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 و نام خانوادگی نام نام نشریه 

 سجاد خسروی اسکیپ  (1

 عفت خادمی پوربغداده افالکیان  (2

 مریم حالج اندیشه پایدار  (3

 عاطفه اهنگر اونیو   (4

1404ایران  (5  ارش رازبان 

 سیدمحمدرضا کیش بافان آتلیه آزاد  (6

 ریحانه دل اسایی مروی آوای فطرت  (7

 فائزه حسین زاده عیش ابادی آیه  (8

 مصطفی منصوری راد آئینه  (9

 علی عبادتیان بازتاب  (10

 محمد محتشمی بازنما  (11

 علی ناصری جازار بیداری  (12

 علی غنائی چمن آباد بین الملل  (13

 امیر بابایی پالس  (14

 علی توکلی پویش  (15

...تا من   (16  پویا خسروجردی 

 جلیل قصابی گزکوه تاریخ پژوهی  (17

 سیدسعید حبیب زاده تدبیر  (18

 محمدعلی هراتی فرزقی تربیت جو  (19

 سیدعلی پورحسینی گلستانی ثبات  (20

 سیده مرضیه حسینی جامعه پژوهی  (21

 حسین عابدی جرس  (22

 کوثر احمدی حرف حساب  (23

 نیما مجری سازان طوسی حرکت  (24

محمدیانایمان  خط امام  (25  

 سیداحمد انتخاب الموذن داد و بیداد  (26

 محمدمصطفی محمدی یکتا دامپزشک ایرانی  (27

 محمد حاجی پورمحمد اباد ردپا  (28

 علی نعیمی نظام اباد روزنه  (29

 علی اصغر خلیل خلیلی رویان  (30



 و نام خانوادگی نام نام نشریه 

 علی غالمی سبز اندیشان  (31

 محمدعلی مستشارنژاد سبزینه  (32

 سیدمحمدحسین عبادی سراج  (33

 محمدعلی تقوایی سالم  (34

 مرتضی محمدپورمقدم سه قطره خون  (35

 علیرضا خسروزاده سیاست نامه  (36

 ابوالفضل رجبی سیمرغ  (37

 رضا امیرزاده طبسی سیمیا  (38

 سعیده ثنایی پور شب آهنگ  (39

 احمد محمدی نژاد پاشاکی شمیم رضوان  (40

 سارا اسدیان صاحب  (41

 زهرا نظافت یزدی صبح  (42

 طیبه نورسته طنزیم  (43

 محمد ولی نژاد عرصه  (44

 سعید کامل ارومیه عصر نوین دامپروری  (45

 هما حسین زاده رنجبر فرا  (46

 کلثومه گلی قلم  (47

 رضا رضائی نژادجوزمی کمیستریوم  (48

 محسن اصغری گفتمان  (49

 حمیده اشرفی گنجینه ثقلین  (50

 مهدی حافظی گیومه  (51

 ابوالفضل عباسی مبارز  (52

 فاطمه سادات برید نیکپور مدیران فردا  (53

 محمد واثق مشق شب  (54

 طیبه طباطبائی مکث  (55

 محمدحسین سمندری مقدم موج  (56

 محمدصادق اکبری نوقابی میدان علوم  (57

 نازنین علیخانی نامه تاریخ  (58

 حدیث اصفهانی نانوتک  (59

 ملیحه اخباری نگرش جغرافیایی  (60

 احمد قربانی پور نیم نگاه  (61

معتضدیان مهناز واسخود   (62  

 صادق طاهری وجین  (63

 مهدیه یاوری فارمد وقایع اتفاقیه  (64

 اتوسا توکلی هفت   (65

 علی شیرازی هم پرسه  (66

 محمدامین خلیل زاده همت  (67

 


