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کاهش تعدد مجوز212921641315167100169,000,000سراسریتهران، تهرانحیدری، محمد1383/08/25روز زندگی 7ماهنامه168003

فصلنامه276743
Advances  in 

Pharmacognosy and 

Phytomedicine

کاهش تعدد مجوز21291148014866.4100145,000,000سراسریمازندران، ساریحسینی، سید موسی1394/11/05

فصلنامه323206
Global J ournal Of Animal 

Scientific Research
21291174017465.7100184,000,000سراسریمازندران، ساریحسینی، سید موسی1392/03/27

242531080108701001104,000,000سراسریتهران، تهرانعلی بخشی، فاطمهLadder1383/07/27ماهنامه468077

456012192019261.61201372,000,000سراسریتهران، تهرانفیض آبادی، سمیراOPTION1396/07/24هفته نامه580225

212916106170.2100113,000,000سراسریتهران، تهرانحق روستا، طاهرهResearch in Marine Sciences1395/02/06فصلنامه677503

212928808865200181,000,000سراسریتهران، تهرانعلی بخشی، فاطمهTeenager1381/08/20دو ماهنامه768102

فصلنامه875759
The J ournal of Agriculture 

and Natural Resources  

Sciences

21291176017665.4100177,000,000سراسریمازندران، ساریحسینی، سید موسی1394/06/30

فصلنامه977847
The J ournal of Applied 

Sciences  Research
21291176017666.7100185,000,000سراسریمازندران، ساریحسینی، سید موسی1395/03/24

3550129698756.6120293,000,000منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهسلطانی، حشمت اله1393/03/26ابرازهفته نامه1073236

355097236960.4902146,000,000منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهترکمن، محمد حسین1376/01/25ابوذرهفته نامه1168321

3550118848456120172,000,000منطقه ایبوشهر، برازجانصابری، اکبر1378/04/14اتحاد جنوبهفته نامه1217249

355034814757.1100259,000,000استانیکرمانشاه، کرمانشاهامامیان، سیدمحمدجعفر1394/09/30اتفاق کرمانشاهماهنامه1376440

2129990027873521001191,000,000سراسریتهران، تهرانخزانی، شادی1378/07/26اتفاق نوهفته نامه1416887

1624232626706717,000,000سراسریخراسان رضوی، مشهدپاکباز خسروشاهی، علی1391/04/12اتل و متلماهنامه1568330

کاهش به دلیل نسبت آگهی30402180829870.167176,000,000سراسریتهران، تهرانعابدی، محمدرضا1381/05/05اخبار آزمایشگاهیماهنامه1668337

2129210228746067126,000,000سراسریتهران، تهرانشادی مهر، افشین1387/11/14اخبار صنعت چرم و کفشماهنامه1719642

پذیرش ضریب کیفی212932596819101001125,000,000سراسریتهران، تهرانخلیلی، اتابک1384/12/22اخبار فلزاتماهنامه1818322

21293192019263.1100167,000,000سراسریتهران، تهرانقاسمی، فریبا1394/11/26ارتباط پویاماهنامه1976966

21291048068412581101180,000,000سراسریتهران، تهرانحیدری، محمد1382/03/19اردیبهشتهفته نامه2017298

2535756124464120228,000,000استانیگلستان، گرگاندارائی قادیکالئی، اسداله1384/11/24استرآبادهفته نامه2168420

212919829675.6100142,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه نقش اطلس امروز1381/11/07اشراقدو ماهنامه2268431

35509724686090152,000,000منطقه ایگیالن، رشتاسحاقی، سیدعبدالباقی1383/06/05اصالحهفته نامه2368438

35501016033128701001240,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت نیکان رسانه بازار سرمایه1385/01/21اطالعات بورسهفته نامه2418387

3550121926186531201285,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت حیدر بازرگان1384/11/24اعتبارهفته نامه2517446

212932412350100110,000,000سراسریتهران، تهرانگندم کاری، حسین1393/12/11اعتبار شهرماهنامه2674309

کاهش تعدد مجوز21292152414863100116,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه مطالعات آینده نگر پارسیان1387/11/07اعالم و اطفاء حریقماهنامه2719882

355097217160902179,000,000استانیآذربایجان غربی، ارومیهعلیزاده شورگلی، هادی1394/12/24افتخار آذربایجانهفته نامه2877166

35501172567541101101,000,000استانییزد، بافقتشکری بافقی، محمد حسین1378/07/05افق کویرهفته نامه2968473

3550108037758.2100298,000,000منطقه ایایالم، ایالممیرزایی، غالمرضا1378/11/11افق نوهفته نامه3017122

355089619569.1801205,000,000سراسریتهران، تهرانرودگر، مهدی1394/12/24اقتصاد جوانهفته نامه3177204

21293276926770.41001117,000,000سراسریتهران، تهرانخدائی، علیرضا1382/12/22اقتصاد دیجیتالماهنامه3271004

355044804869.480148,000,000سراسریتهران، تهرانناصریان، آریو1394/06/09اقتصاد زمانهدو هفته نامه3375451

21293288115173691001151,000,000سراسریتهران، تهرانجمشیدی الریجانی، محمد رضا1385/12/21اقتصاد سبزماهنامه3418678
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355097217250.190263,000,000منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهدشتی، محسن1394/08/04اقتصاد غربهفته نامه3576061

2535129669052110275,000,000استانیگلستان، گرگانجرجانی، موسی1383/06/05اقتصاد گلستانهفته نامه3668488

35508644606380245,000,000استانیآذربایجان غربی، ارومیهایمانپور یوردشاهی، رضا1395/03/10اقتصاد مشارکتیهفته نامه3777795

212931241311156.5100149,000,000سراسریتهران، تهرانخلج امیرحسینی، آناهیتا1385/11/23اقتصاد و بیمهماهنامه3868492

کاهش تعدد مجوز456012192319062.61201129,000,000سراسریتهران، ریموسسه دانش فرهنگ مینو1384/04/06اقتصاد و درآمدهفته نامه3971992

25358563535080123,000,000استانیخوزستان، اهوازموسوی نسب، سید شاهرخ1394/12/24اقتصاد و رسانههفته نامه4077174

355013208020854130191,000,000سراسریآذربایجان شرقی، تبریزموسسه غیر تجاری اقتصاد و مردم آریایی1382/02/22اقتصاد و مردمهفته نامه4168495

21293144014464100163,000,000استانیتهران، تهرانعباسی راد، فاطمه1396/07/24اکباتان امروزماهنامه4280071

212918708775100119,000,000سراسریتهران، تهرانمؤسسه پیرانو بین الملل1394/09/09اکسیر نوآوریفصلنامه4376292

30409108510456100189,000,000استانیتهران، تهرانهادزاد، بابک1370/05/21البرزهفته نامه4416173

355097246855.990283,000,000استانیگلستان، گرگانتقی پور، اسماعیل1390/10/26.التیامهفته نامه4522693

2535118858352110263,000,000استانیگلستان، گرگانکبیر، غالمرضا1390/10/26.الهامهفته نامه4621969

35501080180611002150,000,000استانیآذربایجان غربی، ارومیهاسالمی، عبدالصمد1370/07/08امانتهفته نامه4716177

3550372072581001136,000,000سراسریآذربایجان شرقی، تبریزرضائی، بهرام1396/01/21امید پویاماهنامه4879210

3550111760176521101155,000,000استانیهرمزگان، بندرعباسشرکت تعاونی روزنامه و چاپخانه صبح ساحل1396/07/24امید ساحل هرمزگانهفته نامه4980019

35501080377601002140,000,000استانیکرمانشاه، کرمانشاهدشتی ورمزانی، حجت اله1390/06/14امید کرمانشاههفته نامه5068554

304091443141681001428,000,000سراسریتهران، تهرانپورقاسمی نجف آبادی، سیاوش1374/06/27امیدجوانهفته نامه5168555

21291482465667120,000,000سراسریآذربایجان شرقی، تبریزحامد ایمان، علی1394/03/18انجمنماهنامه5275059

212923604131980671697,000,000سراسریتهران، تهرانصمدی راد، برات اله1390/06/28اندیشه پویاماهنامه5368574

کاهش تعدد مجوز212922005614460100116,000,000سراسریتهران، تهرانشکیبی، خشایار1396/08/15انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمدماهنامه5480268

355013124811756130173,000,000منطقه ایگلستان، گرگانتوکلی، عبدالغفور1396/11/30انسجام ملیهفته نامه5581353

162432000200801001221,000,000سراسریتهران، تهرانمحمدی حسینی نژاد، سید حسین1387/04/17انشاء و نویسندگیماهنامه5617807

212931760176641001100,000,000سراسریتهران، تهرانمدنی، سیده پریوش1394/09/30ایستگاه مهرماهنامه5776427

212995162848859901213,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت هفت صبح ماندگار1395/05/18ایستگاه هفتهفته نامه5878151

21293156914762100132,000,000سراسریتهران، تهراندیبادین، شیوا1382/09/17ایماماهنامه5968636

253537214586460129,000,000سراسریاصفهان، اصفهانشکری ساز، میثم1396/11/30این هفتهدو هفته نامه6081282

2129660018582561001127,000,000سراسریتهران، تهرانسعیدی پور، حسین1394/10/14آپاراتهفته نامه6176553

304058008077.590155,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه فرهنگی و هنری آهنگ آتیه1393/11/06آتیه نوهفته نامه6273891

2129110039760100134,000,000سراسریتهران، تهرانرضائی، مهدی1392/11/07آخر هفتهماهنامه6320529

35501188187601102131,000,000استانیآذربایجان غربی، ارومیهربانی، محمد رضا1394/11/12آذربایجان بیدارهفته نامه6476914

21293240323744.91001.5187,000,000محلیتهران، وردآوردمحمدی مقانک، لیال1384/05/24آذینماهنامه6568151

2129314401445767163,000,000سراسریتهران، تهرانحجازی فر، افسانه1381/05/05آراد جوانماهنامه6616823

162433003426668100188,000,000سراسریتهران، تهراناسماعیل تبار، مهدی1391/07/24آرامش برترماهنامه6721704

212964808472541201103,000,000سراسریتهران، تهرانحق شناس گرگانی، علی1394/11/12آرشامدو هفته نامه6876896

21291048030450631001157,000,000سراسریتهران، تهرانانیسی طهرانی، نادر1380/09/05آزادههفته نامه6917164

212918428272671136,000,000سراسریتهران، تهرانعابد، ندا1377/04/01آزماماهنامه7016862

21293240623454100298,000,000استانیگلستان، گرگانامینیان، هدایت اله1385/02/25آژینهماهنامه7118012

3550132080208591302157,000,000منطقه ایلرستان، خرم آبادآزادبخت، رضا1392/05/14آسارههفته نامه7223656

35507562546190161,000,000استانیخوزستان، اهوازایزدی، محمدرضا1385/11/16آستانه پارسهفته نامه7318862
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35509108510362901130,000,000سراسریتهران، تهرانقربانپور، رامین1382/08/19آسمان دوستیهفته نامه7417283

212933009291641001102,000,000سراسریتهران، تهرانسعیدی پور، سپیده1396/07/24آشپز ایرانیماهنامه7580202

2129322835193801001338,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سالمت1384/05/10آشپزباشیماهنامه7668188

21293172916363.5100171,000,000سراسریتهران، تهرانپوزش، بهاره1396/10/18آشپزخانهماهنامه7780907

21296288028860.11201101,000,000سراسریتهران، تهرانموسوی شریف، سیدعمار1394/08/25آشپزخانه سنتیدو هفته نامه7876210

212921363610061.9671175,000,000سراسریتهران، تهرانشجاعی مهر، هرمز1387/08/22آشپزی خانواده سبزماهنامه7920024

35505480485850130,000,000منطقه ایمازندران، ساریشیرزادکبریا، حسن1392/03/27آفاقهفته نامه8023214

25356444415860120,000,000استانیکرمان، کرمانپگاه، فرشاد1395/03/10آفاق ورزشیهفته نامه8177784

456021611560.260129,000,000استانیخراسان رضوی، مشهدعلوی، سیدمهدی1394/08/25آفتاب صبح نیشابوردو هفته نامه8276247

35508642625480170,000,000استانیقم، قمبابامیری سید، سید علی1396/08/29آفتاب قمهفته نامه8380452

2535118868257.7110265,000,000استانیگلستان، گرگانکالنتری، روح اله1394/07/06آفتاب گلستانهفته نامه8475827

212964805475551201104,000,000سراسریتهران، تهراننژاد فصیحی، فتنه1383/12/19آفریندو هفته نامه8568213

21293204320161.2100170,000,000سراسریتهران، تهرانشیرعلی زاده قزلجه، حاتم1394/08/25آلبوم ورزشماهنامه8676215

142119409464100110,000,000سراسریآذربایجان شرقی، تبریزحامد ایمان، علی1396/04/12آلوارسفصلنامه8779503

2129125760576551201126,000,000سراسریتهران، تهراندقاق، فاطمه1396/10/04آموزش آشپزیهفته نامه8880683

1624251640476802001197,000,000سراسریتهران، تهرانتنهایی شبستری، آرش1394/08/18آنگاهفصلنامه8976118

3550132080208641301131,000,000سراسریآذربایجان شرقی، تبریزطوالبی، ساناز1396/05/23آوازههفته نامه9079721

212933203250.560220,000,000استانیآذربایجان غربی، ماکوقاسمی، حمید1395/04/21آوای آزاددو هفته نامه9177973

3550118848460110173,000,000استانیبوشهر، بوشهرآب آذر، حمید1380/12/06آوای بهارستانهفته نامه9268252

35508602595680164,000,000منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهکرمی، علی1396/10/04آوای پراوهفته نامه9380739

