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 خانه نشریات دانشگاه:

نمودن انتشار و حمایت از نشریات ای جهت قانونمند 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

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 جشنوارههای مختلفی از جمله برگزاری دورهبرنامه

 دانشجویی را در دستور کار خود قرار داد.

 

 

 : 1395در سال  خانه نشریات فعالیت هایمهمترین 

  دانشگاه دانشجویی هایتشکل دستاوردهای حضور غرفه نشریات در نمایشگاه (1

 دانشجویی  نشریات اندرکاران دست ویژه تخصصی آموزش ساعت کارگاه هاینفر 7680 برگزاری (2

 دوره کارگاه آموزشی نشریات جهت اخذ مجوز نشریه 3 برگزاری (3

 )( فصلنامه تخصصی نشریات دانشجویی با عنوان گیومهاز  )شماره دو و سه( شماره 2 چاپ (4

 برگزاری شانزدهمین دوره جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه (5

 نشریات دانشجویی با رئیس دانشگاهنشست صمیمانه برگزاری  (6

 "فصل تازه"انتشار ویژه نامه ورودی های جدید با عنوان  (7

 برگزاری مسابقات ماهانه نقد نشریات دانشجویی (8

 جشنواره نشریات دانشجویی کشور نهمین برگزیده ازغرفه کسب عنوان   (9

 اختصاصی به نشریات در سامانه سندامکان تخصیص آدرس ایجاد   (10

 نشریات دانشجویی با رییس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی نشست همفکری (11

 جشنواره نشریات دانشجویی کشور  دهمیندر  شرکت و ثبت نام نشریات  (12

 شانزدهمین انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهیبرگزاری   (13

 جهت نگهداری آرشیو مکتوب نشریات مرکز آثار، مفاخر و اسناد دانشگاهانعقاد تفاهم نامه همکاری با   (14

 دارالحجهتوسط نشریه رتبه دوم جشنواره نشریات مکتوب رضوی کسب رتبه دوم   (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»این دستورالعمل به اختصار که در  «نشریات دانشگاهی

 شود.تشکیل می« دانشگاه

 جلسه برگزار نمود 19، 1395در سال کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد 

 

 :اعضای کمیته ناظر بر نشریات

 (رئیس کمیته) دکترعلی یوسفی 

 گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبّیات و علوم انسانى دکتر على شریعتىعضو هیات علمی 

  (دبیر کمیتهاحمدرضا اصغرپور )دکتر 

 علوم اجتماعیعضو هیات علمی گروه 

 (عضو حقوقدان کمیته) دکتر اعظم انصاري 

 عضو هیات علمی گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصادی

  (نماینده نهاد رهبری در کمیته) حائريدکتر محمدحسن حجت االسالم و المسلمین 

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

 (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 عبادي 

 عضو هیات علمی گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی

 (عضو هیات علمی کمیته) دکتر محمد قربانی 

 عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی

 ( عضو دانشجویی کمیتهمهدیه یاوري) 

 ( عضو دانشجویی کمیتهسیدعلی پورحسینی گلستانی) 

 (دانشجویی کمیتهعلی البدل عضو ین خلیل زاده )محمدام 
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 1395مصوبات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه فردوسی مشهد در سال  اهم

 

مصوب گشت از این پس درخواست های تغییرمجوز با بررسی و تشخیص دبیر کمیته و انتساب تاریخ تایید به یکی از جلسات  (1
 (21/1/95) کمیته انجام گردد.

 
بررسی گردید و مقرر شد شمال شرق کشور  نشریات به سازمان اسناد و کتابخانه ملینسخ ارسال نامه درخواست در خواست  (2

سخ نامه اعالم گردد:  شگاهی خارج از محیط در پا شریات دان سخ مکتوب ن صوص توزیع ن با توجه به محدودیت قانونی در خ
بر فعالیت نشریات دانشگاهی(، امکان ارسال نسخه های مکتوب نشریات دانشگاه ها )طبق ماده یك دستورالعمل ضوابط ناظر 
د نسگگخه الکترونیکی نشگگریات را از سگگامانه سگگند )سگگامانه نشگگریات ندانشگگگاهی وجود ندارد. ولی در رگگورت تمایل می توان

 (19/4/95) نمایند.دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد( دریافت 

 
در خصگگوص پنم مورد اتهامات ابال ی طبق نامه  ، آقای محمدسگگعید ابراهیمی،«قلم»دفاعیات مکتوب مدیرمسگگلول نشگگریه  (3

سه طرح و ، 14/4/1395مورخ  1186شماره  سلول را  ناظر پس از بحث و بررسی، کمیته ؛بررسی گردیددر جل دفاعیات مدیرم
دسگگتورالعمل اجرایی  36طبق ماده   تهمت، توهین و افترا در موارد اتهامی،قانع کننده نداسگگت و با توجه به محرز بودن تخل ِ

شگاهی ضوابط ناظر بر فعالیت شریات دان ساس بند  و ن ستورالعمل، حکم به  40ماده  6بر ا سلول »د محرومیت موقت مدیرم
 (28/4/95) نمود.رادر را « نشریه از تصدی این سمت تا یك سال

 

ه یاوری فارمد، در خصوص یك مورد اتهام ابال ی ، خانم مهدی«وقایع اتفاقیه»دفاعیات شفاهی و مکتوب مدیرمسلول نشریه  (4

آن »در مطلب  دسگگتورالعمل( 36توهین به مسگگلولین نمام )طبق ماده »، با عنوان 30/4/1395مورخ  1333طبق نامه شگگماره 
در جلسه طرح گردید؛ کمیته « نشریه، پاراگراف آخر ستون اول 20 در رفحه سوم شماره« سبو بشکست و آن پیمانه ریخت

