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 خانه نشریات دانشگاه:

مایت از نشریات حای جهت قانونمند نمودن انتشار و با توجه به تکثر و تنوع نشریات دانشجویی نیاز به تشکیل مجموعه

 منجر گردید. 1385 شد که به تأسیس خانه نشریات دانشجویی در سالدانشجویی احساس می

ه و در این راستا ریزی، ساماندهی، حمایت و نظارت بر نشریات دانشجویی، به فعالیت پرداختاین مجموعه با هدف برنامه

ر نشریات ها و تحلیل محتوا و نظارت بزاری جشنوارههای آموزشی، برگهای مختلفی از جمله برگزاری دورهبرنامه

 دانشجویی را در دستور کار خود قرار داد.

 

 

 : 1393در سال  خانه نشریات فعالیت هایمهمترین 

 همایش مدیران مسئول نشریات کشور حضور هشت نماینده نشریات دانشجویی دانشگاه در (1

 بازدید اصحاب نشریات دانشجویی از تحریریه و چاپخانه روزنامه خراسان  (2

  دانشگاه دانشجویی هایتشکل دستاوردهای حضور غرفه نشریات در نمایشگاه (3

  «هشتم حرکت» عنوان با حرکت ملی جشنواره نامه چاپ ویژه (4

 اساسنامهدر جهت تدوین  دانشگاه نشریات صنفی شورای مؤسس هیأت جلسه 4تشکیل  (5

 دانشجویی  نشریات اندرکاران دست ویژه تخصصی آموزش ساعت کارگاه های 60برگزاری  (6

 دوره کارگاه آموزشی نشریات جهت اخذ مجوز نشریه 4برگزاری  (7

 رونمایی از سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد )سند( (8

 نسل چهارم ویی کشورینشریات دانشج چهار عنوان برتر و برگزیده جشنوارهحضور و کسب  (9

لمللی ااز نمایشگاه بین   مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی منتخببرگزاری اردوی بازدید  (10

 مطبوعات 

 از کتابخانه و موزه مجلس  مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی منتخببازدید  (11

 شریاتجهت عضویت در کمیته ناظر بر نبرگزاری پانزدهمین انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی  (12

 و کسب عنوان پرمخاطب ترین غرفهحضور پررنگ در نمایشگاه جشنواره نشریات دانشجویی کشور  (13

 عنوان جشنواره 13حضور در نهمین جشنواره نشریات دانشجویی کشور و کسب  (14

 چاپ اولین شماره فصلنامه تخصصی نشریات دانشجویی با عنوان گیومه (15
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 کمیته ناظر بر نشریات: 

کمیته ناظر بر »ای تحت عنوان ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، در هر دانشگاه کمیته 2ماده  1براساس بند 

رهنگی فشورای »ـ زیر نظر شودنامیده می« کمیته ناظر»که در این دستورالعمل به اختصار  «نشریات دانشگاهی

 شود.تشکیل می« دانشگاه

 .برگزار نمودجلسه  11 برگزاری 1393 کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد در سال

 

 :1393در سال  اعضای کمیته ناظر بر نشریات

 (رئیس کمیته) دکترعلی یوسفی 

 عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبّیات و علوم انسانى دکتر على شریعتى

  (دبیر کمیته) شاملودکتر زهره سپهری 

 شناسىتربیتى و روان دانشکده علوم  عضو هیات علمی گروه روانشناسی

 (عضو حقوقدان کمیته) دکتر اعظم انصاری 

 عضو هیات علمی گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصادی

  (نماینده نهاد رهبری در کمیته) دکتر محمدحسن حائریحجت االسالم و المسلمین 

 می گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشکده الهیات و معارف اسالمیعضو هیات عل

 (عضو هیات علمی کمیته) حجت االسالم و المسلمین دکتر غالمرضا صدیق اورعی 

 عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبّیات و علوم انسانى دکتر على شریعتى

