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 خانه نشريات دانشگاه:
ای جهت قانونمند نمودن انتشار و حمایت از نشریات دانشجویی نیاز به تشکیل مجموعهبا توجه به تکثر و تنوع نشریات 

 منجر گردید.1385 شد که به تأسیس خانه نشریات دانشجویی در سالدانشجویی احساس می
راستا ریزی، ساماندهی، حمایت و نظارت بر نشریات دانشجویی، به فعالیت پرداخته و در این این مجموعه با هدف برنامه

ها و تحلیل محتوا و نظارت بر نشریات دانشجویی را در های آموزشی، برگزاری جشنوارههای مختلفی از جمله برگزاری دورهبرنامه
 دستور کار خود قرار داد.

 

  دبیرخانه کمیته ناظر بر نشريات:

ی هاکار رسیدگی به شکایات، درخواستدبیرخانه کمیته مرکزی ناظر بر نشریات در خانه نشریات دانشجویی دایر بوده است و 
 گردد.به آنان ارائه میو فنی بر عهده دارد. همچنین با توجه به نیاز دانشجویان ، راهنمایی و مشاوره حقوقی  مجوز نشریات را

 

 آرشیو: 

نسخه نشریه در خانه  در قال چندین هزار 1379و همچنین سابقه نشریات از سال آرشیو تقریباً کاملی از نشریات دانشجویی 
تا سهولت بیشتری در جهت دسترسی به اطالعات و خصوصیات این  ثبت گردیده استای نشریات وجود دارد که به صورت رایانه

 نشریات وجود داشته باشد.
 

 

 : 91در سال  از مهمترين طرح های اجرايی خانه نشريات
 (كميلفاز سه در حال تپرتال جامع نشريات ) تكميل فاز يك و دو .1

 ()در قالب طرح رتبه بنديفردوسي مشهد جشنواره داخلي نشريات دانشگاه  دوره 2برگزاري  .2

 ()سامانه نشريات پرتال سند در آرشيو نشريات دانشجويي .3

 تايجاد نمايشگاه دائمي نشريات دانشجويي دانشگاه فردوسي مشهد در خانه نشريا .4

  صورت اينترنتيمديران مسئول نشريات به صورت منظم در ارديبهشت ماه به  91برگزاري انتخابات سال .5

 )يك دوره به حد نصاب نرسيد(كارگاه آموزشي نشريات جهت اخذ مجوز نشريه دوره  4برگزاري  .6

 به صورت منظم دو هفته يكبار كميته ناظر بر نشريات جلسه  11برگزاري  .7

 تشكيل شورا و تدوين آئين نامهشوراي هماهنگي نشريات دانشجويي به منظور  دبير انتصاب .8

  91نوروز  - هاي فرهنگي هنريبا همكاري كانون« نويد بهار»انتشار ويژه نامه  .9

 91ارديبهشت ماه  –برگزاري يك دوره كارگاه روزنامه نگاري جهت عموم دانشجويان  .10

 91ارديبهشت ماه  – برگزاري نمايشگاه نشريات دانشجويي دانشگاه .11

 91مهرماه  –برگزاري نمايشگاه نشريات دانشجويي دانشگاه در اردوي ورودي هاي جديد  .12

 91آبان ماه  - كارگاه روزنامه نگاري سياسيبرگزاري كارگاه تخصصي  .13

 در نوزدهمين نمايشگاه بين المللي مطبوعات و خبرگزاري هاي كشور حضور نشريات دانشگاه ، ويژه «اشاره»انتشار ويژه نامه  .14

 91آبان ماه  – در نوزدهمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري هاي كشور )غرفه اختصاصي(حضور نشريات دانشگاه  .15

 91آذرماه  – با حضور مديران مسئول، سردبيران و دست اندركاران دانشگاه نشريات دانشجويي ساالنه گردهماييبرگزاري  .16

 91بهمن ماه  – با همكاري نشريه تاريخ پژوهي« نقش مشهد در انقالب اسالمي»ويژه نامه سومين شماره انتشار  .17

 91بهمن ماه  –شركت و ارسال آثار نشريات دانشجويي در هشتمين جشنواره نشريات دانشجويي كشور  .18

 91بهمن ماه  –شركت و ارسال آثار نشريات دانشجويي در نوزدهمين جشنواره بين المللي مطبوعات و خبرگزاري هاي كشور  .19



 :91سال  تا پايانوضعيت نشريات 
 نشریات بر اساس انتشار به دسته های زیر دسته بندی می شوند.

