آئين نامه جشنواره نشريات دانشگاه فردوسي مشهد
خانه نشريات دانشگاه

باسمه تعالي
آئين نامه هجدهمين جشنواره نشريات دانشگاه فردوسي مشهد
(به همراه طرح رتبه بندی نشريات)
7931
خانه نشريات مديريت فرهنگي دانشگاه فردوسي ،به منظور ايجاد شرايط مناسب و قانونمند در عرصه نشريات
دانشجويي ،بهبود سطح كيفي و ايجاد زمينه مناسب برای ارائه تسهيالت به نشريات ،با تشكيل كميته داوری نشريات،
طرح رتبهبندی نشريات دانشجويي را در قالب جشنواره داخلي نشريات در دانشگاه فردوسي مشهد ،اجرا مينمايد.
نشريات جهت شركت در جشنواره بايستي به صورت الكترونيكي از طريق پرتال دانشجويي بخش نشريات دانشجويي
ثبت نام نمايند و سپس عالوه بر تحويل دو نسخه از هر شماره از نشريه چاپ شده  ،آرشيو كامل الكترونيكي نشريه
(فايل  PDFو محتوای كامل مقاالت) را نيز بر روی پايگاه سند ( )sanad.um.ac.irثبت نمايند.
الف) شورای سياست گذاری جشنواره:
كليه تصميمات در خصوص جشنواره در اين شورای سياست گذاری جشنواره اخذ مي شود و شامل كميته های
ذيل مي باشد
اعضای شورا:
 )7مدير فرهنگي دانشگاه (رئيس جشنواره)
 )2مسئول خانه نشريات دانشگاه (دبير جشنواره)
 )9يكي از دانشجويان فعال حوزه نشريات به پيشنهاد مسئول خانه نشريات و انتصاب مديرفرهنگي (دبير
اجرايي جشنواره)
)4دبيران كميته های شورای سياست گذاری جشنواره به پيشنهاد دبيراجرايي و انتصاب دبير جشنواره از
ميان فعالين حوزه نشريات
كميته ها:
تمامي دبيران كميته های جشنواره زير نظر دبير اجرايي جشنواره فعاليت مي نمايند.
 )7كميته روابط عمومي و مراسمات :

 اطالع رساني و پوشش خبری رويدادها و فعاليت ها جشنواره و تيم ها
 اطالعرساني اخبار به خبرگزاریها و رسانههای جمعي و صدا وسيما
 پوشش تصويری كامل فعاليت های تيم ها در جشنواره و مراسم ها
 تهيه گزارش جشنواره به صورت مكتوب ،كليپ و ...
 تهيه و چاپ ويژه نامه همايش

 برگزاری مراسم افتتاحيه و اختتاميه همايش

 برنامه ريزی و اجرای برنامههای فوق برنامه همايش
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 )2كارگروه برگزاری كارگاه:

 راه اندازی نمايشگاه نشريات دانشجويي

 برنامه ريزی و برگزاری كارگاه های آموزشي عمومي و تخصصي جنبي جشنواره
 )9كميته تبليغات:

 آماده سازی هويت بصری جشنواره در قالب پوستر ،بنر و ....
 ارائه خدمات گرافيكي به تيم های جشنواره
 تهيه تنديس ،لوح و هدايای جشنواره

 )4كميته علمي:

 هماهنگي كليه امور مربوط به دريافت و داوری آثار شامل :دسته بندی آثار ،هماهنگي با
داوران ،جمع بندی نهايي نتايج و ...

 )5دبيرخانه:

