
رديف نام نشريه زمينه نشر صاحب امتياز مدير مسئول سردبير
فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، هنري، علي يگانه فر علي يگانه فر علي يگانه فر

 ادبي
 1 ارغنون

فرهنگي، اجتماعي، سياسي،  سروش جعفري سروش جعفري سروش جعفري
  اقتصادي، هنري، ادبي

 2 الغياث

محمد سيف اله زاده محمد سيف اله زاده محمد سيف اله زاده فرهنگي، اجتماعي، سياسي،
  اقتصادي، ادبي

 3 امروز

 4 آشنا فرهنگي، اجتماعي، سياسي  سياوش شفيعي  سياوش شفيعي  سياوش شفيعي
 5 فرهنگ  

يوسف حاجي محمد 
  علي يوسفي زاده

انجمن علمي 
  فرهنگي، علمي، هنري، ادبي  طراحي صنعتي

 6 بهمن

محمد رسول 
 كچوييان

محمد رسول 
 كچوييان

محمد رسول 
 كچوييان

 7 پژواك فرهنگي، اجتماعي، سياسي

دفتر فرهنگي  سعيد گلي سعيد گلي
 دانشكده مواد

فرهنگي، اجتماعي، علمي، هنري، 
 ادبي

 8 تبلور مجدد

سيد رهام قانع 
 رضوي مقدم

فرهنگي، اجتماعي، علمي، هنري، باقر پايا باقر پايا
 ادبي

سيمرت  9 

جيحسين حا  10 حديد علمي حسين حاجي حسين حاجي 
محمدرسول نوروزي محمدرسول نوروزي محمدرسول نوروزي  11 خرزهره فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي
مجمع دانشجويان  محسن ميرفرح محسن ميرفرح

 حزب اهللا
فرهنگي، اجتماعي، سياسي، علمي، 

 اقتصادي، هنري، ادبي، ورزشي
 12 خيزش نو

 13 تمدن نوين فرهنگي، اجتماعي، سياسي انجمن اسالمي علي امير احمدي علي امير احمدي
 14 دانشگاه امروز صنفي و رفاهي شوراي صنفي رضا كرمي رضا كرمي

روابط عمومي  سيد جواد حجازي سيد جواد حجازي
 معاونت فرهنگي

 15 دانشگاه ما فرهنگي، اجتماعي، هنري

 16 رختكن ورزشي علي فضلي علي فضلي علي فضلي
 17 روشنگر فرهنگي، سياسي بهروز شير محمدي بهروز شير محمدي بهروز شير محمدي

فرهنگي، اجتماعي، سياسي، علمي،  مريم شفيعي مريم شفيعي فاطمه عزيزي
 اقتصادي، هنري، ادبي

 18 رويش نو

محمد جواد رخصت 
 طلب

محمد جواد رخصت 
 طلب

دفتر فرهنگي راه 
 آهن

فرهنگي، اجتماعي، علمي، اقتصادي، 
 هنري، ادبي، ورزشي

 19 سوزن

 20 سه نقطه فرهنگي، اجتماعي، سياسي محمد علي يزدي محمد علي يزدي محمد علي يزدي
 21 صبح فردا فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي طهمورث اميران طهمورث اميران طهمورث اميران
فرهنگي، اجتماعي، علمي، هنري، آرش رحيمي آرش رحيمي آرش رحيمي

 ادبي
 22 طارق

فرهنگي، اجتماعي، سياسي، علمي،  علي ماليجردي علي ماليجردي علي ماليجردي
 اقتصادي، هنري، ادبي، ورزشي

 23 طنين

فرهنگي، اجتماعي، سياسي، علمي، شهريار ساالروند شهريار ساالروند شهريار ساالروند
 اقتصادي، هنري، ادبي، ورزشي

 24 فانوس



فرهنگي، اجتماعي، سياسي، علمي، جواد شرافت پور جواد شرافت پور جواد شرافت پور
 اقتصادي، هنري، ادبي، ورزشي

 25 نسيم صبح

دكتر محمد خلج 
 امير حسيني

دكتر حسين صالح 
  بسيج اساتيد زاده

 26 نبا فرهنگي، اجتماعي، سياسي، علمي

 27 يقظه فرهنگي، اجتماعي  ميالد زلفي پور ميالد زلفي پور ميالد زلفي پور
 28 كاهگل علمي، پژوهشي انجمن علمي عمران كاميار چابك كاميار چابك

گي، اجتماعي، ساسي، علمي،فرهن مجتبي اسماعيلي مجتبي اسماعيلي مجتبي اسماعيلي
 اقتصادي

 29 انعكاس

كانون پژوهشهاي  سروش موسي پور سروش موسي پور
 اجتماعي

 30 پژوهش فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي

  دكتر احد قائمي امير شهريار قربانيان
دانشكده مهندسي 

 شيمي
دانش آموختگان  فرهنگي، اجتماعي، علمي

 مهندسي شيمي
31 

محمد امين رحمتي محمد امين رحمتي محمد امين رحمتي  32 جرس فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي
امير سهيل ميرزايي امير سهيل ميرزايي  مير سهيل ميرزاييا  فرهنگي، اجتماعي، سياسي، 

بياقتصادي، هنري، اد  
 33 سحر

 34 نهيب فرهنگي، اجتماعي، سياسي بهزاد صفي زاده بهزاد صفي زاده بهزاد صفي زاده
 35 حاشيه فرهنگي، اجتماعي، سياسي، هنري آرمان حسن زاده آرمان حسن زاده آرمان حسن زاده
كانون كتاب و  احمدرضا نجفي پور احمدرضا نجفي پور

  كتابخواني
 36 محفل فرهنگي، اجتماعي، ادبي، هنري

علمي،سياسي،اجتماعي،فرهنگي، احسان عامري احسان عامري احسام عامري
ورزشي هنري، اقتصادي،  

 37 اعتدال

 38 نشانه فرهنگي، اجتماعي، سياسي، علمي نيلوفر جعفري نيلوفر جعفري نيلوفر جعفري
 

 