ر پس از بحث و بررسی، دفاعیات شفاهی و مکتوب مدیرمسلول را قانع کننده دانسته و اتهام وارده را محرز ندانست؛ لیکن ناظ
ستون اول صوص عبارات بکار رفته در پاراگراف آخر  ضیحی در خ شریه مذکور تو شد ن  به جهت تنویر افکار خوانندگان مقرر 

 (16/5/95) .ایدمطلب مورد نمر، در شماره بعدی نشریه چاپ نم

 
، آقای محمدامین خلیل زاده، در خصوص یك مورد اتهام ابال ی طبق «همت»دفاعیات شفاهی و مکتوب مدیرمسلول نشریه  (5

دستورالعمل( در تمام مطلب با  36تحقیر آقای هاشمی رفسنجانی )طبق ماده »با عنوان  ،30/4/1395مورخ  1330نامه شماره 
شاده ته و سر نامه»عنوان  را در پاراگراف آخر« خاطره آقای اکبر حاج به گ صو شریه، خ سوم ن شماره  سوم  رفحه  در « در 
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سته و اتهام  سلول را قانع کننده دان شفاهی و مکتوب مدیرم سی، دفاعیات  سه طرح گردید؛ کمیته ناظر پس از بحث و برر جل
کور توضگگیحی در خصگگوص پاراگراف آخر وارده را محرز ندانسگگت؛ لیکن به جهت تنویر افکار خوانندگان مقرر شگگد نشگگریه مذ

 (16/5/95. )مطلب مورد نمر، در شماره بعدی نشریه چاپ نماید

 

شد تخل  مذکور ابالغ  (6 شی و تحصیالت تکمیلی مقرر  سته به معاونت آموز شهاب واب شریه  شار بدون مجوز ن در خصوص انت
ستورالعمل د 1گردد، همچنین طی نامه ای به کلیه واحدهای اداری ماده  شریات د سب مجوز از کمیته ناظر بر ن صوص ک ر خ

 (8/8/95) برای انتشار نشریات در دانشگاه ابالغ شود.

 
سنامه  (7 شنا ستی در  شد و بای شریات دانشجویی مجاز نمی با شگاه، در ن ستفاده از آرم دان سه مصوب گردید ا همچنین در این جل

را درج نمایند. « یات دانشگگگاهی دانشگگگاه فردوسگگی مشگگهددارای مجوز به شگگماره ... از کمیته ناظر بر نشگگر»نشگگریه عنوان 
(8/8/95) 

 

در خصوص تفهیم اتهامات وارده شکایت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی خراسان  26/5/95مورخ 1557پیرو نامه شماره  (8
اتهامات به سازمان  رضوی به نشریه بیداری و با عنایت به پاسخ مدیرمسلول نشریه بیداری و تفسیر دوگانه از مطلب مذکور،

دانشجویان جهاد دانشگاهی وارد دانسته نشد لیکن با توجه به اینکه این مطلب منشاء سوء تفاهم در خصوص سایر تشکل ها 
ضمن توهین و افترا  شود در بکاربردن عبارات مت ضمن ابالغ اخطار کتبی، تذکر داده  شریه مذکور  شد به ن شد مقرر  نیز می با

 (4/10/95) .ماینددقت الزم را مبذول ن

 
مورخ  3192، در خصگگوص اتهام ابال ی مجدد طبق نامه شگگماره «قلم»دفاعیات مکتوب مجدد مدیرمسگگلول سگگابق نشگگریه  (9

در جلسه طرح گردید؛ کمیته ناظر بر نشریات پس از بحث و بررسی، دفاعیات مکتوب مدیرمسلول را قانع کننده  20/10/1395
دسگگتورالعمل اجرایی ضگگوابط ناظر بر  36ل ِ تهمت و توهین در مورد اتهامی، طبق ماده ندانسگگت و با توجه به محرز بودن تخ

ساس بند  شگاهی، بر ا شریات دان ستورالعمل، حکم به  40ماده  7فعالیت ن شریه به مدت دو ماه»د رادر « توقی  موقت ن را 

 (25/10/95) .نمود

 
، در جلسه  14/12/95مورخ   3935بال ی طبق نامه شماره، در خصوص اتهام ا«بازتاب»دفاعیات مکتوب مدیرمسلول نشریه  (10

ست و با توجه به  سلول را قانع کننده ندان سی، دفاعیات مکتوب مدیرم شریات پس از بحث و برر طرح گردید؛ کمیته ناظر بر ن
عالیت نشریات دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ف 36در مورد اتهامی، طبق ماده « اظهارات خالف واقع»محرز بودن تخل ِ 

 .را رگگادر نمود« محرومیت موقت نشگگریه به مدت دو ماه»دسگگتورالعمل، حکم به  40ماده  5دانشگگگاهی، بر اسگگاس بند 
(23/12/95) 

 

ضو علی  (11 شجویی کمیته، مقرر گردید از این پس ع ضو دان ستانی ع سینی گل سیدعلی پور ح باتوجه به  یبت های مکرر آقای 
 (4/10/95کمیته حضور یابد. )البدل دانشجویی نیز در جلسات 
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 1395آمار حوزه نشریات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 

 نشریات: مجوز 

  1395 

 نشریه 96  نشریات دارای مجوز

 جلسه 19  تعداد جلسات کمیته ناظر بر نشریات

 نشریه 37 جدید )تایید کمیته(

 نشریه  51 تغییر وضعیت

 نشریه  4 بکارعدم شروع 

 تعداد نشریات لغو مجوز شده

 (25و  24ماده -)بدلیل عدم فعالیت
 نشریه 38

 1 توقیف موقت

 2 محرومیت موقت مدیرمسئول

 

 نشریات انتشار:  

 1395 

 شماره 180 تعداد شماره های منتشره نشریات

 نسخه 131542 شمارگان نشریات

 نشریه 72 تعداد نشریات منتشره

 

