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 سمه تعالياب
 جشنواره نشريات دانشگاه فردوسي مشهد آئين نامه

 (نشريات ح رتبه بندیرط)
 

بهبود  ات دانشجويي،رايط مناسب و قانونمند در عرصه نشريشبه منظور ايجاد  ،نشريات مديريت فرهنگي دانشگاه فردوسي خانه
انشجويي بندي نشريات درتبه، طرح نشريات داوريكميته شكيل سطح كيفي و ايجاد زمينه مناسب براي ارائه تسهيالت به نشريات، با ت

 نمايد. مشهد، اجرا مي ر دانشگاه فردوسيدر قالب جشنواره داخلي نشريات درا 
  رده باشند.كمنتشر  حداقل يك شمارهگذشته  يک سالقرار خواهند گرفت كه طي  ارزيابيمورد جشنواره در نشرياتي  (1
وامل دست عنشريه، تعداد  سابقه ،نگاريروزنامهرعايت قواعد نگارش، صفحه آرايي، اصول  امتياز نشريات از حيث محتوا، (2

جهت امور مربوط به  ،نفيامتياز م عالوه در نظر گرفتنبنمره  100سقف كل امتياز و  شودمحاسبه مي انتشار منظم ،اندركار 
 .است رگاهيو مدرک كا و امتياز تشويقي ايمثبت مربوط به امتياز جشنواره اتو امتيازتخلفات 

ي به صورت مجزا داور غيرعلمی )فرهنگی اجتماعی سياسی و...(نشريات و  دو بخش نشريات علمیجشنواره در  (3
 مي شوند.و برگزيدگان معرفي 

اخذ يارانه(  بندي )براي وكارگاهي فقط در امتياز نهايي نشريه در رتبه ، تشويقيمربوط به تخلفات، جشنواره اي امتيازات (4
 ور نمي گردد.ظت و در نتايج نهايي جشنواره منتاثير گذار اس

 آرشيو چاپ شده نشريه، دو شماره آخرنسخه از  دوتحويل  برعالوه  بايد جشنوارهدر  شركت نشريات جهت (5
 . ثبت نمايند (sanad.um.ac.irپايگاه سند )بر روي نيز را ( PDF)فايل الكترونيكی نشريه  كامل

 
 جدول ارزيابی نهايی:

 
 
 
 
 
 
 

 :نشريات داوريكميته 
تخصصين اي متشكل از اعضاي هيئت علمي و ميات دانشگاهي، كميتهو ارزيابي اصولي نشر جشنوارهبه منظور اجراي هر چه بهتر 

 عرصه مطبوعات و نشريات دانشجويي تشكيل مي گردد.
 ف:يوظا

 نامهنشريات دانشجويي طبق مفاد اين آئين جشنوارهاجراي  (1
 نظارت بر حسن كيفي و كمي انتشار نشريات (2

 تحليل و بررسي محتوايي نشريات (3

 هاي تخصصي انتشار نشريات دانشجوييارائه مشاوره فني در زمينه (4

 
 اعضاي كميته:

  .دانشگاهمدير فرهنگي  :رئيس كميته (1

 .مدير فرهنگي انتصاب به پيشنهاد كارشناس نشريات ونفر از اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاه  2 (2
 .رهنگيير فمدو انتصاب به پيشنهاد كارشناس نشريات امور مطبوعات و نشريات دانشگاهي  انكارشناس از نفر 3 (3

 دانشگاه. مسئول خانه نشريات (4

 
 

 امتياز مالك ارزيابی امتياز مالك ارزيابی
 4 سابقه نشريه 35 محتوا

 6 انتشار منظم 10 رعايت قواعد نگارشي 
 7 اندركارانتعداد دست 8 تنوع مطالب

 12 صفحه آرايي 18 نگارياصول روزنامه
 100 جمع كل
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 شرح اختيارات اعضاي كميته ارزيابی:
اي، سابقه نشريه، انتشار منظم، تعداد تخلفات، امتياز تشويقی، امتياز جشنوارههاي : ارزيابي و امتيازدهي بخش (1

 باشد.مي دانشگاه نشريات مسئول خانهبه عهده  اندركاراندست
 كميته سان مطبوعاتداوران هيات علمي و كارشنابه عهده  محتوا و رعايت قواعد نگارشیهاي خشارزيابي و امتيازدهي ب (2

 باشد.مي داوري

 به عهده كارشناسان امور مطبوعات و نشريات كميته نگاريآرايی و اصول روزنامهصفحههاي ارزيابي و امتيازدهي بخش (3
 باشد.مي داوري

