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 نامه اصحاب رسانه های بین المللی خطاب به شورای حقوق بشر گانمشخصات امضا کنند
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ش
 

 41 فارس یخبرگزار /ابوالفضل  ،راد یاصغر
 یخبرگزار /فاطمه  ،یآخوندمهد

 فارس
 1 فردا دادیرو هینشر /محمود ،یآباد میابراه 21

 یخبرنگار پارلمان /فاطمه  ،اصالن زاده

 لنایا یخبرگزار
 22 روزنامه نگارخبرنگار  / ثمیم ،یآخوند 42

 یرسانه ا فعال /حمد حسن م ،یمیابراه

 یافغانستان نیدر امور مهاجر
2 

 43 فعال رسانه ای/ دحسنیس ،یابیاط
خبرنگار مجمل  /علیرضا  ،اردستانی

 نیوز
23 

شبكه ، فیلمبردار/حسن  ،ابو معاش

 ماهواره اى کربال
3 

 4 یعكاس درس /ابوالقاسم  ی،زارچ یابوتراب 24 روزنامه نگارخبرنگار  /آزاد 44 فارس یخبرنگار خبرگزار /رضا  ،یاعراب

 5 شاهد یخبرگزار / نیحس ی،سانیابو 25 خبرنگار روزنامه خراسان /هیراض ،آزاد 45 خبرنگار /فرشاد  ،اعظمی

 یخبر گاهیپا معاون ی/عباس هاد ،افروز

 پارلمان
46 

خبر  معاون /نیمحمد حس ،آزادبخت

 آنا یخبرگزار
 6 خبرنگار پارلمانی /کبری  ،آجربندیان 26

 7 خبرنگار آزاد /راحله  ،یآجودان 27 قناة اسیا/وسام  ،اسد 47 سنایا خبرنگار / رضایعل دیس ،انیافسر

 مشرق یاجتماع ریدب / اسر، یافشار

 
 28 فعال رسانه ای / لیجل ،یاسد 48

 یفرهنگ خبرنگار/سادات  میمر ،یاجودان

 فارس
8 

 9 آزادسینا / خبرنگار ،احدیان 29 تهیه کننده تلویزیونی/زید  ،سدیاال 49 خبرنگار آزاد / آرزو ،افشارزاده

خبرنگار باشگاه  / دهیحم ی،آقاجان

 خبرنگاران جوان
 30 تلویزیونی تهیه کننده /فرات ،سدیاال 50

مسئول  ریمد/ دیمحمد سع ،انیاحد

 روزنامه خراسان
10 

وطن  روزنامه خبرنگار /جواد  یی،آقا

 امروز
 31 خبرنگار و نویسنده /محمد  ،األسدی 51

مسول دفتر و خبرنگار  /ارشاد یاحرار

 تمدن افغانستان در تهران ونیزیتلو
11 

 12 آنا یعامل خبرگزار ریمد/ اسر، یاحمدوند 32 فعال رسانه ای /رمحمدیام ،یاسكندر 52 یفعال رسانه ا /رسول ،یدیاقل

 53 اکبالتا ویلدان / خبرنگار هیال تی وی
روابط  رکلیمد /صالح ی،اسكندر

 دانشگاه آزاد یهاو امور رسانه یعموم
33 

عكاس مستند  /فاطمه یار  ،احمدى

 اجتماعى
13 

 14 عكاس / نیفرز ،یاحمد 34 روزنامه نگار / دیفر ی،اسالم 54 علی / تصویربردار هیال تی وی ،اکبالتا

 55 یرسانه ا فعال /صابر  ،اکبرپور
خبرنگار  / اریکام ،پور لیاسماع

 (رنای)ا یاسالم یجمهور یخبرگزار
35 

اداره اخبار مجلس  ریمد/کاوه  ی،احمد

 یاسالم یشورا
15 

 56 خبرنگار روزنامه خراسان /محمد  ،یاکبر
سردبیر ماهنامه سفیر  /زیبا  ،اسماعیلی

 و خبرنگار صداوسیما تجارت
36 

بخش و  ریدب مترجم،/محمدرضا  ،یاحمد

 نود تیخبرنگار وب سا
16 

 17 مسعود/ مرودشت نا ی،احمد 37 آنا یخبرگزار ی/مجتب ،یلیاسماع 57 كنایخبرنگار ا / یعل دیس ،یاکرم

 18 خبرنگار آزاد /سادات هیهان ،یاحمد 38 مرودشت نااسماعیلی، نجمه/  58 روزنامه قدس /دیحو ،یاکرم

 19 روزنامه جوانخبرنگار  / نیحس ،یاختر 39 روزنامه نگارخبرنگار  / یکبر ،آسوپار 59 تیروزنامه حما خبرنگار /ثمانه ،اکوان

خبرنگار روزنامه  / میمحمد کر ی،آمال

 نینو رازیش
 20 یفعال رسانه ا /ستوده ،اخوان 40 روزنامه نگار /نجمه  یاشرف 60
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 61 امروز وطنروزنامه  /صادق ،یامام 82 كنایا یعكاس خبرگزار/طاهره  ،ییبابا 103 خبرنگار/معصومه  یبهاروند

 83 رنایا یعكاس خبرگزار/محمد  ،ییبابا 104 عیصنا یخبرگزار /فرشته  یبهار
اخبار  ادارهکارشناس  /رضایعل ،یامام

 یاسالم یمجلس شورا
62 

 63 آزاد خبرنگار ی/میرح ،نیحس ریام 84 سنایخبرنگار سابق ا /فاطمه  ،یباجالن 105 نگار  روزنامه/مرجان  ،یبهبهان

 64 خبرنگار ی/پور مهد ،یریام 85 هانیروزنامه ک ی/مجتب ،یباجالن 106 یروزنامه همشهر /آزاده  ،یبهرام

 ی خبرگزاریاقتصاد ریدب /عطا  ،یبهرام

 میتسن
107 

در  مایخبرنگار صدا و س /محمد ،انیباژ

 سقز
 65 عكاس /سمانه  ،یریام 86

 یاسیخبرنگار س /میابراه ،یبهشت

 رانیروزنامه ا
108 

خبرنگار الكأس ورززشى  /على  ،الباشا

 قطر
87 

خبرنگار عكاس  /مسعود  یائیکل ،یریام

 برهان شكدهیاند
66 

خبرنگار گروه  /درضایحم ،انیبوجار

 یروزنامه همشهر میضما
109 

 میخبرنگار تسن /عصمت  ،یباغچق

 یخراسان شمال
88 

خبرنگار  /محمد  دیس ،یآباد نیام

 هانیروزنامه ک
67 

 110 آزاد خبرنگار / یمجتب ،اتیب
مستند ساز و فعال  / رضایعل ،یباغشن

 یفرهنگ
89 

 خبرنگار /اهلل  دروحیس ،یآباد نیام

 هانیروزنامه ک
68 

 111 حمید / خبرگزاری مهر ،بیاتی
خانه  ریمد/احسان  دیس ی،باقر

 رانیعكاسان ا
 69 خبرنگار ازاد /بهاره ،ینیام 90

 یخبرگزارخبرنگار  /مسعود  ،یاتیب

 زانیم
 70 یرسانه ا فعال /محمد کاظم  ییانبارلو 91 نگار روزنامه /لیال سادات  ،باقری 112