 :کارگاه های آموزشی 

  1395 

 نفر( 88 ساعت، 30) نفرساعت 2840 کارگاه های مجوز نشریات

 نفر( 128ساعت،  60) نفرساعت 7680 کارگاه های تخصصی
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 نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد 1395 تا 1392مقایسه آماری سال 

 :مجوز نشریات 

  1392 1393 1394 1395 

 نشریه 96 نشریه 101 نشریه 62 نشریه 65  مجوزنشریات دارای 

تعداد جلسات کمیته ناظر بر 

 نشریات
 

 جلسه 9
 جلسه 19 جلسه 14 جلسه 11

 نشریه 37 نشریه 84 نشریه 37 نشریه 9 جدید 

 نشریه  51 نشریه 39 نشریه 19 نشریه 14 تغییر وضعیت

 نشریه  4 نشریه 25 -- -- عدم شروع بکار

 تعداد نشریات لغو مجوز شده

 (25و  24ماده -)بدلیل عدم فعالیت
 نشریه 38 نشریه 20 نشریه 10 --

 0 0 0  1 توقیف دائم

 1 0  1  1 توقیف موقت

 2 0  1  1 محرومیت موقت مدیرمسئول
 

 :انتشار نشریات 

 

 :افتخارات نشریات 

 .جشنواره منطقه ای یا کشوری برگزار نشد 1395در سال  -
 

 :کارگاه های آموزشی 

 1392 1393 1394 1395 

 نسخه 131540 نسخه 110000 نسخه 105000 نسخه 70000 شمارگان نشریات منتشره

 شماره 180 شماره 146 شماره 114 شماره 80 تعداد شماره منتشره نشریات

 1392 1393 1394 1395 

 رتبه 1 رتبه 20 -- رتبه 5 جشنواره کشوری

 -- -- رتبه 16 -- جشنواره منطقه ای

 1392 1393 1394 1395 

 کارگاه های مجوز نشریات
 نفرساعت 630

 نفر( 35ساعت،  18)

 نفرساعت 2112

 نفر(66ساعت،  32)

 نفرساعت 3232

 نفر( 101ساعت،  32)

 نفرساعت 2840

 نفر( 88 ساعت، 30)

 -- کارگاه های تخصصی
 نفرساعت 384

 نفر( 16ساعت،  24)

 نفرساعت 7020

 نفر( 130ساعت،  54)

 نفرساعت 7680

 نفر( 128ساعت،  60)
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 گذشت ... 95در سال  آنچه
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  جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد شانزدهمیناختتامیه 

 

مندان نشریات دانشجویی جهت سازی در فعاالن و عالقهشانزدهمین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با هدف ظرفیت

 ای دانشگاه فردوسی مشهد معرفی شد.های مؤثر در این نشریات به دانشجویان و جامعه رسانهنگاری تخصصی برگزار و چهرهارتقای روزنامه

برای نام نویسی و تكمیل فرم ثبت نام و ارائه دو نسخه از دو شماره  95خردادماه  31ریات جهت شركت در این جشنواره، تا مدیران مسئول نش

بایست به همراه انتشار نسخه ی الكترونیكی آرشیو نشریه خود را در سامانه سند ثبت میآخر نشــــریه خود فرصت داشتند. همچنین می 

توان به در نظرگرفتن امتیازات مثبت ها میهایی از آئین نامه انجام شده بود كه از جمله آنجشنواره تغییراتی در بخشنمودند. در این دوره از 

 ها اشاره كرد.جهت ثبت مطالب نشریات در سامانه سند و درج تبلیغات در آن

گزیده با حضور دكتر محمد كافی رئیس دانشگاه مراسم اختتامیه شانزدهمین جشنواره نشریات دانشجویي دانشگاه و تقدیر از نشریات بر 

فردوسی مشهد ، دكتر یوسفی معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه ، دكتر اصغر پور مدیر، فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه و دكتر ابراهیمی 

شكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه در آمفی تئاتر دان 95آذر   2مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در روز سه شنبه 

 فردوسی مشهد برگزار شد .

دكتر یوسفی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن خیر مقدم به میهمانان و دانشجویان و تشكر از برگزاركنندگان این جشنواره اظهار 

برای دانشجویانی كه مایلند در این حوزه فعالیت كنند داشت: دانشگاه فردوسی مشهد با برگزاری این جشنواره ها تالش می كند فرصت هایی 

 گونه نشریات افكار خود را گسترش دهند.ها با انتشار اینفراهم نماید تا آن

وی افزود: سعی شده نسبت به تخلفات در این عرصه، ابتدا به صورت شفاهی تذكر داده شود لذا محدودیتی ایجاد نشده و همواره كمترین 

 است.لفات احتمالی از سوی كمیته نظارت بر نشریات داشجویی دانشگاه فردوسی اعمال شدهمجازات برای تخ

در  دكتر یوسفی در ادامه سخنان خود به سامانه سند و كارایی این سامانه اشاره نمود كه دانشجویان می توانند نشریات خود را در این سامانه

 معرض دید همگان قرار دهند.

نگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد نیز ضمن خیر مقدم اظهار داشت فضای دانشگاه با برگزاری دكتر اصغرپور مدیر فره

ورزی دانست و افزود افكار دانشجویان از جمله چنین جشنواره هایی امیدبخش بوده و هدف از این برنامه ها را ارج گذاری به قلم و اندیشه

كه دركشورمان تولید می شود. وی ادامه داد وجود نشریات دانشجویی برای زنده نگهداشتن فضای دانشگاه اند ارزشمندترین عناصر فرهنگی

 نشریه دانشجویی در دانشگاه فعال می باشند. 94اكنون ضروری است و هم

آزاداندیشی، بخش نشریات  سپس با حضور دكتر كافی، دكتر یوسفی و دكتر اصغر پور از نشریات برتر در چهار بخش مجموعه آثار برتر، بخش

 برتر و بخش پر مخاطب ترین نشریه تقدیر گردید.

