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24آموزشی، تخصصیدیده بان فناوری317

24آموزشی، تخصصیراه پرداخت318

24آموزشی، تخصصیرشد فناوری319

12آموزشی، تخصصیره آورد مدیریت320

12آموزشی، تخصصیساختمان321

24آموزشی، تخصصیسرآمد کیفیت322

12آموزشی، تخصصیسرعت323

12آموزشی، تخصصیسیتنا324

12آموزشی، تخصصیشارستان325

48آموزشی، تخصصیشبکه اطالع رسانی نفت و انرژی326

12آموزشی، تخصصیشکوفه327

12آموزشی، تخصصیصدای پزشکان328

12آموزشی، تخصصیصدای معلم329

12آموزشی، تخصصیصرع وسالمتی330

12آموزشی، تخصصیصنعت حفاری331

12آموزشی، تخصصیصنعت درمان332

12آموزشی، تخصصیصنعت صداوتصویر333

12آموزشی، تخصصیصور اسرافیل334

12آموزشی، تخصصیصیانت از حقوق زنان335

12آموزشی، تخصصیطب اعتیاد336

12آموزشی، تخصصیطراحی و تولید337

12آموزشی، تخصصیطال و جواهر338

12آموزشی، تخصصیعلوم تربیتی از دیدگاه اسالم339

12آموزشی، تخصصیعلوم و فناوری های پدافند نوین340

12آموزشی، تخصصیعلوم و فنون هسته ای341

12آموزشی، تخصصیعلوم و مهندسی پیشرفته ایران342
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فهرست غرفه های حاضر در نمایشگاه مطبوعات

اولویتمتراژگروهنام غرفهردیف

12آموزشی، تخصصیغذا و دارو343

12آموزشی، تخصصیفرهنگ مبین344

12آموزشی، تخصصیفصلنامه مطالعات ملی345

12آموزشی، تخصصیفکه346

12آموزشی، تخصصیکاشی و سرامیک347

12آموزشی، تخصصیکاغذ رنگی348

24آموزشی، تخصصیکانون349

12آموزشی، تخصصیکاوشگر350

24آموزشی، تخصصیکوک351

12آموزشی، تخصصیگزارش بازار352

12آموزشی، تخصصیمجله نظام مهندسی معدن353

12آموزشی، تخصصیمدیران ارشد354

12آموزشی، تخصصیمدیریت ارتباطات355

12آموزشی، تخصصیمدیریت صنعتی356

12آموزشی، تخصصیمساله مدیریت357

48آموزشی، تخصصیمطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات358

12آموزشی، تخصصیمطب359

12آموزشی، تخصصیمعماری و ساختمان360

12آموزشی، تخصصیمهندسی پزشکی361

12آموزشی، تخصصینجوم362

12آموزشی، تخصصینسل برتر363

12آموزشی، تخصصینسل چهارم364

24آموزشی، تخصصینشریات علمی دانشگاه آزاد اسالمی365

12آموزشی، تخصصینقش نو366

12آموزشی، تخصصینوآوران حفاظت367

12آموزشی، تخصصینوید ایمنی و بهداشت کار368

12آموزشی، تخصصینوین دارو369

*96آموزشی، تخصصیوبدا370

12آموزشی، تخصصیهتل جار371

12آموزشی، تخصصیهنر آشپزی372

12آموزشی، تخصصییادآفرین373

12عمومی و خانوادهاشراق374

12عمومی و خانوادهامروز آنالین375

48عمومی و خانوادهامین جامعه376

48عمومی و خانوادهایرانیان موفق377

12عمومی و خانوادهآسمان سبز378

24عمومی و خانوادهآینده روشن379

12عمومی و خانوادهبارز380
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فهرست غرفه های حاضر در نمایشگاه مطبوعات

اولویتمتراژگروهنام غرفهردیف

24عمومی و خانوادهبازار کار381

12عمومی و خانوادهبهداشت نیوز382

12عمومی و خانوادهپرواز آزاد383

12عمومی و خانوادهپشت صحنه384

24عمومی و خانوادهپنجره خالقیت385

12عمومی و خانوادهپیام سالمتی386

12عمومی و خانوادهپیک سبز387

24عمومی و خانوادهتگ388

12عمومی و خانوادهتالطم389

24عمومی و خانواده.تندرستی390

12عمومی و خانوادهجاده های سبز391

12عمومی و خانوادهجدول هفته392

12عمومی و خانوادهجهانگردان393

24عمومی و خانوادهچلچراغ394

*48عمومی و خانوادهچهار فصل395

12عمومی و خانوادهحفاظت شکار و طبیعت396

12عمومی و خانوادهخاتون397

12عمومی و خانوادهخانواده398

48عمومی و خانوادهخانواده سبز399

12عمومی و خانوادهخانه بخت400

12عمومی و خانوادهخانه ما401

12عمومی و خانوادهدانش یوگا402

24عمومی و خانوادهدو نیمه سیب403

12عمومی و خانوادهدیده بان404

12عمومی و خانوادهراد خبر405

24عمومی و خانوادهراز406

12عمومی و خانوادهروزگار جوانی407

12عمومی و خانوادهروزهای زندگی408

24عمومی و خانوادهریتم زندگی409

12عمومی و خانوادهزنان امروز410

12عمومی و خانوادهزنان و زندگی411

12عمومی و خانوادهزندگی ایرانی412

12عمومی و خانوادهزندگی خوب413

24عمومی و خانوادهساناز و سانیا414

12عمومی و خانوادهسرآشپز415

24عمومی و خانوادهسالمت آنالین416

12عمومی و خانوادهسه گام417

96عمومی و خانوادهشاهد یاران418
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فهرست غرفه های حاضر در نمایشگاه مطبوعات