 خبرنگار سایت خبری / درضایحم ،یانیب

 رجا
113 

 یخبر تیسا ی/محمد مهد ،اقتیبال

 سته بان
 71 سنایخبرگزاری ا عكاس ی/عل ،انوار 92

 72 یخبرنگار همشهر /هاله  ،یسیان 93 روزنامه سراسری شروع /بختیاری سارا  114 هرمزگان كنایا ریسردب /پور بهاره ،یژنیب

 73 میتسن یعكاس خبرگزار/ نیام یی،آهو 94 فارسخبرگزاری  / ثاقیم یعیبد 115 ربرداریو تصو عكاس/بهروز  ،ابیپاد

 74 یعموم روابط /محمدرضا  ،ییآهو 95 خبرنگار و پژوهشگر /نیمیبرادران س 116 كنایا یخبرگزار /محمد ،انیپارسائ

 117 فعال حوزه رسانه /پارسیان محمد رضا
 رمسئولیمد /نیحسام الد ،برومند

 تیروزنامه حما
 75 شگاه خبرنگاران جوانبا /فاطیما  ،آهی 96

 76 صبح توس /سارا  ،یشیآو 97 خبرنگار /رضایعل ،برومند 118 خبرنگار آزاد /پاکدل علیرضا 

 77 مراسلة قناة العراقیة /سالم سرى ،ایاد 98 عیصنا یخبر گزار / الدیم ،یبقائ 119 رازهیش یخبر گاهیپا خبرنگار/لوفرین ،پرتو

 78 زادآ عكاس /فرشته   رانخواهیا 99 روزنامه نگار /مسعود رضا  ،یبالدر 120 تخانه مل / مایپروانه گهر س

 79 عكاس /داود ،ایزدپناه 100 خبرگزاری فارس /فاطمه  ،بلوچی پور 121 فعال رسانه اجتماعی /پرویزی فریبا 

 101 یخبر عكاس/محمد  ی،دیبن رش 122 نینو رازیعكاس روزنامه ش ی/عل ،یزیپرو
ارشد  ریسردب /محمد کاظم  ،یمانیا

 یو یشبكه پرس ت
80 

 102 شبكه خبر خبرنگار /اکبر ،یبهادر 123 نینو رازیعكاس روزنامه شی/عل ی،زیپرو
 یخبرگزار -روزنامه نگار  / دیوح ،یمانیا

 رانیشهرا
81 
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 124 تابناک  یخبرگزار / یمصطف موریپورت 143 پارسسایت  سردبیر /مجتبی ،توانگر  162 فعال رسانه ای /عباس  ،یدیجمش

 163 آزاد خبرنگار / یعل ،یدیجمش
 خبرنگار آزاد /زهرا  ،توحیدیان

 
 125 روزنامه افكار /رضایعل یپورجعفر 144

 یسروس ورزش ریدب / یمرتض ،یجواد

 آنا یخبرگزار
 145 مایس5مقام شبكه میقا  /محمد ،تورنگ 164

 یخبرگزار عكاسی/محمد مهد ،پورعرب

 فارس استان البرز
126 

 146 سنایای خبرنگار پارلمان /صادق  ،توسل 165 خبرنگار پرس تی وی /حمید ،جوانی
  مایخبرنگار صداوس / رضایعل یپورعل

 وبلوچستان ستانیس
127 

نبض  یخبر گاهیپا /لوفرین ،یحوریج

 نفت
 128 کننده و کارگردان هیته /نوروز ،پورمند 147 فعال رسانه ای / نیآرم ،یتوکل 166

 167 یمطبوعات عكاس / یعل ریگ، یچاشن
  سیسرو ریدب / یمهد ،یماجیت

 وزیسكانیا یخبرگزار یاسیس
 129 حوزه یخبرگزار/اکبر یعل ،انیپوست چ 148

 130 رنایعكاس ا / دمصلحیس ،انیرخضرانیپ 149 رنگا روزنامه /احمد  ،یجان نثار 168 خبرنگاران باشگاه / یمجتب ،یچوپان

 169 روزنامه  نگار /زهرا  ،چیذری
معاون تجاری سازی و  /علی ،جاودانی

 مرکز اوج کودک و نوجوان رسانه
150 

 یپارلمان خبرنگار/ اریس ،بهار شیپ

 مایصدا و س یخبرگزار
131 

و عكاس  خبرنگار/ الدیم ،یحاتم

 لیبرنا و فارس اردب یخبرگزار
170 

 ویراد هیعضو اتحاد /حمد ا ،دیجاو

 هیو اتحادEBUاروپا ونیزیتلو

 (ASBUعرب زونیووتلویراد

 132 یمجاز یفضا فعال / رضایعل ،تَتبُـع 151

باشگاه خبرنگار  / یمهد ،پورحاجت

 خبرنگاران جوان
 133 یو یشبكه پرس تخبرنگار  /زهرا  یتراب 152 رسا یخبرگزار /محمدرضا  ،روندیجا 171

 172 آزاد نگار روزنامه /محمد  یاحمد یحاج
 یكاس خبرگزارع /احسان ی،نیجز

 استان اصفهان مایصدا و س
 134 باشگاه خبرنگاران جوان / یمهد انیتراب 153

 154 عكاس حرم امام على /کوثر  ،الجشعمی 173 تیروزنامه حما /رضایعل رزابابایم یحاج
 یاسیس ریمد /اهلل بیحب ،ترکاشوند

 فارس یخبرگزار
135 

 174 عكاس آزاد  /حسین ،حاجیلری
وزنامه /ر محمود ،یکوهبنان یجعفر

 نگار
 136 روزنامه خراسان خبرنگار / دیوح یحیتفر 155

 137 روزنامه همشهری /احسان  ،تقدسی 156 خبرنگار ورزشی آرش/ ،جعفری 175 یرسانه ا فعال /محمدرضا ،یبیحب

 157 خبرنگار روزنامه ایران /الهام  ،جعفری 176 کارگردان مستند آزاد /نبیل  ،حجازى
مسوول  ریمد/عباس  ریام ،پور یتق

 ارتباطات تیریماهنامه مد
138 

 139  یحوزه هنر عكاس/ یعل ،پور یتق 158 خبرنگار خبر رادیو /خادم  ،جعفری 177 و عكاس خبرنگار /غالمرضا  ،یحجاز

 159 عكاس شبستان  ی/محمدعل ،یجالل 178 مهدی / عكاس ،حجتی
روابط  مسئول/محمدرضا  ،تقی دخت

 عمومی دانشگاه تهران
140 

روزنامه  یاسیس ریدب /مختار ،حداد

 الوفاق
179 

روزنامه  نگارروزنامه / میابراه ،انیجالل

 همشهری
160 

 هیریعضو تحر ی/محمد مهد ،یتهران

 وزیرجان یخبر تیسا
141 

 142 فارس یخبرگزار خبرنگار / ریام ،توانا 161 روزنامه وقایع اتفاقیه /مرضیه ،جلیلی 180 عكاس / نیحس دیحسن پور،س
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 181 عكاس آزاد/ میمر ، ییبرچلو یحسن 203 پالس یو یت /بهنوش  ،یقم نیحق ب 225 صبح7عكاس روزنامه /جواد  ،کیخال