 كليه امور مربوط به مكاتبات اداری و صدور گواهي های جشنواره

 پيگيری اجرايي شدن مصوبات شورای سياست گذاری از كميته ها
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ب) هيات داوران جشنواره:
به منظور اجرای هر چه بهتر جشنواره و ارزيابي اصولي نشريات دانشگاهي ،هياتي متشكل از اعضای هيئت
علمي و متخصصين عرصه مطبوعات و نشريات دانشجويي جهت بهرهگيری از ظرفيتهای مشورتي تشكيل مي گردد.
وظايف:
 )7نظارت بر روند اجرای جشنواره نشريات دانشجويي طبق مفاد اين آئيننامه
 )2نظارت بر حسن كيفي و كمي انتشار نشريات
 )9تحليل و بررسي محتوايي نشريات
 )4ارائه مشاوره فني در زمينههای تخصصي انتشار نشريات دانشجويي
اعضای كميته:
 )7مدير فرهنگي دانشگاه (رئيس كميته)
 9 )2نفر از اعضای محترم هيئت علمي دانشگاه به پيشنهاد مسئول خانه نشريات و انتصاب مدير فرهنگي.
 )9مسئول خانه نشريات دانشگاه (دبير جشنواره)
 )4دبير اجرايي جشنواره
 )5دبير كميته علمي
شرح اختيارات اعضای كميته ارزيابي:
 )7ارزيابي و امتيازدهي بخشهای  :تخلفات ،امتياز تشويقي ،امتياز جشنوارهای ،انتشار منظم ،تعداد
دستاندركاران و ساير به عهده دبير اجرايي جشنواره با نظارت دبير جشنواره ميباشد.
 )2ارزيابي و امتيازدهي بخشهای محتوايي جشنواره به عهده داوران هيات علمي و كارشناسان مطبوعات كميته
داوری – اعضای كميته -ميباشد.

 )9ارزيابي و امتيازدهي بخشهای صفحهآرايي و اصول روزنامهنگاری به عهده كارشناسان امور مطبوعات و
نشريات كميته داوری ميباشد.
تبصره :اعضای هيئتعلمي در بخشهای محتوا و رعايت قواعد نگارشي در صورت صالحديد ميتوانند از
دانشجويان تحصيالت تكميلي به عنوان همكار استفاده كنند .بديهي است كه مسئوليت نظارت بر تاييد نحوه
ارزيابي و امتيازدهي به عهده آن عضو محترم كميته داوری خواهد بود.

3

آئين نامه جشنواره نشريات دانشگاه فردوسي مشهد
خانه نشريات دانشگاه

ج) بخش های جشنواره:
جشنواره در سه بخش نشريات برتر ،آثار برتر و بخش ويژه به صورت مجزا داوری و برگزيدگان معرفي مي شوند.
الف) بخش نشريات برتر:
جدول امتيازات بخش نشريات برتر
مالك ارزيابي

امتياز

محتوا

91

اصول روزنامهنگاری

21

رعايت قواعد نگارشي

71

گرافيک و صفحه آرايي

25

انتشار منظم

5

تعداد دستاندركاران

5

ساير موارد (تبليغات و خالقيت)