نشریه  40در مراسم شانزدهمین جشنواره دبیر اجرایی جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی نیز گفت: در این رقابت دانشجویی 

نشریه در حوزه علمی به رقابت پرداختند و بخش  19نشریه در بخش فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و  21شركت داشتند كه از این میان 

 ترین نشریه دانشجویی نیز با رای دانشجویان مشخص گردید.پرمخاطب
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 19نشریه در قسمت نشریات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شركت كرده و سهم نشریات علمی نیز  21الزم به ذكر است در جشنواره امسال 

نشریه متعلق به  4نشریه متعلق به كانون های فرهنگی و هنری،  6ریه متعلق به نشریات انجمن علمی، نش 18نشریه،  40نشریه بود. از میان 

نشریه مستقل و در نهایت انجمن اسالمی دانشجویان و سازمان  8نشریه متعلق به جامعه اسالمی دانشجویان،  2بسیج دانشجویی، 

 دانشجویان جهاد دانشگاهی هر كدام یک نشریه بود .
 

ارغنون رتبه  ، مقام اول مشترک،نشریات گنجینه ثقلین و وقایع اتفاقیه ،خش نشریات برتر فرهنگی و اجتماعیبدر 

 .مورد تقدیر قرار گرفتند دوم، شب آهنگ بعنوان رتبه سوم

مورد  سیاست نامه رتبه دوم، روزنه بعنوان رتبه سوم، مقام اول مشترک، نشریات رویان ،بخش نشریات برتر علمیدر 

 .تقدیر قرار گرفتند

بعنوان برترین نشریه و از نشریات گفتمان،سیمرغ ،مکث و نشریه سالم، ، محتواي نشریات فرهنگی اجتماعیدر بخش 

 .گنجینه ثقلین قدردانی شد

 رتبه برتر مشترک و نشریه آتلیه آزاد شایسته تقدیر نشریه رویان و دامپزشک ایرانی،دو محتواي نشریات علمیدر بخش 

 .شد

 .شد تقدیر شایسته  روزنه  رتبه برتر و نشریه  نشریه رویان  روزنامه نگاريدر بخش 

 .شد تقدیر شایسته  اهنگ شب  نشریه  رتبه برتر و  ارغنون  نشریه  صفحه آرایی  در بخش

 .کسب نمود را جشنواره این  رتبه برتر  نشریه وقایع اتفاقیه  انتشار منظم  در بخش

 .شد تقدیر شایسته  آئینه نشریه و نامه سیاست  نشریه و  رتبه برتر  نشریه وقایع اتفاقیه  آزاد اندیشیویژه   در بخش

 اختصاص خود به را دانشجویی نشریات جشنواره شانزدهمین  رتبه برتر نشریه وقایع اتفاقیه پر مخاطب ترین  در بخش

  .داد
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1395پایان سال نشریات دارای مجوز تا   

 

 ترتیب انتشار زمینه مدیرمسئول صاحب امتیاز نام نشریه 

 گاهنامه هنری سروش فرش چین کانون موسیقی ارغنون  (1

 گاهنامه علمی سجاد خسروی انجمن علمی گروه کامپیوتر اسكیپ  (2

 دوماهنامه علمی سعید خادمی درح علمی بازی های رایانه ایانجمن  افالکیان  (3

 ماهنامه سیاسی امیرحسین دشتی امیرحسین دشتی النصر  (4

 فصلنامه علمی مریم حالج انجمن علمی تحول در علوم انسانی اندیشه پایدار  (5

6)  
انرژیهاي 

 تجدیدپذیر
 فصلنامه علمی مهران صادقی دلویی انجمن علمی  مکانیک بیوسیستم

 دوماهنامه ادبی عاطفه اهنگر انجمن علمی زبان و ادبیات فرانسه On y va -اونیو   (7

 فصلنامه علمی سیدمحمدرضا کیش بافان انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی آتلیه آزاد  (8

 فصلنامه علمی کبری نوروزی انجمن علمی مهندسی متالوژی و مواد آستنیت  (9

 فصلنامه علمی احمدرضا محمدنیا های شیریانجمن سالمت گله  آواي سالمت  (10

 فصلنامه علمی ریحانه دل اسایی مروی انجمن علمی ادیان و عرفان تطبیقی آواي فطرت  (11

 گاهنامه فرهنگی فائزه حسین زاده عیش ابادی فائزه حسین زاده عیش ابادی آیه  (12

 دوهفته نامه فرهنگی مصطفی منصوری راد بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد آئینه  (13

 گاهنامه اجتماعی علی عبادتیان علی عبادتیان بازتاب  (14

 دوماهنامه علمی محمد محتشمی انجمن علمی دانشجویی روانشناسی و دین بازنما  (15

 ماهنامه فرهنگی عفت خادمی پوربغداده کانون میثاق با افالکیان بنارش  (16

 گاهنامه فرهنگی امیرمحمد سعیدی امیرمحمد سعیدی بیان  (17

 بیداري  (18
جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه فردوسی 

 مشهد
 دوهفته نامه سیاسی علی ناصری جازار

 گاهنامه علمی علی غنائی چمن آباد اداره دانشجویان بین المللی بین الملل  (19

20)  
بیوتكتنولوژي 

 کشاورزي
 گاهنامه علمی سارا دهقان انجمن علمی زراعت و اصالح نباتات

 دوماهنامه علمی نوید قائمی فیزیکانجمن علمی  پارادایم  (21

 فصلنامه علمی امیر بابایی انجمن علمی مهندسی برق پالس  (22

 گاهنامه علمی ارش رازبان بسیج دانشجویی پالم  (23

 دوماهنامه علمی علی فرازی انجمن علمی مهندسی شیمی پایاتیک  (24

 پویش  (25
شورای هماهنگی انجمن های علمی 

 دانشجویی
 ماهنامه علمی علی توکلی

 فصلنامه علمی جلیل قصابی گزکوه انجمن علمی تاریخ تاریخ پژوهی  (26

 گاهنامه اجتماعی سیدسعید حبیب زاده سیدسعید حبیب زاده تدبیر  (27

 فصلنامه علمی محمدعلی هراتی فرزقی انجمن علمی علوم تربیتی تربیت جو  (28

 فصلنامه علمی سیدعلی پورحسینی گلستانی انجمن علمی علوم اقتصادی ثبات  (29
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 ترتیب انتشار زمینه مدیرمسئول صاحب امتیاز نام نشریه 

