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 خانه نشريات دانشگاه           آئين نامه جشنواره نشريات دانشگاه فردوسي مشهد

 سمه تعالياب
 جشنواره نشريات دانشگاه فردوسي مشهد دهميننوز ين نامهيآ

 (نشريات بندیح رتبهرطبه همراه )
1398 

 

رايط مناسب و قانونمند در عرصه نشريات دانشجويي، بهبود سطح شبه منظور ايجاد  ،نشريات مديريت فرهنگي دانشگاه فردوسي خانه
در بندي نشريات دانشجويي را رتبه، طرح نشريات داوريكميته كيفي و ايجاد زمينه مناسب براي ارائه تسهيالت به نشريات، با تشكيل 

 نمايد. مشهد، اجرا مي ر دانشگاه فردوسيقالب جشنواره داخلي نشريات د
 

. ستی به صورت الکترونيکی از طريق پرتال دانشجويی بخش نشريات دانشجويی ثبت نام نمايندباي جشنوارهدر  ركتش نشريات جهت
( و محتواي كامل مقاالت PDF)فايل الکترونيکی نشريه  كامل آرشيو چاپ شده، از نشريهشماره  هرنسخه از  دوتحويل  برعالوه  سپس

 . ثبت نمايند (sanad.um.ac.irپايگاه سند )بر روي نيز را 
 ،نامههاي آثار برتر و بخش ويژه، طبق ضوابط آييننويسندگان نشريات دانشجويی براي شركت در بخشالزم به ذكر است 

آثار خود را همراه با شناسنامه اثر )نام و نام خانوادگی نويسنده اثر، نام نشريه، شماره نشريه، شماره صفحه و بخش انتخابی 
 ارسال نمايند. Nashriyat.fum@gmail.com به ايميل جشنواره در مهلت مقرر به آدرس اثر براي داوري( 

 

 :گذاری جشنوارهالف( شورای سياست
 .باشديم ليذ يهاتهيشود و شامل كمياخذ م گذاري جشنوارهي سياستشورا نيدر خصوص جشنواره در ا ماتيتصم هيكل

 :شورااعضاي 
 (جشنوارهيس يمدير فرهنگي دانشگاه )ر (1
 مسئول خانه نشريات دانشگاه )دبير جشنواره( (2
 (جشنوارهمديرفرهنگي )دبير اجرايي پيشنهاد مسئول خانه نشريات و انتصاب  نشريات بهيكي از دانشجويان فعال حوزه  (3

از ميان  جشنواره يسيرو انتصاب مسئول خانه نشريات  ، تاييددبير اجرايي جشنوارهبه پيشنهاد  هاي جشنوارهكميته دبيران (4
 فعالين حوزه نشريات

 

 ها:كميته
 .نمايندنظر دبير اجرايي جشنواره فعاليت ميهاي جشنواره زير تمامي دبيران كميته

 : و فوق برنامه روابط عمومی تهيكم (1
 هاي جمعيها و رسانهه خبرگزاريب هاميها جشنواره و تتيو فعال دادهايرو يو پوشش خبر يرساناطالع. 
 انجام تبليغات محيطي و كارهاي گرافيكي. 
 هامراسم ها در جشنواره وميت يهاتيكامل فعال يريتصو پوشش. 

 برگزاري نمايشگاه مجازي. 
 و ... پيگزارش جشنواره به صورت مكتوب، كل هيته 
 نامه همايش ژهيو چاپ و تهيه. 

 جشنواره يجنب يو تخصص يعموم يآموزش يهاكارگاه يبرگزار. 
 در زمان برگزاري كارگاه و اختتاميه. نمايشگاه نشريات دانشجويي برگزاري 

 :و دبيرخانه ختتاميها تهيكم (2
 مراسم اختتاميه همايش برگزاري. 

 جشنواره يايلوح و هدا س،يتند هيته. 

 ها.ها و صدور گواهيانجام مكاتبات اداري براي تمامي كميته 

 هاي مربوطه.هاي اداري جشنواره و تنظيم و فرمانجام هماهنگي 
 :یعلم تهيكم (3

mailto:Nashriyat.fum@gmail.com
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 يبندبا داوران، جمع يآثار، هماهنگ يبندآثار شامل: دسته يو داور افتيامور مربوط به در هيكل يهماهنگ 
  و ... جينتا يينها

 .دريافت شكايات و پيگيري آنها تا حصول نتيجه و اعالم آن به شكات 

 

 :جشنواره شورای هماهنگي اجرايي( ب
هاي دبيران كميتهمتشكل از  هياتيارزيابي اصولي نشريات دانشگاهي،  شناسايي داوران جهت و جشنوارهبه منظور اجراي هر چه بهتر 

 گردد.تشكيل مي گانه جشنوارهسه
 .كارشناس )مسئول( خانه نشريات به عنوان عضو ناظر )بدون حق راي( در شوراي هماهنگي عضويت داردتبصره: 

 ف:يوظا
 شناسايي و پيشنهاد داوران تخصصي )شكلي و محتوايي( به هيات داوران (1
 رييس جشنواره بندي جشنواره باتدوين و پيشنهاد تقويم زمان (2

 بررسي و پيشنهاد طرح لوح، پوستر و تنديس جشنواره (3

 دارد. جشنواره، با دبير اجرايي است كه همزمان دبير كميته اجرايي و دبيرخانه را بر عهدهشوراي هماهنگي  مسئوليتتبصره: 