 داراي مجوز: 

مجوز اقدام به انتشار کرده اند و براساس توالی انتشار نشریه خود نشریاتی که در شش ماه پس از صدور  نشريات فعال:
 را منتشر کرده اند.

 نمی شوند. 25نشریاتی که توالی انتشار را رعایت نمی کنند ولی شامل ماده  نشريات راكد:
 صدور مجوز:

ر صاحب امتیاز، بنا به درخواست مجوز صادر گردیده و یا تغییر وضعیت )اعم از تغیی 91نشریاتی که در سال 
 .مدیرمسئول، سردبیر، زمینه انتشار، ترتیب انتشار( داده شده اند

 غيرفعال:

در کمیته تایید شده است ولی به دلیل عدم شرکت در کارگاه فعال مجوز صادر شان درخواست صدور مجوز که نشریاتی 
 است. نگردیده

  مجوز:موقت يا دائم لغو 

در صورتی که صاحب امتیاز دستورالعمل  24طبق ماده اقدام به انتشار نکرده اند که  از زمان صدور مجوزنشریاتی که  .1

ظرف مدت حداکثر شش ماه از زمان صدور مجوز پس از اخطار کتبی و مهلت یک ماهه اقدام به انتشاار نشاریه نکناد، 
 مجوز صادره از اعتبار ساقط است.

پاس از ساه مرحلاه دساتورالعمل  25طبق مااده که کنند. نمی توالی انتشار مندرج در امتیاز خود را رعایت  ینشریات .2

متوالی عدم انتشار، صاحب امتیاز برای پاسخگویی به کمیته ناظر احضار و در صورت عدم ارائه دالیل قانع کننده، مجوز 
 شود.نشریه لغو می

 و مجوز گردیده اند.نشریاتی که به درخواست صاحب امتیاز لغ .3
نشریاتی که بر اساس رای کمیته ناظر توقیف شده اناد. و در حاال گارانادن دوره محکومیات خاود   :ينشريات توقيف .4

 هستند.
 91وضعیت نشريات دانشگاه تا پايان سال  -1جدول 

 توضيحات تعداد دسته

 نشريه 37 فعال

 نشريه 27 راكد

 نشريه 36 جديد

 نشريه 28 تغيير وضعيت

 11 تاييد درخواست غير فعال
به دليل عدم شركت در كارگاه فعال مجوز 

 صادر نگرديده

 گنجينه ثقليننشريه  نشريه 1 موقتتوقيف 

 نشريه 29 لغو مجوز

انتشار از عدم رعايت توالي انتشار و عدم 

 زمان صدور مجوز به مدت شش ماه

 دستورالعمل( 25و  24)طبق ماده 

 91نشريات در يك نگاه تا پايان سال   -2جدول 

 

 

 

 
 

 مجوز نشريه 64  مجوزو تغيير صدور 

 نشريه 64 تا پايان سال داراي مجوز تعداد نشريات

 نسخه 117000 منتشره شمارگان نشريات

 شماره 132 نشريات منتشره شمارهتعداد 

 جلسه 11 تعداد جلسات كميته ناظر بر نشريات



 :انتشاراصلي نشريات بر اساس زمينه وضعيت 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 (91سال در دانشكده ها )توزيع فراواني بر اساس  نشريات وضعيت 

 
  

 
  

  درصد تعداد نشريه زمینه اصلی انتشار

 درصد 46 درصد 46 30 علمی
 درصد 3 2 اجتماعی
 درصد 28 18 فرهنگی
 درصد 20 13 سیاسی
 درصد 3 2 هنری

 غیر علمی علمی تعداد  دانشكده

 7 10 17 مهندسی

 7 5 12 یعلوم اداری و اقتصاد

 6 6 12 و علوم انسانی ادبیات

 4 4 8 کشاورزی

 4 1 5 علوم تربیتی و روانشناسی

 2 1 3 الهیات

 1 1 2 علوم ریاضی

 1 0 1 واحدهای اداری

 1 0 1 و محیط زیست منابع طبیعی

 1 0 1 کشاورزی شیروان

 0 1 1 علوم

 1 0 1 دامپزشکی

 64 جمع کل
30 

( %46 ) 