21293236023644.5100152,000,000سراسریتهران، تهرانحسابی، فرخ1395/06/08آوای جدولماهنامه9478370

25353240246060118,000,000استانیتهران، ریفغانی، مرتضی1394/10/14آوای ریدو هفته نامه9576539

212964806474551201166,000,000سراسریتهران، تهرانحق شناس گرگانی، علی1391/07/24آوای زندگیدو هفته نامه9668264

35507112211063.11402193,000,000استانیآذربایجان غربی، ارومیهنصیری مستان آباد، ساقی1394/11/26آوای صبحدو هفته نامه9776953

کاهش به دلیل نسبت آگهی3550580443662.7100151,000,000منطقه ایخراسان رضوی، کاشمراحمدی، زهره1378/09/29آوای کاشمردو هفته نامه9817362

35509721725990290,000,000استانیکرمانشاه، کرمانشاهزاهدی، عبدالمحمد1375/05/01آوای کرمانشاههفته نامه9916631

35501184579561101116,000,000استانیمازندران، آملعزیزکمالی، عبدالرضا1396/04/12آوای کمالهفته نامه10079493

212917076371.1100117,000,000استانیگیالن، رشتدادرس راسته کناری، حسن1396/06/13آوای گیالنفصلنامه10179822

355064854360602107,000,000استانیآذربایجان غربی، ارومیهمنصرف، رضا1378/09/29آوای ماکوهفته نامه10217181

3550108037757100177,000,000منطقه ایمازندران، چالوسحسینی، سیده فریبا1396/11/30آوای وصلهفته نامه10381393

212931089996260143,000,000سراسریتهران، تهرانبگلری، مهدی1376/10/01آهنگ زندگیدو هفته نامه10416854

35505363335550283,000,000استانیگلستان، گرگانکالگر، علیرضا1397/02/03آیندگان گلستانهفته نامه10581713

2129986825843551001206,000,000سراسریتهران، تهرانرئیسی، علی1383/06/05آینده برترهفته نامه10668290

212935882586751001256,000,000سراسریتهران، تهراناتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران1393/06/10آینده نگرماهنامه10773234

212910100030970551001212,000,000سراسریتهران، تهرانرضائی، جلیل1368/05/09آینههفته نامه10816156

2535111769167621101105,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه رسانه ای ریحان نفیس1394/11/26بارزهفته نامه10976998

304012288028861.31201124,000,000سراسریتهران، تهرانبهستانی، علی1391/02/04بازار برترهفته نامه11068654

21293268925960100191,000,000سراسریتهران، تهرانعیالنی، هنگامه1396/10/04بازار بزرگ ایرانیانماهنامه11180850

212932525247631001108,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه غیر تجاری عمران توسعه افق فرتاک1396/07/10بازار تاسیساتماهنامه11279887
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212932443241651001105,000,000سراسریتهران، تهرانعباسی تفرشی، علی1396/12/14بازار تاسیسات و تهویه مطبوعماهنامه11381587

21296288028852.3120163,000,000سراسریتهران، تهرانقاسمی، فریبا1394/02/07بازار خودرودو هفته نامه11474689

21293192019258100184,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه صباح فیروزکوه1382/06/31بازتابماهنامه11568666

کاهش تعدد مجوز21292152614658100116,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه مطالعات آینده نگر پارسیان1390/03/30بازی و اسباب بازیماهنامه11621552

21293700070072.81001168,000,000سراسریتهران، تهرانپژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر1381/05/05باغ نظرماهنامه11717468

1624110019965100133,000,000سراسریسمنان، شاهرودریاحی، غالمحسین1390/03/23بامداد شاهرودفصلنامه11820563

355086485657.280146,000,000منطقه ایگلستان، گرگانولی پور، غالمرضا1396/02/11بامداد گلستانهفته نامه11979351

35501180278591102215,000,000استانیلرستان، خرم آبادچنگایی، عزت اله1376/02/01بامداد لرستانهفته نامه12016840

21293300929153801102,000,000سراسریتهران، تهرانفیاض، مریم1394/03/04بانو شمیمدو هفته نامه12174916

21296288028858.4120163,000,000سراسریتهران، تهرانقاسمی، زهرا1395/11/04بانوی شهردو هفته نامه12278977

21293240423653.1100183,000,000استانیتهران، تهرانمحمدی ثابت، نسرین1390/04/06بانوی نمونهماهنامه12368701

212939109184.71001191,000,000سراسریتهران، تهراناطیابی، نسرین1390/08/30بچه ها بشریماهنامه12421424

21293196019661.11001129,000,000سراسریتهران، تهرانرساپور، سعید1391/04/12بچه های خوبماهنامه12518451

کاهش به دلیل عدم رعایت ترتیب انتشار1624214802414568520012,408,000,000سراسریتهران، تهرانجعفر دهباشی، علی اکبر1377/04/01بخارادو ماهنامه12617166

کاهش به دلیل نسبت آگهی2535111057547067130,000,000سراسریخراسان رضوی، مشهدسید ابراهیمی، سید مصطفی1385/01/21برآوردماهنامه12768718

21293192019257.6100142,000,000سراسریتهران، تهرانقاسمی، زینب1393/02/22بردیاماهنامه12868721

کاهش به دلیل نسبت آگهی2129216070906267162,000,000سراسریتهران، تهرانجمشیدی الریجانی، محمد رضا1359/02/09برزگرماهنامه12968725

کاهش تعدد مجوز21292148614264.3100135,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه مطالعات آینده نگر پارسیان1385/12/21برق و روشناییماهنامه13018509

162411801179701001232,000,000سراسریتهران، تهرانمعتضدی، اقبال1393/07/07برگ هنرفصلنامه13173210

کاهش به دلیل نسبت آگهی212922961721247067139,000,000سراسریتهران، تهرانعلیزاده منیر، تبسم1378/02/20بسپارماهنامه13268742

212931110111801001194,000,000سراسریتهران، تهراناطیابی، نسرین1382/05/20بشریماهنامه13368751

21294640644690114,000,000سراسریتهران، تهرانبهاری اردشیری، عباسعلی1364/09/11بشیرهفته نامه13468752

2129218451797567178,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت بورس اوراق بهادار تهران1375/05/01بورسماهنامه13568814

3040348103870100133,000,000سراسریتهران، تهرانمغانی، محبوبه1380/12/13بورس امروزماهنامه13668676

2129211271057067146,000,000سراسریتهران، تهرانشهبازی، نعمت اهلل1384/12/08بورس و بانکماهنامه13768816

21292252025256.52002176,000,000منطقه ایآذربایجان غربی، بوکانرضائی، اسعد1396/10/18به فرانباردو ماهنامه13880935

35505401396360149,000,000استانیبوشهر، دشتستانمحمدزاده فرد، نرگس1393/11/06به فکر شهرهفته نامه13973914

212962883285651201150,000,000سراسریتهران، تهرانقاسمی، فریبا1396/09/20بهار جوانیدو هفته نامه14080573

355064824654.1602116,000,000استانیکرمانشاه، کرمانشاهکبودی، فردین1394/01/31بهار کرمانشاههفته نامه14174533

162412440244751001135,000,000سراسریتهران، تهرانفخاری، عبدالحسین1394/10/28بهائی شناسیفصلنامه14276617

25358168016863.7801106,000,000سراسریتهران، تهرانصالح، الناز1394/11/12بهترین فرصت سرمایه گذاریهفته نامه14376852

کاهش به دلیل نسبت آگهی2129211644726067127,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه فرارسانه جامع صنعت نماآسیا1394/06/23بهداشت، ایمنی، انرژیماهنامه14475628

21294268026847100194,000,000سراسریتهران، تهراناحمدی، سیده سودابه1395/06/08بهونهماهنامه14578377

کاهش تعدد مجوز21293200020044100152,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت الهام گستر امروز1387/06/13بی بیماهنامه14619465

کاهش به دلیل نسبت آگهی16241124412073100183,000,000سراسریگلستان، گرگانمقصودلو، مائده1396/04/12بی محابافصلنامه14779583

30408960965280183,000,000سراسریتهران، تهرانعبداللهیان بلوچی، افشین1392/11/07بیستهفته نامه14821081

355097217157.1902107,000,000منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهمعتمدیان، فریدون1376/06/31.بیستونهفته نامه14916617

کاهش تعدد مجوز21293240623454100126,000,000سراسریتهران، تهرانتوکلی اژیه، سیامک1383/03/18پارساماهنامه15017394

456068808862.21201171,000,000سراسریتهران، تهرانمحمدیوسفی، محمدرضا1391/11/30پارسیاندو هفته نامه15122989
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212933009291621001191,000,000سراسریتهران، تهرانفالح، معصومه1396/10/04پاورقیماهنامه15280656

21292200619460.3100168,000,000سراسریتهران، تهرانچقائی، مهدی1394/03/18پدیدهماهنامه15375075

3550111766170601101214,000,000منطقه ایاصفهان، کاشاندریس، حامد1396/07/24پردیسان نوینهفته نامه15480161

212932044200701001306,000,000سراسریتهران، تهرانمحمد علی نژاد، عطااهلل1381/09/25پرورش اندامماهنامه15568996

355097246855.690283,000,000استانیگلستان، گرگانحسینی، سیدمحمدمهدی1386/04/25پژواک سخنهفته نامه15619389

35509604565890163,000,000منطقه ایمازندران، ساریدهقان، بختیار1383/12/12پژواک شمالهفته نامه15769017

212917807861100127,000,000سراسریالبرز، کرجفتحی، مهرداد1396/12/14پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادیفصلنامه15881521

212917207272100131,000,000سراسریالبرز، کرجفتحی، میالد1395/07/05پژوهش در هنر و علوم انسانیدو ماهنامه15978433

16242338033867.2671186,000,000سراسریالبرز، کرجکریمی، سحر1393/11/13پژوهش مللماهنامه16073954

16241158015873100122,000,000سراسریقم، قماشرافی، مرتضی1396/07/24پژوهش نامه تاریخ، سیاست و رسانهفصلنامه16180171

16241162016270100167,000,000سراسریتهران، تهرانمردانی نوکنده، محمد حسین1394/07/06پژوهش نامه معارف حسینیفصلنامه16275858

16241238023882100133,000,000سراسریتهران، تهرانانجمن علوم سیاسی ایران1383/02/07پژوهشنامه علوم سیاسیفصلنامه16369044

21293268826056100157,000,000سراسریتهران، تهرانظفراردالن، نیلوفر1380/06/19پشت صحنهماهنامه16416898

212953403031065.11001210,000,000سراسریتهران، تهرانربانی، محمدمهدی1376/07/21پنجره خالقیتدو هفته نامه16569093

4560101400140701301375,000,000سراسریتهران، تهرانمحمدیوسفی، محمدرضا1396/09/20پول و اعتبارهفته نامه16680514

355011164116365.41002144,000,000منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهزارعی، مهدی1392/11/07پویان غربهفته نامه16719670

355096826761.6902100,000,000استانیکرمانشاه، کرمانشاهدشتی ورمزانی، منیر1395/07/05پویندگان غربهفته نامه16878429

2535864135256.280149,000,000استانیتهران، تهرانموسسه پیام البرز جاوید1382/09/10پیام البرزهفته نامه16917306

کاهش تعدد مجوز21293240523553100126,000,000سراسریتهران، تهرانحق شناس گرگانی، علی1385/01/21پیام آراماهنامه17069124

21294128012870.5100128,000,000سراسریتهران، تهرانعباسی راد، محمد1396/07/24پیام آرماندو هفته نامه17180086

21293108210657.4100156,000,000سراسریتهران، تهرانجهان پناه، مریم1381/10/16پیام آورماهنامه17269136

21292280127972671122,000,000سراسریکرمان، کرمانامیرتیموری، آنیتا1396/04/12پیام آوران معدن و فوالدماهنامه17379542

3550122162214611202355,000,000منطقه ایآذربایجان غربی، بوکانقدرتی احمد آباد، حامد1390/02/26پیام بهارانهفته نامه17422046

3550111764172651101173,000,000سراسریاصفهان، اصفهاندریس، هادی1394/11/12پیام تجارتهفته نامه17576910

21293168216651100151,000,000منطقه ایتهران، تهرانکمیلی زاده، بهمن1382/01/18پیام جزیرهماهنامه17669205

کاهش تعدد مجوز21293240623454100141,000,000سراسریتهران، تهرانتوکلی اژیه، سیامک1393/03/26پیام دلماهنامه17773283

212932403237621001104,000,000سراسریتهران، تهرانرحیمی، بیژن1382/11/06پیام روزماهنامه17869234

253597207250.190154,000,000استانیاصفهان، مبارکهبهرامی، قهرمان1380/05/08پیام مبارکههفته نامه17969317

21293356035660.21001233,000,000سراسریتهران، تهرانمیرزایی باغینی، فریما1393/06/31پیام وکیلماهنامه18073287

21291174829719581101176,000,000سراسریتهران، تهرانرضایی، احمدعلی1376/07/14پیام هامونهفته نامه18116636

کاهش تعدد مجوز21293240223855100158,000,000سراسریتهران، تهرانحق شناس گرگانی، علی1393/06/10پیامکماهنامه18273288

212955000500701001656,000,000سراسریتهران، تهراناحمدی بزچلوئی، نوشین1383/03/18پیشخواندو هفته نامه18369359

253564834652.760121,000,000استانیبوشهر، بوشهرمعتمد، رضا1377/02/28پیغامهفته نامه18469366

کاهش تعدد مجوز21296300030050100152,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت الهام گستر امروز1391/02/04پیک تهراندو هفته نامه18571615

212962881827055.8120194,000,000سراسریتهران، تهرانشیرزاد، محمود1382/10/01پیک خوارزمیدو هفته نامه18669400

