
 

(1) 

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

اره نام و سمت
شم

 

اره نام و سمت
شم

 

اره نام و سمت
شم

 

 14 روزنامه نگار /اشرفی نجمه
فاطمه / خبرنگار  ،آخوندمهدی

 4 نشریه رویداد فردا محمود/ ،ابراهیم آبادی 14 خبرگزاری فارس

ابوالفضل / سردبیر خبرگزاری  ،اصغری راد
 11 میثم / خبرنگار روزنامه نگار ،آخوندی 11 فارس )دفتر خراسان شمالی(

محمد حسن / فعال رسانه ای در  ،ابراهیمی
 1 امور مهاجرین افغانستانی

 4 ابوترابی زارچی، ابوالقاسم / مدرس عکاسی 14 علیرضا / خبرنگار مجمل نیوز ،اردستانی 14 فاطمه / ایلنا ،زادهاصالن 

 1 شبکه ماهواره اى کربال ابومعاش، حسن / 11 آزاد/ خبرنگار روزنامه نگار 11 فعال رسانه ای/سیدحسن  ،اطیابی

 4 ابویسانی، حسین /  خبرگزاری شاهد 14 راضیه/ خبرنگار روزنامه خراسان ،آزاد 14 رضا / خبرگزاری فارس ،اعرابی

 14 اعظمی، فرشاد / خبرنگار
آزادبخت، محمد حسین/ معاون خبر 

 4 کبری / خبرنگار پارلمانی ،آجربندیان 14 خبرگزاری آنا

افروز، عباس هادی/معاون پایگاه خبری 
 4 راحله / خبرنگار آزاد ،آجودانی 14 اسد، وسام/قناة اسیا 14 پارلمان

 14 جلیل / فعال رسانه ای ،اسدی 14 افسریان، سید علیرضا / خبرنگار ایسنا
مریم سادات /خبرنگار فرهنگی  ،اجودانی

 4 فارس

 4 سینا / خبرنگارآزاد ،احدیان 14 زید /تهیه کننده تلویزیونی ،االسدی 14 افشار، یاسر / دبیر اجتماعی مشرق

 45 فرات/ تهیه کننده تلویزیونی ،سدیاال 45 / خبرنگار آزادافشارزاده، آرزو 
احدیان، محمد سعید /مدیر مسئول روزنامه 

 45 خراسان

آقاجانی، حمیده / خبرنگار باشگاه خبرنگاران 
 44 محمد / خبرنگار و نویسنده ،األسدی 44 جوان

احراری ارشاد/ مسول دفتر و خبرنگار 
 44 تهرانتلویزیون تمدن افغانستان در 

 41 احمدوند، یاسر /مدیر عامل خبرگزاری آنا 41 امیرمحمد/ فعال رسانه ای ،اسکندری 41 آقامحمدلو، مصطفی/ مستندساز برون مرزی

 44 آقایی، جواد / وطن امروز
اسکندری، صالح/ مدیرکل روابط عمومی 

 44 فاطمه یار / عکاس مستند اجتماعى ،احمدى 44 های دانشگاه آزادو امور رسانه

 41 رسول/ فعال رسانه ای ،اقلیدی
محسن /  ،اسالم زاده اسکستانی
 41 مسعود / مرودشت نا یاحمد 41 مستندساز

 44 فرزین / عکاس ،احمدی 44 /عکاس آزاد فریداسالمی،  44 اکبالتا ویلدان / خبرنگار هیال تی وی

 44 علی / تصویربردار هیال تی وی ،اکبالتا
کامیار / خبرنگار  ،اسماعیل پور

 44 خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا(
احمدی، کاوه /مدیر اداره اخبار مجلس 

 44 شورای اسالمی

 44 مرودشت نا اسماعیلی ، نجمه/ 44 صابر / فعال رسانه ای ،اکبرپور
محمدرضا /مترجم، دبیر بخش و  ،احمدی

 44 خبرنگار وب سایت نود

 44 هانیه سادات/ خبرنگار آزاد ،احمدی 44 زیبا / ماهنامه سفیر تجارت ،اسماعیلی 44 محمد / خبرنگار روزنامه خراسان ،اکبری

 44 حسین / روزنامه جوان ،اختری 44 مجتبی/ خبرگزاری آنا ،اسماعیلی 44 سید علی / خبرنگار ایکنا ،اکرمی

روزنامه  -وحید/ ویرایشگر عکس  ،اکرمی
 15 ستوده/ فعال رسانه ای ،اخوان 15 کبری / خبرنگار روزنامه نگار ،آسوپار 45 قدس



 

(2) 

اره نام و سمت
شم ه

 

اره نام و سمت
شم

 

اره نام و سمت
شم ه

 

45 فاطمه / خبرگزاری فارس ،بلوچی پور
4 

محمد کاظم / سردبیر ارشد  ،ایمانی
 44 ثمانه/ خبرنگار روزنامه حمایت ،اکوان 41 شبکه پرس تی وی

