
 به نام خدای زیبایی ها

 

 های جشنواره در امروز به تا البرزی علی شده کسب های مقام و ها رتبه

کشوری و استانی سطح در ای رسانه گوناگون  

1-  

 / 8 / 13 مطبوعات و خبرگزاری ها جشنواره شانزدهمین در مصاحبه بخش اول رتبه

1388 

2-  

1389/ 3/ 13 علوم وزارت ای رسانه جشنواره اولین گزارش سوم رتبه  

3 -  

   2/2/1388 رادیو ای رسانه جشنواره در خبر اول رتبه

4-  

  1/10/1387 ازدواج و رسانه جشنواره اولین در خبر اول رتبه

5-  

2/9/1388 مهر سوره ای رسانه جشنواره اولین در یادداشت سوم رتبه  

6-  

 صدا همزمان با سالگرد رادیو معاون سوی از رادیو برتر گزارشگر عنوان به تقدیر 

2/12/1389  

7-  

4/3/1389 رسانه و اعتیاد جشنواره سومین در خبر دوم رتبه  

8-  



  16/11/1389 رسانه در بیمه جشنواره دومین در گزارش سوم رتبه

9-  

  2/12/1389 رسانه حوزه در زنان تولیدات جشنواره اولین در گزارش سوم رتبه

10-  

  22/11/1390و خبرگزاری ها  مطبوعات جشنواره هجدهمین در سراسری خبر سوم رتبه

11-  

 مخدر مواد و اعتیاد زمینه در مکتوب آثار جشنواره هفدهمین در نوشتاری اثر از تقدیر

6/11 /1388  

12 -  

  30/9/1391 رسانه در هنر جشنواره نخستین در خبری گزارش و خبر بخش اول رتبه

13-  

/ 22 عالی رسانه ، فناوری و آموزش جشنواره چهارمین در خبر تفسیر و تحلیل اول رتبه

12 /1391  

14 -  

6/3/1393 (ع)اکبر علی حضرت جشنواره ( رسانه عرصه در برتر جوان)  

15-  

/ 3/ 6 (ع)اکبر علی حضرت جشنواره نهایی  بخش(رسانه حوزه در کشور نمونه جوان) 

1393  

16-  

موضوع  مقابله با  با هنری ، فرهنگی محصوالت جشنواره اولین در رسانه برگزیده رتبه

3/3/1393 (مصاف)شبکه های ماهواره ای   



17-  

  9/12/1393 شهری های رسانه جشنواره نخستین در گو و گفت بخش اول رتبه

18-  

1394 /17/5 عمومی امنیت و نظم رسانه، جشنواره دومین گزارش، بخش در برتر رتبه  

19-  

  1394/ 12/ 9رتبه دوم در بخش یادداشت هفتمین جشنواره ترافیک و رسانه 

20-  

رتبه برتر برنامه سازی در جشنواره نقد صنعت بانکداری در حوزه برنامه های رادیویی 

130 / 12 /1394  

21-  

رتبه اول گزارش در جشنواره رسانه ای ابوذر سازمان بسیج رسانه در بخش امر به 

1394 / 12 / 15معروف و نهی از منکر   

22-  

رتبه برتر برنامه سازی در اولین جشنواره رسانه های بورس ، بانک و بیمه  در حوزه 

  23/4/1395برنامه های رادیویی 

23-  

..................... و  

 

 