 

 :ج( هيات داوران جشنواره
 علمي و متخصصين عرصه مطبوعات و نشريات دانشجويي اعضاي هياتمتشكل از  هياتينشريات دانشگاهي،  دقيقداوري  جهت

 گردد.تشكيل مي جشنواره
 :هيات داوراناعضاي 

  )رئيس كميته( اجتماعي معاونت فاد-ريزي فرهنگيگروه مطالعات و برنامهمدير  (1

 ت علمي دانشگاه.ااز اعضاي محترم هي نفر 3 (2
 مسئول خانه نشريات )دبير جشنواره( (3

 به نمايندگي از شوراي هماهنگي اجرايي دبير كميته علمي (4

 اي به پيشنهاد شوراي هماهنگي اجرايينگاران حرفهاز روزنامهدو نفر  (5

 :هيات داورانشرح اختيارات اعضاي 
 اندركاراناي، انتشار منظم، تعداد دستتخلفات، امتياز تشويقی، امتياز جشنوارههاي: امتياز بخشتعيين الگوي ارزيابي و  (1
 يی جشنوارهمحتواهاي امتياز بخش تعيين الگوي ارزيابي و (2

 نگاريآرايی و اصول روزنامهصفحههاي بخش تعيين الگوي امتيازارزيابي و  (3

هيات داوران در راستاي بررسي و ارزيابي آثار دريافتي، فهرست داوران معرفي شده از سوي شوراي هماهنگي را بررسي و  :تبصره
 .تصويب خواهد كرد

 :جشنوارههای بخش( د
 شوند.به صورت مجزا داوري و برگزيدگان معرفي مي بخش ويژهو  نشريات برتر، آثار برترسه بخش جشنواره در 

 نشريات برتر:بخش الف( 
 گيرند.بندي و مورد داوري قرار ميدسته نشريات علمیو  اجتماعی-نشريات فرهنگینشريات در اين بخش در دو محور 

منتشر  شماره يکحداقل ( 97شهريور ماه  31)از گذشته  يک سالقرار خواهند گرفت كه طي  ارزيابيمورد جشنواره نشرياتي در  (1
 كرده باشند. 

نگاري، تعداد عوامل دست اندركار، آرايي، اصول روزنامه، صفحهياز حيث محتوا، رعايت قواعد نگارش برتر نشرياتبخش امتياز  (2
 گردد. محاسبه مينمره  100سقف كل امتياز و ساير معيارها تا انتشار منظم 

 براي اخذ يارانه و بندي نشرياترتبهامتياز كارگاهي( فقط در  ، تشويقي وهاامتيازات مثبت و منفي )مربوط به تخلفات، جشنواره (3
 گردد.تاثيرگذار است و در نتايج نهايي جشنواره منظور نمي

نگاري، قواعد )اصول محتوايي، روزنامه هاي ضميمه شاملبر اساس فرم از نشريه حداكثر سه شمارهدر بخش نشريات برتر  (4
براي اخذ شده  ماكزيمم نمرهمشخص شدن گردد و پس از آرايي( به صورت كلي و طي يک فرم داوري ميصفحهو  نگارشي

 گردد.ميبا قيد شماره آن اعالم  نشريه برتر، ارساليهاي شماره
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-نشريات فرهنگیدر هر دو محور ( برتر، به صورت جداگانه )مازاد بر معرفي نشريات برتر چاپي(، ديجيتال) الكترونيكينشريات  (5
نشريات و  اجتماعی معرفي خواهند شد. علمی

 
 

ات بخش امتياز :نشريات برتر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش آثار برتر:ب( 
از پانزده محور  در سه محور حداكثر سه اثر خود را ، توانندمي دانشجويي نشرياتنويسندگان  وباشد محور مي 15اين بخش شامل  (1

 ثبت نام نمايندزير 

گردد و با توجه به تعداد شركت كننده در هر بخش و امتيازات كسب نميمعرفي  نفرات اول تا سوملزوما در هر محور از اين بخش  (2
 گردند.ه نفرات برتر و برگزيده معرفي ميشد

 شامل موارد ذيل مي باشد: برترآثار هاي بخش محور (3
 تريت (1
 خبر (2
 مصاحبه  (3
 گزارش  (4
  يادداشت/سرمقاله (5
 كاتوريكار  (6
 طنز (7
 عكس (8
 و متن(جلد  يرو)طرح  (9

 ييو صفحه آرا کيگراف  (10

شناسي ، رواني، هنري، صنفي، ديني و قرآني، تاريخ و جغرافياادبي، اسيسي، اجتماع-يفرهنگمقاالت عمومي علوم انساني ) (11
  و علوم تربيتي، ...(

  هيعلوم پاعلمي مقاله ( 12

 يو مهندس يفنمقاله علمي ( 13
 يو دامپزشك يكشاورز يعلممقاله ( 14
 علوم انساني( مقاله علمي 15

كپی( ثبت مطلب غيرتوليدي )هرگونه اشتباه در و باعث حذف آن اثر  ،هتوضيح: هرگونه اشتباه در ثبت اثر غيرمرتبط در رست
 شود.باعث حذف كليه آثار نشريه در آن رسته می

 
 :ژهيبخش و ج( 

 شركت دهند مورد نظر محورتوانند با توجه به محور نشريه، پرونده ويژه و يا اثر خود را در نشريات مينويسندگان در اين بخش 