 182 باشگاه خبرنگاران جوان /احمد  ،یحسن 204 یرسانه ا فعال / دیسع ،یحقان 226 خبرنگار / یمهد ،زاده یخانعل

 183 باشگاه خبرنگاران جوان ی/مهر ،یحسن 205 دبیر عكس میزان /مصطفی  ،حقگو 227 دفاع مقدس / یمصطف ،یخدابخش

امور استان  معاون/محمد  ،زاده یخراسان

 سراج یمجاز یسازمان فضا یها
 184 عكاس ازاد/اکرم  ،پور نیحس 206 زانیم یخبرگزار/ نایمقدم م ،یحق 228

 185 عكاس آزاد/آراد  ،زاده نیحس 207 فارس یخبرگزار / هیهان ،یقیحق 229 خرامان، مهدی/ عكاس آزاد

 رمسئولیمد ی/محمد عل ی،مشكان یخرم

 ریماهنامه مردم کو ریو سردب
 186 كنایا یبرنگارخبرگزار /ایقدس ن ،نیحس 208 حوزه رسانه فعال / نیاسی ،یقیحق 230

 187 یارسانه فعال/عباس نژادنیحس 209 كنایا یخبرگزار /سجاد ی،میحك 231 ورزش یایدن /محمدرضا  ،یخزاع

 188 روزنامه نگار /اقدم معصومه  ینیحس 210 هانیروزنامه ک /نیمحمد حس ،حمزه 232 یافعال رسانه /فاطمه ،خسروپور

 189 باز انتخاباتسایت  /اکرم سادات  ینیحس 211 میتسن یخبرگزار / ثمیم ،لوحمزه 233 خبرنگار / نیرحسیام یرخسروشاه

روزنامه  /محمد صادق  ،خسروی علیا

 نگار/ روزنامه همشهری
 190 عكاس آزاد/ نیرحسیام ،ینیحس 212 اآن یخبرگزار ی/بینق ،درضایحم 234

 191 عكاس ازاد/ حانهیر ،ینیحس 213 خبرنگار /حدیث ،حیدرى 235 زانیم یخبرگزار / یمحمدهاد ،یخسرو

 192 حوزه یخبرنگارخبرگزار /زهرا ،ینیحس 214 خبرنگارآزاد /زین العابدین  ،حیدرى 236 البرز یمایصدا و س / میمر ،یخسرو

 193 شبكه خبرخبرنگار  /حامد دیس ،ینیحس 215 عكاس آزاد /نادر ،یدشتستان یدریح 237 فعال رسانه ای /فاطمه ،بیخط

 238 یهمشهرروزنامه عكاس / حنا ،خلج
و  یارسانه فعال /محسن  یدریح

 مدرس خبر
216 

خبرنگار روزنامه  / نیحس دیس ،ینیحس

 ژاپن دفتر تهران یوریومی
194 

 یعضو شورا / یمرتض ،زاده یخلف

 روزنامه افكار یریسردب
239 

عامل  ریمد/مسعود  ی،دریح

 لنایا یخبرگزار
217 

خبرنگار  /رضایعل دیس ،ینیحس

 آنا یخبرگزار
195 

 218 وزیخبرنگار آستان ن /تكتم ،انیدریح 240 آزاد نگارروزنامه/ یاسد یعل ،یخمام
 یمایصدا و س/مسعود دیس ،ینیحس

 فارس
196 

 197 آزاد خبرنگار/ دجوادیس ،ینیحس 219  دانیمارگون سپ تیسا ریمد/ یخادم 241 عتیطب عكاس ر/اکب یعل ،خندان

 198 یخبر عكاس/ درضایس ،ینیحس 220 مجید مستند ساز ، مجید/خادمی زاده 242 خواجوی، زهره/ خبرنگار پارلمانی

 199 تسنیم /قهستانی شهرزاد  ،حسینی 221 هفته نامه نقش نو / دیوح ،یخازن 243 تیروزنامه حما / یخورسند مهد

 200 خبرنگار  /مهرنوش  یکلشتر ،ینیحس 222 عكاس آزاد/ یمهد ی،خالد 244 وزین میاگز گاهیپا /میمر ،یدیخورش

 201 عكاس آزاد/ میمر ی،نیحس 223 یفعال رسانه ا /سامان یخالق 245 عكاس آزاد/رضا  ،انیدیخورش

 یخبرنگار پارلمان /فاطمه  ،تیخوش ن

 سنایا یخبرگزار
246 

خبرگزاری  مدیر مسئول/امیر  ،خالقی

 آنا در مشهد
 202 آزاد عكاس / بیمقدم شع ،ینیحس 224
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 285 اعتماد /احسان  ،رستگار
 یاقتصاد ریدب /زهرا ،انیذوالفقار

 روزنامه اقتصاد مردم
266 

 ئتیه عضو/مومن زاده  دیوح ی،خولنجان

 کانون عكس اصفهان رهیمد
247 

 286 عكاس آزاد/آالله  ی،رستم
 یروابط عموم ریمد/محمد  ی،ذوق

 اوج یرسانه ا یهنرن سازما
 248 مصطفی/ تصویر بردار ،دادخواه 267

مستند  میت مسئول/بهمن  ،ایرسول ن

 تهران یاز حوادث آتش نشان یساز
 268 زانیم یخبرگزار عكاس/حامد ی،رازق 287

محمد مهدی / عكاس خبرگزاری ،دارا 

 تسنیم
249 

 تیسا رمسئولیمد / میرابراهیام ،یرسول

 "ندهینما"وماهنامه 
288 

استانها  ریدب /قهیصد ،ماسوله یراسخ

 یهمشهر
 250 عكاس آزاد/على اصغر فراهانى ،داودآبادى 269

 آزاد عكاس /معصومه  یدیرش

 
 270 عكاس آزاد/وهب  ی،رامز 289

 ریمقام و سردب قائم / یمهد ،یدرخشان

 جانیآذربا ارید یخبر گاهیپا
251 

 290 آزاد خبرنگار / ثمیم یمهرآباد یدیرش
 تدوینگر صداو سیما /ربیعی عطیه 

 
271 

محمد/ عكاس آزاد و  ،درگاهی پور

 فیلمساز
252 

عكاسان  هیاتحاد سیرئ/ یعل ،یدیرش

 همدان
291 

صاحب امتیاز و مدیر  /نرگس ،رجایى

 مسوول روزنامه شروع
 253 فعال فرهنگی / یمهد یدرّ 272

 یعكاس خبر/اسیال ،تیرضا

 
292 

 یخبرگزارخبرنگار  /فائزه  یرجب

 سروش
 254 یمجاز یفعال فضا / یتق ،دژاکام 273

 یخبرگزار خبرنگار /سوزان ییرضا

 استان فارس-فارس
293 

 زویافكارن ریسردب / دیسع ،یرجب

 
274 

هفته نامه  ریسردب /حجت  ،یدشت

 خانواده زاگرس
255 

 256 خبرگزاری خانه ملت /نسترن  ،دقیقی 275 رجبی، مهدی/ خبرنگار سیاست روز 294 روزنامه گسترش صنعت / هیصف ییرضا