212922775322480671411,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه پویندگان راز ستاره شمال1385/11/23پیوستماهنامه18717609

21292566506567128,000,000سراسریتهران، تهرانکالنی، رضا1395/01/23تاریخ  نگارماهنامه18877408

212922006194621001153,000,000سراسریتهران، تهرانخزانی، شادی1394/07/06تاریخ و گردشگریماهنامه18975867
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کاهش به دلیل نسبت آگهی3040368452465.8100126,000,000سراسریتهران، تهرانسبک روح، علی حسن1394/06/16تاسیسات برق ساختمانماهنامه19075511

کاهش تعدد مجوز21292152614666100116,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه مطالعات آینده نگر پارسیان1387/04/17تاسیسات بهداشتیماهنامه19119400

ماهنامه19280698
تاسیسات و تجهیزات نفت ، گاز، 

پتروشیمی
کاهش تعدد مجوز212933028821460100133,000,000سراسریتهران، تهرانشکیبی، خشایار1396/10/04

212943131629754671130,000,000سراسریتهران، تهرانروحی، بهزاد1382/10/01تالشماهنامه19369485

35502160165367120,000,000سراسریآذربایجان شرقی، تبریزاسبلی، پری ناز1394/11/12تبریز بیدارماهنامه19476918

212939639366.2100141,000,000منطقه ایهرمزگان، بندرعباسرکن الدینی قلعه دژ، فاطمه1393/09/10تجارت جنوبماهنامه19573590

355010152514764.4901129,000,000منطقه ایکرمان، کرمانامیرتیموری، آنیتا1394/06/16تجارت شرقیهفته نامه19675502

کاهش به دلیل نسبت آگهی2129347421525966.2100168,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت تجارت طالیی نیک روش1385/10/04تجارت طالییماهنامه19717616

3550108017952.6100299,000,000استانیکرمانشاه، کرمانشاهسیمینه، مجتبی1395/09/01تجارت غربهفته نامه19878768

212988004475683.58011,487,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت دنیای اقتصاد تابان1390/10/12تجارت فرداهفته نامه19969504

21292200619453100168,000,000سراسریتهران، تهرانفیاض، مریم1384/12/08تجارت و تبلیغاتماهنامه20017805

کاهش تعدد مجوز21292152514764.3100116,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه مطالعات آینده نگر پارسیان1385/09/27تجهیزات ساختمانماهنامه20117816

کاهش تعدد مجوز21293426042660100278,000,000استانیآذربایجان غربی، تکابقدرتی احمد آباد، حامد1390/02/26تخت سلیمانماهنامه20220444

35509108410466901105,000,000سراسریتهران، تهراندیانی، امیر1394/06/16تدبیر تازههفته نامه20375588

2129106400640651001560,000,000سراسریتهران، تهراننوربخش، محیا1382/04/30تدبیر و زندگیهفته نامه20469539

کاهش به دلیل نسبت آگهی21293508246262741001172,000,000سراسریتهران، تهرانترابران اندیشه فردا1378/07/05ترابرانماهنامه20517217

16241116211469100125,000,000سراسریگلستان، گنبد کاووسصوفی راد، عبدالقهار1396/10/04ترکمن نامهفصلنامه20680832

25359726665090257,000,000استانیگلستان، گرگانجهانگیری، حسین1386/04/25ترنم سبزهفته نامه20718890

35508643615580162,000,000منطقه ایمازندران، نوشهرنوری کجوریان، علیرضا1394/08/25ترنم شمالهفته نامه20876191

35502808566715,000,000سراسریاردبیل، اردبیلشاددل، یعقوب1394/08/04تریبون آزادماهنامه20976002

3550111760176621101221,000,000سراسریآذربایجان شرقی، تبریزدمندانی، سولماز1395/05/18تریبون خبرهفته نامه21078131

212931844414068.1100161,000,000سراسریتهران، تهرانافراه، عباس1376/05/06تشخیص آزمایشگاهیماهنامه21169561

2129210099167.9200156,000,000سراسریتهران، تهرانمحمودی، رزی1385/06/13تغذیه دام ، طیور و آبزیاندو ماهنامه21218431

21292136161207367179,000,000سراسریتهران، تهرانمؤسسه تغذیه و سالمت مهیار1381/08/20تغذیه و سالمتیماهنامه21369583

21292152614666.8100175,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه مطالعات آینده نگر پارسیان1384/04/06تفکر معماریماهنامه21469587

355039609661.8100272,000,000محلیآذربایجان غربی، تکابمشرفی نبی کندی، نظام1393/11/20تکابماهنامه21574070

2129213661305767128,000,000سراسریتهران، تهرانبرنجی کلخوران، پریوش1393/06/31تلنگرماهنامه21673377

212921280128631001101,000,000سراسریتهران، تهرانمحبوبی، ملیحه1394/08/18تندرستانماهنامه21776178

1624110039763100127,000,000سراسریتهران، تهرانرشیدخانی، مریم1394/09/09توسعه سبزفصلنامه21876345

212922023716573.3100179,000,000سراسریتهران، تهرانخدائی، علیرضا1387/08/22توسعه معادنماهنامه21919622

35508963935480159,000,000سراسریتهران، تهرانپاکدل، مهرنوش1382/03/05تولیدهفته نامه22017211

2129616861627260157,000,000سراسریتهران، تهرانکالنی، بابک1385/06/13تولیدگران کارآفرینهفته نامه22118454

21293244324164.71001116,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت تهویه و تاسیسات امروز1383/12/19تهویه تاسیساتماهنامه22217429

21292152314965100133,000,000سراسریتهران، تهراندهقان، محمدحسین1382/12/22تهویه وتبریدماهنامه22369635

212937817742.5100124,000,000استانیگیالن، ماسالصفوی میرمحله، سید شهرام1382/03/19تیجرهماهنامه22469681

کاهش تعدد مجوز21296288028860120171,000,000سراسریتهران، تهرانفیض آبادی، سمیرا1381/11/07تیراژهدو هفته نامه22569683

21292120711373.867125,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه همراهان جاده های سبز1382/08/05جاده های سبزماهنامه22669698

212944001238862100168,000,000سراسریتهران، تهرانرضائی، جلیل1384/04/06جام برترهفته نامه22769702
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2129215221504667133,000,000سراسریتهران، تهراناردهالی، سیدحامد1393/10/22جام عکسماهنامه22873789

21291034019321601001140,000,000سراسریتهران، تهرانصالح، الناز1396/12/14جام فوتبالهفته نامه22981564

162435880588631001324,000,000سراسریتهران، تهرانبنی جمالی، حسن1371/09/17جدولماهنامه23069727

21293144014461.4100150,000,000سراسریتهران، تهرانبهستانی، علی1392/11/14جدول چکادماهنامه23120565

2129125760576601101126,000,000سراسریتهران، تهرانموسوی شریف، سیدعمار1392/12/19جدول خردورزهفته نامه23219557

21296288028860.2120163,000,000سراسریتهران، تهرانزنجانی، شهناز1394/09/30جدول شانسدو هفته نامه23376489

212910100030970531001212,000,000سراسریتهران، تهرانسعیدی پور، رضا1382/09/03جدول متفاوتهفته نامه23417347

2129653218514621201180,000,000سراسریتهران، تهرانعابدی شمس آبادی، محمود1395/11/04جدولستان ایراندو هفته نامه23578966

کاهش تعدد مجوز2129740004004810014,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت الهام گستر امروز1383/12/24جزیره طالییدو هفته نامه23670406

21294272027255.780136,000,000سراسریتهران، تهرانسیدعباسی، محسن1370/12/26جستجودو هفته نامه23769751

21293144014468.2100176,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه سیمای سروش پارسیان1382/06/31جشنوارهماهنامه23817356

355064824660.160164,000,000استانیخوزستان، اهوازکریمی حاتمی، جمیله1385/08/22جنوبیهاهفته نامه23969778

21292136812860671101,000,000سراسریتهران، تهرانحاجات نیا، بهمن1390/05/03جهان امروزماهنامه24021676

21293144014460.5100150,000,000سراسریتهران، تهراننامور صدیق، هادی1382/02/22جهان جوانماهنامه24117241

2129216061546667167,000,000سراسریتهران، تهرانابراهیمی ساعتی، نسرین1380/11/15جهان گسترماهنامه24269806

21292112810466.467153,000,000سراسریتهران، تهرانشهبازی، نعمت اهلل1391/07/24جهان معدنماهنامه24320018

212921048966367163,000,000سراسریتهران، تهرانمقدسی، مهسا1383/06/05جهان هنرماهنامه24469812

212932563821868.1100148,000,000سراسریتهران، تهرانرضائی مؤید، محبوبه1387/11/07چاپ و تبلیغاتماهنامه24519834

212916846455100136,000,000سراسریتهران، تهرانرحمانی فرزین، غزاله1396/08/29چاشنیماهنامه24680371

16241212121178100170,000,000سراسریتهران، تهرانرحمانیان، محمدصادق1396/11/30چامهدو ماهنامه24781388

21291048049431571101188,000,000سراسریتهران، تهرانافتخاری گلی، زهرا1382/02/08چراغهفته نامه24817265

304012256025664.11201110,000,000سراسریتهران، تهرانضیغمی، کرار1394/05/19چشم انداز بازارهفته نامه24975346

355011176017658.51102133,000,000منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهمعظمی گودرزی، علی1394/10/28چکاد زاگرسهفته نامه25076688

212993882036875901563,000,000سراسریتهران، تهرانعموزاد خلیلی، فریدون1380/06/26چلچراغهفته نامه25169873

212952761526155.250157,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه پرتو فرهنگ زمانه1378/10/13چیستانهفته نامه25269889

2129330278224561001108,000,000سراسریتهران، تهرانشکیبی، خشایار1391/07/10چیلر و برج خنک کنماهنامه25318258

355018176070111,000,000منطقه ایمازندران، ساریاحمدپور ملکشاه، سودابه1395/01/23حامی شمالهفته نامه25477363

21292152514770100164,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه مطالعات آینده نگر پارسیان1386/11/08حرارت و برودتماهنامه25518940

253556006053100138,000,000سراسریتهران، تهرانمحمودی، نجف1393/07/28حرف آخردو هفته نامه25673640

242523988390802001252,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه غیر تجاری حرفه هنرمند زمان نو1378/09/01هنرمند: حرفه فصلنامه25769906

3040122720272571201234,000,000سراسریتهران، تهرانقاسمی، زهرا1396/11/16حریم مهربانیهفته نامه25881053

پذیرش ضریب کیفی1624180108010501318,000,000سراسریتهران، تهرانوندنوروز، جواد1390/03/09حقوق مللماهنامه25969938

پذیرش ضریب کیفی1624170007000501278,000,000سراسریتهران، تهرانوندنوروز، جواد1396/10/04حقوق و فقهماهنامه26080676

2129103602533560.21001146,000,000منطقه ایتهران، تهراننوروزی، سجاد1387/11/14حقیقت روزهفته نامه26120781

25359108310575901132,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه اطالع رسانی و مطبوعاتی ترابر یار نوید1392/11/14حمل و نقلهفته نامه26223503

2129534012328661001645,000,000سراسریتهران، تهرانفردوس، حسین1370/04/24خانوادهدو هفته نامه26372101

212912576057662.91201201,000,000سراسریتهران، تهرانزنجانی، شهناز1390/08/30خانواده ایرانیهفته نامه26422382

35504321325480263,000,000منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهصادق پور، جمال1394/12/24خانواده زاگرسدو هفته نامه26577198

212943044625861.6801677,000,000سراسریتهران، تهرانشجاعی مهر، هرمز1377/11/26خانواده سبزدو هفته نامه26617038
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21293126012665100128,000,000سراسریتهران، تهرانتابان، رامین1391/03/01خانه تاسیساتماهنامه26722518

21293268626254100192,000,000سراسریتهران، تهرانسعیدی پور، سعید1393/11/20خانه جدولماهنامه26874066

212997201870255901246,000,000سراسریتهران، تهرانتوکلی اژیه، سیامک1384/02/05خانه خورشیدهفته نامه26917375

کاهش تعدد مجوز21293144014467.4100153,000,000سراسریتهران، تهرانمحمدیوسفی، محمدرضا1382/12/22خانه رویاییماهنامه27017519

2129321610206651001126,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه خیریه مریم پورزند وکیل1384/04/06خانه و زندگیماهنامه27169980

21293324032466100171,000,000منطقه ایتهران، تهرانشرقی دره جک، حسین1383/02/21خدا آفرینماهنامه27217352

253554033855100119,000,000منطقه ایگیالن، الهیجانمعشوری، افشین1394/09/30خردورزدو هفته نامه27376459

355054004055100134,000,000استانیگیالن، رشترنجکش کیسمی، یونس1384/04/27خط آخردو هفته نامه27417589

304037246856100185,000,000سراسریتهران، تهرانکریمی، محمد1393/06/31خط پایانماهنامه27573296

212913653154.667111,000,000سراسریتهران، تهرانسامانی، صدیقه1394/08/18خط سالمتماهنامه27676133

355613104110350.3130158,000,000منطقه ایاصفهان، اصفهانقدیری جاجائی، روح اله1396/02/18خواجوهفته نامه27779363

212929688863.167138,000,000سراسریتهران، تهرانمردانی، مریم1376/05/20خودروی ایده آلماهنامه27816606

212955000500681001547,000,000سراسریتهران، تهراناحمدی بزچلوئی، نوشین1394/02/14خورشید امروزدو هفته نامه27974735

کاهش به دلیل نسبت آگهی35506602238551201.561,000,000محلیخراسان رضوی، بردسکننوری، رضا1387/07/17خورشید خراساندو هفته نامه28018307