45 بن رشیدی، محمد /عکاس
1 

 -وحید / روزنامه نگار  ،ایمانی
 44 خبرگزاری شهرایران

آمالی، محمد کریم / خبرنگار روزنامه شیراز 
 41 نوین

45 اکبر/ خبرنگار شبکه خبر ،بهادری
4 

 41 طاهره /عکاس خبرگزاری ایکنا ،بابایی
 صادق/ خبرنگار روزنامه وطن امروز ،امامی

 44 

45 بهاروندی معصومه /خبرنگار
4 

 44 محمد /عکاس خبرگزاری ایرنا ،بابایی
علیرضا/ کارشناس اداره اخبار مجلس  ،امامی

 41 شورای اسالمی

45 بهاری فرشته / خبرگزاری صنایع
4 

 44 رحیمی/ خبرنگار آزاد ،امیر حسین 44 سابق ایسنافاطمه / خبرنگار  ،باجالنی

45 مرجان /روزنامه نگار ،بهبهانی
4 

مجتبی/ خبرنگار روزنامه  ،باجالنی
 44 پور مهدی/ خبرنگار ،امیری 44 کیهان

45 آزاده / روزنامه همشهری ،بهرامی
4 

 44 سمانه / عکاس ،امیری 44 محمد/ خبرنگار صدا و سیما ،باژیان

عطا / دبیر اقتصادی خبرگزاری  ،بهرامی
 تسنیم

44
5 

على / خبرنگار الکأس ورزشى  ،الباشا
 44 قطر

کلیائی مسعود / خبرنگار عکاس  ،امیری
 44 اندیشکده برهان

44 ابراهیم/ روزنامه ایران ،بهشتی
4 

عصمت / خبرنگار تسنیم  ،باغچقی
 45 خراسان شمالی

سید محمد / خبرنگار روزنامه  ،امین آبادی
 44 کیهان

44 حمیدرضا/ همشهری ،بوجاریان
1 

 45 سیدروح اهلل / روزنامه کیهان ،امین آبادی 44 علیرضا / مستند ساز ،باغشنی

44 مجتبی / خبرنگار آزاد ،بیات
4 

باقری، سید احسان /مدیر خانه عکاسان 
 44 بهاره/ خبرنگار ازاد ،امینی 41 ایران

44 حمید / خبرگزاری مهر ،بیاتی
1 

 41 انبارلویی محمد کاظم / فعال رسانه ای 44 لیال سادات / روزنامه نگار ،باقری

44 مسعود / خبرگزاری میزان ،بیاتی
4 

 44 علی/ عکاس خبرگزاری ایسنا ،انوار 41 ویدا/ خبرنگار روزنامه آبادان ،باقری

44 حمیدرضا / خبرنگار سایت خبری رجا ،بیانی
4 

 محمد مهدی/ ،بالیاقت

خبرنگار سایت خبری سته بان 
 /شهرستان استهبان، استان فارس

 41 هاله / خبرنگار همشهری ،انیسی 44

44 بیژنی پور بهاره/ سردبیر ایکنا
4 

 44 آهویی، امین /عکاس تسنیم 44 بختیاری سارا / روزنامه سراسری شروع

44 بهروز /عکاس ،پادیاب
4 

 44 محمدرضا / خبرنگار و روابط عمومی ،آهویی 44 خبرگزاری فارسبدیعی میثاق / 

44 محمد/خبرنگار خبرگزاری ایکنا ،پارسائیان
4 

 YJC 44فاطیما /  ،آهی 44 برادران سیمین/ خبرنگار و پژوهشگر

41 ای پارسیان محمد رضا/ فعال رسانه
5 

برومند، حسام الدین/ مدیرمسئول 
 44 روزنامه حمایت

سارا / خبرنگار پایگاه خبری صبح  ،آویشی
 44 توس

41 پاکدل علیرضا / خبرنگار آزاد
4 

 44 سالم سرى/ مراسلة قناة العراقیة ،ایاد 455 علیرضا/ خبرنگار ،برومند

نیلوفر/خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی  ،پرتو
 شیرازه

41
1 

 45 ایرانخواه  فرشته / عکاس آزاد 454 میالد / خبر گزاری صنایع ،بقائی



 

(3) 

41 خانه ملت /پروانه گهر سیما
4 

 451 مسعود رضا / روزنامه نگار ،بالدری
داود/ عکاس طبیعت و مستند  ،ایزدپناه

 44 اجتماعی

اره نام و سمت
شم

 

اره نام و سمت
شم

 

اره نام و سمت
شم

 

محمدعلی/ عکاس خبرگزاری  ،جاللی
 شبستان، استان قم

44
1 

تقی دخت، محمدرضا /مسئول روابط 
 411 ای فعال رسانه /پرویزی فریبا 414 دانشگاه تهرانعمومی 

نگار روزنامه ابراهیم / روزنامه ،جاللیان
 همشهری

44
4 

محمد مهدی/ عضو تحریریه  ،تهرانی
 414 پرویزی، علی/عکاس روزنامه شیراز نوین 411 سایت خبری رجانیوز

44 جلیلی، مرضیه/ روزنامه وقایع اتفاقیه
1 

 414 امیر / خبرگزاری فارس ،توانا
 خبرنگار /پورتیمور مصطفی

 414 

44 عباس / فعال رسانه ای ،جمشیدی
4 

 414 مجتبی/ سردبیر سایت پارس،توانگر 
 پورعرب محمد مهدی/ عکاس

 414 

44 علی / خبرنگار آزاد ،جمشیدی
4 

 414 زهرا / خبرنگار آزاد ،توحیدیان
پورعرب، محمد مهدی/عکاس خبرگزاری 

 414 استان البرزفارس 

مرتضی / دبیر سروس ورزشی  ،جوادی
 خبرگزاری آنا

44
4 

 414 پورعلی علیرضا/ صداوسیما 414 سیما۵محمد/  قایم مقام شبکه ،تورنگ

44 حمید/ خبرنگار پرس تی وی ،جوانی
4 

 445 نوروز/ تهیه کننده و کارگردان ،پورمند 414 صادق / ایسنا ،توسل

نیلوفر/ خبرنگار پایگاه خبری  ،جیحوری
 نبض نفت.

44
4 

 444 علی اکبر/خبرگزاری حوزه ،پوست چیان 445 آرمین / فعال رسانه ای ،توکلی

 گیر علی / عکاس مطبوعاتی،چاشنی 

 

 
44
5 

مهدی / دبیر سرویس  سیاسی  ،تیماجی
 441 پیرخضرانیان، سیدمصلح / ایرنا 444 خبرگزاری ایسکانیوز

 خبرنگار باشگاه خبرنگاران مجتبی / ،چوپانی

 
44
4 

 444 سیار / صدا و سیما ،پیش بهار 441 احمد / روزنامه نگار ،جان نثاری

44 زهرا / روزنامه  نگار ،چیذری
1 

علی / معاون تجاری سازی و  ،جاودانی
 441 علیرضا / فعال فضای مجازی ،تَتبُـع 444 مرکز اوج کودك و نوجوان رسانه

44 میالد / خبرگزاری برنا ،حاتمی
4 

احمد / عضو اتحادیه رادیو  ،جاوید
و اتحادیه EBUتلویزیون اروپا

 (ASBUرادیووتلویزون عرب
 444 ژیال / خبرنگار روزنامه نگار ،تختی 441

 YJcمهدی /  ،پورحاجت

 
44
1 

 444 ترابی زهرا / شبکه پرس تی وی 444 محمدرضا / خبرگزاری رسا ،جایروند

44 احمدی محمد / روزنامه نگارحاجی 
4 

جزینی، احسان/عکاس خبرگزاری صدا 
 444 و سیما استان اصفهان

 YJCترابیان مهدی / 

 444 

حاجی میرزابابا علیرضا/ خبرنگار روزنامه 
 حمایت

44
4 

کوثر /عکاس حرم امام على  ،الجشعمی
 444 علیه السالم

سیاسی  ترکاشوند، حبیب اهلل/ مدیر
 444 خبرگزاری فارس

44 حاجیلری، حسین/عکاس آزاد
4 

محمود / روزنامه  ،جعفری کوهبنانی
 444 خبرنگار نشریه برهان کرمان -نگار

 تفریحی وحید / روزنامه خراسان

 444 

44 محمدرضا/ فعال رسانه ای ،حبیبی
4 

آرش/ روزنامه نگار و خبرنگار  ،جعفری
 444 ورزشی

 احسان / روزنامه همشهری ،تقدسی

 415 

44 نبیل / کارگردان مستند آزاد ،حجازى
4 

 445 الهام / خبرنگار روزنامه ایران ،جعفری
تقی پور، امیر عباس /مدیر مسوول ماهنامه 

 414 مدیریت ارتباطات



 

(4) 

44 غالمرضا / خبرنگار و عکاس ،حجازی
5 

 444 خادم / خبرنگار خبر رادیو ،جعفری
 تقی پور، علی /عکاس حوزه هنری

 411 

اره نام و سمت
شم

 

اره نام و سمت
شم

 

اره نام و سمت
شم

 