5

جمع كل

711

نشريات در اين بخش در دو محور نشريات فرهنگي اجتماعي و نشريات علمي دسته بندی و مورد داوری قرار مي
گيرند.
 )7نشرياتي در جشنواره مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت كه طي يک سال گذشته حداقل يک شماره منتشر
كرده باشند.
 )2امتياز بخش نشريات برتر از حيث محتوا ،رعايت قواعد نگارشي ،صفحه آرايي ،اصول روزنامهنگاری ،تعداد
عوامل دست اندركار  ،انتشار منظم و ساير معيارها تا سقف كل امتياز  711نمره محاسبه مي گردد.
 )9امتيازات مثبت و منفي (مربوط به تخلفات ،جشنواره ها ،تشويقي و كارگاهي) فقط در امتياز رتبه بندی
نشريات و برای اخذ يارانه تاثير گذار است و در نتايج نهايي جشنواره منظور نمي گردد.
 )4در بخش نشريات برتر هر شماره از نشريه بر اساس فرم های ضميمه شامل( اصول محتوايي ،روزنامه نگاری،
قواعد نگارشي صفحه آرايي) به صورت كلي و طي يک فرم داوری مي گردد و پس از گرفتن ميانگين با آيتم
های كلي ديگر تجميع مي گردد.
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ب) بخش آثار برتر:
 )7اين بخش شامل  21رسته مي باشد كه نشريات مي توانند با توجه به موضوع اثر ،هر اثر را در رسته مربوطه
ثبت نام نمايند .هر نشريه در هر رسته تنها قادر به ثبت  71اثر از شمارگان منتشر شده در دوره ی زماني
مدنظر جشنواره مي باشد.
 )2هر اثر فقط در يک رسته از بخش آثار برتر مي تواند ثبت شود( .بجز بخش تيتر ،عكس و طرح و كاريكاتور)
 )9در هر رسته از اين بخش لزوما نفرات اول تا سوم معرفي نمي گردد و با توجه به تعداد شركت كننده در هر
بخش و امتيازات كسب شده نفرات برتر و برگزيده معرفي مي گردند.
 )4محور های بخش آثار برتر شامل موارد ذيل مي باشد:
 )7تيتر
 )2خبر
 )9مصاحبه
 )4گزارش
 )5سرمقاله
 )6كاريكاتور
 )1طنز
 )8عكس
 )3طرح ( روی جلد و متن )
 )71گرافيک و صفحه آرايي
 )77مقاالت علوم انساني
 )7مقاله فرهنگي و اجتماعي
 )2مقاله سياسي
 )9مقاله ادبي
 )4مقاله هنری
 )5مقاله صنفي
 )6مقاله ديني و قرآني
 )72مقاله علمي علوم پايه
 )79مقاله علمي فني و مهندسي
 )74مقاله علمي كشاورزی و دامپزشكي
توضيح  :هرگونه اشتباه در ثبت اثر غيرمرتبط در رسته و همچنين ثبت مطلب غيرتوليدی (كپي كردن آثار ديگران و
ثبت با عنوان طرح جديد و ايده پردازانه) باعث حذف كليه آثار نشريه در آن رسته ميشود.
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ج) بخش ويژه:
در اين بخش نشريات مي توانند با توجه به محور نشريه ،پرونده ويژه و يا اثر خود را در محور مورد نظر شركت
دهند:
 )7كرسي های آزاد انديشي نقد و مناظره با موضوع آزاد (مجموعه آثار منتشر شده در يک شماره
تحت عنوان پرونده با موضوع آزاد كه به بررسي و تحليل و ارائه نظرات موافق و مخالف موضوع
پرداخته باشد) و گفتگو محوری( هر اثر كه مرتبط با موضوع ميتواند شركت نمايد)
 )2نشريات كاغذی الكترونيک (نشرياتي كه در نسخه های كاغذی از فناوری های جديد مانند صوت،
ويدئو و  ...استفاده كرده باشند)
 )9انرژی های پاك و محيط زيست (هر اثر كه مرتبط با موضوع مي تواند شركت نمايد)
 )4آسيب های اجتماعي (طالق  ،اعتياد  ،كودك آزاری  ،فقر و)....
 )5مسائل زنان (جنسيت ،كودك همسری  ،خشونت عليه زنان و ) ...
 )6اقتصاد مقاومتي ( اشتغال  ،توليدات داخلي  ،قاچاق كاال و )...
توضيح  :هر نشريه در خصوص هريک از محورهای بخش ويژه تنها پنج اثر از شمارههای منتشر شده در دوره ی
زماني مدنظر جشنواره را ميتواند ارسال نمايد.
د) رتبه بندی نشريات:
امتياز رتبه بندی نشريات شامل امتياز كسب شده توسط نشريه در بخش نشريات برتر جشنواره بعالوه امتيازات مثبت
و منفي (مربوط به تخلفات ،جشنواره ها ،تشويقي و كارگاهي) مي باشد كه فقط و برای اخذ يارانه تاثير گذار است و
در نتايج نهايي جشنواره منظور نمي گردد .امتيازات اين بخش شامل موارد ذيل مي شود:
 تخلفات (امتياز منفي):
در صورتي كه نشريهای شامل يک يا تمام موارد ذيل گردد امتيازات اين بخش بر اساس تخلفات جدول ذيل به
طور جداگانه در بخش رتبه بندی نشريات منظور مي گردد و فقط به مدت يک دوره اعمال مي گردد.
تخلفات
 7تذكر كتبي آئين نامه ای

امتياز

 2تذكر كتبي (حكم كميته ناظر)

-1
-2

 9محروميت مديرمسئول

-4

 4توقيف موقت نشريه

-8
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 امتياز تشويقي (امتياز مثبت) :
امتيازات اين بخش بر اساس محورهای مختلف جدول ذيل محاسبه و در بخش رتبه بندی نشريه منظور مي
گردد.