34 

( %54 ) 

 وضعیت نشريات بر اساس زمینه اصلی انتشار -3جدول 

 

 وضعیت درصدی نشريات بر اساس زمینه اصلی انتشار -1نمودار 
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 دانشكده هانشريات بر اساس توزيع فراوانی وضعیت درصدی  -2نمودار 

 

 توزيع فراوانی بر اساس دانشكده ها -3نمودار 

 

 (91دانشكده ها )سال وضعیت نشريات بر اساس توزيع فراوانی در  -4جدول 

 



 

 )طرح رتبه بندي(1391 سال جشنواره نشريات دانشگاه فردوسي در دهميننشريات برتر 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )طرح رتبه بندي( 1391نشريات برتر يازدهمين جشنواره نشريات دانشگاه فردوسي در سال 
 

  



 :1391دانشگاه در سال نشريات دانشجويي افتخارات  

 91اسفند  - گنجينه ثقليننشريه  - اتياول در جشنواره آ رتبهسب ك  :كشور اتيجشنواره آ

و همچنين جشنواره نشريات  دانشجويي جشنواره مطبوعات و خبرگزاري هاي كشور در بخش نشريات ،ذكر استالزم به  -

 برگزار نشد 1391دانشجويي كشور در سال 

 91ابان ماه  –بین المللی مطبوعات و خبرگزاری های کشور نمايشگاه نوزدهمین در حضور پررنگ نشريات دانشگاه 

 



 
 

 

 

 
  

 91آذرماه  –گردهمايی ساالنه نشريات دانشجويی دانشگاه 

 

 1391ارديبهشت ماه  –برگزاری نمايشگاه نشريات دانشجويی 

 



 

 

 

 
 زمينة انتشار سردبير مدير مسئول صاحب امتياز دانشكده نام نشريه

ترتيب 

 انتشار

1  
Alt+F9 گاهنامه فرهنگي )خبري( علمي سعيد شيدكااليي سودابه ناظميان گليان انجمن علمي كامپيوتر مهندسي 

2  
Escape فصلنامه علمي بهنام روشن فكر سيد پوريا صفوي مومني انجمن علمي كامپيوتر مهندسي 

 گاهنامه فرهنگي ،طنز اجتماعي سياسي اقتصادي مجتبي خاتوني خادر مجتبي خاتوني خادر مجتبي خاتوني خادر ادبيات و علوم انساني امروز  3

انديشه هاي   4

 حقوقي
 فصلنامه علمي وحيد رضادوست وحيد رضا دوست علمي حقوقانجمن  علوم اداري و اقتصاد

انديشه   5

 پايدار
 گاهنامه فرهنگي)عقيدتي( اجتماعي اقتصادي ورزشي سعيد طلوعيان كالن سعيد طلوعيان كالن جامعه اسالمي دانشجويان علوم اداري و اقتصاد

 ايما  6
علوم تربيتي و 

 روانشناسي
 ماهنامه فرهنگي)خبري( اجتماعي سياسي عيسي محمدي عيسي محمدي جامعه اسالمي دانشجويان

 آفتاب  7
منابع طبيعي و محيط 

 زيست
 گاهنامه فرهنگي)عقيدتي خبري( اجتماعي ادبي زهرا بتويي زهرا بتويي كانون آفتاب

 محسن اصغري محسن اصغري بسيج دانشجويي مهندسي آئينه  8
فرهنگي )فرهنگي عقيدتي صنفي طنز(  

 سياسي

دوهفته 

 نامه

 گاهنامه فرهنگي خبري،اجتماعي وعلمي مهتاب جنگي فرهادذهب پور فرهاد ذهب پور دامپزشكي بيطار  9

 ماهنامه فرهنگي) عقيدتي،طنز( اجتماعي،سياسي مرتضي محمدپور مقدم مرتضي محمد پور مقدم جامعه اسالمي دانشجويان علوم اداري و اقتصاد بيداري  10

 گاهنامه علمي وحيد خراشادي زاده امير فياض انجمن علمي مهندسي برق مهندسي پالس  11

 دوماهنامه اجتماعي علمي محمدعلي حصاري نژاد محمدعلي حصاري نژاد بسيج دانشجويي كشاورزي پالم  12

 91سال پايان در داراي مجوز ليست نشريات 
اند در این لیست درج نگردیده استبه علت عدم فعالیت لغو مجوز و یا توقیف شده الزم به ذکر است که نشریاتی که   