 امتياز مالك ارزيابی
 30 محتوا

 20 نگارياصول روزنامه
 10 رعايت قواعد نگارشي 

 25 صفحه آراييگرافيک و 
 5 انتشار منظم

 5 اندركارانتعداد دست
 5 ساير موارد
 100 جمع كل
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)مجموعه آثار منتشر شده در يک شماره تحت عنوان پرونده با موضوع آزاد  نقد و مناظره با موضوع آزاد يشيآزاداند يهايكرس (1
هر اثر كه مرتبط با موضوع ) و گفتگو محوري خته باشد(كه به بررسي و تحليل و ارائه نظرات موافق و مخالف موضوع پردا

 تواند شركت نمايد(مي
هاي جديد مانند صوت، ويدئو و ... استفاده كرده هاي كاغذي از فناوري)نشرياتي كه در نسخه کيالكترون يكاغذ اتينشر (2

 باشند(
 (نمايدتواند شركت بط با موضوع مي)هر اثر كه مرت ستيز طيپاک و مح يهايانرژ (3

 (... مسايل زنانطالق، اعتياد، كودک آزاري، فقر، كودک همسري، اجتماعي ) مسايل (4

 اقتصاد مقاومتي )رونق توليد، اشتغال، قاچاق كاال و ...( (5

 بها ر بخش ويژهپنج محور  از محور يکدر يک اثر، آن هم فقط تنها توانند می دانشجويی اتنشرينويسندگان توضيح: 
 ارسال نمايد. ،جشنوارهدبيرخانه 

 

بخش نشريات برتر: داوری هایشاخص( ه  
بر گردد و هاي ذيل داوري ميفرم با استفاده ازنشريه هر از شماره  سه( ساير مواردتمام محورهاي اين بخش )بجز انتشار منظم و در 

تبليغات و خالقيت گردد. در بخش انتشار منظم و شخص مياساس ماكزيمم نمره اخذ شده براي هر شماره، نشريات برتر با قيد شماره آن م
 شود.نظر گرفته مي هاي نشريه به صورت كلي دركل شماره
اخذ شده  ماكزيمم نمرهمحاسبه و ، زيرهر شماره نشريه، پس از مشخص شدن مجموع نمرات در محورهاي  امتيازتوضيح: 

 .گرددنشريه، در داوري تعيين رتبه میآن شماره توسط 
 

 (:30) محتوا – 1
علمي، طنز و كاريكاتور جاي گرفته ، هاي صنفي، فرهنگي، ادبي، اجتماعي، سياسينشريات در يكي از گروهتوليدي آثار و مقاالت  كليه

مقاالت غير توليدي در بخش تعداد محتوا در نظر  د)الزم به ذكر است تعدا گيرد.موضوع مشخص شده، مورد بررسي قرار ميو بر اساس 
 .شود(گرفته مي

گذاري نشريه تاثيري ندارد، از در ارزش خيت نداشته باشندسنه انتشار نو مطالبي كه با عنوان و زمي مطالب اقتباسي الزم به ذكر است
و نيز ذكر نام نويسنده،  چگونگي خلق آثار )ترجمه، تاليف(گردد مدير مسووالن محترم نشريات به ذكر منابع و اين رو تاكيد و توصيه مي
گردد به طور كلي داوري مقاالت بر ر اقدام نمايند در غير اين صورت مطلب مذكور اقتباسي تلقي ميدر پايان اث رشته و شماره دانشجويي

 .شودهاي زير بررسي و امتيازدهي مياساس مالک
 

 محتوا )توليدي بودن(
خيلی خوب 

3 

خوب 
2.25 

متوسط 
1.5 

7.ضعيف
5 

 خيلی ضعيف
(0) 

       توليدي بودن 1
      نوآوري و خالقيت در پرداختن به موضوع 2

3 
 ،)در عين پايبندي به اصول علميموضوع شجاعت در پرداختن به 

 اعتقادي و نظام جمهوري اسالمي و مبتني بر واقعيت( ،اخالقي
    

 

4 
قالب هاي مطالب همچون شعر و  ده از انواعاتنوع مطالب استف

.... 
    

 

      ارتباط موضوع با مخاطب دانشجويي 5
      به روز بودن 6
      جامع نگري )انتقال اطالعات از همه جوانب يک موضوع( 7

8 
صحت مطالب، تحقيقي ساختار منسجم )پژوهشي رعايت اصول 

 و ...( ،پيشنهاد در مطلببودن، 
     

9 
)رشته و مقطع  و درج نام نويسندگان و اطالعات نويسنده بع موثقامن

      تحصيلي و اطالعات ارتباط با نويسنده(

      و جذاب انتخاب تيتر مناسب 10
 

 : (10) رعايت قواعد نگارشی -2
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نويسي نويسي، سادهفارسيمقاالت نشريات بر اساس: نظر است، رسايي و رواني كالم است.  آنچه امروزه در زبان و ادبيات فارسي مد
مورد بررسي قرار  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) 

 خيلی ضعيف
(0) 

      رسايي و رواني كالم 1
      نويسيساده 2
      پرهيز از كلمات و اصطالحات بيگانه 3
      امالي صحيح كلمات 4
      هاي دستوريجا از نشانهاستفاده ب 5

 

 (20نگاري )اصول روزنامه –4
توان پرداخت، مقاله، طنز، كاريكاتور، مصاحبه، گزارش، خبر و ... با عنايت به اينكه كميت به ويژه به يک موضوع به چند شكل مي

