاهدانسلیمانی ، عباسعلی1395/03/24اسوهماهنامه56

      693550940142661.1243,000,000منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهکلهری ، محمد1381/11/14اشارههفته نامه57

      100355062422251.3230,000,000استانیلرستان، الیگودرزشاعلی ، ناصر1378/12/23اشترانکوهدو هفته نامه58

عدم نظم در انتشار                    -1735501404582استانیآذربایجان غربی، ارومیهغریب بیدادرس ، شهین1390/02/26اشتیاقدو هفته نامه59

      100212918848475.6137,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه نقش اطلس امروز1381/11/07اشراقدو ماهنامه60

عدم نصاب ضریب کیفی                    -85355011762056351منطقه ایگیالن، رشتاسحاقی ، سیدعبدالباقی1383/06/05اصالحهفته نامه61

1396/10/04اصناف کشاورزیماهنامه62
نظام صنفی کشاورزی و 

منابع طبیعی کشور
عدم نظم در انتشار                    -3321291841173351سراسریتهران، تهران

عدم نصاب ضریب کیفی                    -672129232032351سراسریتهران، تهرانالیقی ، غالمرضا1372/01/16اطالعماهنامه63

عدم نظم در انتشار                    -3335502826551استانیاردبیل، اردبیلخداپناه ، مریم1394/08/18اطالعات اردبیلدو هفته نامه64

عدم نصاب ضریب کیفی                    -6725352808351سراسریتهران، تهرانخسروی ، سمیه1395/02/13اطالعات آرایشی و بهداشتیماهنامه65

1385/01/21اطالعات بورسهفته نامه66
شرکت نیکان رسانه بازار 

سرمایه
    9235501217620157681157,000,000سراسریتهران، تهران

عدم نصاب ضریب کیفی                    -6725352808351سراسریتهران، تهرانخسروی ، سمیه1386/09/26اطالعات پزشکیماهنامه67

عدم نصاب ضریب کیفی                    -6725352808351سراسریتهران، تهرانخسروی ، محمد1393/06/31اطالعات کشاورزیماهنامه68

فصلنامه69
اطالعات مرغداری و 

دامپروری
      100162412606219874.1138,000,000سراسریتهران، تهرانحسینی ، علی1387/04/17

عدم نصاب تعداد صفحات                    -1003550131121498621سراسریتهران، تهرانشرکت حیدر بازرگان1384/11/24اعتبارهفته نامه70

      100212913282475.9174,000,000سراسریتهران، تهرانفرمانی ، شهرام1394/03/04اعتبار  امروزدو ماهنامه71
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

عدم نصاب تعداد صفحات                    -1002129324123501سراسریتهران، تهرانگندم کاری ، حسین1393/12/11اعتبار شهرماهنامه72
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      7735501080126857152,000,000استانیگیالن، رشتشکری ، زهرا1389/05/11اعتبار کهنهفته نامه73

عدم نظم در انتشار                    -383550520218572استانیلرستان، خرم آبادنجفی ، علی قدرت1389/12/16اعتالی لرستانهفته نامه74

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1173550728127351استانیگیالن، فومننصیری راد ، مهدی1396/04/12اعجاز قلمدو هفته نامه75

1387/11/07اعالم و اطفاء حریقماهنامه76
موسسه مطالعات آینده نگر 

پارسیان
      10021293228622263141,000,000سراسریتهران، تهران

کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

      69355094013960262,000,000استانیآذربایجان غربی، ارومیهعلیزاده شورگلی ، هادی1394/12/24افتخار آذربایجانهفته نامه77

عدم نصاب تعداد صفحات                    -1003550312211612استانیلرستان، خرم آبادشکوری ، ساناز1395/05/04افتخار لرستانماهنامه78

عدم نظم در انتشار                    -3325351414351استانیاصفهان، اصفهاناشتری ، مژگان1394/01/31افروغماهنامه79

عدم نظم در انتشار                    -3335501413351استانیاردبیل، اردبیلمیرزایی ناطق ، محمد1394/09/09افق اردبیلماهنامه80

عدم نصاب تعداد صفحات                    -1003550648246561سراسریتهران، تهرانیعقوبی ، سیده زهرا1396/10/04افق اقتصاددو هفته نامه81

      6721292136313368153,000,000سراسریتهران، تهراندیانی ، امیر1393/12/18افق تازهماهنامه82

عدم نظم در انتشار                    -38355054404453.41استانیسمنان، گرمسارآخوندی ، حسن1393/12/04افق توسعههفته نامه83

عدم نظم در انتشار                    -333550281752استانیالبرز، کرجیاراحمدی ، منیر1395/07/05افق زاگرسدو هفته نامه84

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1003550648345351استانیکرمان، کرمانرستمی راد ، علیرضا1390/10/05افق شرقدو هفته نامه85

نوپا                    -3335501404351.5محلیتهران، قدسالوندغیاثوند ، منیره1396/07/24افق شهرقدسماهنامه86

1378/07/05افق کویرهفته نامه87
تشکری بافقی ، محمد 

حسین
عدم نصاب ضریب کیفی                    -92355012881276351استانییزد، بافق

عدم نظم در انتشار                    -3335501404351.5محلیخراسان رضوی، چنارانآیتی ، علی1395/04/21افق گلبهارماهنامه88

عدم نظم در انتشار                    -1735501404351استانیخراسان رضوی، مشهدرحمانیان ، جواد1396/09/20افق مقاومتدو هفته نامه89

      54355075665158.2279,000,000منطقه ایایالم، ایالممیرزایی ، غالمرضا1378/11/11افق نوهفته نامه90

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212931560156351سراسریتهران، تهرانرضائی نژاد ، اکرم1395/03/24افق و اقتصادماهنامه91

عدم نظم در انتشار                    -313550416214562استانیلرستان، خرم آبادسپهوند ، ابراهیم1395/10/27افالک امروزهفته نامه92

      62355083252760244,000,000استانیلرستان، خرم آبادآقامحمدی ، ابراهیم1384/03/09افالک لرستانهفته نامه93

عدم نظم در انتشار                    -835501413571منطقه ایخراسان رضوی، مشهدصادقی ، مرتضی1387/07/17اقبال خراسانهفته نامه94

      100355062432155.5231,000,000استانیلرستان، خرم آبادپورهاشمیان ، سید هادی1395/02/06اقتداردو هفته نامه95

عدم نظم در انتشار                    -503550324024351استانیهرمزگان، بندرعباسخاندل ، صغری1395/04/21اقتصاد جنوبدو هفته نامه96

عدم نصاب تعداد صفحات                    -923550129639369.11سراسریتهران، تهرانهوشمند راد ، هرمز1394/12/24اقتصاد جوانهفته نامه97

عدم نظم در انتشار                    -835501404351سراسریتهران، تهرانیوسف پور ، علی1392/09/04.اقتصاد روزهفته نامه98

عدم نظم در انتشار                    -172535180869.41سراسریتهران، تهرانناصریان ، آریو1394/06/09اقتصاد زمانهدو هفته نامه99

عدم نصاب ضریب کیفی                    -6721292241014351استانیزنجان، زنجانحری زنجانی ، سید کریم1396/09/20اقتصاد زنجانماهنامه100
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1385/12/21اقتصاد سبزماهنامه101
جمشیدی الریجانی ، 

محمد رضا
      1002129328412815669150,000,000سراسریتهران، تهران

کاهش به دلیل نسبت آگهی 

 درصد40باالی 

      923550129619558.5175,000,000منطقه ایگیالن، رشتقاضی ویشکائی ، طاهره1394/11/05اقتصاد شمالهفته نامه102

1394/11/26اقتصاد طالییهفته نامه103
شرکت تعاونی مطبوعاتی 

عصر قلم یزد
عدم نصاب تعداد صفحات                    -9235501296294611سراسرییزد، یزد

      923550129639350.1214,000,000منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهدشتی ، محسن1394/08/04اقتصاد غربهفته نامه104

عدم نظم در انتشار                    -543550740338351استانیکرمان، کرماننعمت الهی ، مجید1392/11/14اقتصاد کرمانهفته نامه105

      772535107607652242,000,000استانیگلستان، گرگانجرجانی ، موسی1383/06/05اقتصاد گلستانهفته نامه106

1387/05/23اقتصاد گیالنهفته نامه107
طالب پور امیرهنده ، محمد 

حسن
      69355096485658143,000,000استانیگیالن، رشت

عدم نظم در انتشار                    -233550324420632استانیآذربایجان غربی، ارومیهایمانپور یوردشاهی ، رضا1395/03/10اقتصاد مشارکتیهفته نامه108

عدم نظم در انتشار                    -1525352808351سراسریتهران، تهرانآقاکریم علمدار ، ایمان1374/05/23اقتصاد و بازارهفته نامه109

عدم نظم در انتشار                    -332129136432351سراسریتهران، تهرانخلج امیرحسینی ، آناهیتا1385/11/23اقتصاد و بیمهماهنامه110

      54355072822659121,000,000استانیخوزستان، اهوازموسوی نسب ، سید شاهرخ1394/12/24اقتصاد و رسانههفته نامه111

عدم نصاب ضریب کیفی                    -67212921123973351استانیگیالن، رشتسماکچی ، محمدرسول1385/01/21اقتصاد و صنعت گیالنماهنامه112

1382/02/22اقتصاد و مردمهفته نامه113
موسسه غیر تجاری اقتصاد 

و مردم آریایی
عدم نظم در انتشار                    -835501414541سراسریتهران، تهران

      6230408128517760134,000,000سراسریتهران، تهرانزرین پور ، بهزاد1381/12/05اقتصاد و نمایشگاههفته نامه114
کاهش به دلیل نسبت آگهی 

 درصد40باالی 

      923040129679056123,000,000استانیتهران، تهرانهادزاد ، بابک1370/05/21البرزهفته نامه115

عدم نظم در انتشار                    -3335501404351.5محلیتهران، آبسردیوزباشی ، امید1396/02/11البرز شرقیماهنامه116

      773550105605655.9284,000,000استانیگلستان، گرگانتقی پور ، اسماعیل1390/10/26.التیامهفته نامه117

عدم نصاب ضریب کیفی                    -10021291882068351سراسریتهران، تهرانوحدتی نسب ، حامد1381/06/04الماسفصلنامه118

      69253596406452236,000,000استانیگلستان، گرگانکبیر ، غالمرضا1390/10/26.الهامهفته نامه119

    9235501296195612155,000,000استانیآذربایجان غربی، ارومیهاسالمی ، عبدالصمد1370/07/08امانتهفته نامه120

عدم نظم در انتشار                    -313550432032351منطقه ایتهران، تهرانسالمتی ، بابک1380/10/10امردادهفته نامه121

      853550114434158.5264,000,000استانیچهارمحال و بختیاری، شهرکرداحمدی ، ارسالن1390/04/06امروز چهارمحال و بختیاریهفته نامه122

عدم نصاب ضریب کیفی                    -672129214018122351سراسریخراسان جنوبی، بیرجندیزدانی شواکند ، غالمرضا1382/02/01امواج برترماهنامه123

         6735504164125319,000,000استانیاردبیل، اردبیلاحمدی ، حبیب1391/08/22امید اردبیلدو هفته نامه124

چاپ دیجیتال                    -922129124320432701سراسریتهران، تهرانعباسی فشکی ، فریبا1394/03/18امید اندیشههفته نامه125
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تیراژ و نوع چاپ                    -9230401296889521منطقه ایآذربایجان شرقی، تبریزکارآموز ، فرامرز1381/12/19امید آذربایجانهفته نامه126

عدم نصاب ضریب کیفی                    -693550944440351استانیخوزستان، اهوازابو علی زاده بهبهانی ، احمد1385/11/16امید جنوبهفته نامه127

1391/08/15امید دلهادو ماهنامه128

بنیادفرهنگی و خیریه نیمه 

انگجی ..شعبان مسجدآیت ا

تبریز

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1001624160060351استانیآذربایجان شرقی، تبریز

عدم نظم در انتشار                    -835501404351استانیزنجان، زنجاننصیری مقدم ، جلیل1385/08/15امید روشندالنهفته نامه129

      62355083232951120,000,000استانیکرمان، کرمانجمالی زاده ، احسان1380/07/30امید کرمانهفته نامه130

    693550968464602102,000,000استانیکرمانشاه، کرمانشاهدشتی ورمزانی ، حجت اله1390/06/14امید کرمانشاههفته نامه131

نوپا                    -3335501413351استانیاردبیل، پارس آبادنوری ، صمد1396/04/26امید مغانماهنامه132

1374/06/27امیدجوانهفته نامه133
پورقاسمی نجف آبادی ، 

سیاوش
    853040111680168681136,000,000سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -5035503123950.21استانیاردبیل، اردبیلفرهمندامین ، صادق1391/08/22امین اردبیلدو هفته نامه134

عدم نصاب ضریب کیفی                    -85355011441133351.5محلییزد، بافقعباسی بافقی ، محمد1388/01/24امین بافقهفته نامه135

عدم نظم در انتشار                    -173550281755.81سراسریچهارمحال و بختیاری، شهرکردفتاحی آلیکوهی ، طهمورث1389/01/16امین بختیاریهفته نامه136

عدم نظم در انتشار                    -332129144143351سراسریآذربایجان شرقی، تبریزحامد ایمان ، علی1394/03/18انجمنماهنامه137

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212911280128351سراسریتهران، تهرانعلیزاده ، جواد1391/07/24اندیشمندان حقوقفصلنامه138

عدم نظم در انتشار                    -835501808511سراسریتهران، تهرانغریبی اندبیلی ، رشید1395/06/08اندیشمندان ملت ایرانهفته نامه139

عدم نظم در انتشار                    -173550141355.51استانیاردبیل، اردبیلمحمدی ، شهرام1384/02/12اندیشه اردبیلدو هفته نامه140

    672129229626270801212,000,000سراسریتهران، تهرانصمدی راد ، برات اله1390/06/28اندیشه پویاماهنامه141

عدم نظم در انتشار                    -333040116016351سراسریتهران، تهرانکانون مدارس اسالمی1391/12/14اندیشه تربیتماهنامه142

عدم نظم در انتشار                    -313550432230352استانیآذربایجان غربی، خویاسدلو ، حبیبه1395/02/13اندیشه خویهفته نامه143

عدم نصاب ضریب کیفی                    -672129288781351سراسریخراسان جنوبی، بیرجندمدیح ، عباسعلی1394/11/26اندیشه شرقماهنامه144

عدم نصاب تعداد صفحات                    -672535216016641سراسریمرکزی، اراکشهبازی ، سمانه1382/07/21اندیشه های نوماهنامه145

عدم نظم در انتشار                    -503550312210351استانییزد، یزدفراز ، سید علی1394/11/26اندیشه یزددو هفته نامه146

1387/04/17انشاء و نویسندگیماهنامه147
محمدی حسینی نژاد ، سید 

حسین
      10016243204020480194,000,000سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -3335501414351استانیکرمان، کرمانسعیدی ، بهنام1392/04/24انعکاس کرمانماهنامه148

عدم نظم در انتشار                    -82129180855.12استانیگلستان، گرگانخارکوهی ، غالمرضا1386/04/25انقالبهفته نامه149

         50355031221070.219,000,000استانیآذربایجان شرقی، مراغهزمانی ، فرهاد1395/05/04اوحدی مراغیدو هفته نامه150

عدم نظم در انتشار                    -3335502826351استانیآذربایجان شرقی، عجب شیرقاضی شیراز ، عنایت اله1382/02/22اولویت اولدو هفته نامه151
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عدم نصاب ضریب کیفی                    -10025351808351سراسریتهران، تهرانبهرامی ، نجات1395/01/16ایران آیندهدو ماهنامه152

    100212932045199741130,000,000سراسریتهران، تهرانسحابی ، حامد1370/09/11ایران فرداماهنامه153

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100162411720172351سراسریتهران، تهرانآریامنش ، شاهین1396/10/04ایران ورجاونددو فصلنامه154

عدم نظم در انتشار                    -3321291581246751سراسریتهران، تهرانوثوقی کرمانی ، عبدالرضا1382/12/22ایراناماهنامه155

      10021293156315364157,000,000سراسریتهران، تهرانمدنی ، سیده پریوش1394/09/30ایستگاه مهرماهنامه156

عدم نظم در انتشار                    -31355041611557.41سراسریچهارمحال و بختیاری، شهرکردبرزویی ، محمد1382/03/19ایل بختیاریهفته نامه157

عدم نظم در انتشار                    -50355031239351.5محلیاردبیل، مشگین شهرعطایی ، اکبر1394/01/31ایلقاردو هفته نامه158

      50355031211260218,000,000استانیایالم، ایالمجمالوندی ، عطاءاهلل1390/02/05ایمندو هفته نامه159

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129136036351سراسریتهران، تهرانخاکبان ، محمدرضا1394/09/30ایوان خبرفصلنامه160

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129340040351استانیگیالن، رشتپارسی ، علیرضا1394/05/12آب و آئینهماهنامه161

عدم نصاب ضریب کیفی                    -6725352808351سراسریتهران، تهرانخسروی ، محمد1393/06/31.آب و غذاماهنامه162

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100142111481147351استانیخوزستان، آبادانمیرزائی ، حسین1396/07/24آبادان نامهفصلنامه163

عدم نظم در انتشار                    -153550220714352محلیآذربایجان غربی، ارومیهوهاب زاده حساس ، یحیی1396/07/24آخارهفته نامه164

عدم نصاب ضریب کیفی                    -10025351315611145351سراسریآذربایجان شرقی، تبریزشرکت سخن نگاران طوبی1376/05/06آذر پیامهفته نامه165

عدم نصاب ضریب کیفی                    -92253512961285351استانیآذربایجان شرقی، تبریزعباسی نهاری ، علی1394/05/12آذر شرقهفته نامه166

    1003550131044100602161,000,000استانیآذربایجان غربی، ارومیهربانی ، محمد رضا1394/11/12آذربایجان بیدارهفته نامه167

عدم نظم در انتشار                    -313550416116351منطقه ایآذربایجان شرقی، بنابکاظم نژند اصل ، حسن1394/11/12آذربایجان سسیهفته نامه168

      100355062802857.4121,000,000استانیآذربایجان شرقی، تبریزضیایی جباری ، حسن1394/11/05آذرتاشدو هفته نامه169

      10016241252324970189,000,000سراسریتهران، تهرانریاضی ، حسین1382/03/19آذریفصلنامه170

عدم نظم در انتشار                    -54355072872151.21منطقه ایاردبیل، اردبیلحسینی پته خور ، فریدون1393/12/04آذریوردهفته نامه171

      6721292112111144.91.539,000,000محلیتهران، وردآوردمحمدی مقانک ، لیال1384/05/24آذینماهنامه172

عدم نظم در انتشار                    -5021293164016456.81سراسریتهران، تهرانحجازی فر ، افسانه1381/05/05آراد جواندو هفته نامه173

عدم نظم در انتشار                    -463550624618601منطقه ایاردبیل، اردبیلنظری شیخ احمد ، علی1380/11/01آرازهفته نامه174

      100162433002127968170,000,000سراسریتهران، تهراناسماعیل تبار ، مهدی1391/07/24آرامش برترماهنامه175

1391/08/22آرتاهفته نامه176
غاربی کلخوران ، 

غالمحسین
عدم نظم در انتشار                    -383550520515351منطقه ایاردبیل، اردبیل

1394/11/12آرشامدو هفته نامه177
موسسه مطبوعاتی مکتب 

رسانه مدرن
      5021293160016054110,000,000سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -1735501414351استانیآذربایجان شرقی، تبریزلطف الهی ، احمد1395/07/12آرمان آزادیدو هفته نامه178

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1003550131560156351سراسریکرمانشاه، کرمانشاهابراهیمی ، بابک1383/01/17آرمان جوانهفته نامه179
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عدم نظم در انتشار                    -835501441351استانیمرکزی، اراکرضایی ، حمید1388/12/10آرمان خواههفته نامه180

عدم نظم در انتشار                    -313550416214351استانیکرمان، کرمانبنی اسدی زارع ، عباس1387/03/20آرمان دانشهفته نامه181

تیراژ و نوع چاپ                    -69355093663150.82استانیلرستان، خرم آبادایزدی ، حسن1394/09/09آریا لرستانهفته نامه182

عدم نظم در انتشار                    -33355021028491سراسریاردبیل، اردبیلپارسا ، غفار1393/11/13آریتاندو هفته نامه183

    9221291276836732631193,000,000سراسریتهران، تهرانانیسی طهرانی ، نادر1380/09/05آزادههفته نامه184

    67212922384234721111,000,000سراسریتهران، تهرانعابد ، ندا1377/04/01آزماماهنامه185

1381/02/30آزمایشگاه و تشخیصفصلنامه186

انجمن دکترای علوم 

آزمایشگاهی تشخیص 

طبی ایران

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212911466086351سراسریتهران، تهران

1376/12/25آزمونهفته نامه187
بنیاد علمی آموزشی قلم 

(وقف عام)چی 
عدم نصاب ضریب کیفی                    -9221291224021219351سراسریتهران، تهران

      100355062461855113,000,000منطقه ایاردبیل، اردبیلسعادتی بنه ، کبری1395/10/06آزنادو هفته نامه188

عدم نظم در انتشار                    -332129132032351سراسریتهران، تهرانایلخانی ، شهال1382/03/19آژندماهنامه189

      332129110029853248,000,000استانیگلستان، گرگانامینیان ، هدایت اله1385/02/25آژینهماهنامه190

عدم نصاب ضریب کیفی                    -833550540337352منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهآزادبخت ، رضا1392/05/14آسارهدو هفته نامه191

      62355086455961148,000,000استانیخوزستان، اهوازایزدی ، محمدرضا1385/11/16آستانه پارسهفته نامه192

عدم نظم در انتشار                    -33304021221050.91منطقه ایاردبیل، اردبیلناصرآزاد ، سجاد1394/06/16آسمان اردبیلدو هفته نامه193

عدم نصاب تعداد صفحات                    -77355010100695621سراسریتهران، تهرانقربانپور ، رامین1382/08/19آسمان دوستیهفته نامه194

         3335501404561.54,000,000محلیتهران، شهریارداسدار ، اسماعیل1393/11/06آسمان شهریارماهنامه195

عدم نظم در انتشار                    -383550520218351استانیکرمان، کرماناژدری ، مالک1382/12/22آسمان کرمانهفته نامه196

      100212932565320380194,000,000سراسریتهران، تهراننعمتی ، اصغر1384/05/10آشپزباشیماهنامه197

                    -10021296224022460.11سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1394/08/25آشپزخانه سنتیدو هفته نامه198
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

      100212931565010661.9142,000,000سراسریتهران، تهرانشجاعی مهر ، هرمز1387/08/22آشپزی خانواده سبزماهنامه199

      100212939609654.8131,000,000سراسریتهران، تهرانخسروی ، حامد1394/06/16آصفانماهنامه200

عدم نظم در انتشار                    -33355023223066.12محلیآذربایجان غربی، ارومیهمصطفی زاده ، علی1383/06/05آغریدو هفته نامه201

         17355018085817,000,000منطقه ایمازندران، ساریشیرزادکبریا ، حسن1392/03/27آفاقدو هفته نامه202

عدم نظم در انتشار                    -463550624321351استانیکرمان، قلعه گنجآفاق حسینی ، سید اسماعیل1394/10/14آفاق جنوبهفته نامه203

عدم نصاب ضریب کیفی                    -67162423240324351سراسریخوزستان، اندیمشکموسوی ، سید امیر1395/11/04آفاق علوم انسانیماهنامه204

      62253586085253118,000,000استانیفارس، فیروزآبادبراتی ، آرش1395/12/02آفاق فیروزآبادهفته نامه205
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      131253517104119458136,000,000استانیکرمان، کرمانپگاه ، فرشاد1395/03/10آفاق ورزشیهفته نامه206

عدم نظم در انتشار                    -233550312111572استانیلرستان، خرم آبادبوربور ، علی1389/12/16آفتاب بروجردهفته نامه207

      54355072852357.1118,000,000منطقه ایهرمزگان، بندرعباسمسلم زاده ، فروغ1387/03/20آفتاب جنوبهفته نامه208

عدم نظم در انتشار                    -463550648048571منطقه ایگیالن، رشتسیروس ، لیال1389/05/11آفتاب خزرهفته نامه209

عدم نصاب ضریب کیفی                    -6735502826351منطقه ایاردبیل، اردبیلجبارزاده لطفی ، افسون1395/12/02آفتاب ساواالنماهنامه210

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129316823145351سراسریتهران، تهرانحسینی ، کبری1394/12/24آفتاب سالمتماهنامه211

      50456032412360.2129,000,000استانیخراسان رضوی، مشهدعلوی ، سیدمهدی1394/08/25آفتاب صبح نیشابوردو هفته نامه212

      923550129659254166,000,000استانیقم، قمبابامیری سید ، سید علی1396/08/29آفتاب قمهفته نامه213

      772535105605657.7243,000,000استانیگلستان، گرگانکالنتری ، روح اله1394/07/06آفتاب گلستانهفته نامه214

عدم نظم در انتشار                    -2335503125850.31استانیمرکزی، اراکفخراالسالم ، ابوالفضل1390/07/11آفتاب مرکزیهفته نامه215

عدم نظم در انتشار                    -1525352808351سراسریمرکزی، اراکشهبازی ، سمانه1388/12/10آفتاب میهنهفته نامه216

عدم نظم در انتشار                    -1735501414351استانیهرمزگان، بندرعباسمسلم زاده ، فرزانه1395/12/02آفتاب هرمزگاندو هفته نامه217

1383/12/19آفریندو هفته نامه218
موسسه مطبوعاتی مکتب 

رسانه مدرن
      6721294208120755119,000,000سراسریتهران، تهران

کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129136036352منطقه ایگلستان، گنبد کاووسشادمهر ، امانقلیچ1396/04/12آق یولفصلنامه219

عدم نصاب ضریب کیفی                    -833550544242352استانیکردستان، سنندجشعبانی ، افشین1390/04/13آگرین روژدو هفته نامه220

عدم نصاب ضریب کیفی                    -692129972072352منطقه ایایالم، شیروان و چرداولجمشیدزاده ، حجعلی امجد1383/12/24آالمتوهفته نامه221

      10021293204220261.2172,000,000سراسریتهران، تهرانشیرعلی زاده قزلجه ، حاتم1394/08/25آلبوم ورزشماهنامه222

عدم نظم در انتشار                    -462129624014199351سراسریتهران، تهرانصالحی ، محمد تقی1377/07/27آلومینیومهفته نامه223

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129135484544351سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1396/10/04آموزش آشپزیهفته نامه224

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129312111351استانیآذربایجان شرقی، تبریزبهرا ، ابوالفضل1393/12/18آنسوی اقتصادماهنامه225

عدم نظم در انتشار                    -3325351862351منطقه ایآذربایجان شرقی، تبریزداداشی ، علی1394/06/09آواراماهنامه226

عدم نصاب ضریب کیفی                    -673040464263351سراسریتهران، تهرانروحی ، مهدی1384/04/06آوای استقاللدو هفته نامه227

1394/07/13آوای اشکذرماهنامه228
جعفری نسب اشکذری ، 

مهدی
عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002535320119351استانییزد، صدوق

عدم نظم در انتشار                    -313550432527351منطقه ایهمدان، همدانیادگاری ، سیدعباس1376/07/14آوای الوندهفته نامه229

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129148345351.5محلیگیالن، املشمحبوبی ، صادق1391/07/03آوای املشفصلنامه230

      773550104083354247,000,000استانیلرستان، خرم آبادخسروی ، زینب1396/10/04آوای اندیشههفته نامه231

عدم نظم در انتشار                    -1735501414582محلیآذربایجان غربی، ارومیهآقاجانی ، فائضه1381/11/21آوای آذربایجاندو هفته نامه232

      83355054804855.3271,000,000استانیآذربایجان غربی، ماکوقاسمی ، حمید1395/04/21آوای آزاددو هفته نامه233
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         333550282641.514,000,000استانیاردبیل، اردبیلآگاهی ، غالمحسین1395/02/13آوای باغرودو هفته نامه234

      923550125665060140,000,000استانیبوشهر، بوشهرآب آذر ، حمید1380/12/06آوای بهارستانهفته نامه235

      69355097256756150,000,000منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهکرمی ، علی1396/10/04آوای پراوهفته نامه236

عدم نظم در انتشار                    -233550312211351منطقه ایقزوین، قزوینطاهرخانی ، اسداله1382/02/22آوای تاتهفته نامه237

عدم نظم در انتشار                    -153550216214351محلیمازندران، ساریناظری ، مسلم1394/07/06آوای تجنهفته نامه238

عدم نظم در انتشار                    -313550416116611منطقه ایقم، قمامینی قمی ، محمد کاظم1382/04/16آوای جام جمهفته نامه239

عدم نظم در انتشار                    -31355045684852.12محلیخراسان جنوبی، بیرجندکارگر ، قدسیه1390/03/30آوای جوانهفته نامه240

عدم نظم در انتشار                    -3325351413351استانییزد، خاتمرنجبر ، اکبر1393/01/25آوای خاتمماهنامه241

عدم نصاب ضریب کیفی                    -673550416412351منطقه ایاردبیل، مشگین شهرمشکبار ، توگل1394/11/12آوای خیاودو هفته نامه242

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129324321351استانییزد، یزدجامعه معلولین استان یزد1388/01/24آوای رساماهنامه243

         17355014146014,000,000استانیتهران، ریفغانی ، مرتضی1394/10/14آوای ریدو هفته نامه244

      5021293160016055120,000,000سراسریتهران، تهرانحق شناس گرگانی ، علی1391/07/24آوای زندگیدو هفته نامه245

      62355083643254247,000,000استانیچهارمحال و بختیاری، شهرکردرفیعی قهفرخی ، فاطمه1396/10/04آوای زنده رودهفته نامه246

عدم نظم در انتشار                    -383550520020561سراسریگیالن، رشتآرام ، علیرضا1383/02/07آوای سبزهفته نامه247

عدم نظم در انتشار                    -313550416214551استانیهرمزگان، بندرعباسکمالی باغستانی ، محمد1393/12/18آوای شرجیهفته نامه248

    117355076816763.12113,000,000استانیآذربایجان غربی، ارومیهنصیری مستان آباد ، ساقی1394/11/26آوای صبحدو هفته نامه249

1389/05/11آوای صومعههفته نامه250
حق پرست قدیم لیمو دهی 

، عباس
چاپ دیجیتال                    -693550960060561استانیگیالن، رشت

عدم نظم در انتشار                    -173550216115351.5محلیخراسان رضوی، قوچاننویدپناه توپکانلو ، عباس1393/12/04آوای قلمهفته نامه251

                    -1003550672403262.71منطقه ایخراسان رضوی، کاشمراحمدی ، زهره1378/09/29آوای کاشمردو هفته نامه252
عدم حمایت به دلیل نسبت 

 درصد50آگهی باالی 

    8535501188683592130,000,000استانیکرمانشاه، کرمانشاهزاهدی ، عبدالمحمد1375/05/01آوای کرمانشاههفته نامه253

      10035501310079356169,000,000استانیمازندران، آملعزیزکمالی ، عبدالرضا1396/04/12آوای کمالهفته نامه254

                    -100212917686871.11استانیگیالن، رشتدادرس راسته کناری ، حسن1396/06/13آوای گیالنفصلنامه255
عدم اعالم مشخصات اعالم 

وصول

      693550972126160297,000,000استانیآذربایجان غربی، ارومیهمنصرف ، رضا1378/09/29آوای ماکوهفته نامه256

عدم نظم در انتشار                    -463550624322521استانیکرمان، کرمانمعین الدینی ، مریم1383/06/05آوای ماهانهفته نامه257

عدم نظم در انتشار                    -313550416412561منطقه ایاردبیل، اردبیلضرغام ایناللو ، یونس1380/10/10آوای مردمهفته نامه258

عدم نظم در انتشار                    -313550432725351منطقه ایهمدان، مالیرزمانی ، حسن1395/11/04آوای مالیرهفته نامه259

عدم نظم در انتشار                    -3335501422351.5محلیخراسان رضوی، مه والترضائی ، لیال1396/09/20آوای مه والتماهنامه260
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عدم نظم در انتشار                    -383550540337351منطقه ایزنجان، زنجانفتحی ، فرحناز1385/08/15آوای میهنهفته نامه261

عدم نظم در انتشار                    -54355072823651.41سراسریمرکزی، خمینلطفی ، فاطمه1377/04/01آوای وطنهفته نامه262

1381/11/14آوندفصلنامه263
انجمن صنایع سلولزی 

بهداشتی ایران
عدم نصاب ضریب کیفی                    -10021291761165351سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -1735501202352استانیگلستان، علی آبادسیدی ، سید حسن1386/04/11آهنگدو هفته نامه264

عدم نظم در انتشار                    -50212931440144351سراسریتهران، تهرانبگلری ، مهدی1376/10/01آهنگ زندگیدو هفته نامه265

      10021291118011858.4240,000,000استانیآذربایجان غربی، تکابشوقی ، کاوه1395/06/08آهنگ کودکیدو ماهنامه266

عدم نصاب تعداد صفحات                    -83253554004062.41سراسریتهران، تهرانآیتی ، محمد1394/05/12آیت ماندگاردو هفته نامه267

      100355013104110356177,000,000منطقه ایگیالن، رشتمنکوئی ، علیرضا1394/05/19آیندگانهفته نامه268

عدم نظم در انتشار                    -8212913213151.91سراسریتهران، تهرانرئیسی ، علی1383/06/05آینده برترهفته نامه269

عدم نظم در انتشار                    -1535502817351استانیکرمان، شهربابکمحمودی ، محمدنظام الدین1396/09/20آینده شهربابکهفته نامه270

1393/06/10آینده نگرماهنامه271
اتاق بازرگانی ، صنایع ، 

معادن و کشاورزی تهران
    100212931758151743751380,000,000سراسریتهران، تهران

عدم نصاب ضریب کیفی                    -772535101043371351استانیکرمان، کرمانباقری ، حسن1386/06/12آینه رفسنجانهفته نامه272

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100162411720172351سراسریتهران، تهرانموسسه نشر میراث مکتوب1378/02/20آینه میراثدو فصلنامه273

عدم نصاب ضریب کیفی                    -10035501352745351استانییزد، یزدسلطان زاده ، رضا1382/05/13آینه یزدهفته نامه274

عدم نصاب ضریب کیفی                    -673550416412351استانییزد، یزدسبحان زاده ، کاظم1388/01/24آیینه ءمهردو هفته نامه275

عدم نظم در انتشار                    -83550141453.41استانیفارس، شیرازعسلی ، محمد1394/09/30آئینه گراشهفته نامه276