11 خالدی، مهدی /عکاس آزاد
4 

کلشتری مهرنوش / خبرنگار و  ،حسینی
 444 مهدی / عکاس ،حجتی 154 دبیر نشریه شهرقانون

11 خالقی سامان/ فعال رسانه ای
4 

 441 مختار/ دبیر سیاسی روزنامه الوفاق ،حداد 151 حسینی، مریم /عکاس آزاد

/مدیر مسئول آنا ،  ایسکانیوزو خالقی، امیر 
 روزنامه فرهیختگان در مشهد

11
4 

 444 حسن پور،سید حسین / عکاس 154 مقدم شعیب / عکاس آزاد ،حسینی

11 صبح۷خالیک، جواد / روزنامه 
4 

 441 حسنی برچلویی ، مریم /عکاس 154 بهنوش / تی وی پالس ،حق بین قمی

11 مهدی / خبرنگار ،خانعلی زاده
4 

 YJC 444عکاس /احمد  ،حسنی 154 سعید / فعال رسانه ای ،حقانی

خانلو / نماینده و خبرنگار تلویزیون کلگ 
 موئر سوئیس

14
5 

مصطفی / دبیر عکس خبرگزای  ،حقگو
 YJC 444مهری/  ،حسنی 154 میزان

مصطفی / سردبیر خبرگزاری  ،خدابخشی
 دفاع مقدس

14
4 

 444 پور، اکرم /عکاس ازاد حسین 154 مقدم مینا /خبرگزاری  میزان ،حقی

محمد /معاون امور استان  ،خراسانی زاده
 های سازمان فضای مجازی سراج

14
1 

 444 حسین زاده، آراد /عکاس آزاد 145 هانیه / خبرگزاری فارس ،حقیقی

14 رنگاربخخرامان، مهدی/ 
4 

یاسین / فعال حوزه رسانه و  ،حقیقی
 444 قدس نیا/ ایکنا ،حسین 144 روابط عمومی

خرمی مشکانی، محمد علی/ پایگاه خبری 
 مشکات آنالین

14
1 

 445 اینژاد عباس/فعال رسانهحسین 141 حکیمی، سجاد/ عکاس آزاد

14 محمدرضا / دنیای ورزش ،خزاعی
4 

 444 حسینی اقدم معصومه / خبرنگار 144 محمد حسین/ روزنامه کیهان ،حمزه

14 ایفاطمه/ فعال رسانه ،خسروپور
4 

 441 حسینی اکرم سادات / باز انتخابات 141 میثم / خبرگزاری تسنیم ،لوحمزه

14 خسروشاهیر امیرحسین / روزنامه نگار
4 

 444 امیرحسین /عکاس آزاد ،حسینی 144 نقیبی/ خبرگزاری آنا ،حمیدرضا

14 محمد صادق / همشهری ،خسروی علیا
4 

 441 ریحانه /عکاس ازاد ،حسینی 144 حدیث/ خبرنگار ،حیدرى

14 رانیجنوب ا تیسا ی/مهد یخسرو
4 

 144 خبرنگارآزاد زین العابدین / ،حیدرى
 زهرا/ خبرگزاری حوزه ،حسینی

 444 

11 محمدهادی / میزان ،خسروی
5 

 444 سید حامد/ شبکه خبر ،حسینی 144 نادر/ عکاس آزاد ،حیدری دشتستانی

مریم / سردبیر خبر صدا و سیمای  ،خسروی
 البرز

11
4 

 144 ایحیدری محسن / فعال رسانه
سید حسین / خبرنگار روزنامه  ،حسینی

 444 یومیوری ژاپن دفتر تهران

11 فاطمه/ فعال رسانه ای ،خطیب
1 

 444 سید علیرضا/ آنا ،حسینی 115 حیدری، مسعود /مدیر عامل ایلنا

11 /عکاس همشهری خلج، حنا
4 

 114 تکتم/ خبرنگار آستان نیوز ،حیدریان
سید مسعود / صدا و سیمای استان  ،حسینی

 444 فارس



 

(5) 

11 مرتضی / روزنامه افکار ،خلفی زاده
1 

 155 سیدجواد /خبرنگار آزاد ،حسینی 111 خادمی /مدیر سایت مارگون سپیدان

11 نگار آزادعلی اسدی /روزنامه ،خمامی
4 

 154 سیدرضا /عکاس خبری ،حسینی 114 سازخادمی زاده، مجید/ مستند 

 علی اکبر/ عکاس طبیعت ،خندان

 
11
4 

 151 قهستانی شهرزاد / تسنیم ،حسینی 111 وحید / هفته نامه نقش نو ،خازنی

اره نام و سمت
شم

 

اره نام و سمت
شم

 

اره نام و سمت
شم

 

لقمان/ عکاس پرتره نگار   و مستند  ،رحیمی
 اجتماعی وحیات وحش

14
4 

 114 خواجوی، زهره/ خبرنگار پارلمانی 144 یونس /خبرنگار مرودشت نا ،دیلمی

محمد /خبرنگار سایت خبری  ،رحیمی
مدیر مسئول سایت _تحلیلی مرودشت نا

 بسیج دانشجویی فارس
14
4 

 114 خورسند مهدی / روزنامه حمایت 144 ذاکرى، حسن /قناة النعیم الفضائیة

14 رزازان محمد/ جهان هوانوردی
4 

 114 مریم/ اگزیم نیوز ،خورشیدی 144 ه / روزنامه نگارفرید ،ذاکری

14 رزاقی بهار، علی /مدیرمسئول ماهنامه بارثاوا
4 

 145 خورشیدیان، رضا /عکاس آزاد 144 صادق / عکاس روزنامه خراسان ،ذباح

14 رستگار احسان/ روزنامه اعتماد
4 

ذکی زاده، مقداد /مدیر مسئول شبکه 
عضو هیئت مدیره ، رسانی دانااطالع 

 انجمن روزنامه نگاران مسلمان
 144 فاطمه / ایسنا ،خوش نیت 145

14 محمد / تسنیم ،رستگار کریمى
5 

زهرا/ دبیر اقتصادی روزنامه  ،ذوالفقاریان
 144 اقتصاد مردم

 خولنجانی، وحید مومن زاده /

عضو هیئت مدیره و مدیر روابط عمومی 
 کانون عکس اصفهان

141 

14 رستمی، آالله /عکاس آزاد
4 

ذوقی، محمد /مدیر روابط عمومی 
 144 مصطفی/ تصویر بردار ،دادخواه 141 هنری رسانه ای اوجسازمان

رسول نیا، بهمن /مسئول تیم مستند سازی 
 از حوادث آتش نشانی تهران

14
1 

 141 محمد مهدی / عکاس تسنیم،دارا  144 رازقی، حامد/خبرگزاری میزان

امیرابراهیم / مدیرمسئول سایت  ،رسولی
 "نماینده"وماهنامه 

14
4 

صدیقه/ دبیر استانها  ،راسخی ماسوله
 144 داودآبادى، على اصغر فراهانى/عکاس آزاد 141 همشهری

14 خبرنگار آزاد /رشیدی مهرآبادی میثم
1 

 144 رامزی، وهب /عکاس آزاد
مهدی / قائم مقام و سردبیر پایگاه  ،درخشانی

 144 خبری دیار آذربایجان

علی /رئیس اتحادیه عکاسان  ،رشیدی
 همدان

14
4 

 144 محمد/عکاس آزاد و فیلمساز ،درگاهی پور 144 ربیعی عطیه/ تدوینگر صداو سیما

14 رضایت، الیاس/عکاس خبری
4 

نرگس/ صاحب امتیاز و مدیر  ،رجایى
 144 درّی مهدی / فعال فرهنگی 144 مسوول روزنامه شروع