 295 یفعال رسانه ا /معصومه انییرضا
حوزه  خبرنگار /ابوالقاسم ی،رحمان

 آنا یدولت خبرگزار
276 

 یروزنامه ها خبرنگار ی/عل ،دهقانان زواره

 رود ندهیاصفهان امروز  و زا
257 

 258 وزیرنینف یخبر گاهیپا /حامد ،یدهقان 277 خبرگزاری فارس /سپهر  ،رحمانی 296 آزاد خبرنگار/احمد  ،یرضو

 297 مهر یخبرگزار /مهیفه ،انیرض
روزنامه  رمسئولیمد ی/مهد ،رحمانیان

 شرق
 259 تیحما روزنامه خبرنگار /فرزانه  ،یانتید 278

 260 نگار روزنامه /لیكائیم ،دیانی 279 خبرنگار/ثمیم دیس ی،رحمت 298 عكاس آزاد /رضایعل ی،رفعت

دبیر اقتصادی خبرگزاری  /رشته ف رفیعی

 مهر
 280 عكاس /لقمان ،رحیمی 299

 تیو عكاس سا خبرنگار/ ونسی ،یلمید

 مرودشت نا یخبر
261 

 262 قناة النعیم الفضائیة/حسن  ،ذاکرى 281 مرودشت نا تیسا /محمد  ،یمیرح 300 خانه ملت /رشتهی فگیرمضان ب

 263 روزنامه نگار  / دهیفر ،یذاکر 282 یجهان هوانوردسایت  /رزازان محمد  301 فعال رسانه ای /محمد رضا یرمضان

 264 عكاس روزنامه خراسان /صادق  ،ذباح 283 مدیرمسئول بارثاوا/علی  ،رزاقی بهار 302 نگار آزاد روزنامهخبرنگار  /زهرا  ،یرمضان

 303 عكاس آزاد/عباس  ی،رنجبر
خبرنگار / محمد ،رستگار کریمى

 تسنیم و کردپرس استان کردستان
284 

مسئول شبكه  ریمد/قداد ، مزاده یذک

 رهیمد ئتیه عضو،دانا یاطالع رسان

 انجمن روزنامه نگاران مسلمان

265 
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 یخبرگزار یاسیس ریدب /فرزانه،ساالر 

 فارس
343 

 یخبرگزار /اکبر  ،زال پرور قره باغ

 هیدوغان ترک
 301 ایرناخبرگزاری خبرنگار  /رهبر مهدی  322

 302 خبرنگار باشگاه خبرنگاران /فاطمه ،رهنما 323 ماهنامه تجارت جنوب /ارتا  ،یزاهد 344 سازمان صدا و سیما /مهدی ،سالم 

وطن  یفرهنگ ریدب /احسان ی،سالم

 امروز
 303 یحوزه انتظام ریدب / الیل ادیبن یروح 324 عكاس آزاد/محبوبه  ،زراعت 345

 346 میتسن یخبرگزار /عرفان  ،سامان فر
 یایدن خبرنگار / یزردکانلو ضح

 اقتصاد
 304 خبرنگار شبكه خبر / یمجتب ،یروح 325

 305 فارس خبرگزاری /محمود  ،یروزبهان 326 سرپرست مهر هرمزگان /رضا  ،زرگر 347 دیالجد یروزنامه العرب /حسن ی،سامان

 306 عیصنا یایدنی/ سایت محمد عل،روشن  327 وطن امروز روزنامه / یمهد ،نام نیزر 348 و پژوهشگر سندهینو / دیمج ،سانكهن

 307 فرحناز / عكاس ،این یرونق 328 آزاد خبرنگار /حامد  ،یزمان 349 جمعه نامه جارچی /محمد رضا ،سپنج 

 308 میزان خبرگزاری /رییسی نرجس  329 ار ایرناگخبرن /راضیه ،زمانی 350 آزاد خبرنگار /مجید  ،ستاری وفایی

 یلیتحل تیسا /زهره دهیس ،انیسجاد

 مرودشت نا یخبر
351 

روزنامه خبرنگار  / دهیسع ،یزمان

 تیحما
330 

مسول روزنامه  ریمد /محمد ی،زارع فومن

 اصالحات یصدا
309 

 310 مرودشت نا یخبر تیسا / نیحس ،زارع 331 روزنامه نگارخبرنگار  /عباس  ،زمانی 352 آزادعكاس  /سهراب ،سخایی 

شبكه کودک  ریمد /محمد  ،سرشار

 مایس
 311 یرسانه ا فعال / نیحس ،زارع 332 مایصداوس خبرنگار /زهره  ،انیزمان 353

 333 نگریتدو /دیسع ،هیزند APTN 354تصویربردار   /سعید  ،سرمدی
دبیر خبر امور استان های /محسن  ،زارع

 باشگاه خبرنگاران جوان
312 

خبرنگار سیاسی  /مصطفی ،سعیدی 

 خبرگزاری آنا
355 

 مسئول ریمدزنگی آبادی، محمد/ 

 ینامه آسمان نارنج هفته
334 

چاپخانه  ریمدی فرهنگ /محمد رضا  ،زارع

 رازیش هیآ
313 

 314 لنایا یخبرگزار /مهرنوش  ،یهنزک یزارع 335 روزنامه همشهری یی/رضا ،زهرا 356 روز استیو س تیحما / نیحس ،یدیسع

 315 بردار ریعكاس و تصو /دیام ،یزارع 336 روزنامه هگمتانه /هیسم ،زهره وند 357 آزاد خبرنگار / حسن ریام ،سقا

 337 برنا یخبرگزار / نیحس ،زوارزاده 358 یعكاس و مدرس عكاس/ یعل ،سلحشور
موسسه ل مسئو ریمد/ ریام ی،زارع

 سلمان یجهادفرهنگ
316 

 317 نگار روزنامه /سعداهلل  ،یزارع 338 نامه شما هفتهخبرنگار  / ریام ،ینلیز 359 دانشجو یخبرگزار /سمانه  ،یسلمان

 318 شبكه جام جم / نیافش زیعز ی،زارع 339 آزاد خبرنگار / دیسع ،یسادات 360 ی/ فعال رسانه ایمانیسل

 یخبر یلیتحل گاهیپا /دیحم ،یمانیسل

 وزیصاحب ن
 319 مرودشت نا یخبر تیسا /فاطمه ی،زارع 340 خبرنگار روزنامه جوان /نیره  ،ساری 361

 362 یانتظام خبرنگار /فاطمه ،یمانیسل
باشگاه  تیسا مسئول/ تایب ،یساعد

 خبرنگاران جوان
 320 خبرنگار شبكه خبر /محمد رضا ،یزارع 341

خبرنگار خبرگزاری صدا /سلیمی آسیه

 وسیما
 342 عكاس/محسن  ،ساعدی 363

 یخبرنگار جبهه فرهنگ / سهینف ،یزارع

 یانقالب اسالم
321 
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 364 عكاس آزاد/رضا  ،این یسمائ 387 محله یهمشهر ریدب / میمر یفیشر 410 آزاد برنگار/بهنام  یصابرنعمت

 365 روزنامه خراسان /سمیعی بابک 388 المیرا /مجری شبكه خبرشریفی مقدم  411 یو رسانه ا یفرهنگ فعالی/ عل یصابونچ