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129152151351سراسریفارس، الرستانخضری ، عبدالعزیز1395/10/27با پیام دانش اوزفصلنامه277

عدم نصاب ضریب کیفی                    -77355010621548351.5محلیکرمان، شهربابکفروتنی ، علی اکبر1382/04/30بابک زمینهفته نامه278

عدم نظم در انتشار                    -383550520020581استانیمازندران، بابلابوالقاسم زاده نوری ، زهرا1387/07/03بابل نامههفته نامه279

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129180179352منطقه ایکردستان، سنندجمیرزائی زاده ، محمد احسن1395/07/05باران شافعفصلنامه280

عدم نظم در انتشار                    -332129120119351استانیخراسان رضوی، گنابادامیری دلوئی ، حسین1390/02/05باران کویرماهنامه281

1394/11/26بارزهفته نامه282
موسسه رسانه ای ریحان 

نفیس
عدم نصاب تعداد صفحات                    -8535501188781601سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -1735501404351استانیآذربایجان شرقی، تبریزسلطانی ، شهریار1395/04/21بازار اخباردو هفته نامه283

عدم نصاب تعداد صفحات                    -92304012961383621سراسریتهران، تهرانفرمانی ، شهرام1390/05/03بازار امروزهفته نامه284

عدم نظم در انتشار                    -1525352808351سراسریتهران، تهرانخسروی ، محمد1382/09/03بازار ایدههفته نامه285

                    -92304012208020861.31سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1391/02/04بازار برترهفته نامه286
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

73 از 11صفحه 
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      100212932041019455156,000,000سراسریتهران، تهرانرضایی ، احمدعلی1396/10/04بازار بزرگ ایرانیانماهنامه287

1396/07/10بازار تاسیساتماهنامه288
موسسه غیر تجاری عمران 

توسعه افق فرتاک
      10021293242523763178,000,000سراسریتهران، تهران

                    -67212921206951621سراسریتهران، تهرانوطن دوست ، امیر هوشنگ1381/08/20بازار چرم و کفشماهنامه289
عدم حمایت به دلیل نسبت 

 درصد50آگهی باالی 

                    -10021296296329352.31سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1394/02/07بازار خودرودو هفته نامه290
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

عدم نظم در انتشار                    -332129160456351سراسریتهران، تهرانطالشیان ، امیدرضا1396/04/26بازار شهرماهنامه291

    92355012104896572117,000,000منطقه ایگلستان، گرگانجافرنوده ، سکینه1394/03/18بازار کسب و کار پارسهفته نامه292

1386/06/12بازار و سرمایهماهنامه293
شرکت نیکان رسانه بازار 

سرمایه
تیراژ و نوع چاپ                    -672129225636220781سراسریتهران، تهران

1381/04/03بازارچهماهنامه294
موسسه فرهنگی، هنری 

سرواد تهران
عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129324024351سراسریتهران، تهران

عدم نصاب ضریب کیفی                    -92355012481434351استانیگیالن، رشتقره داغی ، مسعود1393/11/13بازارکار گیالنهفته نامه295

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129396096351سراسریتهران، تهرانموسسه صباح فیروزکوه1382/06/31بازتابماهنامه296

      62355086075370150,000,000استانیقم، قمکاروان ، ناصر1396/08/15بازتاب خبرهفته نامه297

عدم نصاب ضریب کیفی                    -622535864262351سراسریآذربایجان شرقی، تبریزپیمان ، سید مسعود1392/08/27بازرگانی آزادهفته نامه298

1390/03/30بازی و اسباب بازیماهنامه299
موسسه مطالعات آینده نگر 

پارسیان
                    -100212932283225581سراسریتهران، تهران

کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

1381/05/05باغ نظرماهنامه300
پژوهشکده هنر، معماری و 

شهرسازی نظر
چاپ دیجیتال                    -10021293524052472.81سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -3325351414351استانییزد، تفتمنصوری شوازی ، شکوفه1394/08/18بام یزدماهنامه301

عدم نظم در انتشار                    -1735501413351استانیاردبیل، اردبیلصفاری ، اکبر1391/08/22بامداد اردبیلدو هفته نامه302

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100253531276351استانیمرکزی، اراکبهرامی ، کبری1394/07/06بامداد امروزماهنامه303

عدم نظم در انتشار                    -31355041631453.81.5محلیکرمان، بردسیرشهیکی ، سمانه1394/09/30بامداد بردسیرهفته نامه304

عدم نظم در انتشار                    -4635506241411351استانیخوزستان، اهوازساالری ، عزیزاله1392/12/19بامداد خوزستانهفته نامه305

      853550117246856151,000,000منطقه ایخوزستان، اهوازکیوانی ، سعید1394/11/12بامداد زاگرسهفته نامه306

عدم نصاب تعداد صفحات                    -1001624140238651سراسریسمنان، شاهرودریاحی ، غالمحسین1390/03/23بامداد شاهرودفصلنامه307

عدم نظم در انتشار                    -1735501414351استانیکرمان، کرمانشهیدی زندی ، رسول1395/02/27بامداد کرماندو هفته نامه308

      773550104004057.2131,000,000منطقه ایگلستان، گرگانولی پور ، غالمرضا1396/02/11بامداد گلستانهفته نامه309

73 از 12صفحه 
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      773550106886159295,000,000استانیلرستان، خرم آبادچنگایی ، عزت اله1376/02/01بامداد لرستانهفته نامه310

نوپا                    -33162411443141351منطقه ایآذربایجان شرقی، تبریزاهنی ، مهدیه1396/10/04بانماهنامه311

عدم نظم در انتشار                    -33212912422259.51سراسریتهران، تهرانسعیدور بچه آّباد ، فاطمه1393/06/31بانک برترماهنامه312

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129326022238351سراسریتهران، تهرانفراهانی ، محمود1393/11/13بانکداری آیندهماهنامه313

      50355031221035210,000,000استانیلرستان، خرم آبادپرویزپور ، خسرو1389/12/16بانگ اساطیردو هفته نامه314

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1003550624618351استانییزد، مهریزدهقانی زاده بغدادآباد ، حمزه1388/01/24بانگ صبحدو هفته نامه315

عدم نظم در انتشار                    -332129132230352استانیسیستان و بلوچستان، زاهدانسنچولی پردل ، محسن1396/06/13بانوک جوانماهنامه316

      10021296192019258.4126,000,000سراسریتهران، تهرانقاسمی ، زهرا1395/11/04بانوی شهردو هفته نامه317

      10021293176017653.1127,000,000استانیتهران، تهرانمحمدی ثابت ، نسرین1390/04/06بانوی نمونهماهنامه318

عدم نظم در انتشار                    -1735501808621سراسریکرمانشاه، کرمانشاهامامی ، داود1396/07/24باور ملیدو هفته نامه319

عدم نظم در انتشار                    -33212912802863.91منطقه ایزنجان، زنجانمحمدبیانی ، علی1385/09/27بایرامماهنامه320

      100212938708784.7156,000,000سراسریتهران، تهراناطیابی ، نسرین1390/08/30بچه ها بشریماهنامه321

      10021293148014861.1153,000,000سراسریتهران، تهرانرساپور ، سعید1391/04/12بچه های خوبماهنامه322

    20016242128801288851482,000,000سراسریتهران، تهرانجعفر دهباشی ، علی اکبر1377/04/01بخارادو ماهنامه323

عدم نظم در انتشار                    -835501414351منطقه ایکرمان، جیرفتسلیمانی ساردو ، علیجان1396/02/11بدیعهفته نامه324

1391/10/25برای فرداماهنامه325
موسسه غیر تجاری نگار 

آفرین فردای شرق آریا
عدم نظم در انتشار                    -33212911244120721سراسریاصفهان، اصفهان

1385/01/21برآوردماهنامه326
سید ابراهیمی ، سید 

مصطفی
                    -10025353300179122701سراسریخراسان رضوی، مشهد

عدم حمایت به دلیل نسبت 

 درصد50آگهی باالی 

عدم نظم در انتشار                    -332535116413351سراسریاصفهان، اصفهاناخالق پور ، رضا1395/02/13برترین هاماهنامه327

عدم نظم در انتشار                    -233550312103451استانیمرکزی، اراکعبدی ، آرش1395/04/21برج شیشههفته نامه328

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1003040648741351استانیآذربایجان شرقی، تبریزبردباری جراغلی ، حمیده1394/11/05بردباریدو هفته نامه329

                    -10021293136613057.61سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1393/02/22بردیاماهنامه330
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

1359/02/09برزگرماهنامه331
جمشیدی الریجانی ، 

محمد رضا
      100212931684512362144,000,000سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -3335502826351استانییزد، یزدمعنوی ، عبدالمجید1391/05/16برفدو هفته نامه332

1385/12/21برق و روشناییماهنامه333
موسسه مطالعات آینده نگر 

پارسیان
      10021293228622264.3142,000,000سراسریتهران، تهران

کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

      10016241169016970176,000,000سراسریتهران، تهرانمعتضدی ، اقبال1393/07/07برگ هنرفصلنامه334

73 از 13صفحه 
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عدم نظم در انتشار                    -33355021601652.51استانیمازندران، ساریواحدیان ، علی اکبر1391/02/18.برهاندو هفته نامه335

چاپ دیجیتال                    -6721292116011665.21سراسریتهران، تهرانرضایی ناظمی ، سید محمد1376/10/01بزرگراه رایانهماهنامه336

      1002129332014018070159,000,000سراسریتهران، تهرانعلیزاده منیر ، تبسم1378/02/20بسپارماهنامه337
کاهش به دلیل نسبت آگهی 

 درصد40باالی 

      100355062422361.2118,000,000استانیهرمزگان، بستککوخردی ، سید ابراهیم1394/08/04بستکیهدو هفته نامه338

عدم نظم در انتشار                    -232129332131501سراسریتهران، تهرانحسینی آشتیانی ، حمید رضا1380/11/29بسوی افتخارهفته نامه339

      9235501248246541.550,000,000محلیهرمزگان، کیشآذرنگار ، جواد1395/06/08بشارت کیشهفته نامه340

      10021293110011080167,000,000سراسریتهران، تهراناطیابی ، نسرین1382/05/20بشریماهنامه341

عدم نظم در انتشار                    -173040216215351سراسریتهران، تهرانبهاری اردشیری ، عباسعلی1364/09/11بشیرهفته نامه342

عدم نظم در انتشار                    -502535324024351استانیتهران، رباط کریمدویران ، علیرضا1393/07/07بصیرت سبزدو هفته نامه343

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129648048351استانیقم، قمخسروشاهیان ، سید هادی1358/08/19بعثتدو هفته نامه344

عدم نظم در انتشار                    -3325351808561استانیاصفهان، اصفهانمصور ، مهری1396/07/24بلوطماهنامه345

عدم نظم در انتشار                    -3335501817552استانیلرستان، کوهدشتبساطی ، محمد1393/11/13بلوطستانماهنامه346

1376/03/19بن فصلنامه347
انجمن صنفی مهندسان 

مشاور معمار و شهرساز
عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002535168068351سراسریتهران، تهران

نوپا                    -672535216610351سراسریتهران، تهرانحیدری ، شبنم1396/10/04بنای زیباماهنامه348

1394/02/07بنیاد قلمماهنامه349
سازمان مردم نهاد بنیاد قلم 

فارابی
عدم نظم در انتشار                    -332129140139622استانیآذربایجان غربی، خوی

                    -6735502422351سراسرییزد، یزدپالیز ، حسین رضا1397/07/16بنیاد یگانهماهنامه350
نسبت - عدم حمایت سه سال 

 درصد40آگهی باالی 

      67355041631351218,000,000منطقه ایایالم، ایالمشکیب انصاری ، انور1394/03/04بوتکدو هفته نامه351

1375/05/01بورسماهنامه352
شرکت بورس اوراق بهادار 

تهران
عدم نظم در انتشار                    -33212911000100751سراسریتهران، تهران

عدم نصاب تعداد صفحات                    -10030403481236701سراسریتهران، تهرانمغانی ، محبوبه1380/12/13بورس امروزماهنامه353

      100212931841616870168,000,000سراسریتهران، تهرانشهبازی ، نعمت اهلل1384/12/08بورس و بانکماهنامه354

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129612018102351سراسریتهران، تهرانمحمدی ، محمد علیم1395/07/19به سوی زندگیدو هفته نامه355

      773550107227063159,000,000استانیبوشهر، دشتستانمحمدزاده فرد ، نرگس1393/11/06به فکر شهرهفته نامه356

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129176373351سراسریتهران، تهرانشریفی قزوینی ، علی1388/04/03به هنگامفصلنامه357

عدم نظم در انتشار                    -543550728226602منطقه ایکردستان، سنندجحق گو ، محمد مهرداد1390/04/13به هیزهفته نامه358

چاپ دیجیتال                    -100162428890889811سراسریتهران، تهرانمجد ، امید1387/03/06بهار ادبماهنامه359

73 از 14صفحه 
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عدم نظم در انتشار                    -332129176175351سراسریتهران، تهرانشریف زاده ، رامین1396/10/04بهار جاودانهماهنامه360

      10021296288428465186,000,000سراسریتهران، تهرانقاسمی ، فریبا1396/09/20بهار جوانیدو هفته نامه361

عدم نظم در انتشار                    -835501404352استانیکهگیلویه و بویراحمد، یاسوجشفیعی ، زهرا1395/01/23بهار دناهفته نامه362

عدم نظم در انتشار                    -835501414351استانیقزوین، قزوینکاظمی ، مصطفی1395/04/21بهار زیباهفته نامه363

      62355086495654.1280,000,000استانیکرمانشاه، کرمانشاهکبودی ، فردین1394/01/31بهار کرمانشاههفته نامه364

عدم نصاب ضریب کیفی                    -6735502826351.5محلیگیالن، آستاراساسانیان ، پروین1396/06/13بهار گیالنماهنامه365

عدم نظم در انتشار                    -54355073272556.12استانیلرستان، خرم آبادبهاران ، نگار1394/03/11بهار لرستانهفته نامه366

عدم نظم در انتشار                    -3335501808351استانیمازندران، ساریحسن زاده اشرفی ، رضا1391/02/11بهار مازندرانماهنامه367

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100355013521340351.5محلیآذربایجان شرقی، مراغهمکرمی فر ، مهراب1382/07/21بهاریههفته نامه368

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100162412420242351سراسریتهران، تهرانفخاری ، عبدالحسین1394/10/28بهائی شناسیفصلنامه369

هفته نامه370
بهترین فرصت 

سرمایه گذاری
    922129124323639663.71117,000,000سراسریتهران، تهرانصالح ، الناز1394/11/12

      672129296227470.3130,000,000سراسریتهران، تهرانیافتیان ، حمید1387/07/03بهداشتماهنامه371

1376/04/30بهداشت خانوادهفصلنامه372
انجمن سالمت خانواده 

ایران
عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129168266351سراسریتهران، تهران

1382/12/22بهداشت روان وجامعهفصلنامه373
شرکت گروه آتیه درخشان 

ذهن
عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129114014351سراسریتهران، تهران

1394/06/23بهداشت، ایمنی، انرژیماهنامه374
موسسه فرارسانه جامع 

صنعت نماآسیا
عدم نصاب ضریب کیفی                    -67212921528369351سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -4635506241410351استانیمرکزی، اراکرجائیان ، محمد1394/05/19بهرنگهفته نامه375

1377/11/26.بهکامماهنامه376
موسسه فرهنگی، هنری 

سرواد تهران
عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129324024351سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -1735501404541استانیخوزستان، آبادانامیری ، احمد1390/06/21بهمنشیردو هفته نامه377

      6721292164116347136,000,000سراسریتهران، تهراناحمدی ، سیده سودابه1395/06/08بهونهماهنامه378

                    -67212921241123441سراسریتهران، تهرانشرکت الهام گستر امروز1387/06/13بی بیماهنامه379
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

عدم نظم در انتشار                    -383550520416571منطقه ایزنجان، زنجانسلطانی ، احمد1385/08/15بیان خدابندههفته نامه380

عدم نظم در انتشار                    -1535502818351منطقه ایکرمان، کرمانهاشمی ، سیدعلی1375/08/28بیداریهفته نامه381

عدم نصاب ضریب کیفی                    -833550536135351استانیمازندران، آملقربانی ، سینا1396/01/21بیداری اندیشهدو هفته نامه382
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         67355042812175319,000,000استانیمرکزی، اراکنیک عهد ، مجید1394/08/25بیداری مرکزیدو هفته نامه383
کاهش به دلیل نسبت آگهی 

 درصد40باالی 

عدم نظم در انتشار                    -3135504321517512استانیخراسان جنوبی، بیرجندحیدری ، مریم1395/01/16بیرجند امروزهفته نامه384

      69355097647255.11.580,000,000محلیبوشهر، تنگستانجعفری ، یونس1382/05/20بیرمیهفته نامه385

عدم نصاب ضریب کیفی                    -8530401188583371سراسریتهران، تهرانعبداللهیان بلوچی ، افشین1392/11/07بیستهفته نامه386

    853550118888057.12122,000,000منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهمعتمدیان ، فریدون1376/06/31.بیستونهفته نامه387

عدم نظم در انتشار                    -463550644440351.5محلیفارس، کازرونمطهری زاده ، موسی1384/04/27بیشاپورهفته نامه388

عدم نظم در انتشار                    -332535111210102351سراسریتهران، تهرانفراهانی ، محمود1395/07/05بیمه داری نوینماهنامه389

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1001624196096351سراسریخراسان رضوی، سبزوارمقصودی ، مهدی1395/07/19بیهق  نامهفصلنامه390

عدم نظم در انتشار                    -1735501615351استانیفارس، بواناتبرزگر ، فاطمه1393/12/04پارس بواندو هفته نامه391

1388/07/13پارس نامهماهنامه392
اختیاری کسنویه یزد ، 

اسفندیار
عدم نصاب تعداد صفحات                    -672535216016581سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -383550528325351استانیفارس، شیرازمحمدی ، علی1390/05/03پارسههفته نامه393

عدم نصاب تعداد صفحات                    -100456064804862.21سراسریتهران، تهرانمحمدیوسفی ، محمدرضا1391/11/30پارسیاندو هفته نامه394

عدم نظم در انتشار                    -232535324222351استانیسمنان، شاهروددائمی حمزه زاده ، نورا1390/03/23پارسیای قومسهفته نامه395

1378/11/11پازینهماهنامه396
شریعت زاده ، ُسید علی 

اصغر
عدم نظم در انتشار                    -332129130030351منطقه ایتهران، تهران

1390/03/09پاژفصلنامه397
مؤسسة فرهنگی هنری 

خردسرای فردوسی
عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212912340234351سراسریخراسان رضوی، مشهد

عدم نصاب ضریب کیفی                    -923550121003863351استانیکرمان، سیرجانپورابراهیمی ، علیرضا1382/02/22پاسارگادهفته نامه398

1394/09/30پاسخفصلنامه399
مرکز مطالعات و پاسخ گویی 

به شبهات
عدم نصاب ضریب کیفی                    -100162411620162351سراسریقم، قم

عدم نظم در انتشار                    -462535624519351استانییزد، میبدشبانی کاظم آباد ، احمد1388/01/24پالیزهفته نامه400

عدم نظم در انتشار                    -233550312012541استانیگیالن، رشتپاداش ستوده ، معصومه1395/07/19پامچالهفته نامه401

    100212933009291621105,000,000سراسریتهران، تهرانفالح ، معصومه1396/10/04پاورقیماهنامه402

عدم نظم در انتشار                    -503550312211351استانیکرمان، جیرفتپیرنیا ، کرامت1393/07/28پایاندو هفته نامه403

عدم نظم در انتشار                    -1735502817351استانیکرمان، کرمانشهابی ، حسین1386/05/29پایان هفتههفته نامه404

چاپ دیجیتال                    -922129124320432571سراسریتهران، تهرانعباسی فشکی ، فریبا1393/05/13پایتخت کهنهفته نامه405

عدم نظم در انتشار                    -3335502818351استانیقزوین، قزوینزارع دار ، فهیمه1395/12/16پایش قزویندو هفته نامه406

عدم نظم در انتشار                    -383550520318351استانیکرمان، کرمانجوادی فر ، زینب1392/04/24پته کرمانهفته نامه407
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عدم نظم در انتشار                    -332129119038152631سراسریتهران، تهرانکاظمی ، فاطمه1383/03/04پردازشماهنامه408

عدم نصاب ضریب کیفی                    -833550520515352محلیلرستان، خرم آبادمریدی ، ایمان1396/08/15پردیس لرستاندو هفته نامه409

عدم نظم در انتشار                    -825351413351استانییزد، یزداحمدیان ، علی1395/01/23پردیس یزدهفته نامه410

عدم نصاب تعداد صفحات                    -1003550131045100641سراسریاصفهان، کاشاندریس ، حامد1396/07/24پردیسان نوینهفته نامه411

    100212932047197701104,000,000سراسریتهران، تهرانمحمد علی نژاد ، عطااهلل1381/09/25پرورش اندامماهنامه412

عدم نصاب ضریب کیفی                    -6725352808351سراسریتهران، تهرانخسروی ، سمیه1384/12/22پزشک خانوادهماهنامه413

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1001624148048351سراسریآذربایجان شرقی، تبریزکاظمی شیشوان ، هوشنگ1382/05/13پزشک منفصلنامه414

عدم نصاب تعداد صفحات                    -10030406482325641سراسریتهران، تهراندولتی ابربکوه ، میثم1390/03/09پزشکان ایرانیدو هفته نامه415

عدم نظم در انتشار- نوپا                     -3335502808351استانیزنجان، زنجاننجفی ، ملک ناز1396/07/24پژواک زنجاندو هفته نامه416

      923550124804855.6271,000,000استانیگلستان، گرگانحسینی ، سیدمحمدمهدی1386/04/25پژواک سخنهفته نامه417

      69355094033758128,000,000منطقه ایمازندران، ساریدهقان ، بختیار1383/12/12پژواک شمالهفته نامه418

دو ماهنامه419
پژوهش در هنر و علوم 

انسانی
         2002129211601167215,000,000سراسریالبرز، کرجفتحی ، میالد1395/07/05

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100162413240324351سراسریتهران، تهرانهمامی ، عباس1378/11/11پژوهش دینیدو فصلنامه420

      10016243456045667.2193,000,000سراسریالبرز، کرجکریمی ، سحر1393/11/13پژوهش مللماهنامه421

فصلنامه422
پژوهش نامه تاریخ، سیاست 

و رسانه
چاپ دیجیتال                    -100162411700170731سراسریقم، قماشرافی ، مرتضی1396/07/24

1394/07/06پژوهش نامه معارف حسینیفصلنامه423
مردانی نوکنده ، محمد 

حسین
      10016241300030070175,000,000سراسریگلستان، گرگان

فصلنامه424
پژوهش های نوین علوم 

مهندسی
عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129182082351سراسریتهران، تهرانیوسفی ، امیر حسین1395/07/19

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100162415540554351استانیهرمزگان، بندرعباسسعیدی ، سهراب1387/03/20پژوهشنامه اورمزدفصلنامه425

1394/08/04پژوهشنامه حقوق بشریفصلنامه426
موسسه صیانت از حقوق 

زنان
عدم نصاب ضریب کیفی                    -100162411260126351سراسریتهران، تهران

1384/08/18پژوهشنامه قرآن و حدیثدو فصلنامه427
انجمن علوم قرآن و حدیث 

ایران
عدم نصاب ضریب کیفی                    -100162412620262351سراسریتهران، تهران

1370/03/06پژوهشهای حقوقیفصلنامه428

موسسه مطالعات و 

پژوهشهای حقوقی شهر 

دانش

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100162412760276351سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -503550348444351استانیفارس، الرستانخضری ، احمد1396/04/12پسین اوزدو هفته نامه429
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عدم نظم در انتشار                    -502129325210242521سراسریتهران، تهرانظفراردالن ، نیلوفر1380/06/19پشت صحنهدو هفته نامه430

عدم نصاب ضریب کیفی                    -6935509481632351سراسریگیالن، رشتحسینی کرگان ، فرحناز1375/12/27پگاههفته نامه431

عدم نظم در انتشار                    -46304062822658.32استانیچهارمحال و بختیاری، شهرکردمحمودیان ، میثم1394/11/26پگاه چهارمحال وبختیاریهفته نامه432

عدم نصاب ضریب کیفی                    -92253512841272351استانیاصفهان، اصفهانانصاری ، فاتیما1396/06/13پلهفته نامه433

1381/08/20پنجره ایرانیانماهنامه434
موسسه پنجره ارتباط 

ایرانیان
عدم نصاب ضریب کیفی                    -6721292348148200351سراسریتهران، تهران

      100212964086234665.1184,000,000سراسریتهران، تهرانجندقی زاده ، محمد رضا1376/07/21پنجره خالقیتدو هفته نامه435

عدم نصاب ضریب کیفی                    -6735502826351.5محلیگیالن، آستاراملک زاده ، داریوش1394/09/09پند کدخداماهنامه436

عدم نصاب تعداد صفحات                    -694560972667701سراسریتهران، تهرانمحمدیوسفی ، محمدرضا1396/09/20پول و اعتبارهفته نامه437

    1773550232201220865.42182,000,000منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهزارعی ، مهدی1392/11/07پویان غربهفته نامه438

      54355075655161.6284,000,000استانیکرمانشاه، کرمانشاهدشتی ورمزانی ، منیر1395/07/05پویندگان غربهفته نامه439

1392/09/18پیام ابراهیمدو ماهنامه440
حزب جامعه زنان انقالب 

اسالمی
چاپ دیجیتال                    -200212921360136721سراسریتهران، تهران

      7735501048103855.7128,000,000منطقه ایاردبیل، اردبیلناصرآزاد ، رسول1373/11/03پیام اردبیلهفته نامه441

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129164064351سراسریتهران، تهرانشرکت بورس کاالی ایران1393/02/22پیام اقتصادی بورس کاالدو ماهنامه442

تیراژ و نوع چاپ                    -7725351080225856.21استانیتهران، تهرانموسسه پیام البرز جاوید1382/09/10پیام البرزهفته نامه443

عدم نصاب ضریب کیفی                    -200212921686162351سراسریتهران، تهرانانجمن ام اس ایران1381/12/05پیام ام اسدو ماهنامه444

عدم نصاب ضریب کیفی                    -10021291561244351سراسریتهران، تهرانانجمن داروسازان ایران1377/04/01پیام انجمن داروسازان ایرانفصلنامه445

عدم نظم در انتشار                    -153550220218351استانیفارس، الرستاناحمدی ، ابراهیم1395/02/13پیام اوزهفته نامه446

عدم نظم در انتشار                    -3321291683038351سراسریتهران، تهرانشراره رنجبر اژدری1381/07/01پیام ایمنیماهنامه447

1385/04/19پیام آبادگرانماهنامه448
سندیکای شرکت های 

ساختمانی  ایران
عدم نصاب ضریب کیفی                    -6721292104896351سراسریتهران، تهران

1385/01/21پیام آراماهنامه449
موسسه مطبوعاتی مکتب 

رسانه مدرن
         3321291481475317,000,000سراسریتهران، تهران

      17212913623470.5111,000,000سراسریتهران، تهراناسمعیلی نژاد ، فیروز1396/07/24پیام آرماندو هفته نامه450

عدم نظم در انتشار                    -383550520119351.5محلیگیالن، آستارادریابیان ، فرامرز1383/06/05پیام آستاراهفته نامه451

عدم نظم در انتشار                    -332129176175752استانیکرمانشاه، کرمانشاهسلیمی ، زهره1393/10/08پیام آسمانیماهنامه452

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1003040312012351سراسریتهران، تهرانانجمن آشوری های تهران1373/01/15پیام آشوریانماهنامه453

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129132626351سراسریتهران، تهرانمحمدی ، محمد حسین1387/09/20پیام آلکانفصلنامه454

      33212913613557.4112,000,000سراسریتهران، تهرانجهان پناه ، مریم1381/10/16پیام آورماهنامه455
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عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129312614112351سراسریکرمان، کرمانامیرتیموری ، آنیتا1396/04/12پیام آوران معدن و فوالدماهنامه456

      92253512184517961273,000,000استانیآذربایجان غربی، بوکانقدرتی احمد آباد ، حامد1390/02/26پیام بهارانهفته نامه457

عدم نظم در انتشار                    -821291404351.5محلیتهران، پردیسشریفی ، آرش1396/04/12پیام پردیسماهنامه458

عدم نصاب تعداد صفحات                    -853550118838561.41سراسریاصفهان، اصفهاندریس ، هادی1394/11/12پیام تجارتهفته نامه459

1394/10/14پیام تجربهماهنامه460

موسسه کانون  

بازنشستگان وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی

عدم نظم در انتشار                    -332129136036651سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -1735501844351استانیخراسان رضوی، کاشمررحمانی ، مهدی1393/06/31پیام ترشیزدو هفته نامه461

      100212939639342.1123,000,000منطقه ایتهران، تهرانکمیلی زاده ، بهمن1382/01/18پیام جزیرهماهنامه462

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129128127351سراسریتهران، تهرانمصطفوی ، سید امیر رضا1394/10/14پیام حمل و نقل هواییدو فصلنامه463

1394/11/05پیام داستانماهنامه464
موسسه مطبوعاتی پیام 

آوران کرمان
عدم نظم در انتشار                    -33142111120112351سراسریکرمان، کرمان

عدم نظم در انتشار                    -331624112421103351سراسریتهران، تهرانمحبی ، پیام1390/03/23پیام دامپزشکانماهنامه465

      10021293176017662163,000,000سراسریتهران، تهرانرحیمی ، بیژن1382/11/06پیام روزماهنامه466

عدم نظم در انتشار                    -383550524322351استانیزنجان، زنجانناصر ، مصطفی1367/03/03پیام زنجانهفته نامه467

1382/01/25پیام ساختماندو هفته نامه468
شرکت رنگین کمان 

ساختمان و تاسیسات
عدم نظم در انتشار                    -5030403804634801سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -3321291100118971.21سراسریتهران، تهرانبهارستان ، مهدی1387/04/17پیام سالمتیماهنامه469

عدم نظم در انتشار                    -334560112012351سراسریمازندران، آملابراهیمی ، مجتبی1381/01/26پیام سیاحتماهنامه470

1381/04/03پیام شادیدو هفته نامه471
محمد رحیمی فرد ، 

هوشنگ
عدم نظم در انتشار                    -3321292136013654.91سراسریتهران، تهران

1393/06/10پیام صنعتگرماهنامه472
موسسه مجمع 

صنعت ایران (کنفدراسیون)
عدم نصاب ضریب کیفی                    -67212921209111351سراسریتهران، تهران

عدم نصاب ضریب کیفی                    -200212921141896351سراسریاصفهان، اصفهانانجمن آهن و فوالد ایران1383/06/05پیام فوالدفصلنامه473

عدم نظم در انتشار                    -332535116115611استانیهمدان، همدانطاقتی احسن ، یداهلل1394/11/05پیام مادستانماهنامه474

عدم نصاب ضریب کیفی                    -672129268464351منطقه ایتهران، تهرانجعفری ، امیرحسین1395/02/27پیام مالیاتیماهنامه475

عدم نظم در انتشار                    -4635506281019351استانیمرکزی، اراکمیرعظیم ، سید محمد علی1388/12/10پیام مرکزهفته نامه476

عدم نظم در انتشار                    -3335502808351استانیآذربایجان شرقی، شبستربهزاد ، رحیم1394/08/25پیام میشودو هفته نامه477

نوپا                    -833040520020351منطقه ایگلستان، گرگانروحانی فرد ، حسین1396/10/04پیام نشردو هفته نامه478

عدم نظم در انتشار- نوپا                     -503040324618351سراسریتهران، تهرانسعیدور بچه آّباد ، فاطمه1392/11/07پیام نفتدو هفته نامه479
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    20021292232023260.21114,000,000سراسریتهران، تهرانمیرزایی باغینی ، فریما1393/06/31پیام وکیلفصلنامه480

    9221291281627789581128,000,000سراسریتهران، تهرانرضایی ، احمدعلی1376/07/14پیام هامونهفته نامه481

      6721292112011255129,000,000سراسریتهران، تهرانحق شناس گرگانی ، علی1393/06/10پیامکماهنامه482

ماهنامه483
پیش به سوی کشاورزی 

اقتصادی
عدم نظم در انتشار                    -332129144341711سراسریتهران، تهرانمسعودی ، فرانک1396/04/12

    1002129660023577701188,000,000سراسریتهران، تهراناحمدی بزچلوئی ، نوشین1383/03/18پیشخواندو هفته نامه484

      6721292152814467156,000,000سراسریتهران، تهرانقلمبر ، محمد امین1395/10/06پیشرانماهنامه485

عدم نصاب تعداد صفحات                    -1003550131041589621سراسریتهران، تهرانکرمانی ، محمد1394/09/30پیشرفت ملیهفته نامه486

1385/12/14پیشگامان تاسیساتماهنامه487
شرکت مبتکران سرمایش 

گرمایش عصر امروز
عدم نظم در انتشار                    -3321291108129670.21سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -233550312310552استانیلرستان، خرم آبادگنجی ، پروین1392/07/01پیشگامان زاگرسهفته نامه488

چاپ دیجیتال                    -1002129132032711سراسریتهران، تهراننیک پژوه ، اکبر1393/06/31پیشگیریدو ماهنامه489

عدم نظم در انتشار                    -38355054033852.71استانیبوشهر، بوشهرمعتمد ، رضا1377/02/28پیغامهفته نامه490

عدم نظم در انتشار                    -31355041621457.51سراسریایالم، ایالمیعقوبی ، محمد1386/03/21پیغام ایالمهفته نامه491

عدم نصاب ضریب کیفی                    -7735561040238282استانیلرستان، بروجردترک زبان ، احمد1378/12/23پیغام بروجردهفته نامه492

عدم نظم در انتشار                    -54355073262660.32استانیایالم، ایالممروارید ، محمدرضا1371/04/09پیک ایالمهفته نامه493

                    -1003550320812351استانیآذربایجان شرقی، تبریزفرامرزی ، آرزو1397/07/16پیک آرمان آذربایجانماهنامه494
نسبت - عدم حمایت سه سال 

 درصد40آگهی باالی 

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002535624024351استانیآذربایجان شرقی، تبریزآرش آزاد ، سیامک1394/10/14پیک بامداددو هفته نامه495

      6721294328132750127,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت الهام گستر امروز1391/02/04پیک تهراندو هفته نامه496
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

      100212964201840255.8194,000,000سراسریتهران، تهرانشیرزاد ، محمود1382/10/01پیک خوارزمیدو هفته نامه497

عدم نظم در انتشار                    -835501413351استانیخراسان رضوی، مشهدنادمی گرو ، غالمرضا1391/04/12پیک خورشیدهفته نامه498

