
نام رسانهرتبه

امتیاز نھایی پس از اعمال 

ضرایب استانی، تخصصی و 

اختصاصی

91.00تابناک امروز - انتخاب - شفقنا - عصر ایران - ورزش سه1

90.00الف2

89.25فرارو3

88.00جماران - انصاف خبر4

87.00مشرق5

86.00رویداد 6٢۴

85.80سیتنا7

85.50پارسینه8

85.00راه دانا9

84.70ھاژه10

81.00نامه نیوز11

80.00راه برترین ھا12

79.50اقتصاد آنالین13

79.00رک نا14

75.63دیار میرزا15

75.35بورس 16٢۴

75.00تجارت نیوز17

72.60قم پرس18

71.50اعتمادآنالین - نخست نیوز19

70.75خبرنامه دانشجویان ایران20

69.00جھان21

68.75آرمان اقتصادی22

68.48سینما پرس23

68.20خبر فوری24

67.38خبر قم25

67.10دنیای تصویر آنالین26

64.00اقتصاد27٢۴

62.43فریاد28

62.00ایران پژواک29

نتایج نهایی دور چهارم رتبه پایگاه هاي خبري
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نام رسانهرتبه

امتیاز نھایی پس از اعمال 

ضرایب استانی، تخصصی و 

اختصاصی

نتایج نهایی دور چهارم رتبه پایگاه هاي خبري

61.05وارش نیوز30

61.00دیدبان ایران31

60.78سینما سینما32

60.50افکار نیوز - خبر ٨ - پردیسان آنالین33

60.00بازار سرمایه ایران34

58.00طرفداری35

57.20بوشھری ھا36

57.00توریسم آنالین - عصر پرس - فردا37

56.93تارود دماوند38

5556.50آنالین39

56.25بانک و صنعت40

56.10سال نیوز41

56.00مردم ساالری آنالین42

55.83انعکاس بناب43

55.50جام نیوز44

55.00تیتر برتر - اکو پرشین - حامیان والیت45

54.00البرز ورزشی46

53.90تبریز جوان - کلیک47

53.35عصر ھامون - گلدشت کرمان48

53.25ھفت پرس49

53.08سرپوش50

53.00آوای ایرانیان-فرتاک نیوز -فرتاک ورزشی51

51.75ھنرمند نیوز52

51.43گیل خبر53

51.25گلونی54

51.00اعتدال55

50.88فکر شھر56

50.75دانستنی آنالین - 57۵٩٨

50.60ھاناخبر58

2



نام رسانهرتبه

امتیاز نھایی پس از اعمال 

ضرایب استانی، تخصصی و 

اختصاصی

نتایج نهایی دور چهارم رتبه پایگاه هاي خبري

50.05صدای بانک59

50.00عصر خبر - صبح تازه- نو اندیش ایرانیان60

49.50ساواالن خبر - اتحاد خبر61

49.23کرمان نو62

47.75خودرو پارسی -نوداد نیوز63

47.58بیتوته - عصر تبریز-کودک پرس-گرو64

47.30آراز خبر65

47.25اقتصاد وطن-بھداشت نیوز66

47.03لیزنا67

47.00اخبار ھنری68

46.75بولتن نیوز -عصر خودرو69

46.50باز انتخابات70

46.48ذاکر خبر71

46.20شھرخوان-دیوان نیوز-دین آنالین-وارک نیوز72

46.00سادس-بانکداری ایرانی-زیست آنالین73

45.50فاش نیوز74

45.38اصفھان امروز آنالین-عقیق ھیات75

45.25پارس فارس76

45.10معدن نیوز77

45.00سرآمد اخبار-ملیت-مملکت آنالین78

44.83فصل اقتصاد-ورزش 79١٩

44.55آذر قلم80

44.50خرداد خبر81

44.28کالنشھر82

44.00نگاه تجارت-گل رسانه-نوا-ھمنوا-نفتی ھا83

43.50شما نیوز-ھنر آنالین84

43.45قم نیوز-ھمدان پرس85

43.18قم نما86

42.75تجارت آنالین87
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نام رسانهرتبه