 366 آزاد خبرنگار /گالره  ،یگیب لیسه 389 مرغیسازمان س ریمد / یمهد یفیشر 412 و عكاس ازاد خبرنگار /زهرا  یصادق

 367 تیحما روزنامه/ هیمهد یی،رزایم دیس 390 میتسن یخبرگزار / یهاد یفیشر 413 یرسانه ا فعال /صادق  یصادق

موسسه رسانه  رعاملیمد /دیفر یصادق

 ید یهنر یموسسه فرهنگ یا
 368 ینگار، فعال رسانه ا روزنامه /دبرزگریس 391 ویساز راد برنامه /فاطمه  دهیشعار س 414

 369 باشگاه خبرنگاران جوان /فاطمه یدیس 392  هیسور یدولت ونیزیتلو /الشعبان محمد 415 خبرنگار /محسن یصادق

 370 فارس / نیمقدم محمدحس یالله فیس 393 59نشریه الكترونیک  /شعبانی علی 416 عكاس / نیدیمقدم آ یصادق

 371 شبكه خبرخبرنگار  / دیسع یفیس 394 یرمرکزمستندحقیقت /شعبانی مرتضی 417 یفعال رسانه ا /زهرا  ،ینقدعل یصادق

 372 باشگاه خبرنگاران خبرنگار/ ونسی شادلو 395 امرودشت ن تیسا / الیل یشكوه 418 مهر یاخبار داخل کلریمد/دیسع ،انیصدرائ

 373 خبرگزاری ایسنا /شادیفر محمد علی 396 رنایا لگریتحل /نسب حسن یشكوه 419 عصر اقتصاد ریدب / هیمرض یصدر

 374 عكاس خبری/بهنام  ،شاکرمی 397 آزادخبرنگار /محمد رضا  یشماع 420 عكاس آزاد ی/مرتض دیس ی،صدر

 375 شاکرمی نژاد، زهرا/ موج نیوز 398 سفیر جنوب /شمس الدینی غالمعباس 421 وزیآسا ن /بهاره  ینیهرس یقیصد

 376 عكاس خبری ی/شامحمدی مهد 399 مایصدا وسخبرنگار  /ارسالن یشهاب 422 روزنامه خراسان / الیصراف ل

 400 رنایا یخبرگزار /بهمن  ی،شهباز 423 هانیک یاسیس ریدب /محمد  یصرف
انجمن عكاسان  /شاهرخ کمال الدین

 ایران
377 

 378 دهیروزنامه مناقصه مزا / نیرام یشاه 401 هیهفته نامه آپات /مهرداد یاریشهر 425 شهرآرا یخبر تیسا / دهیحم یصفائ

 379 مسئول طلوع آذر ریمد/عشرت ،قیشا 402 فارس یخبرگزار /عبدالرضا  یبانیش 426 انایا /پور حامد  یصفر

 YJC 380سردبیر سیاسی/شبیری حسنیه  403 سروش یخبرگزار /فاطمه  یباقر خیش 427 حوزه یخبرگزار /محمد رسول  یصفر

 381 صبح امروزخبرنگار  /شجاع رضا  404 یفعال رسانه ا /سجاد  یمحمد خیش 428 یرسانه ا فعال/ یمحمد مهد یصفر

 382 روزنامه خراسان/کورش ی،شجاع 405 فارس یخبرگزار /کامران  یرازیش 429 فعال رسانه ای / نیحس یصلوات

 383 خبرگزاری نسیم /شجاعیان مهدی  406 روز استیروزنامه س /مائده  رپوریش 430 روزنامه جام جم / محمد حسن ،یصلوات

 384 میتسن یخبرگزار /مرجان  عتیشر 407 عكاس/یمصطف دیس یرزادیش 431 آزاد خبرنگار /محسن  یمیصم

 432 یفعال رسانه ا /رضایعل دیص

امور  معاون/ رضایعل ی،رویش

وزارت فرهنگ و خارجی خبرنگاران 

 یارشاد اسالم

 385 نیقدس ان ال / نبیز عتمداریشر 408

 386 عكاس / نیمت یفیشر 409 یفعال رسانه ا ی/محمد مهد یریش 433 خبرگزاری فارس /صیدانلو زهیر 
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 434 عكاس آزاد / نیام یطالب 457 مانیا یندا عكاس ی/مهد ،انیعباس 480 آزاد خبرنگار /فاطمه  یمیعظ

 435 تیحماروزنامه  /زاده سارا  یطالب 458 آزاد خبرنگار/زهرا  دهیس ی،عبدالله 481 شهر تهران یخبر گاهیپا /الهام ی،میعظ

 436 یفعال رسانه ا /محمد  یطالب 459 فارس یخبرگزار /زهرا  ی،عبدالمحمد 482 روزنامه ستاره شرق /محمود یعلو

 437 کنندههیته /محمد جواد  یطالب 460 سندهینو/فاطمه  ،عبدالوند 483 ساز برنامه / لیپناه اسماع یعل

 تیمسئول سا ریمد/محمود  ،پور یعل

 یقیحق ستیمرکز رصد ترور
484 

عكاس خبری روزنامه  /رضا  ،عبدل پور

 جام جم
 438 آنا یخبرگزار / نیپرو انیطالب 461

 439 لمسازیف /عباس ییطاها 462 عكاس آزاد/فرزانه  ،انین یعبد 485 خبرنگار فرهیختگان /علی رمضانی زهرا 

 440 ایفعال رسانه  /طاهرخانی رضا  463 فارس یخبرگزار / یمهد ی،عبد 486 یرسانه ا فعال /محمد ینام یعل

 441 نخبرنگار جوان آنالی /طبیعت پور حامد  464 آزاد عكاس /الهه ی،ریعب 487 روزنامه خراسان / ینژاد محمد عل یعل

 465 عكاس آزاد/حامد  ،عرب 488 باشگاه خبرنگاران جوان /علیخانی فاطمه
 استیخبرنگار ر/طالجوران محمد رضا 

 مایصداوس یخبرگزار یجمهور
442 

 443 مایخبرنگار صدا وس /سمانه  یطهماسب 466 میدفتر تسن ریمد/ نیام ی،عربشاه 489 ایفعال رسانه  /رضا  زادهیعل

 467 آنا یخبرگزار /مفرد احسان  یعرب 490 باشگاه خبرنگاران /محمد زادهیعل
 یاقتصاد ریدبی/ مصطف یظاهر

 ختگانیرهف
444 

 445 روزنامه نگار /الهام  انیفیظر 468 عكاس /ابوالفضل یعرفان 491 یفعال رسانه ا /ندا  زادهیعل

 446 یافق انرژ خبرنگار/احسان  ینیعابد 469 آزاد خبرنگار /میمر انیعرفان 492 خبرنگار /فاطمه  شاهیعل

 447 ییشهدا یها خبرنگارکانون /النازی، عادل 470 خبرنگار آزاد /معصومه یعزت 493 روزنامه شهرآرا / دمحمدیس یعماد

 448 آزاد خبرنگار /محسن  یعارف 471 یاسیخبرنگار س /قاسم یزیعز 494 رسانه ای فعال /اصغر  یعل یعنابستان

 یخبرگزار ی/پور محمدمهد تیعنا

 هحوز
 449 خبرنگار آزاد /اصغر  یعل انیعاشور 472 خبرنگار شبكه افق /محمود  یزیعز 495