اولویتمتراژگروهنام غرفهردیف

12عمومی و خانوادهشطرنج419

12عمومی و خانوادهشما نیوز420

12عمومی و خانوادهشماره یک421

12عمومی و خانوادهشورا آنالین422

24عمومی و خانوادهشهر امید423

24عمومی و خانوادهعصرورزش424

24عمومی و خانوادهفارغ التحصیالن425

24عمومی و خانوادهفوتسال426

24عمومی و خانوادهقنادباشی427

12عمومی و خانوادهقهوه428

12عمومی و خانوادهکارآفرین ناب429

12عمومی و خانوادهکلبه سرگرمی430

12عمومی و خانوادهکودک431

12عمومی و خانوادهمد و پوشاک432

12عمومی و خانوادهمشاور خانواده433

12عمومی و خانوادهمعیشت434

24عمومی و خانوادهمملکت435

48عمومی و خانوادهموفقیت436

24عمومی و خانوادهموگه437

12عمومی و خانوادهنابغه438

12عمومی و خانوادهنور439

12عمومی و خانوادهنهاد خانواده سالم440

12عمومی و خانوادهنی نی441

12عمومی و خانوادهورزش و زن ایرانی442

12عمومی و خانوادههم رسان443

12عمومی و خانوادههنرآذین444

12عمومی و خانوادهیک445

12کودک و نوجوانتیزهوش446

12کودک و نوجواندنیای کودکانه447

48کودک و نوجوانرشد کودک448

12کودک و نوجوانروزهای زندگی بچه ها449

24کودک و نوجوانسروش کودک450

12کودک و نوجوانفرشته کوچولو451

24کودک و نوجوانفرفره452

24کودک و نوجوانفندق453

24کودک و نوجوانقلک454

12کودک و نوجوانکودک پرس455

12کودک و نوجوانکودکان آفتاب456
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24استانی و منطقه ایاتفاقیه خراسان457

12استانی و منطقه ایارتباط برتر458

12استانی و منطقه ایافسانه459

24استانی و منطقه ایالبرز فردا460

12استانی و منطقه ایانارپرس461

12استانی و منطقه ایآذرپیام462

12استانی و منطقه ایآذرتاش463

12استانی و منطقه ایآرمان البرز464

12استانی و منطقه ایآرمان مردم465

12استانی و منطقه ایآفتاب جنوب466

12استانی و منطقه ایآوای خراسان جنوبی467

12استانی و منطقه ایآوای کاشمر468

12استانی و منطقه ایآوای کرمانشاه469

12استانی و منطقه ایآوید کرمان470

12استانی و منطقه ایبازار کسب و کار گلستان471

12استانی و منطقه ایبستکیه472

12استانی و منطقه ایبهمنشیر473

12استانی و منطقه ایپیام استان سمنان474

24استانی و منطقه ایپیام عسلویه475

12استانی و منطقه ایپیشرفت ملی476

12استانی و منطقه ایتجارت جنوب477

12استانی و منطقه ایتیتر یک نجف آباد478

12استانی و منطقه ایحدیث کرمان479

12استانی و منطقه ایخزر امروز480

12استانی و منطقه ایخزر برخط481

12استانی و منطقه ایداالنکوه482

24استانی و منطقه ایدریا483

12استانی و منطقه ایدریای اندیشه484

12استانی و منطقه ایزاهدان485

12استانی و منطقه ایزنگ توسعه486

12استانی و منطقه ایسپهر غرب487

12استانی و منطقه ایستاره شرق488

12استانی و منطقه ایسفیر افالک489

12استانی و منطقه ایشایورد490

24استانی و منطقه ایصبح ساحل491

12استانی و منطقه ایصبح مشهد492

12استانی و منطقه ایصبحدم493

12استانی و منطقه ایصدای آزادی494
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فهرست غرفه های حاضر در نمایشگاه مطبوعات

