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دانشــگاه بیــش و پیــش از آنکــه مرکــزی بــرای بهرهمنــدی
از آموزشهــای فنمدارانــه و کاربــردی باشــد ،پایــگاه
خلــق اندیشــه ،ایــده و نظــر بــوده اســت .از ایــن منظــر،
نــه آمــوزش و نــه پژوهــش کاربــردی ،بلکــه تفکــر و بهویــژه
تفکــر نقادانــه بــرونداد اصلــی دانشــگاه بــه حســاب
میآیــد .اینکــه در برخــوردی سیاســتمدارانه و مبتنــی بــر
رودربایســتیهای رایــج در جامعــه ایــران ،تفکــر نقادانــه
را نــه بهعنــوان بخــش ثابتــی از حیــات دانشــگاهی،
بلکــه صرفــ ًا بهعنــوان عارضــهای از فعالیتهــا و
کارویژههــای آموزشــی و پژوهشــی آن در نظــر بگیریــم،
نتایجــی تأســفبرانگیز بهدنبــال خواهــد داشــت کــه

طاهره سادات بهرهمند:

اینچنینجشنوارههاییدر
ایجادشرایطمناسبوقانونمند
درعرصهنشریاتدانشجویی،
بهبودسطحکیفینشریاتو
ایجادزمینهایمناسببرایارائه
تسهیالتبهآنهامؤثرهستند
اســتادان مطــرح در ایــن حوزههــا برگــزار شــد .همچنیــن
در راســتای انتقــال تجربــه بــه دانشــجویان ،از دو تــن از
بــزرگان روزنامهنــگاری کشــور هــم دعــوت شــد تــا در حــوزه
نشــریات سیاســی نکاتــی را بازگــو کننــد؛ عبــاس عبــدی،
روزنامهنــگار ،فعــال مطبوعاتــی و از ســردبیران ســابق
روزنامــه ســام ،و نیــز حســین شمســیان ،روزنامهنــگار،
فعــال مطبوعاتــی و ســردبیر ســابق روزنامــه کیهــان،
بهصــورت برخــط در فضــای اینســتاگرام هرکــدام بــه مــدت
دو ســاعت نکاتــی را در خصــوص ســوژهیابی ،ســوژهپردازی
و پرداختــن بــه موضوعــات سیاســی بیــان کردنــد.
بــه امیــد آنکــه بــا برپایــی ایــن جشــنوارهها ،شــاهد ارتقــای
ســطح کیفــی و کمــی نشــریات دانشــجویی باشــیم و
بتوانیــم در فضــای مطبوعــات مؤثــر واقــع شــویم.
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جلوهگاه اصلی رشد تفکر
انتقادی در میان دانشگاهیان،
نشریات دانشگاهی و بهویژه
نشریات دانشجویی است

نمــود مشــترک ایــن پیامدهــا را میتــوان در افــول مــداوم
مقــام مرجعیــت دانشــگاه در جامعــه و زایلشــدن اعتبــار و
ازدســترفتن پیشــگامی آن در تحــوالت ســازنده اجتماعــی،
فرهنگــی ،سیاســی و اقتصــادی جامعــه دیــد.
جلــوهگاه اصلــی رشــد تفکــر انتقــادی در میــان دانشــگاهیان،
نشــریات دانشــگاهی و بهویــژه نشــریات دانشــجویی اســت.
آنچــه در قالبهــای مختلــف محتوایــی در نشــریات دانشــجویی
تألیــف و تدویــن و ارائــه میشــود ،نشــانی از درجــه رشــد
ظرفیتهــای معرفتــی در میــان جوانــان دانشــجو اســت کــه بــا
شــور و ذوق مثالزدنــی ،جســورانه و شــجاعانه بــه آشکارســازی
مواضــع و طــرح دیدگاههایشــان پیرامــون چالشهــای
دروندانشــگاهی و مســائل جــاری در جامعــه میپردازنــد.
جشــنواره تیتــر دانشــگاه فردوســی مشــهد ،فراتــر از یــک جشــن
و گردهمایــی ســالیانه اســت .ایــن جشــنواره ،نمایشــگاهی
بــرای عرضــه دســتاوردهای فکــری و معرفتــی دانشــجویان
خــاق و متعهــد دانشــگاه اســت ،تــا عمــق و عیــار اندیش ـههای
منــدرج در نشــریات دانشــجویی ،در معــرض قضــاوت داوران
و مخاطبــان و همــه عالقهمنــدان قــرار گیــرد .همچنیــن ایــن
گردهمایــی فرصتــی مغتنــم بــرای تجلیــل از زحمــات صادقانــه
و مشــفقانه همــه عزیزانــی اســت کــه در مقــام صاحبامتیــاز،
مدیــر مســئول ،ســردبیر ،عضــو تحریریــه ،نویســنده ،ارائهدهنده
خدمــات فنــی و نیــز پشــتیبانان ســازمانی ،چلچــراغ پرفــروغ
نشــریات دانشــجویی در دانشــگاه فردوســی مشــهد را هــر دوره
تابانتــر از دوره قبــل بــه نســلهای بعــد تحویــل دادهانــد.
امیــد اســت بــا همــه تالشهایــی کــه از ســوی دبیرخانــه
جشــنواره و کمیتههــای مختلــف آن ،بهویــژه کمیتــه اجرایــی
و کمیتــه داوری صــورت گرفتــه اســت ،شــاهد برنامــهای در
خــور شــأن و منزلــت مجموعــه نشــریات دانشــجویی دانشــگاه
فردوســی مشــهد باشــیم.

بــه گــواه اصحــاب مطبوعــات و رســانه کشــور ،نشــریات
دانشــجویی محلــی بــرای تمریــن قلمزنــی و کســب تجربیــات
مربــوط بــه روزنامهنــگاری اســت .دانشــجویان میتواننــد در
ایــن فضــا آرا و نظریــات خــود را بــه نمایــش بگذارنــد و ایــن امــر
در دیدهشــدن فعالیــت آنــان اثربخــش اســت.
بنــا بــر آنچــه در آییننامــه جشــنواره نشــریات آمــده اســت،
اینچنیــن جشــنوارههایی در ايجــاد شــرايط مناســب و قانونمند
در عرصــه نشــريات دانشــجويي ،بهبــود ســطح كیفــی نشــریات
و ایجــاد زمینــهای مناســب بــرای ارائــه تســهیالت بــه آنهــا
مؤثــر هســتند و دانشــگاه فردوســی مشــهد نیــز بــا ایــن اهــداف
ســالهای متمــادی بــه برگــزاری جشــنواره نشــریات همــت
گمــارده و امســال شــاهد برگــزاری بیســتمین دوره آن هســتیم.
در بیســتمین جشنواره نشــریات دانشجویی دانشــگاه فردوسی
مشــهد ،تمــام تالشــمان بــر ایــن بــود تــا بــه معیارهــای جشــنواره
تیتــر کشــوری نزدیــک شــویم .ازهمی ـنرو مبنــای تقســیمبندی
نشــریات بــرای داوری ،حوزههــای تخصصــی هرکــدام از
آنهاســت .همچنیــن متناســب بــا فضــای موجــود« ،بخــش
مجــازی» هــم بــه دیگــر بخشهــا اضافــه شــده اســت و در «بخــش
ویــژه» نیــز بــه موضوعاتــی چــون کرونــا ،گام دوم انقــاب و ایثــار
و شــهادت پرداختهایــم .اتفــاق دیگــری کــه بــرای اولینبــار در
ایــن جشــنواره شــاهد آن بودیــم ،اضافهشــدن بخــش «نویســنده
برتــر» بــه محورهــای جشــنواره بــود.
در نهایت جشــنواره امســال در پنــج بخش «آثار برتر»« ،نشــریات
برتــر»« ،نویســنده برتــر»« ،مجــازی» و «ویــژه» برگــزار شــد.
امســال بــرای اولیــن بــار ارســال و بارگــذاری فایــل آثــار و
داوری آنهــا در ســایت اختصاصــی جشــنواره صــورت گرفــت و
نظرســنجی بخــش نشــریه برتــر از نــگاه دانشــجو هــم از طریــق
ســایت اتفــاق میافتــد.
در حاشــیه جشــنواره ،بــا نظرســنجی از مدیــران مســئول و
فعــاالن نشــریات ،کارگاههــای متعــددی ماننــد «طنزنویســی»،
«ویرایــش و درستنویســی» و «تیترنویســی» بــا حضــور
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آنچــه در آییننامههــای جشــنوارههای نشــریات دانشــجویی
بهعنــوان اهــداف برگــزاری آنهــا آمــده اســت ،مــواردی
اســت همچــون توســعه کمــی و تــاش در جهــت انتشــار
منظــم نشــریات دانشــجویی ،بهبــود ســطح کیفــی نشــریات
دانشــجویی ،ایجــاد شــرایط مناســب و قانونمنــد در عرصــه
نشــریات دانشــجویی ،بررســی و ارزشــیابی و ایجــاد زمینــه
مناســب بــرای ارائــه تســهیالت بــه نشــریات دانشــجویی در
قالــب رتبهبنــدی آنهــا ،نمایــش ظرفیتهــای نشــریات
دانشــجویی و توجــه بــه آنهــا در جهــت جــذب دانشــجویان
مســتعد بــه روزنامهنــگاری تخصصــی و علمــی .جشــنوارهها
بــرای برخــی از دانشــجویان ،فرصتــی بــرای دیدهشــدن،
تقدیرشــدن و بهرهمنــدی از جوایــز آن اســت .شــاید بخــش
عمــدهای از اختــاف نظرهــا در برگــزاری جشــنوارههای
مختلــف و بهویــژه مســأله داوری ،معطــوف بــه ایــن موضــوع
باشــد کــه در آن دوره ،جهتگیــری برگزارکننــدگان یکــی از ابداعــات در هفدهمیــن دوره جشــنواره نشــریات
جشــنواره وابســته بــه کدامیــک از اهــداف اســت.
دانشــجویی بــرای ایجــاد بســتری در جهــت گفتوگــو

