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 خانه نشریات دانشگاه:

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

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

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

ها و تحلیل محتوا و نظارت بر نشریات های آموزشی، برگزاری جشنوارهمختلفی از جمله برگزاری دوره هایبرنامه

 دانشجویی را در دستور کار خود قرار داد.

 

 

 : 1394در سال  خانه نشریات فعالیت هایمهمترین 

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

 دید اصحاب نشریات دانشجویی از تحریریه و چاپخانه روزنامه خراسان باز (2

  دانشگاه دانشجویی هایتشکل دستاوردهای حضور غرفه نشریات در نمایشگاه (3

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

 در جهت تدوین اساسنامه 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 نشریات دانشجویی کشوری چهار عنوان برتر و برگزیده جشنوارهحضور و کسب  (9

از نمایشگاه بین المللی   مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی منتخببرگزاری اردوی بازدید  (10

 مطبوعات 

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

 ر کمیته ناظر بر نشریاتبرگزاری پانزدهمین انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی جهت عضویت د (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 

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

 شود.تشکیل می« دانشگاه

جلسه در مجموع  14 با برگزاری 1394کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 

 محرومیتبه  از احكام صادره منجرهیچكدام  ات،پرونده تخلف نشری 7با بررسی  کهصادر کرد مصوبه  39

 .نشریات نشد دائم و موقت یا توقیف مدیرمسئول

 

 :1394در 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) دکتر زهره سپهری شاملو 

 شناسىتربیتى و روان دانشکده علوم  عضو هیات علمی گروه روانشناسی

 (عضو حقوقدان کمیته) دکتر اعظم انصاری 

 ضو هیات علمی گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصادیع

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

 عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشکده الهیات و معارف اسالمی

 (علمی کمیتهعضو هیات ) 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 

 عضو هیات علمی گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی

 (عضو هیات علمی کمیته) دکتر محمد قربانی 

 کشاورزیعضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده 

 (عضو دانشجویی کمیته) محمد رزاقی 

 دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی گرایش باغبانی

 (عضو دانشجویی کمیته) سروش فرشچین 

 دانشجوی کارشناسی منابع طبیعی و محیط زیست
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 1394مصوبات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه فردوسی مشهد در سال  اهم

به دبيرخانه كميته، مرحله تفهيم اتهام بالفاصله پس از دريافت شكايت صورت پذيرد و از اين پس در خصوص شكايات وارده  (1
 (5/2/94سپس موضوع شكايت به همراه دفاعيات جهت بررسي به كميته ارجاع شود. )

سيون اداري براي تمام مديران (2 ساب كاربري اتوما شريات، ح سئول ن سهيل در مكاتبات اداري كميته با مديران م  به منظور ت
 مسئول نشريات داراي مجوز ايجاد گردد.

دستورالعمل ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي، مقرر شد از اين پس يك رونوشت از پاسخي كه  31در خصوص ماده  (3
شااااكي براي مديرمسااائول نشاااريه مذبور ارساااال مي كند جهت ااالع به دبيرخانه كميته ناظر بر نشاااريات ني  ت ويل 

 (15/2/94)نمايد.

دستورالعمل ضوابط ناظر  23از اين پس درج نسخه الكترونيك در پرتال نشريات)پويا( همانند ت ويل نسخه مكتوب ابق ماده  (4
 (15/2/94) بر فعاليت نشريات دانشگاهي ال امي گردد.

امتياز در خصوص ارح مشاور فرهنگي نشريه مقرر شد انتخاب استاد مشاور فرهنگي براي نشريات بصورت اختياري و شامل  (5
مثبت در رتبه بندي نشااريات و همينين ارح ارتقاا اعياااي هيات علمي باشااد، ضاامن اينكه اين ارح براي اعياااي هيات 

 (6/4/94) علمي تعهدي در خصوص مطالب مندج در نشريه مربواه ايجاد نمي كند.

اجرايي ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دستوراالعمل  23به كليه مديران مسئول نشريات ابالغ گردد از اين پس تخلف از ماده  (6
دانشگاهي، به دليل اخالل در وظيفه كميته ناظر بر نشريات در نظارت بر نشريات دانشگاهي پس از انتشار، در بار اول موجب 
لغو حمايت مالي معاونت فرهنگي و اجتماعي از انتشااار شااماره نتي نشااريه و در صااورت تكرار بر اسااام تنبيهات مذكور در 

 (6/4/94) ورالعمل با نشريه خااي برخورد مي گردد.دست

شگاهي،  (7 شريات دان ضوابط ناظر بر فعاليت ن ستورالعمل  ياي مجازي ابق د شريات در ف با توجه به مبهم بودن ن وه فعاليت ن
صورت گيرد و شگاه  ياهاي مجازي در اختيار دان شگاهي در ف شريات دان شار ن شد كنترل الزم جهت جلوگيري از انت در  مقرر 

 (7/9/94)خصوص فياي مجازي خارج از كنترل دانشگاه ني  در صورت وصول شكايت در كميته مورد بررسي قرار گيرد. 

سالمي، كانون هاي فرهنگي هنري و انجمن هاي  (8 شكل هاي ا سيج، ت شخاص حقوقي )ب ست هاي مجوز ا از اين پس درخوا
شخص حقوقي مبني بر شوراي  سه  صورتجل ستي همراه با  ياي  علمي( باي شده با ام سردبير معرفي  سئول و  انتخاب مديرم

 (7/9/94) اعياي شورا به دبيرخانه كميته ت ويل شود.

 در خصوص مرك ي ناظر بر نشريات دانشگاهينظر شوراي مقرر شد انتشار نشريات دانشگاهي در فياي مجازي رابطه با  در (9
فعاليت، انتشار و توزيع نشريات دانشگاهي )فايل الكترونيكي ماده يك دستورالعمل ضوابط ناظر بر نشريات دانشگاهي و ن وه 

 (22/9/94) استعالم گردد.و يا نشريات الكترونيكي( در فياي مجازي   (pdf)نشريات چاپي

سالمي، كانون هاي فرهنگي هنري و انجمن هاي  (10 شكل هاي ا سيج، ت شخاص حقوقي )ب ست هاي مجوز ا از اين پس درخوا
صورتجلسه شوراي شخص حقوقي)نمونه به پيوست( مبني بر انتخاب مديرمسئول و سردبير معرفي علمي( باييستي به همراه 

 (9/8/94) .شده با امياي اعياي شورا باشد

شركت در كارگاه م روم  (11 شركت ننمايند، يك دوره از  شريات كه بدون عذر موجه  از اين پس ثبت نام كنندگان كارگاه مجوز ن
 (12/10/94)گردند. 