 450 خبرگزاری فارسخبرنگار  / میمر ی،عاقل 473 مهر یخبرگزار/نیحامد حس یعسكر 496 باشگاه خبرنگاران جوان /سمانه  یوضیع

 451 رنایاخبرگزاری  /رحمت اله این یعامر 474 كنایا ریسردب /زهرا  یعسكر 497 آزاد خبرنگار /شاه زهرا  بیغر

 498 روزنامه شهروند / دیغضنفرپور فرش
 باشگاهخبرنگار  /دیمجی عسكر

 نیخادم
 452 یا امام خامنه انییکانال فدا/عبادالرحمن 475

 NBCNEWS 453شبكه  /عبدالرضا ،عباسی  476 ایاسون یخبرگزار / یمرتض ی،عسكر 499 لبنان دفتر تهران نیادیالم / یعل یغفار

 454 عكاس آزاد/زهرا  ،عباسی نیاسر 477 وزیاردستان ن گاهیپا / دیوح ،عصارزاده 500 المیادینشبكه  خبرنگار / یعل یغفار

 455 ازاد عكاس/بهزادی، عباس 478 روزنامه نگار /داود  ییعطا 501 دفاع پرس خبرنگار ی/غفار

 456 عكاس آزاد/نیوەئ ی،عباس 479 زانیم یخبرگزار / دیوح این میعظ 502 تحلیلی صراط گاهیپا /غفاریان علی 
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 503 روز استیس /قاسم  یغفور 527 خبرنگار صبح اردستان / دیحم یفرخ 550 روزنامه شهرآرا /محمدرضا  یضیف

 504 عكاس آزاد/ ریام ی،غفور 528 دآزا خبرنگار / ایرو یفرش 551 نگار روزنامهخبرنگار  / الیقاسم زاده سه

 505 غفوری، قاسم/ سیاست روز 529 روزنامه نگار  /روح اهلل یفرقان 552 روزنامه افكارخبرنگار   /الهه  یقاسم

 506 خانه ملت یریتصو معاون/ضا ی، رغالم 530 یهمشهرخبرنگار  / نایم یفرقان 553 نیصبحانه آنال / یپاکرو مهد یقاسم

 507 تمدن روزنامه مهد / میرح یفارق 531 عكاس /محمد جواد  یفرمان 554 کازرون خبر تیسا /دیمج یقاسم

 508 مایصداو س ربرداریتصو /صمدی فارق 532 انجمن عكاسان نگاه /فرهنگ منصور 555 باز انتخابات ریسردب / دیپور مج یقاض

 509 روزنامه نگار /دوست محمدرضا  یفاضل 533 خبرنگار آزاد / هیهان یدنیفر 556 خبرنگار /صدرا یقاض

مدیر روابط عمومی /قائم مقامی نجفی 

 شبكه المیادین لبنان ) دفتر تهران (
 510 نگاه فارس یخبر گاهیپا /فرزانه یفاضل 534 عكاس آزاد /مایش ،فصاحت 557

 511 مرودشت نا تیسای/ شیفاطمه درو 535 وزین میاگزسایت  /زهرا  یفعله گر 558 رسا خبرگزاری /محسن یقائم

 559 و شما وزینمان خبرنگار /مونا  یقائم
مسئول  ریمد/رضا  یعل دیس ی،فقاهت

 ماهنامه سپهر اقتصاد
536 

 یروابط عموم ریمد/حامد  یفاطم

 یاسالم شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند
512 

 513 تهیه کننده /سید عباس  ،فاطمی 537 خبرنگار /سمانه سادات یسبزوار هیفق 560 سروش یخبرگزار /اسما  یقپانور

 514 بونیمسئول شورا تر ریمد/محمدی، فان 538 پخش  ابیارز / یمحمد عل یفكر 561 نگار و روزنامه خبرنگار / اسری یقدس

 516 عكس فارس ریدب / نیام یفائض 539 آنا یخبرگزار /نیرحسیفالح ام 562 دعكاس آزا /قراگزلو محمدرضا 

 517 عال رسانه ایف/ یمحمد عل ،الفت پور 540 یرسانه ا فعال /ونسی فالح Ap 563 ربرداریتصو /قربانپور محسن 

 518 آزادعكاس  /مینا فتح اله زاده 541 خبرنگار /جمعه  یهناد هیفالح 564 شبستان یخبرگزار /زهرا  یقربان

 519 دبیر خبر ایرنا /فتح الهی حسین  542 خبرنگار آزاد  /غالمرضا دیس یفلسف 566 مینس یگزاربرخ/فرهاد  یقربان

 520 وزیآسان عكاس /اصغر یفتوّت عل 543 نگار آزادروزنامه /فلسفی سید غالمرضا 567 جیبس یخبرگزار /ساجده  دهیس یشیقر

 521 مایصدا و س  /محمدرضا  یفخار 544 کانون عكس اصفهان /پریسا  ،فهامی 568 فرهنگ افغانستان / بایزاده فر یقل

 522 خبرگزاری میزانخبرنگار  /فدایی فاطمه  545 نگار روزنامهخبرنگار  /آرش  میفه 569 شبكه آموزش /بابک یخان چیقل

 جیعكاس بس ی/سلمان یعل یچیقل

 هنرمندان
 523 کننده هی،ته ویراد ندهیگو /حارث یفراز 546 روزنامه قدسخبرنگار  /احمد  اضیف 570

 524 ونیزیکننده تلو هیته ی/غالمعل، فرج زاده 547 سخبرگزاری فار /فیروزفر مریم  571 مایصداوس - ریسردب/ یوفا مصطف یقمر

 525 موج یخبرگزار /بهزاد یفرج 548 روزنامه نگار /محمد  یروزیف 572 مهر یخبرگزار/ اسیمحمد ال یقنبر

 526 عیصنا یخبرگزار / میمر یفرج 549 یهنر عكاس /محمداحسان  یضیف 573 نگار روزنامه/زهره  یقندهار
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 574 عكاس آزاد / دیعبدالمج ی،قوام 560 یده نگ گاهیپا ریمد /ناصر یمیکر 582 یرسانه ا فعال /ریپور محمدام یلطف

 583 ایفعال رسانه  /اصغر  یعل یفیلط
 گاهیپا ریسردب ی/هاد دیزاده س ییکسا

 جامعه خبر یخبر
561 

کارشناس رسمی  /کارخانه احمد 

 دادگستری در حوزه خبر
575 

 576 الجزیره تهیه کننده /کاشانی مصطفى 562 زانیم یخبرگزار / یکشت دار مهد 584 فعال رسانه /اصغر  یعل یفیلط

 577 عكاس آزاد/مهدیه  ،کرمانی 563 یارسانه فعال /عمار  دیس یکالنتر 585 خبرگزارى فارس /مهدى ،یاربیگىاهلل 

 578 خبرنگار روزنامه قدس /کشاورز راضیه  564 عكاس/ میکمار مر 586 فارس یخبرگزار / ثاقیصفار م ثیل

 579 روزنامه گل خبرنگار /کفیلی فرزاد 565 رازهیش یخبر گاهیپا /نایم یکمال 587 آنا خبرگزاری خبرنگار /ماهر مهرو 