14 رضایی سوزان / فارس
4 

 144 تقی / فعال فضای مجازی ،دژاکام 144 سروش /رجبی فائزه

14 رضایی صفیه/  گسترش صنعت
4 

 145 حجت / سردبیر خانواده زاگرس ،دشتی 144 سعید / سردبیر افکارنیوز ،رجبی

14 خبرنگار آزادرضایی، حسن/ 
4 

 144 نسترن / خانه ملت ،دقیقی 145 خبرنگار سیاست روزرجبی، مهدی/ 

45 رضاییان معصومه/ فعال رسانه ای
5 

 141 علی/ اصفهان امروز ،دهقانان زواره 144 فرهیختگانرحمانی، ابوالقاسم/ 



 

(6) 

45 احمد /خبرنگار آزاد ،رضوی
4 

 144 حامد/ مدیر نفیرنیوز ،دهقانی 141 سپهر /عکاس خبرگزاری فارس ،رحمانی

45 فهیمه/ خبرگزاری مهر ،رضیان
1 

رحمانیان، مهدی/ مدیرمسئول روزنامه 
 141 فرزانه / روزنامه حمایت ،دیانتی 144 شرق

45 رفعتی، علیرضا/ عکاس آزاد
4 

 141 خبرنگار/ثمیم دیس یرحمت

میکائیل/ مدیر باشگاه نویسندگان  ،دیانی
 روزنامه وطن امروز

 
144 

اره نام و سمت
شم

 

اره نام و سمت
شم

 

اره نام و سمت
شم

 

41 امیر / خبرنگار هفته نامه شما ،زینلی
4 

زارعی، امیر /مدیر مسئول موسسه 
 451 دبیر اقتصادی /رشته ف رفیعی 414 جهادفرهنگی سلمان

41 سعید / خبرنگار آزاد ،ساداتی
4 

 454 خانه ملت /رمضان بیگی فرشته 414 سعداهلل / روزنامه نگار ،زارعی

41 نیره / خبرنگار روزنامه جوان ،ساری
4 

 454 رمضانی محمد رضا/ فعال رسانه ای 414 زارعی، عزیز افشین / شبکه جام جم

بیتا /مسئول سایت باشگاه  ،ساعدی
 خبرنگاران جوان

41
4 

 454 زهرا / روزنامه نگار آزاد ،رمضانی 414 محمد رضا/ شبکه خبر ،زارعی

44 محسن /عکاس ،ساعدی
5 

 454 رنجبری، عباس /عکاس آزاد 414 ه / روزنامه نگار و خبرنگارنفیس ،زارعی

فرزانه/ دبیر سیاسی خبرگزاری ،ساالر 
 فارس)در خراسان شمالی (

44
4 

اکبر / خبرنگار  ،زال پرور قره باغ
 454 ایرنا /رهبر مهدی  445 خبرگزاری دوغان ترکیه

44 مهدی / خبرنگار سازمان صدا و سیما،سالم 
1 

 YJC 445فاطمه/  ،رهنما 444 ارتا / تجارت جنوب ،زاهدی

سالمی، احسان/ دبیر فرهنگی روزنامه وطن 
 امروز

44
4 

 444 رواس، مرتضى/ خبرنگار شبکه المنار 441 محبوبه /عکاس آزاد ،زراعت

44 سامان فر، عرفان /عکاس تسنیم
1 

 441 انتظامیروحی بنیاد لیال / دبیر حوزه  444 زردکانلو ضحی / دنیای اقتصاد

سامانی، حسن/ هماهنگ کننده روزنامه 
 العربی الجدید

44
4 

رضا / سرپرست خبرگزاری مهر  ،زرگر
 444 مجتبی / خبرنگار شبکه خبر ،روحی 441 در هرمزگان

44 مجید / نویسنده و پژوهشگر ،سانکهن
4 

 441 محمود / خبرگزاری فارس ،روزبهانی 444 مهدی / روزنامه وطن امروز ،زرین نام

44 محمد رضا / جمعه نامه جارچی،سپنج 
4 

 444 محمد علی/ دنیای صنایع،روشن  444 حامد / خبرنگار آزاد ،زمانی

44 مجید / خبرنگار آزاد ،ستاری وفایی
4 

 444 فرحناز / عکاس این یرونق 444 خبرنگار ایرنا /راضیه ،زمانی

44 مرودشت نا یخبر / /زهره دهیس انیسجاد
4 

 444 میزان /رییسی نرجس 444 سعیده / خبرنگار روزنامه حمایت ،زمانی

 سهراب / عکاس آزاد،سخایی 

 
44
5 

 444 مرودشت نا / نیزارع حس 444 عباس / خبرنگار روزنامه نگار ،زمانی

 محمد / مدیر شبکه کودك سیما ،سرشار

 
44
4 

 415 زهره / خبرنگار صداوسیما ،زمانیان
مسول روزنامه زارع فومنی، محمد/ مدیر 

 444 صدای اصالحات

APTN 44سعید / تصویربردار   ،سرمدی
1 

 415 محسن / باشگاه خبرنگاران جوان ،زارع 414 سعید/ تدوینگر ،زندیه



 

(7) 

44 سعیدی مصطفی / خبرگزاری آنا
4 

زنگی آبادی، محمد/ مدیر مسئول هفته 
 414 محمد رضا /فعال رسانه ای ،زارع 411 نامه آسمان نارنجی

حسین / روزنامه حمایت و سیاست  ،سعیدی
 روز

44
1 

 411 مرودشت نا /فاطمه  یزارع 414 روزنامه همشهریرضایی/  ،زهرا

44 امیر حسن / خبرنگار آزاد ،سقا
4 

 414 مهرنوش / ایلنا ،زارعی هنزکی 411 سمیه/ روزنامه هگمتانه ،زهره وند

44 سلحشور، علی /عکاس
4 

 414 حسین / خبرگزاری برنا ،زوارزاده
 ەامید/ عکاس و تصویر بردار بان ،زارعی

 کردستان
411 

اره نام و سمت
شم

 

اره نام و سمت
شم

 

اره نام و سمت
شم

 

14 شیخ محمدی سجاد / فعال رسانه ای
4 

 444 سلمانی سمانه / خبرگزاری دانشجو 445 شجاع رضا / خبرنگار صبح امروز

14 شیرازی کامران / فارس
1 

شجاعی، کورش/مدیر مرکز آموزش 
 444 تخصصی رسانه موسسه خراسان

سلمانی قلیچی علی / عکاس بسیج 
 444 هنرمندان تهران

14 شیرپور مائده / سیاست روز
4 

 444 سلیمانی حمید/ صاحب نیوز 441 شجاعیان مهدی / نسیم

14 مستند ساز /شیرزادی سید مصطفی
4 

 445 فاطمه/ خبرنگار انتظامیسلیمانی  444 شریعت مرجان / تسنیم

اداره کل رسانه های خارجی  / شیروی، علیرضا
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