امتیاز نھایی پس از اعمال 

ضرایب استانی، تخصصی و 

اختصاصی

نتایج نهایی دور چهارم رتبه پایگاه هاي خبري

42.00اقتصاد نیوز-نبأ پرس88

41.80پیک ھشترود89

41.75اخبار مرز90

41.53البرز گلستان91

41.25ربیع-مشھد فوری-آرمان آرا92

41.00اقتصادسرآمدآنالین-پیشخوان خبر93

40.98اخبار نصر94

40.70اقتصاد و بانک ایران-فردای کرمان95

40.25سروش سینما96

40.00کسب و کار نیوز-مستقل آنالین97

39.88آبان پرس-فانوس زاگرس98

39.60آسا خبر-صنعت غذا و کشاورزی-ادیان نیوز99

39.50شفا آنالین100

39.33امید بانوان-کشاورزی و صنایع غذایی ایران101

39.25ستاره ھا102

39.05پسماند ایران103

39.00رصد اقتصادی-صلح خبر104

38.75دیدار امروز105

38.50رھیافته ھا-کاسپین خبر106

38.00جیب نیوز107

1937.95آبان - عصر ھمدان108

37.75پرتال حمل و نقل109

37.68غالت نیوز110

37.50صدای ایران111

37.40شھرضا112

37.25موبنا113

37.13فردو - گلستان ما- لنگر خبر114

37.00پیام ایران-زندگی  آنالین - خبر ورزش زنان - 115٢۴

36.85فصل تجارت-یافته116
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نام رسانهرتبه

امتیاز نھایی پس از اعمال 

ضرایب استانی، تخصصی و 

اختصاصی

نتایج نهایی دور چهارم رتبه پایگاه هاي خبري

36.75بھار نیوز117

36.50بازار  نیوز118

36.30راه پرداخت119

36.03فوتسال-باران شمال120

35.75قافالن سسی-صبح قزوین121

35.48شاینا-خوزنا -سفیر اقتصاد-رود آور122

35.20مردم  نو آنالین-اقتصاد آینده نیوز-ھرمزگان امروز123

35.00راه بیمه-اخبار بازار ایران-چابک آنالین-نبض بورس-ھشت صبح-سینما فوتبال124

34.93مھر صبا-ھفت برکه125

34.75وقت126

34.65جارچی اخبار-عصر شرق127

34.50رسا نشر128

34.38صبح مشھد129

34.25بانک مسکن130

34.10چھار بھاران-خزر آنالین131

34.00راه صنعت-ترنم شعر-۴اکباتان132

33.83اسب بخار133

33.75ساعت 134٢۴

33.55پیک کاسپین -خزر نما135

33.50عصر شھروند - شبکه تصویر136

33.28پیشرفت استان137

33.00خمام نیوز-پول و تجارت-تعاون آنالین-بیرونیت-راه آرمان138

32.75پول بانک139

32.73آرمان تبریز-کبنا خبر-پویشگران گیل140

32.45فاخته نیوز141

32.25رویداد ایران142

32.18کتاب نیوز143

32.00نبض بازار144

31.90اقتصاد بازار-صدای صادرات-حرف تازه145
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نام رسانهرتبه