اگرچــه مجموعــه ایــن اقدامــات در حاشــیه هفدهمیــن دوره
جشــنواره نشــریات دانشــجویی دانشــگاه فردوســی مشــهد
بــود ،امــا نظــر بــه اهمیــت و کارکــرد ایــن نشســت و البتــه
سلســله نشســتهای تجربــه ژورنالیســم ،اغــراق نیســت اگــر
بگوییــم کــه آنهــا خــود بــه متنی در مــوازات جشــنواره نشــریات
دانشــجویی بــدل شــدند.
اکنــون کــه برگــزاری جشــنواره نشــریات دانشــجویی دانشــگاه
فردوســی مشــهد بهصــورت ســالیانه اســتمرار یافتــه و بهجــرأت
میتــوان گفــت تبدیــل بــه یــک رویــداد مهــم در دانشــگاه و
امــری مؤثــر در زیســت فعــاالن دانشــجویی شــده اســت ،امیــد
اســت کــه بــا بهرهگیــری از تجریبــات ادوار برگــزاریاش و
بازاندیشــی مســتمر آنهــا ،بتــوان در آینــده اهــداف بیشــتری
را دنبــال کــرد.
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اهدافــی کــه مــن و همکارانــم در هفدهمیــن دوره جشــنواره
نشــریات دانشــجویی دانشــگاه فردوســی مشــهد دنبــال
میکردیــم ،فراتــر از اهــداف معمــول بــود .در نظــر مــا،
جشــنواره نشــریات دانشــجویی در معنــای عامــش در
حــوزه مطبوعــات و فعالیــت رســانه ،ارجنهــادن آزادی قلــم
و اصحــاب آن و در معنــای خاصــش در دانشــگاه ،از معــدود
فرصتهایــی بــود کــه میتوانســتیم بــا همــکاری یکدیگــر،
بســتری بــرای گفتوگــو و تعامــل ســازنده میــان فعــاالن
ی برگــزاری
نشــریات دانشــجویی ایجــاد کنیــم و بــازه زمانــ ِ
جشــنواره را بــدل بــه محفلــی بــرای تبــادل تجربیــات میــان
دســتاندرکاران حــوزه نشــریات کنیــم .در همیــن راســتا،
مجموعــه اقدامهــای مختلفــی در دســتور کار قــرار گرفــت
و اقبــال عمومــی بــه آنهــا ســبب شــد تــا هفدهمیــن دوره
جشــنواره نشــریات دانشــجویی هــم متمایــز از ادوار گذشــته
باشــد و بــه نقطــه عطفــی در برگــزاری جشــنوارههای
نشــریات دانشــجویی بــدل شــود ،و هــم بهمنزلــه الگویــی
مطلــوب ،مــورد توجــه دورههــای پســین جشــنواره نشــریات
دانشــجویی دانشــگاه فردوســی مشــهد قــرار گیــرد.

میــان فعــاالن نشــریات دانشــجویی و انتقــال تجربیــات در
حــوزه فعالیــت مطبوعاتــی ،برگــزاری سلســله نشســتهای
تجربهنــگاری روزنامهنــگاری بــود بــا حضــور اصحــاب
مطبوعــات و رســانه کشــور ذیــل عنــوان «تجربــه ژورنالیســم» و
نیــز برگــزاری نمایشــگاه نشــریات دانشــجویی در کنــار هفتــاد
ی تخصصــی در زمینههــای
ســاعت کارگاههــای آموزشــ ِ
مختلــف روزنامهنــگاری .ایــن نشســتها ســبب شــد تــا
دانشــجویان عالقهمنــد بــا چهرههــای طــراز اول نشــریات برتــر
کشــوری هــمکالم شــوند و بیــش از پیــش بــا پیچیدگیهــا و
دشــواریهای حــوزه نشــر آشــنا شــوند .همچنیــن انتخــاب
مهمانــان از میــان گفتمانهــای متمایــز در عرصــه جامعــه ،ایــن
امــکان را فراهــم کــرد تــا بیــن افــراد تضــارب آرا شــکل بگیــرد
و از طریــق ایــن نشس ـتها ،امــکان تنفــس ارتباطــی جدیــد در
دانشــگاه فردوســی مشــهد بــه وجــود آیــد .در ایــن نشس ـتها،
دانشــجویانی بــا گرایشهــای مختلــف فکــری حضــور یافتنــد
و بهرغــم تمامــی تفــاوت دیدگاههــا ،بــرای ارجنهــادن بــه قلــم،
بــا یکدیگــر آزادانــه تبــادل نظــر کردنــد و حتــی گاه همدالنــه از
دردهــای مشــترک خویــش در مســیر نوشــتن نقادانــه گفتنــد.
یکــی دیگــر از برنامههــای جنبــی هفدهمیــن دوره جشــنواره
نشــریات دانشــجویی دانشــگاه فردوســی مشــهد در راســتای
تحقــق هــدف عــام آزادی قلــم ،برگــزاری نشســت «قلــم و حــق

آزادی» بــا حضــور مقامــات مســئول دانشــگاه ،وزات¬خانــه و
دادســتانی بــود .در ایــن نشســت کــه برگــزاری آن بــا توجــه بــه
ترکیــب مهمانانــش تــا آن زمــان نــه در اســتان بلکــه در کشــور
بیبدیــل بــود ،دانشــجویان بــا مســئوالن بــدون لکنــت زبــان
بــه بحــث و گفتوگــو نشســتند و از نامهربانیهــا و نامالیمــات
بــا فعــاالن حــوزه نشــر گفتنــد و خواســتار اعتمــاد بیشــتر بــه
دانشــجویان دغدغهمنــد شــدند.

محمدحسین سمندریمقدم
دبیراجرایــی هجدهمیــن جشــنواره
نشــریات دانشــجویی دانشــگاه
فردوســی مشــهد
رنوشــتن مهــم اســت ،امــا مهمتــر از
آن مانــدگاری یــک نوشــتار اســت؛ نــه
بــه معنــای ثبتــش بــر کاغــذ .منظــور از
ایــن مانــدن ،ثبتــش در قلــب و ذهــن آن
کســی اســت کــه مینویســد .مانــدن
یــک نوشــتار در قلــب و ذهــن یــک
نویســنده  ،ارزشــی چنــد برابــری نســبت
بــه خوانــده شــدن آن از ســوی مخاطــب
دارد و چــه بســا متنهایــی کــه شــاید
کســی آنهــا را نخوانــد ،امــا در قلــب
نویســنده بمانــد.

و جناحــی ،فرصتــی را فراهــم کنــد تــا انگیــزه
فعــاالن ایــن عرصــه بــرای دیدهشــدن بیشــتر
و شنیدهشــدن بیشــتر ،افزایــش پیــدا کنــد
و آنگونــه نباشــد کــه بــه غــرض ،عــدهای را
بخوانــد و عــدهای را برانــد.
یکــی از مباحــث بســیار مهــم در جشــنواره
نشــریات دانشــجویی ایــن اســت کــه بایــد از
داورهــای متخصــص و بیطــرف اســتفاده
کــرد و جشــنواره مســیری شــفاف در
داوریهــا و رونــد اجرایــی خــود داشــته باشــد،
تــا دانشــجویان بــا شــبهه یــا ســؤالی مواجــه
نشــوند .اعتمــاد فعــاالن نشــریات بــه رونــد
داوری ،یکــی از اصلیتریــن مباحــث در
برگــزاری جشــنواره اســت و همــه میدانیــم
کــه برگــزاری هرچــه بهتــر جشــنواره ،شــور
و حــرارت و انگیــزه بیشــتری بــه جریــان
نشــریات دانشــجویی میبخشــد.
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آنچه از دل برآید ،الجرم بر دل نشیند
شــاید اگــر هــر نویســنده ،آنچــه خــودش دوســت داشــت مینوشــت ،دیگــر کتــاب و نشــریه و متنهــای زرد
و خواندنــی وجــود نداشــت و فقــط متنهایــی ماندنــی بــرای ایــن روزگار برجــای میمانــد .نمونههــای
نشــریات خواندنــی زیــاد اســت ،امــا اگــر بخواهیــم مثالــی واضــح از نشــریات ماندنــی بزنیــم ،بایــد بــه
نشــریات دانشــجویی اشــاره کنیــم .جایــی کــه اعضــای هیــأت تحریریــه دســت بــه دســت هــم میدهنــد و
ب کلمــات دربیاورنــد و بــا نــگاه
تــاش میکننــد آنچــه را دوســت دارنــد و بــه آن عشــق میورزنــد ،در قال ـ 
بــه آن لــذت ببرنــد!
دانشــگاه فردوســی مشــهد همــواره جــزو چنــد دانشــگاه اول کشــور در حــوزه نشــریات دانشــجویی
بــوده اســت و بــا برگــزاری جشــنوارههای نشــریات متعــدد ،بــه ماندنیتــر شــدن ایــن حــوزه ارزشــمند و
دوستداشــتنی کمــک میکنــد.
تجربــه برگــزاری ایــن جشــنوارهها نشــان داده اســت کــه رقابــت دانشــجویان در قالــب یــک جشــنواره
چقــدر میتوانــد انگیزهبخــش و ســودمند باشــد .جــای خوشــحالی اســت کــه بیســت دوره از ایــن
جشــنواره در دانشــگاه بــزرگ فردوســی مشــهد برگــزار شــده اســت.
اعضــای نشــریات دانشــجویی در جهــت عدالتخواهــی ،مطالبهگــری ،انتقــال مفاهیــم علمــی و
فرهنگــی و هنــری و دیگــر زمینههــا بــه فعالیــت میپردازنــد؛ امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه جشــنوارههای
نشــریات چــه نقــش مهمــی در ایجــاد انگیــزه فعــاالن نشــریات دانشــجویی بــازی میکننــد.
جشــنواره دانشــگاهی نشــریات هرســاله برگــزار میگــردد ،امــا اگــر جشــنوارههای منطق ـهای و اســتانی
نیــز برگــزار میشــد ،شــاهد کیفیــت بهتــری از نشــریات دانشــگاهی بودیــم.
کرونــا بــه بســیاری از حوزههــای آموزشــیو فعالیتهــای دانشــجویان ضربــه زد کــه نشــریات دانشــجویی
نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نبودنــد .امــا آنچــه اهمیــت دارد ایــن اســت کــه نگذاریــم روحیــه عدالتخواهی،
حقطلبــی و دانشپژوهــی از طریــق نشــریات کمرنــگ شــود؛ چــرا کــه جشــنواره نشــریات دانشــجویی
میتوانــد کمکــی در راســتای رســیدن بــه ایــن اهــداف باشــد.