14
4 

 444 سلیمانی/ فعال رسانه ای 441 شریعتمدار زینب / قدس ان الین

14 شیری محمد مهدی/ فعال رسانه ای
4 

 441 سلیمی آسیه/ خبرگزاری صدا وسیما 444 شریفی متین / عکاس

14 نگار آزادخبرصابرنعمتی بهنام /
4 

 444 سمائی نیا، رضا /عکاس آزاد 444 شریفی مریم / دبیر همشهری محله

11 صابونچی علی/ فعال رسانه ای
5 

 441 سمیعی بابک/ روزنامه خراسان 444 شریفی مقدم المیرا /مجری شبکه خبر

11 صادقی زهرا / خبرنگار
4 

شریفی مهدی / مدیر سازمان هنری 
 444 گالره /خبرنگار  آزاد ،سهیل بیگی 444 سیمرغ

11 صادقی صادق / فعال رسانه ای
1 

 444 تیحما روزنامه/ هیمهد ییرزایم دیس 444 شریفی هادی / تسنیم

11 / مدیرعامل موسسه هنری دیفریدصادقی 
4 

 444 سیدبرزگر/ روزنامه نگار 155 شعار سیده فاطمه / برنامه ساز رادیو

11 خبرنگار /محسن یصادق
1 

 YJC 444سیدی فاطمه/  154 الشعبان محمد/ تلویزیون دولتی سوریه

11 صادقی مقدم آیدین / عکاس طبیعت
4 

 444 سیف اللهی مقدم محمدحسین / فارس 151 ۵٩٥شعبانی علی/ نشریه الکترونیک 

11 صادقی نقدعلی زهرا / فعال رسانه ای
4 

شعبانی مرتضی/ 
 445 سیفی سعید / خبرنگار شبکه خبر 154 دیرمرکزمستندحقیقتم

صدرائیان، سعید /مدیر کل اخبار داخلی 
 خبرگزاری مهر

11
4 

 YJC 444شادلو یونس / 151 شکوهی لیال / خبرنگار مرودشت نا

11 صدری مرضیه / روزنامه عصر اقتصاد
4 

 441 شادیفر محمد علی/ ایسنا 154 رنا/ی /نسب حسن یشکوه

11 آزادصدری، سید مرتضی/ عکاس 
4 

 444 شاکرمی، بهنام /عکاس خبری 154 شماعی محمد رضا /خبرنگار آزاد



 

(8) 

14 صدیقی هرسینی بهاره / آسا نیوز
5 

شمس الدینی غالمعباس / سردبیر هفته 
 441 شاکرمی نژاد، زهرا/ موج نیوز 154 نامه سفیر جنوب

14 / روزنامه خراسان الیصراف ل
4 

 444 شامحمدی مهدی/ عکاس خبری 154 شهابی ارسالن/ خبرنگار صدا وسیما

14 صرفی محمد / دبیر سیاسی روزنامه کیهان
1 

 444 شاهرخ کمال الدین/ انجمن عکاسان ایران 154 شهبازی، بهمن /عکاس ایرنا

14 صفائی حمیده / شهرآرا
4 

 444 شاهی رامین / روزنامه مناقصه مزایده 145 شهریاری مهرداد/ هفته نامه آپاتیه

 حامد / ایاناصفری پور 

 
14
1 

 444 شایق، عشرت /مدیر مسئول نشریه طلوع آذر 144 شیبانی عبدالرضا /عکاس فارس

 صفری محمد رسول /خبرگزاری حوزه

 
14
4 

 141 شیخ باقری فاطمه / سروش
شبیری حسنیه السادات /سردبیر سیاسی 

YJC 444 

اره نام و سمت
شم

 

اره نام و سمت
شم

 

اره نام و سمت
شم

 

14 / خبرگزاری ایکنا عسکری زهرا
1 

 144 صفری محمد مهدی /فعال رسانه ای 144 عامری نیا رحمت اله/ ایرنا

عسکری مجید/ خبرنگار باشگاه خادمین 
 معنوی امام رضا

14
4 

عبادالرحمن / مدیر کانال فداییان امام 
 144 صلواتی حسین / فعال رسانه ای 145 خامنه ای

14 عسکری، مرتضی /مدیر مسئول اسونیا
1 

 144 محمد حسن / عکاس جام جم ،صلواتی NBCNEWS 144 /عباسی ،عبدالرضا 

14 عصارزاده، وحید /مسئول اردستان نیوز
4 

 144 فارس صمیمی محسن / خبرنگار 141 عکاس آزاد/عباسی نیاسر، زهرا 

14 عطایی داود / روزنامه نگار
4 

 115 صید علیرضا/ فعال رسانه ای 144 عباسی، بهزاد/عکاس ازاد

14 عظیم نیا وحید / دبیر سیاسی میزان
4 

 114 صیدانلو زهیر /عکاس فارس 141 /عکاس آزادوینەعباسی، ئ

14 عظیمی فاطمه / خبرنگار آزاد
4 

 111 طالبی امین / عکاس آزاد 144 عباسیان، مهدی/ عکاس ندای ایمان

عظیمی، الهام/ مسئول فضای مجازی پایگاه 
 خبری شهر تهران

14
4 

 114 طالبی زاده سارا / روزنامه حمایت 144 عبداللهی، سیده زهرا /خبرنگار آزاد

14 علوی محمود/ روزنامه ستاره شرق
5 

 111 طالبی محمد / فعال رسانه ای 144 عبدالمحمدی، زهرا / فارس

14 علی پناه اسماعیل / برنامه ساز
4 

 114 ننده سینما معیارکطالبی محمد جواد / تهیه 144 عبدالوند، فاطمه /نویسنده

علی پور، محمود /مدیر مسئول سایت مرکز 
 رصد تروریست حقیقی

14
1 

 114 طالبیان پروین / خبرنگار خبرگزاری آنا 144 رضا / جام جم ،عبدل پور

14 علی رمضانی زهرا / /فرهیختگان
4 

 114 طاهایی عباس/ فیلمساز 145 عبدی نیان، فرزانه /عکاس آزاد

14 فعال رسانه ای علی نامی محمد/
1 

عبدی، مهدی /خبرنگار خبرگزاری 
 114 طاهرخانی رضا / فعال رسانه ای 144 فارس در شهر دیر استان بوشهر

14 علی نژاد محمد علی / روزنامه خراسان
4 

 114 طبیعت پور حامد / جوان آنالین 141 عبیری، الهه/ عکاس آزاد

14 علیخانی فاطمه/ باشگاه خبرنگاران جوان
4 

 145 طالجوران محمد رضا / صداوسیما 144 عرب، حامد /عکاس آزاد



 

(9) 

14 علیرضا پورجعفری/ روزنامه افکار
4 

عربشاهی، امین /مدیر دفتر خبرگزاری 
 144 طهماسبی سمانه / صدا وسیما 141 خراسان شمالی-تسنیم