 20اين بخش داراي شود. ميكيفيت مصاحبه، خبر و گزارش اهميت فراواني دارد لذا با استفاده از جداول زير در اين خصوص امتيازدهي 

 .باشدامتياز مي
 

 (8) مصاحبه -الف
 خيلی خوب 

1 
خوب 

(75/0 ) 
متوسط 

0.5 
 ضعيف

25/0 
 خيلی ضعيف

(0) 

      تيتر )هماهنگي تيتر با متن، استفاده از اجزاي تيتر( 1

      نگارش مقدمه يا اشاره جذاب و منطقي 2

هاي مخاطب و بداعت و تازگي انتخاب سوژه )با توجه به نيازها و اولويت 3
 آن(

     

استفاده ) هاگر بر موضوع و ارائه پرسشمصاحبهآگاهي، توانايي و تسلط  4
 (افكنهاي بديع و پويا و چالشاز پرسش

     

      گو )استفاده از سبک مناسب(وتنظيم گفت 5
      استفاده از زبان و نثر مناسبدرست نويسي و  6
      ساختار منسجم و جذاب و تاثيرگذاري بر مخاطب 7
      و تفسير ارتباطات غير كالمي گر در درکذكاوت مصاحبه 8

 (8) گزارش –ب 
 خيلی خوب 

1 
خوب 

(75/0 ) 
متوسط 

0.5 
 ضعيف

25/0 
خيلی ضعيف 

(0) 

      تيتر مناسب  
      هاي خبري()رعايت ارزش انتخاب سوژه 1

      مناسبو فضاسازي  چگونگي ورود به موضوع 
 بررسي، مرتبط با سوژه و گو با اشخاص مناسبوگفت)تنوع منابع گفتگو  2

 موضوع( ميداني زواياي
     

 قدرت مخالف، هاي استدال آوردن اطالعات، و آمار ارايهجامعيت  ) 4
 جدول، ارايه موضوع، با گزارش حجم تناسب مخاطب، اقناع تحليل،

 (... و نمودار

     

      نوآوري و خالقيت در پردازش موضوع 5
      تنظيم گزارشانتخاب سبک مناسب براي  7
      بندي مناسبپايان 8

 (4) خبر -ج
 خيلی خوب 

1 
خوب 

(75/0 ) 
متوسط 

0.5 
 ضعيف

25/0 
خيلی ضعيف 

(0) 

 متن از مستقل خواننده، نظر جلبدر تيتر: ) نويسيو ليد توجه به تيتر  1

 طوالنيو در ليد:  خالقيت بودن، دقيق و روشن بودن، كوتاه بودن،

 (مخاطب ترغيب رويداد، بخش ترينمهمبيان تيتر، با هماهنگي نبودن،
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و  خبري )دربرگيري، مجاورت و ... عناصر خبريو  هاتوجه به ارزش 2
 (پاسخ به كي؟ كجا؟ چگونه

     

 مورد سبک اصول رعايت مناسب، سبک از استفاده) تنظيم سبک 3

 (خبر پيشينه از استفاده قول، نقل از مكفي استفاده استفاده،
     

      توجه به منابع خبر موثق 4

 ( :25)رايی آصفحه – 5

زيادي در جذب و حفظ مخاطبان  اهميت بسياركه از سازد را مي شكل ظاهري آن ، قيافه وو ثبات آن آرايي نشريهشيوه و سبک صفحه
لحاظ ظاهري با  شماره و حتي هر صفحه نشريه ازگردد تا هر آرايي سبب ميقبلي در صفحه ريزينشريه دارد. عدم وجود ثبات و برنامه

 شودنظمي در ذهن مخاطبان ميريختگي و بيبر آنكه باعث القاء حس درهم ها و صفحات ديگر نشريه تفاوت داشته باشد و عالوهشماره

باشد شكل نگيرد و در نهايت نشريه ميتداوم ارتباط با مخاطبان  گردد هيچگاه قيافه و هويت ثابت كه يكي از عوامل مهم ايجاد وباعث مي
 .ارتباط مناسبي با مخاطب برقرار نمايد نتواند

آرايي ريزي قبلي در انجام صفحهو ضرورت برنامه دهد كه غالب اين نشريات از اهميتبررسي نشريات دانشجويي مختلف نشان مي
هاي غيرعادي و ها و طولبا اندازه هايي به كار رفته است، ستونهاي مختلفي كه براي مطالب گوناگون نشريه قلم اطالع چنداني ندارند،

 .گواه آشكاري بر اين موضوع است مختلف و حتي تغيير مكرر قطع نشريه
 

 صفحه آرايی
خيلی خوب 

(5/2) 

خوب 
(2) 

متوسط 
(25/1) 

ضعيف 
(5/0) 

خيلی 
 (0ضعيف )

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

 طرح و زيبايي(
     

        لوگو 2

3 
)صاحب امتياز، )مطابقت با صفحه، طرح و زيبايي(  و شناسنامه فهرست

 اندركاران، شماره مجوز و ...(زمينه انتشار، دست مديرمسئول،
     

4 
ثبات  هماهنگي سطرها، اوت( صفحه )الگوي ثابت،آرايش يا چيدمان )لي

 هويت صفحه و ...(  شماره، حاشيه،

     

      ظاهر متن  5
      تيتر تيتر و سو 6
      ( آراييدر صفحه مثال) و مفاهيم گرافيكي فضاي خالياستفاده از  7

