
فهرست مؤسسات  مورد حمایت در حوزه فضای مجازی

(میلیون ریال)مبلغ حمایت نام مؤسسهعنوان طرحدسته بندی طرحنام استانردیف

30 ضوین هؿرفت اصفْاى(ؼ)هساتمِ وتاتخَاًی هدازی وسة ٍ وار در سیرُ اًثیاء ٍ اهاهاى تثلیغی ٍ ترٍیدیاصفْاى1
40داراى (س) ام اتیْاء (آهَزش هدازی لرآى)تِ سَی ًَر آهَزضیاصفْاى2
40هْاد اصفْاىهذرسِ هدازی لراىآهَزضیاصفْاى3
40(ؼ) اهیرالوؤهٌیي "اٍلیي تار وِ ًْح الثالغِ را خَاًذم  "هساتمِ تسري ٍ هؿٌَی تثلیغی ٍ ترٍیدیاصفْاى4
40(س) حضرت رلیِ خاًَادُ ّای لرآًیآهَزضیایالم5
40هؤسسِ طارق تثریسخطٌَارُ لرآًی ضفاءتثلیغی ٍ ترٍیدیآررتایداى ضرلی6
40 دارالحافػیي سراجهذرسِ هدازی ٍ آًالیي ؾلَم لرآًیآهَزضیآررتایداى غرتی7
40 پیرٍاى آل یاسیي (تِ صَرت غیرحضَری)فٌَى آهَزش حفع ٍ لرائت هدازی آهَزضیآررتایداى غرتی8
40دارالمرآى خیرالٌساء آهَزش حفع لرآى ورینآهَزضیآررتایداى غرتی9
30 وَثر خَرهَجطرح حفع هَضَؾی لرآى ورین در فضای هدازیآهَزضیتَضْر10
40حٌاى ترتیت هرتی همذهاتی ًْح الثالغِآهَزضیتَضْر11
40 طاّا آهَزش هؿارف هفاّین تذتری لرآى ورین از سَرُ اًطماق تا ًاسآهَزضیتَضْر12
50حض ؾػینتَلیذ ًرم افسار لرآًیتثلیغی ٍ ترٍیدیتْراى13
30ؾرضیاىآهَزش هدازی ٌّر تالٍت لراى ورینآهَزضیخٌَب ورهاى14
40 (ؼ) اهیرالوَهٌیي آهَزش سَاد رساًِ ایتثلیغی ٍ ترٍیدیخٌَب ورهاى15
40خیرفت (ظ) هحوذ رسَل اهللگرافیه هدازی لرآًیتثلیغی ٍ ترٍیدیخٌَب ورهاى16
30 تٌت الحسیي ...ترگساری والسْای حفع، هفاّین، ًْح الثالغِ، صحیفِ ٍ آهَزضیچْارهحال تختیاری17
40 ًسین ٍحی ضْرورد(آهَزش تذتر در لرآى)ًسین ٍحی آهَزضیچْارهحال تختیاری18
40 ًَر ...ترگساری والسْای حفع، هفاّین، ًْح الثالغِ، صحیفِ ٍ آهَزضیچْارهحال تختیاری19
40تثیاى فارساى(ًسین) آهَزش ٍ تثلیغ آیات لرآى ورین آهَزضیچْارهحال تختیاری20
30 ؾرٍُ الَثمی سثه زًذگی هَهٌاًِ، دلایمی تا لرآى ٍ تفسیرآهَزضیخراساى خٌَتی21
40 هؿراج تیرخٌذخطٌَارُ فرٌّگی لرآًی در رٍضٌای رهضاىتثلیغی ٍ ترٍیدیخراساى خٌَتی22
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20 صراط ًَر سثسٍار لصِ ّای لرآًی ًردتاى آسواىتثلیغی ٍ ترٍیدیخراساى رضَی23
20 حىوت پَیاى خلیل آتادضَق تالٍتآهَزضیخراساى رضَی24
