
شھراستان

84.70مھابادآذربایجان غربیھاژه1

75.63رشتگیالندیار میرزا2

72.60قمقمقم پرس3

71.50مشھدخراسان رضوینخست نیوز4

68.20مشھدخراسان رضویخبر فوری5

67.38قمقمخبر قم6

62.43ایالمایالمفریاد7

61.05ساریمازندرانوارش نیوز8

60.50مشھدخراسان رضویخبر 9٨

60.50قمقمپردیسان آنالین10

57.20بوشھربوشھربوشھری ھا11

56.93دماوندتھرانتارود دماوند12

56.10مالردتھرانسال نیوز13

55.83بنابآذربایجان شرقیانعکاس بناب14

53.90تبریزآذربایجان شرقیتبریز جوان15

53.35زاھدانسیستان و بلوچستانعصر ھامون16

53.35جیرفتکرمانگلدشت کرمان17

53.08اصفھاناصفھانسرپوش18

51.43رشتگیالنگیل خبر19

50.88دشتستانبوشھرفکر شھر20

50.60بوکانآذربایجان غربیھاناخبر21

49.50اردبیلاردبیلساواالن خبر22

49.50دشتستانبوشھراتحاد خبر23

49.23کرمانکرمانکرمان نو24

47.58اصفھاناصفھانبیتوته25

47.58تبریزآذربایجان شرقیعصر تبریز26

47.58نھاوندھمدانگرو27

47.30ارومیهآذربایجان غربیآراز خبر28

46.48قمقمذاکر خبر29

46.20اردبیلاردبیلشھرخوان30

46.20کرجالبرزدیوان نیوز31

46.20خرم آبادلرستانوارک نیوز32

45.38اصفھاناصفھاناصفھان امروز آنالین33

دفتر مرکزی

نتایج دور چهارم رتبه بندي پایگاه هاي خبري ( استانی )

نام رسانهردیف
امتیاز نھایی پس از اعمال 

ضریب استانی
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شھراستان

دفتر مرکزی

نتایج دور چهارم رتبه بندي پایگاه هاي خبري ( استانی )

نام رسانهردیف
امتیاز نھایی پس از اعمال 

ضریب استانی

44.83کرمانشاهکرمانشاهورزش 34١٩

44.55تبریزآذربایجان شرقیآذر قلم35

44.28رشتگیالنکالنشھر36

44.00تبریزآذربایجان شرقیھمنوا37

43.45قمقمقم نیوز38

43.45ھمدانھمدانھمدان پرس39

43.18قمقمقم نما40

41.80ھشترودآذربایجان شرقیپیک ھشترود41

41.53کردکویگلستانالبرز گلستان42

41.25اصفھاناصفھانربیع43

41.25مشھدخراسان رضویمشھد فوری44

41.25شوشترخوزستانآرمان آرا45

40.98تبریزآذربایجان شرقیاخبار نصر46

40.70کرمانکرمانفردای کرمان47

39.88شیرازفارسآبان پرس48

39.88گچسارانکھگیلویه و بویراحمدفانوس زاگرس49

39.60تبریزآذربایجان شرقیآسا خبر50

39.33کرجالبرزامید بانوان51

38.50اصفھاناصفھانرھیافته ھا52

38.50گرگانگلستانکاسپین خبر53

37.95گچسارانکھگیلویه و بویراحمد19آبان54

37.95ھمدانھمدانعصر ھمدان55

37.40شھرضااصفھانشھرضا56

37.13قمقمفردو57

37.13گرگانگلستانگلستان ما58

37.13لنگرودگیالنلنگر خبر59

36.85خرم آبادلرستانیافته60

36.03ساریمازندرانباران شمال61

35.75میانهآذربایجان شرقیقافالن سسی62

35.75قزوینقزوینصبح قزوین63

35.48اھوازخوزستانخوزنا64

35.48بروجردلرستانسفیر اقتصاد65

35.48تویسرکانھمدانرود آور66

2



شھراستان

دفتر مرکزی

نتایج دور چهارم رتبه بندي پایگاه هاي خبري ( استانی )