توانند از دانشجويان صالحديد مي قواعد نگارشي در صورت رعايت حتوا وهاي معلمي در بخشاعضاي هيئت :تبصره
زدهي به عهده بي و امتياتحصيالت تكميلي به عنوان همكار استفاده كنند. بديهي است كه مسئوليت نظارت بر تاييد نحوه ارزيا

 خواهد بود. داوريته ميآن عضو محترم ك

 
 :)امتياز منفی( تخلفات

 واهد شد وخاي شامل يک يا تمام موارد ذيل گردد امتياز به طور جداگانه كسر در صورتي كه نشريه بوده و منفياين بخش  امتياز
  شود.منظور مي دوره يكفقط به مدت 

 
 
 
 
 
 

  : )امتياز مثبت(*ايامتياز جشنواره
 
 
 
 
 
 
 كسب مقام در يک سال گذشته منظور مي شود. * 
 
 : )امتياز مثبت(تشويقی تيازام
 
 
 
 
 

  )امتياز مثبت(: *مدرك كارگاهی
 
 
 
 
 براي هر عضو تحريريه نشريه كه بر اساس جدول باال كارگاه گذرانده باشد امتياز مذكور منظور مي گردد. *

 امتياز تخلفات

 1- آئين نامه ايكتبي تذكر  1

 -2 )حكم كميته ناظر( تذكر كتبي 2

 -4 محروميت مديرمسئول 3
 -8 توقيف موقت نشريه 4

 جشنواره كشوري
 آثار برتر نشريات برتر

 6 مقام اول 10 مقام اول
 5 مقام دوم 8 مقام دوم
 4 مقام سوم 6 مقام سوم

 2 تقدير 2 تقدير

 اي، شهريجشنواره منطقه
 آثار برتر نشريات برتر

 4 مقام اول 6 مقام اول
 3 ممقام دو 4 مقام دوم
 2 مقام سوم 2 مقام سوم

 1 تقدير 1 تقدير

 تشويقی
 5 سند سامانهنشريه در آرشيو ثبت محتواي مطالب 

 4 دريافت تبليغات برون دانشگاهي
 2 دريافت تبليغات درون دانشگاهي

 2 همكاري نشريه در فعاليت هاي خانه نشريات
 2 ويژه ابتكارهاي و خالقيت

 مدرك كارگاهی
 4 تكميلي )دوره كامل( تخصصي

 2 تخصصي موضوعي
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 نشريات: نهايی بندي رتبه
بندي مي رتبه  ، د ج ، 2، ب 1، ب 2الف، 1الفگروه : شش متيازات، هر نشريه با توجه به امتياز كسب كرده در پس از جمع ا

 .دگردبرخوردار مي از يارانه نشرياتبراي هر شماره از نشريه و بر اين اساس  شود
 

 .و نه هزينه انجام شده شودشده محاسبه ميحه آرايي بر اساس هزينه كارشناسييارانه صف :1توضيح
 گيرد.علق ميصفحه ت 32صفحه و نشريات علمي حداكثر  20به نشريات غير علمي حداكثر براي  تكثيريارانه  :2توضيح
 شته باشند.تاييديه چاپ از كميته ارزيابي داكه نشرياتي مي توانند از اعتبارات نشريات چاپي استفاده كنند  :3توضيح
 ود. بخواهد  غييرمت تا سقف تعيين شده با توجه به تعداد دانشجويان آن گروه آموزشي از نشريات علمي رتبهتيراژ هر  :4توضيح
 يز استفاده نمايند.دجه تشكل نتياز حقوقي عالوه بر بودجه خانه نشريات مي توانند تا سقف اعتبار تعيين شده از بونشريات با ام :5توضيح

 

 
 
 (:35) محتوا – 1

ريكاتور مي، طنز و كاعل، نشريات در يكي از گروههاي صنفي، فرهنگي، ادبي، اجتماعي، سياسيتوليدي هر يک از آثار و مقاالت 
امتياز مربوط به  25، كه باشدامتياز مي 35اين بخش داراي  گيرد.موضوع مشخص شده، مورد بررسي قرار ميس جاي گرفته و بر اسا

تا  امتياز دومقاله توليدي  )هربه تعداد مقاالت توليدي  ،امتياز 10ميانگين امتياز مطالب توليدي طبق شاخص هاي جدول زير مي باشد و 
ير توليدي در مقاالت غ ددا)الزم به ذكر است تع .اختصاص مي يابد (متياز بصورت امتياز تشويقيمقاله، و مازاد هر مقاله يک ا 5سقف 