شاهد بنیاسدی
دبیر اجرایی نوزدهمین جشنواره نشریات
دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد
قلــم ،راوی اندیشــه اســت و حــاوی افــکار نویســنده.
در طــول تاریــخ ایــن مفهــوم قلــم و نوشــتن اســت کــه
شــخصیتها و روایــات را مانــدگار کــرده اســت.
جشــنواره نشــریات دانشــجویی فرصتــی اســت بــرای
بهــادادن بــه قلــم و پاسداشــت اندیشــیدن و نوشــتن.
فعالیــت در نشــریات دانشــجویی ،حرکتــی اســت علیــه
بیتفاوتــی و رخــوت و رکــود .رکــوردی کــه طــی ایــن
ســالها بــه شــکل گســتردهای بــر فضــای دانشــجویی
کشــور ســایه افکنــده اســت.
فعــاالن نشــریات دانشــجویی ،افــرادی غدغهمنــد
هســتند کــه بــا تفکــرات مختلــف ،درد و دغدغــه خــود را
مینویســند و اگــر روشــنی را نبیننــد ،بهجــای لعنــت بــر
خاموشــی ،درصــدد روشــنکردن چراغــی برخواهنــد
آمــد تــا رســالت خــود را بهعنــوان قشــر پیشــرو و نخبــه
جامعــه انجــام داده باشــند .و تریبونــی بــرای گفتــن و
شــنیده شــدن ایجــاد میکننــد تــا فضــای گفتوگــو رنــگ
بیشــتری در دانشــگاه ،محــل اصلــی تبــادل اندیشــه و
گفتمانهــا بگیــرد .بــه گمــان منــی کــه معتقــدم دانشــگاه
فقــط جــای درس خوانــدن نیســت ،بلکــه جــای رشــد
و بزرگشــدن و اجتماعــیشــدن انســان نیــز هســت،
فعــاالن فرهنگــی دانشــگاه از جایــگاه باالتــری نســبت
بــه ســایر دانشــجوها برخوردارنــد و البتــه کــه بــه تجربــه
معتقــدم نتیجــه فعالیتهــای خــود را در زندگــی شــخصی
و اجتماعــی آیندهشــان میبیننــد .بــاری ،وظیفــه
مســئوالن دانشــگاهی نــگاه ویــژه بــه نشــریات و تســهیل
کار و تشــویق فعــاالن آن اســت کــه از وقــت و فعالیتهــای
دیگــر خــود ،بــرای تهیــه محتــوا و ارائــه اندیشــه بــه بدنــه
دانشــجویی ،چشمپوشــی میکننــد و قدمهایــی در
عرصــه رشــد دانشــجو برمیدارنــد .نشــریاتی کــه حتــی
در ایــن یــکســالونیمی کــه از تعطیلــی کالسهــای
حضــوری دانشــگاه میگــذرد ،دری را بســته ندیدنــد
و بهجــای نســخه کاغــذی ،نســخههای الکترونیــک
کارهایشــان را منتشــر کردنــد و کرونــا را بهان ـهای بــرای
رخــوت و رکــود نوشــتن و قلــم نکردنــد.
جشــنواره نشــریات دانشــجویی بــرای ایــن دســته
از فعــاالن فرهنگــی ،جایــی اســت کــه در آن افــراد
مطــرح حــوزه نشــریات تمــام زحمــات یکسالهشــان،
ســاعتهای زیــادی کــه پــای تحریــر و تنظیــم نشــریه
گذاشــتند و بیخوابیهایــی را کــه کشــیدند ،داوری
میکننــد .جشــنوارهای کــه هیجــان زیــادی را در بدنــه
نشــریاتی دانشــگاه ایجــاد خواهــد کــرد و میتوانــد یکــی
از خاطرهانگیزتریــن روزهــای دوره دانشــجویی فعــاالن
عرصــه نشــریات را رقــم بزنــد.
جشــنواره نشــریات دانشــجویی بایــد بــدون نــگاه رنگــی

هیأت داوران

تحلیلمحتواینشریاتدانشجویی
ملیحه تابعی

کارشناس مطالعات راهبردی گروه
مطالعات و برنامهریزی فرهنگی اجتماعی
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جشنــــــــواره
نشریـــــــــات

توحیدآرشنیا

سردبیرروزنامهشهرآرا

دانشجویــــی

حجت االسالم محمد ابویسانی
مدرس حوزه و دانشگاه

شناسنامه نشریات

شــاخصهای مــورد بررســی در بخــش شناســنامه نشــریات دانشــجویی شــامل ایــن مــوارد
اســت :نــام نشــریه ،نــوع مجــوز فعالیــت ،دوره انتشــار ،تعــداد نشــریات چاپشــده در ســال،
قطــع نشــریه ،تعــداد صفحــات ،کیفیــت نشــریه ،وابســتگی نشــریه بــه تشــکل یــا نهــاد خــاص،
گرایــش سیاســی نشــریه ،جنســیت مدیــر مســئول ،تعــداد اعضــای هیــأت تحریریــه ،زمینــه
فعالیــت نشــریات.
بهمنظــور ارائــه تصویــری منســجم و کامــل،
شــاخصهای شناســنامه نشــریات بــه دو بخــش
تقســیم گردیــد :شــاخصهای نشــریهمحور و
شــاخصهای نویســندهمحور.
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الف .شاخصهای نشریهمحور

متغیرهــا و مقالههــای بررسیشــده در شــاخص
نشــریهمحور بــه قــرار زیــر اســت:

دکتر وحید ارشدی

عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات
اسالمی در حوزه علوم انسانی

دکتر روحاهلل اسالمی

دکتراحمدرضااصغرپورماسوله

عضو هیأت علمی گروه علوم
سیاسیدانشگاهفردوسیمشهد

عضو هیأت علمی گروه علوم
اجتماعیدانشگاهفردوسیمشهد

حسینحقــــی

تقی دژاکام

ساراحاتمی

دبیرسرویسعلمیدانشگاهی
ایسناخراسانرضوی

خبرنگــار

داور نشریات دانشجویی کشور
دبیر سرویس سیاسی روزنامه قدس

امیرجلیلینژاد

سردبیرروزنامهقدس

میثم دهقــانی

دبیر سرویس عکس روزنامه خراسان

ب .شاخصهای نویسندهمحور

متغیرها و مقولههای بررسیشده در شاخص نویسندهمحور به قرار زیر است:
تحلیــل آمــاری و کمــی نشــریات از ســال  1392تــا  ،1395و تحلیــل محتــوای کیفــی نشــریات
از ســال  1396تــا  1400بــه همــت گــروه
مطالعــات و برنامهریــزی دانشــگاه فردوســی
مشــهد و بــا مســئولیت ملیحــه تابعی ،کارشــناس
مطالعــات راهبــردی صــورت گرفتــه اســت ،و
هــر کــدام از تحلیــل محتواهــای انجامشــده در
هــر ســال ،متناســب بــا مقتضیــات فرهنگــی،
اجتماعــی و سیاســی بــوده اســت.
بــرای دسترســی بــه ســایت ســند ،بــه نشــانی
 sanad.um.ac.irمراجعــه کنیــد.