سالمي و  (12 شوراي ا ضوع تبليغات نام دهاي انتخابات مجلس  شجويي در مو شريات دان سي ن وه فعاليت ن پس از ب ث و برر
فصاال شااشاام )تبليغات( قانون انتخابات مجلس شااوراي اسااالمي مصااوب  59خبرگان رهبري مقرر گشاات به اسااتناد ماده

شريات ،7/9/1387 شجويي حق درج مطلب و عكس، له يا عليه نام  ن دهاي انتخابات، حتي در بازه مجاز تبليغات را ندارند، دان
بديهي اساات درج مطالب كلي مرتبط با انتخابات و يا درج مطالب انتقادي در خصااوص كليت موضااوع انتخابات بالمانع مي 

 (3/11/94) .باشد
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 1394آمار حوزه نشریات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 

 نشریات: مجوز 

  1394 

 نشريه 101  مجوزنشریات دارای 

 جلسه 14  تعداد جلسات کمیته ناظر بر نشریات

 نشريه 84 جدید )تایید کمیته(

 نشريه 39 تغییر وضعیت

 نشريه 25 عدم شروع بکار

 تعداد نشریات لغو مجوز شده

 )بدلیل عدم فعالیت(
 نشريه 20

 0 توقیف موقت

 0 مدیرمسئولمحرومیت موقت 

 

 نشریات انتشار:  

 1394 

 شماره 146 تعداد شماره های منتشره نشریات

 نسخه 110000 شمارگان نشریات

 نشریه 57 تعداد نشریات منتشره

 

 :کارگاه های آموزشی 

  1394 

 نفر( 101ساعت،  32) نفرساعت 3232 کارگاه های مجوز نشریات

 نفر( 130ساعت،  54) نفرساعت 7020 کارگاه های تخصصی
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 نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد 1394تا  1392مقایسه آماری سال 

 :مجوز نشریات 

  1392 1393 1394 

 نشريه 101 نشريه 62 نشريه 65  نشریات دارای مجوز

 جلسه 14 جلسه 11 جلسه 9  تعداد جلسات کمیته ناظر بر نشریات

 نشريه 84 نشريه 37 نشريه 9 جدید 

 نشريه 39 نشريه 19 نشريه 14 تغییر وضعیت

 نشريه 25 -- -- عدم شروع بکار

 تعداد نشریات لغو مجوز شده

 )بدلیل عدم فعالیت(
 نشريه 20 نشريه 10 --

 0 0 نشريه 1 توقیف دائم

 0 نشريه 1 نشريه 1 توقیف موقت

 0 مديرمسئول 1 مديرمسئول 1 محرومیت موقت مدیرمسئول

 

 :انتشار نشریات 

 

  نشریات:افتخارات 

 

 :کارگاه های آموزشی 

 

 1392 1393 1394 

 نسخه 110000 نسخه 105000 نسخه 70000 شمارگان نشریات منتشره

 شماره 146 شماره 114 شماره 80 تعداد شماره منتشره نشریات

 1392 1393 1394 

 رتبه 20 -- رتبه 5 جشنواره کشوری

 -- رتبه 16 -- جشنواره منطقه ای

 1392 1393 1394 

 کارگاه های مجوز نشریات
 نفرساعت 630

 نفر( 35ساعت،  18)

 نفرساعت 2112

 نفر(66ساعت،  32)

 نفرساعت 3232

 نفر( 101ساعت،  32)

 -- تخصصیکارگاه های 
 نفرساعت 384

 نفر( 16ساعت،  24)

 نفرساعت 7020

 نفر( 130ساعت،  54)
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 1394در سال  افتخارات نشریات

 

  ملی حرکت  جشنواره هشتمین 

 رتبه برگزیده  - نشریه تاریخ پژوهی .1

 شایسته تقدیر  -نشریات آوای سالمت به صاحب امتیازی انجمن علمی گله های شیری  .2

 شایسته تقدیر -نشریه آتلیه آزاد به صاحب امتیازی انجمن علمی معماری و شهرسازی  .3

 

  کشوری نسل چهارم جشنواره نشریات دانشجویی 

 رتبه سوم -تاریخ پژوهی در بخش مقاله و یادداشت نشریه  .1

 )شایسته تقدیر( عنوان برگزیده - رتبه سوم - احب در بخش مصاحبهص .2

 )شایسته تقدیر( عنوان برگزیده - برتر علمیعرصه در بخش نشریات نشریه  .3

 )شایسته تقدیر( عنوان برگزیده -زمزمه در بخش مقاله و یادداشت  .4

 

  9کشور تیترجشنواره نشریات دانشجویی 

 رتبه اول –در بخش نشریات دینی و قرآنی  –نشریه گنجینه ثقلین  .1

 رتبه اول –در بخش نشریات علوم انسانی  –نشریه تاریخ پژوهی  .2

 رتبه اول –در بخش آثار طنز  –نشریه وقایع اتفاقیه  .3

 رتبه اول –ای(  هسته مذاکراتدر بخش ویژه ) –نشریه وقایع اتفاقیه  .4

 رتبه دوم –در بخش آثار هنری  –نشریه وقایع اتفاقیه  .5

 رتبه اول –در بخش آثار هنری  –نشریه ارغنون  .6

 رتبه دوم –دربخش ویژه )آزاد اندیشی(  –نشریه سیاست نامه  .7

 شایسته تقدیر –در بخش نشریات علوم انسانی  –نشریه سیاست نامه  .8

 شایسته تقدیر –در بخش گزارش  –نشریه سیاست نامه  .9

 شایسته تقدیر –ای(  هسته مذاکراتدر بخش ویژه ) –نشریه سیاست نامه  .10

 شایسته تقدیر –در بخش ویژه )آزاد اندیشی(  –نشریه سیاست نامه  .11

 رتبه سوم –در بخش وژه )صلح و سالم(  –نشریه دادوبیداد  .12

 رتبه سوم –در بخش گزارش  –نشریه صاحب  .13
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 ساعت کارگاه های تخصصی نشریات دانشجویی 60برگزاری 

 

رویكرد آموزش نحوه فعالیت هایی با طی رایزنی خانه نشریات دانشگاه فردوسی مشهد با برخی از مدیران مسئول نشریات دانشجویی، سلسله كارگاه

ها، هر نشریه با حمایت خانه نشریات دانشگاه فردوسی مشهد، برگزاری یك كارگاه را برعهده در نشریات از نگاه تخصصی برگزار گردید كه در این كارگاه

 گرفت. 

های ساعت برگزار شد. در این دوره، كارگاه 60به مدت  طی سه هفته متوالی 94این كارگاه ها با همكاری مركز آموزش رسانه روزنامه خراسان در آذر ماه 

آرایی همقاله نویسی علمی، ویراستاری مقاالت، خبر و تیتر، گزارش و مصاحبه، یادداشت و مقاله نویسی مطبوعاتی، عكاسی خبری و كارگاه آموزش صفح

 نفر از اصحاب نشریات دانشگاه، برگزار گردید. 150نگاری و متخصصین دانشگاهی با شركت با حضور اساتید مجرب حوزه روزنامه

  :نویسی علمی.  کارگاه تخصصی مقاله1  

باشد كه خود ترین نیاز نشریات علمی دانست. محتوای اصلی عمده نشریات علمی برپایه مقاالت علمی مینویسی علمی را شاید بتوان بنیادیمقاله

گردد كه موجب تمیز ساختار آن از یك مقاله اجزای خاص و منحصر به فرد خود تشكیل می دارای اصول و ضوابط كاری است. هر مقاله علمی از

الی  ۸از ساعت  ۹۴آذر  ۱۲شنبه در تاریخ  پنج« دامپزشك ایرانی»نویسی علمی، توسط فصلنامه علمی تخصصی گردد. كارگاه مقالهمطبوعاتی می

هشت ساعت مدت برگزاری این كارگاه، اصول مقاله نویسی علمی به فعالین نشریات  های فرهنگی هنری برگزار گردید. طیدر مجتمع كانون ۱۶

 حاضر در كارگاه توسط استاد میرانوری تدریس شد.