30 حىوت ثملیيزًذگی تر هذار لرآى ٍ ؾترت در فضای هدازیتثلیغی ٍ ترٍیدیخراساى رضَی25
20 هطىات هثیي االًَارپیام ّای آسواًی تا تىٌیه ّای تازی ّای لرآًیتثلیغی ٍ ترٍیدیخراساى رضَی26
20 زالل ًَرّویار ًوازتثلیغی ٍ ترٍیدیخراساى رضَی27
20 خاهؿِ لاریاى لرآى تَلیذ داستاًْای سِ تؿذی لرآًیتثلیغی ٍ ترٍیدیخراساى رضَی28
40 اًَار الوصطفی الؿالویِخطٌَارُ هلی هدازی هحسٌیيتثلیغی ٍ ترٍیدیخراساى رضَی29
40 خَاًاى تصیر تدٌَرد(هساتمِ یادگیری لرآى ترای ًَخَاًاى) دٍست هي  لرآىتثلیغی ٍ ترٍیدیخراساى ضوالی30
20هؿرفت اّلثیت زًداىاراى تر رٍی تام خاًِتثلیغی ٍ ترٍیدیزًداى31
30 وَثر ضریف آتاد اتْروتاتخَاًی لرآًی تا آزهَى آًالیي ٍ خطٌَارُ ادتیات لرآًیتثلیغی ٍ ترٍیدیزًداى32
40خاهؿِ المرآى الىرین (30حفع خسء )لرآى یاٍراى حفع هدازی آهَزضیزًداى33
ِ المرآى الىرین ضاّرٍداًس تا هؿارف ٍ ارزش ّای اسالهیآهَزضیسوٌاى34 30 خاهؿ
40 راّیاى تصیرت(آًالیي)ترگساری والس ّای لرآى تِ صَرت هدازی آهَزضیسوٌاى35
40ًَر الصراط سوٌاىتازی لرآًی هسیر ّذایتتثلیغی ٍ ترٍیدیسوٌاى36
30 رٍاق هؿرفت یاراًس تا ًْح الثالغِآهَزضیفارس37
30 رور خویل فارس(خاًِ ّای ًَراًی)اًس تا لرآىآهَزضیفارس38
30 تسٌین فردٍس هؿرفتتاضگاُ طالیِ داراى غَْرآهَزضیفارس39
30 حافػاى ٍحی زهرارتمای سطح داًص ٍ هْارت تخصصی هذیراى ٍ هرتیاى لرآًیآهَزضیلسٍیي40
30 هْذ لرآى ًَرالْذی لسٍیي(هساتمِ حفع ٍ هفاّین لرآى ورین)فرزًذ هي، هرتی لرآى هي تثلیغی ٍ ترٍیدیلسٍیي41
30 سیذالساخذیيطرح یه سالِ آیِ ّای رحوت- هساتمِ تفسیر وَتاُ لرآى ورینتثلیغی ٍ ترٍیدیلسٍیي42
30 هدوؽ حفاظ یاسیي خسء لرآى ورین3طرح حفع آهَزضیلسٍیي43
30هذیٌِ الرسَلطرح هلی تالٍت-آهَزش رٍخَاًی تدَیذ تِ ضیَُ ًَیي آهَزضیلسٍیي44
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40 ًَرالثملیي لندٍرُ هدازی ترتیت هرتی حفع لرآى ورینآهَزضیلن45
40 ثملیي راُ زًذگیحفع ، لرائت ٍ ترخوِ ّوگاًیآهَزضیلن46
30 للن رٍضٌایی لرآى ًرم افسار لرائت لرآىآهَزضیوردستاى47
40 هْذ ستایص حك سٌٌذجخطٌَارُ ایذُ ّای لرآًی در خاًِتثلیغی ٍ ترٍیدیوردستاى48
30 سیذ الطْذاءتالٍتْای صَتیآهَزضیورهاى49
40هدوؽ لاریاى ٍ حافػاى ورهاىساهاًِ هذیریت آهَزش هدازیآهَزضیورهاى50
30هثیي ورهاًطاُآیِ گرافیتثلیغی ٍ ترٍیدیورهاًطا51ُ