14 علیزاده رضا / فعال رسانه ای
4 

 141 مصطفی/ دبیر اقتصادی فرهیختگانظاهری  144 عربی مفرد احسان / خبرگزاری آنا

14 علیزاده محمد/ باشگاه خبرنگاران
4 

 144 ظریفیان الهام / روزنامه نگار 144 عرفانی ابوالفضل/ عکاس

45 علیزاده ندا / فعال رسانه ای
5 

 141 عابدینی احسان /خبرنگار افق انرژی 144 عرفانیان مریم/ خبرنگار آزاد

45 علیشاه فاطمه / خبرنگار
4 

 144 عادلی، الناز/ خبرنگارکانون های شهدایی 144 عزتی معصومه/ خبرنگار آزاد

45 عمادی سیدمحمد / خبرنگار روزنامه شهرآرا
1 

 144 عارفی محسن / خبرنگار آزاد 144 عزیزی قاسم/ خبرنگار سیاسی

45 عنابستانی علی اصغر / فعال رسانه ای
4 

 145 عزیزی محمود / شبکه افق
علی اصغر /مدیر سایت تحلیلی عاشوریان 

 144 خبری حرف رسا

45 عنایت پور محمدمهدی/ خبرگزاری حوزه
1 

 عسکری حامد حسین/ مهر

 144 
 عاقلی، مریم / خبرگزاری فارس

 144 

اره نام و سمت
شم

 

اره نام و سمت
شم

 

اره نام و سمت
شم

 

44 فیروزفر مریم / دبیر رادیو و تلویزیون فارس
1 

 YJC 454عیوضی سمانه /  414 رادیو فرازی حارث/ گوینده

44 فیروزی محمد / دانشجوی روزنامه نگاری
4 

 454 غریب شاه زهرا / خبرنگار آزاد 445 فرج زاده، غالمعلی/ تهیه کننده

44 فیضی محمداحسان / عکاس
1 

 454 غضنفرپور فرشید / روزنامه شهروند 444 فرجی بهزاد/ خبرگزاری موج

44 شهرآرا فیضی محمدرضا / روزنامه
4 

 454 غفاری علی / شبکه المیادین لبنان 441 فرجی مریم / خبرگزاری صنایع

44 قاسم زاده سهیال / روزنامه نگار
4 

 454 غفاری/ خبرنگار دفاع پرس 444 فرخی حمید / خبرنگار صبح اردستان

44 قاسمی الهه / خبرنگار  روزنامه افکار
4 

 445 علی / مدیرمسئول صراط غفاریان 441 فرشی رویا / خبرنگار آزاد

44 قاسمی پاکرو مهدی / صبحانه آنالین
4 

 444 غفوری قاسم / خبرنگار سیاست روز 444 فرقانی روح اهلل/  روزنامه نگار

44 قاسمی مجید خبرنگار/ کازرون خبر
4 

 441 غفوری، امیر /عکاس آزاد 444 فرقانی مینا / روزنامه همشهری

مدیر پایگاه قاضی پور مجید / سردبیر و 
 خبری باز انتخابات

44
5 

 444 غالمی، رضا /معاون خبر تصویری خانه ملت 444 فرمانی محمد جواد /عکاس فرهیختگان

44 قاضی صدرا/ خبرنگار
4 

 441 فارقی رحیم / آسا خبر 444 فرهنگ منصور/ انجمن عکاسان نگاه

 قائم مقامی نجفی، سید محمد صالح/

 المیادین لبنانمدیر روابط عمومی شبکه 
44
1 

 444 فارقی صمد/ تصویربردار صداو سیما 444 نی هانیه / خبرنگار آزادفرید

44 قائمی محسن/ دبیر عکس خبرگزاری رسا
4 

 444 فاضلی دوست محمدرضا / روزنامه نگار 415 فصاحت، شیما/ عکاس آزاد

44 قائمی مونا / خبرنگار نمانیوز و شما
1 

 444 فاضلی فرزانه/ خبرنگار پایگاه نگاه فارس 414 اگزیم نیوزفعله گری زهرا / خبرنگار 



 

(10) 

44 قپانوری اسما / خبرگزاری سروش
4 

فقاهتی، سید علی رضا /مدیر مسئول 
 411 ماهنامه سپهر اقتصاد

فاطمه درویشی/ خبرنگار سایت خبری 
 444 مرودشت نا

44 رقدسی یاسر / خبرنگا
4 

فقیه سبزواری سمانه سادات/ خبرنگار 
 414 ه نامه اقتصاد آیندههفت

فاطمی حامد /مدیر روابط عمومی پژوهشگاه 
 415 فرهنگ و اندیشه اسالمی

44 قراگزلو محمدرضا / عکاس آزاد
4 

 414 فاطمی، سید عباس /نویسنده ، تهیه کننده 411 1فکری محمد علی/ارزیاب پخش شبکه

Ap 44قربانپور محسن / تصویربردار 
4 

 411 فانی، محمد/مدیر مسئول پایگاه شورا تریبون 414 آنا فالح امیرحسین/ خبرگزاری

44 قربانی زهرا /خبرنگار خبرگزاری شبستان
5 

 414 فالح یونس/ فعال رسانه ای
فائضی امین / دبیر سرویس عکس و فیلم 

 414 خبرگزاری فارس

44 قربانی فرهاد /خبر گزاری نسیم
4 

 414 فالحیه هنادی جمعه / ایکنا
مدیر پژوهشکده /الفت پور، محمد علی 

 411 مطالعات کاربردی حقوق

44 قریشی سیده ساجده / خبرنگار بسیج
1 

 414 فتح اله زاده امین/ عکاس آزاد 414 فلسفی سید غالمرضا/  خبرنگار آزاد

44 خبرنگار فرهنگ افغانستان /قلی زاده فریبا 
4 

فهامی، پریسا /سرپرست کانون عکس 
 414 فتح الهی حسین / دبیر خبر ایرنا 414 اصفهان

44 قلیچ خانی بابک/ تصویربردار
1 

 414 فتوّت علی اصغر/ عکاس آسانیوز 445 فهیم آرش / خبرنگار روزنامه نگار

قمری وفا مصطفی /سردبیر سیاسی 
 صداوسیما

44
4 

 414 صدا و سیما/فخاری محمدرضا  444 فیاض احمد / خبرنگار روزنامه قدس

اره نام و سمت
شم

 

اره نام و سمت
شم

 

اره نام و سمت
شم

 

41 گنجی، عبداهلل /مدیر مسئول روزنامه جوان
5 

کریمی علیرضا / سردبیر بخش بین 
 444 قندهاری زهره /روزنامه نگار 444 الملل خبرگزاری فارس