 :. کارگاه تخصصی گزارش و مصاحبه2 

هشت ساعت و با تدریس مجید  نگاری، این كارگاه در یك دوره به مدتهای مهمی از روزنامهبا توجه به اهمیت گزارش و مصاحبه به عنوان زیرشاخه

برگزار « ثبات»های فرهنگی هنری توسط نشریه در مجتمع كانون ۱۶الی  ۸از ساعت  ۹۴آذر  27فكری، معاون سردبیر روزنامه خراسان، روز جمعه 

 گردید.

 : .کارگاه تخصصی خبر و تیتر3 

تواند توجه مخاطب را رود. یك تیتر مناسب و تأثیرگزار به راحتی میهای جدی در نشریات دانشجویی به شمار میتیترنویسی همواره یكی از ضعف

چشم  جلب كرده و وادار به دریافت نشریه و مطالعه آن، هرچند گذری و سطحی نماید. در مقابل یك تیتر ضعیف حتی پرمحتواترین نشریات را نیز از

ی به صورت یك دوره به مدت هشت ساعت و توسط فصلنامه علمی تخصصی اندازد. با توجه به مطالب ذكر شده كارگاه خبر و تیترنویسمخاطب می

در مجتمع كانون  ۱۶الي  ۸از ساعت  ۹۴آذر  26و تدریس وحید اقدسی، معاون مركز آموزش رسانه روزنامه خراسان روز  پنج شنبه «  دامپزشك ایرانی»

 های فرهنگی هنری برگزار شد.

نگرش خانه نشریات دانشگاه فردوسی مشهد بر تخصصی نمودن نشریات، منجر به این شده است كه از  :نویسی مطبوعاتی.کارگاه تخصصی مقاله4 

ـ سیاسی تمایز قائل شود. این نگرش تخصصی در كنار وجود تعداد زیادی از فعالین ن ـ اجتماعی  شریات ابتدا میان نشریات علمی با نشریات فرهنگی 
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نویسی مطبوعاتی هنگیـ  اجتماعیـ  سیاسی موجب این شد كه كارگاهی هشت ساعته با موضوع مقالهمند به فعالیت در زمینه نشریات فر عالقه

 برگزار شد. ۱۳۹۴دی ماه  ۳برگزار گردد. این كارگاه با تدریس كوروش شجاعی، مدیرمسئول اسبق روزنامه خراسان، در « همت»توسط نشریه 

  :. کارگاه تخصصی عكاسی خبری5 

های جدی مطرح شده است. عمده نشریات به لحاظ آن ها و ضعفدانشجویی، عكاسی خبری همواره به عنوان یكی از چالشدر فضای نشریات 

باشند. این در حالی است كه یك عكس ای به خبر و خبررسانی در عكس میشوند فاقد یك عكاس با نگاه حرفهكه به صورت دانشجویی اداره می

ای و تنها با نگاه مخاطب به عكس انجام دهد. به تواند مفهوم و احساس را بیان كرده و این كار را در لحظهیك خبر میخبری به مراتب بسیار بیشتر از 

شود نیز همواره تحت تأثیر این ضعف نشریات دانشجویی بوده است. از این ای به نشریه یاد میعالوه تصویر و نمای جلد كه از آن به عنوان پنجره

 4خبری با تدریس فرامرز عامل بردبار، دبیر سرویس عكس روزنامه قدس در روز جمعه، كارگاه تخصصی عكاسی«وندا»لنامه هنری روی، با تالش فص

 های فرهنگی هنری برگزار شد.در مجتمع كانون 14الی  8از ساعت  94دی 

 :«». کارگاه تخصصی کار با 6 

 هزینه صفحهآرایی كتب و نشریات میمشهور صفحهای و افزار پایهافزار ایندیزاین نرمنرم
ً
 باشد. عمدتا

ً
آرایی با استفاده از این نشریات، مبالغ نسبتا

ای باشد. خانه نشریات با توجه به این موضوع و با هدف تربیت نیروی حرفهباالیی بوده و یكی از معضالت جدی نشریات دانشجویی در این زمینه می

و « ارغنون»افزار ایندیزاین توسط نشریه آرا، اقدام به برگزاری كارگاه مقدماتی آموزش نرمرفع نیاز نشریات به طراحان صفحهآرایی جهت در امر صفحه

 برگزار گردید.= ساعته در طول یك ماه ۴جلسه ۴این كارگاه به تدریس محسن عامل و در طی  نمود.« دامپزشك ایرانی»فصلنامه  همكاری با

 :ویراستاری مقاالت علمی.کارگاه تخصصی 7 

آذرماه و  از 13، كارگاه آموزشی ویراستاری علمی مقاالت، جمعه«اسكیپ»به همت خانه نشریات دانشگاه فردوسی مشهد و نشریه علمی تخصصی 

 خواه برگزار شد. های فرهنگی هنری و با تدریس دكتر نیكدر مجتمع كانون ۱۲الی  ۸ساعت 

در این كارگاه اصول ویراستاری علمی مقاالت به مخاطبین كارگاه تدریس شد و مخاطبین اعم از فعالین نشریات علمی و یا نشریات فرهنگی ـ 

 آشنا شدند. اجتماعی و سیاسی با اصول ویراستاری مقاالت به صورت علمی 
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  اختتامیه پانزدهمین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

 

آذرماه در تاالر 3اختتامیه پانزدهمین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد روز گذشته سه شنبه 

 دانشکده مهندسی برگزار شد و از برگزیدگان تقدیر بعمل آمد.

ی، های صفحه آرایی، روزنامه نگاری، محتوای فرهنگدر این مراسم عنوان نشریه برتر دانشجویی به ترتیب در حوزه

اجتماعی و سیاسی، محتوای علمی و انتشار منظم به نشریات ارغنون، صاحب، بهار فاطمی، تاریخ پژوهی و وقایع اتفاقیه 

 داده شد.

همچنین مقام اول و سوم نشریات برتر در حوزه علمی به ترتیب به نشریات تاریخ پژوهی و مدیران فردا داده شد و 

 م دوم مشترک را کسب کردند.نشریات جامعه پژوهی و آتلیه آزاد مقا

اجتماعی و سیاسی به صاحب و ارغنون داده شد و نشریات  -مقام اول و دوم نشریات برتر دانشجویی در حوزه فرهنگی

 وقایع التفاقیه و آئینه مقام سوم مشترک را کسب کردند.

در بخش نشریات فرهنگی ترین نشریه از دید دانشجو نیز در بخش علمی نشریه مدیران فردا و همچنین پرمخاطب

 اجتماعی نشریه وقایع التفاقیه بود.