 دوماهنامه علمی سیده مرضیه حسینی انجمن علمی علوم اجتماعی جامعه پژوهی  (30

 جامعه پویا  (31
جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه فردوسی 

 مشهد
 دوهفته نامه سیاسی هادی گل سرخی قمصری

 گاهنامه علمی حسین عابدی انجمن علمی فلسفه دانشکده الهیات جرس  (32

 جوانه  (33
انجمن علمی علوم باغبانی و مهندسی فضای 

 سبز
 دوماهنامه علمی الدن اژدانیان

 فصلنامه علمی عماد پورفتح اله انجمن علمی شهرسازی چهارطبقه  (34

 دوهفته نامه اقتصادی کوثر احمدی کوثر احمدی حرف حساب  (35

 گاهنامه علمی سازان طوسی نیما مجری انجمن علمی مهندسی مکانیک حرکت  (36

 فصلنامه علمی مهدی حافظی خانه نشریات دانشگاه خانه ما  (37

 گاهنامه فرهنگی ایمان محمدیان ایمان محمدیان خط امام  (38

 ماهنامه اجتماعی امیررضا سبزی امیررضا سبزی خط خاک  (39

 فصلنامه علمی سیداحمد انتخاب الموذن انجمن علمی حقوق داد و بیداد  (40

 فصلنامه علمی محمدمصطفی محمدی یکتا بسیج دانشجویی دامپزشک ایرانی  (41

 فصلنامه علمی محمد حاجی پورمحمد اباد انجمن علمی محیط  زیست ردپا  (42

 دوماهنامه علمی علی نعیمی نظام اباد انجمن علمی روانشناسی روزنه  (43

 فصلنامه علمی علی اصغر خلیل خلیلی انجمن علمی علوم دامی رویان  (44

 فصلنامه علمی زینب خاوری انجمن علمی مرتع و آبخیزداری سبز اندیشان  (45

 گاهنامه علمی زینب کاوسی انجمن علمی زراعت و اصالح نباتات سبزینه  (46

 گاهنامه سیاسی یزدان عین القضاه یزدان عین القضاه سراب  (47

 گاهنامه فرهنگی سیدمحمدحسین عبادی بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد سراج  (48

 سالم  (49
انجمن اسالمی دانشجویان نواندیش دانشگاه 

 فردوسی مشهد
 گاهنامه فرهنگی محمدعلی تقوایی

 دوهفته نامه سیاسی مرتضی محمدپورمقدم مرتضی محمدپورمقدم سه قطره خون  (50

 فصلنامه علمی علیرضا خسروزاده انجمن علمی علوم سیاسی سیاست نامه  (51

 فصلنامه علمی فائزه صادقی قوچانی فائزه صادقی قوچانی سیگنال  (52

 فصلنامه اجتماعی ابوالفضل رجبی کانون ایران شناسی سیمرغ  (53

 گاهنامه سیاسی رضا امیرزاده طبسی رضا امیرزاده طبسی سیمیا  (54

 شباهنگ  (55
کانون نجوم آماتوری دانشگاه فردوسی 

 مشهد
 فصلنامه فرهنگی سعیده ثنایی پور

 دوماهنامه اجتماعی محمدی نژاد پاشاکی احمد بسیج دانشجویی شمیم رضوان  (56

 گاهنامه فرهنگی سارا اسدیان کانون مهدویت صاحب  (57

 دوهفته نامه فرهنگی زهرا نظافت یزدی زهرا نظافت یزدی صبح  (58

 گاهنامه اجتماعی علی میری علی میری صنفی نامه  (59

 فصلنامه علمی امیر ناصری پوریزدی انجمن علمی مهندسی عمران طرح و ساخت  (60

 طنزیم  (61
جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه فردوسی 

 مشهد
 دوهفته نامه سیاسی طیبه نورسته

 فصلنامه علمی محمد ولی نژاد انجمن علمی مهندسی صنایع عرصه  (62



31 

 

 ترتیب انتشار زمینه مدیرمسئول صاحب امتیاز نام نشریه 

63)  
عصر نوین 

 دامپروري
 ماهنامه علمی سعید کامل ارومیه سعید کامل ارومیه

 فصلنامه علمی حسین براهوئی انجمن علمی زیست شناسی علوم زیستی  (64

 گاهنامه اجتماعی هما حسین زاده رنجبر هما حسین زاده رنجبر فرا  (65

 فصلنامه فرهنگی فروغ بناکار فروغ بناکار فروغ اندیشه  (66

 فصلنامه علمی احسان نیلوفری انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسالمی فقه پویا  (67

 گاهنامه سیاسی کلثومه گلی کلثومه گلی قلم  (68

 گاهنامه علمی زهرا نورمحمدزاده انجمن علمی مهندسی صنایع کارا  (69

 فصلنامه فرهنگی مریم طلوع شیخ زاده یزدی مریم طلوع شیخ زاده یزدی کانونی ها  (70

 دوماهنامه علمی رضا رضائی نژادجوزمی انجمن علمی شیمی کمیستریوم  (71

 دوهفته نامه سیاسی محسن اصغری دانشجوییبسیج  گفتمان  (72

 گاهنامه علمی یگانه پوینده فر انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی گلستان  (73