8 
عكس و طرح )استفاده مناسب از عكس و طرح در صفحات متناسب با 

 نحوه استقرار آن در متن(   متن و
     

      گرافيكيتصويرسازي و خلق مفاهيم  9
      آراييصفحه در خالقيت 10
      آرايي قطع مناسبي نو و جديد در صفحههاوشخلق ر 11

 

 (:5) انتشار منظم – 6
شود و مدير مدير مسوول در ابتداي اخذ مجوز و در فرم درخواست ذكر مي عالقهترتيب انتشار يک نشريه دانشگاهي بر اساس ميل و 

اول را با تيراژ متد شماره حداقل دوبايد در هر سال  امتياز انتشار منظم كسبمسوول موظف به رعايت است، با اين وجود هر نشريه براي 
 شود.ه مياري بين نشريات مختلف از جدول زير استفادگذمنتشر نمايد لذا براي ارزش

 

 
 
 

نمره از امتياز اين بخش كسر  5/0در انتشار  بابت هر تاخير ،نشريهانتشار  به ازاي هر بار عدم رعايت توالی در: 1توضيح
 گردد()امتياز منفی نيز لحاظ میخواهد شد. 

 گردند.محاسبه نمیدر اين بخش ترم  نيتابستان و ب التيهم چون تعط یليتحص ريغ يهابازه: 2توضيح
 

 (5) اناندركارتعداد افراد دست – 7

 انتشار منظم

 گاهنامه نامهترم فصلنامه دو ماهنامه ماهنامه دو هفته نامه هفته نامه

5 4 3 2 1 1 0 
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توان از كه در آن در قالب يک كار گروهي ميباشد. محلي نشريات دانشگاهي به عنوان بستري براي جذب و مشاركت دانشجويان مي
آزادي بيان و انديشه استفاده نمود تجربه ثابت كرده در نشرياتي كه كل كار نشريه روي يک يا دو فرد خاص متمركز باشد دوام و بقايي 

گذاري به اين امر مهم و تشخيص مديران مسوولي كه جمع زيادتري را ارزشگردند. براي ندارند و با رفتن اين يک يا دو فرد غيرفعال مي
 گردد.نمايند به شكل زير عمل مييريت ميمد

 

 اندكارانتعداد دست
 به باال 15 15تا 12 نفر 12-9 نفر 8-4 تعداد

 5 4 3 2 امتياز
 

 تشويقی باشد يک امتياز (كه نويسنده در نشريه) اندركار از اعضاي هيئت علمیاعضاي دست ه يکی ازك: در صورتی1توضيح
 گردد.به امتياز اين بخش اضافه می

تياز تشويقی به اين بخش اضافه : در صورت داشتن استاد مشاور فرهنگی )درج شده در مجوز نشريه( نيز يک ام2توضيح
 گرددمی

اعضاي تحريريه دست اندركاران عبارتند از:  شود.: صاحب امتياز نشريه جزء دست اندركاران محسوب نمی3توضيح
  يا صفحه آرا هنري مدير، مشاور علمی، ويراستار، به همراه مديرمسئول و سردبير)نويسندگان( 

 
 (5) ساير موارد – 8
 

   
   

 
 
 

 

 آثار برتر:های داوری بخش شاخص( و
 تريت (1

 

 امتياز حداكثر شاخص هر هايمالك از تعدادي هاشاخص رديف

1 
 به توجه

 تيتر هاي نقش

 تعيين خبر، خواندن به خوانندگان ترغيب فشرده، و كوتاه شكلي به مطلب پيام بيان

 ... و صفحات شدن زيباتر به كمک يكديگر، از مطالب تفكيک مطلب، اهميت و وزن
10 

2 
 قواعد رعايت

 تيترنويسي

 منفي، فعل با نيافتن پايان بودن، كوتاه نشدن، شروع اضافه حرف با همچون مواردي

 فعل از استفاده استنباط، غيرمستقيم، قول نقل از استفاده ها، واژه تكرار از پرهيز

 (تيترنويسي استثنائات رعايت با) ... و مناسب

25 

 سوژه 3
 مجاورت، شگفتي، فراواني، برخورد، شهرت، دربرگيري، خبري هايارزش رعايت

 دانشجو و دانشگاه مسايل بر تاكيد با تازگي
10 

 10 ... و آفريني ابهام از پرهيز نكردن، كپي اطالعات، صحيح ارايه صحت 4

 10 ... و آوانگارد دوتيتره، اقناعي، استنباطي، تيترهاي تيتر انواع 5

6 
 از استفاده

 تيتر اجزاي
 10 لزوم صورت در تيتر اجزاي ساير و زيرتيتر روتيتر، از استفاده

 خالقيت 7
 هر يا و چينش جالب نحوة كنند؛مي جذاب را تيتر كه عناصري يا هاهواژ از استفاده

 .شود جذابيت باعث كه ديگري موضوع
15 

 نويسي درست 8
 رعايت نگارشي، اصول رعايت پيچيده، كلمات از نكردن استفاده اماليي، غلط نداشتن

 بودن روشن گذاري،نشانه اصول
10 

 100 مجموع

 موارد فنی
 1 دريافت حامي مالي

 3 ويژه ابتكارهاي و خالقيت
نشريه  در محتوايكلي و چارچوب ثبات در قالب 

 هاي نشريه(ها و فصلبخش)
1 



 

 8 

 خانه نشريات دانشگاه           آئين نامه جشنواره نشريات دانشگاه فردوسي مشهد

 
 