چاپ دیجیتال                    -2001624272072581سراسریتهران، تهرانشمس کوشکی ، حامد1396/07/24پیک دامپرور بارماندو ماهنامه499

عدم نظم در انتشار                    -23355032442063.81سراسریتهران، تهرانفهیمی رضایی ، بهرام1381/11/07پیک سبزهفته نامه500

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100355031239351استانیاردبیل، اردبیلاصالنی قلیچی ، لیلی1395/12/02پیک سفیرماهنامه501

1395/02/06پیک شفادو ماهنامه502
بنیاد و موسسه خیریه امام 

فردوس (ع)حسین
عدم نصاب ضریب کیفی                    -10035501844352محلیخراسان جنوبی، فردوس

عدم نظم در انتشار                    -1525352808351استانیهرمزگان، بندرعباسدهقانی فارغانی ، سمراد1396/10/04پیک هرمزگانهفته نامه503
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1385/11/23پیوستماهنامه504
موسسه پویندگان راز ستاره 

شمال
    1002129340867341801131,000,000سراسریتهران، تهران

      773550104043658128,000,000استانیخوزستان، اهوازگراوندی ، شهرام1396/10/04پیوند ایرانیانهفته نامه505

عدم نصاب تعداد صفحات                    -1003550332032611استانیگیالن، رشتآرام توتکله ، فاطمه1391/07/03تا فرداماهنامه506

عدم نظم در انتشار                    -313550432329351سراسریتهران، تهرانعلیخانی ، محمد1381/02/02تابانهفته نامه507

      100304062412353.7111,000,000استانیالبرز، نظرآبادضرغامی ، مهدی1393/06/31تارکدو هفته نامه508

      10016241132013274140,000,000سراسریگیالن، رشتایزدیار پیربستی ، آسیه1396/10/04تاریخ اندیشفصلنامه509

1389/01/16تاریخ فلسفهفصلنامه510
موسسه انجمن علمی 

ایرانی تاریخ فلسفه
عدم نصاب ضریب کیفی                    -100162412040204351سراسریتهران، تهران

      100212938438165131,000,000سراسریتهران، تهرانکالنی ، رضا1395/01/23تاریخ  نگارماهنامه511

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212931746168351سراسریتهران، تهرانعلی بابایی ، اکرم1396/01/21تاریخ، توریسم، گردشگریماهنامه512

دو ماهنامه513
تازه های دام و طیور و 

آبزیان
عدم نصاب ضریب کیفی                    -2002129288682351سراسریتهران، تهرانکوهستانی ، شعبانعلی1382/01/25

1376/11/13تازه های علوم شناختیفصلنامه514

موسسه آموزش غیردولتی 

غیر انتفاعی عالی علوم 

شناختی

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212911480148351سراسریتهران، تهران

عدم نصاب تعداد صفحات                    -1003040348351365.81سراسریتهران، تهرانسبک روح ، علی حسن1394/06/16تاسیسات برق ساختمانماهنامه515

1387/04/17تاسیسات بهداشتیماهنامه516
موسسه مطالعات آینده نگر 

پارسیان
      10021293228322566160,000,000منطقه ایتهران، تهران

کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212931557148351سراسریتهران، تهرانروحی ، بهزاد1382/10/01تالشماهنامه517

عدم نظم در انتشار- نوپا                     -3345602808351استانیآذربایجان شرقی، تبریزخیاط شایان ، طیبه1396/08/15تانیشدو هفته نامه518

عدم نظم در انتشار                    -835501404351استانیآذربایجان شرقی، تبریزبابایی بارنجی ، اسد1394/11/12تاوریژهفته نامه519

عدم نظم در انتشار                    -1735501808351استانیآذربایجان شرقی، تبریزمالزاده محمدی ، فرزاد1395/04/21تای سیز آذربایجاندو هفته نامه520

      100355062461957114,000,000منطقه ایاردبیل، اردبیلحسینی ، پروین1395/07/19تایمازدو هفته نامه521

عدم نصاب تعداد صفحات                    -1003550312012541سراسریآذربایجان شرقی، تبریزاسبلی ، پری ناز1394/11/12تبریز بیدارماهنامه522

عدم نظم در انتشار                    -503550312310352استانیلرستان، خرم آبادیاراحمدی ، بهزاد1394/09/30تبلور امیددو هفته نامه523

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002535324123351سراسریتهران، تهرانصابری ، فرناز1384/06/28تبلیغات بازرگانیماهنامه524

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129160060351سراسریتهران، تهرانشیرمحمدی ، حسین1396/10/04تبیین راهبردیفصلنامه525

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212931209111351سراسریتهران، تهرانشرکت تولیدی فار1370/06/04تجارت ایرانماهنامه526

عدم نظم در انتشار                    -3321291817701استانیاصفهان، بادرودحسینی ، سید رضا1376/09/10تجارت برترماهنامه527
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تیراژ و نوع چاپ                    -67212927266666.21منطقه ایهرمزگان، بندرعباسرکن الدینی قلعه دژ ، فاطمه1393/09/10تجارت جنوبماهنامه528

      853550118868364.4171,000,000منطقه ایکرمان، کرمانامیرتیموری ، آنیتا1394/06/16تجارت شرقیهفته نامه529

1385/10/04تجارت طالییماهنامه530
شرکت تجارت طالیی نیک 

روش
      1002129342813429466.2191,000,000سراسریتهران، تهران

      773550107657252.6291,000,000استانیکرمانشاه، کرمانشاهسیمینه ، مجتبی1395/09/01تجارت غربهفته نامه531

    7721291010005794383.51440,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت دنیای اقتصاد تابان1390/10/12تجارت فرداهفته نامه532

      100253566836560.5126,000,000سراسریکرمان، کرمانافضلی ، محمد مهدی1396/04/12تجارت کرماندو هفته نامه533

عدم نظم در انتشار                    -33212941448136611سراسریتهران، تهرانعشوندی ، فرهاد1394/11/05تجارت نامههفته نامه534

عدم نصاب ضریب کیفی                    -67212923649355351سراسریتهران، تهرانبناسازنیازیکار ، کتایون1381/10/16تجربهماهنامه535

1385/09/27تجهیزات ساختمانماهنامه536
موسسه مطالعات آینده نگر 

پارسیان
      10021293228622264.3142,000,000سراسریتهران، تهران

کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

فصلنامه537
تحقیقات حسابداری و 

حسابرسی
عدم نصاب ضریب کیفی                    -100162412120212351سراسریتهران، تهرانانجمن حسابداری ایران1389/05/25

      100212911363010672.5145,000,000سراسریتهران، تهرانسفیدی ، هوشمند1378/09/01تحقیقات روابط عمومیدو ماهنامه538

فصلنامه539
تحقیقات کاربردی علوم 

ورزشی، آموزشی بدون مرز
چاپ دیجیتال                    -100142111290129671سراسریآذربایجان غربی، پیرانشهردودمان ، خالد1395/02/06

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100162411580158351سراسریقم، قمانجمن کالم اسالمی حوزه1391/12/14تحقیقات کالمیفصلنامه540

عدم نظم در انتشار                    -543550724420351استانیفارس، مرودشتزارع ، عباس1382/06/31تخت جمشیدهفته نامه541

      6721294494049453.7262,000,000استانیآذربایجان غربی، تکابقدرتی احمد آباد ، حامد1390/02/26تخت سلیماندو هفته نامه542

عدم نصاب ضریب کیفی                    -672129240040351سراسریتهران، تهرانموسسه انتشارات تخته سیاه1392/11/28تخته سیاهماهنامه543

1394/11/26تدبیر امروزماهنامه544
مجیدزاده مشهدسری ، 

فرجام
عدم نصاب ضریب کیفی                    -1003550324024351استانیگیالن، رشت

عدم نصاب تعداد صفحات                    -9235501296592661سراسریتهران، تهراندیانی ، امیر1394/06/16تدبیر تازههفته نامه545

عدم نظم در انتشار                    -3335501414351استانیکرمان، جیرفتسعیدی ، حمید1394/01/17تدبیر جوانماهنامه546

1385/08/22تدبیر فردادو هفته نامه547
موسسه مطبوعاتی آلتین 

چاغ آذربایجان
عدم نظم در انتشار                    -333550212012351منطقه ایآذربایجان شرقی، تبریز

عدم نصاب ضریب کیفی                    -693550936532351استانیکرمان، کرمانشهیدی زندی ، علی1394/06/30تدبیر کرمانهفته نامه548

1382/04/30تدبیر و زندگیهفته نامه549
موسسه مطبوعاتی پیک 

نامه امروز
    62212984960496651135,000,000سراسریتهران، تهران

    672129229654242741115,000,000سراسریتهران، تهرانترابران اندیشه فردا1378/07/05ترابرانماهنامه550
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عدم نصاب ضریب کیفی                    -100162413210321351سراسریقم، قممؤسسة آل البیت1382/05/20تراثنافصلنامه551

      100212916485666130,000,000سراسریتهران، تهرانآقایی فر ، آرش1393/12/11ترانسفورماتورفصلنامه552

عدم نصاب ضریب کیفی                    -672129212815113351سراسریتهران، تهرانصفاجو ، شهنام1382/09/10ترانه ماهماهنامه553

1395/01/23ترجمان علوم انسانیفصلنامه554

موسسه غیر تجاری 

فرهنگی و هنری ترجمان 

پیام رسا

    100162413640364851215,000,000سراسریتهران، تهران

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100162412300230351سراسریقم، قمنقدی ، محمد1395/12/16ترجمان وحی مبیندو فصلنامه555

عدم نصاب تعداد صفحات                    -833550540337581سراسریتهران، تهرانخاکدامن ، حورا1393/03/05ترقی اقتصادیدو هفته نامه556

      10016241136613068145,000,000سراسریگلستان، گنبد کاووسصوفی راد ، عبدالقهار1396/10/04ترکمن نامهفصلنامه557

عدم نظم در انتشار                    -383550520317351.5محلیآذربایجان شرقی، اسکوخوشابی نوبر ، نگار1394/10/28ترنم اسکوهفته نامه558

      62253585205250231,000,000استانیگلستان، گرگانجهانگیری ، حسین1386/04/25ترنم سبزهفته نامه559

عدم نصاب ضریب کیفی                    -623550832032351منطقه ایمازندران، نوشهرنوری کجوریان ، علیرضا1394/08/25ترنم شمالهفته نامه560

تیراژ و نوع چاپ                    -3335501413561سراسریاردبیل، اردبیلشاددل ، یعقوب1394/08/04تریبون آزادماهنامه561

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1003550312211351استانیکرمان، منوجانکوه پیما ، حسن1395/01/16تریبون جنوبماهنامه562

      100212963601834261.9198,000,000سراسریکرمانشاه، کرمانشاهدمندانی ، سولماز1395/05/18تریبون خبردو هفته نامه563

      100212931646010468.1154,000,000سراسریتهران، تهرانافراه ، عباس1376/05/06تشخیص آزمایشگاهیماهنامه564

چاپ دیجیتال                    -200212921241311167.91سراسریتهران، تهرانمحمودی ، رزی1385/06/13تغذیه دام ، طیور و آبزیاندو ماهنامه565

1381/08/20تغذیه و سالمتیماهنامه566
مؤسسه تغذیه و سالمت 

مهیار
عدم نظم در انتشار                    -332129168860731سراسریتهران، تهران

1384/04/06تفکر معماریماهنامه567
موسسه مطالعات آینده نگر 

پارسیان
    10021293304629866.81116,000,000سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -3335501808351سراسریتهران، تهرانتقوی راد ، میر مسعود1396/07/24تقدیرماهنامه568

عدم نصاب ضریب کیفی                    -10025351808351سراسریتهران، تهرانعظیم آذری ، رضا1385/06/27تک درختفصلنامه569

         100212933603661.824,000,000محلیآذربایجان غربی، تکابمشرفی نبی کندی ، نظام1393/11/20تکابماهنامه570

عدم نصاب ضریب کیفی                    -672535216016351سراسریمازندران، قائم شهرکاوه ، میثم1396/02/18تکرارماهنامه571

عدم نظم در انتشار                    -314560418414352استانیسیستان و بلوچستان، زاهدانشاهوزهی ، عبداهلل1385/10/04تلکیهفته نامه572

عدم نصاب ضریب کیفی                    -67212921366130351سراسریتهران، تهرانبرنجی کلخوران ، پریوش1393/06/31تلنگرماهنامه573

عدم نظم در انتشار                    -3335502817621منطقه ایلرستان، خرم آبادعبداله زاده ، علی1396/06/13تمدن روزدو هفته نامه574

عدم نظم در انتشار                    -383550540040621منطقه ایمازندران، ساریپیری توسنلو ، مسعود1394/01/31تمشکهفته نامه575

عدم نظم در انتشار                    -312535432330351استانیکرمان، کرمانعلیمحمدی افشار ، بابک1383/02/07تناورانهفته نامه576

73 از 23صفحه 
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      10021293148314563153,000,000سراسریتهران، تهرانمحبوبی ، ملیحه1394/08/18تندرستانماهنامه577

عدم نظم در انتشار                    -33162422321621672.91سراسریتهران، تهرانحامدی ، محمدحسن1381/07/01تندیسدو هفته نامه578

عدم نظم در انتشار                    -835501404352استانیکهگیلویه و بویراحمد، گچسارانتاج گردون ، غالم رضا1394/02/07توازنهفته نامه579

1383/06/05توان سازانفصلنامه580
انجمن تولیدکنندگان مولد 

(UPS)برق الکترونیکی 
عدم نصاب ضریب کیفی                    -10021291601149351سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -3335502817351استانیکرمان، کرماندریجانی ، رحمت اهلل1394/05/19توتمدو هفته نامه581

عدم نظم در انتشار                    -23355031239351منطقه ایآذربایجان شرقی، تبریزمحمدی ، لیال1394/10/28توریزهفته نامه582

عدم نصاب ضریب کیفی                    -10021291841272351سراسریتهران، تهرانمهری ، حامد1394/06/23توسعه ابنیهفصلنامه583

عدم نظم در انتشار                    -383550520515511استانیاردبیل، اردبیلمحرمی ، مریم1394/11/26توسعه اردبیلهفته نامه584

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1001624184381351سراسریتهران، تهرانرشیدخانی ، مریم1394/09/09توسعه سبزفصلنامه585

عدم نظم در انتشار                    -233550312211351.5محلیکرمان، سیرجانحلوائی پور ، ابوذر1395/12/02توسعه سیرجانهفته نامه586

عدم نظم در انتشار                    -333550216313351منطقه ایگیالن، رشترعنائی اشکیکی ، مژگان1392/10/16توسعه شمالدو هفته نامه587

    100212933166025673.31109,000,000سراسریتهران، تهرانخدائی ، علیرضا1387/08/22توسعه معادنماهنامه588

عدم نصاب تعداد صفحات                    -673550216016581منطقه ایتهران، تهرانخاکدامن ، حورا1393/06/31توفیق اقتصادیماهنامه589

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1003550131044100351سراسریتهران، تهرانپاکدل ، مهرنوش1382/03/05تولیدهفته نامه590

    9221291233612324721109,000,000سراسریتهران، تهرانکالنی ، بابک1385/06/13تولیدگران کارآفرینهفته نامه591

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1003550312112351استانیتهران، تهرانشهروی ، حمیدرضا1382/12/22تهران صنعتماهنامه592

1383/12/19تهویه تاسیساتماهنامه593
شرکت تهویه و تاسیسات 

امروز
      10021293263725664.7177,000,000سراسریتهران، تهران

      10021293228622265167,000,000سراسریتهران، تهراندهقان ، محمدحسین1382/12/22تهویه وتبریدماهنامه594

      100212931801017068167,000,000سراسریتهران، تهرانبابایی ، رامین1396/02/11تیتر صبحماهنامه595

                    -100212913448044863.91سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1395/07/05تیتر یکهفته نامه596
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

عدم نظم در انتشار                    -332535282661.11استانیاصفهان، نجف آبادسلیمی بنی ، حمید1395/04/21تیتر یک نجف آباددو هفته نامه597

1382/03/19تیجرهماهنامه598
صفوی میرمحله ، سید 

شهرام
عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129384283351استانیگیالن، ماسال

      69355093643255.5124,000,000منطقه ایهرمزگان، بندرعباسقتالی ، سوسن1396/04/26تیدرهفته نامه599

                    -1002129629610286601سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1381/11/07تیراژهدو هفته نامه600
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

عدم نظم در انتشار                    -82535110010351استانیفارس، خرم بیدنگهبان ، احسان1394/12/10تیرگانهفته نامه601
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عدم نظم در انتشار                    -383550540040541استانیگیالن، رشتسید محمدی ، سید جالل1384/02/26تیالرهفته نامه602

1382/08/05جاده های سبزماهنامه603
موسسه همراهان جاده های 

سبز
      6721292120368473.8136,000,000سراسریتهران، تهران

      10021293204619846126,000,000سراسریتهران، تهراناردهالی ، سیدحامد1393/10/22جام عکسماهنامه604

عدم نظم در انتشار                    -463550656452581سراسریکرمانشاه، کرمانشاهرحمتیان ، مریم1395/02/27جام کوردیهفته نامه605

عدم نصاب ضریب کیفی                    -673550416115351استانییزد، یزدصداقت ، محمد حسین1383/10/14جام یزددو هفته نامه606

عدم نظم در انتشار                    -33162411960196351سراسریتهران، تهرانبنی جمالی ، حسن1371/09/17جدولماهنامه607

                    -10021293148514361.41سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1392/11/14جدول چکادماهنامه608
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

      922129125921258060140,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1392/12/19جدول خردورزهفته نامه609
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

                    -10021296296928760.21سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1394/09/30جدول شانسدو هفته نامه610
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

1395/11/04جدولستان ایراندو هفته نامه611
عابدی شمس آبادی ، 

محمود
    1002129649616480621138,000,000سراسریتهران، تهران

      6721294220022048120,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت الهام گستر امروز1383/12/24جزیره طالییدو هفته نامه612
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100162411840184351سراسریتهران، تهرانجهانشاهی ، محمدحسین1394/08/18جستارهای شهرسازیدو فصلنامه613

عدم نظم در انتشار                    -17212916806855.71سراسریتهران، تهرانسیدعباسی ، محسن1370/12/26جستجودو هفته نامه614

1382/06/31جشنوارهماهنامه615
موسسه سیمای سروش 

پارسیان
      10021293144613868.2149,000,000سراسریتهران، تهران

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1003550648345351سراسریمازندران، ساریمیری پور ، سید علی1396/09/20جنبشدو هفته نامه616

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100355631239351استانیاردبیل، اردبیلدست باز ، عباس1391/08/22جنت سراماهنامه617

      10016241212320980177,000,000سراسریکرمان، کرمانمیرافضلی ، سید علی1395/12/16جنگ هنر مسفصلنامه618

عدم نظم در انتشار                    -1735501808351استانیخوزستان، اهوازقمر ، منصور1392/09/18جنوب فردادو هفته نامه619

عدم نظم در انتشار                    -1735501414351استانیخوزستان، اهوازگودرزی ، اکرم1394/11/26جنوب گستردو هفته نامه620

عدم نظم در انتشار                    -31355043223160.11استانیخوزستان، اهوازکریمی حاتمی ، جمیله1385/08/22جنوبیهاهفته نامه621

عدم نظم در انتشار                    -1725351808351استانیکرمان، کرمانیزدی نژاد ، شهیده السادات1390/10/05جوانه های کویردو هفته نامه622

      100212932041618860166,000,000سراسریتهران، تهرانحاجات نیا ، بهمن1390/05/03جهان امروزماهنامه623

      69253593653262226,000,000استانیچهارمحال و بختیاری، شهرکردمحمدی ، علی1390/04/06جهان بینهفته نامه624
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      50355031611558.6224,000,000استانیلرستان، خرم آبادمیرزایی پور ، زیبا1395/02/27جهان پویادو هفته نامه625

عدم نظم در انتشار                    -3325351826351استانیآذربایجان شرقی، تبریزرسولی پره یوسفیان ، سعید1385/01/21جهان تن و روانماهنامه626

                    -10021293148314560.51سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1382/02/22جهان جوانماهنامه627
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

عدم نظم در انتشار                    -17212911002080751سراسریتهران، تهرانعیسی تهرانی ، عباس1380/10/17جهان سینمادو هفته نامه628

عدم نظم در انتشار                    -332129174074781سراسریتهران، تهرانخادمیان ، طلیعه1374/03/29جهان کتابماهنامه629

      10021293240923166189,000,000سراسریتهران، تهرانابراهیمی ساعتی ، نسرین1380/11/15جهان گسترماهنامه630

عدم نظم در انتشار                    -3321291441232601سراسریتهران، تهرانسفیدی ، هوشمند1376/07/21جهان مرغداریماهنامه631

      100212931681515366.4159,000,000سراسریتهران، تهرانشهبازی ، نعمت اهلل1391/07/24جهان معدنماهنامه632

      100212933004625463193,000,000سراسریتهران، تهرانمقدسی ، مهسا1383/06/05جهان هنرماهنامه633

      100212931845413068.1151,000,000سراسریتهران، تهرانرضایی موید ، محبوبه1387/11/07چاپ و تبلیغاتماهنامه634

                    -672535466838828070.11سراسریتهران، تهرانسمیعی ، احمد1382/09/10چاپ و نشردو هفته نامه635
عدم حمایت به دلیل نسبت 

 درصد50آگهی باالی 

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1003550340140351استانیفارس، فراشبندحق شناس ، محمدکاظم1395/04/21چارطاقی فراشبندماهنامه636

      100212931562313355130,000,000سراسریتهران، تهرانربیعی ، مختار1396/08/29چاشنیماهنامه637
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

عدم نصاب ضریب کیفی                    -9221291257628548351سراسریتهران، تهرانافتخاری گلی ، زهرا1382/02/08چراغهفته نامه638

عدم نظم در انتشار                    -835501414351استانیکرمان، عنبرآبادمیجانی ، مهدی1396/07/24چرخ روزگارهفته نامه639

عدم نظم در انتشار                    -313550416313591منطقه ایاردبیل، اردبیلروح نواز ، علی اکبر1391/08/22چشم انداز اردبیلهفته نامه640

1394/08/25چشم انداز البرزهفته نامه641
شفیعی کنارسری ، سیده 

مریم
عدم نظم در انتشار                    -173550212210561استانیالبرز، کرج

      10021291132213073187,000,000سراسریتهران، تهرانمیسمی ، لطف اهلل1360/02/22چشم انداز ایراندو ماهنامه642

      85304011224022464.1139,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1394/05/19چشم انداز بازارهفته نامه643
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

عدم نظم در انتشار                    -233550316116351منطقه ایبوشهر، بوشهرقاضی زاده ، غالمعلی1382/06/03چشم انداز جنوبهفته نامه644

عدم نصاب ضریب کیفی                    -833550540535351استانیهمدان، همدانخجسته ، امیر1388/12/24چشم انداز همداندو هفته نامه645

عدم نظم در انتشار                    -835501432351استانیمرکزی، اراکخلج اسدی ، علیرضا1383/11/19چشم به راههفته نامه646

عدم نصاب ضریب کیفی                    -833550532231351منطقه ایمازندران، تنکابنافروغ ، سهرابعلی1382/11/27چشمهدو هفته نامه647

      67212924033757.9112,000,000استانیمازندران، بابلشیرزادکبریا ، حسن1387/07/03چشمه توسعهماهنامه648

عدم نظم در انتشار                    -332425176274351استانیمرکزی، اراکصابری ، نسترن1395/04/21چشمه خورشیددو فصلنامه649

73 از 26صفحه 
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عدم نصاب ضریب کیفی                    -6735502241212351منطقه ایخراسان رضوی، بینالودرفیعا طرقبهی ، قاسم1382/12/22چشمه عسلماهنامه650

عدم نظم در انتشار                    -31355041641358.52منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهمعظمی گودرزی ، علی1394/10/28چکاد زاگرسهفته نامه651

                    -100212916806862.41سراسریتهران، تهرانهجرتی ، افسانه1395/10/06چکاوک نورفصلنامه652
عدم اعالم مشخصات اعالم 

وصول

عدم نظم در انتشار                    -462129632624302751سراسریتهران، تهرانعموزاد خلیلی ، فریدون1380/06/26چلچراغهفته نامه653

عدم نظم در انتشار                    -1735501413651منطقه ایمرکزی، محالتحایری ، عباس1394/09/09چناردو هفته نامه654

      77212910368935959149,000,000سراسریتهران، تهرانموسوی جزائری ، سیدناصر1392/05/14چهار خونههفته نامه655

      8535501154252551.557,000,000محلیگیالن، فومنفاضل نیای فومنی ، فاضل1382/11/27چهارم دیهفته نامه656

      693550932102260.8118,000,000منطقه ایفارس، ممسنیحیدری ، پریسا1390/10/12چهره نماهفته نامه657

      6721292136213472.2156,000,000سراسریتهران، تهراناسعدی ، محمود1393/03/26چهره های ماندگارماهنامه658

عدم نظم در انتشار                    -543550756749622استانیآذربایجان غربی، ارومیهمقتدر ینگجه ، منصور1380/10/10چی چستهفته نامه659

عدم نظم در انتشار                    -332129124123351سراسریآذربایجان شرقی، تبریزضیایی جباری ، حسن1396/08/29چیت سازانماهنامه660

      77212910448943955.2168,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه پرتو فرهنگ زمانه1378/10/13چیستانهفته نامه661

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212911044955351سراسریتهران، تهرانعسکری ، سید احمد1392/09/11چیالندو ماهنامه662

         3321291323295619,000,000سراسریتهران، تهرانشکیبی ، خشایار1391/07/10چیلر و برج خنک کنماهنامه663

عدم نظم در انتشار                    -543550756353601منطقه ایمازندران، ساریاحمدپور ملکشاه ، سودابه1395/01/23حامی شمالهفته نامه664

      54355074444135119,000,000استانیقزوین، قزوینمرادی ، علی محمد1396/01/21حدیث ماهفته نامه665

1386/11/08حرارت و برودتماهنامه666
موسسه مطالعات آینده نگر 

پارسیان
      10021293228322570192,000,000سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -1735501414572استانیلرستان، خرم آبادولی پوری ، مرتضی1396/10/04حرف حقدو هفته نامه667

عدم نظم در انتشار                    -233550312310581منطقه ایلرستان، خرم آبادفوالدی ، کورش1394/08/25حرف لرهفته نامه668

1378/09/01هنرمند: حرفه فصلنامه669
موسسه غیر تجاری حرفه 

هنرمند زمان نو
      100242512081719180161,000,000سراسریتهران، تهران

عدم نصاب تعداد صفحات                    -1002129136135611سراسریتهران، تهرانقدیانی ، حمید1394/06/23حرفه ساعتفصلنامه670

عدم نصاب ضریب کیفی                    -2002129256353351سراسریتهران، تهرانکی نژاد ، تورج1385/06/27حساب و کتابفصلنامه671

عدم نظم در انتشار                    -3335502826501استانیاردبیل، اردبیلجعفرزاده ، صفر1385/08/01حقیقتدو هفته نامه672

    922129124322440860.21114,000,000منطقه ایتهران، تهراننوروزی ، سجاد1387/11/14حقیقت روزهفته نامه673

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100142112140214351سراسریقم، قممجمع عالی حکمت اسالمی1392/12/19حکمت اسالمیفصلنامه674

عدم نظم در انتشار                    -50212932043201731سراسریتهران، تهرانکهنوجی ، مجید1390/10/05حلقه وصلدو هفته نامه675

عدم نصاب تعداد صفحات                    -9230401296790571سراسریتهران، تهرانمیرحسینی ، عباس1380/04/04حماسههفته نامه676
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1393/01/25حمایت از مصرف کنندگانفصلنامه677
انجمن حمایت از مصرف 

کنندگان
عدم نصاب ضریب کیفی                    -10021291808351سراسریتهران، تهران

1392/11/14حمل و نقلهفته نامه678
موسسه اطالع رسانی و 

مطبوعاتی ترابر یار نوید
عدم نصاب تعداد صفحات                    -85304011881475751سراسریتهران، تهران

1396/02/18حمل و نقل و مسافرهفته نامه679
موسسه اطالع رسانی و 

مطبوعاتی ترابر یار نوید
عدم نصاب تعداد صفحات                    -8530401188187621سراسریتهران، تهران

عدم نصاب تعداد صفحات                    -1003550324222551استانیخراسان رضوی، نیشابورجعفری ، سودابه1394/06/23خاتون شرقماهنامه680

    1002129640824384641126,000,000سراسریتهران، تهرانفردوس ، حسین1370/04/24خانوادهدو هفته نامه681

                    -1002129135562153562.91سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1390/08/30خانواده ایرانیهفته نامه682
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212961920192351سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1396/08/29خانواده برنادو هفته نامه683

      33212916866263123,000,000سراسریتهران، تهرانفردوس ، حسین1375/12/13خانواده جوانماهنامه684

      117355074053554251,000,000منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهصادق پور ، جمال1394/12/24خانواده زاگرسدو هفته نامه685

    100212964547637861.61141,000,000سراسریتهران، تهرانشجاعی مهر ، هرمز1377/11/26خانواده سبزدو هفته نامه686

عدم نظم در انتشار                    -332129132131351استانیالبرز، کرجدلشاد ، محمدحسین1396/05/23خانواده مریمماهنامه687

عدم نظم در انتشار                    -172129160258641سراسریتهران، تهرانعابد ، ندا1384/05/10خانه بختدو هفته نامه688

چاپ دیجیتال                    -100212931329123651سراسریتهران، تهرانتابان ، رامین1391/03/01خانه تاسیساتماهنامه689

عدم نظم در انتشار                    -835501808611منطقه ایآذربایجان شرقی، تبریزخیرخواه ، سخاوت1395/06/08خانه تبریزهفته نامه690

         33212913213145.514,000,000سراسریتهران، تهرانسعیدی پور ، سعید1393/11/20خانه جدولماهنامه691

      10021293144613867.4154,000,000سراسریتهران، تهرانمحمدیوسفی ، محمدرضا1382/12/22خانه رویاییماهنامه692

1384/04/06خانه و زندگیماهنامه693
موسسه خیریه مریم پورزند 

وکیل
تیراژ و نوع چاپ                    -67212921040104651سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -153550282656.82استانیلرستان، خرم آبادمحمودوند ، اکرم1394/10/28خایدالوهفته نامه694

عدم نظم در انتشار                    -835501413551استانیبوشهر، بوشهرزارع ، محمدحسین1386/02/31خبر بوشهرهفته نامه695

عدم نظم در انتشار                    -463550624420351.5محلیاصفهان، شاهین شهرنورمحمد ، محمد1386/05/22خبر رسانهفته نامه696

      9235501248345601.554,000,000محلیالبرز، فردیسمهتاب ، معصومه1395/06/08خبر فردیسهفته نامه697

عدم نظم در انتشار                    -503550312211351استانیقزوین، قزوینرحمانی ، آزاده1393/10/15خبر قزویندو هفته نامه698

عدم نظم در انتشار                    -313550424519351استانیگیالن، رشتقربانی ، خسرو1389/05/11خبر گیالنهفته نامه699

چاپ دیجیتال                    -100212933960396661منطقه ایتهران، تهرانشرقی دره جک ، حسین1383/02/21خدا آفرینماهنامه700

         8330405201195519,000,000منطقه ایگیالن، الهیجانمعشوری ، افشین1394/09/30خردورزدو هفته نامه701

73 از 28صفحه 
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عدم نظم در انتشار                    -383550520219351منطقه ایکرمان، جیرفتاحمدیوسفی ، محمد1390/06/14خرماهفته نامه702

عدم نصاب ضریب کیفی                    -692535972468351سراسریآذربایجان شرقی، تبریزبجانی ، روح اله1394/05/19خط انقالبهفته نامه703

عدم نظم در انتشار                    -1735501817351استانیگیالن، رشتمقصودی ، صاحب1394/11/12خط اولدو هفته نامه704

عدم نصاب ضریب کیفی                    -832535540040351استانیگیالن، رشترنجکش کیسمی ، یونس1384/04/27خط آخردو هفته نامه705

عدم نصاب تعداد صفحات                    -1003550324124561سراسریتهران، تهرانکریمی ، محمد1393/06/31خط پایانماهنامه706

1395/10/06خط دید نرم افزارفصلنامه707
شرکت داده پرداز پویای 

شریف
عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129154450351سراسریتهران، تهران

1382/12/22خط سفیدهفته نامه708
مؤسسه مطبوعاتی دایره 

رنگی ایده آل
عدم نصاب ضریب کیفی                    -6225358641648351سراسریتهران، تهران

      33212913653154.6110,000,000سراسریتهران، تهرانسامانی ، صدیقه1394/08/18خط سالمتماهنامه709

عدم نصاب تعداد صفحات                    -1002129155154651سراسریاردبیل، اردبیلحسن زاده ، علیرضا1396/08/15خط هشتفصلنامه710

عدم نظم در انتشار                    -3321291522527351سراسریتهران، تهراناطالعی ، حمیدرضا1394/11/26خطوط لوله نفت و گازماهنامه711

1385/05/02خلقدو ماهنامه712
موسسه فرهنگی هنری 

دارالهدی قم
                    -200212921520152801سراسریقم، قم

عدم اعالم مشخصات اعالم 

وصول

عدم نصاب تعداد صفحات                    -923550129649255.31سراسریبوشهر، بوشهراحمدی ، محمد1377/09/02خلیج فارسهفته نامه713

عدم نصاب تعداد صفحات                    -1002129144143601سراسریتهران، تهرانیزدان مهر ، مسعود1394/11/12خوارزمیفصلنامه714

مبلغ کم                    -332129132032691سراسریتهران، تهراننیک پژوه ، اکبر1394/03/11خود مراقبتیماهنامه715

عدم نصاب تعداد صفحات                    -92304012961878601سراسریتهران، تهرانفرمانی ، شهرام1384/12/08خودرو امروزهفته نامه716

      672129296168063.1129,000,000سراسریتهران، تهرانمردانی ، مریم1376/05/20خودروی ایده آلماهنامه717

    832129550024476651144,000,000سراسریتهران، تهراناحمدی بزچلوئی ، نوشین1394/02/14خورشید امروزدو هفته نامه718

عدم نصاب ضریب کیفی                    -8335505401327351.5محلیخراسان رضوی، بردسکننوری ، رضا1387/07/17خورشید خراساندو هفته نامه719

    1002129640810398711131,000,000سراسریتهران، تهرانعابدی ، مسعود1395/12/16خوش خوراکدو هفته نامه720

عدم نظم در انتشار                    -821291662442351سراسریخراسان رضوی، مشهدزمانیان جرفی ، نعمت اهلل1382/12/22خوشههفته نامه721