212938027855100134,000,000سراسریتهران، تهرانموثق، لیال1397/02/03خورشید زندگیماهنامه28181764

2129320471977180186,000,000سراسریتهران، تهرانعابدی، مسعود1395/12/16خوش خوراکدو هفته نامه28279109

کاهش تعدد مجوز2129310001004710013,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت الهام گستر امروز1387/04/31خونه به خونهماهنامه28319444

355054053553.150144,000,000منطقه ایخراسان رضوی، نیشابورعمرانی، عبداله1382/08/19خیام نامههفته نامه28417307

35501080176357.31101142,000,000استانیاصفهان، فریدننوروزی دارانی، لیال1394/07/13داالنکوههفته نامه28575935

212932045215276.11001100,000,000سراسریتهران، تهرانگلباف، ابوالقاسم1378/08/24دام و کشت و صنعتماهنامه28670293

21293160016068.1100198,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه دنیای هنر پردیس1385/01/21دامپزشکی و بهداشتماهنامه28770298

212974201740360701264,000,000سراسریتهران، تهرانمدرس صادقی، سید سعید1371/03/26دامدارهفته نامه28816247

212917637365100122,000,000سراسریتهران، تهرانجمشیدی، سیدرضا1396/10/04دانستنی اقتصادفصلنامه28980695

3040101440144731001161,000,000سراسریتهران، تهرانمددی طایمه، احمد1384/09/14دانش نفتهفته نامه29070320

21292136313370671204,000,000سراسریتهران، تهرانموحدی نایینی، سید عبدالحمید1380/11/29دانش یوگاماهنامه29170328

212932404236541001103,000,000سراسریتهران، تهرانحق شناس گرگانی، علی1392/11/14در انتظار فرداماهنامه29223680

کاهش به دلیل نسبت آگهی2129222411610870200131,000,000سراسریتهران، تهرانسراجیان، حسین1395/12/16در و پنجره و نمادو ماهنامه29379114

212936362635641001277,000,000سراسریکرمان، کرمانصفا، عباس1396/10/04درد و درمانماهنامه29480848

3550118848455110173,000,000استانیبوشهر، بوشهرشفیعی، نصراله1381/02/02دریای جنوبهفته نامه29517317

21292681675667115,000,000سراسریتهران، تهرانآقایی کاکرودی، سید مهدی1393/12/04دستاورد صنعتماهنامه29674271

212964081639260.11201206,000,000سراسریتهران، تهرانخوانساری، علیرضا1394/09/30دستپختدو هفته نامه29776473

212932041119365100184,000,000سراسریتهران، تهرانغداوتی، شهرام1393/06/10دستپخت ایرانیماهنامه29873474

21293192019265.81001109,000,000سراسریتهران، تهرانمعصوم بیگی، محمدرضا1391/11/30دلتاماهنامه29920189

2535108057560100138,000,000استانیهرمزگان، بندرعباس(سهامی خاص)شرکت صدف رایانه خلیج فارس 1396/12/14دلفینهفته نامه30081471

212916010506467122,000,000سراسریتهران، تهرانکوهستانی، شعبانعلی1392/03/06دندانپزشکماهنامه30170391

21293300929155.7100164,000,000سراسریتهران، تهرانصدرائی، سالله1382/02/22دنیادو هفته نامه30270395

کاهش به دلیل نسبت آگهی35501296375953120144,000,000منطقه ایگیالن، رشتخوش سیرت شالدهی، حسین1395/08/03دنیای اطالعات برترهفته نامه30378648

21293300929153601102,000,000سراسریتهران، تهراندهبندی، وهاب1380/06/05دنیای امروزدو هفته نامه30416975

212932406234531001133,000,000سراسریتهران، تهرانرزوقی بستک، فاطمه نساء1385/02/25دنیای آرزوهاماهنامه30570397
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2129322811217651001142,000,000سراسریتهران، تهراننعمتی، اصغر1389/05/11دنیای بازنشستهماهنامه30620278

2129240040606719,000,000سراسریتهران، تهرانعبدالمحمدی، فاطمه1396/12/14دنیای بچه هاماهنامه30781563

253533001428672.11001216,000,000سراسریتهران، تهرانغفاری مرندی، علی1386/06/12دنیای پردازشماهنامه30818911

2129322829199801001435,000,000سراسریتهران، تهراننعمتی، اصغر1380/11/15دنیای تغذیهماهنامه30970412

3550972568561001110,000,000منطقه ایکرمان، کرمانامیرمحمدی، سعید1395/01/16دنیای توسعههفته نامه31077258

212932724023266.8100181,000,000سراسریتهران، تهراننظری، قباد1382/12/22دنیای چاپماهنامه31170415

21293240024057.8100152,000,000سراسریتهران، تهرانقاسمی، زهرا1394/09/30دنیای خوشبختیماهنامه31276391

21292200020058.5100144,000,000استانیتهران، تهرانخلیفه، عبدالرسول1394/11/12دنیای رستورانماهنامه31376930

2129322820208801001364,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سالمت1382/09/17دنیای زنانماهنامه31470424

2535329232260751001163,000,000سراسریتهران، تهرانفغانی، مرتضی1393/11/13دنیای سرمایه گذاریماهنامه31573944

2129322820208781001273,000,000سراسریتهران، تهراننعمتی، اصغر1384/03/30دنیای سالمتماهنامه31670426

21293252724578100164,000,000سراسریتهران، تهرانآبا- شرکت توسعه ورزشهای آبی ایرانیان 1382/12/22ورزشهای آبی- دنیای شنا ماهنامه31770430

212964080408501201143,000,000سراسریتهران، تهرانحسابی، فرخ1394/05/12دنیای شیرین جدولدو هفته نامه31875307

21293204020456100145,000,000سراسریتهران، تهراناردهالی، سیدحامد1395/06/08دنیای فوتسالماهنامه31978380

21292146813869.167172,000,000سراسریتهران، تهراناروج زاده کندوانی، محمود1378/08/17دنیای کامپیوتر و ارتباطاتماهنامه32070437

کاهش به دلیل نسبت آگهی2535330815815071.7100185,000,000سراسریتهران، تهرانمسعودی دشتی، مهدی1387/09/20دنیای کشاورزیماهنامه32119725

کاهش به دلیل نسبت آگهی2535222810612272.1200186,000,000سراسریتهران، تهرانمسعودی دشتی، مهدی1380/06/19دنیای کشت و صنعتدو ماهنامه32270438

212921662114561.767163,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک1394/06/30دنیای الستیک و تایرماهنامه32375699

کاهش تعدد مجوز212932884424464100137,000,000سراسریالبرز، کرجفرجام ترخونی، علیرضا1396/10/04دنیای نفت و قیرماهنامه32480783

کاهش تعدد مجوز2129319201925710014,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت الهام گستر امروز1387/08/22دنیای نوشیدنی هاماهنامه32519658

کاهش تعدد مجوز2129215261466510012,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه مطالعات آینده نگر پارسیان1385/01/21دود و حریقماهنامه32671248

21293240623455100182,000,000سراسریتهران، تهرانموثق، حسین1394/05/12دوستانهماهنامه32775295

کاهش تعدد مجوز355076806860140243,000,000منطقه ایآذربایجان غربی، بوکانقدرتی احمد آباد، حامد1396/10/18ده نگی والتدو هفته نامه32880930

2129320812196711001154,000,000سراسریتهران، تهرانکیوان فرد، علیرضا1393/04/09دهکده مهرماهنامه32973330

3550132080208601302523,000,000منطقه ایکهگیلویه و بویراحمد، یاسوجکریمیان، وحید1393/11/13دیار زاگرسهفته نامه33073940

253586055551801.573,000,000محلیاصفهان، نجف آبادطالب نجف آبادی، سمیه1395/02/06دیباگرانهفته نامه33177451

2129214428116662001101,000,000سراسریتهران، تهرانمحمودیان، معصومه1394/02/07دید برتردو ماهنامه33274686

21293144014462100131,000,000سراسریتهران، تهرانرضوی، فریدون1395/02/27دیدبان توسعهماهنامه33377690

355032402472100124,000,000سراسریتهران، تهرانصدیقیان، محمد عرفان1393/10/08دیدگاه هنرماهنامه33473689

212939619552100121,000,000سراسریتهران، تهرانمسگران، علی اکبر1380/10/17دیروز، امروز، فرداماهنامه33570477

162414840484801001200,000,000سراسریگیالن، آستانه اشرفیهبازرگانی تازه آباد، مهدی1394/08/04دیلماندو ماهنامه33676003

212937227065100115,000,000سراسریتهران، تهرانآقاجانی، مهدی1396/11/16دیموند سپیدماهنامه33781098

کاهش تعدد مجوز456023203261.6100143,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه سیمای سروش پارسیان1395/06/08دیوارماهنامه33878367

2129212801286267145,000,000سراسریتهران، تهرانمفتخری مظاهری، علیرضا1394/06/16راز شقایقماهنامه33975583

16241234023485100132,000,000استانیتهران، تهراننیک فام، یوسف1396/04/26رازانفصلنامه34079615

355097207255902181,000,000استانیکرمانشاه، کرمانشاهسهیلی، فرزاد1390/06/14رازآورهفته نامه34122088

212933620362561002253,000,000منطقه ایآذربایجان غربی، بوکانقدرتی احمدآباد، احمد1396/11/16رامانماهنامه34281242

کاهش تعدد مجوز35502204020456200190,000,000سراسریآذربایجان غربی، تکابقدرتی احمد آباد، حامد1396/09/20رامان سخندو ماهنامه34380577

355010801070601001.5145,000,000محلیخوزستان، رامهرمزبهوندیوسفی، محمد علی1394/05/05رامهرمز نامههفته نامه34475212
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کاهش به دلیل عدم رعایت ترتیب انتشار3550111760176582201111,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه پیام اندیشه ماندگار1394/05/12راوی اقتصادیدو هفته نامه34575275

35508104010455.4802209,000,000استانیچهارمحال و بختیاری، شهرکردمصیبی دهکردی، پریسا1395/06/08راوی قلمهفته نامه34678332

کاهش تعدد مجوز2129220061945767159,000,000سراسریتهران، تهرانسعیدی پور، رضا1391/12/14راه پویاماهنامه34770506

304061442143581201123,000,000سراسریتهران، تهراننامور صدیق، هادی1396/11/30راه شادکامیدو هفته نامه34881359

2535108067456100156,000,000استانیاصفهان، شهرضاحیدرپور شهرضایی، عوض1388/03/13راه شهیدان شهرضاهفته نامه34920840

355010160016063100170,000,000سراسریآذربایجان شرقی، تبریزمهرابی، اسالم1385/11/23راه فرداهفته نامه35070515

21293234423063.21001211,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه غیر تجاری عمران توسعه افق فرتاک1380/11/01راه و ساختمانماهنامه35170526

21293108610263.4100122,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه غیر تجاری راهنمای اندیشه هدفمند1395/02/06راهنمای سرمایه گذاریماهنامه35277504

2129319212180751001157,000,000سراسریتهران، تهرانبانوئیان، هادی1395/01/16راهنمای گردشگریماهنامه35377280

2129224452192701001126,000,000سراسریتهران، تهرانذوالفقاری، ابوالفضل1368/04/12رایانهماهنامه35416276

212932041518965100166,000,000سراسریتهران، تهرانرحیمی، راضیه1396/05/23رایحه زندگیماهنامه35579718

21293144014454100163,000,000سراسریتهران، تهرانرضوی، فریدون1396/07/24رایزن بازرگانیماهنامه35680217

35507561565470142,000,000استانیگیالن، رشترضویان، سید مرتضی1389/05/11رخداد گیالنهفته نامه35721168

304091681315568.51001334,000,000سراسریتهران، تهرانکریمی، محمد1376/04/23رخصت پهلوانهفته نامه35816912

21293204320162100162,000,000سراسریآذربایجان غربی، شاهین دژمحمدزاده، علی اکبر1393/05/20رفتار و سالمتماهنامه35973389

253510120269463.3100194,000,000منطقه ایکرمان، رفسنجانریاحی، محمد1373/12/22رفسنجانهفته نامه36016571

21293108710162100122,000,000سراسریتهران، تهراناحمدی، حسین1391/06/27رمز زندگیماهنامه36118410

212944001238860.81001136,000,000سراسریتهران، تهرانحبیب اله، اعظم1383/06/05رموز ارقامدو هفته نامه36270589

3550106816854100176,000,000استانیخوزستان، اهوازعبدالعزیزی، حسین1395/09/01رنگین کمان اقوامهفته نامه36378751

212939609653100121,000,000سراسریتهران، تهرانقزوینیان، احمد1396/10/04روزنه روشنماهنامه36480710

2129647225447651201977,000,000سراسریتهران، تهرانفتح  اهلل زاده خویی، علی1372/07/19روزهای زندگیدو هفته نامه36570659

21292128161126667149,000,000سراسریتهران، تهرانمیراسکندری، کاملیا1385/12/21روش های نوین آبیاریماهنامه36618872

2535118848452110153,000,000استانیتهران، تهرانیارمحمدی، مسعود1395/04/21رویداد نوینهفته نامه36778007

212992522722552.490149,000,000سراسریتهران، تهرانسینجلی، وحید1381/12/05رویداد هفتههفته نامه36870681

355064424361602107,000,000منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهبهرامی، محمد امین1395/05/04رویش غربهفته نامه36978111

پذیرش ضریب کیفی1421224015225067195,000,000سراسریخراسان رضوی، مشهدآسمان دره، یاسر1394/05/05ره آورد مدیریتماهنامه37075225

253567227056120144,000,000سراسریتهران، تهرانفغانی، مرتضی1396/07/10ریحان شهردو هفته نامه37179979

21292300030065.2100166,000,000استانیفارس، شیرازخلیفه، عبدالرسول1395/03/24زائر عتباتماهنامه37277803