 
 

 خبر (2
 

 امتياز حداكثر شاخص هر هايمالك از تعدادي هاشاخص رديف

 تيتر 1

 بودن، دقيق و روشن بودن، كوتاه بودن، متن از مستقل خواننده، نظر جلب

 نكردن تكرار متن، با تيتر هماهنگي اضافه، حرف با نشدن شروع خالقيت،

 تيتر اجزاي از استفاده باشد، دارفعل روتيتر يا تيتر تيتر، در واژه

18 

 ليد 2
 ترغيب رويداد، بخش ترين مهم بيان تيتر، با هماهنگي نبودن، طوالني

 از مناسب استفاده نبودن، مبهم خبري، عناصر از مناسب استفاده مخاطب،

 اضافه حرف با نشدن شروع ليد، انواع

17 

3 

 رعايت

 هايارزش

 خبري

 سوژه
 بر تاكيد با تازگي مجاورت، شگفتي، فراواني، برخورد، شهرت، دربرگيري،

 دانشجو و دانشگاه مسايل
10 

 صحت 4
 بودن، مستند آفريني، ابهام از پرهيز نكردن، كپي اطالعات، صحيح ارايه

 شخصي نظرات از پرهيز مختلف، منابع از استفاده
10 

 جامعيت 5
 حجم ناسبم مخاطب، اقناع منبع، درج خبري، عناصر از مناسب استفاده

 موضوع با خبر
20 

 تنظيم سبک 6
 مكفي استفاده استفاده، مورد سبک اصول رعايت مناسب، سبک از استفاده

 خبر پيشينه از استفاده قول، نقل از
10 

 نويسي درست 7
 پيچيده، كلمات از نكردن استفاده نويسي، ساده اماليي، غلط نداشتن

 بودن ابهام بدون و روشن گذارينشانه اصول رعايت نگارشي، اصول رعايت
15 

 100 مجموع

 
 مصاحبه  (3

 

 امتياز حداكثر شاخص هر هايمالك از تعدادي هاشاخص رديف

 تيتر 1

 خالقيت، بودن، دقيق و روشن بودن، كوتاه بودن، متن از مستقل خواننده، نظر جلب

 يا تيتر تيتر، در واژه نكردن تكرار متن، با تيتر هماهنگي اضافه، حرف با نشدن شروع

 تيتر اجزاي از استفاده باشد، دار فعل روتيتر

20 

 اشاره 2
 نقطه شونده، مصاحبه معرفي شده، مطرح موضوع درباره پرسش طرح موضوع، طرح

 مصاحبه موقعيت و شرايط شونده، مصاحبه سخنان عطف
15 

 سوژه 3
 مجاورت، شگفتي، فراواني، برخورد، شهرت، دربرگيري، خبري هايارزش رعايت

 دانشجو و دانشگاه مسايل بر تاكيد با تازگي
10 

 صحت 4
 از استفاده بودن، مستند آفريني، ابهام از پرهيز نكردن، كپي اطالعات، صحيح ارايه

 شخصي نظرات از پرهيز مختلف، منابع
10 

5 
 هايپرسش

 شده مطرح

 اول، پرسش طرح كيفيت مناسب، ثانويه هايپرسش مناسب، اوليه هايپرسش

 آخر پرسش طرح كيفيت
20 

6 
 اداره چگونگي

 مصاحبه

 تمام از گشاييگره هاپاسخ و هاپرسش بين تناسب ها،پرسش طرح منطقي نظم

 منتظره غير هايپرسش مصاحبه جهتبي نبودن طوالني ها،پرسش
15 
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 نويسيدرست 7
 اصول رعايت پيچيده، كلمات از نكردن استفاده نويسي،ساده اماليي، غلط نداشتن

 بودن ابهام بدون و وشنر گذارينشانه اصول رعايت نگارشي،
10 

 100 مجموع

 
 

 گزارش  (4

 

 امتياز حداكثر شاخص هر هايمالك از تعدادي هاشاخص رديف

 تيتر 1

 خالقيت، بودن، دقيق و روشن بودن، كوتاه بودن، متن از مستقل خواننده، نظر جلب

 تيتر تيتر، در واژه نكردن تكرار متن، با تيتر هماهنگي اضافه، حرف با نشدن شروع

 تيتر اجزاي از استفاده باشد، دار فعل روتيتر يا

15 

 25 بندي پايان و ورودي تناسب بندي، پايان متن، ورودي، ساختار 2

3 
 رعايت

-ارزش

 هاي

 خبري

 سوژه
 مسايل بر تاكيد با تازگي مجاورت، شگفتي، فراواني، برخورد، شهرت، دربرگيري،

 دانشجو و دانشگاه
10 

 صحت 4
 از استفاده بودن، مستند آفريني، ابهام از پرهيز نكردن، كپي اطالعات، صحيح ارايه

 شخصي نظرات از پرهيز مختلف، منابع
10 

 جامعيت 5
 مخاطب، اقناع تحليل، قدرت مخالف، هاياستدالل آوردن اطالعات، و آمار ارايه

 .. و نمودار جدول، ارايه موضوع، با گزارش حجم تناسب
20 

 اركان گزارش 6
 دانشجويان، با مصاحبه گزارشگر، سوي از موضوع ميداني زواياي بررسي و مشاهده