                    -67212921240124471سراسریتهران، تهرانشرکت الهام گستر امروز1387/04/31خونه به خونهماهنامه722
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

      7735501080136753.1148,000,000منطقه ایخراسان رضوی، نیشابورعمرانی ، عبداله1382/08/19خیام نامههفته نامه723

عدم نظم در انتشار                    -5035503123956.81استانیاردبیل، مشگین شهرمشکبار ، نجفقلی1382/11/27خیاودو هفته نامه724

عدم نظم در انتشار                    -383550520515541استانیاردبیل، اردبیلصمدی فرد ، نوروز1381/11/21خیبرهفته نامه725

عدم نظم در انتشار                    -33212918418373.51سراسریتهران، تهرانزائری ، محمد رضا1374/05/23خیمهماهنامه726

         33355018273515,000,000استانیفارس، شیرازعطائی ، محمود1386/08/07داراب امروزماهنامه727
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عدم نظم در انتشار                    -835501413351استانییزد، یزدمیرجلیلی ، مجید1396/07/24دارالعلم یزدهفته نامه728

عدم نظم در انتشار                    -3335502817351استانیکرمان، کرمانمیجانی ، مهدی1392/09/18دارالوالیهدو هفته نامه729

عدم نظم در انتشار                    -3321291921082601سراسریتهران، تهرانبهارستان ، مهدی1395/06/08دارو طبماهنامه730

چاپ دیجیتال                    -10035501352124157.31استانیاصفهان، فریدننوروزی دارانی ، لیال1394/07/13داالنکوههفته نامه731

      67212921242110376.1146,000,000سراسریتهران، تهرانگلباف ، ابوالقاسم1378/08/24دام و کشت و صنعتماهنامه732

عدم نظم در انتشار                    -3321291602040351سراسریتهران، تهرانخلعت بری ، انوشیروان1379/12/15دامپرورماهنامه733

      2002129220810410464.7131,000,000سراسریتهران، تهرانخوشبخت ، هادی1376/04/09دامپزشکدو ماهنامه734
کاهش به دلیل نسبت آگهی 

 درصد40باالی 

      1002535198267265.9156,000,000سراسریتهران، تهرانمسعودی دشتی ، مهدی1391/02/04.دامپزشکی نوینفصلنامه735

      10021293156714968.1159,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه دنیای هنر پردیس1385/01/21دامپزشکی و بهداشتماهنامه736

عدم نظم در انتشار                    -232129326487177601سراسریتهران، تهرانمدرس صادقی ، سید سعید1371/03/26دامدارهفته نامه737

1378/07/05دامداران ایرانماهنامه738
اتحادیه مرکزی تعاونیهای 

کشاورزی دامداران ایران
عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212931809171351سراسریتهران، تهران

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129164460351سراسریتهران، تهرانجمشیدی ، سیدرضا1396/10/04دانستنی اقتصادفصلنامه739

مبلغ کم                    -10021293102894621سراسریتهران، تهراننعمتی ، اصغر1382/08/05دانش رسانهماهنامه740

عدم نظم در انتشار                    -1735501414351سراسریتهران، تهرانشجاعی باغینی ، احمد1372/02/20دانش روزدو هفته نامه741

عدم نظم در انتشار                    -332535160258701سراسریتهران، تهراننجفی ، اردوان1381/09/11دانش غذا و کشاورزیماهنامه742

    10030401319610186731125,000,000سراسریتهران، تهرانمددی طایمه ، احمد1384/09/14دانش نفتهفته نامه743

      6721292112011250133,000,000سراسریتهران، تهرانسیادتی ، سیدمحمود1380/07/30دانش نوین زندگیماهنامه744

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129116610351سراسریتهران، تهرانانجمن حسابداری ایران1383/06/30دانش و پژوهش حسابداریفصلنامه745

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212911248116351سراسریتهران، تهرانجامعه دندانسازی ایران1392/11/14دانش و هنر پروتز دنداندو ماهنامه746

1380/11/29دانش یوگاماهنامه747
موحدی نایینی ، سید 

عبدالحمید
عدم نظم در انتشار                    -332129168068701سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -1735501404661سراسریتهران، تهرانحیدری ، محمدودود1389/05/25دانشجویاندو هفته نامه748

عدم نظم در انتشار                    -332129138038351سراسریتهران، تهرانعلیزاده مجد ، امیررضا1395/02/27دانشگاه کار آفرینماهنامه749

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212931142787351سراسریتهران، تهرانمومنی ، رحمت اله1392/10/16دایرهماهنامه750

      67212929619554118,000,000سراسریتهران، تهرانحق شناس گرگانی ، علی1392/11/14در انتظار فرداماهنامه751

عدم نصاب ضریب کیفی                    -30021293352140212351سراسریتهران، تهرانسراجیان ، حسین1395/12/16در و پنجره و نمادو ماهنامه752

عدم نظم در انتشار                    -332129164361651سراسریتهران، تهرانآذین ، محمد رضا1393/06/10درآمدماهنامه753

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212931086102351سراسریکرمان، کرمانصفا ، عباس1396/10/04درد و درمانماهنامه754
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عدم نصاب ضریب کیفی                    -10021291681256351سراسریتهران، تهرانبشری ، محمد1390/03/09درمان یابفصلنامه755

1395/06/08دریاچه ارومیهدو هفته نامه756
موسسه انجمن صبح سبز 

ایران
عدم نظم در انتشار                    -503550312211351سراسریآذربایجان شرقی، تبریز

عدم نظم در انتشار                    -15355021211259.11استانیبوشهر، گناوهکرمی ، غالمرضا1380/11/01دریادالنهفته نامه757

      853550118828655163,000,000استانیبوشهر، بوشهرشفیعی ، نصراهلل1381/02/02دریای جنوبهفته نامه758

عدم نظم در انتشار                    -463550624321512استانیلرستان، خرم آبادقربانی ، نادر1395/06/08دریای فرهنگهفته نامه759

    100212964081239660.11111,000,000سراسریتهران، تهرانخوانساری ، علیرضا1394/09/30دستپختدو هفته نامه760

عدم نظم در انتشار                    -1735502817351استانیکرمان، جیرفتعسکری بدوئی ، عبداله1391/12/14دقیانوسهفته نامه761

      10021293156215465.8159,000,000سراسریتهران، تهرانمعصوم بیگی ، محمدرضا1391/11/30دلتاماهنامه762

      67212921342011464142,000,000سراسریتهران، تهرانکوهستانی ، شعبانعلی1392/03/06دندانپزشکماهنامه763

                    -100212918476858.11سراسریتهران، تهرانخوشبخت ، هادی1395/09/01دندانپزشکی ایراندو ماهنامه764
عدم حمایت به دلیل نسبت 

 درصد50آگهی باالی 

1395/08/03دنیای اطالعات برترهفته نامه765
خوش سیرت شالدهی ، 

حسین
عدم نصاب ضریب کیفی                    -92355012963660351منطقه ایگیالن، رشت

1390/03/09دنیای انرژیماهنامه766

اتحادیه صادرکنندگان 

فرآوردههای 

نفت،گازوپتروشیمی

      67212921681115766160,000,000سراسریتهران، تهران

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129117364109351سراسریتهران، تهراننیکومنظری ، عباس1378/08/24دنیای آسانسورفصلنامه767

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212931080108351سراسریتهران، تهراننعمتی ، اصغر1389/05/11دنیای بازنشستهماهنامه768

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100253511083105351سراسریتهران، تهرانغالم          پور ، محمدمحسن1396/08/15دنیای برنددو ماهنامه769

    100253533122129172.11175,000,000سراسریتهران، تهرانغفاری مرندی ، علی1386/06/12دنیای پردازشماهنامه770

عدم نصاب ضریب کیفی                    -67212921081593351سراسریکرمان، کرمانانجمن پسته ایران1394/03/04دنیای پستهماهنامه771

عدم نظم در انتشار                    -33253522361122586.21سراسریتهران، تهرانمعلم ، امید1371/05/13دنیای تصویردو هفته نامه772

      100212932281821080198,000,000سراسریتهران، تهراننعمتی ، اصغر1380/11/15دنیای تغذیهماهنامه773

      62355086456056145,000,000منطقه ایکرمان، کرمانامیرمحمدی ، سعید1395/01/16دنیای توسعههفته نامه774

      67212922406817266.8167,000,000سراسریتهران، تهراننظری ، قباد1382/12/22دنیای چاپماهنامه775

عدم نصاب ضریب کیفی                    -673550212012351استانیگیالن، رشتغالم دوست ، حبیب اله1389/05/11دنیای خبرماهنامه776

                    -10021293112111157.81سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1394/09/30دنیای خوشبختیماهنامه777
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز
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1386/12/20دنیای دارو و درمانماهنامه778
موسسه ارمغان عصر 

سالمت
عدم نظم در انتشار                    -334560112102351سراسریتهران، تهران

      100212932485519364120,000,000سراسریالبرز، کرجفرجام ترخونی ، علیرضا1396/10/04دنیای راهسازیماهنامه779
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

    10021293448044858.51152,000,000سراسریتهران، تهرانخلیفه ، عبدالرسول1394/11/12دنیای رستورانماهنامه780

      100212931361412280140,000,000سراسریتهران، تهراننعمتی ، اصغر1382/09/17دنیای زنانماهنامه781
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

    100253532646258751162,000,000سراسریتهران، تهرانفغانی ، مرتضی1393/11/13دنیای سرمایه گذاریماهنامه782

      100212932121919378170,000,000سراسریتهران، تهراننعمتی ، اصغر1384/03/30دنیای سالمتماهنامه783

1382/12/22ورزشهای آبی- دنیای شنا ماهنامه784
شرکت توسعه ورزشهای 

آبا- آبی ایرانیان 
چاپ دیجیتال                    -1002129325424230781سراسریتهران، تهران

1396/02/18دنیای صادراتفصلنامه785

موسسه انجمن 

صادرکنندگان صنعتی 

، معدنی و خدمات مهندسی

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129156947351سراسریتهران، تهران

      10024253156914770159,000,000سراسریتهران، تهرانحکم آبادی ، سارا1394/03/04دنیای عکس و گرافیگماهنامه786

عدم نظم در انتشار                    -542129796096601سراسریتهران، تهرانامامقلی ، محمد1384/11/24دنیای فرداهفته نامه787

عدم نظم در انتشار                    -332129152052561سراسریتهران، تهراناردهالی ، سیدحامد1395/06/08دنیای فوتسالماهنامه788

      67212921524610669.1143,000,000سراسریتهران، تهراناروج زاده کندوانی ، محمود1378/08/17دنیای کامپیوتر و ارتباطاتماهنامه789

      67253521725811571.7169,000,000سراسریتهران، تهرانمسعودی دشتی ، مهدی1387/09/20دنیای کشاورزیماهنامه790

      200253522208813272.1164,000,000سراسریتهران، تهرانمسعودی دشتی ، مهدی1380/06/19دنیای کشت و صنعتدو ماهنامه791
کاهش به دلیل نسبت آگهی 

 درصد40باالی 

عدم نصاب تعداد صفحات                    -85304011881573701سراسریتهران، تهرانصفرنژاد ، فاطمه1391/12/21دنیای گردشگریهفته نامه792

1394/06/30دنیای الستیک و تایرماهنامه793
شرکت مهندسی و 

تحقیقات صنایع الستیک
تیراژ و نوع چاپ                    -67212928077361.71سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -3321291681652351سراسریتهران، تهرانکربالیی بادی ، رضا1395/03/24دنیای نما و پنجرهماهنامه794

      6721292124012457121,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت الهام گستر امروز1387/08/22دنیای نوشیدنی هاماهنامه795
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

عدم نصاب ضریب کیفی                    -834560524123351استانیگیالن، رشتپنجهء ، صادق1394/03/25دواتدو هفته نامه796

1385/01/21دود و حریقماهنامه797
موسسه مطالعات آینده نگر 

پارسیان
      10021293228522365142,000,000سراسریتهران، تهران

کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز
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عدم نظم در انتشار                    -232535312012561استانیالبرز، کرججعفری ، مهدی1395/06/01دوست منهفته نامه798

عدم نظم در انتشار                    -38355052852360.92منطقه ایکردستان، سنندجبابایی ، هوشیار1394/07/06ده نگی کوردستانهفته نامه799

      10016243204519960.3144,000,000سراسریتهران، تهرانقریب ، یوسف1382/03/05دهاتیماهنامه800

         672129213681287115,000,000سراسریتهران، تهرانکیوان فرد ، علیرضا1393/04/09دهکده مهرماهنامه801

عدم نظم در انتشار                    -333550230237352استانیخراسان جنوبی، بیرجندابراهیمی ، عبدالحسین1390/03/30دیار اندیشهدو هفته نامه802

      67355043613560.1256,000,000استانیکردستان، سنندجلکی زاده ، علی1387/12/26دیار کهندو هفته نامه803

      853550114453964.3266,000,000استانیلرستان، خرم آبادکردعلیوند ، فاطمه1393/12/18دیار مفرغهفته نامه804

      7735501040634501.534,000,000محلیاصفهان، نجف آبادطالب نجف آبادی ، سمیه1395/02/06دیباگرانهفته نامه805

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129380080351سراسریتهران، تهرانحداد ، مختار1394/08/18دیپلماسی عمومیماهنامه806

      200212921322111168144,000,000سراسریتهران، تهرانمحمودیان ، معصومه1394/02/07دید برتردو ماهنامه807

عدم نظم در انتشار                    -835501817352منطقه ایآذربایجان غربی، ارومیهشادجو ، علی اصغر1395/06/08دیدبان آذربایجانهفته نامه808

عدم نصاب تعداد صفحات                    -1003550316016721سراسریتهران، تهرانصدیقیان ، محمد عرفان1393/10/08دیدگاه هنرماهنامه809

عدم نظم در انتشار                    -50212939639347.61سراسریتهران، تهرانمسگران ، علی اکبر1380/10/17دیروز، امروز، فردادو هفته نامه810

1395/06/08دیوارماهنامه811
موسسه سیمای سروش 

پارسیان
      334560180861.6110,000,000سراسریتهران، تهران

عدم نصاب ضریب کیفی                    -10025351404351استانیکرمان، کرمانغفاری ، حسین1395/07/05دیوار شهردو ماهنامه812

عدم نظم در انتشار                    -31355042021854.51استانیکرمان، کرماناحمدی گوهری ، علیرضا1376/07/14ذوالفقارهفته نامه813

عدم نظم در انتشار                    -54253573760376562محلیگلستان، گرگانخواجه مظفری ، حسینعلی1390/10/26رادکانهفته نامه814

      10021293224222262180,000,000سراسریتهران، تهرانمفتخری مظاهری ، علیرضا1394/06/16راز شقایقماهنامه815

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1001624164262351استانیتهران، تهرانرادمرد ، علی اکبر1395/03/24راز مشاورهفصلنامه816

چاپ دیجیتال                    -100162411720172851استانیتهران، تهراننیک فام ، یوسف1396/04/26رازانفصلنامه817

    623550872270552103,000,000استانیکرمانشاه، کرمانشاهسهیلی ، فرزاد1390/06/14رازآورهفته نامه818

1382/12/22رازینوسدو ماهنامه819
موسسه فرهنگی هنری 

نواندیشان آریا کهن
عدم نصاب ضریب کیفی                    -10021291641450351سراسریتهران، تهران

عدم نصاب تعداد صفحات                    -1002535120219561سراسریآذربایجان غربی، تکابمشرفی نبی کندی ، نظام1396/09/20رامان سخندو ماهنامه820

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212931920192351استانیتهران، تهرانقبادی ، محدثه1396/08/15رامش روانماهنامه821

عدم نظم در انتشار                    -383550540535601.5محلیخوزستان، رامهرمزبهوندیوسفی ، محمد علی1394/05/05رامهرمز نامههفته نامه822

عدم نظم در انتشار                    -46253564804846.21سراسریتهران، تهرانمهدوی ، حسین1378/11/11راویهفته نامه823

عدم نصاب ضریب کیفی                    -672535432132351استانیخوزستان، اهوازحاللی زاده ، امید1395/05/18راوی سالمتدو هفته نامه824

عدم نظم در انتشار                    -33253521641260.21.5محلیخوزستان، شوشترحاللی زاده ، امید1394/08/18راوی شوشتردو هفته نامه825
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عدم نظم در انتشار                    -383550536334352استانیایالم، ایالمرحیمیان ، فرشته1395/05/04راوی غربهفته نامه826

      1002535135284455.4233,000,000استانیچهارمحال و بختیاری، شهرکردمصیبی دهکردی ، پریسا1395/06/08راوی قلمهفته نامه827

عدم نظم در انتشار                    -835501808601سراسریچهارمحال و بختیاری، شهرکردنوریان ، اردشیر1395/02/06راه روشن زاگرسهفته نامه828

    1002129634836312741107,000,000سراسریتهران، تهرانسهیل رضا علیزاده ، میترا1373/10/05راه زندگیدو هفته نامه829

      773550104033756128,000,000استانیاصفهان، شهرضاحیدرپور شهرضایی ، عوض1388/03/13راه شهیدان شهرضاهفته نامه830

1380/11/01راه و ساختمانماهنامه831
موسسه غیر تجاری عمران 

توسعه افق فرتاک
      10021293248624263.2189,000,000سراسریتهران، تهران

چاپ دیجیتال                    -100162412080208781سراسریتهران، تهراننبوی ، سید مرتضی1383/02/14راهبرد توسعهفصلنامه832

عدم نظم در انتشار                    -332129152646351سراسریتهران، تهرانرهنما ، سپهدار1395/01/16راهبردهای نوین بانکداریماهنامه833

عدم نصاب ضریب کیفی                    -2002129232230351سراسریتهران، تهرانمجمع ، محمد رضا1382/06/31راهنمادو ماهنامه834

      46253564804850.3113,000,000منطقه ایاصفهان، اصفهانقدیری جاجایی ، روح اهلل1396/02/18راهنمای بازار کار اصفهانهفته نامه835

فصلنامه836
راهنمای کارآفرینان و 

مدیران
1392/09/18

امامی رئوف ، سیدشجاع 

الدین
عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129158058351سراسریتهران، تهران

    1002129333648288751126,000,000سراسریتهران، تهرانبانوئیان ، هادی1395/01/16راهنمای گردشگریماهنامه837

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129339693303351سراسریتهران، تهرانذوالفقاری ، ابوالفضل1368/04/12رایانهماهنامه838

    1002129361281531651100,000,000سراسریتهران، تهرانرحیمی ، راضیه1396/05/23رایحه زندگیماهنامه839

1384/11/24رجاماهنامه840
شرکت حمل و نقل ریلی 

رجا
      672129210459960.5135,000,000سراسریتهران، تهران

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100253561449135351سراسریتهران، تهرانخاکی جوان ، قاسم1393/03/26رخداددو هفته نامه841

عدم نصاب ضریب کیفی                    -7735501056353351استانیگیالن، رشترضویان ، سید مرتضی1389/05/11رخداد گیالنهفته نامه842

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100162411530153351سراسریگیالن، رشتپرویزی ، مرتضی1395/07/05رخسار زبانفصلنامه843

    923040121921018268.51114,000,000سراسریتهران، تهرانکریمی ، محمد1376/04/23رخصت پهلوانهفته نامه844

1371/10/15رزم آورماهنامه845
باقری خشکرودی ، 

محمدرضا
عدم نظم در انتشار                    -33253514804854.81سراسریتهران، تهران

عدم نصاب ضریب کیفی                    -67212924560456351سراسریقم، قمموسسه خبرگزاری رسا1391/10/11رسائلماهنامه846

عدم نظم در انتشار                    -23355031201254.41منطقه ایسمنان، شاهرودصدیقی ، فریده1396/02/11رستاخیزهفته نامه847

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002535324123351استانییزد، میبدمالنوری شمسی ، جالل1384/02/05رستاق یزدماهنامه848

1394/08/18رشح قلمهفته نامه849
میرجلیلی ، سید محمد 

مهدی
      7730401040103053115,000,000استانییزد، یزد

عدم نظم در انتشار                    -383550520218351استانیخوزستان، دشت آزادگانالهائی سحر ، رحیم1385/08/22رضوانهفته نامه850
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عدم نصاب ضریب کیفی                    -673550416115351.5محلیخوزستان، هویزهساکی حسینی ، رضا1390/05/24رضویهدو هفته نامه851

عدم نظم در انتشار                    -503550312211351استانیکرمان، ارزوئیهسلطانی نژاد ، احمد1393/08/26رعد کرماندو هفته نامه852

عدم نصاب تعداد صفحات                    -833550520515551سراسریاردبیل، اردبیلصدقی کوهساره ، حسین1394/05/12رفاقتدو هفته نامه853

      10021293196119562170,000,000منطقه ایآذربایجان غربی، شاهین دژمحمدزاده ، علی اکبر1393/05/20رفتار و سالمتماهنامه854

      852535112409514663.3149,000,000منطقه ایکرمان، رفسنجانریاحی ، محمد1373/12/22رفسنجانهفته نامه855

نوپا                    -67242521224118351سراسریتهران، تهرانسبحانی ، حسن1396/07/24رمز ارزهاماهنامه856

تیراژ و نوع چاپ                    -672129272765621سراسریتهران، تهراناحمدی ، حسین1391/06/27رمز زندگیماهنامه857

      1003550135665052135,000,000استانیخوزستان، اهوازعبدالعزیزی ، حسین1395/09/01رنگین کمان اقوامهفته نامه858

                    -10014211422616351سراسریخراسان جنوبی، بیرجندشعبانی ، کاظم1397/12/20رنگینکفصلنامه859
نسبت - عدم حمایت سه سال 

 درصد50آگهی باالی 

عدم نظم در انتشار                    -173550216115541استانیمازندران، بابلآقاجانی شیروانی ، خدیجه1395/02/27روجاهفته نامه860

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1003550312211351.5محلیهرمزگان، رودانذاکری ، میرزا علیرضا1395/04/21رودان بهشت جنوبماهنامه861

عدم نظم در انتشار                    -253550312111351استانیکرمان، کرمانیوسف زاده ، احمد1376/10/01رودبارزمین کهنوجهفته نامه862

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129396096351سراسریتهران، تهرانعلی پور ، رسول1389/10/29روز سایه بانماهنامه863

عدم نظم در انتشار                    -1735501817622استانیکرمانشاه، کرمانشاهرستمی ، فرزاد1390/06/14روزنگار غربدو هفته نامه864

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129396096351سراسریتهران، تهرانقزوینیان ، احمد1396/10/04روزنه روشنماهنامه865

چاپ دیجیتال                    -10014211140014070.11سراسریتهران، تهرانمعمار ، داریوش1394/10/14روزنه فرهنگیدو ماهنامه866

عدم نظم در انتشار                    -1535502817581استانیکرمان، کرمانبیگزاده ، حامد1396/06/13روزنه کرمانهفته نامه867

عدم نصاب ضریب کیفی                    -832535524420351استانییزد، یزدثقفی ، اسماعیل1394/03/11روزهادو هفته نامه868

    100212965882856075.21196,000,000سراسریتهران، تهرانفتح  اهلل زاده خویی ، علی1372/07/19روزهای زندگیدو هفته نامه869

      923550126465956.1288,000,000منطقه ایایالم، ایالمصیدمحمدی ، فرج اله1394/10/28روژهفته نامه870

1396/04/12روژ باش کوردستانهفته نامه871
حسینی نسب ، سید محمد 

لطیف
عدم نظم در انتشار                    -15355021601657.52استانیکردستان، سنندج

عدم نظم در انتشار                    -333550181768.42منطقه ایکردستان، سنندجمرادپور ، سمیرا1395/07/12روژمانماهنامه872

عدم نصاب تعداد صفحات                    -1003040624024661سراسریتهران، تهرانبت کلیا ، یوناتن1394/06/09روش آشوریاندو هفته نامه873

      100212931922017266166,000,000سراسریتهران، تهرانمیراسکندری ، کاملیا1385/12/21روش های نوین آبیاریماهنامه874

عدم نظم در انتشار                    -332129124024351استانیالبرز، کرجآکوی محصل ، شهال1390/08/30روشنای زندگیماهنامه875

      100355062422257.5117,000,000استانیکرمان، کرماناحمدی تنگانی ، نظر1395/02/27روشنفکریدو هفته نامه876

عدم نظم در انتشار                    -332129148048351سراسریتهران، تهرانعادلی ، سید محمد حسین1381/04/31.روند اقتصادیماهنامه877

چاپ دیجیتال                    -1002129396592651سراسریتهران، تهرانحیدرپور اهوازی ، اسمعیل1396/10/04رونق تولیدماهنامه878
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      922535129639352132,000,000استانیتهران، تهرانیارمحمدی ، مسعود1395/04/21رویداد نوینهفته نامه879

چاپ دیجیتال                    -922129123363630052.41سراسریتهران، تهرانسینجلی ، وحید1381/12/05رویداد هفتههفته نامه880

عدم نصاب ضریب کیفی                    -673550416214351استانیکرمان، جیرفتسنجری نژاد ، مهدی1394/11/26رویش امیددو هفته نامه881

      62355086465861294,000,000منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهبهرامی ، محمد امین1395/05/04رویش غربهفته نامه882

فصلنامه883
رویکردهای نوین در 

مهندسی عمران
عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129198098351سراسریآذربایجان شرقی، تبریزدبیری ، روزبه1396/07/10

عدم نظم در انتشار                    -1735501808351استانیگیالن، رشتلطیفی دوآبسری ، فاطمه1391/07/03ره آورد قلمدو هفته نامه884

عدم نظم در انتشار                    -331624189188351سراسریگیالن، رشتعباسی رودپشتی ، هوشنگ1382/05/20ره آورد گیلماهنامه885

عدم نظم در انتشار                    -33142111085103351سراسریخراسان رضوی، مشهدآسمان دره ، یاسر1394/05/05ره آورد مدیریتماهنامه886

عدم نظم در انتشار                    -825351404351.5محلیآذربایجان شرقی، مرندرفیعیان ، فخرالدین1382/11/27رهگشاهفته نامه887

عدم نصاب تعداد صفحات                    -1003550632032571سراسریاصفهان، اصفهانریاحی ، میثم1394/06/09ریاحدو هفته نامه888

عدم نظم در انتشار                    -1735501817561سراسریتهران، تهرانفغانی ، مرتضی1396/07/10ریحان شهردو هفته نامه889

عدم نظم در انتشار                    -332129124024351سراسریتهران، تهرانمحمدی فر ، علیرضا1368/10/11ریز پردازندهماهنامه890

    1002129134683843065.31131,000,000سراسریتهران، تهرانجاوید ، انسیه سادات1390/07/04زابهفته نامه891

چاپ دیجیتال                    -10021293440044065.21سراسریفارس، شیرازخلیفه ، عبدالرسول1395/03/24زائر عتباتماهنامه892

دو فصلنامه893
- زبان و ادبیات تفسیری 

تطبیقی
1393/03/12

موسسه آموزش عالی  

غیردولتی غیرانتفاعی صبح 

صادق

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1001624198098351سراسریاصفهان، اصفهان

عدم نصاب تعداد صفحات                    -100304013104010471.71سراسریتهران، تهرانمفتخری مظاهری ، علیرضا1396/04/12زراعت و دامداری مدرنهفته نامه894

عدم نظم در انتشار                    -835501404351.5محلیکرمان، سیرجانمحمودی ، رضا1395/06/08زرنگارهفته نامه895

      85253511922468521.536,000,000محلیاصفهان، لنجانسلیمیان ریزی ، محسن1394/08/04زرین مهرهفته نامه896

عدم نظم در انتشار                    -1735501404571استانیاردبیل، اردبیلبدری ، صدیف1395/09/01زمان اردبیلدو هفته نامه897

عدم نصاب تعداد صفحات                    -1003550324321561استانیگیالن، رشتناطق خشنود روحی ، آمنه1393/02/29زمان ماماهنامه898

عدم نظم در انتشار                    -33162411767169741سراسریتهران، تهرانشرکت ، شهال1392/09/18زنان امروزماهنامه899

تیراژ و نوع چاپ                    -1002129156243268.51سراسریتهران، تهرانمرشدی ، ارشاد1395/02/13زنبورداران پیشرودو ماهنامه900

عدم نظم در انتشار                    -503550312012351استانیزنجان، زنجانمحمدی ، عباس1391/02/04زنجان ورزشیدو هفته نامه901

چاپ دیجیتال                    -1002129128226701سراسریتهران، تهرانزندیه ، مریم1393/06/10زندگی امروزدو ماهنامه902

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129336432351سراسریتهران، تهرانعطائی ، فرشید1394/12/10زندگی خوبماهنامه903

عدم نظم در انتشار                    -3321291321121571سراسریاصفهان، اصفهانمحزونیه ، رضا1384/12/08زندگی سالمماهنامه904

عدم نظم در انتشار                    -50212939639338.91سراسریتهران، تهرانارفع ، روشنک1382/02/22زندگی شرقیدو هفته نامه905
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1384/04/06زندگی منهفته نامه906
بهابخش سیاهکل محله ، 

محمدرضا
    922129124323639657.11105,000,000استانیتهران، تهران

                    -1002129135562153562.61سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1384/05/17زندگی موفقهفته نامه907
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

عدم نصاب ضریب کیفی                    -10030401761166351سراسریتهران، تهرانچهره ا ی لنگرودی ، سهیل1394/03/25زیبا زیفصلنامه908

عدم نظم در انتشار                    -383550520020552استانیکهگیلویه و بویراحمد، بویراحمدکریمیان ، لیلی1390/09/07زیبا قلمهفته نامه909

      67162422001618467145,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه زیبایی نامدار سالم1385/06/27زیبایی سالمماهنامه910

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212933114307351سراسریتهران، تهرانعالف صالحی ، عادل1395/01/16زیست بان آبماهنامه911

عدم درج شبا                    -1003550135294353.91.5محلیهرمزگان، بندرعباسدبیری نژاد ، زهرا1395/10/27ساحل صدفهفته نامه912

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1003550312012351منطقه ایمازندران، ساریغفاری چراتی ، کوروش1394/08/04ساحل طالییماهنامه913

عدم نظم در انتشار                    -825351404351.5محلیهرمزگان، قشمعتیقی نِژاد ، عادل1395/02/06ساحل قشمهفته نامه914

      10021293204919550.2157,000,000سراسریتهران، تهراناحیایی ، فریبرز1383/12/12ساحل و سرگرمیماهنامه915

عدم نظم در انتشار                    -332129120413371701سراسریتهران، تهرانبرزگری ، محمد1382/12/22ساخت و تولیدماهنامه916

1378/08/17ساخت و سازماهنامه917
شرکت گروه توسعه بین 

الملل ساخت و ساز
عدم نظم در انتشار                    -33212911043101711سراسریتهران، تهران

1387/02/09ساختمانماهنامه918
شرکت توسعه عصر پیام 

سپهر
      67212922009110973.4137,000,000سراسریتهران، تهران

کاهش به دلیل نسبت آگهی 

 درصد40باالی 

      200212921643213264.7150,000,000سراسریالبرز، کرجفرجام ترخونی ، علیرضا1395/03/24ساختمان مندو ماهنامه919

1384/11/03ساختمان و تجهیزات روزماهنامه920
شرکت تهویه و تاسیسات 

امروز
      10021293250724361178,000,000استانیتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -1725351827351منطقه ایلرستان، خرم آبادملکی شاهیوند ، مهنوش1394/10/14سازندهدو هفته نامه921

عدم نصاب ضریب کیفی                    -67212921042102351سراسریتهران، تهرانواله ، علی1382/01/18ساعت ایکسماهنامه922

1396/08/15ساواالن بیرلیگیماهنامه923
خدائی محمودآباد ، 

محمدامین
نوپا                    -6735502817351استانیاردبیل، اردبیل

         67355041641255.519,000,000محلیاردبیل، اردبیلصادقی ، زهرا1396/01/21ساواالن سوزیدو هفته نامه924

عدم نظم در انتشار                    -1725351808351منطقه ایآذربایجان شرقی، تبریزکشتار ، رقیه1394/08/18ساهردو هفته نامه925

    923550129238963.32151,000,000استانیگلستان، گنبد کاووسکوچکی ، صفرقلی1394/10/14سایرانهفته نامه926

عدم نظم در انتشار                    -232535324124351استانیآذربایجان شرقی، تبریزایازی ، محمدحسن1396/04/12سایمانهفته نامه927

      67212925605656118,000,000منطقه ایآذربایجان غربی، شاهین دژمحمدزاده ، علی اکبر1394/06/16سایین قاالماهنامه928

73 از 37صفحه 
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1394/11/12سبحان مهر و المردهفته نامه929
موسسه فرهنگی هنری 

دنیای اندیشه سبحان
عدم نصاب ضریب کیفی                    -77355010701357351.5محلیفارس، المرد

عدم نصاب ضریب کیفی                    -9235501252646351استانیکرمان، کرمانایرانمنش ، جالل1373/12/22سبزه وارانهفته نامه930

                    -1002129135161550161.61سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1395/07/05سبک خانوادههفته نامه931
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

عدم نصاب تعداد صفحات                    -10035503123954.31استانیاردبیل، اردبیلاقبال مغانلو ، عبدالرضا1394/06/23سبالن ورزشیماهنامه932

عدم نظم در انتشار                    -830401818351.5محلیهرمزگان، مینابرضائی ، بهرام1396/05/23سپهفته نامه933

عدم نظم در انتشار                    -82129168266471سراسریتهران، تهرانسعیدی پور ، حسین1378/05/04سپاسهفته نامه934

    773550108057557.72116,000,000استانیآذربایجان غربی، ارومیهسلطانی ، زهرا1395/05/04سپهر آذربایجانهفته نامه935

      923550124854356132,000,000استانیکرمان، بردسیرشجاعی باغینی ، محمدرضا1387/07/17سپهر بردسیرهفته نامه936

عدم نظم در انتشار                    -3335501827351.5محلیخراسان رضوی، چنارانشاکری قزلحصار ، عیسی1382/11/27سپهر چنارانماهنامه937

1395/04/21سپهر روزهفته نامه938
سجادی اسدآبادی ، 

نیرسادات
      853550114473754.6254,000,000استانیایالم، ایالم

      10021296288328563184,000,000سراسریتهران، تهراننامورصدیق ، محسن1396/07/24سپهر زندگیدو هفته نامه939

چاپ دیجیتال                    -672129280080601استانیالبرز، کرججعفری ، سیده طناز1395/07/05سپهر سالمتماهنامه940

عدم نصاب ضریب کیفی                    -623550832428351.5محلیفارس، مهرعالمه ، سیدعلی اصغر1394/06/09سپهر فارسهفته نامه941