 580 مستندساز /کوشكى احمدى زهره 566 خبرنگار ازاد / ایکمانكش ناد 588 وطن دیخورش ریمد /شهره ،صفت یماه

 یروابط عموم ریمد /محمدرضا متانت

 رانیا ییباشگاه خبرنگاران دانشجو
 567 نگارروزنامه /نیفرد ،کمانگر 589

موسسة میثاق  خبرنگار /سامر کیالی

 النتاج االعالمی والفنی
581 

 582 قطب اقتصاد /فاطمه یکاشان 568 روزنامه نگار/کهن مهر کاوه 590 رانیشهرا ریدب /احسان  یمتول

باشگاه  السادات/حرمت  یمتول

 برنگارانخ
591 

مسئول  ریمد ی/مصطف ،انیکواکب

 یروزنامه مردمساالر
 583 نگار روزنامهخبرنگار  ی/هاد یکاف 569

 584 یعكاس همشهر/مهدی  ،نژاد یانیکاو 570 روزنامه شهرآرا / الیکوچک زاده ل 592 عكاس آزاد/عمران نژاد ی،مجتب

 585 مسئول و خبرنگار ریمد / نیام یدیکائ 571 آزاد خبرنگار / رضایکوهكن عل 593 رسا یخبرگزار /محجوب محمدباقر

و عضو  یرسانه ا فعال / یمان یمحراب

 الملل نیروابط ب شكدهیاند یعلم اتیه
 586 قم انیرهپو ریسردب /نیحس یکباب 572 عكاس موج ما /رضا ،جهیشور یکوه 594

 587 کبگانیان، سعیده/ فعال رسانه ای 573 لنایا یخبرنگار پارلمان /رضایعل انپوریک 595 سنایخبرنگار و عكاس ا /محمد یمحروم

 588 کبگانیان، فاطمه/ فعال رسانه ای 574 کیانوش نسترن / فعال رسانه ای 596 روزنامه نگار آزاد. /اصغر یعل یمحك

و خبرنگار  ندهینما /جعفر،محمد خانلو

 سیموئر سوئ کالج ونیزیتلو
597 

 یکل روابط عموم ریمدی/مهد یی،ایک

 یاسالم یمجلس شورا یو امور فرهنگ
 589 نبض نفت گاهیخبرنگار پا /بنفشه ییکرا 575

 590 ای رسانه فعال /محمدجواد  ییکربال 576 فعال رسانه ای /مقداد  یگرگان 598 شهدا هیعكاس نشر/محمد ، محمدپور

 591 فارس یاستان ها ریمد/حسن  یی،کربال 577 انیشر گاهیپا /زهره ی،گل محمد 599 آزادخبرنگار /محمدخانی مصطفی

 600 عكاس آزاد / یعل  ییمحمدرضا
فعال رسانه ای و  /گلرو عباس 

 ایکارشناس غرب آس
 592 ماهنامه توسعه معادن /ههیکردبچه وج 578

 593 خبرنگار /رضایعلی کرد 579 ایفعال رسانه  /بان رسول گله 601 آزادخبرنگار   / حامد یمحمد

خبرنگار صفحه  /محمدی شایگان محمد 

 افغانستان باشگاه خبرنگاران
 594 نگار، مستندسازروزنامه / لیسه یمیکر 580 میتسن / نیمحمد ام یگنج 602

 603 یخبرنگار همشهر ی/سیع یمحمد
مسئول روزنامه  مدیر/عبداهلل  ی،گنج

 جوان
581 

سردبیر بخش بین الملل  / رضایعل یمیکر

 خبرگزاری فارس
595 
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 604 عكاس آزاد /فاضل یمحمد 626 فوتبال اتیه عكاس / دیوح یمزاجرد 648 میعكاس تسن/حامد  ،ملک پور

 605 ید19خبرنگار روزنامه  /فاطمه یمحمد 627 عكاس اتاق بازرگانی /مزجی شاهد 649 مایصدا و سخبرنگار  /حجت یملك

 606 روزنامه خراسان / یمحمد هاد یمحمد 628 مستوری محمد/ خبرنگار شبكه خبر 650 عكاس /منتظری سید شهاب الدین

 607 یت یآِ ریدب /مرجان یمحمد 629 روزنامه جوان /غالمرضا یمسكن 651 خبرنگار اصفهان امروز /منزه احمدرضا 

 608 خبرنگار روزنامه نگار /محمدی مهدی  630 ایرسانه  فعال / احسانزاده  یمصطف 652 سنایا یخبرنگار خبرگذار /منزه محمد 

 نیمعاون ارتباطات ب/رضا  ،ایمنصورن

 فیشر ادیالملل بن
 631 یعكاس ورزش/ رضایعلی مصلح 653

 ادیبن یعموم روابط /نرگس یمحمد

 دیشه
609 

 610 تحلیلگرمحمود، سهیل/ فعال رسانه ای و  632 جام جم /زهرا  دهیس ایک یمطهر 654 چهارراه خبر ریسردب /محسن  یمنصور

 611 یورزش خبرنگار /احمد  یمحمود 633 آزاد خبرنگار / درضایحم یمظاهر 655 آزاد خبرنگار /رضا  یمهدو

 634 دیعصرتول/عبداهلل  دیس ی،مظلوم 656 آزاد خبرنگار /روح اهلل یمهدو
 یشورا ریدب /محمد حسن دیس یمحمود

 فرهنگ اسالم  یکشور هینشر سندگانینو
612 

 635 فارس یخبرنگار خبرگزار /معانی علی 657 یرسانه ا فعال / یفر عل انیمهد
 گاهیمسئول پا ریمد /نجمه  یائیمح

 قم انیرهپو یخبر
613 

 614 ساز مستند/ امکیس یمختار 636 عكاسان  هیاتحاد / یدهكرد یمعتمد 658 فارس خبرنگار / یمهد انیمهد

 615 رنایا یاسیخبرنگار س /مرادپور داود  637 معدلی، علی/ فعال فضای مجازی 659 عكاس آزاد/مهرزاد  ،پوریمهد

 616 روزنامه شروع ریدب /سارا  یمرادخان 638 رانیشهرا /حور نرگس  یمعزز 660 خبرنگار شهرآرا مشهد /الهام  زادهیمهد

 /نگارروزنامه / دیدلجو مج یمهراب

 یهمشهر
 617 شبكه خبر خبرنگار /داود یمراد 639 آزاد عكاس/محمدرضا  یمعصوم 661

 618 کارشناس رسانه ها /مرادی فرد داود  640 آزاد خبرنگار /لهیجم یمعظم 662 عكاس آزاد/ درضایحم ،مهرانپور

 619 مرادی، داوود/ خبرنگار شبكه خبر 641 فردا یخبر گاهیپا /مفتاح محمدصالح  663 یمجاز یفعال فضا/مهربان فاطمه 

 620 امیعكاس همدان پ ی/عبدالعل ی،مراد 642 یرسانه ا فعال /محسن  یمیمق 664 شهرفردادبیر اقتصادی /فاطمه انیمهرداد

 621 خبرنگار المنار /مرتضى رواس 643 میتسن ریدب / نیحس ریام یانیمكار 665 سردبیر خبرگزاری بسیج /مهرکش بهزاد 