 (عضو هیات علمی کمیته) دکتر جعفر عبادی 

 علمی گروه مهندسی برق دانشکده مهندسیعضو هیات 

 (عضو هیات علمی کمیته) دکتر محمد قربانی 

 عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی

 (عضو دانشجویی کمیته) علی توکلی 

 (عضو دانشجویی کمیته) امیر قربان پور 
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 1393دانشگاه فردوسی مشهد در سال  دانشگاهی مصوبات کمیته ناظر بر نشریات اهم

 

 

 27/1/1393 : صوص شريه مكث پيرامون در خ سپ»مقاله با عنوان شكايت وارده از ن اه را بايد فاتحه اين 

ستند به ماده« خواند شده و محرز بودن تخلف توهين م شت با توجه به دفاعيه مطرح  ماده  8و بند  36 مقرر گ
 حكوم گرديد.مفعاليت نشريات دانشگاهی به شش ماه توقيف موقت  دستورالعمل اجرايی ضوابط ناظر بر 40

 

 29/2/1393:  بر نشريات  كميته ناظر 29/2/1393نشريه بازتاب در جلسه مورخ  1موضوع شكايت از شماره

مدير مسوولو   مقرر شوود 6بند  40مطرح و موضوووع توهين به اننمن اسوورمی را وارد دانسووتط ل ا ده  ماده 
 .ماه از تصدي اين سمت محروم شوند 6اي مدت محترم نشريهط بر

 

 19/8/1393: شووكايت وارده از درآ اقاي سووروش فرشوو ين به نمايندگی كانون موسوويقی در خصوووص 

روه حصار در برگزاري كنسرت موسيقی گ»و هم نين خهري با عنوان « سخنی با مخادهان»مطلهی با عنوان 
شگاه صفحه « دان شد و اتهام  53شماره  2در  سی  سه برر شريه ائينه در جل سته « يتعدم بيان واقع»ن وارد دان
 نشد.

 

 8/9/1393: ی با شوووكايت وارده از درآ اقاي علی توكلی به نمايندگی اننمن علمی در خصووووص مطله

د و با توجه به نشريه بيداري در جلسه بررسی ش 39شماره  1در صفحه « حرمت اين حريم را شكستند»عنوان 
ميته كدرح در  مشخص نهودن موضوع شكايتط اتهامات وارده به صورت واضح مشخص گردد و منددا جهت

سخ مربوده را جهت دستورالعمل می توانند پا 31ناظر ارسا  گردد. هم نين به شاكی اعرم گرديد ده  ماده 
 چاپ براي نشريه بيداري ارسا  نمايند.
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 1393آمار حوزه نشریات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 

 نشریات: مجوز 

  1393 

 نشریه 62  نشریات دارای مجوز

 جلسه 11  جلسات کمیته ناظر بر نشریاتتعداد 

 نشریه 37 جدید )تایید کمیته(

 نشریه 19 تغییر وضعیت

 تعداد نشریات لغو مجوز شده

 )بدلیل عدم فعالیت(
 نشریه 10

 نشریه 1 توقیف موقت

 نشریه 1 محرومیت موقت مدیرمسئول

 

 نشریات انتشار:  

 1393 

 شماره 114 تعداد شماره های منتشره نشریات

 نسخه 105000 شمارگان نشریات

 نشریه 48 تعداد نشریات منتشره

 

 :کارگاه های آموزشی 

  1393 

 نفر(66ساعتط  32) نفرساعت 2112 کارگاه های مجوز نشریات

 نفر( 16ساعتط  24) نفرساعت 384 کارگاه های تخصصی
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 نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد 1393و  1392مقایسه آماری سال 

 :مجوز نشریات 

  1392 1393 

 نشریه 62 نشریه 65  نشریات دارای مجوز

 جلسه 11 جلسه 9  تعداد جلسات کمیته ناظر بر نشریات

 نشریه 37 نشریه 9 جدید 

 نشریه 19 نشریه 14 تغییر وضعیت

 لغو مجوز شده تعداد نشریات

 )بدلیل عدم فعالیت(
 نشریه 10 --

 0 نشریه 1 توقیف دائم

 نشریه 1 نشریه 1 توقیف موقت

 مدیرمسئول 1 مدیرمسئول 1 محرومیت موقت مدیرمسئول

 

