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نشریات  خانه  رایزنی  طی 
مشهد  فردوسی  دانشگاه 
مسئول  مدیران  از  برخی  با 
سلسله  دانشجویی،  نشریات 
با رویکرد آموزش  کارگاه هایی 
نحوه فعالیت در نشریات از نگاه تخصصی برگزار 
گردید که در این کارگاه ها، هر نشریه با حمایت 
خانه نشریات دانشگاه فردوسی مشهد، برگزاری 

یك کارگاه را برعهده گرفت. 
رسانه  آموزش  مرکز  همکاری  با  ها  کارگاه  این 
هفته  سه  طی  ماه 94  آذر  در  خراسان  روزنامه 
این  در  شد.  برگزار  ساعت  مدت 60  به  متوالی 
دوره، کارگاه های مقاله نویسی علمی، ویراستاری 
مقاالت، خبر و تیتر، گزارش و مصاحبه، یادداشت 
و مقاله نویسی مطبوعاتی، عکاسی خبری و کارگاه 
آموزش صفحه آرایی با حضور اساتید مجرب حوزه 
روزنامه نگاری و متخصصین دانشگاهی با شرکت 
برگزار  دانشگاه،  نشریات  اصحاب  از  نفر   150

گردید.

  ۱.  کارگاه تخصصی مقاله نویسی علمی: 
مقاله نویسی علمی را شاید بتوان بنیادی ترین نیاز 
نشریات علمی دانست. محتوای اصلی عمده 
می باشد  علمی  مقاالت  برپایه  علمی  نشریات 
که خود دارای اصول و ضوابط کاری است. هر 
مقاله علمی از اجزای خاص و منحصر به فرد خود 

تشکیل می گردد که موجب تمیز ساختار آن از یك 
مقاله مطبوعاتی می گردد. کارگاه مقاله نویسی 
تخصصی  علمی  فصلنامه  توسط  علمی، 
تاریخ  پنج شنبه 12 آذر  ایرانی« در  »دامپزشك 
94 از ساعت 8 الی 16 در مجتمع کانون های 
فرهنگی هنری برگزار گردید. طی هشت ساعت 
نویسی  این کارگاه، اصول مقاله  برگزاری  مدت 
علمی به فعالین نشریات حاضر در کارگاه توسط 

استاد میرانوری تدریس شد.

 ۲. کارگاه تخصصی گزارش و مصاحبه :
با توجه به اهمیت گزارش و مصاحبه به عنوان 
زیرشاخه های مهمی از روزنامه نگاری، این کارگاه 
در یك دوره به مدت هشت ساعت و با تدریس 
مجید فکری، معاون سردبیر روزنامه خراسان، روز 
جمعه 27 آذر 94 از ساعت 8 الی 16 در مجتمع 
کانون های فرهنگی هنری توسط نشریه »ثبات« 

برگزار گردید.

 3.کارگاه تخصصی خبر و تیتر: 
جدی  ضعف های  از  یکی  همواره  تیترنویسی 
یك  می رود.  شمار  به  دانشجویی  نشریات  در 
تیتر مناسب و تأثیرگزار به راحتی می تواند توجه 
مخاطب را جلب کرده و وادار به دریافت نشریه 
نماید.  آن، هرچند گذری و سطحی  و مطالعه 
پرمحتواترین  حتی  ضعیف  تیتر  یك  مقابل  در 

نشریات را نیز از چشم مخاطب می اندازد. با توجه 
به مطالب ذکر شده کارگاه خبر و تیترنویسی به 
صورت یك دوره به مدت هشت ساعت و توسط 
فصلنامه علمی تخصصی »دامپزشك ایرانی«  و 
تدریس وحید اقدسی، معاون مرکز آموزش رسانه 
از  آذر 94  شنبه 26  پنج  روز   خراسان  روزنامه 
ساعت 8 الي 16 در مجتمع کانون های فرهنگی 

هنری برگزار شد.