 بخش تعداد محتوا در نظر گرفته مي شود(
اثيري ندارد، از تگذاري نشريه در ارزش خيت نداشته باشندسنه انتشار نو مطالبي كه با عنوان و زمي مطالب اقتباسي الزم به ذكر است

كر نام نويسنده، ذو نيز  گردد مدير مسووالن محترم نشريات به ذكر منابع و چگونگي خلق آثار )ترجمه، تاليف(يد و توصيه مياين رو تاك
داوري مقاالت بر  گردد به طور كلير اقدام نمايند در غير اين صورت مطلب مذكور اقتباسي تلقي ميدر پايان اث رشته و شماره دانشجويي

 .شود ررسي و امتيازدهي ميهاي زير باساس مالک
 

 محتوا )توليدي بودن(
 خيلی خوب

(5/2) 

 خوب
(2) 

 متوسط
(25/1) 

 ضعيف
(0/5) 

 ضعيفيلی خ
(0) 

       توليدي بودن 1
      نوآوري و خالقيت در پرداختن به موضوع 2

3 
)در عين پايبندي به اصول موضوع شجاعت در پرداختن به 

بر  مبتنياعتقادي و نظام جمهوري اسالمي و  ،اخالقي  ،علمي 
 واقعيت(

    
 

      ساختار منسجم و جذاب 4
      گويي و ابهام مغلقپرهيز از  5
      ارتباط موضوع با مخاطب دانشجويي 6

 
 )فرهنگی سياسی اجتماعی و ...(  نشريات غيرعلمی نشريات علمی 

 )تومان(اعتبار نشريه  ن()تومااعتبار نشريه 
 امتياز عنوان

 ( 5500)امتياز *  ( 6500)امتياز * به باال 90 1الف 

 ( 5000)امتياز *  ( 6000)امتياز *  75 - 89 2الف 

 (4500)امتياز *  (5500)امتياز *  65 -74 1ب 

 (4000)امتياز * ( 5000)امتياز *  50- 64 2ب 

 (3000امتياز *) ( 4000)امتياز *  30- 49 ج

 نسخه تكثير تک رنگ 110 نسخه تكثير تک رنگ 110 ترو پائين 29 د
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      به روز بودن 7
      )انتقال اطالعات از همه جوانب يک موضوع( جامع نگري 8
      ني يا پيشنهاد در مطلبيقدرت پيش ب 9

10 
)صحت مطالب، تحقيقي بودن، منبع  رعايت اصول پژوهشي

 موثق و ...(
     

 
 
 
 : (10) رعايت قواعد نگارشی -2

نويسي ادهسنويسي، فارسي مقاالت نشريات بر اساس:آنچه امروزه در زبان و ادبيات فارسي مدنظر است، رسايي و رواني كالم است. 
قرار  مورد بررسي هاي دستوري است؛، امالي صحيح كلمات و استفاده به جا از عالمتبيگانهو دوري جستن از كلمات و اصطالحات 

 .باشدامتياز مي 10 داراي د. اين بخشگيرنمي
 

 رعايت قواعد نگارشی
خيلی خوب 

(2) 

خوب 
(5/1) 

متوسط 
(1) 

ضعيف 
(5/0) 

يلی خ
 ضعيف

(0) 
      رسايي و رواني كالم 1
      ساده نويسي 2
      بيگانه پرهيز از كلمات و اصطالحات 3
      امالي صحيح كلمات 4
      هاي دستورياستفاده به جا از نشانه 5

 

 
 
 (8تنوع مطالب ) –3

هت كلي ت و ظاهر شباانتظار داشت عبارتست از چند برگ تاخورده كه از لحاظ صور توانميآنچه در عرف عمومي از يک روزنامه 
اريكاتور و ...( كرح، جدول، طگزارش، مصاحبه، عكس،  قاله، مقاله، شعر، داستان، خبر،به هم دارند و در آن موضوعات مختلف در قالب سرم

ات نشريه گردد در مورد نشريات دانشگاهي متاسفانه اين قالب شباهت كلي وجود ندارد گاهي اوقهاي مختلف قيد ميدر قالب سرويس
ه است. اگر ذهن مدير يا نگارنده، رسيده و روي كاغذ آمده برشد كي پشت و رو و مشتمل بر يک مطلب مي بادانشجويي شامل يک برگه

ت شود كه بايد دقبوده ضمن اينهاي مختلف مهم حتي اين نوع را به عنوان يک سبک جديد تلقي نماييم ليكن ارزش گذاري بين سبک
 گويي بيهوده نشود.تنوع در مطالب منجر به پراكنده

 باشد.مي  8و در مجموع  تعيين شده تا سقف 5/0هر نوع  امتياز اين بخش براي هر مطلب در: 1توضيح