 :انتشار نشریات 

 

 :افتخارات نشریات 

 

 

 

 

 :کارگاه های آموزشی 

 

  

 1392 1393 

 نسخه 105000 نسخه 70000 شمارگان نشریات منتشره

 شماره 114 شماره 80 تعداد شماره منتشره نشریات

 1392 1393 

 -- رتبه 5 جشنواره کشوری

 رتبه 16 -- جشنواره منطقه ای

 1392 1393 

 کارگاه های مجوز نشریات
 نفرساعت 630

 نفر( 35ساعتط  18)

 نفرساعت 2112

 نفر(66ساعتط  32)

 -- کارگاه های تخصصی
 نفرساعت 384

 نفر( 16ساعتط  24)
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 1393در سال  افتخارات نشریات

 

 جشنواره نشریات دانشجویی منطقه سه کشور    -

 تاریخ پژوهی مقاالت علمی، توسط نشریه در بخش برتر رتبه  (1

 تاریخ پژوهی مقاالت فرهنگی، توسط نشریه در بخش برتر رتبه (2

 تاریخ پژوهی مقاالت سیاسی، توسط نشریه در بخش برتر رتبه (3

 تاریخ پژوهی مقاالت اجتماعی، توسط نشریه در بخش برتر رتبه (4

 تاریخ پژوهی مقاالت فرهنگی، توسط نشریه در بخش شایسته تقدیر رتبه (5

 گنجینه ثقلین طراحی جلد، توسط نشریه در بخش برتر رتبه (6

 گنجینه ثقلین ، توسط نشریهگرافیک و صفحه آرایی در بخش برتر رتبه (7

 گنجینه ثقلین گرافیک و صفحه آرایی، توسط نشریه در بخش شایسته تقدیر رتبه (8

 گنجینه ثقلین مقاالت فرهنگی، توسط نشریه در بخش شایسته تقدیر رتبه (9

 گنجینه ثقلین سرمقاله، توسط نشریه در بخش شایسته تقدیر (10

 ارغنون سرمقاله، توسط نشریه در بخش برتر (11

 ارغنون گرافیک و صفحه آرایی، توسط نشریه در بخش شایسته تقدیر (12

 عرصه یادداشت، توسط نشریه در بخش شایسته تقدیر رتبه (13

 صاحب علوم انسانی، توسط نشریه در بخش شایسته تقدیر رتبه (14

 پرواز فنی و مهندسی، توسط نشریه در بخش شایسته تقدیر رتبه (15

 غرفه نشریات دانشگاه نمایشگاه، توسط نشریه در بخش برتر رتبه (16
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  جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهدچهاردهمین اختتامیه 

 

ین تقدیر از جشنواره نشریات دانشگاه فردوسی مشهد به منظور معرفی و تقدیر از برگزیدگان و همچنچهاردهمین اختتامیه 

جرای موسیقی اکشوربه همراه برنامه های متنوعی چون  برگزیدگان دانشگاه فردوسی در جشنواره نشریات دانشجویی منطقه سه

سی دانشکد اسفندماه در آمفی تئاتر فردو 19روز سه شنبه  12سنتی و با حضور ریاست و مدیران فرهنگی دانشگاه، ساعت 

 .ادبیات و علوم انسانی برگزار شد

ویان ی ازمسوالن،کارمندان و دانشجدر این مراسم که دکتر کافی رئیس دانشگاه، دکتر سپهری مدیر فرهنگی و جمع 

 .آمد بعمل تقدیر آنها از و شدند معرفی برتر نشریات آن طی که داشتند حضور دانشگاه

رتبه « ئینهآ» و نشریه  دوم رتبه «صاحب» نشریه رتبه اول،« گنجینه ثقلین »در بخش فرهنگی واجتماعی جشنواره؛ نشریه  

 همراه به را مسو رتبه «فردا مدیران»نشریه و دوم رتبه «عرصه» نشریه اول، رتبه «نامه سیاست» نشریه علمی، بخش در سوم؛

 .کردند خود آن از دانشجویی برتر نشریات تندیس

رتر محتوای رتبه ب« زمزمه»رتبه برتر محتوای نشریات علمی و نشریه « عرصه»همچنین در بخش مجموعه آثار برتر نشریه  

نتشار منظم برای ا« آئینه»آرایی و به خاطره صفحه« صاحب»را بدست آوردند. نشریه  نشریات فرهنگی و اجتماعی جشنواره

 موفق به کسب رتبه برتر این دوره از جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد شدند.