 گاهنامه فرهنگی حمیده اشرفی کانون قرآن و عترت گنجینه ثقلین  (74

 دوهفته نامه اجتماعی ابوالفضل عباسی ابوالفضل عباسی مبارز  (75

 فصلنامه علمی فاطمه سادات برید نیکپور انجمن علمی مدیریت مدیران فردا  (76

 ماهنامه اقتصادی علی ضیایی بوکانی علی ضیایی بوکانی مدیریت بازار بورس  (77

 دوماهنامه علمی محسن معتمدی مقدم انجمن علمی توسعه مهارت شغلی کشاورزی مسیر شغل ها  (78

 گاهنامه فرهنگی محمد واثق محمد واثق مشق شب  (79

 مكث  (80
دانشجویان دانشگاه فردوسی انجمن اسالمی 

 مشهد
 گاهنامه سیاسی طیبه طباطبائی

 دوماهنامه علمی محمدحسین سمندری مقدم انجمن علمی مهندسی آب موج  (81

 ماهنامه فرهنگی محمدصادق اکبری نوقابی محمدصادق اکبری نوقابی میدان علوم  (82

 گاهنامه فرهنگی پویا خسروجردی کانون ایثار تا من ...  (83

 فصلنامه علمی نازنین علیخانی انجمن علمی گروه تاریخ تاریخنامه   (84

 فصلنامه علمی حدیث اصفهانی انجمن علمی بین رشته ای نانو نانوتک  (85

 گاهنامه فرهنگی ریحانه نبوی ریحانه نبوی نگاه  (86

 فصلنامه  ملیحه اخباری انجمن علمی دانشجویی جغرافیا نگرش جغرافیایی  (87

 دوماهنامه فرهنگی احمد قربانی پور پوراحمد قربانی  نیم نگاه  (88

 -واسخود    (89
восход 

 فصلنامه علمی مهناز معتضدیان انجمن علمی زبان و ادبیات روسی

 گاهنامه علمی صادق طاهری انجمن علمی علوم باغبانی وجین  (90

 نامهدوهفته  اجتماعی مهدیه یاوری فارمد سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی مشهد وقایع االتفاقیه  (91

 فصلنامه هنری فرهاد عالیی کانون هنرهای تجسمی وندا  (92

 فصلنامه علمی مینا حیدرزادگان انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی Seven -هفت   (93

 ماهنامه فرهنگی علی شیرازی علی شیرازی همپرسه  (94

 گاهنامه سیاسی محمدامین خلیل زاده محمدامین خلیل زاده همت  (95

 دوهفته نامه سیاسی حامد شاطرزاده یزدی شاطرزاده یزدیحامد  هواي آزاد  (96
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 1395در سال   نشریات منتشره

 

 تیراژ قطع تعداد صفحات نوع تاریخ انتشار شماره نام نشریه ردیف

 A5 120 28 تکثیری 1395/12/25 2 تربیت جو 1

 1000 25*35 4 چاپی 1395/12/25 1 النصر 2

 A4 500 28 چاپی 1395/12/25 3 گیومه 3

 A4 50 16 چاپی 1395/12/24 4 موج 4

 500 وزیری 48 چاپی 1395/12/24 5 آتلیه آزاد 5

 50 وزیری 174 تکثیری 1395/12/23 67 تاریخ پژوهی 6

 1000 35*50 4 چاپی 1395/12/22 77 آئینه 7

 A4 200 34 تکثیری 1395/12/22 1 پارادایم 8

 A3 10 2 چاپی 1395/12/21 3 مبارز 9

 2000 30*45 16 چاپی 1395/12/21 31 وقایع اتفاقیه 10

 A3 1000 4 چاپی 1395/12/21 1 سراج 11

 1000 26*21 12 چاپی 1395/12/18 15 طنزیم 12

 500 وزیری 62 چاپی 1395/12/18 2 اسكیپ 13

 1000 25*35 8 چاپی 1395/12/17 3 مشق شب 14

 A4 1000 44 چاپی 1395/12/17 1 طرح و ساخت 15

 A4 110 8 تکثیری 1395/12/15 3 صبح 16

 1000 35*50 4 چاپی 1395/12/11 7 همت 17

 A4 400 4 تکثیری 1395/12/11 9 سبز اندیشان 18

 A4 300 32 تکثیری 1395/12/8 3 جامعه پژوهی 19

 800 25*35 12 چاپی 1395/12/7 4 سالم 20

 A4 500 28 چاپی 1395/12/4 1 نانوتک 21
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 2000 30*45 10 چاپی 1395/12/2 30 وقایع اتفاقیه 22

 1 20*20 42 چاپی 1395/12/1 2 پالس 23

 A4 10 2 چاپی 1395/12/1 2 نیم نگاه 24

 1000 30*45 8 چاپی 1395/12/1 10 بازتاب 25

26 
عصر نوین 

 دامپروري
 A4 1 28 تکثیری 1395/11/30 2

 1000 35*50 4 چاپی 1395/11/30 6 همت 27

 1000 35*50 4 چاپی 1395/11/28 76 آئینه 28

 A4 1000 24 چاپی 1395/11/27 3 شب آهنگ 29

 A4 500 28 تکثیری 1395/11/27 1 مسیر شغل ها 30

 A4 80 32 تکثیری 1395/11/25 3 کمیستریوم 31

 A4 110 8 تکثیری 1395/11/25 1 تا من ... 32

 A3 1 2 تکثیری 1395/11/25 0 حرف حساب 33

 A4 1 2 چاپی 1395/11/25 1 خط امام 34

 A4 110 2 چاپی 1395/11/24 1 1404ایران 35

 A4 1000 36 چاپی 1395/11/24 11 رویان 36

 A4 1000 38 چاپی 1395/11/24 7 پویش 37

 A4 10 2 چاپی 1395/11/24 2 تدبیر 38

 A3 110 2 چاپی 1395/11/24 2 مبارز 39

 A3 10 1 تکثیری 1395/11/24 0 سه قطره خون 40

 1000 25*35 4 چاپی 1395/11/24 2 مشق شب 41

 900 رحلی 24 چاپی 1395/11/23 9 ارغنون 42

 1000 خشتی 16 چاپی 1395/11/20 7 افالکیان 43

 A4 110 8 تکثیری 1395/11/19 2 صبح 44

 2000 30*45 14 چاپی 1395/11/19 29 وقایع اتفاقیه 45



34 
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 1000 25*35 6 چاپی 1395/11/19 6 صاحب 46