41 لطفی پور محمدامیر/ فعال رسانه ای
4 

 444 / عکاسدیعبدالمج یقوام 444 کریمی ناصر/ مدیرمسئول ده نگی شار

41 لطیفی علی اصغر / فعال رسانه ای
1 

کسایی زاده سید هادی/ سردبیر جامعه 
 455 خبر

کارخانه احمد / کارشناس رسمی دادگستری 
 444 در حوزه خبر و روزنامه نگاری

41 اهلل یاربیگى، مهدى/ عکاس
4 

 444 کاشانی مصطفى / تهیه کننده الجزیره عربی 454 کشت دار مهدی / میزان

41 لیث صفار میثاق / فارس
1 

 445 کرمانی، مهدیه /عکاس آزاد 451 ایکالنتری سید عمار / فعال رسانه

41 ماهر مهرو / خبرنگار خبرگزاری آنا
4 

 444 کشاورز راضیه / خبرنگار روزنامه قدس 454 کمار مریم /عکاس هنری

 ماهی صفت، شهره/ خورشید وطن

 
41
4 

 441 کفیلی فرزاد/ خبرنگار روزنامه گل 451 شیرازه کمالی مینا/ خبرنگار  پایگاه

متانت محمدرضا/ مدیر روابط عمومی 
 ایسکانیوز

41
4 

 444 کوشکى احمدى زهره/ مستندساز 454 کمانکش نادیا / خبرنگار ازاد

41 متولی احسان / شهرایران
4 

 454 نگارکمانگر، فردین/روزنامه
کیالی سامر/ خبرنگار موسسة میثاق النتاج 

 441 االعالمی والفنی

YJC 41 السادات/متولی حرمت 
4 

 444 کاشانی فاطمه / خبرنگار قطب اقتصاد 454 کهن مهر کاوه/روزنامه نگار



 

(11) 

44 عکاس آزاد/مجتبی، عمران نژاد
5 

کواکبیان، مصطفی/ مدیر مسئول 
 444 کافی هادی/ خبرنگار روزنامه نگار 454 روزنامه مردمساالری

44 رسامحجوب محمدباقر/ 
4 

 444 کاویانی نژاد، مهدی /عکاس همشهری 454 کوچک زاده لیال /خبرنگار شهرآرا

محرابی مانی / فعال رسانه ای و عضو هیات 
 علمی اندیشکده روابط بین الملل ایران

44
1 

 444 کائیدی امین / کرونا نیوز 445 کوهکن علیرضا / خبرنگار آزاد

44 محرومی محمد/ خبرنگار ایسنا
4 

 444 کبابی حسین/ سردبیر پایگاه رهپویان قم 444 شوریجه، رضا/ عکاس موج ما کوهی

44 محکی علی اصغر/ روزنامه نگار آزاد.
1 

 445 فعال رسانه ای /کبگانیان، سعیده 441 کیانپور علیرضا/ خبرنگار پارلمانی ایلنا

44 محمدپور، محمد /عکاس نشریه شهدا
4 

 444 کبگانیان، فاطمه/ فعال رسانه ای 444 کیانوش نسترن / فعال رسانه ای

44 محمدخانی مصطفی/ خبرنگارآزاد
4 

کیایی، مهدی/مدیر کل روابط عمومی و 
 441 کرایی بنفشه/ نبض نفت 441 امور فرهنگی مجلس شورای اسالمی

44 محمدرضایی علی / عکاس آزاد
4 

 444 گرگانی مقداد / فعال رسانه ای
 ایکربالیی محمدجواد / فعال رسانه 

 444 

44 محمدی حامد / خبرنگار  آزاد
4 

گل محمدی، زهره/ مسئول روابط 
 444 عمومی پایگاه خبری تحلیلی شریان

کربالیی، حسن /مدیر کل استان های 
 441 خبرگزاری فارس

محمدی شایگان محمد / خبرنگار صفحه 
 YJCافغانستان 

44
4 

گلرو عباس / فعال رسانه ای و 
 444 کارشناس غرب آسیا

کردبچه وجیهه/ خبرنگار ماهنامه توسعه 
 444 معادن

41 محمدی عیسی/ خبرنگار همشهری
5 

 444 کردی علیرضا/ خبرنگار 444 بان رسول / فعال رسانه ایگله

41 محمدی فاضل/ عکاس آزاد
4 

 گنجی محمد امین / تسنیم

 444 نگارکریمی سهیل / روزنامه 444 

اره نام و سمت
شم

 

اره نام و سمت
شم

 

اره نام و سمت
شم

 

44 منزه احمدرضا / اصفهان امروز
4 

مصطفی زاده سیداحسان / فعال رسانه 
 411 دی11محمدی فاطمه/ روزنامه  441 ای

44 منزه محمد / خبرگذاری ایسنا
4 

 414 محمدی محمد هادی / روزنامه خراسان 444 مصلحی علیرضا /عکاس ورزشی

 المللمنصورنیا، رضا /معاون ارتباطات بین 
 بنیاد شریف

44
4 

مطهری کیا سیده زهرا / عکاس و 
 411 محمدی مرجان/ دبیر آِی تی 444 خبرنگار  روزنامه جام جم

44 / روزنامه نگار منصوری کیا میثم
4 

 414 محمدی مهدی / خبرنگار روزنامه نگار 444 مظاهری حمیدرضا / خبرنگار آزاد

44 منصوری محسن / چهارراه خبر
5 

 414 محمدی نرگس/ روابط عمومی بنیاد شهید 444 سید عبداهلل /عصرتولیدمظلومی، 

44 مهدوی رضا / خبرنگار آزاد
4 

 414 محمودی احمد / خبرنگار ورزشی 444 معانی علی/ خبرگزاری فارس

44 مهدوی روح اهلل/ خبرنگار آزاد
1 

معتمدی دهکردی  علیرضا /رئیس 
 445 اتحادیه عکاسان شهرستان شهرکرد

محمودی سید محمد حسن/ دبیر شورای 
 414 نویسندگان فرهنگ اسالم

44 یرسانه ا فعالی/فر عل انیمهد
4 

 414 محیائی نجمه / مدیر مسئول رهپویان قم 444 معدلی، علی/ فعالی رسانه ای



 

(12) 

44 مهدیان مهدی / خبرگزاری فارس
1 

معززی حور نرگس / خبرنگار 
 445 /مستند سازمختاری سیامک  441 خبرگزاری شهرایران

44 مهدیپور، مهرزاد /عکاس آزاد
4 

 444 مرادپور داود / خبرنگار سیاسی ایرنا 444 معصومه رشیدی/ عکاس آزاد

44 مهدیزاده الهام / شهرآرا مشهد
4 

 441 مرادخانی سارا / دبیر سیاسی روزنامه شروع 441 معصومی محمدرضا /عکاس آزاد

44 مهرابی دلجو مجید / همشهری
4 

 444 مرادی داود/ خبرنگار شبکه خبر 444 معظمی جمیله/ خبرنگار آزاد

44 /عکاس آزاد مهرانپور، حمیدرضا
4 

مفتاح محمدصالح / صاحب امتیاز و 
 444 مدیرمسئول پایگاه خبری فردا

مرادی فرد داود / کارشناس ارتباط با رسانه 
 441 ها و روابط عمومی

44 یمجاز یفعال فضا/مهربان فاطمه 
4 

 444 مرادی، داوود/ خبرنگار شبکه خبر 444 مقیمی محسن / فعال رسانه ای

45 مهردادیان فاطمه / شهرفردا
5 

 444 مرادی، عبدالعلی/عکاس روزنامه همدان پیام 444 مکاریانی امیر حسین / دبیر تسنیم

45 مهرکش بهزاد / سردبیر خبرگزاری بسیج
4 

سردبیر سایت مجلس  مکی شادی /
 444 مردانه رضا / مدیر سایت مرودشت نا 444 اسالمیشورای 