304011176017671.71101121,000,000سراسریتهران، تهرانمفتخری مظاهری، علیرضا1396/04/12زراعت و دامداری مدرنهفته نامه37379521

253511881178521101.5102,000,000محلیاصفهان، لنجانسلیمیان ریزی، محسن1394/08/04زرین مهرهفته نامه37475996

162411643161761001129,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت، شهال1392/09/18زنان امروزفصلنامه37570735

212913022870100110,000,000سراسریتهران، تهرانزندیه، مریم1393/06/10زندگی امروزدو ماهنامه37673363

21292200619455200198,000,000سراسریتهران، تهرانسعیدی پور، سعید1395/03/24زندگی زیبادو ماهنامه37777812

21293240623455100182,000,000سراسریتهران، تهرانموثق، حسین1395/06/08زندگی عاشقانهماهنامه37878359

2129103603033057.11001101,000,000استانیتهران، تهرانبهابخش سیاهکل محله، محمدرضا1384/04/06زندگی منهفته نامه37970748

212912624062462.61201218,000,000سراسریتهران، تهرانفیض آبادی، سمیرا1384/05/17زندگی موفقهفته نامه38070749

212922002317767671101,000,000سراسریتهران، تهراناسماعیل تبار، مهدی1385/06/27زیبایی سالمماهنامه38118567

2129110039756100142,000,000سراسریتهران، تهرانپوزش، بهاره1394/08/18زیست و زندگیماهنامه38276162

21293164915550.21001108,000,000سراسریتهران، تهراناحیایی، فریبرز1383/12/12ساحل و سرگرمیماهنامه38370780
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212932324228611001100,000,000استانیتهران، تهرانشرکت تهویه و تاسیسات امروز1384/11/03ساختمان و تجهیزات روزماهنامه38470786

212932406234551001123,000,000سراسریتهران، تهرانموثق، حسین1396/05/23ساغر دوستیماهنامه38579715

355097256863.390281,000,000استانیگلستان، گنبد کاووسکوچکی، صفرقلی1394/10/14سایرانهفته نامه38676564

21293124312156100137,000,000منطقه ایآذربایجان غربی، شاهین دژمحمدزاده، علی اکبر1394/06/16سایین قاالماهنامه38775499

212912576057661.61201201,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1395/07/05سبک خانوادههفته نامه38878453

ماهنامه38919308
سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر 

فارسی
162437790779771001107,000,000سراسریتهران، تهرانمجد، امید1387/03/06

21291096828940571001206,000,000سراسریتهران، تهرانسعیدی پور، حسین1378/05/04سپاسهفته نامه39070842

3550119229057.71102171,000,000استانیآذربایجان غربی، ارومیهسلطانی، زهرا1395/05/04سپهر آذربایجانهفته نامه39178066

212962880288631201139,000,000سراسریتهران، تهراننامورصدیق، محسن1396/07/24سپهر زندگیدو هفته نامه39280028

162424221241078671170,000,000سراسریتهران، تهرانگلزاری، محمود1385/04/12سپیده دانائیماهنامه39370853

212932409231601001101,000,000سراسریتهران، تهرانشفیعی، هایده1393/06/31ستاره های امروزماهنامه39473292

21293240623453100182,000,000سراسریتهران، تهرانحائری مهریزی، علی اکبر1383/02/07ستایشماهنامه39570865

212931646158781001207,000,000سراسریتهران، تهراننزهتی تصوری، شاهین1387/04/31سخت افزارماهنامه39619475

2535101601015067.5110176,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه مطبوعاتی سایه سرافراز عشق1390/05/24سرافرازانهفته نامه39720536

کاهش به دلیل نسبت آگهی25351116566078100128,000,000سراسریتهران، تهرانخدابخش، محمد حسین1387/04/17سرامیک و ساختمانفصلنامه39819406

304046436161110142,000,000سراسریتهران، تهرانوثوقی سرچشمه، رضا1385/06/27سرزمین انرژیهفته نامه39970896

2129310899968100143,000,000سراسریتهران، تهرانانیسی طهرانی، رضا1396/11/16سرمایه آیندهماهنامه40081095

کاهش تعدد مجوز21293240623453100141,000,000سراسریتهران، تهرانتوکلی اژیه، سیامک1385/11/23سرمایه سبزماهنامه40117603

21292328432471.9671567,000,000سراسریکرمان، کرمانایزدپناه راوری، بتول1393/12/04سرمشقماهنامه40274284

25355403386050124,000,000استانیکرمان، رفسنجانمهدی خانی، علی1389/10/20سرمه بیداریهفته نامه40320751

کاهش به دلیل نسبت آگهی3550564372754100142,000,000استانیخراسان رضوی، مشهدوزیری، محبوبه1386/08/14سرو کاشمردو هفته نامه40419581

212933009291641001127,000,000سراسریتهران، تهراندینی کلهری، یونس1396/07/24سریعماهنامه40580084

کاهش تعدد مجوز212910480048050100152,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت الهام گستر امروز1380/06/26سعادت آبادهفته نامه40669758

2129105404449670.11001174,000,000سراسریتهران، تهرانحاجات نیا، بهمن1384/12/08سفرنامههفته نامه40718201

21293204819674100186,000,000سراسریتهران، تهرانرحمانی فرزین، غزاله1397/02/03سفرهماهنامه40881791

212932440244701001160,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت الهام گستر امروز1385/02/25سفره ایرانیماهنامه40917440

212912624062462.21201218,000,000سراسریتهران، تهرانفیض آبادی، سمیرا1394/06/30سفره سنتیهفته نامه41075779

355054023855100296,000,000منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهدشتی ورمزانی، حجت اله1396/11/30سفیر غربدو هفته نامه41181301

212932412361100110,000,000سراسریتهران، تهرانگندم کاری، حسین1390/02/19سفیر قلمماهنامه41222338

3550108017957100280,000,000استانیکرمانشاه، کرمانشاهآقایان مقدم، عاطفه1394/10/28سالمت سالم کرمانشاههفته نامه41376645

355058037775901482,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ1382/05/27..سالمتهفته نامه41470941

کاهش تعدد مجوز21293300929154100145,000,000سراسریتهران، تهرانسعیدی پور، سعید1384/02/05سمبلدو هفته نامه41570960

21292402396767120,000,000سراسریتهران، تهرانطاهرخانی، ناهید1395/06/08سود و زیانماهنامه41678390

پذیرش نظم در انتشار355043203266.740280,000,000منطقه ایکردستان، سنندجرحیمی، عارف1387/12/26سورانهفته نامه41718038

16242448544380671464,000,000سراسریتهران، تهرانمهدی نژاد، امید1395/12/16سه  نقطهماهنامه41879179

3550132080208561301209,000,000سراسریآذربایجان شرقی، تبریزاکبری، محمد رضا1383/08/25سهند تبریزهفته نامه41970978

212932043616857.4100188,000,000سراسریتهران، تهرانممتازی، حمید رضا1394/03/25سیاه و سپیدماهنامه42075103

212937227065100115,000,000سراسریتهران، تهرانآقاجانی، محمدهادی1396/05/23سیب طالییماهنامه42179731
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253597236952.390143,000,000استانیاصفهان، اصفهاندهقان، امیر1393/12/11سیبههفته نامه42274321

21292128141146867159,000,000سراسریتهران، تهرانشهبازی، سعید1395/04/21سیمای بانکداریماهنامه42377928

212962880288601201101,000,000سراسریتهران، تهرانزنجانی، شهناز1395/07/19سیمای خانوادهدو هفته نامه42478625

212933009291581001102,000,000سراسریتهران، تهرانخاکبازمقدم، منا1382/12/22سینما خانوادهدو هفته نامه42517543

162419819764100121,000,000سراسریتهران، تهرانمحمود زاده، امیر1395/07/05شاخص کارآفرینیفصلنامه42678442

کاهش تعدد مجوز21293240623456100136,000,000سراسریتهران، تهرانموثق، حسین1394/01/31شادمانهماهنامه42774615

2129103602233870.21001177,000,000سراسریتهران، تهرانقدیمی، مرتضی1392/05/14شاهکار هنرهفته نامه42823664

21292162361267167188,000,000سراسریتهران، تهرانپوررستمی، هرمز1377/01/31شبکهماهنامه42916961

212933009291561001127,000,000سراسریتهران، تهرانرضائی، زهرا1395/07/05شرح در متنماهنامه43078465

212916826670.3100181,000,000سراسریتهران، تهرانمرتضوی یزدی، سید محمد کاظم1369/12/27شطرنجماهنامه43116295

2129184196577.5100143,000,000سراسریتهران، تهرانناطقی مزینان، حمیدرضا1369/09/05شکار و طبیعتدو ماهنامه43216297

35501012412112541001.5211,000,000محلیگیالن، رودبارکاظمی تکلیمی، رضا1382/11/27شکوفه های زیتونهفته نامه43371077

3550812801285680297,000,000منطقه ایایالم، ایالمزیبایی، منیژه1382/12/22شکوه آزادیهفته نامه43471078

35509722706290188,000,000استانیخوزستان، اهوازحیدری، فاضل1396/11/30شکوه خوزستانهفته نامه43581329

2129914001406290131,000,000سراسریتهران، تهرانجمعیت مؤتلفه اسالمی1375/06/26شماهفته نامه43616659

کاهش به دلیل نسبت آگهی212927226465567117,000,000سراسریتهران، تهراناحمدی افشار، لیال1396/11/30شما و اقتصادماهنامه43781380

4560111762174541101168,000,000سراسریتهران، تهرانسیدصفوی، ناهیده1378/09/01شمارشهفته نامه43871082

212966001858261.1801127,000,000سراسریتهران، تهرانرئیسی، علی1394/03/04شمال ورزشیهفته نامه43974953

35503280285660144,000,000استانیاردبیل، اردبیلحسین نژاد خانقاه، تیمور1391/08/22شمالغربدو هفته نامه44020847

35507562546370168,000,000محلیآذربایجان شرقی، تبریزربانی، محمد رضا1396/02/11شمیم تبریزهفته نامه44179306

25351188117760.2110163,000,000استانیاصفهان، مبارکهفتحی، محمد1394/07/13شمیم وطنهفته نامه44275937

35505104410071501126,000,000سراسریتهران، تهرانهاشمی، اکبر1394/07/13شنبههفته نامه44375961

355097216566290171,000,000استانیخوزستان، شوشترنارنج پور، مجتبی1393/10/22شوشترنامههفته نامه44473828

304078408467901181,000,000سراسریتهران، تهرانسامانی، صدیقه1382/11/06شوکهفته نامه44517255

212932641025472.4100156,000,000سراسریالبرز، کرجفرجام ترخونی، علیرضا1381/09/11شهر و ساختمانماهنامه44617587

355034804853100190,000,000استانیاصفهان، میمهشرکت حیدر بازرگان1393/03/26شهرتاشماهنامه44773413

212963362331370.31201137,000,000سراسریتهران، تهرانعابدی شمس آبادی، محمود1382/08/19شهرزاددو هفته نامه44871111

25359725676290168,000,000استانیاصفهان، شهرضاسلیمی، احمد رضا1376/12/25شهرضاهفته نامه44916848

کاهش تعدد مجوز2129524002404510013,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت الهام گستر امروز1390/03/09شهرک غربدو هفته نامه45022345

35501080377501002135,000,000منطقه ایایالم، ایالممیرزاد، رضا1395/04/21شهروند اقتصادیهفته نامه45177934

2535117676952110122,000,000منطقه ایالبرز، کرجعباس زاده، رضا1395/01/23شهروند ماهفته نامه45277373

35508640645280180,000,000محلیاصفهان، اصفهانشرکت حیدر بازرگان1395/01/23شهریرانهفته نامه45377401

3550396096521001120,000,000سراسریآذربایجان غربی، تکابخسروی، مظفر1396/11/16شیزماهنامه45481080

35505481477050159,000,000سراسریگیالن، رشتآرام توتکله، فاطمه1389/05/11صابرینهفته نامه45517733

3550111760176581101221,000,000سراسریتهران، تهرانبازگیر، فاطمه1396/11/30صادراتهفته نامه45681361

456011176317460.61101336,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1395/04/21صبح ارکانهفته نامه45777990

253513120111950.7130152,000,000منطقه ایاصفهان، اصفهانقدیری جاجائی، روح اله1395/02/27صبح اصفهانهفته نامه45877624

35501188583581101104,000,000منطقه ایاصفهان، اصفهانسلطان پور، منیر1391/10/25صبح اندیشههفته نامه45919243

355054033762100146,000,000استانیمازندران، آملشرکت طلوع صبح آمل1391/02/11صبح آملدو هفته نامه46021364
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کاهش تعدد مجوز21293144014465100135,000,000سراسریتهران، تهرانزنجانی، شهناز1395/02/27صبح بانوانماهنامه46177695

21292883855667130,000,000منطقه ایآذربایجان شرقی، تبریزعمادی وحدی، میر اعتماد1394/03/04صبح تبریزماهنامه46274839

212912576057660.21201201,000,000سراسریتهران، تهرانضیغمی، کرار1383/03/04صبح جوانهفته نامه46371151

21293240024062100184,000,000سراسریتهران، تهرانموسوی شریف، سیدعمار1396/10/04صبح خوشبختماهنامه46480774

212953240324601001283,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت الهام گستر امروز1382/12/22صبح زندگیدو هفته نامه46571156

3550121846178601201233,000,000استانیکرمان، کرمانصفا، عباس1395/03/24صبح گفتگوهفته نامه46677865

25351188682541102103,000,000استانیگلستان، گرگانافتخاری، محمدصالح1396/11/16صبح گلستانهفته نامه46781231