ر تقدیر به شوهمچنین در این جشنواره از برگزیدگان نشریات دانشگاه فردوسی در جشنواره نشریات دانشجویی منطقه سه ک 

 عمل آمد.

  

 در فنی مهندسی شایسته تقدیر شدند.« پرواز»در بخش علوم انسانی، « صاحب» بنابراین گزارش از نشریه 
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ائز عنوان حدر بخش تقدیر از برگزیدگان جشنواره نشریات دانشجویی منطقه سه کشور، حسین دهقان در بخش مقاالت علمی  

اسی حائز مقاالت فرهنگی حائز عنوان برتر، محمد حسین علیزاده در بخش مقاالت سیبرتر، سید مهدی سید قطبی در بخش 

ائز عنوان شایسته عنوان برتر، نرگس فرهود در بخش مقاالت اجتماعی حائز عنوان برتر و سمیه زمانی در بخش مقاالت فرهنگی ح

 تقدیر از نشریه تاریخ پژوهی مورد تقدیر قرار گرفتند.

 وجدانی هاله ،برتر عنوان دو حائز  ز ریحانه سادات سجادی در بخش طراحی جلد و گرافیک و صفحه آراییدر ادامه همچنین ا 

شایسته و  انعنو حائز فرهنگی مقاالت بخش در زاده مؤمن حوریه تقدیر، شایسته عنوان حائز آرایی صفحه و گرافیک بخش در

 رویا بخشی زاده مهاجر در بخش سرمقاله حائز عنوان شایسته تقدیر از نشریه گنجینه ثقلین تقدیر شد.

 قرار گرفتند. آرایی از نشریه ارغنون مورد تقدیرسروش فرشچین نیز در بخش سرمقاله و محسن عامل در بخش گرافیک و صحفه 

 .ائز عنوان شایسته تقدیر از نشریه عرصه تقدیر به عمل آمدو در پایان از نسترن ناصری در بخش یادداشت ح 

زمان داوری  کورش شجاعی، مدیر مسول سابق روزنامه خراسان که یکی از داوران جشنواره بود پای تریبون رفت و گفت: در 

 دانم.کشور می هایهایی شایسته که شایسته قلم زنی در بهترین روزنامهام، قلمنشریات استعدادهای بسیار خوبی دیده

 ه استفاده شود.دانم و امیدوارم از وجودشان درآیندنگاران ونویسندگان آینده میوی افزود:من این دانشجویان را روزنامه 

 .داور این جشنواره نیز به خاطره داروی عادالنه تقدیر شد 9الزم به ذکر است در پایان این اختتامیه از  

  

 :نتایج کامل جشنواره

 :بخش نشریات برتر الف: در 

 نشریه گنجینه ثقلین اجتماعیفرهنگی نشریات اول  رتبه

 نشریه صاحب اجتماعیفرهنگی نشریات  دوم  رتبه

 نشریه آئینه اجتماعیفرهنگی نشریات  سوم  رتبه

  

 نشریه سیاست نامه علمی نشریات  اول  رتبه

 نشریه عرصه علمی نشریات  دوم  رتبه

 نشریه مدیران فردا علمی نشریات سوم  رتبه

  