دکتر سید حسین سید موسوی
عضو هیأت علمی گروه معارف
اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد

مجید عسگری

مدیر حوزه هنری خراسان رضوی

دکتر مهدی کرمانی

عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعي و
مدیرفرهنگیوفعالیتهایداوطلبانه
دانشگاهفردوسیمشهد

دکترآزیتافراشی

عضو هیأت علمی گروه منابع طبیعی و
محیطزیستدانشگاهفردوسیمشهد

محمدرضامیری

دبیرنهضتمردمیپوسترانقالب

محسنهوشمند

مرتضی قربانی

معاون مرکز ارتباطات و رسانه
آستان قدس رضوی

طنزپرداز
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هــدف نشــریات دانشــجویی ،افزایــش
آگاهــی جامعــه دانشــجویی و دانشــگاهیان
بــا رعایــت موازیــن قانونــی و حفــظ مصالــح
جامعــه اســت .همچنیــن تأمیــن زمینههــای
مشــارکت دانشــجویان در نشــریات
دانشــجویی ســبب تقویت روحیه آزاداندیشی
در فعالیتهــای فرهنگــی و ارتقــای ســطح
فرهنگــی ،اجتماعــی ،اعتقــادی ،هنــری،
ادبــی و ورزشــی دانشــجویان میشــود .بــه
عبارتــی نشــریات دانشــجویی محــل نمایــش
غیررســمی فعالیتهــای علمــی ،اجتماعــی
و فرهنگــی دانشــجویان اســت کــه در صــورت
تــداوم ،رشــد و تکامــل مییابــد و چــه بســا
بهصــورت تخصصــی و ارزشــمند در میآیــد.
نقــش نشــریات دانشــجویی بهعنــوان یکــی
از عوامــل ســاماندهی ذهنــی دانشــجویان
–بهخصــوص دانشــجویان جدیدالــورود
بــه دانشــگاهها -در تحلیــل فعالیتهــای
دانشــجویی بهعنــوان فعالیــت آوانــگارد یــا
پیشــروی فعالیتهــای اجتماعــی ایــران،
حائــز اهمیــت اســت .در ایــن زمینــه بــا عنایــت
بــه ایــن مهــم کــه دانشــجویان همــواره در
تحــوالت و تحــرکات فعالیــت دانشــجویی
تأثیرگــذار بــوده و هســتند ،بررســی نشــریات
دانشــجویی دانشــگاه بهصــورت موضوعــی
و تحلیــل محتــوای آنهــا بهصــورت
دقیــق ،مســائل متعــددی را در واکاوی و
آسیبشناســی ایــن فعالیــت تأثیرگــذار
اجتماعــی در ایــران بــرای پژوهشــگران
حــوزه جامعهشناســی آشــکار مینمایــد.
ارزیابــی کیفیــت و کمیــت نشــریات
دانشــگاهی ،نشــانگر وضعیــت علمــی و
فرهنگــی حاکــم بــر ایــن مراکــز اســت و
توجــه و ریزبینــی در بررســی وضعیــت

آنهــا ،تأثیــر فراوانــی بــر ارزیابــی حوزههــای مختلــف فعالیتهــای فرهنگیشــان دارد.
دانســتن کاســتیها و نقــاط قــوت انتشــار نشــریات و ســیر نزولــی یــا صعــودی هرکــدام از
آنهــا و تــاش بــرای ازبینبــردن کاســتیها و تقویــت نقــاط ضعــف و پــرورش نقــاط قــوت و
بهطــور کلــی بناکــردن ســاختار نشــریات بهعنــوان شــاهرگ حیاتــی دانشــگاه بــر زیرســاختی
مشــخص ،شــناخته و اصالحشــده ،بنیانــی قــوی بــرای ورود آســانتر بــه عرصــه رقابــت دانــش
و پژوهــش در جامعــه اطالعاتــی امــروز فراهــم خواهــد کــرد.
پــس از مرحلــه گــردآوری دادههــا ،تمــام دادههــای بهدســتآمده وارد نرمافــزار شــد و
مبنــای توصیــف و تحلیــل محتــوای نشــریات دانشــجویی دانشــگاه فردوســی مشــهد در ســال
 ۱۳۹۸را تشــکیل داد .از منظــر ســاختار موضوعــی ،یافتههــای حاصلشــده را بــر محــور
متغیرهــا و مقالههــای استخراجشــده و مــورد ســنجش ،میتــوان بــه دو دســته کلــی تقســیم
کــرد :شناســنامه نشــریه وتحلیــل محتــوای مطالــب .بعــد از گــزارش بخــش کمــی مربــوط بــه
نشــریات در گام اول -شناســنامه نشــریات -گــزارش تحلیــل محتــوای نشــریات بــه همراهــی
دو بخــش محتــوای نشــریات و محتــوای تصاویــر پرداختــه خواهــد شــد .در هــر بخــش کــه
محتــوای مطالــب نشــریات بررســی میگــردد ،تصاویــر مرتبــط بــا مفهــوم مــورد نظــر نیــز درج
و توضیحاتــی ارائــه خواهــد شــد.

بیستمیــــــن

چند سطر به
قلـــم داوران
جشنـــــــواره
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آستینها را باال بزنید!
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علیرضا حیدری ،مدرس ویراستاری و ویراستار
درســت بنویســیم و درســت بگوییــم تــا درســت زندگــی
کنیــم .درســت نوشــتن و درســت حــرفزدن نتیجــه
درســت فکرکــردن اســت و درســت زندگیکــردن.
زبــان مهمتریــن وســیله ارتباطــی اســت ،امــا فقــط یــک
وســیله نیســت .زبــان راه درســت اندیشــیدن هــم هســت.
وقتــی درســت میاندیشــیم ،درســتتر مینویســیم.
درستنوشــتن زمانــی اتفــاق میافتــد کــه بــا مطالعــه زیــاد
همــراه باشــد و مطالعــه زیــاد ،آگاهــی را بــه همــراه دارد و
طبیعــیاســت هرکــس آگاهتــر باشــد ،میکوشــد ســخنش
را بــه درســتترین و زیباتریــن شــیوه بنویســد و بگویــد.
بــه قــول نــوام چامســکی« :اندیشــه خــود بایــد بــا فهــم
شــم عمیقتــر و پایدارتــر
نقادانــه رابطــه بیــان زبانــی بــا
ّ
انســان ،همــراه شــده باشــد .نیــروی انگیزنــده زبــان اســت
کــه میگیــرد ،میلرزانــد ،دگرگــون میســازد و از ایــن
رهگــذر انســان را انســان میکنــد .و زبــان چــه بــه گفتــه
درآیــد و چــه خامــوش بمانــد ،تنهــا خصیصــه بهراســتی
انســانی اســت .بدیــن لحــاظ ،زبــان بــه مثابــه نیــروی
کلیتهــا ( )Power of universalsدر مــا بــه ودیعــه
گذاشــته شــده اســت ،تــا از محیــط اطــراف خــود فراتــر
رویــم و مالــک جهانــی بــرای خــود باشــیم .بهاینترتیــب،
مــا بــا الحــاق نیــروی پرشــتاب و بیقــرار موجودیــت
فردیمــان بــه نیــروی از پــی آینــده و حجیمتــر زبــان ،بــه
حالتــی از ســیالن جهانــی پــا مینهیــم و بــرای چنیــن
امــری تنهــا یــک منشــأ و منبــع وجــود دارد کــه همانــا