 .بخش شعر و داستان براي نشريات علمي به بخش مقاله اضافه مي شودامتياز : 2توضيح
 

 

 
 

 كاتوريعكس و كار خبر،گزارش و مصاحبه داستان و شعر مقاله نوع مطالب

 2 2 1 3 امتياز
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 (18نگاري )اصول روزنامه –4

كميت به ويژه  يت به اينكهتوان پرداخت، مقاله، طنز، كاريكاتور، مصاحبه، گزارش، خبر و ... با عناه چند شكل ميبه يک موضوع ب
 18اين بخش داراي شود. يمكيفيت مصاحبه، خبر و گزارش اهميت فراواني  دارد لذا با استفاده از جداول زير در اين خصوص امتيازدهي 

 .باشدامتياز مي
 
 

 مصاحبه -الف
خيلی خوب 

(75/0) 
خوب 

(5/0 ) 
متوسط 

(25/0) 
ضعيف 

(0) 
 هاي مخاطب و بداعت وانتخاب سوژه )با توجه به نيازها و اولويت 1

 تازگي آن(
    

     گر بر موضوع و ارائه پرسشهاآگاهي، توانايي و تسلط مصاحبه 2
     گو )استفاده از سبک مناسب(وتنظيم گفت 3
     ثر مناسباستفاده از زبان و ن 4
     افكنهاي بديع و پويا و چالشاستفاده از پرسش 5
     نگارش مقدمه يا اشاره جذاب و منطقي 6
     ساختار منسجم و جذاب و تاثيرگذاري بر مخاطب 7
     پايان بندي مصاحبه 8
     ذكاوت مصاحبه گر در درک و تفسير ارتباطات غير كالمي 9

 گزارش -ب 
خيلی خوب 

(75/0) 
خوب 

(5/0 ) 
متوسط 

(25/0) 
ضعيف 

(0) 
     انتخاب سوژه 1
     گو با اشخاص مناسب )مرتبط با سوژه(وگفت 2
     و ارزش اطالعات ارائه شده گفتگوتنوع منابع  3
     انسجام و پيوستگي 4
     نوآوري و خالقيت در پردازش موضوع 5
     تيتر مناسب و چگونگي ورود به موضوع 6
     انتخاب سبک مناسب براي تنظيم گزارش 7
     پايان بندي مناسب 8

 خبر -ج
خيلی خوب 

(75/0) 
خوب 

(5/0 ) 
متوسط 

(25/0) 
ضعيف 

(0) 
     هاي خبري )دربرگيري، مجاورت و ...(توجه به ارزش 1
     پاسخ به عناصر خبري )كي؟ كجا؟ چگونه( 2
     ساده و شيوا نويسي 3
     سوژه انتخاب 4
     مناسب ليد 5
     توجه به تيتر نويسي 6
     توجه به منابع خبر موثق 7
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 ( :12)رايی آصفحه  – 5

زيادي در جذب و حفظ  اهميت بسياركه از سازد شكل ظاهري آنرا مي ، قيافه وو ثبات آن آرايي نشريهشيوه و سبک صفحه
لحاظ  اره و حتي هر صفحه نشريه ازگردد تا هر شمآرايي سبب ميقبلي در صفحه ريزيامهمخاطبان نشريه دارد. عدم وجود ثبات و برن

نظمي در ذهن مخاطبان ريختگي و بيبر آنكه باعث القاء حس درهم اشد و عالوهها و صفحات ديگر نشريه تفاوت داشته بظاهري با شماره
باشد شكل نگيرد و در تداوم ارتباط با مخاطبان مي عوامل مهم ايجاد وز گردد هيچگاه قيافه و هويت ثابت كه يكي اباعث مي شودمي

 .ارتباط مناسبي با مخاطب برقرار نمايد نهايت نشريه نتواند
آرايي ريزي قبلي در انجام صفحهو ضرورت برنامه اهميت دهد كه غالب اين نشريات ازبررسي نشريات دانشجويي مختلف نشان مي

ها و طولهاي غيرعادي و هبا انداز لمهاي مختلفي كه براي مطالب گوناگون نشريه به كار رفته است، ستونهاييق اطالع چنداني ندارند،
 .گواه آشكاري بر اين موضوع است مختلف و حتي تغيير مكرر قطع نشريه

تياز خواهد عث كاهش اماباشد و عدم رعايت آن موارد، بدر صفحه آرايي يک نشريه مواردي مد نظر است كه رعايت آنها الزامي مي
بودن اين بخش تالش  اي ليقهستوجه به شد و مواردي نيز هستند كه نشريه در صورت رعايت آنها از امتياز مثبت برخوردار خواهند بود. با 