 

 

 ماهنامه فرهنگي عقيدتي ،علمي مهدي كاظمي نوقابي مهدي كاظمي نوقابي مهدي كاظمي نوقابي علوم رياضي پرگار  13

 فصلنامه علمي امين قايميان مهران باغباني ابدال آبادي علمي مهندسي هوا فضاانجمن  مهندسي پرواز  14

هاي پژوهش  15

 محلي
 گاهنامه علمي رضوان سرحدي الهه خسروي رحيم جوان الجي ادبيات و علوم انساني

 فصلنامه علمي سيد پدرام پيشواييان افشين اسما عيل پور افشين اسماعيل پور ادبيات و علوم انساني پويش  16

 گاهنامه فرهنگي)طنز( اجتماعي علمي ادبي احمد رضايي رسا علي موالئي انجمن شعر و ادب شيروان كشاورزي شيروان تابيكران  17

 فصلنامه علمي فرهاد هاجري فرهاد هاجري انجمن علمي گروه تاريخ و تمدن اسالمي الهيات و معارف اسالمي تاريخنامه  18

تاريخ   19

 پژوهي
 فصلنامه علمي غالمحسين نوعي بهرام فالح نژاد انجمن علمي تاريخ انسانيادبيات و علوم 

 گاهنامه فرهنگي عقيدتي، اجتماعي سياسي سيدمصطفي فاطمي نسب سيد مصطفي فاطمي نسب جامعه اسالمي دانشجويان ادبيات و علوم انساني جامعه پويا  20

 مرتضي محمدپور مقدم محمدپور مقدممرتضي  مرتضي محمدپور مقدم علوم اداري و اقتصاد جريان  21
فرهنگي)عقيدتي خبري( اجتماعي سياسي 

 اقتصادي
 گاهنامه

 فصلنامه علمي اقتصادي سكينه زاهدپور سامان صفريان فيض آبادي انجمن علمي حسابداري علوم اداري و اقتصاد چرتكه  22

 گاهنامه صنفي خبري( سياسيفرهنگي )عقيدتي  عليرضا ترقي عليرضا ترقي بسيج دانشجويي مهندسي چشمه  23

 فصلنامه علمي حميد غضنفر مصطفي اردشيري انجمن علمي مكانيك مهندسي حركت  24

 فصلنامه فرهنگي )خبري( اجتماعي زهرا موسوي نويد شايسته كانون حس هفتم مهندسي حس هفتم  25

 گاهنامه علمي راضيه آهسته فاطمه بديع فرحد انجمن علمي خاكشناسي كشاورزي خاكدونه  26

خانواده و   27

 دانشگاه
 دفتر ارتباط خانواه و دانشگاه مديريت فرهنگي

دكتر سيد محسن اصغري 

 نكاح

دكتر سيد محسن اصغري 

 نكاح
 گاهنامه فرهنگي )صنفي رفاهي خبري اجتماعي(



 

 

خانه شيشه   28

 اي
 فصلنامه فرهنگي)خبري( هنري مسعود افشاريان مسعود افشاريان كانون فيلم و عكس مهندسي

29  
خبر نامه 

صنايع 

 غذايي

 گاهنامه علمي منصور سعيدي منصور سعيدي گروه علوم و صنايع غذايي كشاورزي

 مليحه زرين دل حسين آباد ستاد شاهد و ايثار گر علوم اداري و اقتصاد خط سرخ  30
مليحه زرين دل حسين 

 آباد
 فصلنامه فرهنگي) عقيدتي ،خبري( اجتماعي و ادبي

 فاطمه زارع خور ميزي كشاورزي راچينه  31
اميد حسيني دخت بهادراني 

 زاده
 گاهنامه )عقيدتي(اجتماعي،علمي ادبيفرهنگي فاطمه زارع خورميزي

 ادبيات و علوم انساني راوي  32
هيئت دانشجويي سيدالشهداء عليه 

 السالم
 گاهنامه فرهنگي عقيدتي ، محسن فاطمي نژاد محسن فاطمي نژاد

 گاهنامه فرهنگي )عقيدتي( سياسي ادبي سمانه ظهوري جانقور سمانه ظهوري جانقور جامعه اسالمي دانشجويان اسالميالهيات و معارف  ردپا  33
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