ماهیــت ذهــن اســت.
اگــر واژههــا از آبشــخوری جــز ذهــن سرچشــمه میگرفتنــد و
خاســتگاهی چــون مــرز و بــوم و ســرزمین مــادری میداشــتند ،در
همــان پهنــه زاده میشــدند و میمردنــد و بهاینترتیــب مــا فریــب
خــورده و گرفتــار توهمــی باطــل میشــدیم».
بــه همیــن نســبت ،میــزان ارتبــاط زبــان بــا فرهنــگ نیــز مشــخص
میشــود .تفــاوت بیــن دو فرهنــگ بهخوبــی در زبانهــای آنهــا
منعکــس میشــود .مهــارت و تســلط بــر ظرافتهــا و تفاوتهــای
کوچــک در یــک زبــان ،یعنــی اینکــه بفهمیــد مردمــان در دو کشــور و
ا متفــاوت رشــد
بــا دو زبــان متفــاوت ،بــا ارزشهــا و باورهــای کامــ ً
کردهانــد و بــزرگ شــدهاند .بایــد خودتــان را بــرای درک و پذیــرش
ایــن تفاوتهــا آمــاده کنیــد.
از طــرف دیگــر ،زبــان فارســی بــه دلیــل پیونــد عمیقــی کــه بــا تاریــخ و
فرهنــگ و ادبیــات دارد ،نیازمنــد توجــه و پاســداری بیشــتری اســت.
زبــان در کنــار برخــی مؤلفههــای دیگــر ،بخــش جدانشــدنی از هویــت
فرهنگــی هــر فــرد را تشــکیل میدهــد .مــا بــه واســطه زبانــی کــه بــا آن
ســخن میگوییــم ،هویــت قومــی و ملــی پیــدا میکنیــم .عالوهبرایــن،
زبانهــا و گویشهــای مختلــف در شــکلگیری هویــت افــراد متعلــق
بــه اقــوام مختلــف نقــش دارنــد .زبــان فارســی بــه صورتــی یکپارچــه
هویــت ملــی مــا ایرانیــان را شــکل میدهــد .آثــار زیــاد و گرانســنگ
ادبــی و علمــی مــا بــه زبــان فارســی ،گنجینــه ارزشــمندی اســت کــه
نشــان میدهــد بایــد از آن پاســداری کــرد.
تفــاوت ارزشهــا و باورهــا میتوانــد در موقعیتهــای مختلفــی
خــودش را نشــان بدهــد .کافــی اســت نگاهــی بــه اصطالحــات و
عبــارات عامیانــه فرهنگهــای مختلــف بیندازیــد تــا متوجــه حــرف مــن
بشــوید و بفهمیــد در هــر جامعــهای چــه مســائلی مهــم اســت.
دوران دانشــجویی ،دوران تمریــن و تجربــه بــرای پیمــودن ایــن مســیر
اســت و نشــریههای دانشــجویی ،فرصتــی بــرای تحقــق ایــن هــدف.
دنیــای فناورانــه امــروز تهدیــدی جــدی بــرای زبــان فارســی اســت.
ایــن تهدیــد را میشــود بــه فرصــت تبدیــل کــرد ،تــا جــوان دانشــجو بــا
نــگاه بــه تاریــخ و فرهنــگ گذشــته خــود ،بــرای زبــان فارســی جایــگاه
درخــوری قائــل باشــد و نگــذارد ایــن قنــد پارســی آســیب ببینــد.
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تقی دژاکام ،داور نشریات دانشجویی کشور
دیــدن آثــار و نشــریات دانشــجویی همیشــه برایــم
لذتبخــش بــوده اســت ،بــا همــه اشــکاالتی کــه گاهــی از
لحــاظ فــرم و محتــوا در آنهــا بــه چشــم میخــورد؛ فقــط
بــه یــک دلیــل و آن اینکــه ایــن مطالــب و آثــار بــا عشــق
نوشــته میشــود و هیــچ چشمداشــت مــادی یــا مقامــی
پشــت ســر آن نیســت .امــا همیشــه حســرت ایــن را داشــتم
کــه کاش همیــن االن بلیــت میگرفتــم و میرفتــم
کرمــان و نیشــابور و همــدان و کاشــان و کــرج و قزویــن
و بابــل و ارومیــه و ...دانشــجویان و دســتاندرکاران
نشــریه را جمــع میکــردم و دوتــا کالس دو ســاعته
میگذاشــتم تــا بگویــم تــو را بــه خــدا در نشــریه حتمــ ًا
یــک صفحــه یــا یــک ســتون «خبــر» داشــته باشــید .بگویــم
نشــریه بــدون «خبــر» و «مصاحبــه» نشــریه نیســت؛ بولتــن
مقــاالت اســت و در داوری نشــریات بررســی نمیشــود یــا
حســابی از امتیازاتــش کــم میشــود .بگویــم در ســرمقاله
و یادداشــت نیاییــد دربــاره فوایــد تقــوا و روزه و المــپ

کممصــرف و ورزش صبحگاهــی مطلــب بنویســید؛ جــای
اینهــا در مقالــه اســت نــه ســرمقاله .ســرمقاله بایــد موضــع
داشــته باشــد؛ موضــع روز داشــته باشــد ،بــه قلــم مدیــر
مســئول یــا ســردبیر باشــد ،نــه خواننــدگان و از همــه مهمتــر
بــا روال نشــریه تطبیــق داشــته باشــد .نیاییــد در ســرمقاله
نشــریه ادبــی ،دربــاره بحــران بــورس در دولــت روحانــی
مطلــب بنویســید؛ اگــر نشــریه دانشــکده اقتصــاد هســتید،
نیاییــد دربــاره شــیوه داوری در جشــنواره فیلــم فجــر موضــع
بگیریــد .اگــر نشــریه ســینمایی هســتید ،نیاییــد دربــاره
نقــاط قــوت و ضعــف لیــگ برتــر یادداشــت بنویســید .بیایــم
بگویــم کــه در مصاحبــه از اول تــا آخــر بــه تعریــف و تمجیــد از
اســتاد و دانشــجو و رییــس دانشــگاه نپردازیــد؛ اســم ایــن کار
ال مصاحبــه بــدون ســؤال
را «رپرتــاژ آگهــی» میگوینــد .ک ً
چالشــی مصاحبــه نیســت و بــه یــاد کســی هــم نمیمانــد؛
همانطــور کــه خیلــی از مصاحبههــای تلویزیونــی کــه
در آن بــه تعریــف و تمجیــد از فــان هنرپیشــه و ورزشــکار
گذشــته بــه یــاد کســی نمانــده ،امــا آن مصاحبههــا و
مناظرههــای تمامــ ًا چالــش و نقــد صریــح بــرای همیشــه
بــه یــاد تکتــک مــن و شــما مانــده اســت .بیایــم بگویــم کــه
صفحــات را اینقــدر شــلوغ نکنیــد؛ صفحــات ســاده بــا
یــک عکــس یــا طــرح یــا کارتــون جــذاب ،بهتــر از صفحــات
شــلوغ و پــر عکــس و چنــد رنــگ و بــا تیترهــای بــزرگ و
کوچــک و فــراوان ،اعصــاب خواننــده را خــرد میکنــد و او
از خیــر خوانــدن میگــذرد .بیایــم بگویــم کــه خبــر و شــعر
و کاریکاتــور خــود بچههــای دانشــکده ،هــر چقــدر هــم
کــه ضعیــف باشــد ،از اینکــه خبــر کیهــان و شــرق و اعتمــاد
و وطــن امــروز را کپــی کنیــد ،یــا شــعر خیــام و مولــوی را
بگذاریــد ،یــا کاریکاتــور مازیــار بیژنــی را منتشــر کنیــد،
بهتــر و حرفهایتــر اســت .و خیلــی مســائل و نــکات دیگــر.
امــا خــوب میدانیــد کــه نــه مــن و امثــال مــن فرصــت
داریــم کــه مرتــب خدمــت عزیــزان دانشــجوی شــهرهای
مختلــف برســیم ،و نــه امکاناتمــان اجــازه چنیــن توفیقــی
را میدهــد .البتــه آنالینشــدن کالسهــا در دوران ایــن
ویــروس منحــوس ،خــودش امــکان خیلــی خوبــی بــود کــه
در روز بــه چنــد شــهر ســر بزنیــم و کالس برگــزار کنیــم و بــا
دانشــجویان گپوگفــت داشــته باشــیم .ایــن اتفــاق افتــاده
و امســال ســطح خیلــی از نشــریات دانشــجویی و تولیــدات
شــما دانشــجویان حســابی ارتقــا یافتــه بــود ،امــا هنــوز هــم
خیلــی نیازمنــد آموزشهــا و دریافــت نــکات و ترفندهــای
نشــریه درآوردن هســتید.
از فرصتهــا اســتفاده کنیــد و ایــن مهارتهــای شــیرین
را فــرا بگیریــد تــا ســال آینــده بیشــتر از پیــش بدرخشــید
و بــرای خودتــان و نشــریهتان و دانشــگاهتان افتخــارات
بزرگتــر بیافرینیــد .فکــر نکنیــد کــه ایــن کار ســختی اســت؛
فقــط آســتینهای همتتــان را بــاال بزنیــد .همیــن!

دکتر روحاهلل اسالمی
عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
نشــریات دانشــجویی فضایــی بســیار مهــم بــرای فعالیــت دانشــجویان بــا نگرشهــای
مختلــف اســت .فضــای غالــب بــر ایــن حــوزه حــول محــور بازنمایــی اســت؛ همانطــور
کــه در مشــاغل گوناگــون ایــن مــورد حائــز اهمیــت اســت.
یکــی از دســتاوردهای مانــای دوران دانشــجویی ،نشــریات هســتند و نمایــشدادن
دســتاوردها در انجمنهــای علمــی ،کانونهــا و تشــکلهای اســامی از طریــق نشــریه
صــورت میگیــرد .ایــن نــوع از فعالی ـت ،بــه لحــاظ مانایــی اهمیــت دارد؛ زیــرا نشــریات
دانشــجویی در ســایتهای مختلــف دانشــگاهی آرشــیو میشــوند و پــس از ســالها
میتــوان بــه آنهــا رجــوع کــرد .همچنیــن نشــریات یادگیــری وســیعی را در زمینههــای
مختلــف شــغلی بــرای دانشــجویان فراهــم میکننــد.
خوشــبختانه دانشــگاه فردوســی مشــهد در زمینــه نشــریات از جملــه دانشــگاههای
ســرآمد کشــور اســت و نشــریات دانشــگاه فردوســی شایســته رقابــت بــا نشــریات برتــر
کشــوری هســتند؛ بــه علــت انتقــال درســت تجربیــات.
بــا توجــه بــه اینکــه در حــال حاضــر ،دیگــر رســانه فقــط فضایــی بــرای خبررســانی نیســت،
بلکــه بســتری بــرای همــه نیازهــا اســت ،ایــن فضــا بهتریــن موقعیــت تمریــن و آزمــون و خطــا
بــرای کار جمعــی دانشــجویان اســت .مســأله مهــم در نشــریهنگاری ،تداوم کار اســت؛ یعنی
جــذب اعضــا و ارتقــای نشــریه .بنــده پیشــنهاد میکنــم همــه دانشــجویان در کارگاههایــی
کــه مدیریــت فرهنگــی دانشــگاه برگــزار میکنــد ،شــرکت کننــد؛کار گروهــی و جمعــی
انجــام دهنــد و تیــم خــود را گســترش دهنــد .نشــریات قدیمــی و باســابقه نیــز الزم اســت بــه
فعالیتهــای خــود بهصــورت مــداوم ادامــه دهنــد و کیفیــت را فــدای کمیــت نکننــد.
میثمدهقانی

دبیر سرویس عکس روزنامه خراسان
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محسن هوشمند