30409160515572901401,000,000سراسریتهران، تهرانراعی، علی1378/10/06صداهفته نامه46871172

355064434160.560151,000,000استانیبوشهر، بوشهرمظفری، محمد1390/03/09صدای بندرهفته نامه46920976

3550129669157.1120165,000,000استانیبوشهر، بوشهرمیگلی نژاد، عبدالرسول1381/11/21صدای بوشهرهفته نامه47071178

25351024010230571001116,000,000سراسریتهران، تهرانعابدی شمس آبادی، محمود1392/09/11صدای پایتختهفته نامه47122638

35506401395960297,000,000منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهکبودی، فریبرز1396/07/24صدای کرمانشاههفته نامه47280181

30409746685690170,000,000استانیاصفهان، گلپایگانحاج نوروزی، فرهاد1383/06/05صدای گلپایگانهفته نامه47371191

253597227047901.544,000,000محلیگیالن، الهیجانرحمن پور لیلی، رحمان1383/06/05صدای الهیجهفته نامه47471192

4560348048571001140,000,000استانیمرکزی، ساوهکیانی، محمود1395/10/27صدای نمایندهماهنامه47578887

16245652065265.61001180,000,000سراسریتهران، تهرانمرادحاصلی، مجتبی1395/11/04صلح و دوستیدو هفته نامه47678976

کاهش به دلیل نسبت آگهی212932046813665100125,000,000سراسریتهران، تهراناسحاقی، امیرحسام1392/03/06صنایع و معادنماهنامه47722857

3550132080208581301131,000,000سراسریآذربایجان شرقی، تبریزخسروی ترازک، شریف1392/12/19صنعتهفته نامه47823718

کاهش تعدد مجوز21292152414866100116,000,000سراسریکرمانشاه، کرمانشاهموسسه مطالعات آینده نگر پارسیان1386/06/12صنعت آسانسورماهنامه47919068

21293300929167.51001102,000,000سراسریتهران، تهرانبابائی جیرنده، اشکان1395/09/01صنعت پویاماهنامه48078720

کاهش به دلیل نسبت آگهی2129339414624860100174,000,000سراسریتهران، تهرانطباطبایی، سیدمجتبی1378/09/29صنعت تاسیساتماهنامه48171243

212921641415070100179,000,000سراسریتهران، تهراندهقان، محمدحسین1387/03/06صنعت تهویه مطبوعماهنامه48219358

کاهش به دلیل نسبت آگهی2129330013316777.967182,000,000سراسریتهران، تهرانکریمیان، مرتضی1368/04/04صنعت چاپماهنامه48371245

3550132081207631302156,000,000منطقه ایلرستان، خرم آبادطوالبی، بهناز1396/09/20صنعت دانشگاه رقابتهفته نامه48480516

212910640064066.21001560,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه مطبوعاتی پیک نامه امروز1380/12/20صنعت سینماهفته نامه48571259

21292112510763.567138,000,000سراسریتهران، تهرانجوادی اقدم، فرهاد1383/06/05صنعت صدا و تصویرماهنامه48671262

21292152514769100177,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه مطالعات آینده نگر پارسیان1382/12/22صنعت لولهماهنامه48717655

21293176017664.3100162,000,000سراسریتهران، تهرانبهستانی، علی1395/04/21صنمماهنامه48877904

4560121922190561201184,000,000سراسریتهران، تهراننامورصدیق، محسن1396/10/04طاقدیسهفته نامه48980856

کاهش تعدد مجوز212931801916160100149,000,000سراسریتهران، تهرانحیدری، محمد1390/02/19طب مکمل، سنتی و گیاهان داروییماهنامه49020947

212933009291551001102,000,000سراسریتهران، تهرانسعیدی پور، سعید1394/11/12طراح برترماهنامه49176869

212922006194621001178,000,000سراسریتهران، تهراننصارسلمانی، مرسده1395/08/03طراحی ارتباطاتماهنامه49278650

212931563153661001234,000,000سراسریتهران، تهرانمیرزالوی موسی قیه، کریم1369/12/20طلوع زندگیماهنامه49316319

21291188013867561101303,000,000سراسریتهران، تهراننژاد فصیحی، فتنه1376/04/30طلیعههفته نامه49416983

21293236423268.1100181,000,000منطقه ایتهران، تهرانمحمدی، کورش1391/11/02طلیعه زندگیماهنامه49521172

3550688088531201110,000,000سراسریتهران، تهرانمرادی، زهرا1395/12/16طلیعه فردادو هفته نامه49679100

212913203262.2100144,000,000سراسریتهران، تهرانعلیزاده مقدم، جواد1369/07/15طنز و کاریکاتوردو ماهنامه49716306

355064824757.660141,000,000منطقه ایایالم، ایالمعلی حسینی، معصومه1384/05/24طنین غربهفته نامه49871347

304091085104581001116,000,000سراسریتهران، تهرانحبیبیان، الهام1382/09/10طیفهفته نامه49971353
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21293108310570.2100146,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه مطبوعاتی سایه سرافراز عشق1394/08/18عشق و خالقیتماهنامه50076120

3550108017972100199,000,000منطقه ایآذربایجان غربی، ارومیهآقازاده، ابراهیم1394/03/11عصر آذربایجانهفته نامه50174980

253523686030870671232,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه شبکه عصر تراکنش1395/06/08عصر تراکنشماهنامه50278338

4560121920192551201268,000,000سراسریتهران، تهرانحسنعلی پور، الهام1382/04/30عصر تمدنهفته نامه50316923

253532402450.360112,000,000منطقه ایتهران، تهرانرضاسلطانی، مرضیه1393/02/22عصر جواندو هفته نامه50423025

21294128412444.580127,000,000سراسریتهران، تهرانبت کلیا، یوناتن1384/03/23عصر خانوادهدو هفته نامه50571393

2129657612564561201197,000,000سراسریتهران، تهرانتوکلی اژیه، حسام1396/10/04عصر زندگیدو هفته نامه50680842

کاهش تعدد مجوز21292124012459100111,000,000سراسریفارس، شیرازخلیفه، عبدالرسول1394/06/30عصر سفرماهنامه50775697

212910100030970541001212,000,000سراسریتهران، تهرانسعیدی پور، رضا1385/11/23عصر کن دوهفته نامه50817598

2129648012468541201143,000,000استانیتهران، تهرانتوکلی اژیه، سیامک1390/04/06عقیق سپیددو هفته نامه50971425

21292881875567261,000,000استانیکرمانشاه، کرمانشاهقبادی، علی1396/10/18علم و هنرماهنامه51080880

212954681545360.1501594,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه پرتو فرهنگ زمانه1371/09/10عنوانهفته نامه51171486

212975882156755701198,000,000سراسریتهران، تهرانبهابخش سیاهکل محله، محمدرضا1396/10/18عنوان برترهفته نامه51280928

3550111444140601102351,000,000استانیآذربایجان غربی، بوکاننصیری مستان آباد، ساقی1394/03/04عهدهفته نامه51374851

35505482476050147,000,000سراسریتهران، تهراناصغر دینداری، وحیده1395/03/24عیار اقتصادهفته نامه51477816

21293240223864100183,000,000سراسریتهران، تهرانرحیمی، بیژن1393/01/25عیالوارماهنامه51571490

کاهش تعدد مجوز21293192019268.3100147,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه سیمای سروش پارسیان1382/07/07غذا و تغذیهماهنامه51617672

35508120111967.3802164,000,000استانیکرمانشاه، کرمانشاهحزب توسعه کرمانشاه1383/12/19غربهفته نامه51718487

162412681267781001110,000,000سراسریآذربایجان شرقی، تبریزحامد ایمان، علی1395/02/06غروبفصلنامه51877508

کاهش تعدد مجوز212966001858252100189,000,000سراسریتهران، تهرانسعیدی پور، رضا1383/06/05غریوهفته نامه51917453

355013208020861.31302157,000,000منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهبهرامی، علی1381/11/14فال و تماشاهفته نامه52017424

355086436163.5802135,000,000استانیلرستان، خرم آبادمرادی، فرج اهلل1382/12/22فخرلرستانهفته نامه52171510

21293204719755100186,000,000سراسریتهران، تهرانغداوتی، شهرام1385/01/21فراروی اقتصادماهنامه52270548

212932001718363.11001144,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت فرازاندیشان حساب1394/11/05فراز اندیشانماهنامه52376752

35509725675690167,000,000استانیفارس، شیرازفروهی، فرهاد1394/06/09فرزامهفته نامه52475417

212910100030970591001136,000,000منطقه ایمرکزی، اراکچقائی، مهدی1387/06/13فرسادهفته نامه52571556

کاهش تعدد مجوز21293144014462.5100135,000,000سراسریتهران، تهرانفیض آبادی، سمیرا1391/12/14فروردینماهنامه52621329

21293144014465.6100194,000,000سراسریتهران، تهرانمحمدیوسفی، محمدرضا1392/09/18فروشگاهماهنامه52722990

21292152015262.5100166,000,000سراسریتهران، تهرانذبیحی، سارا1396/12/14فرهنگ ایثار و شهادتماهنامه52881466

کاهش تعدد مجوز21293240623453100157,000,000سراسریتهران، تهرانتوکلی اژیه، سیامک1382/04/30فرهنگ آشپزیماهنامه52917259

2535232132601001.539,000,000محلیخوزستان، رامهرمزجعفری نژاد، پوران1394/05/05فرهنگ رامهرمزماهنامه53075249

35503241235260129,000,000استانیهمدان، مالیرطاهرنیا، مراد1390/05/11فرهنگ مالیردو هفته نامه53120642

3550132080208631301261,000,000سراسریآذربایجان شرقی، تبریزبامدادیان، محمدرضا1395/01/16فرهنگسراهفته نامه53277264

2129310899966100143,000,000سراسریتهران، تهرانفالح، حسین1397/02/17فصل آیندهماهنامه53381875

کاهش تعدد مجوز21293144014460.4100122,000,000سراسریتهران، تهرانموسوی شریف، سیدعمار1395/01/16فصل زندگیماهنامه53477268

212955000500701001656,000,000سراسریتهران، تهراناحمدی بزچلوئی، نوشین1385/11/23فصل نودو هفته نامه53517625

212931321212061100152,000,000سراسریتهران، تهرانیگانه زاد، محمد1396/05/23فکر برترماهنامه53679713

212912576057660.81201126,000,000سراسریتهران، تهراندقاق، فاطمه1390/04/06فکر بکرهفته نامه53769730

212933000300551001131,000,000سراسریتهران، تهرانسخاوتی، مرجانه1381/09/25فکر روزماهنامه53871649
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212931801179681001219,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه فرهنگی هنری جنات فکه1378/02/20فکهماهنامه53971650

21293192019265.51001176,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه دنیای هنر پردیس1387/11/07فناوری نوین غذاماهنامه54019891

3550121801179591202225,000,000استانیکرمانشاه، کرمانشاهزارعی، مهدی1394/12/10فهیمهفته نامه54177051

2129110039751100134,000,000سراسریتهران، تهرانخزانی، شادی1384/12/22فیلمسازماهنامه54217779

16241178017870100174,000,000سراسریتهران، تهرانپورحاجی زاده، فرخنده1382/01/18قال ومقالفصلنامه54371703

2129110049673.5100163,000,000سراسریتهران، تهرانمخدومی، امیرطاها1395/07/05قانون طاهافصلنامه54478466

16241686068680.3100195,000,000سراسریتهران، تهراناسدی، بهنام1395/10/06قانون یارفصلنامه54578864

3550108008052.61002101,000,000استانیآذربایجان غربی، ماکومحمود زاده یعقوبعلی کندی، اسالم1384/04/27قلعههفته نامه54617573

242538438172.41001124,000,000سراسریتهران، تهرانمؤسسه مطبوعاتی دایره رنگی ایده آل1392/11/28قلکماهنامه54723784

3550111764172561301216,000,000سراسریتهران، تهرانشریعت زاده، مسعود1396/06/13قلم اقتصادهفته نامه54879809

355013208020852.51301.5132,000,000استانیهرمزگان، مینابرضائی، بهرام1396/05/23قلم بیدارهفته نامه54979754

3550131604156611302196,000,000استانیآذربایجان غربی، ارومیهنصیری مستان آباد، ساقی1395/05/04قلههفته نامه55078113

کاهش تعدد مجوز212910472047246100152,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت الهام گستر امروز1385/07/10قله های افتخارهفته نامه55171742

212953926386681001338,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت الهام گستر امروز1382/11/06قنادباشیدو هفته نامه55217419

2129325614242621001116,000,000سراسریالبرز، کرجفرجام ترخونی، علیرضا1395/03/24قیر و صنایع وابستهماهنامه55377806

21291188012868561101190,000,000سراسریتهران، تهراننژاد فصیحی، فتنه1376/05/26کار و تولید ایرانیهفته نامه55471752

212932001218862.3100166,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت فرازاندیشان حساب1395/03/10کار و دانشماهنامه55577732

کاهش تعدد مجوز21294236023653671102,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت الهام گستر امروز1391/03/01کارآگاهماهنامه55622608

212916406472100184,000,000سراسریتهران، تهرانپورزندوکیل، مینا1383/03/04کاردرمانی ایرانفصلنامه55771763

35502481475567159,000,000استانیکرمان، کرمانآقامالیی، غالم عباس1394/08/04کارمانیاماهنامه55876001

16241152215080100183,000,000سراسریتهران، تهرانقوجلو، فاطمه1392/04/24کاروان مهرفصلنامه55971774

35502641635767179,000,000سراسریکرمان، کرمانامیرتیموری، آنیتا1396/07/10کاغذ تجارتماهنامه56079971

3550796493551401116,000,000استانیکرمان، کرمانخسروی سعید، پیام1395/06/08کاغذ ورزشدو هفته نامه56178374