45 مهوری، عاطفه /عکاس آزاد
1 

 444 مردانه فاطمه / مرودشت نا 445 مالیى امید / سردبیر دانشجویان بیدار

45 موسوی احمد / خبرگزاری یونیوز لبنان
4 

 444 مردانی سمیرا / فارس 444 ملک حسینی محسن / عکاس فارس

45 فعال رسانه ای  موسوی حمیدرضا/
1 

 441 ملکی قزوینی، میثم /عکاس آزاد
مزاجردی وحید / عکاس هیات فوتبال استان 

 445 البرز

45 موسوی سجاد / خبرگزاری رسا
4 

 444 ملک پور، حامد /عکاس تسنیم
 مزجی شاهد/ عکاس اتاق بازرگانی

 444 

45 موسوی سید احمد /فعال رسانه ای
4 

 441 مستوری محمد/ شبکه خبر 441 سیماملکی حجت/ خبرنگار صدا و 

موسوی سید مصطفی / سردبیر نشریه 
 خبری بین المللی آسیا اقیانوسیه

45
4 

 444 مسکنی غالمرضا/ روزنامه جوان 444 منتظری سید شهاب الدین/ عکاس

اره نام و سمت
شم

 

اره نام و سمت
شم

 

اره نام و سمت
شم

 

44 نوربخش نیما /روزنامه نگار
5 

 414 / عکاس آزاد نادری محمد
 موسوی سیدداود/ صداوسیما

 454 

نوروزى فرد محسن /عکاس مجلس شوراى 
 اسالمى

44
4 

 445 فعال رسانه ای /ناصری مینا 
 / فعال رسانه ایفریدموسوی سید

 454 

44 نوروزی محمد امین/ خبرنگار سینما انقالب
1 

 445 خبرگزاری فارسموسوی سیده فاطمه /  444 ایسجاد / فعال رسانه ،ناطقی

SNN 44 /نوروزی محمد
4 

 441 شهرکریمه /احمد  نامداری
موسی الرضایی، موحد/ مدیر روابط عمومی 

 444 مجتمع تجاری الماس شرق

44 نوری شکری فاطمه/ سایت باحجاب
1 

 444 هفته نامه اخبار بانک /نامور مهری
 یریسردب یعضو شورا /میپور، مر یموس

 441 استان ها یهمشهر

44 مهر /نیاورانی محبوبه
4 

 444 مولوی حقیقی عبداهلل / صدا و سیما 441 نباتی سمیه/ روزنامه ابتکار



 

(13) 

44 مرودشت نا ی/عل رومند،ین
4 

 441 مومنی حانیه سادات / فردا نیوز 444 ملیف لگریمنتقد و تحل /اکبر ینبو

44 مریم/ عکاس ،نیک آیین
4 

 444 سازانمومنی سیدمجتبی/ آینده 444 نجف آبادی فراهانی محمد/ میزان

44 خبرنگار آزاد /نیکومقام میالد 
4 

 444 مومنی یاسر / خبرنگار سفیر افالك 444 تکتم / سایت فردانیوز ،نجفی منش

44 هفته نامه عصر  ارتباط /نادر  یینواین
4 

 444 میثمی حسن /فعال رسانه ای 444 عکاس آزاد /ندیری، امیرحسین

44 پروانه / خبرنگار آزادهادی زاده 
5 

 444 نریمانی محمد/ خبرگزاری تسنیم
 روزنامه همشهری /میرخدائی احمد/ 

 444 

خبرنگار پایگاه خبری /هاشمی سید محسن 
 تحلیلی خنج کهن

44
4 

 444 میرزائی علی / خبرنگار آزاد 415 تلویزیون الکوت /نشاب عباس

44 پانا /هاشمی سیده زینب 
1 

 415 عکاس/ رضایعل ییرزایم 414 ارتباطات نصر علی / استاد

44 هاشمی محمود / خبرنگار پرس تی وی
4 

 414 میرزایی، محمد امین/ فارس 411 نظامپور علی اصغر/ خانه ملت

44 همتی شعبان/ عکاس ازاد
1 

نعمت زاده سید محمد/ تلویزیون 
 411 میرشمسی سیدمحسن /خبرگزاری تسنیم 414 االشراق عراق

44 / خبرنگار ایران نیوز همتی فائزه
4 

 414 میرعابدینی، احمد/ مدرس ارتباطات 411 نعیمی سارا /خبرنگار

44 هنرجویان، علیرضا / عکاس سینما
4 

 411 میرعبداله، مصطفی /عکاس آزاد 414 روزنامه صمتنعیمی علی/ 

44 هوشمندى سارا / عکاس خبرى
4 

مدیر سایت عربی /نقی زاده، سید عالء 
 414 میری سمیه / عکاس سینما 414 فارسخبرگزاری 

 
 واجدی سید شهاب الدین / عکاس

 
44
4 

 414 یفعال رسانه ا /ابوالحسن  دیس یریم 414 شبکه خبر /نوجوان کبری

YJC 44واعظی ساالر / 
4 

نورالدینی عابدین / دبیر سیاسی روزنامه 
 414 میری سید محمدرضا / خبرنگار آزاد 414 وطن امروز

44 مصطفی  فارسکیا وثوق
5 

 414 عکاس همشهری/نورانی، زهرا 
مینابى بدر / تصویربردار و تدوینگر شبکه 

 414 الغدیر عراق

اره نام و سمت
شم

 

اره نام و سمت
شم

 

اره نام و سمت
شم

 

 44
4 

 یافتیان اکرم / فعال رسانه ای

 444 وحیدی درید زهیر / شبکه العراقیه 444 

 44
4 

 خبرنگار آزادیحیی پور رکسانا / 

 441 وحیدی، مسعود /عکاس آزاد 441 

 
44
4 

 444 وخشیته احمد / سردبیر دیدبان روسیه 444 یعقوبی، احمد/ عکاس آزاد

 
44
4 

 441 ودایع علی/ روزنامه مردمساالری 444 یگانه زاده مرتضی /  تسنیم

 
44
4 

 444 آزادودودی محمد مهدی / عکاس  444 یوسف زاده بنیامین/ روزنامه شهرآرا



 

(14) 

 
45
5 

 یوسفی لیال / انجمن عکس

 444 وفایی فرد مهدی / خبرنگار آزاد 444 

 
45
4 

 444 وکیلی سهیال/ نویسنده و روزنامه نگار 444 یوسفی مسعود / روزنامه تجارت

 
45
1 

 444 ولی بیگی، ابراهیم /عکاس آزاد 445 یوسفی، صهیب /عکاس آزاد

 
45
4 

 444 یوسفی، علی/ عکاس آزاد
نژاد، مصطفی/مدیر عامل مجتمع حیات  ولی

 444 طیبه

 
45
1 

یونس محمد/ دبیر خبر بخش خبر 
 445 ونایی وحید / خبرگزاری فارس 441 نگاران شبکه العالم

 
45
4 

 SNN 444یاراحمدی حسین /عکاس  444 یونسی علیرضا /دبیر علمی مرودشت نا

 
45
5 

 441 
یاراحمدی محمد / سردبیر فصلنامه 

 441 معماریهمشهری 

 

 

 

 

 