30 اؾداز المرآى ورهاًطاُ(ٍیژُ وَدواى)تصَیر آیات آهَزضیورهاًطا52ُ
40 ًَای خٌتتَلیذ ًرم افسار، اًیویطي ٍ اپلیىیطي هَتایلتثلیغی ٍ ترٍیدیورهاًطا53ُ
40 فذن تاخترطرح آهَزش هدازی لرآى ورینآهَزضیورهاًطا54ُ
20 ریحاًِ الفرلاى یاسَجآهَزش رٍخَاًی، تفسیر ٍ ادؾیِ ّای هٌتخةآهَزضیوْگیلَیِ ٍ تَیراحوذ55
20 ٍالیتآهَزش رٍخَاًی ٍ رٍاًخَاًیآهَزضیوْگیلَیِ ٍ تَیراحوذ56
20(ؼ) اهام حسیي  لرارگاُ هدازی لرآًیآهَزضیوْگیلَیِ ٍ تَیراحوذ57
20 اهام صادق یاسَجآهَزش رٍخَاًی ٍ رٍاًخَاًیآهَزضیوْگیلَیِ ٍ تَیراحوذ58
20 غذیر هساتمِ فیلن ًاهِ ًَیسی لرآًیتثلیغی ٍ ترٍیدیوْگیلَیِ ٍ تَیراحوذ59
20 فرلاىتفسیر ٍ تذتر سَرُ یاسیيآهَزضیوْگیلَیِ ٍ تَیراحوذ60
20  ًرخس آهَزش تذتر در لرآىآهَزضیوْگیلَیِ ٍ تَیراحوذ61
20ّادیاى ؾلَی یاسَجحفع، تفسیر، اخالق،رٍخَاًیآهَزضیوْگیلَیِ ٍ تَیراحوذ62
20 ًسین غَْر...آهَزش هدازی تفسیر، ًْح الثالغِ ٍ تثلیغی ٍ ترٍیدیگلستاى63
40گلستاى خضراءگردضگری لرآًیتثلیغی ٍ ترٍیدیگلستاى64
40 وَثر گرگاىساخت فیلن هدازیتثلیغی ٍ ترٍیدیگلستاى65
40اتحادیِ هؤسسات لرآًی استاى گیالىآهَزش هدازی فؿالیت ّای لرآًیآهَزضیگیالى66
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40(ؼ)اهام رضا (فیلن ٍ ؾىس)هحراب در خاًِ تثلیغی ٍ ترٍیدیلرستاى67
40 گٌدیٌِ ًَر ؾرش هازًذراىًخستیي خطٌَارُ هدازی فرٌّگی لرآًی ًسین لذرتثلیغی ٍ ترٍیدیهازًذراى68
40 آال دیار طثرستاى (آیت)ساهاًِ آهَزش ٍ هطاٍرُ  لرآًی تثلیغی ٍ ترٍیدیهازًذراى69
40 ًَرالْادی آهَزش هدازی رٍخَاًی ٍ رٍاًخَاًی لرآى ورینآهَزضیهٌطمِ آزاد ارًٍذ70
40لطن (س) فاطوِ السّرا خطٌَارُ هساتمات لرآى ٍؾترتتثلیغی ٍ ترٍیدیهٌطمِ آزاد لطن71
30 ضْیذ ؾثذالىریویًغوِ ّای تْطتیتثلیغی ٍ ترٍیدیّرهسگاى72
40 تیت الٌَر خاهؽ لرآى ٍ ؾترتحفع هدازی لرآى ورینآهَزضیّرهسگاى73
30ًذای ترًن هلىَتتَسؿِ آهَزش هدازی حفع لرآى ورینآهَزضیّوذاى74
30هىتة ًَر ّذایت ّوذاىتَلیذ اپلیىیطي ّوراُ لرآىتثلیغی ٍ ترٍیدیّوذاى75
40ستارُ ّای یاسیيترتیت هرتیاى آهَزضی در فضای هدازیآهَزضیّوذاى76
40دارالحفاظ وَدن ٍ ًَخَاىخاًِ ّای خَرضیذآهَزضیّوذاى77
40 ًَرالسواءاًس تا ختن لرآىتثلیغی ٍ ترٍیدییسد78

(میلیون ریال)جمع کل                   2,600