امتیاز نھایی پس از اعمال 

ضرایب استانی، تخصصی و 

اختصاصی

نتایج نهایی دور چهارم رتبه پایگاه هاي خبري

31.75لقمه146

31.63اعتدال نخبگان-واکاوی-اشکذر خبر147

31.00اخبار خوب148

30.80خبراندام-افق مشھد-مخابرات ما-آوای رشت-نشاط شھر149

30.75حامیان محیط زیست پاک-راه امروز150

30.50سالم نو - فرھنگ ایرانیان آنالین - سیب پرس151

30.25ایصال نیوز-خبر تاسیسات152

29.98پیام خبر-تژگاه153

29.75مدارا154

29.70خاورستان-ھمدلی زنجان-کارگران کرمان155

29.25نماینده156

29.15روند بازار-صدای خاوران157

29.00پیام بینا-گسترش صنعت معدن و تجارت158

28.60مھر تبریز-زنان بیدار-سیار نیوز-تابا خبر-عبارت شمال159

28.50بقاع خبر160

28.33احوال نیوز-دیار جنوب-میرمالس161

28.25جمھوریت162

28.05بردباری نیوز-مادوند-معمارانه-١١۴نور163

28.00نما164

27.75کافه دانش165

27.50موسیقی فارس-صبح رابر-صبح زاگرس166

27.00دختران قھرمان-روستا نیوز-سینما خانه167

26.95آذرمغان168

26.75عصر ساختمان-ھنر صدا169

72426.68پرس-ترکمن سسی170

26.50رصد ورزشی171

26.40شھریار نیوز-خبر و ھنر-انتخاب امروز-آوای سیدجمال172

26.13صافی نیوز-اخبار فناوری اطالعات و ارتباطات-آفتاب دل-چھار دانگه173

26.00راه مردم آنالین -اطلس خبر174
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نام رسانهرتبه

امتیاز نھایی پس از اعمال 

ضرایب استانی، تخصصی و 

اختصاصی

نتایج نهایی دور چهارم رتبه پایگاه هاي خبري

25.85ھمراز-پیغام بوشھر-باینگان-ھمای خبر175

25.75ستاره ھنر176

25.58پویا خبر-مودگان-ھورگان-زرک-بھارانه-یزد آوا177

25.50ھموطن سالم178

25.30به سایت-اختر شرق-ساجد خبر-جارستان179

25.03کیشوند نیوز-یزد فردا180

25.00شال نیوز-روز نو-مدار شرقی181

24.75اکو فارس-دیار کارون182

24.48طبس نیوز183

24.20ناظر ورزش-شھروند البرز-دیبا خبر-نای قلم-صدای درگز-کارونی ھا-کالله خبر-گلستان ٢۴-کوھنانی نیوز-کمال آنالین-صبح کیش184

24.00عصر اعتبار-ھنرنامه امروز185

23.93آوای خزر186

23.65شیرین طنز-صدای استان-برزن نیوز-موج رسا187

23.50اقتصاد تھران-تیتر 188٢٠

23.38سپیدار نیوز-تمدن لر189

23.25سینما روزان190

23.10نیروگاھیان-بازتاب ایالم-افتانا-قلم ماندگار-راه اترک-خط قرمز191

23.00سرنا خبر-فرھنگ و فوتبال192

22.83انتھاج-شوشتر خبر-عصر مسجدسلیمان193

22.75نوید صبح194

22.55بامنا-صنایع دندانپزشکی-گیالن پیام195

22.50حادثه ٢۴ - خبرآنی196

22.28تانیش نیوز197

22.25بانک مردم-نمایه بانک198

22.00نوش آنالین-فناوری اطالعات البرز-اقتصاد برخط -ارز پرس-مسیر مردم-سالم پاوه-نوای گیالنغرب-اخبار سواد کوه-ریحان نیوز -یزدانه199

21.75به روز ترین ھا -حزب هللا نیوز200

21.73شبسترخبر  -خبر بیست201

21.45صدای بوکان -خوزتاب202

21.18دیده بان محیط زیست ایران -خبر دیشموک -ھراز نیوز203
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نام رسانهرتبه

امتیاز نھایی پس از اعمال 

ضرایب استانی، تخصصی و 

اختصاصی

نتایج نهایی دور چهارم رتبه پایگاه هاي خبري

21.00تدبیر تازه نیوز204

20.90رستاخیز خبر -اھر خبر -آراز سسی -شرجی پرس -دز نو -عصر کرمانشاه-آوای نزدیک- ورس -اقتصاد گستر شمال205