 :ب( در بخش مجموعه آثار برتر

 نشریه صاحب آرایی صفحه برتر  رتبه

 نشریه صاحب نگاری روزنامه برتر  رتبه

 نشریه زمزمه اجتماعیفرهنگی محتوای برتر  رتبه

 نشریه عرصه علمی محتوای برتر  رتبه

 نشریه آئینه منظم انتشار برتر  رتبه
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 1393 -جشنواره نشریات دانشگاه چهاردهمیننتایج 
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 کشورنمایشگاه مطبوعات حضور غرفه دانشگاه فردوسی در بیستمین 

 

 

نمایشگاه مین تات دانشگاه فردوسی مشهد، در بیسنشری تهران، میزبان فعاالن نشریات دانشجویی و اصحاب رسانه و خانه

ه اتفاقات این بازدید نشریات از جمل خانه سیاسی و فرهنگی کشور در غرفه های عالی رتبهمطبوعات ایران بود. حضور شخصیت

 گشت.محسوب می

فه مستقل داشتند. دانشگاه از سراسر کشور در این نمایشگاه غر 13نمایشگاه مطبوعات امسال در حالی برگزار شده که تنها 

غرفه مستقل ندارند،  به هر دلیلی در نمایشگاه مطبوعات هایی کهالبته ابتکار شورای فرهنگی وزارت علوم سبب شد تا دانشگاه

  .ه کنندبتوانند با ارائه نشریات منتخب خود به وزارت علوم، نشریات دانشجویی خود را درغرفه این معاونت عرض

تهران، دانشگاه نشگاه در این نمایشگاه، خانه نشریات دانشجویی دانشگاه های کشور از جمله خانه نشریات دانشگاه الزهرا، دا

، سبزوار، لرستان و... تبریز، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشگاه چمران اهواز، دانشگاه یزد

 حضور بسیار پررنگی داشتند.

نندگان ازدید کنمایندگان مجلس، مسئولین کشوری، اصحاب رسانه های کشوری، اصحاب اهل قلم، ورزشکاران و ...از جمله ب

قای دکتر نمایشگاه بودند. همچنین جناب آقای دکتر سیدضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، جناب آ

اون مطبوعاتی میرزایی مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جناب آقای دکتر حسین انتظامی مع

ن جمع کثیری از از طنز پردازان معروف، خبرنگاران، گزارشگران و...همچنیوزیر ارشاد و بسیاری از اصحاب اهل قلم اعم 

 دانشجویان از غرفه های نشریات دانشجویی دانشگاه ها بازدید به عمل آوردند.
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 1393در سال   نشریات منتشره

 نوع تاریخ انتشار شماره نام نشریه ردیف
تعداد 

 صفحات
 تیراژ کاغذ چاپ قطع

 A4 13 300 60 چاپی 1393/12/24 11 عرصه 1

 A4 13 2000 40 چاپی 1393/12/24 1 بهار فاطمی 2

 A4 12 750 16 چاپی 1393/12/24 4 ارغنون 3

 A4 13 110 28 تکثیری 1393/12/23 1 آزفنداک 4

 2000 12 روزنامه ای 4 چاپی 1393/12/20 5 وقایع االتفاقیه 5

 A3 13 110 8 تکثیری 1393/12/18 2 گلستان 6

 A4 13 200 28 تکثیری 1393/12/18 1 آتلیه آزاد 7

 A5 12 250 60 چاپی 1393/12/18 1 داد و بیداد 8

 1000 14 25*35 4 چاپی 1393/12/17 24 رویش 9

 A3 12 2000 4 چاپی 1393/12/16 4 وقایع االتفاقیه 10

 1000 14 70*50 8 چاپی 1393/12/12 64 گفتمان 11

 1500 16 30*45 4 چاپی 1393/12/11 5 بازتاب 12

 1000 14 25*35 4 چاپی 1393/12/11 23 رویش 13

 A4 12 1000 2 چاپی 1393/12/11 2 صاحب 14

 A4 13 2000 28 چاپی 1393/12/11 14 گنجینه ثقلین 15

 A4 12 500 32 چاپی 1393/12/10 3 پرواز 16

 1200 14 25*35 8 چاپی 1393/12/10 59 آئینه 17

 2000 14 25*35 8 چاپی 1393/12/9 22 مکث 18

 500 14 25*35 8 چاپی 1393/12/9 7 اندیشه پایدار 19

 1000 14 25*35 2 چاپی 1393/12/2 22 رویش 20

 A3 13 1 6 چاپی 1393/11/29 40 بیداری 21

 A4 13 100 4 تکثیری 1393/11/28 2 موج 22
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 1500 12 روزنامه ای 4 چاپی 1393/11/27 4 بازتاب 23