معاون مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی

هــر رســانهای بــرای اینکــه بــه موفقیــت دســت یابــد،
بایــد بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه چــرا فعالیــت
میکنــد و چگونــه بایــد فعالیــت کنــد؟ بخــش قابــل
توجهــی از پاســخ پرســش اول ،بــه نیــت و هــدف
صاحبــان رســانه مرتبــط اســت؛ اینکــه چــرا مــا ایــن

فضای مجازی ،مزیت رقابتی برای نشریات دانشجویی
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حسین حقی  /خبرنگار
قــرن  ۲۱میــادی ،عصــر تکنولــوژی اســت و تکنولــوژی جــزء جداییناپذیــر
زندگــی میلیاردهــا انســان در سراســر زمیــن شــده اســت.
اطالعرســانی یکــی از مهمتریــن مقولههاییســت کــه تکنولــوژی بــر
آن مؤثــر بــوده اســت؛ مســألهای کــه بســیاری از معــادالت فرهنگــی،
اقتصــادی و سیاســی دولتهــا و ملتهــا را تحتالشــعاع قــرار داده اســت.
ســبک اســتفاده افــراد از تکنولــوژی ،ماننــد اســتفاده از بســیاری پدیدههــا،
مزیتهــا یــا عیبهــای آن را تعییــن میکنــد .ســادهترین مثالــی
کــه همــه مــا شــنیدهایم ،همــان اســتفاده خــوب و بــد از چاقــو اســت.
تکنولــوژی در اطالعرســانی هــم میتوانــد نــدای مظلومیــت کــودکان
فلســطینی را از غــرب آســیا بــه آمریــکا برســاند و مــردم خفتــه را بیــدار کنــد و
هــم میتوانــد بــا انتشــار اخبــار دروغ ،حــق را وارونــه جلــوه دهــد.
نشریات دانشجویی یکی از ابزارهای اطالعرسانی هستند.
در گذشــته تعــداد تیــراژ چاپــی نشــریات از هــزار نســخه شــروع میشــد و
بــرای موضوعهــای مهــم بــه سـههزار نســخه نیــز میرســید .فــارغ از ســختی
توزیــع نشــریه در دانشــکدهها ،هیــچ آمــار دقیقــی از تعــداد مخاطبــان
واقعــی و کســانی کــه تمــام مطالــب نشــریه را دنبــال میکننــد ،نداشــتیم.
حتــی کســی نمیتوانســت ذائقــه مخاطــب را تشــخیص دهــد و دریابــد کــه
کــدام مطلــب نشــریه بــرای دانشــجو جذابیــت بیشــتری داشــته اســت .امــا
امــروز اوضــاع دگرگــون شــده اســت .رشــد شــبکههای اجتماعــی ،مــواردی
از جملــه مخاطبشناســی ،افزایــش مخاطــب و افزایــش مطالعــه نشــریه،
مشــارکت دانشــجویان ،و دههــا مزیــت دیگــر را بــه ارمغــان آورده اســت.
نشــریاتی کــه پیوســت شــبکههای اجتماعــی از جملــه تلگــرام و اینســتاگرام
را دارنــد ،قطعــ ًا از ســایر نشــریاتی کــه بــه نســخه چاپــی اکتفــا میکننــد
موفقترنــد.
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نکتــه بســیار مهــم در اســتفاده از پلتفرمهــای رســانهای،
تولیــد محتــوای متناســب بــا خــود ایــن فضــا اســت.
اگرچــه میتــوان نســخه الکترونیــک نشــریه را نیــز منتشــر
کــرد ،امــا قطعــ ًا کافــی نیســت .قالبهایــی از جملــه
اینفوگرافــی ،پادکســت یــا موشــنگرافی ،الزمــه انتقــال
پیــام از طریــق ایــن پلتفرمهــا اســت و هــر نشــریه بایــد در
هیــأت تحریریــه خــود گرافیســت و تدوینگــر نیــز داشــته
باشــد.
همانطــور کــه گفتیــم ،امــروزه ابــزار رســانه در اختیــار
انســانها قــرار دارد و افــرادی کــه از ایــن مزیــت رقابتــی
بــه نحــو احســن اســتفاده کننــد ،موفقتــر خواهنــد بــود.
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ســالهای متمــادی مطبوعــات بــرای
انتقــال مفاهیــم و اطالعــات ،از متــن و
نوشــته اســتفاده میكردنــد .بنابرایــن
تمامــی مراحــل چــاپ و دســتگاههای آن
بــر پایــه متــن و حــروف بنــا گذاشــته شــده
بــود ،تــا اینکــه در ســال  1842مجلــه مصــور
لنــدن بــرای نخســتینبار تصویــر را بــه متــن
ترجیــح داد و تأثیــر عكــس را در نشــریه بــه
اثبــات رســاند .در واقــع اگــر تــا پیــش از ایــن،
قلــم گزارشــگر و نویســنده روایتگــر حــوادث
و اخبــار بــرای خواننــدگان بــود ،رفتهرفتــه
عكــس نیــز اطالعــات واقعــی و عینــی را
بهعنــوان عنصــری مكمــل به نظــر مخاطبان
رســاند و پــس از ایــن تاریــخ بــود كــه اســتفاده
از عكــس در نشــریات رواج پیدا كــرد و چنان
ایــن حضــور در عرصــه مطبوعــات مؤثــر
واقــع شــد كــه امــروز بهعنــوان یــك پدیــده
الزماالجــرا در نشــریات داخلــی و عمومــی
بــه حســابمیآیــد.
امــروزه در عرصــه اطالعرســانی و خبــر،
عكــس نقــش تزئینــی یــا اضافــی نــدارد،
بلكــه بــه بخشــی از خبــر تبدیــل شــده اســت
كــه نبــود یــا نقصــان آن ،بــر اصــل خبــر تأثیــر

میگــذارد .در نتیجــه عكــس نقــش اعتبــاری دارد و بهعنــوان جــزء تكمیــلكننــده خبــر
محســوب میشــود.
بــا تعاریــف جدیــد در مفاهیــم مربــوط بــه حــوزه ژورنالیســم ،بــه نظــرمیرســد كــه خبــر
بهتنهایــی قــادر بــه انتقــال اطالعــات و پیــام در قالب روایی نیســت و الیههــا و بخشهای
پنهــان یــك رویــداد مغفــولمیماند ،مگر زمانــی كه عكــس و تصویر به خبر اضافه شــود.
طبــق تعریــف ،رســانه آن چیــزی اســت كــه قــدرت تكثیــر دارد .بنابرایــن عكــس نیــز یــك
رســانه مســتقل اســت؛ چــرا كــه قــدرت تكثیــر دارد .عكــس یــك رســانه مســتقل دارای
زبــان بینالمللــی اســت كــه جایــگاه و نقــش ویــژهای دارد و در دنیــا شناختهشــده اســت.
عكسه ـ ا میتواننــد جهــان را عــوض كننــد ،بــه همیــن دلیــل بایــد آنهــا را عنصــری
اساســی در مطبوعــات برشــمرد .عكــس را بایــد ویتریــن خبــر دانســت؛ اگــر خبــر
نوشــتاری اســت ،عكــس شــاهد دیــداری آن اســت و از آنجــا كــه زبــان تصویــر در مــوارد
بســیاری از زبــان كالم هــزاران بــار برتــر و اثرگذارتــر اســت ،میتــوان عكــس مطبوعاتــی
را یكــی از لــوازم اصلــی عصــر ژورنالیســم دانســت .اگــر بدانیــم كــه ســه نفــر از ده عــكاس
برتــر جهــان ایرانیانــد ،بهخوبــی بــا جایــگاه عكاســان خبــری و مطبوعاتــی ایــران در
میــان فعــاالن ایــن عرصــه در جهــان آشــنا خواهیــم شــد .امــا متأســفانه با وجــود موفقیت
هنرمنــدان عــكاس ایرانــی ،هنــوز هــم بســیاری از اصحــاب جرایــد نــگاه جــدی بــه ایــن
ی خبــری و مطبوعاتــی
مقولــه ندارنــد و بیاغــراق یكــی از موانــع رشــد و اعتــای عكاسـ 
را بایــد در رویكــرد نامناســب
مطبوعــات بــه آن جســتجو كــرد.
ِ
توجــه بیشــتر بــه عكاســی
بــا
مطبوعاتــی در رســانهها ،ضمــن
حرفهایكــردن فعالیت عكاســان
در ایــن بخــش ،زیباییهــای
بصــری مطبوعــات هــم بیــش
از پیشمیشــود و ایــن امــر بــه
ارتبــاط مؤثرتــر بــا مخاطــب منجــر
میشــود.