نام رسانهردیف
امتیاز نھایی پس از اعمال 

ضریب استانی

35.20زنجانزنجانمردم  نو آنالین67

35.20مھدی شھرسمنان،اقتصاد آینده نیوز68

35.20بندرعباسھرمزگانھرمزگان امروز69

34.93میانهآذربایجان شرقیمھر صبا70

34.93گراشفارسھفت برکه71

34.65تبریزآذربایجان شرقیجارچی اخبار72

34.65دماوندتھرانعصر شرق73

34.38مشھدخراسان رضویصبح مشھد74

34.10چاه بھارسیستان و بلوچستانچھار بھاران75

34.10رشتگیالنخزر آنالین76

33.55چالوسمازندرانپیک کاسپین77

33.55ساریمازندرانخزر نما78

33.28گچسارانکھگیلویه و بویراحمدپیشرفت استان79

33.00کرمانکرمانراه آرمان80

32.73تبریزآذربایجان شرقیآرمان تبریز81

32.73یاسوجکھگیلویه و بویراحمدکبنا خبر82

32.73رشتگیالنپویشگران گیل83

31.90اصفھاناصفھاناقتصاد بازار84

31.90رشتگیالنحرف تازه85

31.63اھوازخوزستاناعتدال نخبگان86

31.63سقزکردستانواکاوی87

31.63صدوقیزداشکذر خبر88

30.80مشھدخراسان رضویافق مشھد89

30.80مشھدخراسان رضویمخابرات ما90

30.80رشتگیالنآوای رشت91

30.80بھارھمداننشاط شھر92

30.25نجف آباداصفھانایصال نیوز93

29.98شیرازفارسپیام خبر94

29.98خرم آبادلرستانتژگاه95

29.70بیرجندخراسان جنوبیخاورستان96

29.70زنجانزنجانھمدلی زنجان97

29.15کاشمرخراسان رضویصدای خاوران98

28.60تبریزآذربایجان شرقیمھر تبریز99
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شھراستان

دفتر مرکزی

نتایج دور چهارم رتبه بندي پایگاه هاي خبري ( استانی )

نام رسانهردیف
امتیاز نھایی پس از اعمال 

ضریب استانی

28.60بوکانآذربایجان غربیزنان بیدار100

28.60اھوازخوزستانتابا خبر101

28.60ساریمازندرانعبارت شمال102

28.33اصفھاناصفھاناحوال نیوز103

28.33برازجانبوشھردیار جنوب104

28.33خرم آبادلرستانمیرمالس105

28.05تبریزآذربایجان شرقیبردباری نیوز106

28.05مرندآذربایجان شرقیمادوند107

28.05گچسارانکھگیلویه و بویراحمد114نور108

27.50کرجالبرزموسیقی فارس109

27.50رابرکرمانصبح رابر110

27.50یاسوجکھگیلویه و بویراحمدصبح زاگرس111

26.95اردبیلاردبیلآذرمغان112

26.68بیرجندخراسان جنوبی724پرس113

26.68گرگانگلستانترکمن سسی114

26.40شھریارتھرانشھریار نیوز115

26.40بیرجندخراسان جنوبیخبر و ھنر116

26.40رشتگیالنانتخاب امروز117

26.40اسدآبادھمدانآوای سیدجمال118

26.13مراغهآذربایجان شرقیصافی نیوز119

26.13سنندجکردستانآفتاب دل120

26.13ساریمازندرانچھار دانگه121

25.85اصفھاناصفھانھمراز122

25.85بوشھربوشھرپیغام بوشھر123

25.85پاوهکرمانشاهباینگان124

25.85الھیجانگیالنھمای خبر125

25.58ایالمایالمپویا خبر126

25.58نی ریزفارسھورگان127

25.58خرم آبادلرستانزرک128

25.58بھارھمدانبھارانه129

25.58یزدیزدیزد آوا130

25.30قوچانخراسان رضویاختر شرق131

25.30گلستانگلستانساجد خبر132
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شھراستان