های صفحه آرایی، روزنامه نگاری، محتوای نشریه علمی در حوزه 11نشریه فرهنگی و  13در این دوره از جشنواره، 

ن بار فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، محتوای علمی و انتشار منظم با هم به رقابت پرداختند و در این دوره برای نخستی

 حوزه نشریه پرمخاطب از دید دانشجویان نیز اضافه شد.
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 1394 -جشنواره نشریات دانشگاهپانزدهمین نتایج 
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  پایتختبازدید از بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و مکان های فرهنگی 

 

نشریات دانشگاه فردوسی مشهد، در بیست و یكمین نمایشگاه  تهران، میزبان فعاالن نشریات دانشجویی و اصحاب رسانه و خانه

نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  خانه سیاسی و فرهنگی كشور در غرفه های عالی رتبهمطبوعات ایران بود. حضور شخصیت

 گشت.از جمله اتفاقات این بازدید محسوب می

نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی با  تبادالت گسترده آبان ماه برگزار شد، صحنه 22لغایت  19این بازدید كه به مدت دو روز  از  

های مختلف، به بحث و تبادل اطالعات های مستقر در نمایشگاه بود. گروه اعزامی دانشگاه فردوسی، با حضور در غرفهدیگر غرفه

مندی ایشان ه و مطالب آرشیوی تهیه كردند كه نشان از عالقهها نیز تعدادی مجلخود با دیگر اصحاب رسانه پرداخته و از برخی غرفه

نشریات، حاضر  خانه كنندگان و بازدیدكنندگان حاضر در نمایشگاه در محل غرفهمطبوعات بود. در این بین، دیگر شركت به مقوله

دیگر موارد از جمله پربازدیدترین نشریات و « وقایع اتفاقیه»، «پژوهیتاریخ»هایی پیرامون برخی نشریات مطرح كردند. گشته و پرسش

ها، نظیر وزیر های سیاسی در محل غرفهگشت. در این بین، حضور برخی چهرهنشریات دانشگاه فردوسی مشهد محسوب می خانه

 غرفهمحترم دادگستری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست كشور و چند تن از فعاالن فرهنگی و صاحبان جراید، رونق خاصی به 

 بخشید. نشریات خانه

 

 حضور در اختتامیه جشنواره نشریات دانشجویی نسل چهارم و کسب دو عنوان سومی  

نسل »نشریات دانشجویی  جشنواره های سفر گروه اعزامی دانشگاه فردوسی مشهد، حضور در مراسم اختتامیهیكی دیگر از بخش   

های مطرح كشور و بود كه با حضور مقامات عالی دانشگاه تهران، وزارت علوم، خبرگزاریدر دانشكده علوم دانشگاه تهران « چهارم

 های مطرح فرهنگی و هنری كشور برگزار شد.چند تن از چهره

تاریخ» نشریات دانشگاه فردوسی مشهد، مفتخر به دریافت دو عنوان سومی این جشنواره شد كه سهم فصلنامه در این مراسم، خانه

و یكی « پژوهیتاریخ»در بخش برترین مصاحبه بود. همچنین مدیر داخلی فصلنامه « صاحب» برتر و نشریه در بخش مقاله ،«پژوهی
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ی خبر قرار گرفته و ضمن ابراز خشنودی از فضای جشنواره، به تشریح اقدامات و سیاستاز همراهان این سفر، مقابل دوربین شبكه

 یات دانشگاه فردوسی مشهد، اقدامات و دستاوردها و دیگر موارد پرداخت.نشر های فصلنامه و بطور كلی خانه

 نامه، تمجید به عمل آمد.در پایان این مراسم، از فصلنامه با اهدای تندیس و سپاس

 

 مجلس شورای اسالمی بازدید از کتابخانه و مرکز اسناد و موزه 

مجلس شورای اسالمی بود. در این بازدید كه  كتابخانه و مركز اسناد و موزههای سفر گروه اعزامی، بازدید از ترین بخشاز جمله مهم

های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد و چند تن از دانشجویان تاریخ، جامعه شناسی و دیگر رشته ها حضور اصحاب رسانه

بازدید كردند و كارشناسان مربوط، های اسناد و آرشیوهای مجلس شورای اسالمی  های مختلف كتابخانه، مخزنداشتند، از بخش

مجلس مطلع ساختند. مدیر داخلی  اسناد و كتابخانه های ادارهضمن توضیح در مورد این مركز، بازدیدكنندگان را از اقدامات و فعالیت

ن اقدامات انجام مجلس، از نزدیک در جریا تاریخ پژوهی نیز ضمن دیدار با دكتر علی ططری، رئیس مركز اسناد كتابخانه فصلنامه

شده پیرامون ششمین نشست تخصصی تاریخ مجلس با تاكید بر مجالس بیست و یک و بیست و دوم شورای ملی، فرآیند انتشار كتاب

های های علمی مربوط را برای مشاركتنشریات دانشگاه فردوسی مشهد، گروه های مقاالت این نشست قرار گرفت و آمادگی خانه

های این بازدید، حضور در موزه مجلس و بازدید از ساختمان پارلمان ی اسناد اعالم كرد.از دیگر برنامهبا ادارهعلمی و مطبوعاتی 

های مختلف موزه و توضیحات تاریخی پژوهشگران به یادگار مانده است، بود. دسترسی كامل به بخش قدیمی بهارستان كه در حافظه

 ها نیز گشت.د و مؤثر این مجموعه با بازدیدكنندگان بود كه سبب خشنودی آنتكمیلی كارشناسان آن، نهایت همكاری مفی

 

 بازدیدفرهنگی و تفریحی از برج میالد 

نشریات دانشگاه فردوسی مشهد در دستور كار قرار گرفت كه با استقبال  خانه در این سفر، بازدیدهای فرهنگی و تفریحی ویژه   

های ، اصحاب نشریات دانشگاه از برج میالد بازدید كردند. در هنگام ورود به برج میالد، برنامهآبان ماه 20همراهان مواجه شد. شب 

های محلی، برافراشتن زنی اقوام لر و بختیاری با آئینخوانی استاد صادق ورمزیار، سینهنامهفرهنگی در رسای ماه محرم شامل علی

م و ُكَتل حسینی، اجرای موسیقی متن سریال تار
َ
ها، توجه همراهان به خود را جلب كرد و ضمن ثبت یخی مختارنامه و دیگر برنامهَعل

فرهنگی پرداختند. سرانجام پس از سه روز حضور در تهران و شرح اقداماتی كه پیش از  تصاویر، به گفتگو با بانیان این حركات زیبنده

 ند.این از آن سخن رفت، همراهان این سفر پربار، به مشهد مقدس بازگشت

اصحاب رسانه و مطبوعات دانشجویی بود تا ضمن حضور مؤثر، تالشی در جهت آموزش،  آنچه در این گزارش كوتاه آمد، وظیفه

های مطبوعات داشته باشند. بازدیدهای مختلف، نشان از انعطاف باال، هدف گذاری مشاركت و كسب تجربیات جدید در حوزه

روزه به تهران، نهایت سعی در رسیدن به 3ای مرتبط با نشریات و رسانه بود كه طی سفری صحیح و آشنا كردن گروه همراه با فضاه

توان به صراحت به آن اشاره كرد، میزان رضایتمندی تمام حاضرین در این سفر از جّو این اهداف صورت گرفت. آنچه را كه می

 پانزدهمین جشنواره دانست كه نمود آن در مراسم اختتامیههای جدید با رویكردهای مختلف دوستانه، تعامالت پویا و ایجاد دوستی

 نشریات دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد جلوه كرد. 