 A4 13 500 4 تکثیری 1393/11/26 3 موج 24

 A4 13 100 12 تکثیری 1393/11/20 1 فقه پویا 25

 1000 12 70*50 2 چاپی 1393/11/19 58 آئینه 26

 1500 14 25*35 8 چاپی 1393/11/18 58 آئینه 27

 A4 13 500 4 تکثیری 1393/11/11 21 رویش 28

 30 12 کتابی 10 تکثیری 1393/11/1 1 اقتصاد ما 29

 A4 12 400 2 تکثیری 1393/10/29 20 رویش 30

 A4 12 350 2 تکثیری 1393/10/20 19 رویش 31

 500 12 وزیری 86 چاپی 1393/10/15 11 ثبات 32

 1000 12 روزنامه ای 2 چاپی 1393/10/15 63 گفتمان 33

 500 12 کتابی 390 چاپی 1393/10/8 59 تاریخ پژوهی 34

 A4 13 160 24 تکثیری 1393/10/8 4 اندیشانسبز  35

 500 12 وزیری 56 چاپی 1393/10/8 26 مدیران فردا 36

 A4 12 1000 22 چاپی 1393/10/7 1 کانونیا 37

 250 12 وزیری 52 چاپی 1393/10/7 11 سیاست نامه 38

 1000 12 35*50 6 چاپی 1393/10/6 2 زمزمه 39

 1000 12 وزیری 8 چاپی 1393/10/3 1 دارالحجه 40

 A4 13 400 12 تکثیری 1393/10/1 2 سیمرغ 41

 200 12 کتابی 86 چاپی 1393/10/1 11 ثبات 42

 500 14 25*35 8 چاپی 1393/9/29 1 اکو سیتی 43

 A4 13 130 16 تکثیری 1393/9/29 8 خاکدونه 44

 1000 14 25*35 6 چاپی 1393/9/25 1 زمزمه 45

 A4 13 60 12 تکثیری 1393/9/24 1 سپهر 46

 A3 13 200 8 تکثیری 1393/9/24 1 گلستان 47

 2500 14 25*35 4 چاپی 1393/9/18 57 آئینه 48

 2000 16 30*45 6 چاپی 1393/9/17 3 بازتاب 49

 2000 12 25*35 12 چاپی 1393/9/15 21 مکث 50

 800 12 35*50 4 چاپی 1393/9/5 62 گفتمان 51

 A4 13 350 8 تکثیری 1393/9/3 1 سیمرغ 52

 1000 14 25*35 10 چاپی 1393/9/2 56 آئینه 53

 A3 13 80 2 تکثیری 1393/8/30 21 کارا 54
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 500 12 وزیری 76 چاپی 1393/8/25 10 سیاست نامه 55