نشریات دانشجویی؛ چرا و چگونه؟

رســانه را تأســیس کردهایــم؟ پاســخ بــه پرســش دوم در وهلــه اول در ارتبــاط بــا
مفهــوم «مخاطبشناســی» تعریــف میشــود .رســانه همــواره بایــد نگاهــی جــدی
بــه «خواســت» و «نیــاز» مخاطبــش داشــته باشــد؛ مخاطــب از مــا چــه میخواهــد و
مخاطــب مــا چــه نیازهایــی دارد ،و مــا چطــور میتوانیــم میــان خواســت خودمــان،
بــا خواســت و نیــاز مخاطبمــان ارتباطــی منطقــی برقــرار کنیــم تــا در رهگــذر ایــن
تعامــل ،پیــام مــا اوال ً خوانــده یــا دیــده و ثانیــ ًا پذیرفتــه شــود؟
حال با این نگاه پرسشی دیگر مطرح میکنیم.
نشــریات دانشــجویی ،نشــریاتی اســت که دانشــجویان تولید میکنند ،یا نشــریاتی
اســت کــه بــرای دانشــجویان تولیــد میشــود؟ یــا هــر دو؟ چطــور میتوانیــم میــان
خواســت دانشــجویانی کــه هــر نشــریه را تولیــد میکننــد ،بــا خواســت و نیــاز جامعــه
مخاطبشــان ارتباطــی منطقــی برقــرار کنیم؟
بــه نظــر میرســد چالــش اصلــی نشــریات دانشــجویی امــروز مــا ،نامشــخصی
تکلیــف همیــن پرسشهاســت .بســیاری از نشــریات دانشــجویی هنــوز نمیداننــد
چــرا و چگونــه بایــد فعالیــت کننــد .نمیتواننــد مخاطبشــان را تعریــف و درک
کننــد .نمیداننــد بــا توجــه بــه تحــوالت عمیــق و گســترده حاصــل از توســعه
فنــاوری ارتباطــات و رســانه ،چگونــه میتواننــد مثــل نســلهای طالیــی قبــل از
خودشــان نقشآفریــن باشــند؟ در بهکارگیــری قالبهــای کار مطبوعاتــی محــدود

کارگاه «ویرایش و درستنویسی» با حضور استاد علیرضا حیدری،
روزنامهنگار و استاد مطرح ویراستاری ،به مدت  ۳ساعت در روزهای
 ۲۲و  ۲۳اسفندماه  1399برگزار شد.

کارگاه «طنزنویسی» با حضور استاد ناصر جوادی ،طنزپرداز
مطرح کشور و نویسنده مجموعه  DBCفارسی ،و با همکاری
نشریه سانسوریا به مدت  ۶ساعت در روزهای ۱۷و  ۱۸و ۲۰
فروردین ماه  1400بهصورت مجازی برگزار شد.
در این کارگاه عالوهبر آموزش کلیات طنزنویسی ،به نقد آثار
ارسالی شرکتکنندگان نیز پرداخته شد.

نشستهای «تجربهنگاری سیاسی» با حضور آقای عباس عبدی،
روزنامهنگار ،فعال سیاسی و از سردبیران اسبق روزنامه سالم ،و
آقای حسین شمسیان ،روزنامهنگار ،فعال سیاسی و سردبیر سابق
روزنامه کیهان ،در روزهای  ۲۱اسفند ماه  ۱۳۹۹و  ۹اردیبهشت
ماه  ۱۴۰۰بهصورت برخط در صفحه
اینستاگرام خانه نشریات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
16
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در این نشستها به مباحث سوژهیابی،
سوژهپردازی و تولید محتوا در زمینه
سیاسی پرداخته شد.

کارگاه «آموزش تیترنویسی» با حضور دکتر مجید
رضاییان ،استاد دانشگاه ،پژوهشگر ژورنالیسم و
نویسنده کتاب تیترنویسی ،به مدت  ۶ساعت در
روزهای  ۱۳و  ۱۴اسفندماه  1399بهصورت حضوری
در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

17

دریافت آثار از  ١٠دی تا  ٣٠اسفند  ١٣٩٩و تمدید مهلت تا ۹
فروردین ۱۴۰۰
بررسی آثار دریافتی از  ۱۰فروردین تا  ۱۷فروردین ١۴٠٠
اطالعرسانی نواقص آثار به شرکتکنندگان و تمدید یک روزه
مهلت ثبت آثار تا  ۱۸فروردین ١۴٠٠
برگزاری تجربهنگاری سیاسی در  ٢١اسفند  ١٣٩٩با حضور جناب
آقای عباس عبدی
برگزاری کارگاه تیترنویسی در  ١٣و  ١۴اسفند  ١٣٩٩با حضور دکتر
مجید رضاییان
برگزاری کارگاه ویراش و درستنویسی در  ٢٢و  ٢٣اسفند ١٣٩٩
18

با حضور استاد علیرضا حیدری
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استاد ناصر جوادی
برگزاری تجربهنگاری سیاسی در  ٩اردیبهشت  ١۴٠٠با حضور
جناب آقای حسین شمسیان
داوری آثار از  ١٠اردیبهشت تا  ٣خرداد ١۴٠٠
برگزاری اختتامیه بیستمین جشنواره نشریات در  ٢٣خرداد ١۴٠٠
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برگزاری کارگاه طنزنویسی در  ١٨و  ١٩و  ٢١فروردین  ١۴٠٠با حضور
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برگزیدگان جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد
نشریات برتر
نشریات صنفی

نام نشریه

مدیر مسئول

نشریات طنز

نام نشریه

مدیر مسئول

رتبه برتر

نشریه سالم /شماره 24

حسین مهدویان

رتبه برتر

نشریه سانسوریا /شماره 3

محمدامین ناصری فرد

رتبه برتر

نشریه میدان علوم /شماره 14

مهدی طالبی

نشریات سیاسی

نام نشریه

مدیر مسئول

رتبه برتر

نشریه مکث /شمارههای58و  59و 63

نسیم جهانی

رتبه سوم

نشریه گفتمان /شماره 7

مهدی شاهسون

نشریات فرهنگی

نام نشریه

مدیر مسئول

رتبه برتر

نشریه ایراندخت /شمارههای  8و 9

فاطمه مصیبی

رتبه برتر

رتبه دوم

رتبه دوم

نشریه صدف /شماره 4

نشریه آئینه /شماره 99

نشریه مکث /شماره های  61و 62

سجاد کمالینیا

سید محمدجواد کیشبافان

نسیم جهانی

نشریات فنی و
مهندسی

نام نشریه

مدیر مسئول

رتبه برتر

نشریه پایاتیک /شماره  1و 2

سید محمدرضا نقیبی حسینی

نشریات علمی
علوم انسانی

نام نشریه

مدیر مسئول

رتبه برتر مشترک

نشریه ایراندخت /شماره 8

فاطمه مصیبی

رتبه برتر مشترک

رتبه برتر

رتبه دوم

نشریه مکث /شمارههای 57و 61و 62
نشریه ایراندخت /شماره های 9و 10

نسیم جهانی

رتبه برتر

نشریات دینی
و قرآنی

نام نشریه

مدیر مسئول

رتبه برتر

نشریه صاحب /شمارههای  11و 12

سید رضا معاونافشاری
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رتبه دوم

نشریه فقه پویا /شماره 10

فاطمه مصیبی

امیرحسین بهاردوست

نام نشریه

نشریه نات /شماره 6

مدیر مسئول

علی طاهر یزاده
فاطمه شبانی

رتبه دوم مشترک

نشریه افق /شماره 8

رتبه دوم مشترک

نشریه سبزاندیشان /شماره13

میالد یوسفی قلهزو

رتبه سوم

نشریه رویان /شماره 20

علی تقیزاده مهنه

نشریات عمومی

نام نشریه

مدیر مسئول

رتبه برتر

نشریه آئینه /شماره 95

سید محمدجواد کیشبافان
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نشریات اجتماعی

نام نشریه

مدیر مسئول

نشریات علمی
کشاورزی،
دامپزشکی و
محیط زیست

نشریه سیاستنامه /شماره 24

سمیرا ایزدپناه

آثار بــرتـر
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مقاله سیاسی

نام نشریه

نام صاحب اثر

عنوان اثر

رتبه برتر

ایراندخت

علی قدیری نوفرست

زنان در میدان سیاست؛
پیش قراوالن سنگستان!