های مرتبط در جهت ها و سازمانتری میان خانه نشریات دانشگاه فردوسی مشهد با دیگر دانشگاهبا امید به اینكه تعامالت پاینده

 دانشجویی بصورت كمّی و كیفی انجام گیرد.هرچه بیشتر نشریات  تبهبود فعالی
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 ، آرشیوی جامع و بی نظیر«دـــــسن»رونمایی از سامانه 

نشریات دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری مرکز فناوری اطالعات  نظیر، خانهدر اقدامی تازه و بی 1394در سال 

نمود که به وسیله آن محتوای کامل « سند»سامانه جامع نشریات دانشجویی با عنوان رونمایی از دانشگاه اقدام به 

 .گیرد می قرار دانشگاهیان دسترس در دانشجویی نشریات آرشیو 

 رونمایی گردید. 94تکمیل و در سال  93کلید خورد و فازهای مختلف و زیربنایی سامانه تا سال  91این سامانه از سال 

رف نمودن مشکالت توزیع و انتشار، و با ایجاد یکپارچگی میان صاحبان محتوای نشریات دانشجویی سامانه سند با برط

در سطح دانشگاه فردوسی مشهد، بستر مناسبی برای سازماندهی و ایجاد امکان دسترسی سریع به منابع اطالعاتی و 

 ورد.آنسخه الکترونیکی نشریات فعال را برای جامعه دانشگاهی فردوسی فراهم می

توانند با تغییر نسخه اند، مینشریاتی که در معرض ورشکستگی هستند و به هر دلیلی با افت خوانندگان روبرو شده

های دیگری در این راه و روش، هم به مسیر اطالع رسانی خود ادامه دهند و هم از چاپی به الکترونیکی و ایجاد جاذبه

دیران مسئول به دلیل کمبود بودجه، مجبورند از کمیت بکاهند؛ با این ایجاد اوضاع بد مالی جلوگیری کنند. زیرا م

 کنند تا کیفیت کار لطمه نبیند.وجود تمامی تالش خود را می

توان عالوه بر مشارکت در پیشبرد ترین مزایای بارگزاری نسخه الکترونیکی نشریات در این سامانه را میطبعاً مهم

ترین مجموعه مخاطبین دانست. های دانشجویی، برخورداری از بزرگاعضای نشریهاهداف خانه نشریات و هسته مرکزی 

افزایی و حتی رقابت سالم میان نشریات را فراهم خواهد آورد که به عالوه اینکه حضور در این مجموعه امکان ایجاد هم

 باشد.ترین دستاورد آن، گسترش تعداد نشریات فعال و تکاپو در جهت تقویت نقاط ضعف میمهم

همچنین استفاده رایگان از سامانه سند، توزیع آسان، کاهش زمان دسترسی به محتوای نشریات، عدم محدودیت مکان، 

وجود آرشیو الکترونیکی، بازخورد عالی، دسترسی نامحدود و کامل به اطالعات موجود، کیفیت باال در اطالع رسانی با 

ن به نشریات مستقل به علت نیاز به پشتوانه مالی کمتر و آگاهی از اخبار و ای، میدان دادهای چندرسانهاتکا به قابلیت

شک، وقتی دست های خانه نشریات دانشگاه فردوسی مشهد، از جمله مزایای استفاده از این سامانه است. بیاطالعیه

گیرند و از مضاعف میبینند انرژی و انگیزه اندرکاران نشریات دانشجویی، ماحصل تالش خود را در سامانه سند می

که تالششان مدنظر مسئوالن دانشجویی و فرهنگی قرار گرفته است و جامعه دانشگاهی محتوای تولید شده از جانب این

 برند.ها را بررسی و مورد مطالعه قرار خواهند داد، لذت میآن

باید از طریق پرتال دانشگاهی  جهت نمایش آرشیو نشریات دارای مجوز از دانشگاه فردوسی مشهد، مدیرمسئول نشریه

ریه نش از شماره هر مطالب و  PDFاقدام به ثبت فایل « درخواست مجوز نشریه»خود، بخش معاونت فرهنگی از منوی 

 منتشر شده نماید.

 .باشد می مشاهده قابل  sanad.um.ac.irگفتنی است سامانه سند با مراجعه به آدرس 
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1394پایان سال نشریات دارای مجوز تا   

 

 ترتیب انتشار زمینه انتشار مدیر مسئول نام نشریه 

 دوهفته نامه فرهنگی عقیدتی.فرهنگی صنفی.سیاسی. مصطفی منصوری راد آئینه  (1

 گاهنامه فرهنگی خبری.اجتماعی.هنری. زهرا دربیگی نامقی آبنوس  (2

 فصلنامه علمی.هنری. عماد پورفتح اله آتلیه آزاد  (3

 احمدرضا محمدنیا آوای سالمت  (4
 

 فصلنامه

 فصلنامه فرهنگی خبری.علمی. ریحانه دل اسایی مروی آوای فطرت  (5

فائزه حسین زاده عیش  آیه  (6

 ابادی

 گاهنامه فرهنگی عقیدتی.اجتماعی.

 گاهنامه هنری. سروش فرش چین ارغنون  (7

 گاهنامه علمی. سجاد خسروی اسکیپ  (8

 گاهنامه عقیدتی.اجتماعی.فرهنگی  زینب غالم پور افق  (9

 گاهنامه علمی. مریم حالج اندیشه پایدار  (10

 On y -اونیو   (11

va 

 ماهنامه علمی. عاطفه اهنگر

 گاهنامه علمی. ارش رازبان 1404ایران  (12

 گاهنامه فرهنگی صنفی.فرهنگی خبری.اجتماعی.سیاسی.اقتصادی. علیرضا هاشم نژاد بازتاب  (13

 دوماهنامه علمی. محمد محتشمی بازنما  (14

 فصلنامه فرهنگی عقیدتی.فرهنگی خبری.اجتماعی.هنری. فرزانه مالزاده ایگدیر بانوی ایرانی  (15

 فصلنامه فرهنگی صنفی.فرهنگی طنز.اجتماعی.هنری. عفت خادمی پوربغداده بنارش  (16

 گاهنامه فرهنگی عقیدتی.اجتماعی.علمی.هنری. مجید نصیری بهار فاطمی  (17

 دوهفته نامه فرهنگی عقیدتی.فرهنگی صنفی.سیاسی. جازارعلی ناصری  بیداری  (18

 فصلنامه علمی. سیدمعین پیشنماز پالس  (19

 فصلنامه علمی. مهران باغبانی ابدال ابادی پرواز  (20

 ماهنامه فرهنگی خبری.علمی. رضا دانای سیج پویش  (21

 فصلنامه علمی. جلیل قصابی گزکوه تاریخ پژوهی  (22

 گاهنامه فرهنگی خبری.اجتماعی.سیاسی. سیدسعید حبیب زاده تدبیر  (23

 دوماهنامه اجتماعی.سیاسی.اقتصادی.هنری. مرتضی دیاری ترنج  (24

 ماهنامه فرهنگی عقیدتی.فرهنگی خبری.اجتماعی.سیاسی. سمیرا رسولی اسبویی تلنگر  (25

 گاهنامه فرهنگی رفاهی.فرهنگی طنز.اجتماعی.سیاسی. بهنام منصورزاده تیک تاک  (26

پورحسینی سیدعلی  ثبات  (27

 گلستانی

 فصلنامه علمی.