 ۴.کارگاه تخصصی مقاله نویسی مطبوعاتی: 
نگرش خانه نشریات دانشگاه فردوسی مشهد 
بر تخصصی نمودن نشریات، منجر به این شده 
است که از ابتدا میان نشریات علمی با نشریات 
ـ سیاسی تمایز قائل شود.  ـ اجتماعی  فرهنگی 
این نگرش تخصصی در کنار وجود تعداد زیادی 
از فعالین نشریات عالقه مند به فعالیت در زمینه 
ـ سیاسی موجب  ـ اجتماعی  نشریات فرهنگی 
موضوع  با  ساعته  هشت  کارگاهی  که  شد  این 
مقاله نویسی مطبوعاتی توسط نشریه »همت« 
کوروش  تدریس  با  کارگاه  این  گردد.  برگزار 
شجاعی، مدیرمسئول اسبق روزنامه خراسان، در 

3 دی ماه 1394 برگزار شد.

 5. کارگاه تخصصی عکاسی خبری:  
در فضای نشریات دانشجویی، عکاسی خبری 
همواره به عنوان یکی از چالش ها و ضعف های 
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جدی مطرح شده است. عمده نشریات به لحاظ 
آن که به صورت دانشجویی اداره می شوند فاقد 
یك عکاس با نگاه حرفه ای به خبر و خبررسانی 
در عکس می باشند. این در حالی است که یك 
عکس خبری به مراتب بسیار بیشتر از یك خبر 
می تواند مفهوم و احساس را بیان کرده و این کار 
را در لحظه ای و تنها با نگاه مخاطب به عکس 
انجام دهد. به عالوه تصویر و نمای جلد که از 
آن به عنوان پنجره ای به نشریه یاد می شود نیز 
همواره تحت تأثیر این ضعف نشریات دانشجویی 
بوده است. از این روی، با تالش فصلنامه هنری 
»وندا«، کارگاه تخصصی عکاسی خبری با تدریس 
فرامرز عامل بردبار، دبیر سرویس عکس روزنامه 
قدس در روز جمعه4 دی 94 از ساعت 8 الی 14 
در مجتمع کانون های فرهنگی هنری برگزار شد.

:»InDesign« 6. کارگاه تخصصی کار با 
مشهور  و  پایه ای  نرم افزار  ایندیزاین  نرم افزار 
عمدتًا  می باشد.  نشریات  و  کتب  صفحه آرایی 
نشریات،  این  از  استفاده  با  هزینه صفحه آرایی 
مبالغ نسبتًا باالیی بوده و یکی از معضالت جدی 
می باشد.  زمینه  این  در  دانشجویی  نشریات 
خانه نشریات با توجه به این موضوع و با هدف 
تربیت نیروی حرفه ای در امر صفحه آرایی جهت 
اقدام  صفحه آرا،  طراحان  به  نشریات  نیاز  رفع 
نرم افزار  آموزش  مقدماتی  کارگاه  برگزاری  به 
 ایندیزاین توسط نشریه »ارغنون« و با همکاری

فصلنامه »دامپزشك ایرانی« نمود.
در  و  عامل  محسن  تدریس  به  کارگاه  این 
ماه  یك  طول  در  4ساعته  4جلسه   طی 

برگزار گردید.

 7.کارگاه تخصصی ویراستاری مقاالت 
علمی:

فردوسی  دانشگاه  نشریات  خانه  همت  به 
»اسکیپ«،  تخصصی  علمی  نشریه  و  مشهد 
مقاالت،  علمی  ویراستاری  آموزشی  کارگاه 
جمعه13آذرماه و  از ساعت 8 الی 12 در مجتمع 
دکتر  تدریس  با  و  هنری  فرهنگی  کانون های 

نیك خواه برگزار شد. 
علمی  ویراستاری  اصول  کارگاه  این  در 
و  شد  تدریس  کارگاه  مخاطبین  به  مقاالت 
یا  و  علمی  نشریات  فعالین  از  اعم  مخاطبین 
با  سیاسی  و  اجتماعی  ـ  فرهنگی  نشریات 
علمی  صورت  به  مقاالت  ویراستاری   اصول 

آشنا شدند.
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