2129660012588581201206,000,000سراسریفارس، شیرازخوانساری، علیرضا1390/05/03کافه جدولدو هفته نامه56221681

212931801516574100150,000,000استانیتهران، تهرانشعاعی، فهیمه1382/02/08کافه زندگیماهنامه56317239

212951602158501001104,000,000سراسریتهران، تهرانجمال پور، نازنین1378/09/15کتاب جدولدو هفته نامه56471810

21293300392616767191,000,000سراسریتهران، تهراناسماعیل تبار، مهدی1392/04/24کدبانوماهنامه56521703

21293144014465100172,000,000سراسریتهران، تهرانعباسی راد، محمد1396/09/20کرانه زندگیماهنامه56680578

355099619559902143,000,000استانیکرمانشاه، کرمانشاهنیشابوری، وحید1396/04/12کرمانشاه امروزهفته نامه56779579

355032432165.5100126,000,000سراسریتهران، تهرانمسعودی دشتی، مهدی1392/04/24کشاورزی ایرانیماهنامه56823256

212913643269100121,000,000سراسریتهران، تهرانقوشچی، فرشاد1383/06/05کشاورزی و توسعه پایداردو ماهنامه56971835

2129553215517701001543,000,000سراسریتهران، تهراننبوتی، جواد1373/07/11کلبه سرگرمیدو هفته نامه57016416

3550132081207681302182,000,000منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهغیاثوندیان، مژگان1389/07/19کلهرهفته نامه57171852

21296408640258120188,000,000سراسریتهران، تهرانمحمدزاده، علی اکبر1381/09/25کنکاشدو هفته نامه57271864

212932281021878671334,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سالمت1384/12/08کودک سالمماهنامه57318315

212932044200701001175,000,000سراسریتهران، تهرانصالح، الناز1393/09/10کودکان آفتابماهنامه57473583

کاهش تعدد مجوز21293144014463.5100144,000,000سراسریتهران، تهرانموسوی شریف، سیدعمار1391/09/20کودکان و نوجوانانماهنامه57520620

25357561556970269,000,000منطقه ایآذربایجان غربی، ارومیهغنی زاده، غالمرضا1378/09/29کوشاهفته نامه57671876

کاهش تعدد مجوز21296480747352120172,000,000سراسریتهران، تهراننژاد فصیحی، فتنه1390/07/11کوشیاب نوردو هفته نامه57719053
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2129664818630691201661,000,000سراسریتهران، تهراننبوتی، جواد1376/07/28کوالکدو هفته نامه57817008

212918408465100118,000,000سراسریتهران، تهرانانجمن علمی مهندسی بهره وری صنعت برق ایران1390/07/25کیفیت و بهره وریفصلنامه57921599

21291113011367100125,000,000سراسریتهران، تهرانانجمن علمی مهندسی بهره وری صنعت برق ایران1396/02/18کیفیت و بهره وری در صنعت برق ایرانفصلنامه58079385

کاهش تعدد مجوز212932443241691001111,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت الهام گستر امروز1391/07/03کیک و شیرینیماهنامه58121645

25359725675290133,000,000منطقه ایگلستان، گرگانجندقی، منیره1383/06/05کیمیای گلستانهفته نامه58271895

3550132080208651301261,000,000سراسریآذربایجان شرقی، تبریزدمندانی، سولماز1396/10/04کیوسکهفته نامه58380730

کاهش تعدد مجوز21292200020056.3100131,000,000استانیتهران، تهرانخلیفه، عبدالرسول1396/07/10گردشگر فرداماهنامه58479972

21292560565667112,000,000سراسریتهران، تهرانکوشا، ستاره1396/12/14گردشگری به سبک ایرانیماهنامه58581496

212921480148631001136,000,000سراسریتهران، تهراندهقان، محمدحسین1396/02/11گزارش زبان فارسیماهنامه58679317

21293240423656100183,000,000سراسریتهران، تهراناسمعیل خطیب، علی1395/06/08گزارش ماهماهنامه58778384

212964805475531201166,000,000سراسریتهران، تهراناسمعیل خطیب، علی1383/08/25گزارش هفتگیدو هفته نامه58871931

2129192266663100135,000,000سراسریتهران، تهرانمحصصیان، مجید1390/09/21گزیده دنیای سرامیکفصلنامه58921880

2129110861028067167,000,000سراسریتهران، تهرانلطیفی، فریبا1378/08/17گزیده مدیریتماهنامه59071936

3550108008052.81002101,000,000استانیآذربایجان غربی، میاندوآبمحمودی، لیال1390/02/26گشایشهفته نامه59121878

212916406470100170,000,000سراسریتهران، تهرانپورزندوکیل، مینا1396/06/13گفتار درمانی ایرانفصلنامه59279797

162411600160751001256,000,000سراسریتهران، تهرانثقفی، مراد1372/01/23گفتگوفصلنامه59316338

25357567505670262,000,000استانیگلستان، گرگانبابایان، محمدرضا1383/02/14گلستان سالمهفته نامه59471981

25351188167355120255,000,000استانیگلستان، گرگاناحمدی، نازنین زهرا1396/10/18گلستان فرداهفته نامه59580899

25357564535470246,000,000استانیگلستان، گرگانمنصوری رضی، علی1386/04/11گلستان مهرهفته نامه59618274

21293168016856100173,000,000سراسریتهران، تهراناحمدی، سیده سودابه1396/08/29گلنازماهنامه59780455

21296256025657.8120156,000,000سراسریتهران، تهراننامور صدیق، هادی1395/01/16گلواژه هادو هفته نامه59877308

212917647275100122,000,000سراسریتهران، تهرانانجمن متخصصین گوارش و کبد ایران1373/01/25گوارشفصلنامه59916533

کاهش تعدد مجوز212910472047248100152,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت الهام گستر امروز1382/03/19گیل بانوهفته نامه60072015

212918477775100117,000,000استانیگیالن، رشتابراهیم زاده اصلی فومنی، رقیه1394/02/14گیالن فردافصلنامه60174737

212914033755200113,000,000استانیگیالن، رشتپوراحمد جکتاجی، محمدتقی1370/12/12گیله وادو ماهنامه60216366

212917627465.6100116,000,000سراسریتهران، تهرانسیاوشی، مژگان1395/03/10لعل سرخفصلنامه60377772

کاهش تعدد مجوز21292152514763100145,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه مطالعات آینده نگر پارسیان1387/06/13لوله و اتصاالتماهنامه60419488

16243252924367671268,000,000سراسریتهران، تهرانشبیری، سید فخرالدین1358/09/03ماشینماهنامه60572041

3040348123762100131,000,000سراسریتهران، تهرانزندی کریمی، محمد1396/10/04ماشین سنگینماهنامه60680616

16242292029267100281,000,000منطقه ایکردستان، سنندجطهماسبی، جبار1396/11/30مافدو ماهنامه60781392

کاهش تعدد مجوز21293128012861.6100131,000,000سراسریتهران، تهرانزنجانی، شهناز1395/02/06ماه امیدماهنامه60877496

2129440012388641201136,000,000سراسریتهران، تهرانخوانساری، علیرضا1394/06/30ماه عسلدو هفته نامه60975743

2129990027873601001191,000,000سراسریتهران، تهرانباقریان، رضا1357/10/03ماهانهفته نامه61016234

2129328466218751001105,000,000سراسریتهران، تهرانشکیبی، خشایار1390/02/26مبدل گرماییماهنامه61121234

21291096827941561001329,000,000سراسریتهران، تهرانرحیمی مقیم، ثمره1369/04/25مجموعه جدولهفته نامه61216377

کاهش تعدد مجوز212958008042.110011,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت الهام گستر امروز1391/02/04محله پاسداراندو هفته نامه61319978

3040372171621001122,000,000سراسریتهران، تهرانکریمی، محمد1396/08/15مدال آورانماهنامه61480335

21292200619460.7100168,000,000سراسریتهران، تهرانخاکبازمقدم، منا1395/07/12مدیر فرداماهنامه61578520
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212921524310975671186,000,000سراسریتهران، تهرانمؤسسه مطبوعاتی دایره رنگی ایده آل1388/08/11مدیریت ارتباطاتماهنامه61672204

21293843817460147,000,000سراسریتهران، تهرانکالنی، رضا1393/03/26مدیریت زیستدو هفته نامه61772222

21293200819270100167,000,000سراسریتهران، تهرانبهنام، مجید1387/08/22مزرعه دارانماهنامه61819651

2129168155364100119,000,000سراسریتهران، تهرانحسینی زاده تبریزی، ماندانا1393/06/10مزهدو ماهنامه61973437

21292200020067100144,000,000سراسریفارس، شیرازخلیفه، عبدالرسول1394/02/07مسافر ایرانیماهنامه62074716

3040122880288601201199,000,000سراسریتهران، تهرانرساپور، سعید1395/07/05مستدامهفته نامه62178455

355064804862.560172,000,000استانیآذربایجان شرقی، تبریزحاجی نیاء لیل آبادی، امیر1395/01/16مسرورهفته نامه62277277

21296384038465.71201168,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه سیمای سروش پارسیان1378/03/31مشاور خانوادهدو هفته نامه62317127

212939609665100197,000,000سراسریتهران، تهرانامیرکیانی، الهام1376/12/25مصاحبهماهنامه62416435

پذیرش ضریب کیفی1624184208420501334,000,000سراسریتهران، تهرانوندنوروز، جواد1395/11/04مطالعات حقوق شهروندیماهنامه62578947

کاهش تعدد مجوز- پذیرش ضریب کیفی 1624159805980501166,000,000سراسریتهران، تهرانوندنوروز، جواد1393/06/10مطالعات شهریار پژوهیماهنامه62673502

دو ماهنامه62778481
مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و 

توسعه
212917007061100131,000,000سراسریالبرز، کرجمالیی، منیژه1395/07/05

فصلنامه62880227
مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و 

توسعه پایدار
212917207261100125,000,000سراسریالبرز، کرجمالیی، منیژه1396/07/24

21291170017075100145,000,000سراسریقزوین، قزوینشمسینی غیاثوند، حسن1394/06/16مطالعات منافع ملیفصلنامه62975490

212942680268511001141,000,000سراسریتهران، تهراناحمدی، سمیه سادات1395/04/21معماماهنامه63077893

کاهش به دلیل نسبت آگهی2535224383160802001128,000,000سراسریتهران، تهرانمؤسسه معمارنشر1378/01/30معماردو ماهنامه63172340

212916406462.5100128,000,000سراسریتهران، تهرانیوسفی، امیر حسین1394/11/12معماری سبزفصلنامه63276906

2535122026194821001244,000,000سراسریتهران، تهرانزهادی، احمد1382/09/17معماری و ساختمانفصلنامه63372346

2129213671297067145,000,000سراسریتهران، تهرانلطفی، مهدی1393/06/10معیار مهندسیماهنامه63473507

کاهش تعدد مجوز2129110039761.7100115,000,000سراسریتهران، تهرانسعیدی پور، سعید1394/05/05مکانیک ماشینفصلنامه63575244

21296144114364802125,000,000منطقه ایآذربایجان غربی، بوکانعثمانی، ابراهیم1394/12/24مکریانهفته نامه63677190

304031201255100110,000,000سراسریتهران، تهرانضرغامی، مهدی1391/12/14ملیتماهنامه63772367

کاهش به دلیل عدم رعایت ترتیب انتشار21291572079641552201140,000,000سراسریتهران، تهرانحیدری، محمد1395/07/12مملکت پویاهفته نامه63878591

2535111607153701101193,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه رسانه ای ریحان نفیس1369/10/10مناطق آزادهفته نامه63972372

212931922716575100136,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه تصویر منزل پیام1384/05/17منزلماهنامه64017480

355010722151621001.5154,000,000محلیفارس، دارابحقیقی، محمدکاظم1394/08/18منشور دارابهفته نامه64176131

21291148014873100132,000,000سراسریتهران، تهرانپژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر1386/09/26منظرفصلنامه64219140

355091003976290188,000,000منطقه ایمازندران، رامسرطالش بهرامی، محمدرضا1385/09/27موج شمالهفته نامه64317613

2129213651316067177,000,000سراسریتهران، تهرانبرنجی کلخوران، پریوش211373/10/23موسیقی قرن ماهنامه64472459

2129333222310741001542,000,000سراسریتهران، تهرانمؤسسه فرهنگی همه راز موفقیت1376/11/27موفقیتماهنامه64572465

21292152215063672131,000,000منطقه ایآذربایجان غربی، مهابادبحری، احمد1379/10/05مهابادماهنامه64672387

355075625450702136,000,000استانیکرمانشاه، کرمانشاهالیاس پور، سیامک1394/08/04مهاجر غربهفته نامه64776042

212964480448531201196,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1396/09/20مهرکدهدو هفته نامه64880552

3550111760176621101111,000,000منطقه ایآذربایجان شرقی، تبریزموسسه مطبوعاتی دختران و پسران وطن1382/11/27مهرندهفته نامه64917512

21293144014462.6100150,000,000سراسریتهران، تهرانکیانی، محمود1383/06/05مهندسی امنیتماهنامه65072427

کاهش به دلیل نسبت آگهی212921848010466.367134,000,000سراسریتهران، تهرانسمیعی، احمد1394/09/09مهندسی ایمنیماهنامه65176280

21293180917160100175,000,000سراسریتهران، تهرانرضوی، یحیی1396/12/14مهندسی بیمارستانماهنامه65281581
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ماهنامه65372430
مهندسی پزشکی  و تجهیزات 

آزمایشگاهی
کاهش به دلیل نسبت آگهی2129326211814470.4100171,000,000سراسریتهران، تهرانماکویی، صائب1378/07/05