دفتر مرکزی

نتایج دور چهارم رتبه بندي پایگاه هاي خبري ( استانی )

نام رسانهردیف
امتیاز نھایی پس از اعمال 

ضریب استانی

25.30رشتگیالنجارستان133

25.03کیشھرمزگانکیشوند نیوز134

25.03یزدیزدیزد فردا135

24.75اھوازخوزستاندیار کارون136

24.48طبسخراسان جنوبیطبس نیوز137

24.20اردبیلاردبیلناظر ورزش138

24.20کرجالبرزشھروند البرز139

24.20تبریزآذربایجان شرقیدیبا خبر140

24.20ارومیهآذربایجان غربینای قلم141

24.20درگزخراسان رضویصدای درگز142

24.20اھوازخوزستانکارونی ھا143

24.20کاللهگلستانکالله خبر144

24.20گرگانگلستانگلستان 145٢۴

24.20کوھدشتلرستانکوھنانی نیوز146

24.20آملمازندرانکمال آنالین147

24.20کیشھرمزگانصبح کیش148

23.93ساریمازندرانآوای خزر149

23.65بوشھربوشھرصدای استان150

23.65زنجانزنجانموج رسا151

23.38کرجالبرزسپیدار نیوز152

23.38خرم آبادلرستانتمدن لر153

23.10ایالمایالمبازتاب ایالم154

23.10اھوازخوزستانقلم ماندگار155

23.10مراوه تپهگلستانراه اترک156

23.10رشتگیالنخط قرمز157

22.83بجنوردخراسان شمالیانتھاج158

22.83شوشترخوزستانشوشتر خبر159

22.83مسجدسلیمانخوزستانعصر مسجدسلیمان160

22.55رشتگیالنگیالن پیام161

22.28تبریزآذربایجان شرقیتانیش نیوز162

22.00کرجالبرزاقتصاد برخط163

22.00اھوازخوزستانمسیر مردم164

22.00پاوهکرمانشاهسالم پاوه165
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شھراستان

دفتر مرکزی

نتایج دور چهارم رتبه بندي پایگاه هاي خبري ( استانی )

نام رسانهردیف
امتیاز نھایی پس از اعمال 

ضریب استانی

22.00گیالنغربکرمانشاهنوای گیالنغرب166

22.00سوادکوهمازندراناخبار سواد کوه167

22.00قائم شھرمازندرانریحان نیوز168

22.00یزدیزدیزدانه169

21.73شبسترآذربایجان شرقیشبسترخبر170

21.73گچسارانکھگیلویه و بویراحمدخبر بیست171

21.45بوکانآذربایجان غربیصدای بوکان172

21.45اھوازخوزستانخوزتاب173

21.18کھگیلویهکھگیلویه و بویراحمدخبر دیشموک174

21.18آملمازندرانھراز نیوز175

20.90کرجالبرزرستاخیز خبر176

20.90اھرآذربایجان شرقیاھر خبر177

20.90پلدشتآذربایجان غربیآراز سسی178

20.90آبادانخوزستانشرجی پرس179

20.90دزفولخوزستاندز نو180

20.90کرمانشاهکرمانشاهعصر کرمانشاه181

20.90رشتگیالنآوای نزدیک182

20.90شفتگیالنورس183

20.90بھشھرمازندراناقتصاد گستر شمال184

20.63کرمانکرماننشانه185

20.35اھوازخوزستانخوز نامه186

20.35کرمانکرمانگفتار نو187

20.08میرجاوهسیستان و بلوچستانالدیز188

20.08کھگیلویهکھگیلویه و بویراحمدعصر دنا189

20.08چالوسمازندرانچالوس نیوز190

19.80شاھین شھراصفھانصدای جویا191

19.80کرجالبرزھمبستگی ملی192

19.80زابلسیستان و بلوچستاناوشیدا193

19.53شیرازفارسانارپرس194

19.25ایالمایالممانا سپھر195

19.25تبریزآذربایجان شرقیخبر صبح196

19.25ارومیهآذربایجان غربیکنفرانس یاب197

18.98تبریزآذربایجان شرقیاعتدال آذربایجان198
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شھراستان