 دوماهنامه علمی. زهرا امینی مشهدی جامعه پژوهی  (28

 گاهنامه علمی. حسین عابدی جرس  (29

 هفته نامه فرهنگی خبری.فرهنگی طنز.اجتماعی.سیاسی. علی اسدی چه خبر ؟  (30

 گاهنامه علمی. نیما مجری سازان طوسی حرکت  (31

 گاهنامه صنفی.فرهنگی خبری.اجتماعی.سیاسی.فرهنگی  محمد صادقی حزب خدا  (32
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 ترتیب انتشار زمینه انتشار مدیر مسئول نام نشریه 

 فصلنامه اجتماعی.علمی. علی ممتاز خانواده پایدار  (33

 گاهنامه فرهنگی عقیدتی.فرهنگی خبری.اجتماعی.سیاسی. ایمان محمدیان خط امام  (34

 فصلنامه اجتماعی.علمی.ادبی.ورزشی. سمانه شاهمرادی بندقرایی خط سرخ  (35

 فصلنامه علمی. مهران طرحی داد و بیداد  (36

 فصلنامه فرهنگی عقیدتی. محمد رزاقی دارالحجه  (37

 فصلنامه اجتماعی.علمی. محمدمصطفی محمدی یکتا دامپزشک ایرانی  (38

 روزنامه فرهنگی صنفی.اجتماعی.سیاسی.هنری. مهدی طاهریان دانشگاه  (39

 فصلنامه فرهنگی عقیدتی.فرهنگی خبری. خردمندنگار  دیدگاه  (40

 فصلنامه اجتماعی.سیاسی.اقتصادی.ادبی.ورزشی. فاطمه اخوندی خرانقی راچینه  (41

 فصلنامه علمی. محمد حاجی پورمحمد اباد ردپا  (42

 فصلنامه علمی. رضا شم ابادی روزنه  (43

 گاهنامه علمی. علی اصغر خلیل خلیلی رویان  (44

 گاهنامه فرهنگی صنفی.اجتماعی.سیاسی. مقدم نازنین سعادت ریشه ها  (45

محمدحسین گل  زمزمه  (46

 پرورطوسی

فرهنگی عقیدتی.فرهنگی 

 صنفی.اجتماعی.سیاسی.اقتصادی.

 گاهنامه

 فصلنامه علمی. الهه حنطه زمین شناسی  (47

 فصلنامه علمی. جلیل احمدی سبز اندیشان  (48

 ماهنامه علمی. فاطمه کیخا سبزینه  (49

 دوهفته نامه فرهنگی عقیدتی.فرهنگی صنفی.فرهنگی طنز.سیاسی. سجادیسیدابراهیم  سالم  (50

 فصلنامه علمی. علیرضا خسروزاده سیاست نامه  (51

 دوهفته نامه فرهنگی خبری.اجتماعی.علمی. ابوالفضل رجبی سیمرغ  (52

 گاهنامه فرهنگی خبری.اجتماعی.سیاسی.اقتصادی. رضا امیرزاده طبسی سیمیا  (53

 فصلنامه فرهنگی خبری.اجتماعی.هنری. پورسعیده ثنایی  شب آهنگ  (54

 گاهنامه فرهنگی عقیدتی.فرهنگی صنفی.سیاسی.علمی. خشایار حقیقی پور شکافت  (55

 دوماهنامه اجتماعی.سیاسی.علمی. احمد محمدی نژاد پاشاکی شمیم رضوان  (56

 فصلنامه فرهنگی عقیدتی.فرهنگی صنفی.فرهنگی طنز. علی اصغر علیرضایی نقندر شهاب ثاقب  (57

 گاهنامه فرهنگی عقیدتی. سارا اسدیان صاحب  (58

 دوهفته نامه فرهنگی خبری.سیاسی.علمی.اقتصادی. زهرا نظافت یزدی صبح  (59

 دوهفته نامه فرهنگی خبری.فرهنگی طنز.اجتماعی.سیاسی. طیبه نورسته طنزیم  (60

 فصلنامه علمی. علی امیری هرمزکی عرصه  (61

عقیدتی.فرهنگی صنفی.فرهنگی فرهنگی  احسان نیلوفری فقه پویا  (62

 خبری.اجتماعی.سیاسی.علمی.اقتصادی.هنری.ادبی.ورزشی.

 فصلنامه

 فصلنامه فرهنگی عقیدتی.اجتماعی.هنری. سمیرا پورمحمد قاف  (63

 گاهنامه سیاسی. محمدسعید ابراهیمی قلم  (64

 گاهنامه فرهنگی عقیدتی.سیاسی. سعید علمی سنگ دیوار قیام  (65

 فصلنامه علمی. محمدمهدی اراسته کارا  (66

 فصلنامه فرهنگی خبری. مریم طلوع شیخ زاده یزدی کانونیا  (67

 گاهنامه علمی. رضا رضائی نژادجوزمی کمستریوم  (68

 گاهنامه علمی. بهنام محمدی کهربا  (69
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 ترتیب انتشار زمینه انتشار مدیر مسئول نام نشریه 

 دوهفته نامه سیاسی. محسن اصغری گفتمان  (70

 گاهنامه علمی. رمضانیزینب  گلستان  (71

 گاهنامه فرهنگی عقیدتی.علمی. حمیده اشرفی گنجینه ثقلین  (72

 گاهنامه فرهنگی صنفی.فرهنگی خبری.اجتماعی.علمی. مهدی حافظی گیومه  (73

 گاهنامه فرهنگی صنفی.فرهنگی خبری.اجتماعی.سیاسی. حمید باقری مبارز  (74

 فصلنامه علمی. حسین نصیری مدیران فردا  (75

 گاهنامه فرهنگی عقیدتی.اجتماعی.هنری. محمد واثق مشق شب  (76

 گاهنامه فرهنگی عقیدتی.اجتماعی.سیاسی. محمدحسین پرویزی مکث  (77

 گاهنامه فرهنگی خبری.اجتماعی.علمی.هنری. ارش خیامدار مهر هفتم  (78

 گاهنامه فرهنگی عقیدتی.فرهنگی طنز.سیاسی.علمی. محمدصادق اکبری نوقابی میدان علوم  (79