         33355028084715,000,000استانیالبرز، کرجعزیزپور ، محمد1390/08/30سپهر میهندو هفته نامه942

    671624236717350781100,000,000سراسریتهران، تهرانگلزاری ، محمود1385/04/12سپیده دانائیماهنامه943

عدم نظم در انتشار                    -383550520119352استانیکهگیلویه و بویراحمد، بویراحمدمعصومی ، شهباز1385/11/23سپیده زاگرسهفته نامه944

      100253534844462.61.535,000,000محلیخراسان رضوی، سبزوارمقصودی ، مهدی1394/06/09ستاره شرقماهنامه945

عدم نظم در انتشار                    -33212919209264.41سراسریکرمان، کرمانشرکت عمران علوی ماهان1394/10/28ستاره کرمانماهنامه946

عدم نظم در انتشار                    -252129310899953.51سراسریتهران، تهرانعشوندی ، فرهاد1393/06/31ستاره های امروزهفته نامه947

1383/06/05ستصاماهنامه948
انجمن سازندگان تجهیزات 

صنعتی ایران
عدم نصاب ضریب کیفی                    -672129222882146351سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -173550180861.51سراسریتهران، تهرانگرجی ، محمد1395/07/12سحرخیزاندو هفته نامه949

      10021293168915978179,000,000سراسریتهران، تهراننزهتی تصوری ، شاهین1387/04/31سخت افزارماهنامه950

عدم نصاب ضریب کیفی                    -77355010682742351.5محلیکرمان، سیرجانهاشمی معصومی ، بتول1383/12/24سخن تازههفته نامه951

عدم نظم در انتشار                    -25355031211253.51سراسریبوشهر، بوشهرنجفی ، غالمحسین1382/03/05سراج ساحلهفته نامه952

عدم نظم در انتشار                    -333550216511351منطقه ایمازندران، میاندرودسیدی ، سید ضیاء الدین1396/07/24سراج ملیدو هفته نامه953
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1390/05/24سرافرازانهفته نامه954
موسسه مطبوعاتی سایه 

سرافراز عشق
عدم نصاب تعداد صفحات                    -8535501144103467.51سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -233550312012531استانیخوزستان، اهوازبهادری ، کامبیز1395/02/06سران جنوبهفته نامه955

عدم درج شبا                    -8521291131224289601سراسریتهران، تهرانبنیاد علمی آموزشی قلم چی1396/04/12سرای دانشهفته نامه956

عدم نصاب تعداد صفحات                    -853550118848456.61سراسریکرمان، کرمانمسلمی مهنی ، بهرام1389/10/20سرای وطنهفته نامه957

عدم نظم در انتشار                    -33212921328124761سراسریتهران، تهرانمومنی ، رحمت اله1382/12/22سرآشپزدو هفته نامه958

عدم نظم در انتشار                    -830401808721سراسریتهران، تهرانریاحی ، بهروز1394/06/30سرآمد کیفیتهفته نامه959

عدم نظم در انتشار                    -1735501413351استانیخراسان رضوی، سبزوارطیب ، علی اکبر1384/11/03سربداراندو هفته نامه960

عدم نصاب تعداد صفحات                    -100355013522230551سراسریمرکزی، اراکقاسمی ، مژگان1376/08/12سرچشمههفته نامه961

عدم نظم در انتشار                    -463550644243501استانیگیالن، رشتعلیزاده خطیبانی ، نقی1383/02/21سردار جنگلهفته نامه962

      77304010160115961189,000,000سراسریتهران، تهرانوثوقی سرچشمه ، رضا1385/06/27سرزمین انرژیهفته نامه963

عدم نصاب ضریب کیفی                    -673550416313351استانیکرمان، کرمانخلیفه ، علی اصغر1395/07/12سرزمین پارسیاندو هفته نامه964

عدم نصاب تعداد صفحات                    -6935509721063621سراسریتهران، تهرانشرکت آفتاب سخن1383/06/05سرزمین پویاهفته نامه965

عدم نظم در انتشار                    -31253542802853.62استانیگلستان، گرگانمرادقلی ، سمیه1394/11/26سرزمین جمهفته نامه966

عدم نظم در انتشار                    -332129160357351سراسریتهران، تهرانشاپوری تهرانی ، شاپور1382/01/25سرزمین سبزماهنامه967

عدم نصاب تعداد صفحات                    -10035503123967.51سراسریتهران، تهرانرضایی موید ، محبوبه1394/09/30سرزمین مادریماهنامه968

عدم نصاب ضریب کیفی                    -772535104004396351منطقه ایمازندران، بابلپورعلی ، محمد1387/07/03سرزمین ورزشهفته نامه969

عدم نظم در انتشار                    -332129168464681سراسریتهران، تهرانگیالنی ، سینا1384/11/24سرعتماهنامه970

1396/07/10سرگرمی جوانماهنامه971
موسسه رسانه ای ریحان 

نفیس
عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212932045199351سراسریتهران، تهران

ماهنامه972
سرمایش ، گرمایش و تهویه 

مطبوع
1385/11/23

موسسه مبتکران آینده نگر 

آسایش
      100212932563522161.7163,000,000سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -333040232131601سراسریتهران، تهرانپاکدل نباتی ، سوسن1393/07/28سرمایه و ثروتدو هفته نامه973

عدم نظم در انتشار                    -332129180971351سراسریتهران، تهرانسرمدی ، محمد تقی1386/11/29سرمدماهنامه974

    10021293348634271.91139,000,000سراسریکرمان، کرمانایزدپناه راوری ، بتول1393/12/04سرمشقماهنامه975

عدم نظم در انتشار                    -542535756848601استانیکرمان، رفسنجانمهدی خانی ، علی1389/10/20سرمه بیداریهفته نامه976

                    -8335505563422541استانیخراسان رضوی، مشهدوزیری ، محبوبه1386/08/14سرو کاشمردو هفته نامه977
عدم حمایت به دلیل نسبت 

 درصد50آگهی باالی 

عدم نظم در انتشار                    -463550624520582استانیلرستان، خرم آبادرحیمیان ، اشرف1389/12/16سروش زاگرسهفته نامه978

      83355052251758113,000,000منطقه ایاردبیل، سرعینسفیدی ، داریوش1394/09/09سروش سبالندو هفته نامه979
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    62212987680768501143,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت الهام گستر امروز1380/06/26سعادت آبادهفته نامه980

عدم نظم در انتشار                    -332129184196570.41سراسریتهران، تهرانذرقانی ، همایون1381/12/12سفرماهنامه981

    9221291281615066670.11109,000,000سراسریتهران، تهرانحاجات نیا ، بهمن1384/12/08سفرنامههفته نامه982

                    -67212921920192701سراسریتهران، تهرانشرکت الهام گستر امروز1385/02/25سفره ایرانیماهنامه983
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

      852129115041848662.2135,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1394/06/30سفره سنتیهفته نامه984
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

عدم نظم در انتشار                    -3335501404351استانیالبرز، کرجقاسمی ، زهرا1394/11/26سفیر البرزماهنامه985

      1002535135225062.4242,000,000استانیایالم، ایالممیرزاد ، رضا1394/05/05سفیر ایالمهفته نامه986

عدم نظم در انتشار                    -233550316116351استانیهرمزگان، بندرعباسذالقدر ، سید علی1380/11/01سفیر جنوبهفته نامه987

عدم نظم در انتشار                    -3335501413351استانیاردبیل، اردبیلنوری وکیل آباد ، مهدی1394/09/30سفیر سبالنماهنامه988

عدم نظم در انتشار                    -54212971780178351استانیفارس، شیرازهاجری ، محمد رضا1390/05/03سفیر عدالت فارسهفته نامه989

عدم نصاب تعداد صفحات                    -1002129324124611سراسریتهران، تهرانگندم کاری ، حسین1390/02/19سفیر قلمماهنامه990

عدم نظم در انتشار                    -463550648345351استانیفارس، ارسنجانبذرگر ، حمیده1395/09/01سفیر مردمهفته نامه991

1382/03/19سفینهفصلنامه992
موسسه مطالعات و خدمات 

فرهنگی نبأ مبین
عدم نصاب ضریب کیفی                    -100162411840184351سراسریتهران، تهران

عدم نصاب تعداد صفحات                    -10025351396393621سراسریالبرز، کرجحیدرپور اهوازی ، اسمعیل1394/05/19سالم اقتصادهفته نامه993

عدم نظم در انتشار                    -1725351818351منطقه ایخراسان رضوی، تربت حیدریهمحمدزاده ، محمود1394/06/16سالم تربتدو هفته نامه994

                    -833550520911352استانیلرستان، خرم آبادآریافر ، وحید1397/06/05سالم زاگرسدو هفته نامه995
نسبت - عدم حمایت سه سال 

 درصد40آگهی باالی 

         6735504164125419,000,000استانیاردبیل، اردبیلدانشی زکی لو ، بهنام1395/03/24سالم ساواالندو هفته نامه996

                    -3335502854351استانیاصفهان، کاشانقربانی ، مریم1396/11/16سالم کاشاندو هفته نامه997
نسبت - عدم حمایت سه سال 

 درصد50آگهی باالی 

1390/03/30.سالمانهدو ماهنامه998
موسسه فرهنگی هنری 

نواندیشان آریا کهن
عدم نصاب ضریب کیفی                    -10021291881375351سراسریتهران، تهران

عدم نصاب تعداد صفحات                    -100355032432163.42استانیکرمانشاه، کرمانشاهآقایان مقدم ، عاطفه1394/10/28سالمت سالم کرمانشاهماهنامه999

1393/11/20سالمت و تندرستیماهنامه1000
بنیاد بین المللی پیشگیری 

و کنترل دیابت ایرانیان
عدم نصاب تعداد صفحات                    -1002535348445631سراسریخراسان رضوی، مشهد

1382/05/27..سالمتهفته نامه1001
موسسه فرهنگی ابن 

سینای بزرگ
    7730401022417208751143,000,000سراسریتهران، تهران
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عدم نصاب ضریب کیفی                    -7735501040535351استانیفارس، کازرونصالح پور ، منصور1374/04/19سلمانهفته نامه1002

عدم نظم در انتشار                    -835501817581استانیمرکزی، اراککیشانی فراهانی ، سمیه1390/07/11سماع قلمهفته نامه1003

عدم نظم در انتشار                    -503550324223351استانیکرمان، رفسنجانانوشه ، ابراهیم1394/01/31سمندو هفته نامه1004

عدم نظم در انتشار                    -383550520318351منطقه ایکرمان، کرمانقدیری اناری ، عصمت1384/04/06سمنگانهفته نامه1005

    623550864105466.72106,000,000منطقه ایکردستان، سنندجرحیمی ، عارف1387/12/26سورانهفته نامه1006

    671624241214398801117,000,000سراسریتهران، تهرانمهدی نژاد ، امید1395/12/16سه  نقطهماهنامه1007

                    -233550324187701سراسریآذربایجان شرقی، تبریزسلطانی ، ایرج1396/11/16سهند آذربایجانهفته نامه1008
نسبت - عدم حمایت سه سال 

 درصد50آگهی باالی 

عدم نظم در انتشار                    -3325351413351استانییزد، یزدبهادری ، سیدبهادر1393/10/08سی رنگماهنامه1009

         33355014135414,000,000منطقه ایاردبیل، اردبیلجهاندیده ، مهدی1394/06/30سی روزماهنامه1010

         8330405204165418,000,000استانییزد، یزددرخش ، سعیده السادات1394/07/13سی و سهدو هفته نامه1011

عدم نظم در انتشار                    -313550416215351استانیکرمان، کرمانصفاهانی زاده ، سجاد1394/05/12سیاست روشنهفته نامه1012

      100212932043417057.4157,000,000سراسریتهران، تهرانممتازی ، حمید رضا1394/03/25سیاه و سپیدماهنامه1013

چاپ دیجیتال                    -100212931863183651سراسریتهران، تهرانآقاجانی ، محمدهادی1396/05/23سیب طالییماهنامه1014

      10025351310489652.3134,000,000استانیاصفهان، اصفهاندهقان ، امیر1393/12/11سیبههفته نامه1015

عدم نظم در انتشار                    -1735501414351.5محلیکرمان، سیرجانشول ، امین1395/10/06سیرجان امروزدو هفته نامه1016

عدم نظم در انتشار                    -835501414351.5محلیکرمان، سیرجانپایون ، هاشم1395/02/27سیرجان فرداهفته نامه1017

عدم نصاب ضریب کیفی                    -672535216214351.5محلییزد، اردکانناظمی اردکانی ، عباس1371/04/09سیمای اردکانماهنامه1018

      67212921521613668154,000,000سراسریتهران، تهرانشهبازی ، سعید1395/04/21سیمای بانکداریماهنامه1019

                    -1002129627212260601سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1395/07/19سیمای خانوادهدو هفته نامه1020
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

      20030402140608069.4151,000,000سراسریتهران، تهرانخوشبخت ، هادی1384/04/06سیمای دام و طیور و آبزیاندو ماهنامه1021
کاهش به دلیل نسبت آگهی 

 درصد40باالی 

عدم نظم در انتشار                    -54304072842450.71.5محلیآذربایجان شرقی، مراغهوهم آزاد ، محمود1382/06/03سیمای مراغههفته نامه1022

    85355011721459682106,000,000منطقه ایلرستان، خرم آبادآزادگان ، سودابه1382/11/27سیمرههفته نامه1023

عدم نظم در انتشار                    -332129145070380851سراسریتهران، تهرانخسروی دهکردی ، همایون1382/05/27سینما و ادبیاتماهنامه1024

عدم نصاب ضریب کیفی                    -6725352808351سراسریتهران، تهرانگودرزی ، الهه1396/07/24سینماگرانماهنامه1025

1393/06/31سیوانماهنامه1026
واحدی پور تبریزی ، 

محمدرضا
عدم نظم در انتشار                    -332535116115351سراسریفارس، شیراز

عدم نظم در انتشار                    -1535502817352استانیلرستان، خرم آبادساکی ، امین1396/10/04شاپورخواستهفته نامه1027
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عدم نصاب ضریب کیفی                    -100162411086102351سراسریتهران، تهرانمحمود زاده ، امیر1395/07/05شاخص کارآفرینیفصلنامه1028

عدم نظم در انتشار                    -333550216016351.5محلیمازندران، تنکابنساداتی ، سید امید1395/01/23شالیزاردو هفته نامه1029

      1002129134684941970.2168,000,000سراسریتهران، تهرانربیعی ، مختار1392/05/14شاهکار هنرهفته نامه1030

عدم نظم در انتشار                    -542535744044552استانیگلستان، گنبد کاووسقاضی ، شاه قربان1394/11/05شایانهفته نامه1031

عدم نصاب ضریب کیفی                    -6725352808351سراسریتهران، تهرانخسروی ، محمد1382/09/17شایستهماهنامه1032

عدم نصاب ضریب کیفی                    -692535940338351استانیکرمان، رفسنجانبحرانی ، هادی1394/09/30شایوردهفته نامه1033

عدم نظم در انتشار                    -332129152547581سراسریتهران، تهرانمرادی ، معصومه1396/07/24شب چراغماهنامه1034

    1002129333492242711110,000,000سراسریتهران، تهرانپوررستمی ، هرمز1377/01/31شبکهماهنامه1035

عدم نظم در انتشار                    -33212911445139781سراسریتهران، تهرانحبیبی نیا ، مازیار1379/09/07شبکه آفتابماهنامه1036

1392/12/19شبکه پردازاندو ماهنامه1037
موسسه فرهنگی هنری 

دیده بان ایما تدبیر
عدم نصاب ضریب کیفی                    -2002129232428351سراسریتهران، تهران

عدم نصاب تعداد صفحات                    -1003550332824581.5محلیخراسان رضوی، گناباددانا ، مجید1396/04/26شریعت نامهماهنامه1038

1369/12/27شطرنجماهنامه1039
مرتضوی یزدی ، سید 

محمد کاظم
      672129210469870.3144,000,000سراسریتهران، تهران

عدم نصاب ضریب کیفی                    -673550428920351استانیمرکزی، اراکنیک عهد ، مجید1394/05/19شغل آفریندو هفته نامه1040

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1003550648048352محلیآذربایجان غربی، خویمحمدجعفری ، موسی1394/05/12شفق آذربایجاندو هفته نامه1041

      1002129380314957116,000,000سراسریتهران، تهرانفرشاد ، رضا1392/11/28شکوفهماهنامه1042

عدم نصاب ضریب کیفی                    -8535501114422123351.5محلیگیالن، رودبارکاظمی تکلیمی ، رضا1382/11/27شکوفه های زیتونهفته نامه1043

عدم نظم در انتشار                    -233550312310562منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهزیبایی ، منیژه1382/12/22شکوه آزادیهفته نامه1044

عدم نصاب تعداد صفحات                    -673550216016562محلیآذربایجان غربی، سردشتقریشیان ، سیده پری ناز1394/06/23شلماشماهنامه1045

    1004560131760176541176,000,000سراسریتهران، تهرانسیدصفوی ، ناهیده1378/09/01شمارشهفته نامه1046

1385/11/23شمال وجنوبفصلنامه1047
موسسه پارس ارتباط 

پارمیس
عدم نصاب ضریب کیفی                    -10021291681751351سراسریتهران، تهران

         6735504164125619,000,000استانیاردبیل، اردبیلحسین نژاد خانقاه ، تیمور1391/08/22شمالغربدو هفته نامه1048

عدم نظم در انتشار                    -463550624121256.41استانیمرکزی، اراکفخراالسالم ، ابوالفضل1382/04/16شمس استان مرکزیهفته نامه1049

      853550114434162134,000,000منطقه ایلرستان، بروجردثالثی ، رضا1389/12/16شمیمهفته نامه1050

      8535501196158263169,000,000محلیآذربایجان شرقی، تبریزربانی ، محمد رضا1396/02/11شمیم تبریزهفته نامه1051

عدم نظم در انتشار                    -31355041611555.51.5محلیمازندران، چالوسدلفان آذ ری ، شیما1394/09/30شمیم دیارهفته نامه1052

عدم نظم در انتشار                    -3335501414351سراسریاصفهان، اصفهانفتحی ، محمد1396/10/04شمیم شهرماهنامه1053

عدم نظم در انتشار                    -463550628028582استانیکرمانشاه، کرمانشاهقلعه نکی کلهر ، ولی اله1390/06/14شمیم صباهفته نامه1054
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      54355072822660.2121,000,000استانیاصفهان، مبارکهفتحی ، محمد1394/07/13شمیم وطنهفته نامه1055

    853550111766170711161,000,000سراسریتهران، تهرانهاشمی ، اکبر1394/07/13شنبههفته نامه1056

عدم نظم در انتشار                    -1525352826351منطقه ایاصفهان، نجف آبادسلیمی بنی ، حمید1396/09/20شور زاینده رودهفته نامه1057

      10835501492128062153,000,000استانیخوزستان، شوشترنارنج پور ، مجتبی1393/10/22شوشترنامههفته نامه1058

      92304012144014467197,000,000سراسریتهران، تهرانسامانی ، صدیقه1382/11/06شوکهفته نامه1059

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1001624152052351سراسریتهران، تهرانندایی خرقانی ثابت ، پونه1380/11/15شوکرانفصلنامه1060

      923550124864264.6272,000,000استانیلرستان، خرم آبادامیری امرایی ، بهمن1387/12/26شهاب آسمانیهفته نامه1061

عدم نظم در انتشار                    -383550540040351استانیزنجان، زنجانیوسفی اصل ، سعید1374/06/20شهاب زنجانهفته نامه1062

عدم نظم در انتشار                    -1735501826611منطقه ایآذربایجان غربی، ارومیهظاهر ، صادق1390/02/26شهامتدو هفته نامه1063

عدم نصاب ضریب کیفی                    -673550416016351استانیگیالن، رشتقدیمی ، احمد1394/06/30شهر آفریندو هفته نامه1064

عدم نظم در انتشار                    -1735502817351منطقه ایفارس، کازروناسدزاده ، علی1382/01/18شهر سبزهفته نامه1065

عدم نظم در انتشار                    -332129152349351سراسریتهران، تهرانحسینی ، سیدمجتبی1394/08/04شهر صنعتماهنامه1066

عدم نصاب ضریب کیفی                    -672129242240351استانییزد، یزدکاظمینی ، محمد مهدی1391/05/16شهر کهنماهنامه1067

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002535372072351سراسریتهران، تهرانصفایی فر ، احمد1377/09/02شهر ماماهنامه1068

      69355096465854284,000,000منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهرضایی ، بنفشه1394/03/11شهر منهفته نامه1069

      100212932644821672.4191,000,000سراسریالبرز، کرجفرجام ترخونی ، علیرضا1381/09/11شهر و ساختمانماهنامه1070

عدم نصاب ضریب کیفی                    -67212921405090351سراسریتهران، تهرانبهمن آبادی ، مصطفی1395/06/08شهر هوشمندماهنامه1071

عدم نظم در انتشار                    -1535502808351منطقه ایگیالن، رشتشرکت دانیال شمال1372/12/16شهر یارانهفته نامه1072

عدم نظم در انتشار                    -835501404582استانیسیستان و بلوچستان، زاهدانزائر میری ، محمدرضا1384/03/23شهرآفتابهفته نامه1073

1382/08/19شهرزاددو هفته نامه1074
عابدی شمس آبادی ، 

محمود
    100212964883745170.31148,000,000سراسریتهران، تهران

      8525351188236562127,000,000استانیاصفهان، شهرضاسلیمی ، احمد رضا1376/12/25شهرضاهفته نامه1075

      6721294384338145132,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت الهام گستر امروز1390/03/09شهرک غربدو هفته نامه1076
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

      69355093633350244,000,000منطقه ایایالم، ایالممیرزاد ، رضا1395/04/21شهروند اقتصادیهفته نامه1077

عدم درج شبا                    -69355092101719464.61استانیکرمان، کرمانشاه حیدری پور ، عرفان1390/10/05شهروند سالمهفته نامه1078

      623550864135260.2141,000,000منطقه ایالبرز، کرجعباس زاده ، رضا1395/01/23شهروند ماهفته نامه1079

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129160357351سراسریتهران، تهرانابراهیمی مجرد ، محسن1388/12/10شهرهای جهانفصلنامه1080

تیراژ و نوع چاپ                    -92253512921280551منطقه ایآذربایجان شرقی، تبریزاسدی ، حمید1395/07/19شهریمه سالمهفته نامه1081

عدم نظم در انتشار                    -1535502808351سراسریتهران، تهرانمالسعیدی ، سید اصغر1384/03/23شهریورهفته نامه1082
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عدم نصاب ضریب کیفی                    -6735502817351منطقه ایآذربایجان شرقی، اسکوموثقیان منفرد ، حمید1395/05/04شیخ الرئیسماهنامه1083

عدم نظم در انتشار                    -1725351414351استانیآذربایجان شرقی، تبریزشاملی ، عباس1396/01/21شیدای تبریزدو هفته نامه1084

1392/11/14شیرازه کتابماهنامه1085

موسسه فرهنگی هنری 

مجمع ناشران انقالب 

اسالمی

عدم نصاب ضریب کیفی                    -67162424362434351سراسریتهران، تهران

عدم نصاب ضریب کیفی                    -673550216115351.5محلیآذربایجان شرقی، اهرباالگر ، حسن1395/04/21شیور ارسبارانماهنامه1086

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129336927351استانیتهران، تهرانحسینی ، مهیار1390/04/06شیوه زندگیماهنامه1087

عدم نظم در انتشار                    -233550321120701سراسریگیالن، رشتآرام توتکله ، فاطمه1389/05/11صابرینهفته نامه1088

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1003040654351351استانیتهران، پاکدشتمطهری فر ، حبیب اله1377/02/28صالحدو هفته نامه1089

عدم نظم در انتشار                    -3335502808351استانیآذربایجان شرقی، تبریزسقازاده خسروشاهی ، فرهاد1395/04/21صبای تبریزدو هفته نامه1090

عدم نظم در انتشار                    -3335501413351استانیگیالن، رشتخانجانی کویخی ، سارا1391/07/03صبای گیلماهنامه1091

عدم نصاب تعداد صفحات                    -100456013124012460.61سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1395/04/21صبح ارکانهفته نامه1092

      46253563232950.7110,000,000منطقه ایاصفهان، اصفهانقدیری جاجایی ، روح اهلل1395/02/27صبح اصفهانهفته نامه1093

عدم نظم در انتشار                    -463550648444531سراسریهمدان، همدانمثبت ، علی1370/08/13صبح امیدهفته نامه1094

      100355013104188658166,000,000منطقه ایاصفهان، اصفهانسلطان پور ، منیر1391/10/25صبح اندیشههفته نامه1095

عدم نظم در انتشار                    -502535348444621استانیمازندران، آملشرکت طلوع صبح آمل1391/02/11صبح آملدو هفته نامه1096

                    -100212931366130651سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1395/02/27صبح بانوانماهنامه1097
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

عدم نظم در انتشار                    -382535540239351استانیفارس، نی ریزکاوه پیشقدم ، حسین1393/11/13صبح پارسهفته نامه1098

      922129125921258060.2197,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1383/03/04صبح جوانهفته نامه1099

عدم نظم در انتشار                    -313550416142421استانیمرکزی، اراکموسوی ، سید امرهلل1382/05/20صبح خمینهفته نامه1100

                    -100212931120112621سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1396/10/04صبح خوشبختماهنامه1101
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

      6721294316231460143,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت الهام گستر امروز1382/12/22صبح زندگیدو هفته نامه1102
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

عدم نظم در انتشار                    -835501404351منطقه ایاردبیل، اردبیلپورمجید ابی بیگلو ، یاشار1382/10/01صبح سبالنهفته نامه1103

عدم نظم در انتشار                    -333550212210351استانیاردبیل، اردبیلنورعلیپور ، علی1396/07/24صبح صادقدو هفته نامه1104

عدم نصاب ضریب کیفی                    -108253514561343351.5محلیآذربایجان شرقی، میانهرضالو ، داود1393/10/15صبح صباهفته نامه1105

      10035501356104763.2139,000,000استانیکرمان، بردسیرمظهری ، شهال1382/04/30صبح کرمانهفته نامه1106

    853550111728165601132,000,000استانیکرمان، کرمانصفا ، عباس1395/03/24صبح گفتگوهفته نامه1107

73 از 44صفحه 
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عدم نصاب ضریب کیفی                    -623550832429351منطقه ایکرمان، کهنوجدیمه کار ، محمد1394/06/23صبح مکرانهفته نامه1108

عدم نظم در انتشار                    -543550714014351محلیمازندران، ساریآبرون ، فاطمه1394/12/24صبح نامههفته نامه1109

عدم نظم در انتشار                    -1735501413351استانیاردبیل، اردبیلمهرنوش ، زهرا1395/04/21صبح نو اندیشدو هفته نامه1110

عدم نظم در انتشار                    -313550416016581استانیهرمزگان، بندرعباسرضایی تازیانی ، فاطمه1396/04/12صبح هرمزگانهفته نامه1111

عدم نظم در انتشار                    -3330401817351استانییزد، اردکانخدایی اردکان ، عصمت1382/10/01صحیفه کوثرماهنامه1112

      100162439698761123,000,000سراسریتهران، تهرانرحیمی ، مسعود1395/05/18صد برگماهنامه1113

عدم نظم در انتشار                    -1535502817351.5محلیکرمان، رابرسیوندی پور ، شهین1394/09/09صدای ابرهفته نامه1114

عدم نظم در انتشار                    -463550624519621.5محلیآذربایجان شرقی، جلفاعبدیل زاده ، ایرج1394/06/30صدای ارسهفته نامه1115

عدم نظم در انتشار                    -1735501808351منطقه ایمازندران، ساریامیری فر ، فاطمه1394/05/12صدای اقتصاددو هفته نامه1116

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1003550324024351منطقه ایگیالن، رشتقاضی ویشکائی ، طاهره1393/10/15صدای امروزماهنامه1117

عدم نظم در انتشار                    -38355054033766.52منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهآهنگرنژاد ، جلیل1382/11/27صدای آزادیهفته نامه1118

عدم نظم در انتشار                    -46355064834660.51استانیبوشهر، بوشهرمظفری ، محمد1390/03/09صدای بندرهفته نامه1119

      1083550147276557.1150,000,000استانیبوشهر، بوشهرمیگلی نژاد ، عبدالرسول1381/11/21صدای بوشهرهفته نامه1120

1392/09/11صدای پایتختهفته نامه1121
عابدی شمس آبادی ، 

محمود
    9225351228812276571105,000,000سراسریتهران، تهران

      54253575655170112,000,000سراسریتهران، تهراننادری ، محمد1376/06/31صدای جامعههفته نامه1122

      62355083682964249,000,000استانیلرستان، خرم آبادباباعلی مقدم ، محدثه1392/04/10صدای رساهفته نامه1123

عدم نصاب ضریب کیفی                    -832535544440351استانیآذربایجان شرقی، تبریزمحمدپور شکوهی ، معصومه1394/10/28صدای زناندو هفته نامه1124

1395/01/16صدای سبالنماهنامه1125
نصیری ینگجه رضابگلو ، 

سمیه
عدم نصاب تعداد صفحات                    -10035503123960.31استانیاردبیل، اردبیل

1384/05/17صدای شرقهفته نامه1126
رحمانی فیروزآبادی ، محمد 

رضا
عدم نصاب ضریب کیفی                    -92253512701654351استانیفارس، شیراز

عدم نظم در انتشار                    -3335502808351منطقه ایآذربایجان شرقی، تبریزعبدالعلی زاده ، ملیحه1394/09/30صدای شهرونددو هفته نامه1127

عدم نصاب ضریب کیفی                    -833550524519352استانیآذربایجان غربی، ارومیهفیروزبخت ، حجت1394/11/26صدای قلمدو هفته نامه1128

                    -10035506482821351.5محلیخراسان رضوی، کاشمرصلواتی ، حسین1397/06/05صدای کاشمردو هفته نامه1129
نسبت - عدم حمایت سه سال 

 درصد50آگهی باالی 

عدم نظم در انتشار                    -383550548444592منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهکبودی ، فریبرز1396/07/24صدای کرمانشاههفته نامه1130

تیراژ و نوع چاپ                    -85355011681256561استانیاصفهان، گلپایگانحاج نوروزی ، فرهاد1383/06/05صدای گلپایگانهفته نامه1131

      694560936036471.552,000,000محلیگیالن، الهیجانرحمن پور لیلی ، رحمان1383/06/05صدای الهیجهفته نامه1132
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         33355028183527,000,000استانیلرستان، خرم آبادبیرانوند ، عزیز1393/05/20صدای لرستاندو هفته نامه1133

عدم نظم در انتشار                    -3345601808351استانیمرکزی، ساوهمنصوری ، محمدرضا1395/10/27صدای نمایندهماهنامه1134

1394/06/30صدر یزدهفته نامه1135
رضایی صدر آبادی ، 

عباسعلی
عدم نصاب ضریب کیفی                    -100355013521339351سراسرییزد، یزد

1381/11/21صدفهفته نامه1136
موسسه غیر تجاری 

نشرگستران صدف
      1083550147676962157,000,000استانیهرمزگان، بندرعباس

      69355094444157131,000,000منطقه ایهرمزگان، بندرعباساکبری ، مرضیه1394/11/26صدف خلیج فارسهفته نامه1137

عدم نصاب ضریب کیفی                    -10825351456353351استانیآذربایجان شرقی، تبریزشفیعی دیزجی ، مرتضی1395/02/27صریر آذربایجانهفته نامه1138

عدم نظم در انتشار                    -232535324222351استانیکرمان، کرمانپاینده ، پونه1394/12/24صعود کرمانهفته نامه1139

عدم نظم در انتشار- نوپا                     -333550216214352محلیآذربایجان غربی، خویابدالی ، فرهاد1396/08/15صفای خویدو هفته نامه1140

عدم نصاب تعداد صفحات                    -62304086485661.21سراسریتهران، تهرانموسوی ، سیده شهره1385/11/23صفر تا صدهفته نامه1141

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1001624156056351سراسریگیالن، رشتبادنج ، حسن1396/02/18صفوتفصلنامه1142

1393/12/04صالبتماهنامه1143
موسوی کیاسری ، سید 

حسن
عدم نظم در انتشار                    -3335501808351استانیمازندران، ساری

    83162458821486865.61167,000,000سراسریتهران، تهرانربیعی ، مختار1395/11/04صلح و دوستیدو هفته نامه1144

                    -10021293398248150641سراسریتهران، تهرانشیرخانی ، بابک1387/05/16صنایع چاپ و بسته بندیماهنامه1145
عدم حمایت به دلیل نسبت 

 درصد50آگهی باالی 

عدم نظم در انتشار                    -332129168274170.21سراسریتهران، تهرانرحیمی ، فاطمه1380/05/08صنایع چوب وکاغذماهنامه1146

ماهنامه1147

صنایع زیرساختهای 

کشاورزی، غذایی، دام و 

طیور

1378/09/01
موسسه نشرآوران اقتصاد 

سبز
تیراژ و نوع چاپ                    -672129216028132801سراسریتهران، تهران

فصلنامه1148
صنایع و تجهیزات 

دندانپزشکی
                    -2002425219210686351سراسریتهران، تهرانعلیزادمنیر ، آرش1398/02/02

نسبت - عدم حمایت سه سال 

 درصد50آگهی باالی 

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129118056124351سراسریتهران، تهراناسحاقی ، امیرحسام1392/03/06صنایع و معادنفصلنامه1149

عدم نصاب ضریب کیفی                    -10021291801664351سراسریتهران، تهرانسیفی نهاوندی ، عبدالحمید1380/03/21صنعت آبکاریفصلنامه1150

1392/09/11صنعت آزمایشگاهدو هفته نامه1151
شرکت ایمنی شناسی 

اسراجاهد
      17253516446070125,000,000سراسریتهران، تهران

1386/06/12صنعت آسانسورماهنامه1152
موسسه مطالعات آینده نگر 

پارسیان
      10021293228322566160,000,000سراسریکرمانشاه، کرمانشاه

کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

عدم نصاب ضریب کیفی                    -10021293414166248351سراسریتهران، تهرانطباطبایی ، سیدمجتبی1378/09/29صنعت تاسیساتماهنامه1153
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      100212932925423870187,000,000سراسریتهران، تهراندهقان ، محمدحسین1387/03/06صنعت تهویه مطبوعماهنامه1154

عدم نظم در انتشار                    -3321291104218377.91سراسریتهران، تهرانکریمیان ، مرتضی1368/04/04صنعت چاپماهنامه1155