مکث

اسما هادیزادگان

دوئل تلویزیونی انتخابات

سیاستنامه

افسانه دانش

ترامپ و اسالمهراسی

تیتر

نام نشریه

نام صاحب اثر

عنوان اثر

رتبه برتر

آئینه

سید محمد جواد کیشبافان

مرد هزار چهره

رتبه دوم

رتبه دوم

سانسوریا

علی غفاری

ما زنده به آنیم که با نت باشیم

رتبه سوم

رتبه سوم مشترک

آئینه

محمدامین ناصر یفرد

دعوا بر سر خانۀ ملت

رتبه سوم مشترک

شبآهنگ

محمدرضا راستین

شکار همسایۀ تابان

مقاله فرهنگی

نام نشریه

نام صاحب اثر

عنوان اثر

تیتر یک

نام نشریه

نام صاحب اثر

عنوان اثر

رتبه برتر

میدان علوم

مهدی طالبی

زیر پوست دنیا

رتبه برتر

ایراندخت

فاطمه مصیبی

 .1زایــش امید در آوردگاه ناامیدی
 .2سرخوردگی شأن

رتبه دوم مشترک

مکث

علی هادیان حقیقی

بیکار نشوید لطفا

رتبه دوم

جامعه پویا

مهدی بزمآرا

قافله عشق در سفر تاریخ

رتبه دوم مشترک

میدان علوم

علیرضا عزیزپور

معماری هویت ،هویت معماری

رتبه سوم

آئینه

سید محمد جواد کیشبافان

رنگینکمان نفاق

رتبه سوم

صاحب

محمدحسین دلیری راد
مجید نجفی

نبرد آخرالزمان یا نبرد
با آخرالزمان

خبر و تحلیل خبر

نام نشریه

نام صاحب اثر

عنوان اثر
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رتبه دوم

سیاستنامه

افسانه دانش

سیاست فراگیر

رتبه برتر

مکث

رضا رزاقی

نابودی یا نجات

مصاحبه

نام نشریه

نام صاحب اثر

عنوان اثر

رتبه دوم

ایراندخت

رتبه برتر

پایاتیک

سید محمدرضا نقیبی حسینی
نیما قندی

گفتوگویی با اعضای تیم کمیکار

ناهید بهنام مقدم،
فرانک ابراهیمی

پرنسسهای دیزنی؛ علیه
زنان یا همگام با زنان

مکث

احمد یوسفی

مردم

رتبه دوم

ایراندخت

فاطمه مصیبی

رتبه سوم
 .1زایــش امید در آوردگاه ناامیدی
 .2کلیشههای جنسیتــی حضـور

بقــا و مدیـــریت دختــران در

مقاله اقتصادی

نام نشریه

نام صاحب اثر

عنوان اثر

رتبه سوم

پایاتیک

نرجس نیرومند

دورهمی صمیمانهای با دکتر

رتبه برتر

جامعه پویا

محمدجواد خالقی

اقتصــاد اســامی در صحــن علنی

سرمقاله و یادداشت

نام نشریه

نام صاحب اثر

عنوان اثر

رتبه برتر

مکث

امین مجیدی فرد

ما زندهایم

مقاله صنفی

نام نشریه

نام صاحب اثر

عنوان اثر

رتبه دوم

صاحب

فرزانه زینلی

یک سیلی به خودمان ،یک لگد

رتبه برتر

صدف

زهرا خسروشیری

حذف تکدرس ،وزارت پولی

رتبه دوم

میدان علوم

علیرضا عزیزپور

آموزش مجازی :توفیق اجباری

رتبه سوم

مکث

رضا رزاقی

نه به گفتوگو

رتبه سوم

مکث

رضا رزاقی

دانشگاه تعطیل بود

تشکلهای دانشجویی

مهدی کریمی

به شیطان!
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رتبه برتر

وقایع اتفاقیه

فرشته نوری

شبهای ناآرام عراق

مقاله اجتماعی

نام نشریه

نام صاحب اثر

عنوان اثر

مقاله دینی و قرآنی

نام نشریه

نام صاحب اثر

عنوان اثر

رتبه برتر

نشریه مکث

احمد یوسفی

 .1الملک یبقی مع الکفر و الیبقی

رتبه دوم

مکث

هانیه حسنزاده

دین و علم ،دو رفیق یا دو رقیب؟

مقاله علمی علوم پایه

نام نشریه

نام صاحب اثر

عنوان اثر

شایسته تقدیر

شبآهنگ

سید محمدجواد فیاض

پرواز به مقصد فنا

مقاله علمی علوم

نام نشریه

نام صاحب اثر

عنوان اثر

رتبه برتر

وقایع اتفاقیه

افسانه دانش

از توافق تا جنگ

رتبه دوم

مکث

احمد یوسفی

شر مثل کرونا

رتبه سوم

مکث

امین مجیدی فرد

مکانیابی امید و اثر تقاطع

مقاله علمی
کشاورزی ،دامپزشکی
و محیط زیست

نام نشریه

نام صاحب اثر

عنوان اثر

رتبه برتر

نشریه رویان

ملیکا کسائی

واکسنهای نوترکیب

رتبه دوم

نشریه نیلگون

محمدمهدی شاهمحمدپور عسگری

 .1بهرهوری از ضایعات سخت

رتبه سوم

نشریه زرپران

سید علیرضا نظری

چالشها و راهکارهای فرآوری
بازاریابی و صادرات زعفران

مقاله علمی فنی و
مهندسی

نام نشریه

نام صاحب اثر

عنوان اثر

رتبه برتر

پایاتیک

سید محمدرضا نقیبی حسینی

رتبه دوم

پایاتیک

سجاد نمازی راد

پایپر آلفا آتش سردرگم در
قلب اقیانوس
معرفی نرمافزار

رتبه سوم

پایاتیک

پوریا محمدنژاد

آموزش متلب ،حل معادالت با
مشتقات جزئی ،سیستمهای
دوبعدی انتقال حرارت

مع الظلم

طرح و کاریکاتور

نام نشریه

نام صاحب اثر

رتبه برتر

مکث

امیرحسین اکبری سنگ آتش

عنوان اثر

 .2خویشتن شناسی

انسانی

از چندجانبهگرایی تا یک

جانبهگرایی در روابط بینالملل
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صداها در روزهای انقالب

پوستان (میگو)

طنز

نام نشریه

نام صاحب اثر

عنوان اثر

رتبه برتر

سانسوریا

یگانه تقیزاده

تا  1400و شاید هم بیشتر با
آموزش مجازی

رتبه دوم

سانسوریا

فرناز پا کبین

گالیه هست ولی زیاد است

رتبه سوم

سانسوریا

یگانه افکار

سانس و ریا

عکس

نام نشریه

نام صاحب اثر

عنوان اثر

رتبه برتر

شبآهنگ

علیرضا صادقی

رتبه دوم

شبآهنگ

محمدرضا راستین

رتبه سوم

شبآهنگ

مهشید حسینی

طرح روی جلد

نام نشریه

نام صاحب اثر

رتبه برتر

موج شماره 11

مهرداد رحیمپور

عنوان اثر
25
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تکثیر آن

Aspen custom modeler

گرافیک و صفحهآرایی

نام نشریه

نام صاحب اثر

رتبه برتر

نشریه پایاتیک
شمارههای  2و 3

نیما فرجی

رتبه دوم مشترک
رتبه دوم مشترک

مکث  /شمارههای
 57و 59
رویان /شماره 20

رتبه سوم مشترک

موج  /شماره 11

مهرداد رحیمپور

رتبه سوم مشترک

نات  /شماره 6

علی طاهر یزاده

محمدرضا عزیزی

سید محمدجواد کیشبافان

عنوان اثر
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 .2معرفی ماهی فایتر و روش

رتبه دوم

سانسوریا

یگانه افکار

علی قدیری نوفرست

دانشــجوی دکــری علــوم سیاســی دانشــگاه

بخش ویـــژه
بخش ویژه

نام نشریه

نام صاحب اثر

شایسته تقدیر از
نظر توالی انتشار

مکث

مدیرمسئول :نسیم جهانی

انرژ یهای پاک و
محیطزیست

نات

رضا غفار ینیا

سایهاندازی در گلخانه
راه حل مدرن اما سنتی

مسائل اجتماعی

وقایع اتفاقیه

علی قدیری نوفرست

کرونا و تأثیرات آن

میدان علوم
(ویژهنامه کرونا)

مهدی طالبی

گمنامی مجازی و عصیان بر
من حقیقی
چهره ِ

عنوان اثر برگزیده

جشــنواره نرشیــات دانشــجویی دانشــگاه
فردوســی مشــهد

از خانه بیرون نروید

بخش مجازی

26

فردوســی مشــهد« ،نویســنده برتــر» بیســتمین

نگاهــی بــر کارنامــه نشــریاتی علــی قدیــری نوفرســت ،دانشــجوی دکتــری علــوم سیاســی
دانشــگاه فردوســی مشــهد« ،نویســنده برتــر» بیســتمین جشــنواره نشــریات دانشــجویی

رتبه برتر

میدان علوم

فاطمه پورمحمد




رتبه دوم

نات

علی طاهر یزاده

مســئول نشــریه دانشــجویی «وقایعاتفاقیــه» در ســال ١٣٩6-١٣٩7

رتبه سوم

سانسوریا

یگانه تقیزاده






عضو هیأت تحریریه روزنامه شهرآرا در بازه زمانی ١٣٩6-١٣٩8
کارشــناس نشــریات ســتاد مرکــزی ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی و مدیــر
دبیر هیأت تحریریه نشریه دانشجویی «سیاستنامه» در سال ١٣٩2-١٣٩3
ی ابوذر استان خراسان رضوی
رتبه نخست رسته مصاحبه در چهارمین جشنواره رسانها 
کسب رتبه دوم مقاله اجتماعی در جشنواره ملی تیتر ١٠
کســب رتبــه برتــر در رســتههای مصاحبــه ،ســرمقاله ،مقالــه سیاســی و مقالــه هنــری در نوزدهمیــن

جشــنواره نشــریات دانشــجویی دانشــگاه فردوســی مشــهد
 کســب رتبــه برتــر در رســتههای تیتــر ،مقالــه سیاســی ،مقالــه صنفــی و عنــوان شایســته تقدیــر در

نویسنده برتر

علی قدیری نوفرست

رســتههای آســیبهای اجتماعــی و کرســیهای آزاداندیشــی در هجدهمیــن جشــنواره نشــریات
دانشــجویی دانشــگاه فردوســی مشــهد



کســب رتبــه برتــر در رســته گفتوگومحــوری هفدهمیــن جشــنواره نشــریات دانشــجویی دانشــگاه

فردوســی مشــهد



عضــو هیــأت تحریریــه نشــریات دانشــجویی بازتــاب ،زمزمــه ،ســام ،ارغنــون ،ایراندخــت و ...در طــی

ســالهای گذشــته
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ویژهنامهٔ بیستمنی جشنوارهٔ نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

ویژهنامهٔ بیستمنی جشنوارهٔ نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

بخش مجازی (اینستاگرام)

نام نشریه

مدیر صفحه

دانشــگاه فردوســی مشــهد
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