 600 25*35 8 چاپی 1395/11/19 35 مكث 47

 1500 25*35 8 چاپی 1395/11/12 3 میدان علوم 48

 10 وزیری 96 چاپی 1395/11/12 15 سیاست نامه 49

 A4 400 20 چاپی 1395/11/11 3 موج 50

 0 خشتی 28 چاپی 1395/11/10 6 افالکیان 51

 1000 35*50 8 چاپی 1395/11/4 2 بین الملل 52

 1000 وزیری 24 چاپی 1395/10/28 2 هم پرسه 53

54 
عصر نوین 

 دامپروري
 A3 110 24 تکثیری 1395/10/28 1

 600 25*35 4 چاپی 1395/10/26 47 بیداري 55

 A4 50 20 تکثیری 1395/10/26 1 تربیت جو 56

 2000 30*45 4 چاپی 1395/10/25 28 وقایع اتفاقیه 57

 1000 25*35 16 چاپی 1395/10/11 3 سالم 58

 1500 25*35 8 چاپی 1395/10/7 46 بیداري 59

 1000 خشتی 16 چاپی 1395/10/7 5 افالکیان 60

 350 وزیری 74 چاپی 1395/10/7 14 سیاست نامه 61

 2000 30*45 8 چاپی 1395/10/6 27 وقایع اتفاقیه 62

 1000 25*35 8 چاپی 1395/10/4 75 آئینه 63

 A4 1000 28 چاپی 1395/10/4 8 سیمیا 64

 1000 35*50 8 چاپی 1395/10/1 5 همت 65

 1000 25*35 8 چاپی 1395/9/30 9 قلم 66

 1000 26*21 12 چاپی 1395/9/30 14 طنزیم 67

 A4 300 8 تکثیری 1395/9/29 1 صبح 68

 A3 400 64 چاپی 1395/9/29 6 سیمرغ 69

 A4 110 6 تکثیری 1395/9/24 1 فرا 70

 A4 190 20 تکثیری Seven 1 1395/9/24 -هفت  71

 A4 350 32 تکثیری 1395/9/23 8 سبز اندیشان 72

 A4 110 16 تکثیری 1395/9/23 3 سبزینه 73

 1000 25*35 8 چاپی 1395/9/22 45 بیداري 74
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 2000 30*45 10 چاپی 1395/9/21 26 وقایع اتفاقیه 75

 2000 25*35 8 چاپی 1395/9/21 6 پویش 76

 1000 30*45 8 چاپی 1395/9/17 9 بازتاب 77

 1000 25*35 8 چاپی 1395/9/17 74 آئینه 78

 1000 35*50 8 چاپی 1395/9/17 4 همت 79

 2000 25*35 8 چاپی 1395/9/16 5 پویش 80

 1000 25*35 4 چاپی 1395/9/16 8 قلم 81

 A4 600 6 چاپی 1395/9/15 34 مكث 82

 A4 200 28 تکثیری 1395/9/14 2 ردپا 83

 A4 400 16 چاپی 1395/9/13 4 وجین 84

 1000 35*50 4 چاپی 1395/9/7 72 گفتمان 85

 2000 30*45 12 چاپی 1395/9/3 25 وقایع اتفاقیه 86

 A3 1000 8 چاپی 1395/9/3 73 آئینه 87

 A4 110 20 تکثیری On y va 7 1395/8/30 -اونیو  88

 100 وزیری 188 چاپی 1395/8/29 66 تاریخ پژوهی 89

 1000 25*35 8 چاپی 1395/8/26 4 پویش 90

 A4 250 68 چاپی 1395/8/23 29 مدیران فردا 91

 1000 25*35 4 چاپی 1395/8/19 7 قلم 92

 2000 30*45 8 چاپی 1395/8/18 24 وقایع اتفاقیه 93

 A4 110 44 تکثیری 1395/8/18 12 عرصه 94

 A4 1500 28 چاپی 1395/8/18 19 گنجینه ثقلین 95

 1000 26*21 12 چاپی 1395/8/17 13 طنزیم 96

 A4 110 32 تکثیری 1395/8/17 4 فقه پویا 97

 A4 110 20 تکثیری 1395/8/16 2 موج 98

 A4 1000 28 چاپی 1395/8/15 2 گیومه 99

 600 25*35 8 چاپی 1395/8/15 33 مكث 100

 A3 50 4 تکثیری 1395/8/15 2 داد و بیداد 101

 1000 25*35 8 چاپی 1395/8/9 72 آئینه 102

 A4 110 34 تکثیری 1395/8/9 3 نگرش جغرافیایی 103

 500 وزیری 44 چاپی 1395/8/8 4 آتلیه آزاد 104

 1000 خشتی 12 چاپی 1395/8/5 4 افالکیان 105

 2000 30*45 10 چاپی 1395/8/3 23 وقایع اتفاقیه 106

 A4 160 8 تکثیری 1395/8/1 0 صبح 107

 A4 110 16 چاپی 1395/7/27 2 سبزینه 108

 1500 25*35 8 چاپی 1395/7/26 2 میدان علوم 109

 A3 110 44 تکثیری 1395/7/25 8 حرکت 110

 2000 30*45 10 چاپی 1395/7/10 22 وقایع اتفاقیه 111
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 تیراژ قطع تعداد صفحات نوع تاریخ انتشار شماره نام نشریه ردیف