 گاهنامه علمی. معین شمسایی چوشلی میزان  (80

 فصلنامه علمی. نازنین علیخانی نامه تاریخ  (81

 دوهفته نامه فرهنگی عقیدتی.اجتماعی.سیاسی. فاطمه غالمی نسیم  (82

 فصلنامه فرهنگی خبری.هنری. سهیل گازران نشانی  (83

 فصلنامه علمی. ملیحه اخباری نگرش جغرافیایی  (84

 دوماهنامه فرهنگی صنفی.فرهنگی خبری.هنری. احمد قربانی پور نیم نگاه  (85

 -واسخود    (86
восход 

 فصلنامه علمی. مینا نظام پور

 گاهنامه فرهنگی خبری.علمی. صادق طاهری وجین  (87

 دوهفته نامه فرهنگی عقیدتی.اجتماعی.سیاسی. مهدیه یاوری فارمد وقایع اتفاقیه  (88

 فصلنامه طنز.اجتماعی.هنری.فرهنگی خبری.فرهنگی  فرهاد عالیی وندا  (89

 فصلنامه علمی. اتوسا توکلی Seven -هفت   (90

 دوماهنامه علمی. سیدسروش سعادت جو هفت کشور  (91

 ماهنامه اجتماعی.سیاسی.علمی.اقتصادی. علی شیرازی هم پرسه  (92

 گاهنامه فرهنگی خبری.اجتماعی.علمی. صداقت محسنی هم وطن  (93

 گاهنامه خبری.فرهنگی طنز.سیاسی.اقتصادی.فرهنگی  محمدامین خلیل زاده همت  (94

 گاهنامه فرهنگی صنفی.اجتماعی.سیاسی.اقتصادی. فریده متدین یار دبستانی  (95
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 1394در سال   نشریات منتشره

 نوع تاریخ انتشار شماره نام نشریه 
تعداد 

 صفحات
 تیراژ قطع

 A4 300 64 تکثیری 1394/12/24 3 آتلیه آزاد  (1

 1000 25*35 8 چاپی 1394/12/19 1 میدان علوم  (2

 A4 500 32 چاپی 1394/12/18 2 پویش  (3

 50 وزیری 52 چاپی 1394/12/18 1 اسکیپ  (4

 500 وزیری 50 چاپی 1394/12/18 2 جامعه پژوهی  (5

 2000 روزنامه ای 10 چاپی 1394/12/18 17 وقایع اتفاقیه  (6

 A4 100 8 تکثیری 1394/12/17 1 تیک تاک  (7

 1200 25*35 6 چاپی 1394/12/17 29 مکث  (8

 A4 150 28 تکثیری On y va 2 1394/12/16 -اونیو   (9

 A4 400 4 تکثیری 1394/12/16 6 سبز اندیشان  (10

 1500 25*35 8 چاپی 1394/12/16 9 طنزیم  (11

 500 25*35 8 چاپی 1394/12/16 8 اندیشه پایدار  (12

 1000 25*35 8 چاپی 1394/12/16 70 آئینه  (13

 A4 1000 32 چاپی 1394/12/9 1 گیومه  (14

 1000 25*35 2 چاپی 1394/12/5 69 آئینه  (15

 500 20*20 42 چاپی 1394/12/4 1 پالس  (16

 1000 25*35 2 چاپی 1394/12/4 68 آئینه  (17

 1000 25*35 2 چاپی 1394/12/3 67 آئینه  (18

 1000 25*35 4 چاپی 1394/12/3 2 قلم  (19

 2000 روزنامه ای 8 چاپی 1394/12/3 16 وقایع اتفاقیه  (20
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 نوع تاریخ انتشار شماره نام نشریه 
تعداد 

 صفحات
 تیراژ قطع

 1000 25*35 6 چاپی 1394/11/27 4 صاحب  (21

 500 وزیری 64 چاپی 1394/11/27 13 ثبات  (22

 A4 150 28 تکثیری 1394/11/26 7 رویان  (23

 A4 110 12 تکثیری 1394/11/26 1 وجین  (24

 A4 110 2 تکثیری 1394/11/25 0 1404ایران  (25

 1100 25*35 6 چاپی 1394/11/25 28 مکث  (26

 A4 110 4 تکثیری 1394/11/25 1 بنارش  (27

 A3 110 2 تکثیری 1394/11/25 1 تدبیر  (28

 A4 110 8 تکثیری 1394/11/25 1 مبارز  (29

 A3 110 2 تکثیری 1394/11/25 1 شهاب ثاقب  (30

 A4 10 2 تکثیری 1394/11/25 1 نامه تاریخ  (31

 A3 110 2 تکثیری 1394/11/25 0 مشق شب  (32

 A3 110 2 تکثیری 1394/11/25 1 آیه  (33

 1000 25*35 6 چاپی 1394/11/24 66 آئینه  (34

 1000 وزیری 16 چاپی 1394/11/24 2 شمیم رضوان  (35

 A4 2000 32 چاپی 1394/11/24 16 گنجینه ثقلین  (36

 1000 25*35 4 چاپی 1394/11/19 1 قلم  (37

 1000 روزنامه ای 2 چاپی 1394/11/19 0 میدان علوم  (38

 1500 25*35 12 چاپی 1394/11/18 8 طنزیم  (39

 2000 25*35 16 چاپی 1394/11/18 6 سیمیا  (40

 2500 روزنامه ای 8 چاپی 1394/11/17 15 وقایع اتفاقیه  (41

 200 وزیری 336 چاپی 1394/11/11 63 تاریخ پژوهی  (42
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 نوع تاریخ انتشار شماره نام نشریه 
تعداد 

 صفحات
 تیراژ قطع

 A4 150 28 تکثیری 1394/10/27 6 رویان  (43

 500 وزیری 28 چاپی 1394/10/21 12 سیاست نامه  (44

 1000 25*35 4 چاپی 1394/10/14 5 زمزمه  (45

 1000 30*45 4 چاپی 1394/10/7 8 بازتاب  (46

 A4 500 64 چاپی 1394/10/6 28 مدیران فردا  (47

 A4 200 24 تکثیری 1394/10/5 5 آوای سالمت  (48

 A4 700 16 چاپی 1394/10/5 7 ارغنون  (49

 A4 110 24 تکثیری 1394/10/2 5 سبز اندیشان  (50

 1000 25*35 12 چاپی 1394/10/1 7 طنزیم  (51

 A4 400 20 چاپی 1394/10/1 2 دامپزشک ایرانی  (52

 2500 روزنامه ای 8 چاپی 1394/10/1 14 وقایع اتفاقیه  (53

 1000 25*35 8 چاپی 1394/10/1 65 آئینه  (54

 A4 200 8 تکثیری 1394/9/30 4 گلستان  (55

 A4 1 36 تکثیری 1394/9/25 2 دیگری  (56

 A3 110 20 تکثیری On y va 1 1394/9/24 -اونیو   (57

 1200 25*35 4 چاپی 1394/9/23 27 مکث  (58

 1500 35*50 4 چاپی 1394/9/22 4 زمزمه  (59

 1000 روزنامه ای 4 چاپی 1394/9/17 2 همت  (60

 1000 30*45 4 چاپی 1394/9/16 7 بازتاب  (61

 A4 150 28 تکثیری 1394/9/15 5 رویان  (62

 1000 وزیری 20 چاپی 1394/9/15 1 شمیم رضوان  (63

 2500 روزنامه ای 10 چاپی 1394/9/14 13 وقایع اتفاقیه  (64
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 نوع تاریخ انتشار شماره نام نشریه 
تعداد 