 مساله مختلف ابعاد دربارة تحقيق موضوع، فراخور به مسئوالن و كارشناسان
10 

 نويسيدرست 7
 اصول رعايت پيچيده، كلمات از نكردن استفاده نويسي، ساده اماليي، غلط نداشتن

 بودن ابهام بدون و روشن گذارينشانه اصول رعايت نگارشي،
10 

 100 مجموع

 
 يادداشت/سرمقاله (5

 

 امتياز ثرحداك شاخص هر هايمالك از تعدادي هاشاخص رديف

 تيتر 1

 خالقيت، بودن، دقيق و روشن بودن، كوتاه بودن، متن از مستقل خواننده، نظر جلب

 تيتر تيتر، در واژه نكردن تكرار متن، با تيتر هماهنگي اضافه، حرف با نشدن شروع

 تيتر اجزاي از استفاده باشد، دار فعل روتيتر يا

15 

 20 جذاب و منسجم متن بنديپايان و مقدمه تناسب جذاب، بندي پايان جذاب، مقدمه مقاله ساختار 2

3 
 رعايت

-ارزش

 هاي

 خبري

 سوژه
 مسايل بر تاكيد با تازگي مجاورت، شگفتي، فراواني، برخورد، شهرت، دربرگيري،

 دانشجو و دانشگاه
15 

 صحت 4
 از استفاده بودن، مستند آفريني، ابهام از پرهيز نكردن، كپي اطالعات، صحيح ارايه

 شخصي نظرات از پرهيز مختلف، منابع
10 

 جامعيت 5
 مخاطب، اقناع تحليل، قدرت مخالف، هاي استدالل آوردن اطالعات، و آمار ارايه

 ... و نمودار جدول، ارايه موضوع، با مطلب حجم تناسب
20 

6 
اركان  رعايت
 نويسي مقاله

 10 استنتاج انسجام، مكان، وحدت زمان، وحدت موضوع، وحدت

 نويسيدرست 7
 اصول رعايت پيچيده، كلمات از نكردن استفاده نويسي، ساده اماليي، غلط نداشتن

 بودن ابهام بدون و روشن گذارينشانه اصول رعايت نگارشي،
10 
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 100 مجموع

 
 
 
 

 کاتوريكار (6

 امتياز حداكثر شاخص هر هايمالك از تعدادي هاشاخص رديف

 20 دانشگاه مسايل و دانشگاهي فضاي با كاريكاتور يا طرح ارتباط سوژه 1

 25 معنادار و ايحرفه مناسب، ترسيم و اثر فني و تكنيكي غناي تكنيک 2

 10 متنوع و مناسب هايرنگ از استفاده رنگ 3

 25 پيام ارذاثرگ و آسان انتقال در موفقيت ميزان و اثر هدفمندي محتوا 4

 خالقيت 5
 و طرح عكس، تركيب در فرعي هايپيام و اصلي پيام نمايش در نوآوري و خالقيت

 نبودن ايكليشه نبودن، تكراري متن؛
20 

 100 مجموع

 
 طنز (7

 امتياز حداكثر شاخص هر هايمالك از تعدادي هاشاخص رديف

 تيتر 1

 خالقيت، بودن، دقيق و روشن بودن، كوتاه بودن، متن از مستقل خواننده، نظر جلب

 تيتر تيتر، در واژه نكردن تكرار متن، با تيتر هماهنگي اضافه، حرف با نشدن شروع

 تيتر اجزاي از استفاده باشد، دار فعل روتيتر يا

15 

 20 جذاب و منسجم متن بندي پايان و مقدمه تناسب جذاب، بندي پايان جذاب، مقدمه مقاله ساختار 2

3 
 رعايت

-ارزش

 هاي

 خبري

 سوژه
 مسايل بر تاكيد با تازگي مجاورت، شگفتي، فراواني، برخورد، شهرت، دربرگيري،

 دانشجو و دانشگاه
15 

 صحت 4
 از استفاده بودن، مستند آفريني، ابهام از پرهيز نكردن، كپي اطالعات، صحيح ارايه

 شخصي نظرات از پرهيز مختلف، منابع
10 

 جامعيت 5
 مخاطب، اقناع تحليل، قدرت مخالف، هاياستدالل آوردن اطالعات، و آمار ارايه

 ... و نمودار جدول، ارايه موضوع، با مطلب حجم تناسب
20 

6 
اركان  رعايت
 نويسيمقاله

 7 استنتاج انسجام، مكان، وحدت زمان، وحدت موضوع، وحدت

 نويسيدرست 7
 اصول رعايت يچيده،پ كلمات از نكردن استفاده نويسي،ساده اماليي، غلط نداشتن

 بودن ابهام بدون و روشن گذارينشانه اصول رعايت نگارشي،
13 

 100 مجموع

 
 عکس (8

 امتياز حداكثر شاخص هر هايمالك از تعدادي هاشاخص رديف

 10 دانشگاه مسايل و دانشگاهي فضاي با عكس ارتباط سوژه 1

 20 ... و سنجي سرعت نورسنجي، مانند عكاسي در تكنيكي مسايل رعايت مسايل تكنيكي 2

 15 مفهوم رساندن براي دقيق و مناسب كادر از استفاده كادربندي 3



 

