
 نشریات دانشجویی برگزار می کند: مشهد با همکاری دانشگاه فردوسی خانه نشریات

 (1395و دی )آذر  کارگاه های تخصصی نشریات دانشجویی

 

 نکات ثبت نام:

هر کارگاه امکان ثبت نام ده نفر از نشریه خود را خواهد داشت.جهت ثبت نام رسمی، مدیر مسئول  نشریه برگزار کنندهد. نفر از نشریه خود را ثبت نام کن تواند دو در هر کارگاه تنها میمدیرمسئول هر نشریه  .1

دو نفر اول ارسال  نشریه متقاضی وجود دارد اسامی تمام متقاضیان را با رعایت اولویتاز یک در صورتی که تعداد بیشتری  نماید. ارسال اتوماسیوناز طریق ول هماهنگی هر کارگاه ئهر نشریه اسامی را به مس

  شود تا در صورت عدم تکمیل ظرفیت ثبت نام شوند.

 شود.  می پرداختل کارگاه ئوبه مسبایستی توسط مدیرمسئول نشریه کارگاه  تا قبل از برگزاریهزینه ثبت نام  .2

  ت.پذیرایی میان وعده خواهند داشفقط و بقیه کارگاه ها ناهار پذیرایی ، در یک روز ساعته 8کارگاه های  .3

 در پایان دوره گواهی نامه معتبر با تایید خانه نشریات دانشگاه اعطا می گردد. .4

در صورتی که تعداد ثبت نام شدگان هر  می شودمجددا تاکید  .نفر می باشند لطفا جهت هماهنگی های سریعتر و بهتر اسامی را هر چه زود تر به مسوولین مربوطه ارسال نمایید 30کارگاه ها دارای ظرفیت  .5

 .ثبت نام خواهند شد مسئول کارگاه کارگاه به حداکثر ظرفیت نرسید، افراد جدید از نشریات با توجه به اولویت ارسال اسامی به اتوماسیون

 هماهنگ کننده برگزارکننده هزینه مدرس مکان زمان کارگاه ردیف

 16تا  8  - 25/9/95پنجشنبه  علمی مقاله نویسی  .1
مجتمع کانون  تاالر اندیشه

 های فرهنگی هنری

 زاهدیمهدی 
دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش 

 شناسی

 نشریه انیو تومان 10000
 زهرا بهاری

09379926053 

2.  
  درست نویسی

 نگارش رسانه ایو 

 12الی  8 – 26/9/95جمعه 

 12الی  8 – 3/10/95جمعه 

مجتمع کانون  سالن آروین

 های فرهنگی هنری
 علیرضا حیدری

 روزنامه خراسان ویراستاری گروه مدیر
 نشریه موج تومان 10000

 محمدحسین سمندری

09392360488 

 خبر و تیتر  .3
 14الی  10 – 25/9/95پنجشنبه 

 18الی  14 – 2/10/95پنجشنبه 

مجتمع کانون  16اتاق 

 های فرهنگی هنری
 شمساییایمان 

 سردبیر روزنامه قدس
 نشریه آئینه تومان 10000

 منصوری رادمصطفی 

09359512607 

 گزارش و مصاحبه  .4
 12الی  8 – 26/9/95 جمعه

 12الی  8 – 2/10/95پنجشنبه 

مجتمع کانون  16اتاق 

 های فرهنگی هنری
 تبریزی شعربافدکتر سعید 

 شهرآرااخبار مسئول دفتر روزنامه نگار 
 نشریه آئینه تومان 10000

 مصطفی منصوری راد

09359512607 

5.  
یادداشت و مقاله 

 نویسی مطبوعاتی

 16الی  12 – 26/9/95جمعه 

 14الی  10 – 3/10/95جمعه 

مجتمع کانون  16اتاق 

 های فرهنگی هنری

 امیر جلیلی نژاد
 سردبیر روزنامه شهرآرا

 نشریه آئینه تومان 10000
 مصطفی منصوری راد

09359512607 

 16الی  8 – 26/9/95جمعه  عکاسی خبری  .6
مجتمع   تاالر اندیشه

 کانون های فرهنگی هنری
 عامل بردبارفرامرز 

 دبیر سرویس عکس روزنامه قدس
 نشریه وندا تومان 15000

 فرهاد عالیی

09363737621 

7.  
کارگاه آموزش نرم افزار 

InDesign 
 )دوره مقدماتی صفحه آرایی(

 16الی  8 - 2/10/95پنج شنبه 

 16الی  8 - 9/10/95پنج شنبه 

تاالر اندیشه مجتمع کانون 

 های فرهنگی هنری
 نشریه میدان علوم تومان 20000 جوانشیرامین 

 محمدصادق اکبری 

09155577944 