 صفحات
 تیراژ قطع

 A4 200 12 چاپی 1394/9/9 4 سیمرغ  (65

 1000 25*35 8 چاپی 1394/9/9 6 طنزیم  (66

 2100 25*35 20 چاپی 1394/9/7 5 سیمیا  (67

 1000 25*35 8 چاپی 1394/9/4 64 آئینه  (68

 1000 25*35 12 چاپی 1394/9/4 68 گفتمان  (69

 1200 25*35 6 چاپی 1394/9/1 26 مکث  (70

 A4 210 28 تکثیری 1394/8/30 4 آوای سالمت  (71

 1000 روزنامه ای 4 چاپی 1394/8/27 1 همت  (72

 1000 25*35 8 چاپی 1394/8/25 63 آئینه  (73

 A4 735 12 چاپی 1394/8/25 1 نگرش جغرافیایی  (74

 A3 10 10 تکثیری 1394/8/24 1 پویش  (75

 A4 350 20 تکثیری 1394/8/24 4 رویان  (76

 2500 25*35 12 چاپی 1394/8/24 4 سیمیا  (77

 1100 25*35 8 چاپی 1394/8/24 0 سالم  (78

79)  
 -واسخود پری ودا 

восход 
перевода 

 A4 1 14 چاپی 1394/8/24 1

 1000 25*35 8 چاپی 1394/8/24 5 طنزیم  (80

 1000 60*45 4 چاپی 1394/8/24 42 بیداری  (81

 2000 روزنامه ای 8 چاپی 1394/8/23 12 وقایع اتفاقیه  (82

 A4 110 12 چاپی 1394/8/19 24 کارا  (83

 A4 110 20 تکثیری 1394/8/18 2 فقه پویا  (84



28 

 

 نوع تاریخ انتشار شماره نشریهنام  
تعداد 

 صفحات
 تیراژ قطع

 A4 2500 32 چاپی 1394/8/16 15 گنجینه ثقلین  (85

 700 رحلی 16 چاپی 1394/8/16 6 ارغنون  (86

 2000 روزنامه ای 6 چاپی 1394/8/13 11 وقایع اتفاقیه  (87

 1200 25*35 6 چاپی 1394/8/13 25 مکث  (88

 1000 25*35 8 چاپی 1394/8/12 67 گفتمان  (89

 A3 110 4 تکثیری 1394/8/11 4 قیام  (90

 300 35*50 2 چاپی 1394/8/10 3 زمزمه  (91

 1200 25*35 12 چاپی 1394/8/9 3 سیمیا  (92

 2000 روزنامه ای 6 چاپی 1394/8/5 10 وقایع اتفاقیه  (93

 1000 25*35 8 چاپی 1394/7/29 41 بیداری  (94

 A4 210 40 چاپی 1394/7/29 3 آوای سالمت  (95

 1200 25*35 8 چاپی 1394/7/25 2 سیمیا  (96

 A4 1000 16 چاپی 1394/7/25 1 وندا  (97

 A4 250 20 تکثیری 1394/7/25 3 رویان  (98

 800 25*35 8 چاپی 1394/7/22 66 گفتمان  (99

 1000 25*35 8 چاپی 1394/7/18 62 آئینه  (100

 A4 210 12 چاپی 1394/7/18 4 طنزیم  (101

 200 کتابی 400 چاپی 1394/7/12 62 تاریخ پژوهی  (102

 1200 25*35 12 چاپی 1394/7/11 1 سیمیا  (103

 A3 110 12 تکثیری 1394/7/1 23 کارا  (104

 2000 روزنامه ای 4 چاپی 1394/6/31 9 وقایع اتفاقیه  (105

 500 25*35 6 چاپی 1394/6/30 24 مکث  (106



29 

 

 نوع تاریخ انتشار شماره نام نشریه 
تعداد 

 صفحات
 تیراژ قطع

 A4 210 12 تکثیری 1394/6/29 3 طنزیم  (107

 1000 25*35 12 چاپی 1394/6/23 61 آئینه  (108

 A4 110 40 تکثیری 1394/6/10 1 دامپزشک ایرانی  (109

 A4 25 52 تکثیری 1394/5/11 2 آتلیه آزاد  (110

 500 کتابی 294 چاپی 1394/4/23 61 تاریخ پژوهی  (111

 A4 250 48 چاپی 1394/4/3 27 مدیران فردا  (112

 A4 110 4 تکثیری 1394/4/1 2 یار دبستانی  (113

 A3 210 36 تکثیری 1394/3/30 2 آوای سالمت  (114

 A3 510 8 تکثیری 1394/3/27 3 گلستان  (115

 A4 110 16 تکثیری 1394/3/24 2 رویان  (116

 A5 2 24 تکثیری 1394/3/19 1 دیگری  (117

 A3 1 1 چاپی 1394/3/16 1 رویان  (118

 A4 1000 30 چاپی 1394/3/16 1 خانه ما  (119

 A3 110 4 چاپی 1394/3/12 3 قیام  (120

 A4 110 12 تکثیری 1394/3/12 1 ملل نامه  (121

 A3 110 6 تکثیری 1394/3/11 2 طنزیم  (122

 500 وزیری 240 چاپی 1394/3/10 60 تاریخ پژوهی  (123

 2000 روزنامه ای 8 چاپی 1394/3/5 8 وقایع االتفاقیه  (124

 800 رحلی 16 چاپی 1394/3/4 5 ارغنون  (125

 A3 110 4 تکثیری 1394/3/2 1 یار دبستانی  (126

 400 وزیری 67 چاپی 1394/2/30 12 ثبات  (127

 1000 25*35 12 چاپی 1394/2/30 60 آئینه  (128



30 

 

 نوع تاریخ انتشار شماره نام نشریه 
تعداد 

 صفحات
 تیراژ قطع

 A3 1000 20 چاپی 1394/2/30 3 صاحب  (129

 1000 25*35 4 چاپی 1394/2/29 27 رویش  (130

 A4 110 44 تکثیری 1394/2/28 1 آوای سالمت  (131

 A4 110 4 تکثیری 1394/2/27 1 ارمغان  (132

 A4 200 4 تکثیری 1394/2/23 1 طنزیم  (133

 150 وزیری 60 چاپی 1394/2/22 1 جامعه پژوهی  (134

 1500 35*50 4 چاپی 1394/2/22 6 بازتاب  (135

 1000 25*35 8 چاپی 1394/2/21 23 مکث  (136

 2000 روزنامه ای 4 چاپی 1394/2/19 7 وقایع االتفاقیه  (137

 1500 25*35 4 چاپی 1394/2/16 26 رویش  (138

 A4 110 16 تکثیری 1394/2/14 1 رویان  (139

 A3 110 4 تکثیری 1394/2/8 2 قیام  (140

 2000 روزنامه ای 8 چاپی 1394/2/2 6 وقایع االتفاقیه  (141

 A4 110 12 تکثیری 1394/1/30 22 کارا  (142

 1000 70*50 2 چاپی 1394/1/25 65 گفتمان  (143

 A4 110 12 تکثیری 1394/1/24 3 سیمرغ  (144

 1000 25*35 4 چاپی 1394/1/23 25 رویش  (145

 A4 100 8 تکثیری 1394/1/17 1 قیام  (146

 