اولویتمتراژگروهنام غرفهردیف

*24استانی و منطقه ایصفای سخن495

12استانی و منطقه ایعصر دنا496

12استانی و منطقه ایعطر شالیزار497

12استانی و منطقه ایغرب498

12استانی و منطقه ایفکر شهر499

12استانی و منطقه ایقهوه دان500

12استانی و منطقه ایکاشف الحقایق501

12استانی و منطقه ایکنترل کیفیت502

12استانی و منطقه ایکنگ خبر503

12استانی و منطقه ایگراش504

12استانی و منطقه ای.گسترش تولیدوعمران ایران505

12استانی و منطقه ایلواسان506

12استانی و منطقه ایمردم کویر507

12استانی و منطقه ایمسرور508

12استانی و منطقه ایمشهد فرهنگ509

12استانی و منطقه ایمکریان510

12استانی و منطقه ایندای وحدت کرمان511

24استانی و منطقه ایندای هرمزگان512

24استانی و منطقه اینقدحال513

12استانی و منطقه اینی ریزان فارس514

12استانی و منطقه اینیارش البرز515

12استانی و منطقه ایواقعه516

12استانی و منطقه ایهاتف جوان517

12استانی و منطقه ایهگمتانه518

24استانی و منطقه ایهمدان پیام519

12استانی و منطقه ایهنر بیست520

12استانی و منطقه اییول  پرس521

96نشریات دانشجوییاداره نشریات دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی522

96نشریات دانشجویینشریات دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری523

200ستاد کل نیروهای مسلحپژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا524

12عمومی و خانوادهصنعت و توریسم525

12تشکل هاانجمن پیشکسوتان مطبوعات ایران526

12تشکل هاانجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران ایران527

12کسب و کار مرتبط انتخاب رسانه528

24کسب و کار مرتبط اندیشه فناوری لیماتک پارس529

12کسب و کار مرتبط (فیدیبو)آفرینش کتاب الکترونیک فیروزان 530

12کسب و کار مرتبط پندار آفتاب پارس531

24کسب و کار مرتبط جار532
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فهرست غرفه های حاضر در نمایشگاه مطبوعات

اولویتمتراژگروهنام غرفهردیف

24کسب و کار مرتبط داده پردازان آتی پروژه533

24کسب و کار مرتبط داده پردازان ساینا ایرانیان534

24کسب و کار مرتبط دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها535

24کسب و کار مرتبط سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی536

12کسب و کار مرتبط شرکت دانش افزاری فرانگار537

12کسب و کار مرتبط گرافیک538

24کسب و کار مرتبط موسسه فرهنگی مطبوعاتی نشرآوران539

24کسب و کار مرتبط موسسه فرهنگی هنری دانش و اندیشه راهبردی دایره540

24کسب و کار مرتبط موسسه فرهنگی هنری عصر رسانه پویا541

24کسب و کار مرتبط موسسه فناوری اطالعات بایابیت542

12کسب و کار مرتبط مؤسسه ی فرهنگی هنری سرو شیراز543

24کسب و کار مرتبط نشرگسترامروز544

12کسب و کار مرتبط نوآوران تارنما گستر545

12روابط عمومی روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور546

12روابط عمومی دفتر مرکزی- روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه547

24روابط عمومی سازمان بسیج رسانه548

24روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری549

550
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ورزش و 

جوانان
24روابط عمومی 

12روابط عمومی کاربردی فرهنگ و هنر-موسسه آموزش عالی علمی551

24روابط عمومی خانه فرهنگ ایثار و مقاومت552

12ادارات کل ارشاد استان هااداره کل ارشاد و خانه مطبوعات خراسان شمالی553

12ادارات کل ارشاد استان هااداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل554

24ادارات کل ارشاد استان هااداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان555

12ادارات کل ارشاد استان هااداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم556

557
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان 

شرقی
12ادارات کل ارشاد استان ها

12ادارات کل ارشاد استان هااداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر558

24ادارات کل ارشاد استان هااداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران559

12ادارات کل ارشاد استان هااداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان560

12ادارات کل ارشاد استان هااداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان561

12ادارات کل ارشاد استان هااداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین562

12ادارات کل ارشاد استان هااداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشاه563

12ادارات کل ارشاد استان هااداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان564

12ادارات کل ارشاد استان هااداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن565

12ادارات کل ارشاد استان هااداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مرکزی566
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12ادارات کل ارشاد استان هااداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان567

12ادارات کل ارشاد استان هااداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان568

12ادارات کل ارشاد استان هااداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال وبختیاری569

12ادارات کل ارشاد استان هااداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی570

12ادارات کل ارشاد استان هااداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی571

12ادارات کل ارشاد استان هااداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان572

12ادارات کل ارشاد استان هااداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس573

12ادارات کل ارشاد استان هااداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم574

12ادارات کل ارشاد استان هااداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کهگیلویه و بویراحمد575

12ادارات کل ارشاد استان هااداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان576

12ادارات کل ارشاد استان هااداره کل فرهنگ و ارشاد و اسالمی لرستان577

12ادارات کل ارشاد استان هااداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان کرمان578

12ادارات کل ارشاد استان هااداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان یزد579

12ادارات کل ارشاد استان هااداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی آذربایجانغربی580

24ادارات کل ارشاد استان هااداره کل فرهنگ وارشاداسالمی استان البرز581

12ادارات کل ارشاد استان هااداره کل فرهنگ وارشاداسالمی استان کردستان582

12ادارات کل ارشاد استان هااداره کل فرهنگ وارشاداسالمی سیستان وبلوچستان583

12ادارات کل ارشاد استان هااداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران584
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