20.75افق تازه نیوز-نگاه ماندگار206

20.63نشانه207

20.50اخبار اصناف - راز پول208

20.35خوز نامه-گفتار نو209

20.25پایان تیتر210

20.08خبر باغستان-سیمای انرژی-الدیز-عصر دنا-چالوس نیوز211

20.00پویش خبر-شوک آنالین-نامحدود-پایشگر212

19.80صدای جویا-ھمبستگی ملی-دست دوز نیوز-اوشیدا213

19.75میھن نوین214

19.53انارپرس215

19.50پیام فوری-کندو نیوز216

19.25پایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس جمھور-مانا سپھر-خبر صبح-کنفرانس یاب-پیروزی نیوز217

19.00جوان خودرو-عصر صنعت نیوز218

18.98اعتدال آذربایجان-خانه کتاب کردی-کانون رسانه و نمونه اخبار-آستان  خبر-مالیری ھا219

18.70جنوب فردا نیوز-دھقان نیوز-کاروانسرا راور-خبرآوران-خبر ھرمزگان220

18.43شستون-شھر روشن-ساحل خبر221

18.25ایستانیوز-بانک برتر نیوز-خلیج فارس-عکس پارس222

18.15اقتصاد نگار-عصرنامه الرستان223

18.00صنعت نما224

17.88حامیان سالمت و ایمنی نیروی کار-اقتصاد الکترونیکی-نیلکوه225

17.75سرزمین ارتباطات226

17.60آفتاب ایالم-فوژان نیوز-قابوس نامه227

17.50باز آفرینی شھری228

17.33ندای موج-رھپویان قم-دیار نخل229

17.25رده230

17.05صریر نیوز-جاھد خبر-روزھای بروجرد-کورنگ231

17.00مھزیار نیوز-نسیم ایران-بانگ سروش-تجارت گردان-صابر نیوز232
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نام رسانهرتبه

امتیاز نھایی پس از اعمال 

ضرایب استانی، تخصصی و 

اختصاصی

نتایج نهایی دور چهارم رتبه پایگاه هاي خبري

16.78بناب پرس-درگز پرس-اختبار-جالل شرق233

16.50دیدبان فردا234

16.25درآمد نیوز235

16.23کرمان ١۴٠٠-مردمگرا236

16.00افکار پرس237

15.95قلم پرس238

15.68بروجن سالم-پیام ملت239

15.40جارچی مبارکه-٩٠البرز-جدول یاب-ایفاد نیوز-دانشجو آزاد-نفت ما240

15.13زریان موکریان-نوید تربت241

15.00مکث افکار-این تیتر-پارس نماد داده ھا-تفاھم آنالین-کانال نفت - انعکاس روز242

14.85قم فوری-بوتیا-باز باران خبر243

14.58مھران نیوز-شوشان-شیراز فردا-دریا نیوز244

14.50اخبار نوین-کمکیم ما-جھانی خبر245

14.30رمزگشا نیوز-آریا ورزش-ھومیان-صدای گامبرون-نافع246

14.03خبر فردا-یزد بانو247

14.00رویش افکار-ایران اکونومیست-عصر آزادی آنالین248

13.75جامک-احرار خبر-نبض شھر249

13.48عصر نمایشگاه-ساحت کرمانشاه-وھار-آفاق آنالین-صنایع نیوز250

251
احتساب-طاووس بھشت-خبرماکو-ایده تا نو-دنیای موسیقی-رخصت پھلوان آنالین-دیده بان ترشیز نیوز-اقتصاد بومی نیوز-امید 

خوزستان-کاوش اخبار-دیار سید-کشکان-صبح پردیس
13.20

13.00حکمت نیوز252

12.93سنگ نوشته253

12.38ناب نیوز-ورزش کوھبنان-یزد آگاه254

12.10ایالم بامداد-تجسمی آنالین-فرھنگیان پرس-جشنواره خبر-موج جوان255

12.00خبر ماشین256

11.75ارگ خبر257

11.55عجب شیر پرس-سیلوانا نیوز-وکال پرس-سازه نیوز-گیل فام-میبدخبر258

11.28گزارشگر259

11.25ارتباط امروز-نیتا نیوز260

261
آرمان شرق-آواز نیوز-تجریش آنالین-نبا خبر-پرتو ویژه البرز-ترنم بھاری-آرمان ھمدلی-اخبار شبکه ھوانوردی-آرتان پرس-آوا تصویر-