 622 نا مرودشت سایت مدیر /مردانه رضا  644 مجلس سایت سردبیر مكی شادی / 666 عكاس آزاد/عاطفه  ،مهوری

 623 مرودشت نا یخبر تسایفاطمه /  ،مردانه 645 رپایگاه دانشجویان بیدا /مالیى امید  667 تصویربردار یونیوز لبنان /حمد ا موسوی

 624 فارس یخبرگزار / رایسم یمردان 646 فارسعكاس  /ملک حسینی محسن  668 فعال رسانه ای  /موسوی حمیدرضا

 625 فعال رسانه ای / نییآ کین میمر 647 عكاس آزاد/میثم  ،ملكی قزوینی 669 رسا یخبرگزار/  سجاد یموسو
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 712 روزنامه نگار/ ماینوربخش ن
 نگریو تدو ربرداریتصو /مینابى بدر 

 شبكه الغدیر عراق
 670 فعال رسانه ای/احمد  دیس یموسو 691

عكاس مجلس /نوروزى فرد محسن 

 شوراى اسالمى
 692 عكاس آزاد /محمد  ینادر 713

 هینشر ریسردب / یمصطف دیس یموسو

 هیانوسیاق ایآس یالملل نیب یخبر
671 

 یخبرنگار خبرگزار/محمد  ینوروز

 دانشجو
 693 فعال رسانه ای / نایم یناصر 714

و مسئول  گزارشگر /دداودیس یموسو

 دنیشهرستان فر یمایدفترخبرصداوس
672 

 673 فعال رسانه ای /دیدفریسی موسو 694 خبرنگار /سجاد  ،یناطق 715 انقالب نمایس / نیمحمد ام ینوروز

 674 فارس یخبرگزار /فاطمه  دهیس یموسو 695 مهیشهرکر گاهیپا /احمد ینامدار 716 باحجاب تیسا /فاطمه یشكری نور

 یخبرگزارخبرنگار  /محبوبه  یاورانین

 مهر
717 

خبرنگار هفته نامه اخبار  ی/نامور مهر

 بانک
696 

روابط  ریمد /موحد یی،الرضا یموس

 الماس شرق یمجتمع تجار یعموم
675 

 تیخبرنگار و عكاس سا ی/عل رومند،ین

 مرودشت نا یخبر
718 

خبرنگار روزنامه ابتكار و  /هیسم ینبات

 نیابتكار آنال
697 

 یریسردب یعضو شورا /میپور مر یموس

 استان ها یهمشهر
676 

 719 خبرنگار آزاد / الدیم كومقامین
 خبرنگار /محمد  یفراهان ینجف آباد

 زانیم یخبرگزار
698 

 یریسردب یشورا /میپور، مر یموس

 استان ها یهمشهر
677 

 678 مایو س صدا /عبداهلل  یقیحق یمولو 699 وزیفردان تیسا /تكتم  ،منش ینجف 720 نادر / هفته نامه عصر ارتباط یینواین

 679 وزیفردا ن /سادات  هیحان یمومن 700 عكاس آزاد/امیرحسین  ،ندیری 721 آزاد خبرنگار پروانه / زاده یهاد

 680 سازانندهیآ ریسردب ی/دمجتبیس یمومن 701 میتسن یخبرگزار /محمد یمانینر 722 خنج کهن گاهیپا /محسن  دیس یهاشم

 681 افالک ریسف خبرنگار / اسری یمومن 702 خبرنگار تلویزیون الكوت /نشاب عباس 723 خبرگزاری پانا /هاشمی سیده زینب 

 682 یرسانه ا فعال/حسن  یثمیم 703 ارتباطات و رسانه استاد ی/نصر عل 724 یو یپرس ت خبرنگار /محمود  یهاشم

 683 نگار همشهریروزنامه /میرخدائی احمد 704 خانه ملت /اصغر  ینظامپور عل 725 عكاس ازاد /شعبان یهمت

 726 وزین رانیخبرنگار ا /فائزه  یهمت
 ونیزیتلو /محمد  دینعمت زاده س

 االشراق عراق
 684 خبرنگار آزاد / یعل یرزائیم 705

 685 عكاس /رضایعل ییرزایم 706 خبرنگار/نعیمی سارا  727 نمایس عكاس / رضایعل ،انیهنرجو

 686 میتسن / دمحسنیس یرشمسیم 707 روزنامه صمتخبرنگار  / یعل یمینع 728 عكاس خبرى /هوشمندى سارا 

عكاس و  / نیشهاب الد دیس یواجد

 مدرس دانشگاه
729 

مدیر سایت عربی /سید عالء  ،نقی زاده

 فارس یخبرگزار
 687 تباطاترمدرس ا /احمد ی،نیرعابدیم 708

 688 عكاس آزاد/مصطفی  ،میرعبداله 709 نوجوان کبری/خبرنگار شبكه خبر 730 باشگاه خبرنگاران جوان /ساالر  یواعظ

 یخبرنگار فرهنگ / یمصطف ایکوثوق

 فارس یخبرگزار
731 

 یاسیس ریدب / نیعابد ینینورالد

 روزنامه وطن امروز
 689 عكاس سینم /میری سمیه  710

خبرنگار شبكه  /وحیدی درید زهیر 

 العراقیه در تهران
732 

 یعكاس همشهر/زهرا  ی،نوران

 
 690 آزاد خبرنگار /محمدرضا  دیس یریم 711
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خبر بخش خبر  ریدب /محمد ونسی

 نگاران شبكه العالم
753 

فصلنامه  ریسردب /محمد  یاراحمدی

 یمعمار یهمشهر
 733 عكاس آزاد/مسعود  ی،دیوح 743

 یفناور یعلم ریدب/ رضایعل یونسی

 مرودشت نا یخبر تیسا
 734 سردبیر دیدبان روسیه /وخشیته احمد  744 یرسانه ا فعال /اکرم  انیافتی 754

 یخبرگزار/نیحس نیمحمدام یی،رزایم

 فارس
 745 آزادخبرنگار  /پور رکسانا  ییحی 755

الملل روزنامه  نیب ریدب ی/عل عیودا

 یمردمساالر
735 

 736 آزاد عكاس / یمحمد مهد یودود 746 عكاس آزاد یعقوبی، احمد/  

  
 خبرنگار / یزاده مرتض گانهی

 میتسن یالملل نیب یخبرگزار
 737 خبرنگار آزادوفایی فرد مهدی /  747

  
خبرنگار روزنامه  /نیامیزاده بن وسفی

 شهرآرا
 738 و روزنامه نگار سندهینو /الیسه یلیوک 748

  
عكس و خانه  انجمن / الیل یوسفی

 یحرفه ا یعكاسان همدان/ مدرس فن
 739 عكاس آزاد/ میابراه ی،گیب یول 749

  
روزنامه خبرنگار  /مسعود  یوسفی

 تجارت
750 

 ی/مصطف ،نژاد یول

 بهیط اتیعامل مجتمع ح ریمد
740 

 741 فارس یخبرگزار خبرنگار / دیوح ییونا 751 عكاس آزاد/ بیصه ی،وسفی  

 752 عكاس آزاد /علی ،یوسفی  
خبرگزاری  عكاس/ نیحس یاراحمدی

 دانشجو
742 

 

 

 

 

 