کاهش تعدد مجوز212932766021660100166,000,000سراسریتهران، تهرانشکیبی، خشایار1395/03/10مهندسی شیمی و نفتماهنامه65477742

21293176017668.31001115,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه دنیای هنر پردیس1388/01/17مهندسی کشاورزیماهنامه65519837

355011881375501101142,000,000استانیاصفهان، مبارکهحسینی مبارکه، سید مسعود1384/02/12میر زمانهفته نامه65672480

355086416352.280272,000,000منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهمرادی بلشتی، عبداهلل1395/04/21میلکانهفته نامه65777977

21294304929559801103,000,000سراسریتهران، تهراناسمعیل تبار، احمد1391/06/13نابغهدو هفته نامه65821813

21292200619461.367185,000,000سراسریتهران، تهرانسعیدی پور، سپیده1394/11/05نازگلماهنامه65976814

کاهش تعدد مجوز21293240623463100172,000,000سراسریتهران، تهرانحق شناس گرگانی، علی1396/07/10ناشرماهنامه66079980

212929614827167143,000,000سراسریتهران، تهرانجمشیدی الریجانی، محمد رضا1392/09/18نبض اقتصادماهنامه66123529

355013208020860.21302157,000,000منطقه ایلرستان، خرم آبادشریفی، پرویز1379/11/10نجواهفته نامه66272568

2129212841245867143,000,000سراسریتهران، تهرانخسروی، جهانشاه1384/11/24نخبگانماهنامه66372570

3550118457956110180,000,000منطقه ایبوشهر، بوشهربشاری، شهناز1390/03/09نخل جنوبهفته نامه66421371

212912231956.66717,000,000سراسریاصفهان، اصفهانملکی فروشانی، اکرم1394/12/24ندای فرداماهنامه66577197

21292721716267137,000,000سراسریآذربایجان غربی، خویکاظم زاده خوئی، حامد1395/02/27ندای قلمماهنامه66677627

21293192219064100183,000,000سراسریتهران، تهرانعابدی، امیر1387/08/22ندای همراهماهنامه66719467

پذیرش ضریب کیفی162417620560100115,000,000سراسریتهران، تهرانمفتاحی، امین1387/08/29نساجی موفقدو ماهنامه66819693

21298288192695880194,000,000سراسریتهران، تهرانزمانی، عفت1381/11/14نسل امروزهفته نامه66917320

3040111760176601101121,000,000سراسریتهران، تهرانمفتخری مظاهری، علیرضا1394/01/17نسل انقالبهفته نامه67074451

21293144014458100194,000,000سراسریتهران، تهراننامورصدیق، محسن1382/06/03نسل جوانماهنامه67172655

21293132339970.2100165,000,000سراسریتهران، تهرانفاتح، مسعود1393/12/04نسل چهارمماهنامه67274201

کاهش تعدد مجوز4560111763174611101118,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1396/07/10نسیم آرزوهفته نامه67379973

21292402396867134,000,000سراسریتهران، تهرانطاهرخانی، مریم1395/06/01نسیم تازهماهنامه67478251

355096045656902141,000,000استانیگلستان، گرگانفرخی باالجاده، عبداهلل1396/11/30نسیم خزرهفته نامه67581291

3550118818752110187,000,000منطقه ایگیالن، لنگرودبهمنی جاللی، ابراهیم1382/02/22نسیم شمالهفته نامه67617196

304091085104601001116,000,000سراسریتهران، تهرانناظم زاده هرندی، حسین1369/02/24نسیم گزارشهفته نامه67716363

355064844457140233,000,000منطقه ایکرمانشاه، کرمانشاهمیرزایی، غالمرضا1396/04/12نشاط فردادو هفته نامه67879505

212931920192641001101,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه سیمای سروش پارسیان1395/03/24نشان برترماهنامه67977818

21293192019253100184,000,000سراسریتهران، تهرانرساپور، سعید1390/07/11نشر رایانهماهنامه68020032

25351210079364.7120270,000,000استانیگلستان، گرگاندستجردی، اعظم1394/12/24نغمه استرآبادهفته نامه68177211

2129329485209701001137,000,000سراسریتهران، تهرانشکیبی، خشایار1384/08/30نفت و انرژیماهنامه68218261

21292144414069100173,000,000سراسریتهران، تهرانذبیحی، سارا1387/09/20نفت و پاالیشماهنامه68319779

35506481476560142,000,000استانیگیالن، رشتوهابی، مجتبی1395/07/19نقش گیالنهفته نامه68478598

4560121923190621201184,000,000سراسریتهران، تهرانکیانی، محمود1382/08/19نقش نوهفته نامه68572747

21293192019263.9100142,000,000سراسریتهران، تهرانقاسمی، زینب1394/11/12نقش هفتمماهنامه68676920

3550132080208621302157,000,000منطقه ایلرستان، خرم آبادطوالبی، ساناز1396/10/04نقل روزهفته نامه68780814

کاهش به دلیل نسبت آگهی21293304134170701001195,000,000سراسریتهران، تهرانقنبری، سحر1394/07/13نگاشتهماهنامه68875969

25356720725860123,000,000سراسریآذربایجان شرقی، تبریزطاهری، اسماعیل1395/03/10نگاه بیستهفته نامه68977773

2129106400640651001336,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه مطبوعاتی پیک نامه امروز1376/05/26نگاه مردمهفته نامه69072776
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21293133013366100129,000,000سراسریتهران، تهرانصادق زاده، صداقت1395/07/19نگاه مللماهنامه69178628

162412643261801001432,000,000سراسریتهران، تهرانمیرزایی، علی1371/03/26نگاه نوفصلنامه69272777

کاهش به دلیل نسبت آگهی25352247981496267180,000,000سراسریتهران، تهرانشفق، داود1382/11/06نگاه هستیماهنامه69372778

دو ماهنامه69420701
نگهداری و تعمیرات در صنایع معدن، 

سیمان و فوالد
212922286816063200170,000,000سراسریتهران، تهرانحاتمی لنکرانی، نسرین1390/03/30

دو ماهنامه69577848
نگهداری و تعمیرات در صنایع نفت، گاز 

و پتروشیمی
212922165616063200170,000,000سراسریتهران، تهرانحاتمی لنکرانی، نسرین1395/03/24

کاهش به دلیل نسبت آگهی2535348183160100265,000,000محلیخراسان جنوبی، قائنصحرایی، محمدباقر1394/11/26نگین قهستانماهنامه69676975

212964001399681202140,000,000منطقه ایآذربایجان غربی، بوکانقدرتی احمدآباد، احمد1395/09/01نگین کردستاندو هفته نامه69778734

35501080377521002116,000,000منطقه ایکرمانشاه، سرپل ذهاببسطامی، شهسوار1383/06/05نوای وقتهفته نامه69872820

212912288828068.4120161,000,000سراسریتهران، تهرانآقاجانی، مهدی1394/06/23نوتاشهفته نامه69975597

21292280028058.42002171,000,000استانیآذربایجان غربی، تکابشوقی، کاوه1395/06/08نوژیندو ماهنامه70078345

355097227060.1901132,000,000استانیاصفهان، اصفهانمحققیان، مجید1393/11/13نوسانهفته نامه70173974

212911960196751001171,000,000سراسریتهران، تهرانواحدی پور تبریزی، غالمحسین1393/08/26نوشتافصلنامه70273570

35504604565780191,000,000منطقه ایخراسان رضوی، تربت حیدریهساالر مقدم، محمدرضا1382/11/27نوید خراساندو هفته نامه70372842

کاهش به دلیل نسبت آگهی304023211216467131,000,000سراسریتهران، تهرانصفری گیری، آمنه1383/06/05نوین داروماهنامه70417848

3550121920192591201241,000,000سراسریکرمانشاه، کرمانشاهآقاحسینی، محبوبه1396/01/21نهاد مردمیهفته نامه70579262

25356401405560125,000,000استانیآذربایجان شرقی، تبریزایریلوزادیان، سعید1394/10/28نهال امیدهفته نامه70676633

355011132409257.61101139,000,000منطقه ایفارس، نی ریزشعبانپور، غالمرضا1393/05/13نی ریزان فارسهفته نامه70773449

212932561124561.11001118,000,000سراسریالبرز، کرجفرجام ترخونی، علیرضا1394/08/25نیازمندیهای ساختمانماهنامه70876189

2129216818150721001197,000,000سراسریتهران، تهرانحیدری، محمد1390/04/06نیک و نوماهنامه70917650

253586416362100152,000,000منطقه ایاصفهان، اصفهانوالی پور، زهره1384/05/10والیهفته نامه71073001

212939609670.51001126,000,000سراسریتهران، تهرانمحرابی، حسن1396/06/13وحیدماهنامه71179815

21292404375567116,000,000سراسریتهران، تهرانسالکی نیا، یعقوب1394/03/25ورزش و زن ایرانیماهنامه71275132

355028085867110,000,000سراسریاردبیل، اردبیلکرامت، کمال1394/11/05ورزش و فتوتماهنامه71376765

2129657613563571201197,000,000سراسریتهران، تهرانتوکلی اژیه، حسام1396/08/15ورزش و هنردو هفته نامه71480246

212932341521965100196,000,000سراسریتهران، تهرانصفرنژاد، فاطمه1396/10/18وزن ایده آلماهنامه71580869

2129526415249531001109,000,000سراسریتهران، تهرانسیدقراء، امیرحسین1380/11/29وطندو هفته نامه71672100

16242194219270100164,000,000سراسریتهران، تهرانستار، معصومه1391/07/10وکیلماهنامه71720538

212932880288631001252,000,000سراسریتهران، تهراناحمدی، سمیه سادات1395/12/16وکیل  باشی ماهنامه71879161

35508641635380179,000,000محلیگیالن، رشتضیابری سیدین، سید حسین1370/10/16هاتفهفته نامه71916395

355012192019258.51202482,000,000منطقه ایکرمانشاه، اسالم آباد غرباسدی دزکی، مهرداد1396/09/20هارون آبادهفته نامه72080522

2129648012468561201164,000,000سراسریتهران، تهرانتوکلی اژیه، سیامک1391/07/24هدیه ماهدو هفته نامه72118782

3550108017960.21001150,000,000استانیاصفهان، اصفهانسلیمیان ریزی، محمود1386/05/22هشت بهشتهفته نامه72218148

2129106400640651001560,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه مطبوعاتی پیک نامه امروز1383/10/28هفت نگاههفته نامه72372898

کاهش تعدد مجوز212912576057662.3120163,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه دانش فرهنگ مینو1382/07/28همراهانهفته نامه72417308

21292200619457100168,000,000سراسریتهران، تهرانرئیسی، شیما1396/04/26همزبانماهنامه72579606

3550118808846110188,000,000منطقه ایمازندران، ساریشجاعی کیاسری، سید رمضان1388/02/23هموالیتیهفته نامه72620594

212931687161741001279,000,000سراسریتهران، تهراننزهتی تصوری، شاهین1381/09/25همه با همماهنامه72717151

20 از 19صفحه 
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2129320415189781001207,000,000سراسریتهران، تهرانشرکت خدماتی فرهنگی هنر آشپزی1382/06/31هنر آشپزیماهنامه72872954

212932682266661001105,000,000سراسریتهران، تهرانرضاپور، نرگس1394/11/12هنر ترکیبیماهنامه72976877

21293845797160169,000,000سراسریتهران، تهرانکالنی، رضا1385/01/21هنر زماندو هفته نامه73018177

212953401932168.71001167,000,000سراسریتهران، تهرانهاشمی نظری فرد، الهام السادات1393/09/10هنر ساختماندو هفته نامه73173593

2535122835193841001364,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه فرهنگی هنری هنر معماری قرن1385/04/19هنر معماریفصلنامه73218558

21291156015672100134,000,000سراسریتهران، تهرانپژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر1390/03/09هنر و تمدن شرقفصلنامه73321915

کاهش تعدد مجوز21293240623454100193,000,000سراسریتهران، تهرانتوکلی اژیه، سیامک1380/06/26هنر هفتهماهنامه73416652

212953405335651001190,000,000سراسریتهران، تهرانمرادحاصلی، مجتبی1395/08/03هنرسازان روزدو هفته نامه73578663

212910100030970641001212,000,000سراسریتهران، تهرانرضائی، جلیل1396/06/13هوادارهفته نامه73679834

21291096829939541001185,000,000سراسریتهران، تهرانسعیدی پور، رضا1382/03/05هوشمندهفته نامه73717183

35502162147050121,000,000استانیاصفهان، اصفهاناکبری احمد محمودی، حمیرا1381/11/21هی جارهفته نامه73872988

25358646586080136,000,000منطقه ایگلستان، گرگانقوجق، یوسف1376/07/14یاپراقهفته نامه73916942

253564804851.560121,000,000استانیالبرز، کرجکریمائی، مهدی1395/07/05یاران خورشیدهفته نامه74078483

212931681615265100133,000,000سراسریتهران، تهرانموسسه فرهنگی هنری ادب روز ایساتیس1379/11/03یاقوتماهنامه74117220

3550858164261.3802169,000,000محلیخراسان جنوبی، فردوساکبری، حسین1393/06/10یاقوت کویر فردوسهفته نامه74273518

212917627470100149,000,000استانییزد، یزددهقان، الهه1388/01/24یزد و یزدی هادو ماهنامه74373056

14212136812864.567157,000,000سراسریتهران، تهرانحاجات نیا، بهمن1386/08/14یک پنجره بارانماهنامه74418173

35506963936760158,000,000منطقه ایکرمان، کرمانمیرحسینی، بهادر1394/10/28یک صفحههفته نامه74576691

212932100210541002147,000,000استانیآذربایجان غربی، بوکانمعماری، علی1396/11/30ئاوانماهنامه74681365
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