دفتر مرکزی

نتایج دور چهارم رتبه بندي پایگاه هاي خبري ( استانی )

نام رسانهردیف
امتیاز نھایی پس از اعمال 

ضریب استانی

18.98گچسارانکھگیلویه و بویراحمدکانون رسانه و نمونه اخبار199

18.98آستانه اشرفیهگیالنآستان  خبر200

18.98مالیرھمدانمالیری ھا201

18.70اھوازخوزستانجنوب فردا نیوز202

18.70اھوازخوزستاندھقان نیوز203

18.70راورکرمانکاروانسرا راور204

18.70گچسارانکھگیلویه و بویراحمدخبرآوران205

18.70بندرعباسھرمزگانخبر ھرمزگان206

18.43سراوانسیستان و بلوچستانشستون207

18.43کرمانشاهکرمانشاهشھر روشن208

18.43رشتگیالنساحل خبر209

18.15الرستانفارسعصرنامه الرستان210

17.88گالیکشگلستاننیلکوه211

17.60ایالمایالمآفتاب ایالم212

17.60گنبد کاووسگلستانقابوس نامه213

17.33ارومیهآذربایجان غربیندای موج214

17.33قمقمرھپویان قم215

17.33ریگانکرماندیار نخل216

17.05تبریزآذربایجان شرقیصریر نیوز217

17.05رشتگیالنجاھد خبر218

17.05بروجردلرستانروزھای بروجرد219

17.05کبودرآھنگھمدانکورنگ220

16.78بنابآذربایجان شرقیبناب پرس221

16.78درگزخراسان رضویدرگز پرس222

16.78مشھدخراسان رضویاختبار223

16.78آستانه اشرفیهگیالنجالل شرق224

16.50اصفھاناصفھاندیدبان فردا225

16.23کرمانکرمانکرمان 226١۴٠٠

16.23ساریمازندرانمردمگرا227

15.95تبریزآذربایجان شرقیقلم پرس228

15.68بروجنچھارمحال و بختیاریبروجن سالم229

15.68زنجانزنجانپیام ملت230

15.40مبارکهاصفھانجارچی مبارکه231
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شھراستان

دفتر مرکزی

نتایج دور چهارم رتبه بندي پایگاه هاي خبري ( استانی )