 A4 110 16 تکثیری 1395/7/7 3 وجین 112

 800 وزیری 36 چاپی 1395/7/7 1 هم پرسه 113

 1000 25*35 8 چاپی 1395/7/7 3 پویش 114

 A4 110 12 تکثیری On y va 6 1395/7/6 -اونیو  115

 2000 30*45 4 چاپی 1395/7/5 21 وقایع اتفاقیه 116

 A4 110 32 تکثیری 1395/7/4 0 جرس 117

 A4 1000 16 چاپی 1395/7/3 3 افالکیان 118

 1000 25*35 6 چاپی 1395/6/31 32 مكث 119

 A3 1000 8 چاپی 1395/6/30 1 بین الملل 120

 A4 1000 14 چاپی 1395/6/29 12 طنزیم 121

 A4 40 32 تکثیری On y va 5 1395/6/29 -اونیو  122

 A4 1000 16 چاپی 1395/6/17 18 گنجینه ثقلین 123

 100 وزیری 366 تکثیری 1395/6/6 65 تاریخ پژوهی 124

 A4 100 388 چاپی 1395/5/12 64 تاریخ پژوهی 125

 A4 110 16 تکثیری 1395/4/30 1 آواي فطرت 126

 A4 1000 28 چاپی 1395/4/14 2 شب آهنگ 127

 A4 110 20 تکثیری 1395/4/12 1 موج 128

 A4 60 28 تکثیری 1395/3/30 2 کمیستریوم 129

 500 25*35 16 چاپی 1395/3/26 2 سالم 130

 A3 88 40 تکثیری 1395/3/25 2 نگرش جغرافیایی 131

 1000 خشتی 12 چاپی 1395/3/22 2 افالکیان 132

 500 25*35 8 چاپی 1395/3/9 9 اندیشه پایدار 133

 A4 110 24 تکثیری On y va 4 1395/3/8 -اونیو  134

 1000 25*35 14 چاپی 1395/3/8 44 بیداري 135

 A4 110 20 تکثیری 1395/3/8 2 وجین 136

 A4 1000 20 چاپی 1395/3/8 8 ارغنون 137

 1500 25*35 16 چاپی 1395/3/8 1 سالم 138

 A4 110 8 تکثیری 1395/3/8 1 نیم نگاه 139

 500 25*35 16 چاپی 1395/3/5 71 آئینه 140

 A4 300 24 تکثیری 1395/3/5 7 سبز اندیشان 141

 1000 35*50 4 چاپی 1395/3/4 3 همت 142

143 
 -واسخود 

восход 
 A4 110 20 تکثیری 1395/3/4 2

 500 35*50 8 چاپی 1395/3/4 71 گفتمان 144

 A4 110 20 تکثیری 1395/3/4 1 ردپا 145

 2000 روزنامه ای 10 چاپی 1395/3/3 20 وقایع اتفاقیه 146
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 500 وزیری 88 چاپی 1395/3/3 14 ثبات 147

 A4 300 40 تکثیری 1395/2/29 10 رویان 148

 1500 25*35 6 چاپی 1395/2/27 5 صاحب 149

 1000 25*35 4 چاپی 1395/2/25 6 قلم 150

 A4 300 28 چاپی 1395/2/21 3 دامپزشک ایرانی 151

 A3 300 32 تکثیری 1395/2/18 4 روزنه 152

 500 وزیری 60 چاپی 1395/2/18 13 سیاست نامه 153

 1000 35*50 4 چاپی 1395/2/18 70 گفتمان 154

 1500 رحلی 28 چاپی 1395/2/14 17 گنجینه ثقلین 155

 2000 روزنامه ای 12 چاپی 1395/2/13 19 وقایع اتفاقیه 156

 A3 1000 12 چاپی 1395/2/12 43 بیداري 157

 1500 25*35 12 چاپی 1395/2/12 11 طنزیم 158

 1200 25*35 6 چاپی 1395/2/12 31 مكث 159

 A5 200 32 تکثیری On y va 3 1395/2/12 -اونیو  160

 1000 25*35 4 چاپی 1395/2/11 5 قلم 161

 A4 1000 12 چاپی 1395/2/4 1 افالکیان 162

 1000 وزیری 20 چاپی 1395/2/4 3 شمیم رضوان 163

 A4 1000 32 چاپی 1395/2/4 1 شب آهنگ 164

 1000 35*50 4 چاپی 1395/2/4 69 گفتمان 165

 1000 25*35 4 چاپی 1395/1/28 4 قلم 166

 A4 220 32 تکثیری 1395/1/28 1 کمیستریوم 167

 1000 25*35 12 چاپی 1395/1/25 42 بیداري 168

 500 وزیری 28 چاپی 1395/1/25 5 سیمرغ 169

 1200 25*35 6 چاپی 1395/1/25 30 مكث 170

 A4 300 40 تکثیری 1395/1/24 9 رویان 171

 2000 روزنامه ای 10 چاپی 1395/1/23 18 وقایع اتفاقیه 172

 1000 25*35 12 چاپی 1395/1/22 7 سیمیا 173

 A4 110 44 تکثیری 1395/1/21 1 سبزینه 174

 A4 120 20 تکثیری 1395/1/21 1 بازنما 175

 1500 25*35 8 چاپی 1395/1/21 10 طنزیم 176

 1000 25*35 8 چاپی 1395/1/21 70 آئینه 177

 A4 200 16 تکثیری 1395/1/21 3 فقه پویا 178

 A4 300 24 تکثیری 1395/1/20 3 روزنه 179

 1000 25*35 4 چاپی 1395/1/14 3 قلم 180

 