 .باشدمتياز ميا 12. اين بخش داراي شود آوريهاي به طور نسبتاً كامل جمعايم تا مالکكرده
 

 صفحه آرايی
خيلی خوب 

(1) 

خوب 
(75/0) 

متوسط 
(5/0) 

ضعيف 
(25/0) 

يلی خ
ضعيف 

(0) 

1 
 ونوع نشريه  جلد)تناسب جلد با موضوع نشريه، لوگو، شماره، تاريخ انتشار،

 طرح و زيبايي(
     

        لوگو 2
      فهرست )مطابقت با صفحه، طرح و زيبايي(  3

4 
ه شمار ن،دستاندركارا انتشار،صاحب امتياز، مديرمسئول،زمينه )مهناسشنا

  و ...( مجوز

     

5 
ثبات )الگوي ثابت،هماهنگي سطرها، صفحه آرايش يا چيدمان )لي اوت(

  حاشيه،شماره،هويت صفحه و ...(

     

       ظاهر متن 6
      تيتر   7
      سوتيتر   8
      ( ) استفاده از فضاي خالي در صفحه آراييفضاي خالي  9

 در صفحات متناسب باعكس و طرح )استفاده مناسب از عكس و طرح  10
 متن ونحوه استقرار آن در متن(  

     

      خالقيت در صفحه آرايي  11
      آرايي   ي نو و جديد در صفحهخلق روشها 12

 
 
 
 
 (4) نشريه سابقه –6

يل قبختلف )از هاي گذشته مدير مسووالن يک نشريه به داليل ممزيت لحاظ كردن فاكتور فوق اين است كه چنانچه در سال
 گذاري شوند.وپا ارزشنالتحصيلي و ...( تغيير پيدا كرده ليكن تداوم فعاليت وجود داشته، نشريات قديمي و با سابقه نسبت به نشريات فارغ

 باشد.مي 4 تا سقف امتياز 1هر سال امتياز اين بخش براي 
 شماره منتشر كرده باشند 2داقل حشود كه در هر سال تحصيلي براي نشرياتي لحاظ مي اين معيار توضيح:
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 خانه نشريات دانشگاه           جشنواره نشريات دانشگاه فردوسي مشهد آئين نامه

 
 (:6) انتشار منظم – 4

شود و خواست ذكر ميمدير مسوول در ابتداي اخذ مجوز و در فرم در عالقهترتيب انتشار يک نشريه دانشگاهي بر اساس ميل و 
تيراژ متداول  اره را باممدير مسوول موظف به رعايت است، با اين وجود هر نشريه براي حفظ مجوز صادره بايد در هر سال حداقل يک ش

 شود.منتشر نمايد لذا براي ارزش گزاري بين نشريات مختلف از جدول زير استفاده مي
 

 انتشار منظم
 گاهنامه نامهترم فصلنامه دو ماهنامه ماهنامه دو هفته نامه هفته نامه روزنامه 

6 5 4 3 2 1 1 0 

 
ه از امتياز اين بخش كسر نمر 5/0در انتشار  بابت هر تاخير ،را رعايت نكند مجوزثبت شده در انتشار دور ايدر صورتيكه نشريهتوجه: 

 )امتياز منفي نيز لحاظ مي گردد( خواهد شد.
 
 
 (7) اندركارتعداد افراد دست – 6

توان ار گروهي ميككه در آن در قالب يک باشد. محلي نشريات دانشگاهي به عنوان بستري براي جذب و مشاركت دانشجويان مي
اشد دوام و بقايي باص متمركز خاز آزادي بيان و انديشه استفاده نمود تجربه ثابت كرده در نشرياتي كه كل كار نشريه روي يک يا دو فرد 

مع زيادتري را شخيص مديران مسوولي كه جتگذاري به اين امر مهم و ارزشگردند. براي ندارند و با رفتن اين يک يا دو فرد غيرفعال مي
 گردد.نمايند به شكل زير عمل ميريت ميمدي

 
 اندكاران به طور متوسطتعداد دست

 به باال 12 نفر 12-9  نفر 8-4 تعداد
 6 4 2 امتياز

 
 گردد.از اين بخش اضافه ميبه امتي  يك امتيازباشند  اعضاي هيئت علمیاندركار از اعضاي دست ه يكي ازدر صورتيك توضيح:
 .ريه جزء دست اندركاران محسوب نمي شود.صاحب امتياز نش توضيح:

 
 
 

     
 
 
 

 16/3/95تاريخ ويرايش و بازنگري: 
 

 

 