نام رسانهردیف
امتیاز نھایی پس از اعمال 

ضریب استانی

15.40کرجالبرز90البرز232

15.40بندر ماھشھرخوزستانایفاد نیوز233

15.40کرمانکرماندانشجو آزاد234

15.13بوکانآذربایجان غربیزریان موکریان235

15.13تربت حیدریهخراسان رضوینوید تربت236

14.85قمقمقم فوری237

14.85کرمانکرمانبوتیا238

14.85رشتگیالنباز باران خبر239

14.58ایالمایالممھران نیوز240

14.58اھوازخوزستانشوشان241

14.58شیرازفارسشیراز فردا242

14.58بندرعباسھرمزگاندریا نیوز243

14.30کرجالبرزرمزگشا نیوز244

14.30کوھدشتلرستانھومیان245

14.30بندرعباسھرمزگانصدای گامبرون246

14.30ھمدانھمداننافع247

14.03مشھدخراسان رضویخبر فردا248

14.03یزدیزدیزد بانو249

13.75ایالمایالمجامک250

13.75تبریزآذربایجان شرقیاحرار خبر251

13.75اھوازخوزستاننبض شھر252

13.48کرمانشاهکرمانشاهساحت کرمانشاه253

13.48کوھدشتلرستانوھار254

13.48بابلمازندرانآفاق آنالین255

13.48ساریمازندرانصنایع نیوز256

13.20اصفھاناصفھاناحتساب257

13.20آران و بیدگلاصفھانطاووس بھشت258

13.20ماکوآذربایجان غربیخبرماکو259

13.20پردیستھران،صبح پردیس260

13.20کاشمرخراسان رضویدیده بان ترشیز نیوز261

13.20اھوازخوزستاناقتصاد بومی نیوز262

13.20اھوازخوزستانامید خوزستان263

13.20اھوازخوزستانکاوش اخبار264
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شھراستان

دفتر مرکزی

نتایج دور چهارم رتبه بندي پایگاه هاي خبري ( استانی )

نام رسانهردیف
امتیاز نھایی پس از اعمال 

ضریب استانی

13.20رشتگیالنمھر گیالن265

13.20شفتگیالندیار سید266

13.20کوھدشتلرستانکشکان267

12.93خرم آبادلرستانسنگ نوشته268

12.38کرمانکرمانناب نیوز269

12.38کوھبنانکرمانورزش کوھبنان270

12.38یزدیزدیزد آگاه271

12.10ایالمایالمایالم بامداد272

12.10جیرفتکرمانجشنواره خبر273

12.10گچسارانکھگیلویه و بویراحمدموج جوان274

11.55تبریزآذربایجان شرقیعجب شیر پرس275

11.55ارومیهآذربایجان غربیسیلوانا نیوز276

11.55اھوازخوزستانسازه نیوز277

11.55الھیجانگیالنگیل فام278

11.55میبدیزدمیبدخبر279

11.28بابلمازندرانگزارشگر280

11.00کرجالبرزپرتو ویژه البرز281

11.00ایالمایالمترنم بھاری282

11.00تبریزآذربایجان شرقیآرمان ھمدلی283

11.00ایرانشھرسیستان و بلوچستانپھره284

11.00خاشسیستان و بلوچستانبیرک285

11.00قمقمنسیم قم286

11.00گرگانگلستانکاوش287

11.00رشتگیالنشعاع مشرق288

11.00رشتگیالنکاشف اسرار289

11.00بھشھرمازندرانفرصت پرس290

11.00ساوهمرکزیخانه فوتسال291

11.00ھمدانھمدانھمدان ورزش292

10.73اھرآذربایجان شرقینسیم اھر293

10.73اللیخوزستاناخبار اللی294

10.73زابلسیستان و بلوچستاننی زار خبر295

10.73علی آبادگلستانزرین نامه296

10.45اردبیلاردبیلدید شھر297
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شھراستان

دفتر مرکزی

نتایج دور چهارم رتبه بندي پایگاه هاي خبري ( استانی )