1381/05/05صنعت چرمدو ماهنامه1156
انجمن صنفی کارفرمایان 

صنایع چرم ایران
      1002129166165063118,000,000سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -3321291921577351سراسریتهران، تهرانذرقانی ، قربانعلی1369/03/21صنعت حمل و نقلماهنامه1157

عدم نظم در انتشار                    -332129128028351سراسریتهران، تهرانحسین مردی ، رضا1385/09/27صنعت دام و طیورماهنامه1158

1382/08/05صنعت ریخته گریماهنامه1159
انجمن صنفی کارخانجات 

صنعت ریخته گری ایران
عدم نصاب ضریب کیفی                    -672129227398175351سراسریتهران، تهران

عدم نصاب تعداد صفحات                    -100253531221062.51سراسریتهران، تهرانآقا جانی ، بهمن1393/04/09صنعت ساختمانماهنامه1160

1380/12/20صنعت سینماهفته نامه1161
موسسه مطبوعاتی پیک 

نامه امروز
    6221298496049666.21137,000,000سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -33212915625463.51سراسریتهران، تهرانجوادی اقدم ، فرهاد1383/06/05صنعت صدا و تصویرماهنامه1162

عدم نظم در انتشار                    -3321291601644351سراسریتهران، تهرانحسینی ، رضا1396/07/24صنعت کارماهنامه1163

1376/07/14صنعت الستیک ایرانفصلنامه1164
شرکت مهندسی و 

تحقیقات صنایع الستیک
      10021291104139165.9149,000,000سراسریتهران، تهران

1382/12/22صنعت لولهماهنامه1165
موسسه مطالعات آینده نگر 

پارسیان
      10021293228921969188,000,000سراسریتهران، تهران

فصلنامه1166
صنعت مقاوم سازی و 

بهسازی
عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129198395351سراسریتهران، تهرانانبارلویی ، حمیدرضا1391/06/27

عدم نصاب ضریب کیفی                    -10021293374161213351سراسریتهران، تهرانبصیری طهرانی ، جمشید1371/05/13صنعت نساجی و پوشاکماهنامه1167

عدم نظم در انتشار                    -503040324817701سراسریتهران، تهرانمعصومی ، حسین1381/12/12صنعت نفتدو هفته نامه1168

1376/07/21صنعت هوشمندماهنامه1169
انجمن صنفی شرکت های 

اتوماسیون صنعتی
      6721292130319962.6136,000,000سراسریتهران، تهران

عدم نصاب ضریب کیفی                    -673550416412351استانییزد، یزدشریعتمداری نسب ، سهیل1394/01/17صنعت یزددو هفته نامه1170

                    -10021293116411264.31سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1395/04/21صنمماهنامه1171
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1001624198098351سراسریتهران، تهرانسالک ، ثمین1396/10/04صورتکفصلنامه1172

عدم نظم در انتشار                    -463550624321351استانیزنجان، زنجانحاجی ناصری ، داود1385/08/15صیانتهفته نامه1173

عدم نصاب ضریب کیفی                    -924560121520152351سراسریتهران، تهراننامورصدیق ، محسن1396/10/04طاقدیسهفته نامه1174

عدم نظم در انتشار                    -313550432428591منطقه ایگیالن، رشتمیربازغ ، سیده کبری1384/03/09طاهرهفته نامه1175
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عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129151051351سراسریتهران، تهرانجعفری ، امیرعباس1378/11/11طب کل نگرفصلنامه1176

ماهنامه1177
طب مکمل، سنتی و گیاهان 

دارویی
عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129314418126351سراسریتهران، تهرانحیدری ، محمد1390/02/19

1382/12/22طب نوینماهنامه1178
موسسه فرهنگی هنری 

احمدی
عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212931001486351سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -152535232329551سراسریتهران، تهرانپیمان ، علیرضا1390/01/22طب و اقتصادهفته نامه1179

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129138038351سراسریتهران، تهرانمهدوی ، سعید1396/07/10طب و آزمایشگاهدو فصلنامه1180

1390/02/19طب و تجهیزاتماهنامه1181
پورعبدالهی اردکانی ، 

محبوبه
      6721292100208065.9131,000,000استانیتهران، تهران

دو ماهنامه1182
طراحی پارچه ولباس 

وتزئینات
عدم نصاب ضریب کیفی                    -2002129232032351سراسریتهران، تهرانمجمع ، محمد رضا1381/07/01

عدم نظم در انتشار                    -1735502808562استانیکهگیلویه و بویراحمد، یاسوجدانشی ، علی محمد1392/05/14طریق الوسطیهفته نامه1183

عدم نظم در انتشار                    -835501404351استانیمازندران، نورساالریان ، عنایت1383/03/04طالی سبزهفته نامه1184

عدم نصاب تعداد صفحات                    -673550280857.41استانیالبرز، کرجنصیری ، مهشید1394/01/31طلوع البرزماهنامه1185

      83253554033864116,000,000استانیکرمان، کرمانپورمیرزائی علیائی ، علیرضا1395/07/05طلوع ایدهدو هفته نامه1186

عدم نظم در انتشار                    -313550416115351استانیکرمان، بمرحیم نژاد ، رضا1386/07/23طلوع بمهفته نامه1187

عدم نظم در انتشار                    -835501817351منطقه ایالبرز، کرجفرهادی ، غزل1390/08/30طلوع بیداریهفته نامه1188

عدم نظم در انتشار                    -333550428325581منطقه ایفارس، کازرونجعفری زاده ، محمد مهدی1396/04/26طلوع جنوبهفته نامه1189

1382/11/27طلوع خراسانهفته نامه1190
موسسه غیر تجاری یگانه 

قلم امروز
عدم نظم در انتشار                    -2335503125757.62محلیخراسان جنوبی، قائن

      10021293156315360.3154,000,000سراسریتهران، تهرانمیرزالوی موسی قیه ، کریم1369/12/20طلوع زندگیماهنامه1191

عدم نظم در انتشار                    -543550756155351سراسریتهران، تهرانفقیهی ، مصطفی1393/06/31طلوع صبحهفته نامه1192

                    -1002535320812351استانیمرکزی، اراکحیدری ، عادل1398/02/02طلوع صنعتماهنامه1193
نسبت - عدم حمایت سه سال 

 درصد40آگهی باالی 

      46355062461852.5225,000,000منطقه ایلرستان، دلفانمعظمی گودرزی ، مصطفی1394/11/26طلوع غربهفته نامه1194

عدم نظم در انتشار                    -1735502826351منطقه ایاردبیل، اردبیلشارقی ، بهمن1383/11/19طلوع فرداهفته نامه1195

عدم نظم در انتشار                    -463550648840581استانیفارس، المردجعفری زاده ، محمد مهدی1395/05/18طلوع المرد و مهرهفته نامه1196

      62355083282555.1236,000,000استانیلرستان، الیگودرزباقریان ، سیامک1389/12/16طلوع لرستانهفته نامه1197

1376/04/30طلیعههفته نامه1198
موسسه مطبوعاتی مکتب 

رسانه مدرن
      4621296320032056142,000,000سراسریتهران، تهران
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عدم نظم در انتشار                    -50355031239521استانیاردبیل، اردبیلپرستار ، راشد1394/11/05طلیعه اردبیلدو هفته نامه1199

      67355042802856121,000,000استانیهمدان، مالیرعبداللهی نیا ، علی محمد1390/05/11طلیعه امیددو هفته نامه1200

      10021293204320168.1140,000,000منطقه ایتهران، تهرانمحمدی ، کورش1391/11/02طلیعه زندگیماهنامه1201

عدم نظم در انتشار                    -313550420318351.5محلیکرمان، بمپورمنعمی ، مریم1395/06/08طنین بمهفته نامه1202

عدم نظم در انتشار                    -3335501413351استانیاردبیل، اردبیلجوادی ، زهرا1385/08/01طنین حقماهنامه1203

عدم نظم در انتشار                    -38355052031757.61منطقه ایایالم، ایالمعلی حسینی ، معصومه1384/05/24طنین غربهفته نامه1204

عدم نظم در انتشار                    -4635506261016352محلیخراسان جنوبی، قائنرزوینی ، جواد1393/01/25طنین قایناتهفته نامه1205

                    -2002129216106351استانیهرمزگان، بندرعباسدبیری نژاد ، ایوب1397/02/03طوطیافصلنامه1206
نسبت - عدم حمایت سه سال 

 درصد50آگهی باالی 

1393/02/22طوفان امروزهفته نامه1207
شرکت تعاونی مطبوعاتی 

عصر قلم یزد
عدم درج شبا                    -10825351456155551استانییزد، یزد

عدم نظم در انتشار                    -3335502817351استانیکرمان، جیرفتمحمد حسنی لر ، سجاد1396/10/04طوفان ورزشدو هفته نامه1208

عدم نصاب تعداد صفحات                    -9230401296790581سراسریتهران، تهرانحبیبیان ، الهام1382/09/10طیفهفته نامه1209

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002535624024351سراسریتهران، تهرانکاوه ، امیر علی1382/03/19عبرتهای عاشورادو هفته نامه1210

عدم نظم در انتشار                    -835501414351استانیکرمان، جیرفتدلفاردی ، فاطمه1390/06/21عبورهفته نامه1211

      69304093603655.8118,000,000منطقه ایالبرز، کرجضرغامی ، مهدی1392/10/16عدل و اقتصادهفته نامه1212

1385/06/27عرصه پزشکیماهنامه1213
موسسه پزشکی آدورا 

سالمت
عدم نصاب ضریب کیفی                    -672535216214351سراسریتهران، تهران

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100142111780178351سراسریتهران، تهراننعیمی ، زهرا1382/04/30عروسک سخنگودو ماهنامه1214

                    -10021293116011653.91سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1393/03/05عسلماهنامه1215
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

1394/08/18عشق و خالقیتماهنامه1216
موسسه مطبوعاتی سایه 

سرافراز عشق
      67212927227070.2129,000,000سراسریتهران، تهران

عدم نصاب تعداد صفحات                    -8530401188117774.11سراسریتهران، تهرانبگلری ، مهدی1381/09/11عصر ارتباطهفته نامه1217

عدم نظم در انتشار                    -33212912100210751سراسریتهران، تهراندانی ، محمدمهدی1392/11/21عصر اندیشهماهنامه1218

      772535108097160.3129,000,000استانیآذربایجان شرقی، تبریزمولوی ، علی1385/07/10عصر آدینههفته نامه1219

      923550129619572192,000,000منطقه ایآذربایجان غربی، ارومیهآقازاده ، ابراهیم1394/03/11عصر آذربایجانهفته نامه1220

1391/11/02عصر برقفصلنامه1221
انجمن مهندسین برق و 

الکترونیک ایران
عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129164361351سراسریخراسان رضوی، مشهد

      1002535138408453260,000,000استانیگلستان، گرگانحاجی قاسمی ، محمد تقی1395/03/24عصر بیداریهفته نامه1222
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عدم نصاب تعداد صفحات                    -852535111006238481سراسریتهران، تهراننادری دباغ ، علیرضا1380/10/10عصر پزشکیهفته نامه1223

      100253533484430473193,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه شبکه عصر تراکنش1395/06/08عصر تراکنشماهنامه1224

      15456021601635112,000,000سراسریتهران، تهرانحسنعلی پور ، الهام1382/04/30عصر تمدنهفته نامه1225

عدم نظم در انتشار                    -33253525205250.31منطقه ایتهران، تهرانرضاسلطانی ، مرضیه1393/02/22عصر جواندو هفته نامه1226

عدم نظم در انتشار                    -50212939639344.51سراسریتهران، تهرانبت کلیا ، یوناتن1384/03/23عصر خانوادهدو هفته نامه1227

چاپ دیجیتال                    -100212933000300591سراسریفارس، شیرازخلیفه ، عبدالرسول1394/06/30عصر سفرماهنامه1228

                    -100212962240224601سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1383/02/21عصر شبکهدو هفته نامه1229
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

      100355034043657.3269,000,000استانیلرستان، خرم آبادخسروی ، زینب1392/11/21عصر صنعتماهنامه1230

عدم نصاب ضریب کیفی                    -673550216115351استانیمرکزی، دلیجانخلیلی ، محمد رضا1394/03/04عصر طالیی صنعت دلیجانماهنامه1231

عدم نظم در انتشار                    -54253572832554.51استانیفارس، نی ریزعسلی ، محمد1382/02/22عصر فساهفته نامه1232

1378/09/15عصر گفتگوهفته نامه1233
شرکت راهنمای همشهری 

نیازمندیهای صبح اصفهان
عدم نظم در انتشار                    -542535748445671سراسریتهران، تهران

چاپ دیجیتال                    -11525351560204054.91.5محلیفارس، الرستانپورشمسی ، عادل1394/05/12عصر الرستانهفته نامه1234

عدم نظم در انتشار                    -331624120119351سراسریتهران، تهرانمحبوب ، فربد1383/08/25عصر مصورماهنامه1235

عدم نصاب ضریب کیفی                    -673550416115351منطقه ایزنجان، زنجانشیوخی ، علی اکبر1395/04/21عصر ملّتدو هفته نامه1236

عدم نظم در انتشار                    -23304032402456.41سراسریتهران، تهرانصدرحقیقی مراغه ، شهروز1369/05/01عصر ورزشهفته نامه1237

1393/11/13عصرانهماهنامه1238
موسسه غیرتجاری نقطه 

امید ایرانیان
عدم نظم در انتشار                    -3325351818351استانیکرمان، کرمان

عدم نظم در انتشار                    -382535540338351استانیکرمان، راورکاربخش راوری ، ماشااله1383/03/18عصرباورهفته نامه1239

      67212925254767118,000,000استانیگیالن، الهیجانمحمدنژاد پهمدانی ، پروانه1394/06/16عطر شالیزارماهنامه1240

عدم نظم در انتشار                    -463550644243351.5محلیگیالن، رودسرشعبانی چافجیری ، یحیی1387/05/23عقیقهفته نامه1241

فصلنامه1242
علوم و صنایع شیمیایی گام 

پارت
1385/01/21

شرکت تعاونی گام پارت 

رسانه
عدم نصاب تعداد صفحات                    -1002129156056681سراسریتهران، قدس

دو فصلنامه1243
علوم و فناوری جوشکاری 

ایران
1394/11/12

موسسه انجمن جوشکاری 

و آزمایشهای غیرمخرب 

ایران

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212911600160351سراسریاصفهان، اصفهان

فصلنامه1244
علوم و فناوری نساجی و 

پوشاک
1395/12/02

امامی رئوف ، سیدشجاع 

الدین
عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129192092351سراسریتهران، تهران

      100212916436168134,000,000سراسریتهران، تهرانطباطبایی ایرانی ، سید رضا1393/06/10عمران رهابفصلنامه1245
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عدم نصاب ضریب کیفی                    -833550540338351استانیکرمان، کرمانخسروی سعید ، پیام1394/03/11عمران شرقدو هفته نامه1246

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129148642351استانیقم، قمیزدانی صابونی ، محمد رضا1393/11/13عمران نامهفصلنامه1247

عدم نظم در انتشار                    -1725351808351استانیمازندران، ساریقربانی ، یاسر1396/07/10عملگراییدو هفته نامه1248

    69212997042567960.11190,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه پرتو فرهنگ زمانه1371/09/10عنوانهفته نامه1249

عدم نظم در انتشار                    -503550336135652استانیآذربایجان غربی، بوکاننصیری مستان آباد ، ساقی1394/03/04عهددو هفته نامه1250

عدم نصاب تعداد صفحات                    -773550108017960.11سراسریتهران، تهراناصغر دینداری ، وحیده1395/03/24عیار اقتصادهفته نامه1251

      6721292112111164141,000,000سراسریتهران، تهرانرحیمی ، بیژن1393/01/25عیالوارماهنامه1252

      10035501352104358.9267,000,000منطقه ایایالم، ایالمزینی وند ، کوثر1380/12/06عیالم خبرهفته نامه1253

1382/07/07غذا و تغذیهماهنامه1254
موسسه سیمای سروش 

پارسیان
      10021293156315368.3161,000,000سراسریتهران، تهران

عدم نصاب ضریب کیفی                    -8335505803545351سراسریخراسان رضوی، مشهدحاجی امیری ، رسول1384/12/08غذا و خراساندو هفته نامه1255

1393/06/31غذا و داروماهنامه1256
موسسه رساگفتمان صنعت 

بینش
                    -6721292108743472.61سراسریتهران، تهران

عدم حمایت به دلیل نسبت 

 درصد50آگهی باالی 

    773550101601115067.32188,000,000استانیکرمانشاه، کرمانشاهحزب توسعه کرمانشاه1383/12/19غربهفته نامه1257

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100162413640364351سراسریآذربایجان شرقی، تبریزحامد ایمان ، علی1395/02/06غروبفصلنامه1258

    85355011176017661.32288,000,000منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهبهرامی ، علی1381/11/14فال و تماشاهفته نامه1259

      10021296288628255.4173,000,000سراسریتهران، تهراناخوی یان ، محمد مهدی1371/03/26فانوسدو هفته نامه1260

      9235501296148263.5270,000,000استانیلرستان، خرم آبادمرادی ، فرج اهلل1382/12/22فخرلرستانهفته نامه1261

      1003550138878250.3155,000,000منطقه ایکرمان، کرمانافضلی ، محمد مهدی1393/09/10فرا صنعتهفته نامه1262

عدم نظم در انتشار                    -835501423351استانیمرکزی، اراکافشار ، مصطفی1396/10/04فراتهفته نامه1263

عدم نظم در انتشار                    -1735502817351منطقه ایکرمان، جیرفتراوری ، محسن1393/03/05فراتر از چپهفته نامه1264

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129164856351سراسریتهران، تهرانامیر ، فرزاد1393/06/10فرادیدگاهدو ماهنامه1265

      100212932002018063.1166,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت فرازاندیشان حساب1394/11/05فراز اندیشانماهنامه1266

عدم نظم در انتشار                    -1525352818351منطقه ایکرمان، کرمانراجی زاده ، محمد رضا1384/04/06فراز کویرهفته نامه1267

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129152052351سراسریفارس، شیرازاسکندری نسب ، زهرا1395/12/16فراسوی فرهنگفصلنامه1268

عدم نظم در انتشار                    -1735501413351استانیزنجان، زنجانجعفری ، غالمحسین1391/02/04فردای زنجاندو هفته نامه1269

      54355074414360.1135,000,000منطقه ایآذربایجان غربی، ارومیهپیربوداقی ، یوسف1378/02/20فردای ماهفته نامه1270

عدم نظم در انتشار                    -233550316016621.5محلیهمدان، نهاوندعبدالملکی ، علی1395/07/05فردای نهاوندهفته نامه1271

چاپ دیجیتال                    -92212912432442870.11سراسریتهران، تهرانعباسی فشکی ، فریبا1394/12/24فردختهفته نامه1272

عدم نصاب ضریب کیفی                    -77355010104698351استانیفارس، شیرازفروهی ، فرهاد1394/06/09فرزامهفته نامه1273
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                    -10021293144014462.51سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1391/12/14فروردینماهنامه1274
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

عدم نظم در انتشار                    -313550428128601استانیقزوین، قزوینرجبی ، امیر1389/10/13فروردین امروزهفته نامه1275

      10021293144913565.6152,000,000سراسریتهران، تهرانمحمدیوسفی ، محمدرضا1392/09/18فروشگاهماهنامه1276

عدم نظم در انتشار                    -835501413351منطقه ایاردبیل، اردبیلشیرزاد کوهساره ، عارف1382/07/21فروغ آذربایجانهفته نامه1277

         6735504164125319,000,000منطقه ایاردبیل، پارس آبادرزمجوپشتکوه ، بهنام1393/12/18فروغ فردادو هفته نامه1278

عدم نظم در انتشار                    -33212911323129721سراسریتهران، تهرانرسولی ، امیرابراهیم1393/03/26فرهنگ امروزماهنامه1279

عدم نظم در انتشار                    -830401404351سراسریتهران، تهرانعنادی ، مراد1390/12/01فرهنگ ایرانیانهفته نامه1280

عدم نظم در انتشار                    -17355021211156.51.5محلیکرمان، بافتدادور ، رحمت اله1393/11/13فرهنگ بافتهفته نامه1281

عدم نظم در انتشار                    -313550416115582محلیلرستان، بروجردبوربور ، مرتضی1382/04/16فرهنگ بروجردهفته نامه1282

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212911320132351سراسریقم، قممصباح ، مجتبی1385/05/16فرهنگ پویافصلنامه1283

                    -3335501440352استانیخراسان جنوبی، بیرجندگنجی فرد ، محمد علی1398/02/09فرهنگ خاورانماهنامه1284
نسبت - عدم حمایت سه سال 

 درصد50آگهی باالی 

عدم نصاب تعداد صفحات                    -1003550312210601.5محلیخوزستان، رامهرمزجعفری نژاد ، پوران1394/05/05فرهنگ رامهرمزماهنامه1285

عدم نصاب تعداد صفحات                    -100355031257562استانیلرستان، پلدخترمهرابی ، فاطمه1395/02/13فرهنگ لرستانماهنامه1286

عدم نظم در انتشار                    -33162415405462.21سراسریتهران، تهراناختر محققی ، مهدی1394/07/06فرهنگ مبینماهنامه1287

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1003550648345351استانیهمدان، مالیرطاهرنیا ، مراد1390/05/11فرهنگ مالیردو هفته نامه1288

عدم نظم در انتشار                    -382535544113455.11استانیکرمان، رفسنجانشکری رفسنجانی ، رضا1394/11/26فرهنگ و هنر معاصرهفته نامه1289

چاپ دیجیتال                    -9221291262436588631سراسریکرمانشاه، کرمانشاهبامدادیان ، محمدرضا1395/01/16فرهنگسراهفته نامه1290

عدم نصاب ضریب کیفی                    -673550224321351.5محلیهمدان، نهاوندچگنی ، علی1395/02/27فریاد نهاوندماهنامه1291

عدم نصاب تعداد صفحات                    -6735502808501استانیاصفهان، اصفهانصابری ، مهراب1386/05/01فریادکوهستان سمیرمماهنامه1292

عدم نظم در انتشار                    -383550540337351منطقه ایهمدان، همدانموسوی ، سیدصدرالدین1394/08/18فرینهفته نامه1293

      923550124874157.51.547,000,000محلیفارس، فسافنایی ، سیده راضیه1394/11/05فسا مهرهفته نامه1294

                    -1002129310039760.41سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1395/01/16فصل زندگیماهنامه1295
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

    832129550022478701156,000,000سراسریتهران، تهراناحمدی بزچلوئی ، نوشین1385/11/23فصل نودو هفته نامه1296

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212911660166351سراسریتهران، تهرانموسسه مطالعات ملی1378/06/14فصلنامه مطالعات ملیفصلنامه1297

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100162411440144351سراسریقم، قمعندلیب ، حسین1393/12/04فقه و حقوق معاصردو فصلنامه1298

عدم نصاب ضریب کیفی                    -673550216313351سراسریتهران، تهرانمحبوبی زاده ، شقایق1394/03/25فکر اقتصادیماهنامه1299

      100212931321212061143,000,000سراسریتهران، تهرانیگانه زاد ، محمد1396/05/23فکر برترماهنامه1300

73 از 52صفحه 
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      1002129136441562960.8144,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1390/04/06فکر بکرهفته نامه1301
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129396690351سراسریتهران، تهرانسخاوتی ، مرجانه1381/09/25فکر روزماهنامه1302

1378/02/20فکهماهنامه1303
موسسه فرهنگی هنری 

جنات فکه
      10021293180317768184,000,000سراسریتهران، تهران

    10021293421110311701127,000,000سراسریتهران، تهرانچهرگانی ، حسین1385/01/21فن آوری سیمانماهنامه1304

عدم نظم در انتشار                    -331624146046351سراسریتهران، تهرانکرمی ، پرویز1391/10/04فن آوری و نوآوریماهنامه1305

عدم نصاب ضریب کیفی                    -673040216016351سراسریتهران، تهراندریاقلی ، زیبا1395/03/24فناوری ساختمانماهنامه1306

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129136234351سراسریتهران، تهرانبرنجچی ، سعید1366/08/04فنونفصلنامه1307

1373/06/07فوالدماهنامه1308
شرکت سهامی ذوب آهن 

اصفهان
عدم نظم در انتشار                    -332129160357351سراسریاصفهان، اصفهان

1387/01/26فومناتهفته نامه1309
عاشوری قلعه رودخانی ، 

ناصر
عدم نصاب ضریب کیفی                    -693550938336351استانیگیالن، فومن

      67355043223059124,000,000استانیمازندران، چالوسزارعی ، مهدی1394/12/10فهیمدو هفته نامه1310

    1002129363276556851412,000,000سراسریتهران، تهرانمهرابی ، مسعود1369/01/27.فیلمماهنامه1311

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100142111569147351سراسریتهران، تهرانرسولی نژاد ، سید علیرضا1390/04/06فیلمخانهفصلنامه1312

عدم نظم در انتشار                    -1735501404351استانیخوزستان، آبادانرمضانی پیانی ، شیال1396/10/04قاصدک جنوبدو هفته نامه1313

      10016241116810870139,000,000استانیگیالن، فومنپرسا ، سیدمهدی1395/02/27قاففصلنامه1314

      46253564874161.6117,000,000استانیاصفهان، اصفهانصالحی ، رضا1395/04/21قاف قلمهفته نامه1315

عدم نصاب ضریب کیفی                    -623550832626351منطقه ایآذربایجان شرقی، میانهحسن زاده ، قادر1385/07/10قافالنهفته نامه1316

عدم نصاب ضریب کیفی                    -20014212141801418351سراسریتهران، تهرانقره داغلی ، علی1395/12/02قانون  نامهفصلنامه1317

      20016242900090080.3174,000,000سراسریتهران، تهراناسدی ، بهنام1395/10/06قانون یارفصلنامه1318

عدم نظم در انتشار                    -313550432132351استانیسمنان، گرمسارکاتب ، غالمرضا1390/03/23قشالقهفته نامه1319

عدم نظم در انتشار                    -38355052021860.72استانیایالم، ایالمفرجی ، محمدرضا1386/03/21قالقیرانهفته نامه1320

1384/04/27قلعههفته نامه1321
محمود زاده یعقوبعلی 

کندی ، اسالم
    6935509104109452.62106,000,000استانیآذربایجان غربی، ماکو

1392/11/28قلکماهنامه1322
مؤسسه مطبوعاتی دایره 

رنگی ایده آل
      100242538438172.4134,000,000سراسریتهران، تهران

                    -10035501432351محلیمرکزی، اراکترابی ، رضوان1397/02/17قلم احسانفصلنامه1323
نسبت - عدم حمایت سه سال 

 درصد50آگهی باالی 
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عدم نصاب تعداد صفحات                    -85253511841074561سراسریتهران، تهرانشریعت زاده ، مسعود1396/06/13قلم اقتصادهفته نامه1324

عدم نظم در انتشار                    -3335502835351استانیمرکزی، اراکهفته کزازی ، مهدی1395/02/06قلم نفیسدو هفته نامه1325

عدم نظم در انتشار                    -33212911483145721سراسریتهران، تهرانعرب ، حسن1395/09/01قلم یارانماهنامه1326

عدم نصاب ضریب کیفی                    -673550416016351استانیگیالن، رشتقدیمی ، طیبه1394/06/30قلمرودو هفته نامه1327

      46355064824661275,000,000استانیآذربایجان غربی، ارومیهنصیری مستان آباد ، ساقی1395/05/04قلههفته نامه1328

      6221298620062046165,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت الهام گستر امروز1385/07/10قله های افتخارهفته نامه1329
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

    67212943843381681121,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت الهام گستر امروز1382/11/06قنادباشیدو هفته نامه1330

      100253531681914966.8183,000,000سراسریتهران، تهرانخطیبی ، حسین1394/06/09قهوهماهنامه1331

      1002535195336260135,000,000سراسریتهران، تهراناسداللهی دعوتی ، فرزانه1396/08/15کابوکفصلنامه1332

1376/05/26کار و تولید ایرانیهفته نامه1333
موسسه مطبوعاتی مکتب 

رسانه مدرن
      4621296288028856138,000,000سراسریتهران، تهران

      100212932001818262.3166,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت فرازاندیشان حساب1395/03/10کار و دانشماهنامه1334

1383/06/05کارآفرینانماهنامه1335
امامی رئوف ، سیدشجاع 

الدین
عدم نصاب ضریب کیفی                    -6721292100298351سراسریتهران، تهران

                    -67212921920192531سراسریتهران، تهرانشرکت الهام گستر امروز1391/03/01کارآگاهماهنامه1336
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

1394/06/30کارت قرمزماهنامه1337
جمعیت مبارزه با استعمال 

دخانیات ایران
عدم نصاب ضریب کیفی                    -1003040348147351سراسریتهران، تهران

عدم نصاب تعداد صفحات                    -1002129152052721سراسریتهران، تهرانپورزندوکیل ، مینا1383/03/04کاردرمانی ایرانفصلنامه1338

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212911080108351سراسریالبرز، کرجباقریان ، مهدی1380/02/17کارگزار روابط عمومیفصلنامه1339

عدم نصاب ضریب کیفی                    -673040232131351استانیکرمان، کرمانآقامالیی ، غالم عباس1394/08/04کارمانیاماهنامه1340

      10014211146014678154,000,000سراسریتهران، تهرانقوجلو ، فاطمه1392/04/24کاروان مهردو ماهنامه1341

چاپ دیجیتال                    -10021293300030056.31سراسریتهران، تهرانخلیفه ، عبدالرسول1396/07/10کاریابیماهنامه1342

1394/05/12کاریراندو هفته نامه1343
مقنی دهخوارقانی ، علی 

اصغر
عدم نصاب ضریب کیفی                    -673550416215351سراسریآذربایجان شرقی، تبریز

عدم نصاب ضریب کیفی                    -10021293108999351سراسریکرمان، کرمانامیرتیموری ، آنیتا1396/07/10کاغذ تجارتماهنامه1344

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1003550648345351استانیکرمان، کرمانخسروی سعید ، پیام1395/06/08کاغذ ورزشدو هفته نامه1345

عدم نظم در انتشار                    -3325351817601سراسریتهران، شهریارمحمدی لورون ، حامد1394/08/18کافه اقتصادماهنامه1346

      100212964081239658196,000,000سراسریفارس، شیرازخوانساری ، علیرضا1390/05/03کافه جدولدو هفته نامه1347
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عدم نظم در انتشار                    -3321291601644741استانیتهران، تهرانشعاعی ، فهیمه1382/02/08کافه زندگیماهنامه1348

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212931809171351سراسریتهران، تهراناصغری ، ام البنین1394/11/26کافه هنرماهنامه1349

عدم نظم در انتشار                    -332535216214351استانیخوزستان، اهوازحاللی زاده ، امید1394/08/18کاکودو هفته نامه1350

      10021293178617265165,000,000سراسریتهران، تهرانکنعانی پور ، حمید1396/10/04کاالورزشماهنامه1351

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1003550312111351منطقه ایکرمان، جیرفتکرد ، حسین1394/06/09کامادیماهنامه1352

عدم نظم در انتشار                    -332129154054351سراسریتهران، تهراناسالمی ، رقیه1395/04/21کانگوروماهنامه1353

عدم نظم در انتشار                    -332129152052351سراسریتهران، تهراناسالمی ، رقیه1396/02/11کانگورو کوچولوماهنامه1354

عدم نظم در انتشار                    -83550141353.11سراسرییزد، یزدتا ج آبادی هرات ، فرخنده1391/05/16کاوش اندیشه هاهفته نامه1355

عدم نظم در انتشار                    -3321291802258351سراسریتهران، تهرانکارگرراضی ، مریم1376/07/14کاوشگرماهنامه1356

عدم نظم در انتشار                    -50212931325127351سراسریتهران، تهرانجمال پور ، نازنین1378/09/15کتاب جدولدو هفته نامه1357

مبلغ کم                    -10021291100991661سراسریتهران، تهراناسماعیل تبار ، مهدی1392/04/24کدبانوفصلنامه1358

عدم نظم در انتشار                    -313550416611351محلیمرکزی، اراکشیخی مهر آبادی ، عزیزاهلل1394/06/16کدخداهفته نامه1359

عدم نظم در انتشار                    -332535180860.11استانیالبرز، کرجفراغت ، مصطفی1394/07/06کرج ماماهنامه1360

عدم نظم در انتشار                    -311624452812516351سراسریتهران، تهرانحضرتی ، الیاس1394/11/26کرگدنهفته نامه1361

عدم نظم در انتشار                    -233550312211351استانیکرمان، کرمانگنجعلیخانی ، سید نصراله1387/03/20کرمان جوانهفته نامه1362

عدم نظم در انتشار                    -332129136036351منطقه ایکرمان، سیرجانعوض پور سیاهجل ، رضا1396/08/15کرمان صانعماهنامه1363

عدم نظم در انتشار                    -152535220119581استانیکرمان، کرمانمحمدی ، محمد مهدی1382/03/05کرمان ورزشیهفته نامه1364

عدم نظم در انتشار                    -38355054043655.52استانیکرمانشاه، کرمانشاهنوروزی ، نیلوفر1380/10/10کرمانشاههفته نامه1365

      46355065674959277,000,000استانیکرمانشاه، کرمانشاهنیشابوری ، وحید1396/04/12کرمانشاه امروزهفته نامه1366

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129330236266351سراسریتهران، تهرانموسسه انتشارات گل افرا1358/10/08کشاورزماهنامه1367

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002535324024351سراسریآذربایجان شرقی، تبریزعظیم آذری ، رضا1395/07/05کشاورزان و کارگران تالشگرماهنامه1368

      100212914434169116,000,000سراسریتهران، تهرانقوشچی ، فرشاد1383/06/05کشاورزی و توسعه پایداردو ماهنامه1369

عدم نظم در انتشار                    -332129168761711سراسریتهران، تهرانعیسی خانی ، محمود رضا1380/11/01کشاورزی و غذاماهنامه1370

1389/07/05کشاورزیارماهنامه1371
انجمن صنفی کارفرمایی 

کشاورزان استان خوزستان
عدم نصاب ضریب کیفی                    -672535232824351استانیخوزستان، اهواز

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100162413070307352منطقه ایآذربایجان غربی، مهابادعبدلی ، محمد1394/01/17کشکولدو فصلنامه1372

      100253513104406556124,000,000منطقه ایآذربایجان شرقی، تبریزسیفدار ، خدیجه1392/12/19کشورهفته نامه1373

1391/03/01کفش تبریزماهنامه1374

انجمن کارفرمایی 

کارآفرینان صنعت کفش 

تبریز

عدم نصاب ضریب کیفی                    -672129218410480351سراسریآذربایجان شرقی، تبریز
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عدم نظم در انتشار                    -1735501414351استانیتهران، تهرانآکوی محصل ، شهال1396/04/12کالم پایتختدو هفته نامه1375