 11 

 خانه نشريات دانشگاه           آئين نامه جشنواره نشريات دانشگاه فردوسي مشهد

 25 پيام ارذاثرگ و آسان انتقال در موفقيت ميزان و اثر هدفمندي محتوا 4

 خالقيت 5
هايپيام و اصلي پيام نمايش در نوآوري و خالقيت تركيب در فرعي   و طرح عكس، 

ايكليشه نبودن، تكراري متن؛  نبودن 
20 

 100 مجموع

 
  و داخل متن( جلد يرو)طرح  (9

 امتياز حداكثر شاخص هر هايمالك از تعدادي هاشاخص رديف

 تيتر 1
 مناسب، اندازه و فونت با و مناسب جاي در يک تيتر از استفاده تيتر، چند از استفاده

 تيتر چينش نحوة تيتر، اجزاي از استفاده
15 

2 
 و يا طرح عكس

 رنگ
 هايرنگ از منطقي و بجا استفاده ، كيفيت با و مناسب عكس يا طرح از استفاده

 متنوع و مناسب
25 

 سوژه 3
 فضاي و نشريه محتواي و يک تيتر موضوع با يا طرح داخل متن جلد طرح ارتباط

 دانشگاهي
15 

 15 ... و هارنگ ترام، خط، عكس، عناصر منطقي و مناسب متوازن، تركيب تركيب 4

 10 آنها درج مناسب محل و آن زير شناسنامه و لوگو زيبايي لوگو 5

 خالقيت 6
 و طرح عكس، تركيب در فرعي هايپيام و اصلي پيام نمايش در نوآوري و خالقيت

 متن
15 

 نويسيدرست 7
 اصول رعايت پيچيده، كلمات از نكردن استفاده نويسي،ساده اماليي، غلط نداشتن

 بودن ابهام بدون و روشن گذارينشانه اصول رعايت نگارشي،
5 

 100 مجموع

 
 يیآراو صفحه کيگراف (10

 شاخص هر هايمالك از تعدادي هاشاخص رديف
 حداكثر

 امتياز

 8 ... و شمارگان لوگو، زير شناسنامه درج و لوگو مناسب طراحي لوگو 1

 جلد طرح 2
 درج و طرح و كسع از اعم جلد روي طرح گرافيكي مفاهيم خلق و تصويرسازي

 محتوا مهم تيتر چند
20 

 10 ... و بصري زيبايي  و صفحه شماره مطالب، فهرست شناسنامه، فهرست، صفحه فهرست 3

 3 ... و جلد پشت از مناسب استفاده جلد پشت 4

 طراحي صفحات 5
 شماره گرفتن قرار جذاب، و زيبا هايسرصفحه و صفحات كليشه صفحات، ليات

 تيتر اجزاي و متن مناسب چينش و مناسب بنديستون مناسب، جاي در صفحات
20 

 15 ... و ترام خط، كادر، تصاوير، مناسب چينش گرافيک صفحات 6

 10 مختلف هايرنگ از مناسب استفاده رنگ 7

 10 قطع مناسب برش و صحافي چاپ، مناسب كيفيت چاپ كيفيت 8

 4 آراييصفحه در خالقيت و نوآوري نوآوري 9

 100 مجموع

 
 مقاالت: (11

 شوند.يدر اين بخش مقاالت فقط از لحاظ ساختار علمي نگارش مقاله بررسي م



 

 12 

 خانه نشريات دانشگاه           آئين نامه جشنواره نشريات دانشگاه فردوسي مشهد

 :محورهاي مقاالت عبارتند از
 شناسي ...(، علوم تربيتي و روانديني و قرآني، صنفي، هنري، يادب، ياسيس، ياجتماع-يفرهنگ) علوم انسانیعمومی مقاله 

  انسانیعلوم مقاله علمی 

  هيعلوم پامقاله علمی 

 یو مهندس یفنمقاله علمی 
 یو دامپزشک يكشاورز یعلممقاله 

 

 شاخص هر هايمالك از تعدادي هاشاخص رديف
 حداكثر

 امتياز

 تيتر 1

 خالقيت، بودن، دقيق و روشن بودن، كوتاه بودن، متن از مستقل خواننده، نظر جلب

 تيتر تيتر، در واژه نكردن تكرار متن، با تيتر هماهنگي اضافه، حرف با نشدن شروع

 تيتر اجزاي از استفاده باشد، دارفعل روتيتر يا

15 

 20 جذاب و منسجم متن بندي پايان و مقدمه تناسب جذاب، بنديپايان جذاب، مقدمه مقاله ساختار 2

3 
 رعايت

-ارزش

 هاي

 خبري

 سوژه
 مسايل بر تاكيد با تازگي مجاورت، شگفتي، فراواني، برخورد، شهرت، دربرگيري،

 دانشجو و دانشگاه
15 

 صحت 4
 از استفاده بودن، مستند آفريني، ابهام از پرهيز نكردن، كپي اطالعات، صحيح ارايه

 شخصي نظرات از پرهيز مختلف، منابع
10 

 جامعيت 5
 مخاطب، اقناع تحليل، قدرت مخالف، هاياستدالل آوردن اطالعات، و آمار ارايه

 ... و نمودار جدول، ارايه موضوع، با مطلب حجم تناسب
20 

6 
اركان  رعايت
 نويسي مقاله

 10 استنتاج انسجام، مكان، وحدت زمان، وحدت موضوع، وحدت

 نويسيدرست 7
 اصول رعايت پيچيده، كلمات از نكردن استفاده نويسي، ساده اماليي، غلط نداشتن

 بودن ابهام بدون و روشن گذارينشانه اصول رعايت نگارشي،
10 

 100 مجموع

 