 A4 13 1000 32 چاپی 1393/8/18 7 حرکت 56

 A4 13 1000 16 چاپی 1393/8/14 3 ارغنون 57

 2000 14 25*35 8 چاپی 1393/8/11 4 فریاد 58

 A4 13 2500 32 چاپی 1393/8/7 13 گنجینه ثقلین 59

 1500 12 35*50 8 چاپی 1393/8/3 2 بازتاب 60

 1500 14 25*35 8 چاپی 1393/7/28 55 آئینه 61

 A4 13 100 12 تکثیری 1393/7/27 20 کارا 62

 1000 14 25*35 8 چاپی 1393/7/26 39 بیداری 63

 2000 12 25*35 8 چاپی 1393/7/16 3 فریاد 64

 800 12 70*50 2 چاپی 1393/7/15 61 گفتمان 65

 1000 12 70*50 2 چاپی 1393/7/9 54 آئینه 66

 500 12 25*35 4 چاپی 1393/6/29 2 فریاد 67

 1500 12 25*35 8 چاپی 1393/6/25 60 گفتمان 68

 A4 13 100 16 تکثیری 1393/6/17 7 خاکدونه 69

 A3 12 1 30 چاپی 1393/6/1 1 هفتمخط  70

71 
نگرش 

 جغرافیایی
 A3 12 1 1 چاپی 1393/5/22 16

 A4 13 0 20 چاپی 1393/4/31 1 صاحب 72

 1500 12 25*35 8 چاپی 1393/4/25 5 وجین 73

 A4 12 100 32 تکثیری 1393/4/24 1 سبز اندیشان 74

 A4 12 100 25 تکثیری 1393/4/24 2 سبز اندیشان 75

 A4 12 1000 13 چاپی 1393/4/21 19 کارا 76

 500 12 کتابی 390 چاپی 1393/4/17 58 تاریخ پژوهی 77

 1 12 25*35 8 چاپی 1393/3/31 1 سدید 78

 100 12 25*35 4 چاپی 1393/3/31 1 نگاه سبز 79

 1600 12 25*35 4 چاپی 1393/3/31 16 ایما 80

 A4 12 100 8 چاپی 1393/3/31 8 شاخص 81

 A3 12 100 24 چاپی 1393/3/30 15 کارا 82

 1 12 25*35 8 چاپی 1393/3/19 0 زمزمه 83

 500 12 وزیری 68 چاپی 1393/3/17 25 مدیران فردا 84

 500 12 35*50 4 چاپی 1393/3/11 18 رویش 85

 A4 12 100 8 چاپی 1393/2/31 7 شاخص 86

 5000 12 25*35 4 چاپی 1393/2/31 65 جامعه پویا 87

 1500 12 25*35 10 چاپی 1393/2/31 15 ایما 88

 A4 13 100 12 تکثیری 1393/2/30 1 موج 89

 1500 12 25*35 4 چاپی 1393/2/27 53 آئینه 90

 1500 12 25*35 4 چاپی 1393/2/24 6 اندیشه پایدار 91

 2500 12 25*35 12 چاپی 1393/2/17 0 آئینه 92
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 1000 12 35*50 4 چاپی 1393/2/13 59 گفتمان 93

 A3 12 2000 28 چاپی 1393/2/13 12 گنجینه ثقلین 94

 A4 12 1 4 چاپی 1393/2/13 13 ردپا 95

 2000 12 25*35 4 چاپی 1393/2/9 52 آئینه 96

 1500 12 25*35 8 چاپی 1393/2/7 1 بازتاب 97

 A3 12 5000 4 چاپی 1393/2/2 65 جامعه پویا 98

 1500 12 25*35 8 چاپی 1393/2/2 6 وجین 99

 A5 12 100 16 تکثیری 1393/2/1 0 دیگری... 100

 100 12 35*50 2 تکثیری 1393/2/1 1 فریاد 101

 1000 12 کتابی 64 چاپی 1393/2/1 25 مدیران فردا 102

 A4 12 1 8 چاپی 1393/1/31 17 رویش 103

104 Alt+F9 40 1393/1/31 16 چاپی A4 12 1 

 2000 12 25*35 4 چاپی 1393/1/30 51 آئینه 105

 A3 12 1 30 چاپی 1393/1/30 10 قلک 106

 A4 12 100 0 تکثیری 1393/1/26 3 سبز اندیشان 107

 2000 12 25*35 4 چاپی 1393/1/23 50 آئینه 108

 2000 12 25*35 4 چاپی 1393/1/20 49 آئینه 109

 1000 12 70*50 2 چاپی 1393/1/20 58 گفتمان 110

 2000 12 25*35 4 چاپی 1393/1/20 46 آئینه 111

 800 12 25*35 8 چاپی 1393/1/19 14 ایما 112

 1000 12 وزیری 32 چاپی 1393/1/19 11 قلک 113

 2000 12 25*35 4 چاپی 1393/1/19 20 مکث 114

 