پھره-بیرک-نسیم قم-کاوش-شعاع مشرق-کاشف اسرار-فرصت پرس-خانه فوتسال-ھمدان ورزش
11.00
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نام رسانهرتبه

امتیاز نھایی پس از اعمال 

ضرایب استانی، تخصصی و 

اختصاصی

نتایج نهایی دور چهارم رتبه پایگاه هاي خبري

10.73نسیم اھر-اخبار اللی-نی زار خبر-زرین نامه262

10.50شھر 263۵

10.45دید شھر-کورده واری آنالین-استان پنجم264

10.18تیتر آخر-صبح سراب-بم فردا-عصر جھان265

10.00تامین ٢۴-تبلیغات نیوز-خبر نما-سالمت سبز-ھمدلی و ھمت266

267
آدینه پرس-تای سیز نیوز-دیار آذربایجان-یاریزان-سینما مثبت-صبح سینما-ندای شھروند آنالین-امید گچساران-ویردار خبر-آوای 

فامنین-صدای دانشجو
9.90

9.63گچساران نیوز-اخبار گیل داد-ھمدان خبر268

9.50عکس آنالین269

9.35صدای سراب-اطمینان نیوز-کادوس نیوز-تجارت جنوب آنالین-صدف نیوز-شبنم ھمدان-امید تفت270

9.25فرھنگ نو امروز271

9.08راه چشمه لر-ایربان272

9.00اخبار پولی مالی-پیشخوان روزنامه273

274
شھریمیز-صدای رسانه-بالویز-موتورسیکلت نیوز-نفتی نیوز-تکانه-افق اندیشان مشھد-خبر ھامون-طلوع ارگ-نوای زاگرس-سالم 

دنا-نسیم دلفو-گذار نیوز
8.80

8.75راھبرد بانک275

8.53راسان خبر276

8.00اقتصاد بازرگانی-آب و غذا-پیوند خبر-تگ-صلح پایدار277

278
ایالم رسانه-ایالم قلم-آذران نیوز-اقتصاد غذا-صنعت پنجم-عکاسان جوان-اندیشه خوزستان-سکایی نیوز-نوای آبیدر-اخبار شمال ما-

نبض خبر-لرسو-ھچیرود-تیرنگ نیوز-صبح الوند
7.70

7.43مرجع آنالین279

7.00جام تھران-سینما یار-ماھین نیوز280

6.75گفت و گوی281

282
روشن نگار-ویرا-جنوب ٢۴-نفت امروز-اقتصاد سبز آنالین-صبای سالمت-کارنامه فردا-راستین آنالین-تریبون سنقر-ندای گیالن-

اعتالی ایران-آداک
6.60

316.25نما283

6.05گیالن بھتر نوین284

6.00اقتصاد و تجارت285

5.78ارس رسا-سفیران سبز286

5.50افق تھران-سینما شبکه-شاھو نیوز-گیل نویس-مازند نگاه287

5.00آبا288

4.95زاھد نیوز289

4.68قم فردا290
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نام رسانهرتبه

امتیاز نھایی پس از اعمال 

ضرایب استانی، تخصصی و 

اختصاصی

نتایج نهایی دور چهارم رتبه پایگاه هاي خبري

4.40ارمغان شھر-چشم برخوار-افق ایالم-صدای باشت-کادوس آوا291

4.00احزاب نیوز-امید اقتصاد آنالین-آبتاب-نقد دولت292

3.30زنگ خطر-زانا-باور ما-روح البیان-صنعت بازرسی293

3.00خبر طالیی-تحلیل ایران-نگاه اقتصاد294

2.20بھجت خبر-خبر مازندران295

1.10ایالم معلم-تیتر دماوند-بیان روز296

0.83سس نیوز297
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