نام رسانهردیف
امتیاز نھایی پس از اعمال 

ضریب استانی

10.45سنندجکردستانکورده واری آنالین298

10.45کرمانشاهکرمانشاهاستان پنجم299

10.18ایالمایالمتیتر آخر300

10.18سرابآذربایجان شرقیصبح سراب301

10.18بمکرمانبم فردا302

10.18بھمئیکھگیلویه و بویراحمدعصر جھان303

9.90تبریزآذربایجان شرقیآدینه پرس304

9.90تبریزآذربایجان شرقیتای سیز نیوز305

9.90تبریزآذربایجان شرقیدیار آذربایجان306

9.90مھابادآذربایجان غربییاریزان307

9.90زنجانزنجانندای شھروند آنالین308

9.90گچسارانکھگیلویه و بویراحمدامید گچساران309

9.90خرم آبادلرستانویردار خبر310

9.90فامنینھمدانآوای فامنین311

9.90ھمدانھمدانصدای دانشجو312

9.63گچسارانکھگیلویه و بویراحمدگچساران نیوز313

9.63رشتگیالناخبار گیل داد314

9.63ھمدانھمدانھمدان خبر315

9.35سرابآذربایجان شرقیصدای سراب316

9.35ارومیهآذربایجان غربیاطمینان نیوز317

9.35ماسالگیالنکادوس نیوز318

9.35بندرعباسھرمزگانتجارت جنوب آنالین319

9.35بندرعباسھرمزگانصدف نیوز320

9.35ھمدانھمدانشبنم ھمدان321

9.35تفتیزدامید تفت322

9.08سرعیناردبیلراه چشمه لر323

8.80پارس آباداردبیلشھریمیز324

8.80کرجالبرزصدای رسانه325

8.80مھابادآذربایجان غربیبالویز326

8.80مشھدخراسان رضویافق اندیشان مشھد327

8.80زابلسیستان و بلوچستانخبر ھامون328

8.80بمکرمانطلوع ارگ329

8.80گچسارانکھگیلویه و بویراحمدنوای زاگرس330
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شھراستان

دفتر مرکزی

نتایج دور چهارم رتبه بندي پایگاه هاي خبري ( استانی )

نام رسانهردیف
امتیاز نھایی پس از اعمال 

ضریب استانی

8.80یاسوجکھگیلویه و بویراحمدسالم دنا331

8.80خرم آبادلرستاننسیم دلفو332

8.80یزدیزدگذار نیوز333

8.53ایالمایالمراسان خبر334

7.70ایالمایالمایالم رسانه335

7.70ایالمایالمایالم قلم336

7.70تبریزآذربایجان شرقیآذران نیوز337

7.70اھوازخوزستاناندیشه خوزستان338

7.70زاھدانسیستان و بلوچستانسکایی نیوز339

7.70سنندجکردستاننوای آبیدر340

7.70رشتگیالناخبار شمال ما341

7.70رشتگیالننبض خبر342

7.70سلسلهلرستانلرسو343

7.70چالوسمازندرانھچیرود344

7.70ساریمازندرانتیرنگ نیوز345

7.70ھمدانھمدانصبح الوند346

7.43رشتگیالنمرجع آنالین347

6.60اردبیلاردبیلروشن نگار348

6.60ایالمایالمویرا349

6.60بوشھربوشھرجنوب 350٢۴

6.60عسلویهبوشھرنفت امروز351

6.60سمنانسمنانکارنامه فردا352

6.60شیرازفارسراستین آنالین353

6.60سنقرکرمانشاهتریبون سنقر354

6.60رشتگیالنندای گیالن355

6.60خرم آبادلرستاناعتالی ایران356

6.60بندرعباسھرمزگانآداک357

6.05رشتگیالنگیالن بھتر نوین358

5.78پارس آباداردبیلارس رسا359

5.50کرجالبرزسینما شبکه360

5.50جوانرودکرمانشاهشاھو نیوز361

5.50رشتگیالنگیل نویس362

5.50ساریمازندرانمازند نگاه363
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شھراستان

دفتر مرکزی

نتایج دور چهارم رتبه بندي پایگاه هاي خبري ( استانی )

نام رسانهردیف
امتیاز نھایی پس از اعمال 

ضریب استانی

4.95زاھدانسیستان و بلوچستانزاھد نیوز364

4.68قمقمقم فردا365

4.40اصفھاناصفھانارمغان شھر366

4.40برخواراصفھانچشم برخوار367

4.40ایالمایالمافق ایالم368

4.40باشتکھگیلویه و بویراحمدصدای باشت369

4.40رشتگیالنکادوس آوا370

3.30گلپایگاناصفھانزنگ خطر371

3.30ایالمایالمزانا372

3.30دھلرانایالمباور ما373

3.30تنگستانبوشھرروح البیان374

2.20فومنگیالنبھجت خبر375

2.20ساریمازندرانخبر مازندران376

1.10دھلرانایالمایالم معلم377

1.10دماوندتھرانتیتر دماوند378

1.10پلدخترلرستانبیان روز379

0.83بنابآذربایجان شرقیسس نیوز380
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