عدم نصاب ضریب کیفی                    -833550520318351.5محلیکرمان، جیرفترئیسی سرگدار ، جمیله1394/11/12کالم روزدو هفته نامه1376

عدم نصاب ضریب کیفی                    -67355021266352استانیخراسان جنوبی، بیرجندنوفرستی ، ابوالفضل1387/05/16.کالم نوماهنامه1377

    1002129650444460701150,000,000سراسریتهران، تهراننبوتی ، جواد1373/07/11کلبه سرگرمیدو هفته نامه1378

      100355011211155110,000,000استانیاردبیل، اردبیلغفاری چنذانق ، زهرا1396/10/04کلیشهدو ماهنامه1379

      83355052012058.5231,000,000استانیچهارمحال و بختیاری، شهرکردابراهیمی ، فرشاد1390/04/06کمالدو هفته نامه1380

عدم نظم در انتشار                    -332129115612144351سراسریخراسان رضوی، مشهدگیفانی ، رضا1382/12/22کنترل کیفیتماهنامه1381

عدم نظم در انتشار                    -38355052031763.11منطقه ایسمنان، شاهرودامینی ، علیرضا1386/04/04کندوی البرزهفته نامه1382

      10021296408040858155,000,000سراسریتهران، تهرانمحمدزاده ، علی اکبر1381/09/25کنکاشدو هفته نامه1383

عدم نظم در انتشار                    -152535216115541استانیکرمان، کرمانمحققی ، عبدالباسط1375/12/27کوثرکویرهفته نامه1384

1384/12/08کودک سالمماهنامه1385
موسسه فرهنگی دنیای 

تغذیه و سالمت
      100212932043017478187,000,000سراسریتهران، تهران

      10021293204619870181,000,000سراسریتهران، تهرانصالح ، الناز1393/09/10کودکان آفتابماهنامه1386

                    -10021293148414463.51سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1391/09/20کودکان و نوجوانانماهنامه1387
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

عدم نصاب تعداد صفحات                    -100355032442060.22استانیکردستان، سنندجساعدی ، خبات1393/10/08کورده واریماهنامه1388

      773550104004069274,000,000منطقه ایآذربایجان غربی، ارومیهغنی زاده ، غالمرضا1378/09/29کوشاهفته نامه1389

عدم نظم در انتشار                    -3335502808602استانیآذربایجان غربی، ارومیهمحمدی ، میثم1390/02/26کوششدو هفته نامه1390

1390/07/11کوشیاب نوردو هفته نامه1391
موسسه مطبوعاتی مکتب 

رسانه مدرن
      6721294208020852118,000,000سراسریتهران، تهران

کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

    1002129650444460691148,000,000سراسریتهران، تهراننبوتی ، جواد1376/07/28کوالکدو هفته نامه1392

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129112424100351سراسریتهران، شمیراناتصالحی مقدم ، حسن1374/05/09کوهفصلنامه1393

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129180855.81سراسریالبرز، کرجنصیری ، مهشید1395/05/18کوه سرفرازفصلنامه1394

      100212939609655131,000,000سراسریتهران، تهرانمسعودی نسب ، غالم رضا1385/10/25کوه نورماهنامه1395

      1003550135215153.6273,000,000استانیچهارمحال و بختیاری، شهرکرداللهی ، محمد علی1387/11/14کوهرنگهفته نامه1396

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212931562154351سراسریتهران، ریموسسه خیریه کهریزک1390/09/21کهریزکماهنامه1397

      1002129196326466.4125,000,000سراسریتهران، تهرانقاسمی ، بهنام1388/12/10کهندو ماهنامه1398

عدم نصاب تعداد صفحات                    -693550972666671سراسریاصفهان، اصفهانهاشمی ، زینب1384/04/13کیاستهفته نامه1399

1390/07/25کیفیت و بهره وریفصلنامه1400
انجمن علمی مهندسی 

بهره وری صنعت برق ایران
عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129184084351سراسریتهران، تهران
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دو فصلنامه1401
کیفیت و بهره وری در 

صنعت برق ایران
1396/02/18

انجمن علمی مهندسی 

بهره وری صنعت برق ایران
عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212911220122351سراسریتهران، تهران

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129152547351سراسریتهران، تهرانانتصاریان ، فرزین1396/10/04کیفیت و مدیریتفصلنامه1402

      6721292192019269139,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت الهام گستر امروز1391/07/03کیک و شیرینیماهنامه1403
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

عدم نظم در انتشار                    -313550416313541استانیکرمان، فهرجمیر اولیایی ، عظیم1393/04/09کیمیای شرقهفته نامه1404

      154253520156015652154,000,000منطقه ایگلستان، گرگانجندقی ، منیره1383/06/05کیمیای گلستانهفته نامه1405

      922129126243658865189,000,000سراسریکرمانشاه، کرمانشاهدمندانی ، سولماز1396/10/04کیوسکهفته نامه1406

      100212932401822270190,000,000سراسریتهران، تهرانحاجی غالمی ، فرشته1393/09/10کیوسک زندگیماهنامه1407

عدم نظم در انتشار                    -312535464064621سراسریتهران، تهرانرخشانی ، محمدتقی1396/07/10گپ پویاهفته نامه1408

ماهنامه1409
گزارش از همایش و 

نمایشگاه
عدم نظم در انتشار                    -3325351808351سراسریتهران، تهرانسبک روح ، علی حسن1396/07/10

عدم نظم در انتشار                    -153040216313621سراسریتهران، تهرانعلمی انواری ، میالد1384/08/23گزارش بازارهفته نامه1410

      33212917607663128,000,000سراسریتهران، تهراندهقان ، محمدحسین1396/02/11گزارش زبان فارسیماهنامه1411

عدم نظم در انتشار                    -332129176274351سراسریتهران، تهرانانجمن انفورماتیک ایران1370/11/28گزارش کامپیوترماهنامه1412

      6721292112011256133,000,000سراسریتهران، تهراناسمعیل خطیب ، علی1395/06/08گزارش ماهماهنامه1413

      6721294224122353127,000,000سراسریتهران، تهراناسمعیل خطیب ، علی1383/08/25گزارش هفتگیدو هفته نامه1414

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212911062482351سراسریتهران، تهرانمحصصیان ، مجید1390/09/21گزیده دنیای سرامیکفصلنامه1415

    1002129332418306801185,000,000سراسریتهران، تهرانلطیفی ، فریبا1378/08/17گزیده مدیریتماهنامه1416

عدم نظم در انتشار                    -3321291721260741سراسریتهران، تهرانمحمدی ، حمیدرضا1385/05/02گستره انرژیماهنامه1417

    54355078487652.82107,000,000استانیآذربایجان غربی، میاندوآبمحمودی ، لیال1390/02/26گشایشهفته نامه1418

عدم نصاب تعداد صفحات                    -1002129152052701سراسریتهران، تهرانپورزندوکیل ، مینا1396/06/13گفتار درمانی ایرانفصلنامه1419

عدم نظم در انتشار                    -333550181856.72استانیلرستان، خرم آباداحمدی سبزوار ، معصومه1394/05/12گفتار ماماهنامه1420

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100162411250125351سراسریتهران، تهرانثقفی ، مراد1372/01/23گفتگوفصلنامه1421

عدم نصاب ضریب کیفی                    -2002129288880351سراسریتهران، تهرانموسسه انتشارات گل افرا1364/05/31گل چین تغذیه و تندرستیدو ماهنامه1422

عدم نظم در انتشار                    -3325351808352استانیگلستان، گرگانآخوندی ، عبدالحمید1393/02/29گل صحراماهنامه1423

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129128325351سراسریاصفهان، اصفهانسلطانی رنانی ، فضل اله1383/06/05گل گندمدو ماهنامه1424

1396/08/15گلبانگفصلنامه1425
مؤسسه ی فرهنگی ـ 

هنری بسته نگار سپاهان
عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129140139351سراسریاصفهان، اصفهان

عدم نظم در انتشار                    -233550320119552منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهفرهادی ، الهام1393/03/26گلبرگ اندیشههفته نامه1426
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عدم نظم در انتشار                    -543550728424571استانیکرمان، جیرفتمجاز ، بختیار1380/06/26گلدشتهفته نامه1427

      54253574004056230,000,000استانیگلستان، گرگانبابایان ، محمدرضا1383/02/14گلستان سالمهفته نامه1428

      1002535138808854264,000,000استانیگلستان، گرگانمنصوری رضی ، علی1386/04/11گلستان مهرهفته نامه1429

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212933009291351سراسریتهران، تهرانشهامی پور ، مسعود1376/08/12گلستانهماهنامه1430

عدم نظم در انتشار                    -835501414351.5محلییزد، تفتمکی زاده تفتی ، زهرا1395/01/16گلنار تفتهفته نامه1431

عدم نصاب ضریب کیفی                    -67212921641163351سراسریتهران، تهراناحمدی ، سیده سودابه1396/08/29گلنازماهنامه1432

                    -10021296212320957.81سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1395/01/16گلواژه هادو هفته نامه1433
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

    100456013160016062.61124,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1384/04/06گلهای اقتصادهفته نامه1434

عدم نصاب ضریب کیفی                    -6721292961779351سراسریتهران، تهرانشرکت وارثان راه ملل1390/02/05گنجینه پزشکیماهنامه1435

عدم نصاب ضریب کیفی                    -10030401826351سراسریتهران، تهرانموسسه ستاره خرد1394/07/13گنجینه نفیسفصلنامه1436

عدم نظم در انتشار                    -332535216116551منطقه ایکرمان، بردسیراحمدی جوپاری ، حمیدرضا1395/12/16گوارادو هفته نامه1437

1373/01/25گوارشفصلنامه1438
انجمن متخصصین گوارش 

و کبد ایران
چاپ دیجیتال                    -2002129215621135751سراسریتهران، تهران

1383/12/19گونشهفته نامه1439
موسسه سخن نگاران 

پیشگام
عدم نظم در انتشار                    -835501808611منطقه ایآذربایجان شرقی، تبریز

عدم نظم در انتشار                    -54456072822653.51استانیآذربایجان شرقی، شبستربادامچی وایقان ، حمیده1394/01/31گونئی خبرهفته نامه1440

عدم نظم در انتشار                    -1725351404591.5محلیخوزستان، خرمشهردانیاری ، محمد رضا1395/05/18گویشدو هفته نامه1441

    62212986204616481110,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت الهام گستر امروز1382/03/19گیل بانوهفته نامه1442

عدم نظم در انتشار                    -543550748148351استانیگیالن، رشتابره مرادی پور ، فاطمه1382/11/06گیالن بهترهفته نامه1443

1370/12/12گیله وادو ماهنامه1444
پوراحمد جکتاجی ، 

محمدتقی
عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129144638351استانیگیالن، رشت

1394/05/12لذت آشپزیدو هفته نامه1445
محمد رحیمی فرد ، 

هوشنگ
      33212927207260120,000,000سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -173550141458.52استانیلرستان، خرم آبادرشیدی نیا ، بهرام1392/03/06لرستان امروزدو هفته نامه1446

      67355041611556.7223,000,000استانیلرستان، خرم آبادداودی نژاد ، محمود1394/01/31لرستان بهتردو هفته نامه1447

      100355062432166237,000,000استانیلرستان، خرم آبادجمشیدی فر ، حسین رضا1382/11/27لرونددو هفته نامه1448

عدم نصاب تعداد صفحات                    -100212915625465.61سراسریتهران، تهرانسیاوشی ، مژگان1395/03/10لعل سرخفصلنامه1449

عدم نظم در انتشار                    -232535324024351استانیهرمزگان، بندرعباسخاندل ، صغری1396/07/24لوار جنوبهفته نامه1450
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1387/06/13لوله و اتصاالتماهنامه1451
موسسه مطالعات آینده نگر 

پارسیان
      10021293228022863142,000,000سراسریتهران، تهران

کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

      67355043213163.1253,000,000منطقه ایکردستان، سنندجعبادی ، ایرج1395/01/16لووتکهدو هفته نامه1452

عدم نظم در انتشار                    -233550312111351منطقه ایبوشهر، بوشهرعطارزاده ، شکراهلل1378/02/20لیانهفته نامه1453

عدم نظم در انتشار                    -1525352817351سراسریقزوین، قزویندرویش پیشه ، کبری1381/09/25مادران و دخترانهفته نامه1454

عدم نظم در انتشار                    -3335502817351.5محلیهرمزگان، بندرعباسرئیسی مینابی ، خاتون1395/06/01ماراکدو هفته نامه1455

1394/06/23مارکوپولوماهنامه1456
شرکت توسعه گردشگری 

مارکوپولو آسیا
عدم نظم در انتشار                    -3321291761165351سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -3835505361125351منطقه ایگیالن، رشتملکی خشکبیجاری ، فاطمه1384/05/17مارلیکهفته نامه1457

      10016243252824467166,000,000سراسریتهران، تهرانشبیری ، سید فخرالدین1358/09/03ماشینماهنامه1458

عدم نصاب تعداد صفحات                    -10030403482326621سراسریتهران، تهرانزندی کریمی ، محمد1396/10/04ماشین سنگینماهنامه1459

عدم نظم در انتشار                    -50355031211158.82استانیایالم، ایالمحیدری زادی ، عبدالرضا1380/09/19مانشتدو هفته نامه1460

                    -10021293148314561.61سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1395/02/06ماه امیدماهنامه1461
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

      100212964081239664194,000,000سراسریتهران، تهرانخوانساری ، علیرضا1394/06/30ماه عسلدو هفته نامه1462

عدم نظم در انتشار                    -5035503281612351استانیخراسان رضوی، کاشمرعلوی ، سید آرش1393/06/31ماهان ترشیزدو هفته نامه1463

1377/05/26ماهورفصلنامه1464
هنری - موسسه فرهنگی

ماهور
عدم نصاب ضریب کیفی                    -100162412202218351سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -15355021621458.42منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهاحسانی ، سیداحسان1388/01/17مبشرهفته نامه1465

عدم نظم در انتشار                    -50355031221060.22استانیلرستان، خرم آبادنجف وند ، حسن1389/12/16مبشر صبحدو هفته نامه1466

      6721292116219563135,000,000سراسریتهران، تهرانآذرنگار ، جواد1391/05/16مثبتماهنامه1467

    6721292296629075.11127,000,000سراسریتهران، تهرانآجورلو ، مصطفی1387/11/14مثلثماهنامه1468

عدم نظم در انتشار                    -3316241174017471.11سراسریتهران، تهرانحسینی نیک ، سید عباس1384/11/17مجدماهنامه1469

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100162413180318351سراسریتهران، تهرانانجمن آمار ایران1385/05/02مجله علوم آماریدو فصلنامه1470

عدم نظم در انتشار                    -2321293132612650.31سراسریتهران، تهرانرحیمی مقیم ، ثمره1369/04/25مجموعه جدولهفته نامه1471

عدم نظم در انتشار                    -233550332428351استانیهمدان، همدانفامیل روحانی ، علی اکبر1365/10/08محرابهفته نامه1472

      100355062451960115,000,000استانیاردبیل، اردبیلمحمدی ، مهران1394/09/30محراب مادو هفته نامه1473

عدم نظم در انتشار                    -332129144044351سراسریتهران، تهرانفیضیان ، حبیب1371/11/06محکماهنامه1474

عدم نظم در انتشار                    -333550284458.31.5محلیمرکزی، محالترییس اکبری ، قاسم1394/09/30محالتیهادو هفته نامه1475
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                    -6721294384038442.11سراسریتهران، تهرانشرکت الهام گستر امروز1391/02/04محله پاسداراندو هفته نامه1476
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129152052351سراسریگلستان، گرگانسارلی ، ارازمحمد1378/09/01مختومقلی فراغیفصلنامه1477

عدم نصاب تعداد صفحات                    -1003040348147621سراسریتهران، تهرانکریمی ، محمد1396/08/15مدال آورانماهنامه1478

1392/11/14مدرسه مادو فصلنامه1479
مجتمع آموزشی جواد 

کویر یزد (ع)االئمه 
عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129156155351استانییزد، یزد

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1003550312012351استانیخوزستان، دزفولعلیجانی ، رضا1393/09/10مدنیت و فرهنگماهنامه1480

1395/03/24مدیران ارشدماهنامه1481
موسسه فرهنگی هنری 

شهر مدیریت آرال
عدم نظم در انتشار                    -33142113213157.21سراسریتهران، تهران

1388/08/11مدیریت ارتباطاتماهنامه1482
مؤسسه مطبوعاتی دایره 

رنگی ایده آل
عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129322862166351سراسریتهران، تهران

      10021296168616274156,000,000سراسریتهران، تهرانکالنی ، رضا1393/03/26مدیریت زیستدو هفته نامه1483

عدم نصاب ضریب کیفی                    -2002129256155351سراسریتهران، تهرانخجسته پور ، علیرضا1391/02/11مدیریت کیفیت فراگیردو ماهنامه1484

عدم نظم در انتشار                    -3325351104968351سراسریتهران، تهرانکیانی ، عبدالرزاق1393/04/09مدیریت نوینماهنامه1485

عدم نظم در انتشار                    -33355021611660.51منطقه ایمازندران، نورکامیاب ماسوله ، سحر1394/03/18مذاکرهدو هفته نامه1486

عدم نظم در انتشار                    -1735501404351استانیتهران، تهرانموسسه خیریه عمران مراغه1393/08/05مراغه نامهدو هفته نامه1487

1382/04/16مرجانهفته نامه1488
هاشمی پور پتکویی ، 

اسماعیل
عدم نظم در انتشار                    -1535502817351منطقه ایهرمزگان، بندرعباس

عدم نظم در انتشار                    -3335501413351.5محلیتهران، اسالمشهرکاظمی ، داود1395/08/03مردم اسالمشهرماهنامه1489

عدم نصاب تعداد صفحات                    -672535216115561استانیالبرز، کرجفالح دوست ، مریم1394/10/14مردم البرزماهنامه1490

      69355096876155.6146,000,000استانیبوشهر، برازجانقاسمی ، حبیب1390/03/09مردم جنوبهفته نامه1491

عدم نظم در انتشار                    -3335501818351استانیاصفهان، کاشانخرمی مشکانی ، محمد علی1394/11/12مردم کویرماهنامه1492

عدم نصاب ضریب کیفی                    -10025356481731351استانییزد، اردکانمروتی شریف آبادی ، حسن1388/01/24مروت اردکاندو هفته نامه1493

عدم نظم در انتشار                    -313550416214351.5محلیفارس، شیرازرحیمی ، امین1382/12/22مرودشتهفته نامه1494

      10021293198918970177,000,000سراسریتهران، تهرانبهنام ، مجید1387/08/22مزرعه دارانماهنامه1495

تیراژ و نوع چاپ                    -1002129172106254.21سراسریتهران، تهرانحسینی زاده تبریزی ، ماندانا1393/06/10مزهدو ماهنامه1496

چاپ دیجیتال                    -100212933000300671سراسریفارس، شیرازخلیفه ، عبدالرسول1394/02/07مسافر ایرانیماهنامه1497

      10016243372436870185,000,000سراسریتهران، تهرانفرزاد ، رامتین1395/02/27مساله مدیریتماهنامه1498

    1003040133120312601172,000,000سراسریتهران، تهرانرساپور ، سعید1395/07/05مستدامهفته نامه1499

عدم نظم در انتشار                    -1725351836601استانیآذربایجان شرقی، تبریزحاجی نیاء لیل آبادی ، امیر1395/01/16مسروردو هفته نامه1500
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عدم نظم در انتشار                    -232535312211351استانیزنجان، زنجانمحمدی ، سکینه1394/06/30مشاغل و کسب و کار زنجانهفته نامه1501

1378/03/31مشاور خانوادهدو هفته نامه1502
موسسه سیمای سروش 

پارسیان
      100212963121529765.7173,000,000سراسریتهران، تهران

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1001624152349581سراسریتهران، تهرانذاکریان ، مجید1386/06/26مشاور دامپزشکدو فصلنامه1503

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129312412112351سراسریتهران، تهرانزارعی ، مریم1383/06/05مشرق زمینماهنامه1504

         6721292136213463.415,000,000سراسریتهران، تهرانصارمی ، ابوطالب1394/05/05مشق تندرستیماهنامه1505

      10021293108310565140,000,000سراسریتهران، تهرانامیرکیانی ، الهام1376/12/25مصاحبهماهنامه1506

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129396987351سراسریتهران، تهرانتقوی فرد ، محمدرضا1387/08/01مصداقماهنامه1507

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100162411330133351سراسریایالم، ایالممحمودیان ، حبیب اله1395/10/06مطالعات ایالم شناسیفصلنامه1508

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100162411390139351سراسریتهران، تهرانمالنظر ، حسین1381/08/20مطالعات ترجمهفصلنامه1509

فصلنامه1510
مطالعات حسابداری و 

حسابرسی
عدم نصاب ضریب کیفی                    -100162411260126351سراسریتهران، تهرانانجمن حسابداری ایران1396/02/18

1391/02/18مطالعات رفتار سازمانیفصلنامه1511
موسسه انجمن مدیریت 

رفتار سازمانی ایران
عدم نصاب ضریب کیفی                    -100162412320232351سراسریتهران، تهران

فصلنامه1512
مطالعات سیاست خارجی 

تهران
      10016241228022880147,000,000سراسریتهران، تهرانخزایی ، احمد1395/03/10

دو ماهنامه1513
مطالعات کاربردی در علوم 

مدیریت و توسعه
عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129174074351سراسریالبرز، کرجمالیی ، منیژه1395/07/05

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129144539351سراسریتهران، تهرانشهبازی ، عابدین1396/02/11مطالعات مالیاتیفصلنامه1514

فصلنامه1515
مطالعات محیط زیست، 

منابع طبیعی و توسعه پایدار
عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129162062351سراسریالبرز، کرجمالیی ، منیژه1396/07/24

عدم نصاب ضریب کیفی                    -6725352808351سراسریلرستان، دلفانحسینی ، حسینعلی1394/09/09مطبوعات لرستانماهنامه1516

عدم نصاب ضریب کیفی                    -6735502818352استانیلرستان، پلدخترشفیعی ، حسام1396/10/04معتبرماهنامه1517

عدم نظم در انتشار                    -1735501414351منطقه ایکرمان، کرمانمحبان ، مهدی1373/07/25معراج کرماندو هفته نامه1518

      6721292164016451139,000,000سراسریتهران، تهراناحمدی ، سمیه سادات1395/04/21معماماهنامه1519

عدم نصاب ضریب کیفی                    -2002535226490174351سراسریتهران، تهرانمؤسسه معمارنشر1378/01/30معماردو ماهنامه1520

1394/08/04معمار و مد امروزفصلنامه1521
حق شناس کاشانی ، محمد 

علی
عدم نصاب تعداد صفحات                    -100212914644265.11سراسریتهران، تهران

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129190090351سراسریتهران، تهرانیوسفی ، امیر حسین1394/11/12معماری سبزفصلنامه1522

عدم نصاب ضریب کیفی                    -10021291741460351سراسریتهران، تهرانرضایی ، محمد1396/10/04معماری و درونفصلنامه1523
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عدم نصاب تعداد صفحات                    -922535129639360.31سراسریتهران، تهرانموسوی ، سید ابوالقاسم1370/07/08معیارهفته نامه1524

      100212932362121570188,000,000سراسریتهران، تهرانلطفی ، مهدی1393/06/10معیار مهندسیماهنامه1525

عدم نظم در انتشار                    -1735501413351منطقه ایاردبیل، پارس آبادلطفی ، اعظم1394/11/05مغان امروزدو هفته نامه1526

         503550312393514,000,000منطقه ایاردبیل، اردبیلفوالدی ، گلنوش1391/08/22مغانهدو هفته نامه1527

عدم نظم در انتشار                    -313550416115351سراسریتهران، تهرانمیرزائی ، محمد1383/04/29مفیدهفته نامه1528

عدم نظم در انتشار                    -835501414351استانیکرمان، جیرفتعارفی ، میثم1394/06/30مقاومتهفته نامه1529

عدم نظم در انتشار                    -1735501414351سراسریتهران، تهرانخوش کیش ، محمدرضا1396/07/24مقیاس اقتصاددو هفته نامه1530

    1002535132080208642178,000,000منطقه ایآذربایجان غربی، بوکانعثمانی ، ابراهیم1394/12/24مکریانهفته نامه1531

عدم نصاب ضریب کیفی                    -7735501040040351منطقه ایآذربایجان شرقی، تبریزصفا ، میکائیل1385/07/10مکیالهفته نامه1532

عدم نصاب ضریب کیفی                    -92355012601248351استانییزد، یزدملک ، ملک فاروق1329/01/21ملکهفته نامه1533

عدم نصاب تعداد صفحات                    -69304093623554.21سراسریتهران، تهرانضرغامی ، مهدی1391/12/14ملیتهفته نامه1534

عدم نصاب ضریب کیفی                    -9221291257672504351سراسریتهران، تهرانحیدری ، محمد1395/07/12مملکت پویاهفته نامه1535

عدم نصاب ضریب کیفی                    -6735502817351استانیاصفهان، آران و بیدگلصباری فرد ، علیرضا1391/10/25منادی شهرماهنامه1536

1369/10/10مناطق آزادهفته نامه1537
موسسه رسانه ای ریحان 

نفیس
عدم نصاب تعداد صفحات                    -8535501188107965.61سراسریتهران، تهران

      100355062802860122,000,000منطقه ایمازندران، بابلآهنگربهان ، مهدی1393/07/07مناظرهدو هفته نامه1538

عدم نصاب تعداد صفحات                    -9230401296690601سراسریتهران، تهرانعبدخدائی ، محمدمهدی1358/07/14منشور برادریهفته نامه1539

      6935509721260621.574,000,000محلیفارس، دارابحقیقی ، محمدکاظم1394/08/18منشور دارابهفته نامه1540

عدم نظم در انتشار                    -3330401827601سراسریتهران، تهرانمعافی ، بهزاد1396/01/21منشور ماندگارماهنامه1541

1386/09/26منظرفصلنامه1542
پژوهشکده هنر، معماری و 

شهرسازی نظر
چاپ دیجیتال                    -100212911060106731سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -1735501808601استانیمازندران، ساریعزیزی کرویق ، رحمت1394/03/04موثقدو هفته نامه1543

عدم نظم در انتشار                    -383550520416351استانیزنجان، زنجاننجاری ، فرامرز1382/05/20موج بیداریهفته نامه1544

عدم نظم در انتشار                    -1735501404351استانیخوزستان، اهوازمطوری ، اقدس1395/12/16موج جنوبدو هفته نامه1545

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129156056351سراسریتهران، تهراندادگر ، شهرام1378/09/01موج سبزفصلنامه1546

عدم نصاب تعداد صفحات                    -77355010881177621منطقه ایمازندران، رامسرطالش بهرامی ، محمدرضا1385/09/27موج شمالهفته نامه1547

1395/07/05موج عصرماهنامه1548
موسسه فرهنگی  

اندیشمندان بقیه اهلل
عدم نظم در انتشار                    -33162411920192351استانیاصفهان، اصفهان

عدم نصاب تعداد صفحات                    -92253512961185541سراسریتهران، تهرانمحمدی ، علی1384/05/24موج نوهفته نامه1549

      100253534804864251,000,000منطقه ایآذربایجان غربی، بوکانعثمانی ، ابراهیم1394/03/11موج ورزشیماهنامه1550
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عدم نصاب ضریب کیفی                    -671624280872351سراسریاصفهان، اصفهاننحوی ، محمد1396/04/12موسیقی شورانگیزماهنامه1551

عدم نصاب ضریب کیفی                    -67212921366130351سراسریتهران، تهرانبرنجی کلخوران ، پریوش211373/10/23موسیقی قرن ماهنامه1552

1374/08/15موعودماهنامه1553
شفیعی سروستانی ، 

اسماعیل
عدم نظم در انتشار                    -332129184084781سراسریتهران، تهران

1376/11/27موفقیتدو هفته نامه1554
مؤسسه فرهنگی همه راز 

موفقیت
عدم نظم در انتشار                    -50212933963636076.51سراسریتهران، تهران

عدم نصاب ضریب کیفی                    -672129248345352استانیکرمانشاه، کرمانشاهممتاز ، سهیال1396/08/15موفقیت کرمانشاهماهنامه1555

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100456013885633351استانیمرکزی، اراکمحمدی ، علی1385/10/25مهتابهفته نامه1556

عدم نظم در انتشار                    -3335502827351منطقه ایکرمان، جیرفتخوشکام ، سید جمال1394/07/13مهتاب شرقدو هفته نامه1557

      100355013104129352.5165,000,000استانیآذربایجان شرقی، تبریزامیری ، حمیده1394/07/06مهدیارهفته نامه1558

عدم نظم در انتشار                    -383550520515511استانیاردبیل، اردبیلتقوی طلب ، سیدایوب1382/05/20مهر اردبیلهفته نامه1559

عدم نظم در انتشار                    -835501423351منطقه ایمرکزی، اراکدرودیان ، معصومه1394/12/24مهر ایرانهفته نامه1560

عدم نظم در انتشار                    -313550422814351منطقه ایآذربایجان شرقی، بنابکاظم نژند اصل ، عباسقلی1380/12/13مهر بنابهفته نامه1561

1393/08/26مهر پارسهماهنامه1562

تعاونی حامیان میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری

عدم نظم در انتشار                    -331624184480781سراسریتهران، تهران

      100212931741216258155,000,000سراسریتهران، تهرانکنعانی پور ، حمید1394/09/30مهر پارسیانماهنامه1563

عدم نظم در انتشار                    -463550624321551استانیکرمان، کرمانیزدیزاده ، حدیث1395/04/21مهر کریمانهفته نامه1564

عدم نصاب ضریب کیفی                    -673550432329351منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهکورانی فر ، صید علی1391/11/30مهر و ماهدو هفته نامه1565

عدم نظم در انتشار                    -835501414351سراسرییزد، یزدسعید نامه ، سید حسین1379/12/15مهرطلبانهفته نامه1566

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212962242222351سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1396/09/20مهرکدهدو هفته نامه1567

1377/01/24مهندس مشاورفصلنامه1568
جامعه مهندسان مشاور 

ایران
عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212911434139351استانیتهران، تهران

                    -10021293116511162.61سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1383/06/05مهندسی امنیتماهنامه1569
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

      100212932008211866.3136,000,000سراسریتهران، تهرانسمیعی ، احمد1394/09/09مهندسی ایمنیماهنامه1570
کاهش به دلیل نسبت آگهی 

 درصد40باالی 

عدم نصاب ضریب کیفی                    -10030406481039351سراسریتهران، تهرانشوبی ، نادر1384/12/08مهندسی آبدو هفته نامه1571

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129120119351سراسریتهران، تهراندرودیان ، حسین1391/07/24مهندسی بهینه پردازفصلنامه1572
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ماهنامه1573
مهندسی پزشکی  و 

تجهیزات آزمایشگاهی
      1002129332615017670.4158,000,000سراسریتهران، تهرانماکویی ، صائب1378/07/05

کاهش به دلیل نسبت آگهی 

 درصد40باالی 

1395/01/16مهندسی حمل و نقلفصلنامه1574
پژوهشگاه حمل و نقل 

طراحان پارسه
عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212912940294351سراسریتهران، تهران

1382/01/25مهندسی دریادو فصلنامه1575
انجمن مهندسی دریایی 

ایران
عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212912160216351سراسریتهران، تهران

1393/10/15مهندسی شیمی و پلیمرفصلنامه1576
انجمن صنفی کارفرمایی 

مهندسین پلیمر و شیمی
عدم نصاب ضریب کیفی                    -10021291842064351سراسریتهران، تهران

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129192092351منطقه ایگیالن، رشتپایندانی ، جمشید1385/12/14مهندسی مدیریتدو ماهنامه1577

عدم نظم در انتشار                    -463550624717351استانییزد، میبدسعیدی ، مجید1387/02/23میبد نوینهفته نامه1578

عدم نظم در انتشار                    -152129212012631سراسریتهران، تهرانمعمار ، داریوش1395/07/05میدان دیگرهفته نامه1579

      10035501310069450163,000,000استانیاصفهان، مبارکهحسینی مبارکه ، سید مسعود1384/02/12میر زمانهفته نامه1580

عدم نظم در انتشار                    -23253532432160.71منطقه ایهرمزگان، بندرعباسمسلم زاده ، فروغ1394/05/05میراث جرونهفته نامه1581

عدم نظم در انتشار                    -1735501414351استانیکرمان، جیرفتارژنگ نژاد ، حسن1394/12/10میراث جنوبدو هفته نامه1582

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212912080208351سراسریتهران، تهرانموسسه نشر میراث مکتوب1390/10/05میراث علمی اسالم و ایراندو فصلنامه1583

عدم نصاب تعداد صفحات                    -1002129132032621سراسریتهران، تهرانمسعودی نسب ، غالم رضا1394/03/18میراث گردشفصلنامه1584

عدم نظم در انتشار                    -31355041621452.32استانیایالم، ایالمکریمی ، شهین1396/07/24میرکانهفته نامه1585

      100355062402460.3238,000,000استانیلرستان، خرم آبادملک آسا ، جمشید1394/06/30میرمالس نودو هفته نامه1586

      62355086465852.2281,000,000منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهمرادی بلشتی ، عبداهلل1395/04/21میلکانهفته نامه1587

1372/01/30مینودرهفته نامه1588
موسسه فرهنگی و هنری 

مینودر فیروزه ای
عدم نظم در انتشار                    -313550440139581سراسریقزوین، قزوین

عدم نصاب ضریب کیفی                    -6735502919351منطقه ایقزوین، قزوینپیشرویان ورکی ، علی1385/12/07مینوی خردماهنامه1589

    1002129640811397591109,000,000سراسریتهران، تهراناسمعیل تبار ، احمد1391/06/13نابغهدو هفته نامه1590

عدم نظم در انتشار                    -463550624420351استانییزد، میبدکریم بیکی ، محمد وحید1394/08/04نارینهفته نامه1591

1396/07/10ناشرماهنامه1592
موسسه مطبوعاتی مکتب 

رسانه مدرن
      67212929609663135,000,000سراسریتهران، تهران

عدم نصاب ضریب کیفی                    -673550216214351استانیگیالن، رشتسامری ، حسن1391/07/24ناظرماهنامه1593

      623550832122152114,000,000استانیمرکزی، اراکبصیرت ، سمیه1394/11/05نامه اراکهفته نامه1594

عدم نظم در انتشار                    -5435507481830601استانیمرکزی، اراکنیک عهد ، ابوالفضل1382/04/16نامه امیرهفته نامه1595

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212932000200351سراسریتهران، تهرانموسسه مطالعات ملی1394/11/26نامه هویتماهنامه1596
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1392/09/18نبض اقتصادماهنامه1597
جمشیدی الریجانی ، 

محمد رضا
      10021293116189871140,000,000سراسریتهران، تهران

      62355086085260.2283,000,000منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهشریفی ، پرویز1379/11/10نجواهفته نامه1598

عدم نظم در انتشار                    -33212916826674.11سراسریتهران، تهرانمنصوری ، رضا1369/07/30نجومماهنامه1599

      10021293200819258165,000,000سراسریتهران، تهرانخسروی ، جهانشاه1384/11/24نخبگانماهنامه1600

عدم نصاب تعداد صفحات                    -92355012481435701سراسریخراسان رضوی، مشهدپاکباز خسروشاهی ، علی1381/11/07نخستهفته نامه1601

عدم نصاب تعداد صفحات                    -92355012481633681سراسریخراسان رضوی، مشهدپاکباز خسروشاهی ، علی1394/03/25نخست ورزشیهفته نامه1602

      923550129659155.1167,000,000منطقه ایبوشهر، بوشهربشاری ، شهناز1390/03/09نخل جنوبهفته نامه1603

      1673550104483760129,000,000منطقه ایخوزستان، اهوازغیبی پور ، جهانگیر1396/05/23نخل و بلوطهفته نامه1604

      853550116455958146,000,000استانیکرمان، کرمانحیدری ، علی1394/08/04ندای اعتدال کرمانهفته نامه1605

عدم نظم در انتشار                    -3325352817352منطقه ایایالم، ایالممحمدی ، علی محمد1378/12/23ندای ایالمدو هفته نامه1606

عدم نظم در انتشار                    -543550728425351استانیکرمان، بماسدى ، فتح اهلل1378/02/20ندای بمهفته نامه1607

عدم نظم در انتشار                    -313550416215351سراسریکرمان، کهنوجحمزه ، رضا1396/02/11ندای پنج گنجهفته نامه1608

عدم نظم در انتشار                    -313550419118351.5محلیهمدان، تویسرکاننجیمی ، مهدی1382/12/22ندای تویهفته نامه1609

عدم نظم در انتشار                    -543550728424351استانیهرمزگان، قشمشرف ، راشد1393/11/13ندای جزیرههفته نامه1610

عدم نظم در انتشار                    -83550116016591استانیهرمزگان، بندرعباسعطایی دریایی ، غالمحسین1382/04/02ندای جوانهفته نامه1611

عدم نظم در انتشار                    -153550216116352استانیآذربایجان غربی، خویحجازی فر ، هاشم1381/11/21ندای خویهفته نامه1612

1376/06/31ندای زاگرسهفته نامه1613
سجادی اسدآبادی ، 

سیدخلیل
عدم نظم در انتشار                    -54355072842458.91سراسریایالم، ایالم

عدم نظم در انتشار                    -25355031239351منطقه ایاردبیل، اردبیلهدایت ینگجه ، شهامت1385/08/15ندای ساواالنهفته نامه1614

عدم نظم در انتشار                    -333550216413351استانیزنجان، زنجانمحمدی ارهانی ، زهره1394/07/06ندای شهرونددو هفته نامه1615

عدم نظم در انتشار                    -33212912442056.61سراسریاصفهان، اصفهانملکی فروشانی ، اکرم1394/12/24ندای فرداماهنامه1616

1393/06/31ندای قرآنهفته نامه1617
موسسه انتشار نشریه عصر 

ایرانیان
      922535129609635129,000,000سراسریتهران، تهران

      67212927217162126,000,000سراسریآذربایجان غربی، خویکاظم زاده خوئی ، حامد1395/02/27ندای قلمماهنامه1618

عدم نظم در انتشار                    -383550540040601منطقه ایگیالن، رشتپورناصرانی ، امیر1381/04/17ندای کشاورزهفته نامه1619

عدم نظم در انتشار                    -3335501431351استانیخراسان رضوی، سبزوارمهری ، روح اهلل1391/04/12.ندای کویرماهنامه1620

عدم نظم در انتشار                    -835501432351استانیمرکزی، اراکیوسفی راد ، نیره1396/04/12ندای گویاهفته نامه1621

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129324123351سراسریتهران، تهرانحسینی ماهینی ، سید احمد1395/02/27ندای ماهینماهنامه1622

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1003550312210352استانیلرستان، الیگودرزبابائی ، محمدناصر1389/12/16ندای مدیریتماهنامه1623
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عدم نصاب ضریب کیفی                    -673550416214351.5محلیآذربایجان شرقی، ملکانعینالو ، سیاوش1396/07/24ندای ملکاندو هفته نامه1624

عدم نظم در انتشار                    -1725351414351.5محلیآذربایجان شرقی، میانهامامی ، رضا1396/08/29ندای میانهدو هفته نامه1625

عدم نصاب تعداد صفحات                    -9230401296690561سراسریتهران، تهرانامینی ، فرخ1390/10/12ندای میهنهفته نامه1626

عدم نصاب ضریب کیفی                    -8535501156849351سراسریتهران، قرچکنوش آبادی ، حسین1372/08/10ندای والیتهفته نامه1627

عدم نصاب ضریب کیفی                    -8535501144540351استانییزد، یزدعسکری کامران ، مهدی1363/07/10ندای یزدهفته نامه1628

1383/02/21نذیرهفته نامه1629
عبدالکریمی داورانی ، 

محمد جواد
عدم نصاب ضریب کیفی                    -693550936532351استانیکرمان، کرمان

1378/09/01نرم افزارماهنامه1630
سروری زاده کوهپایه ، 

مسعود
عدم نصاب ضریب کیفی                    -67212922002198351سراسریتهران، تهران

1382/07/07نساجی امروزماهنامه1631
امامی رئوف ، سیدشجاع 

الدین
عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129330648258351سراسریتهران، تهران

1392/09/11نساجی فردافصلنامه1632
امامی رئوف ، سیدشجاع 

الدین
عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129150149351سراسریتهران، تهران

      922129124323639650.7147,000,000سراسریتهران، تهرانزمانی ، عفت1381/11/14نسل امروزهفته نامه1633

      100304013168016860192,000,000سراسریتهران، تهرانمفتخری مظاهری ، علیرضا1394/01/17نسل انقالبهفته نامه1634

      10021293144314158148,000,000سراسریتهران، تهراننامورصدیق ، محسن1382/06/03نسل جوانماهنامه1635

      100212931322211070.2149,000,000سراسریتهران، تهرانفاتح ، مسعود1393/12/04نسل چهارمماهنامه1636

عدم نظم در انتشار                    -3335502827351استانیکرمان، کرمانموسوی ، سیدعلی1390/10/05نسل مهتابدو هفته نامه1637

      852535114493551112,000,000استانیاصفهان، گلپایگاناعظمی ، وحید1394/06/23نسل نوهفته نامه1638

عدم نصاب ضریب کیفی                    -6735502826351منطقه ایاردبیل، پارس آبادفوالدی ، اسداهلل1394/11/05نسیم ارسماهنامه1639

عدم نصاب ضریب کیفی                    -85355011722944351استانیکرمان، سیرجانفتحی زاده ، فرهاد1393/08/05نسیم امیدهفته نامه1640

عدم نصاب تعداد صفحات                    -1004560131280128611سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1396/07/10نسیم آرزوهفته نامه1641

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100162411000100351استانیهرمزگان، قشممرداسنگی ، عبدالجلیل1395/06/08نسیم بادگیرفصلنامه1642

1388/04/03نسیم بیداریماهنامه1643
طباطبایی میرک اباد ، سید 

محمد مهدی
عدم نظم در انتشار                    -33212911322130801سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -332129116115681سراسریتهران، تهرانطاهرخانی ، مریم1395/06/01نسیم تازهماهنامه1644

عدم نظم در انتشار                    -3335502817351استانیبوشهر، جمحسنی پور ، سیف اله1394/11/05نسیم جمدو هفته نامه1645

عدم نظم در انتشار                    -46355063233057.51استانیبوشهر، بوشهرخلف پور ، امیر1377/04/01نسیم جنوبهفته نامه1646

      69253593623554.5225,000,000استانیچهارمحال و بختیاری، شهرکرداکبریان چالشتری ، کمال1396/04/12نسیم جهانهفته نامه1647

عدم نظم در انتشار                    -1735501808351استانیقزوین، قزوینمحمدی ، داود1392/03/27نسیم حقدو هفته نامه1648

73 از 66صفحه 
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      62355083252752238,000,000استانیکهگیلویه و بویراحمد، یاسوجموسوی اصل ، سید ولی1387/12/26نسیم دناهفته نامه1649

1393/06/10نسیم رحمانیفصلنامه1650
موسسه فرهنگی هنری 

آموزشی الرحمن فارس
عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129132032351.5محلیفارس، پاسارگاد

    1004560131042102521109,000,000منطقه ایگیالن، لنگرودبهمنی جاللی ، ابراهیم1382/02/22نسیم شمالهفته نامه1651

عدم نصاب ضریب کیفی                    -6735504281514351استانیخراسان رضوی، خلیل آبادنوری ، محمود1394/05/05نسیم فجر خراساندو هفته نامه1652

عدم نظم در انتشار                    -462535628028351منطقه ایآذربایجان شرقی، تبریزگوزلی ، عارف1382/11/27نسیم قره داغهفته نامه1653

عدم نظم در انتشار                    -835501808351استانیقزوین، قزوینرجبی ، حسن1396/07/24نسیم قزوینهفته نامه1654

عدم نظم در انتشار                    -3335501817351.5محلیآذربایجان شرقی، ملکاننوری ، مهدی1393/10/22نسیم قلمماهنامه1655

عدم نصاب تعداد صفحات                    -9230401296690601سراسریتهران، تهرانناظم زاده هرندی ، حسین1369/02/24نسیم گزارشهفته نامه1656

عدم نظم در انتشار                    -1735501413351استانییزد، یزدابرقوئی ، محمدرضا1381/11/07نسیم یزددو هفته نامه1657

عدم نظم در انتشار                    -253550312012351استانیخوزستان، اهوازمعتمدنیا ، بهمن1385/11/16نشاط خوزستانهفته نامه1658

      67355043232957245,000,000منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهمیرزایی ، غالمرضا1396/04/12نشاط فردادو هفته نامه1659

1395/03/24نشان برترماهنامه1660
موسسه سیمای سروش 

پارسیان
      10021293156914764144,000,000سراسریتهران، تهران

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002535128523351استانیتهران، تهرانخواجه افضلی ، علی1395/12/02نشان های ماندگارفصلنامه1661

عدم نظم در انتشار                    -3335502808351منطقه ایهمدان، همدانمعظمی ، عبدالعلی1383/03/18نشر اندیشهدو هفته نامه1662

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212931440144351سراسریتهران، تهرانرساپور ، سعید1390/07/11نشر رایانهماهنامه1663

چاپ دیجیتال                    -7735501080575601منطقه ایبوشهر، بوشهرالوری ، حسن1378/04/07نصیر بوشهرهفته نامه1664

         5025353180183514,000,000سراسریآذربایجان شرقی، تبریزسلطانی ، ایرج1394/09/30نظم گستر سهنددو هفته نامه1665

تیراژ و نوع چاپ                    -852535117207264.72استانیگلستان، گرگاندستجردی ، اعظم1394/12/24نغمه استرآبادهفته نامه1666

عدم نصاب ضریب کیفی                    -623550832230351منطقه ایبوشهر، عسلویهشعرانی ، عبدالحمید1394/11/26نفت جنوبهفته نامه1667

عدم نظم در انتشار                    -3321291521240591سراسریتهران، تهرانچاقری ، محمد1387/11/07نفت گاز و انرژیماهنامه1668

      10021293228322569190,000,000سراسریتهران، تهرانذبیحی ، سارا1387/09/20نفت و پاالیشماهنامه1669

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100162411803177351سراسریتهران، تهرانهمایون پور ، هرمز1381/04/03نقد و بررسی کتاب تهرانفصلنامه1670

عدم نظم در انتشار                    -1735501808351استانیالبرز، کرجدهقانی محمود آباد ، داوود1390/08/30نقش البرزدو هفته نامه1671

عدم نظم در انتشار                    -543550756155651استانیگیالن، رشتوهابی ، مجتبی1395/07/19نقش گیالنهفته نامه1672

    1003040133600360621205,000,000سراسریتهران، تهرانکیانی ، محمود1382/08/19نقش نوهفته نامه1673

                    -10021293136613063.91سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1394/11/12نقش هفتمماهنامه1674
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

عدم نصاب ضریب کیفی                    -92253512961086351منطقه ایآذربایجان شرقی، تبریزنقیب ، سید محمد مسعود1381/09/18نقیبهفته نامه1675
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1394/03/04نکتههفته نامه1676
موسسه غیرتجاری نکته 

نگاران پارسی
عدم نظم در انتشار                    -38212951602513565.91سراسریتهران، تهران

      100355013108396972.1153,000,000استانیکرمان، کرمانبلوردی ، ذبیح اهلل1376/05/06نگارستانهفته نامه1677

    1002129338297285701116,000,000سراسریتهران، تهرانقنبری ، سحر1394/07/13نگاشتهماهنامه1678

      100253562422258.5217,000,000استانیایالم، ایالمشکربیگی ، سعید1395/02/27نگاه ایالمدو هفته نامه1679

عدم نصاب تعداد صفحات                    -100253513104159053.51سراسریآذربایجان شرقی، تبریزطاهری ، اسماعیل1395/03/10نگاه بیستهفته نامه1680

عدم نظم در انتشار                    -313550420218351استانیقزوین، قزوینمافی ، امیدرضا1392/03/06نگاه قزوینهفته نامه1681

عدم نظم در انتشار                    -1735501414351استانیکرمان، جیرفتسعیدی ، سعید1392/09/18نگاه مادو هفته نامه1682

1376/05/26نگاه مردمهفته نامه1683
موسسه مطبوعاتی پیک 

نامه امروز
      6221298496049665153,000,000سراسریتهران، تهران

کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

چاپ دیجیتال                    -67212921000100662محلیتهران، تهرانصادق زاده ، صداقت1395/07/19نگاه مللماهنامه1684

    100162412645259851170,000,000سراسریتهران، تهرانمیرزایی ، علی1371/03/26نگاه نوفصلنامه1685

تیراژ و نوع چاپ                    -1002535336496268621سراسریتهران، تهرانشفق ، داود1382/11/06نگاه هستیماهنامه1686

عدم نظم در انتشار                    -3330401835351سراسریتهران، تهرانسلیمانی ، لیال1396/08/15نگرش اقتصادیماهنامه1687

دو ماهنامه1688
نگهداری و تعمیرات در 

صنایع معدن، سیمان و فوالد
عدم نصاب ضریب کیفی                    -2002129224064176351سراسریتهران، تهرانحاتمی لنکرانی ، نسرین1390/03/30

دو ماهنامه1689
نگهداری و تعمیرات در 

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
عدم نصاب ضریب کیفی                    -2002129224468176351سراسریتهران، تهرانحاتمی لنکرانی ، نسرین1395/03/24

عدم نصاب ضریب کیفی                    -8535501144638351استانیکرمان، شهربابکمومنی ، علی1390/10/05نگین بابکهفته نامه1690

عدم نظم در انتشار                    -1735501414561.5محلیکرمان، کرمانکریمی زاده ، عباس1396/10/04نگین بمدو هفته نامه1691

عدم نظم در انتشار                    -503550316016351.5محلیهرمزگان، بندرعباسپورباقری ، اشرف1395/04/21نگین بندردو هفته نامه1692

                    -835501422351استانیخراسان رضوی، سبزوارمطلوبی ، سهیال سادات1396/11/30نگین بیهقهفته نامه1693
نسبت - عدم حمایت سه سال 

 درصد40آگهی باالی 

عدم نظم در انتشار                    -233550312211351.5محلیکرمان، جیرفتسلطانی نژاد ، محمد1387/03/20نگین جنوبهفته نامه1694

عدم نظم در انتشار                    -1535502826352استانیلرستان، خرم آبادملکی شاهیوند ، مهنوش1387/12/26نگین زاگرسهفته نامه1695

عدم نظم در انتشار                    -3325351827602محلیخراسان جنوبی، قائنصحرایی ، محمدباقر1394/11/26نگین شرقماهنامه1696

      50253538408468261,000,000منطقه ایآذربایجان غربی، بوکانقدرتی احمد آباد ، حامد1395/09/01نگین کردستاندو هفته نامه1697

عدم نصاب ضریب کیفی                    -673550416412351استانیاردبیل، اردبیلجعفری ، رامین1395/04/21نمای سبالندو هفته نامه1698

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100162411120112351سراسریکرمان، کرماناحمدی تنگانی ، نظر1396/10/04نمایش شناختفصلنامه1699
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1377/04/01.نمایشماهنامه1700
انجمن هنر های نمایشی 

ایران
عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212933720372351سراسریتهران، تهران

عدم نصاب تعداد صفحات                    -100212913242874.81سراسریتهران، تهرانفرمانی ، شهرام1380/10/10نمایشگاهفصلنامه1701

عدم نظم در انتشار                    -4635506721854351سراسریخراسان جنوبی، بیرجندزاهدی پور ، ابوالفضل1378/12/23نو اندیشهفته نامه1702

عدم نظم در انتشار                    -332535181758.21.5محلیاردبیل، پارس آبادبهراد خلیفه لو ، فرصت1382/05/20نوای ارسماهنامه1703

عدم نظم در انتشار                    -543550752448522منطقه ایکرمانشاه، سرپل ذهاببسطامی ، شهسوار1383/06/05نوای وقتهفته نامه1704

عدم نظم در انتشار                    -331624184381651سراسریتهران، تهرانشبیری ، شیوا1383/03/18نوآورماهنامه1705

چاپ دیجیتال                    -6221298192818468.41سراسریتهران، تهرانآقاجانی ، مهدی1394/06/23نوتاشهفته نامه1706

عدم نظم در انتشار                    -463550628127542استانیچهارمحال و بختیاری، بروجنفیاضی ، سید مرتضی1396/10/04نورسته بامهفته نامه1707

عدم نصاب تعداد صفحات                    -10035501396118560.11سراسریاصفهان، اصفهانمحققیان ، مجید1393/11/13نوسانهفته نامه1708

1393/08/26نوشتافصلنامه1709
واحدی پور تبریزی ، 

غالمحسین
      10021291124012475183,000,000سراسریتهران، تهران

      10021293156914760.1151,000,000سراسریتهران، تهرانبامدادیان ، محمدرضا1390/01/22نوعروسماهنامه1710

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002535324024351سراسریتهران، تهرانساعدی داریان ، امیر1395/03/24نوگراماهنامه1711

عدم نصاب ضریب کیفی                    -672129248147351سراسریتهران، تهرانباالیی ، طاهره1393/05/13نون نقدماهنامه1712

      83355051121010357178,000,000منطقه ایخراسان رضوی، تربت حیدریهساالر مقدم ، محمدرضا1382/11/27نوید خراساندو هفته نامه1713

عدم نصاب ضریب کیفی                    -833550520515351منطقه ایاردبیل، اردبیلبخشی زاد ، رسول1385/08/01نوید سحردو هفته نامه1714

عدم نظم در انتشار                    -46355062422255.22استانیلرستان، خرم آبادرحیمی نسب ، رضا1390/02/19نوید لرستانهفته نامه1715

عدم نصاب ضریب کیفی                    -672129268266351.5محلیکرمان، نجف شهرنجف آبادی پور ، محمدرضا1394/08/04نویدشهرماهنامه1716

1378/09/29نوین پزشکیهفته نامه1717
موسسه فرهنگی ابن 

سینای بزرگ
عدم نظم در انتشار                    -4621296324145180351سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -5030403481632641سراسریتهران، تهرانصفری گیری ، آمنه1383/06/05نوین دارودو هفته نامه1718

      50212931561014659140,000,000سراسریکرمانشاه، کرمانشاهآقاحسینی ، محبوبه1396/01/21نهاد مردمیدو هفته نامه1719

عدم نصاب ضریب کیفی                    -92253512961779351استانیآذربایجان شرقی، تبریزایریلوزادیان ، سعید1394/10/28نهال امیدهفته نامه1720

    1003550132124117157.61132,000,000منطقه ایفارس، نی ریزشعبانپور ، غالمرضا1393/05/13نی ریزان فارسهفته نامه1721

      67212922081918972179,000,000سراسریتهران، تهرانایمانی ، شهرام1385/08/22نی نیماهنامه1722

      100212931603512561.1144,000,000سراسریالبرز، کرجفرجام ترخونی ، علیرضا1394/08/25نیازمندیهای ساختمانماهنامه1723

      100212932521523772199,000,000سراسریتهران، تهرانحیدری ، محمد1390/04/06نیک و نوماهنامه1724

عدم نصاب تعداد صفحات                    -100212911621455.21سراسریتهران، تهرانرستمی ، نشمیل1394/06/16نیکان امروزدو ماهنامه1725
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1380/07/30نیکیماهنامه1726
انجمن خیریه حمایت از 

بیماران کبدی ایران
عدم نظم در انتشار                    -332129152349351سراسریتهران، تهران

عدم نظم در انتشار                    -3335501413351منطقه ایگیالن، رشتظهر ریحانی ، طاهره1394/06/16نیلگونماهنامه1727

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129190486351سراسریتهران، تهرانموسسه نقش اطلس امروز1396/04/12واچاردو ماهنامه1728

عدم نظم در انتشار                    -1735501414351استانیکرمان، کرمانپور حاجی زاده دارابی ، اروند1395/01/16واخون کرماندو هفته نامه1729

      62355083403454124,000,000منطقه ایگیالن، رشتمحمدپور ، مجید1381/09/18واکنشهفته نامه1730

عدم نصاب ضریب کیفی                    -6725352808351سراسریتهران، تهرانخسروی ، سمیه1394/09/09والدینماهنامه1731

عدم نصاب ضریب کیفی                    -672129232032351سراسریتهران، تهرانجمالی فرد ، اصغر1384/04/06والفجرماهنامه1732

      69253597296362126,000,000منطقه ایاصفهان، اصفهانوالی پور ، زهره1384/05/10والیهفته نامه1733

عدم نظم در انتشار                    -1735562826351استانیاردبیل، اردبیلاکبری ، یوسف1381/02/02وحدت اردبیلهفته نامه1734

      33212913203270.5113,000,000سراسریتهران، تهرانمحرابی ، حسن1396/06/13وحیدماهنامه1735

عدم نصاب ضریب کیفی                    -10035501413351استانییزد، یزدسبحان زاده ، کاظم1394/10/14ورزش دارالعبادهفصلنامه1736

عدم نصاب تعداد صفحات                    -1003550312111552استانیلرستان، خرم آبادداودی نژاد ، محمود1393/10/15ورزش و اقتصاد لرستانماهنامه1737

عدم نصاب تعداد صفحات                    -672129224124551سراسریتهران، تهرانسالکی نیا ، یعقوب1394/03/25ورزش و زن ایرانیماهنامه1738

عدم نظم در انتشار                    -3335501413581سراسریاردبیل، اردبیلکرامت ، کمال1394/11/05ورزش و فتوتماهنامه1739

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129637618358351سراسریتهران، تهرانسیدقراء ، امیرحسین1380/11/29وطندو هفته نامه1740

عدم نظم در انتشار                    -17355025315258.51استانیکرمان، عنبرآبادمحمدی ، فاطمه1394/11/05وطن ماهفته نامه1741

عدم نظم در انتشار                    -1525352808351استانیمرکزی، اراکآقاکریم علمدار ، ایمان1388/12/10وفاق ملیهفته نامه1742

         3835505201203519,000,000استانیآذربایجان شرقی، تبریزبهزاد ، رحیم1396/04/26وقایع آذربایجانهفته نامه1743

عدم نظم در انتشار                    -1530402817351سراسریتهران، تهراننصراله زاده برزی ، سارا1394/12/24وقت اضافههفته نامه1744

      6716242184218270147,000,000سراسریتهران، تهرانستار ، معصومه1391/07/10وکیلماهنامه1745

      6721292124012463145,000,000سراسریتهران، تهراناحمدی ، سمیه سادات1395/12/16وکیل  باشی ماهنامه1746

عدم نصاب ضریب کیفی                    -10035501404351استانیاردبیل، اردبیلجلیلی کیا ، مهرداد1396/04/26والیت اردبیلدو ماهنامه1747

نوپا                    -1001624170070351منطقه ایآذربایجان غربی، خویحسن نژاد ، حبیب1396/07/24وورغوندو ماهنامه1748

عدم نصاب ضریب کیفی                    -2002129240832351سراسریتهران، تهرانشوقی لیسار ، فرزانه1396/10/04ویرا گسترفصلنامه1749

      1003550137266661.6254,000,000استانیلرستان، خرم آبادعلی نژاد ، جواد1394/03/25ویرنامههفته نامه1750

1391/12/21ویژهفصلنامه1751
موسسه فرهنگی هنری 

ویژه پردازان سبز
عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129164361351استانیتهران، تهران

عدم نصاب ضریب کیفی                    -6724252481137352استانیکرمانشاه، کرمانشاهمرادی بلشتی ، عبداهلل1396/07/10ویلکانماهنامه1752

1394/09/30ویهاندو هفته نامه1753
حبیب اله نتاج عمرانی ، 

علی
عدم نصاب ضریب کیفی                    -833550520120351استانیمازندران، آمل
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1370/10/16هاتفهفته نامه1754
ضیابری سیدین ، سید 

حسین
      69355097207253151,000,000محلیگیالن، رشت

عدم نظم در انتشار                    -33212913603667.42استانیسیستان و بلوچستان، زاهدانسنچولی پردل ، محسن1394/06/23هاتف جوانماهنامه1755

عدم نصاب ضریب کیفی                    -623550864064351منطقه ایمازندران، ساریسیفی ، فاطمه1395/05/04هارش خبرهفته نامه1756

عدم نصاب ضریب کیفی                    -673550216115352استانیکردستان، سقزاولیائی ، فریبرز1395/04/21هاواری کوردستانماهنامه1757

عدم نظم در انتشار                    -332129216115351استانیمازندران، آملنصیری آملی ، روزبه1394/08/25هراز امروزدو هفته نامه1758

1383/08/25هزاره سومهفته نامه1759
موسسه فرهنگی مطبوعاتی 

هزاره سوم پارس پژواک
عدم نظم در انتشار                    -382129510010351سراسریتهران، تهران

      773550108047660.2161,000,000استانیاصفهان، اصفهانسلیمیان ریزی ، محمود1386/05/22هشت بهشتهفته نامه1760

1395/05/04هفت الستهفته نامه1761
تهرانی صوفی ، زینت 

السادات
عدم نظم در انتشار                    -253550324024351سراسریتهران، ری

      83355052071355.51.514,000,000محلیخراسان رضوی، سبزوارمحمدی دارینی ، جواد1395/10/06هفت قلمدو هفته نامه1762

1383/10/28هفت نگاههفته نامه1763
موسسه مطبوعاتی پیک 

نامه امروز
    62212984800480651131,000,000سراسریتهران، تهران

      773550105264757135,000,000استانیکرمان، کرمانحسنی سعدی ، محمد1390/10/05هفتوادهفته نامه1764

      69355093653157.2124,000,000منطقه ایچهارمحال و بختیاری، بروجنکریمی بروجنی ، شجاع1381/11/21هم اندیشانهفته نامه1765

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129131040104351سراسریتهران، تهرانتقوی فرد ، محمدرضا1395/05/18هم قلمهفته نامه1766

      853550115294355.6264,000,000استانیلرستان، خرم آبادسعادت راد ، فاطمه1395/02/27همای سعادتهفته نامه1767

عدم نظم در انتشار                    -383550520020351استانیگیالن، رشتعلیپور نیاول ، علی1387/05/23همای گیالنهفته نامه1768

عدم نصاب تعداد صفحات                    -10030403362017531سراسریتهران، تهراننادری دباغ ، علیرضا1393/06/10همایش پزشکانماهنامه1769

عدم نظم در انتشار                    -3325352808351سراسریخوزستان، اهوازحاتمی کاکش ، فرزین1394/03/11همبستگی خوزستاندو هفته نامه1770

عدم نظم در انتشار                    -383550540337351استانیهمدان، همدانملکیان ، مجید1396/07/24همدان نامههفته نامه1771

عدم نظم در انتشار                    -15355021201256.41منطقه ایمازندران، محمودآبادمرادی ، ابوذر1394/07/06همدلی شمالهفته نامه1772

عدم نظم در انتشار                    -313550424321351منطقه ایهمدان، همدانربانی مهر ، اسداله1393/06/10همدلی همدانهفته نامه1773

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129160654351سراسریخراسان رضوی، مشهدحجت ، زهرا1393/06/10همدمفصلنامه1774

عدم نظم در انتشار                    -463550644143351استانیگیالن، رشتشکوهی راد ، محمد کاظم1396/04/12همراه شماهفته نامه1775

عدم نصاب ضریب کیفی                    -672535216016351استانیتهران، شهریاردویران ، علی1394/11/05همراه مردمماهنامه1776

      1002129136522762562.3163,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1382/07/28همراهانهفته نامه1777
کاهش به دلیل تعداد مجوز 

باالی صاحب امتیاز

عدم نصاب تعداد صفحات                    -623040844144641سراسریگلستان، گرگانکاظمی ، تاج محمد1380/06/19همزیستیهفته نامه1778
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عدم نظم در انتشار                    -462129664163351سراسریتهران، تهرانیونسی ، افسانه1376/07/21همسرهفته نامه1779

1388/02/23هموالیتیهفته نامه1780
شجاعی کیاسری ، سید 

رمضان
عدم نظم در انتشار                    -830401808351منطقه ایمازندران، ساری

      10021293168915974175,000,000سراسریتهران، تهراننزهتی تصوری ، شاهین1381/09/25همه با همماهنامه1781

عدم نصاب ضریب کیفی                    -10021291602535351سراسریتهران، تهرانچهره ا ی لنگرودی ، سهیل1390/06/28هنر بسته بندیدو ماهنامه1782

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100212932040204351سراسریتهران، تهرانرضاپور ، نرگس1394/11/12هنر ترکیبیماهنامه1783

عدم نظم در انتشار                    -332129136234351سراسریتهران، تهراناسماعیل نژاد ، صفورا1394/06/30هنر در سایهماهنامه1784

      10021296168616271159,000,000سراسریتهران، تهرانکالنی ، رضا1385/01/21هنر زماندو هفته نامه1785

1393/09/10هنر ساختماندو هفته نامه1786
هاشمی نظری فرد ، الهام 

السادات
      100212964082937968.7161,000,000سراسریتهران، تهران

عدم نصاب ضریب کیفی                    -100142111263123351سراسریتهران، تهرانستایشگر ، سید مهدی1377/04/01هنر موسیقیدو ماهنامه1787

      10016243266026678174,000,000سراسریتهران، تهرانعلم الهدی ، امیرحسین1396/04/26هنر و تجربهماهنامه1788

1390/03/09هنر و تمدن شرقفصلنامه1789
پژوهشکده هنر، معماری و 

شهرسازی نظر
چاپ دیجیتال                    -100212911180118721سراسریتهران، تهران

    1002129656835533651161,000,000سراسریتهران، تهرانربیعی ، مختار1395/08/03هنرسازان روزدو هفته نامه1790

1394/05/12هنرسازان گیلماهنامه1791
اسمعیل زاده رودسری ، 

سلمان
عدم نصاب ضریب کیفی                    -1003550324321351استانیگیالن، رشت

         33355018083515,000,000سراسریمازندران، ساریحائری ، سید محمدحسین1395/11/04هویت ایرانیماهنامه1792

1381/11/21هی جارهفته نامه1793
اکبری احمد محمودی ، 

حمیرا
      54355075684870145,000,000استانیاصفهان، اصفهان

عدم نصاب ضریب کیفی                    -1002129132032351سراسریگلستان، گرگانرجائی ، رحمت اله1396/04/12هیرکانفصلنامه1794

عدم نصاب تعداد صفحات                    -692535968167601سراسریگلستان، گرگانقوجق ، یوسف1376/07/14یاپراقهفته نامه1795

عدم نظم در انتشار                    -463550648544351سراسریتهران، شهریارخزایی ، سمیه1391/06/13یاران امروزهفته نامه1796

1385/08/22یاران امینماهنامه1797
موسسه فرهنگی هنری 

یاران امین جوان
عدم نظم در انتشار                    -332129184084351سراسریقم، قم

عدم نظم در انتشار                    -23355031211151.51استانیالبرز، کرجکریمائی ، مهدی1395/07/05یاران خورشیدهفته نامه1798

عدم نظم در انتشار                    -3335561413581.5محلیاردبیل، مشگین شهرعسکرزاده ، صغرا1394/12/24یازماهنامه1799

         10035503143116019,000,000استانیاردبیل، اردبیلعباسی ، بهزاد1395/12/16یاشارهفته نامه1800

1379/11/03یاقوتماهنامه1801
موسسه فرهنگی هنری 

ادب روز ایساتیس
                    -1002129316812156651سراسریتهران، تهران

عدم اعالم مشخصات اعالم 

وصول
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عدم نظم در انتشار                    -463550650212961.32محلیخراسان جنوبی، فردوساکبری ، حسین1393/06/10یاقوت کویر فردوسهفته نامه1802

عدم نصاب ضریب کیفی                    -85355011441331351سراسرییزد، یزدکاظمینی ، محمد هادی1380/11/01یزد امروزهفته نامه1803

      100212917637370130,000,000استانییزد، یزددهقان ، الهه1388/01/24یزد و یزدی هادو ماهنامه1804

      10021293204819664.5174,000,000سراسریتهران، تهرانحاجات نیا ، بهمن1386/08/14یک پنجره بارانماهنامه1805

      85355011176617067176,000,000منطقه ایکرمان، کرمانمیرحسینی ، بهادر1394/10/28یک صفحههفته نامه1806

عدم نصاب ضریب کیفی                    -67212921000100351منطقه ایفارس، شیرازراستی زاده ، عنایت اله1386/06/26یکان نوماهنامه1807

      853550118858451.5257,000,000منطقه ایکردستان، سنندجاخالقی ، شهال1395/11/04ئاریزهفته نامه1808

عدم نصاب ضریب کیفی                    -673550420218352منطقه ایکردستان، سنندجحسینی ، سید بهاءالدین1395/12/02ئاالدو هفته نامه1809

      10035501310059564.7282,000,000منطقه ایکردستان، سنندجسماواتی ، محمد فرید1395/07/05ئاواتهفته نامه1810

عدم نصاب ضریب کیفی                    -673550420218352استانیایالم، ایالممامی ، ملک1393/12/04ئیسفادو هفته نامه1811
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