تشويقي
داشتن استاد مشاور نشريه
همكاری در برگزاری كارگاه های
آموزشي

4
4

سابقه نشريه (به ازای هر سال يک
امتياز)

4

همكاری عوامل نشريه در فعاليت های
خانه نشريات

9
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امتياز جشنوارهای (امتياز مثبت) :

جشنواره منطقهای ،شهری

جشنواره كشوری
نشريات برتر

نشريات برتر

آثار برتر

آثار برتر

مقام اول

71

مقام اول

6

مقام اول

6

مقام اول

4

مقام دوم

8

مقام دوم

5

مقام دوم

4

مقام دوم

9

مقام سوم

6

مقام سوم

4

مقام سوم

2

مقام سوم

2

تقدير

2

تقدير

2

تقدير

7

تقدير

7

امتيازات اين بخش بر اساس كسب افتخار توسط نشريات در رقابت های مختلف بر اساس جداول ذيل محاسبه
و در بخش رتبه بندی نشريات برای يک دوره به صورت مثبت منظور مي گردد.

مدرك كارگاهي (امتياز مثبت):
امتياز اين بخش بر اساس ارائه مدارك اعضای نشريه به ازای هر مدرك  1.5امتياز تا سقف مندرج در جدول
در رتبه بندی نشريه منظور مي گردد.

مدرك كارگاهي
تخصصي تكميلي (دوره كامل)

4

تخصصي موضوعي

2
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جدول رتبه بندی:
پس از جمع امتيازات ،هر نشريه با توجه به امتياز كسب كرده در شش گروه  :الف ،7الف ، 2ب ، 7ب ، 2ج ،د
رتبهبندی مي شود و بر اين اساس برای هر شماره از نشريه از يارانه نشريات برخوردار ميگردد.
توضيحات:
 )7جهت اخذ رايانه امتياز بخش رتبه بندی نشريات درنظر گرفته مي شود نه امتياز جشنواره ای نشريات.
 )2يارانه صفحه آرايي بر اساس هزينه كارشناسيشده محاسبه ميشود و نه هزينه انجام شده.
 )9يارانه تكثير به نشريات غير علمي حداكثر برای  21صفحه و نشريات علمي حداكثر  92صفحه تعلق
ميگيرد.
 )4نشرياتي مي توانند از اعتبارات نشريات چاپي استفاده كنند كه تاييديه چاپ از كميته ارزيابي داشته
باشند.
 )5تيراژ هر رتبه از نشريات علمي با توجه به تعداد دانشجويان آن گروه آموزشي تا سقف تعيين شده
متغيير خواهد بود.
 )6نشريات با امتياز حقوقي عالوه بر بودجه خانه نشريات مي توانند تا سقف اعتبار تعيين شده از بودجه
تشكل نيز استفاده نمايند.

نشريات علمي

عنوان
الف 7
الف 2
ب7
ب2
ج
د

امتياز

([31 – 711
([15 – 31
([65 – 15
([51 – 65
([91 – 51
([1 – 91

عنوان
الف 7

([31 – 711

اجتماعي و )...

اعتبار نشريه (تومان)

اعتبار نشريه (تومان)

(امتياز *)3111

(امتياز * )8111

(امتياز * )8000

(امتياز * )7000

(امتياز * )7000

(امتياز * )6000

(امتياز * )6000

(امتياز *)5000

(امتياز * )4000

(امتياز *)3000

 771نسخه تكثير تک رنگ

 771نسخه تكثير تک رنگ

نشريات علمي

امتياز

نشريات غيرعلمي (فرهنگي سياسي

نشريات غيرعلمي (فرهنگي سياسي
اجتماعي و )...

اعتبار نشريه (تومان)

اعتبار نشريه (تومان)

(امتياز *)3111

(امتياز * )8111
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([15 – 31

الف 2

(امتياز * )8000

(امتياز * )7000

(امتياز * )7000

(امتياز * )6000

(امتياز * )6000

(امتياز *)5000

(امتياز * )4000

(امتياز *)3000

 771نسخه تكثير تک رنگ

 771نسخه تكثير تک رنگ

([65 – 15

ب7

([51 – 65

ب2

([91 – 51

ج

([1 – 91

د

ر)شاخص های داوری بخش نشريات برتر:
در تمام محور های اين بخش (بجز انتشار منظم و ساير) هر شماره از نشريه با استفاده از فرم های ذيل توسط
داوران داوری مي گردد و سپس هر بخش ميانگين گرفته شده و امتياز آن بخش مشخص مي گردد .در بخش انتشار
منظم و ساير كل شماره های نشريه به صورت كلي درنظر گرفته مي شود.
 – 7محتوا (:)91
كليه آثار و مقاالت توليدی نشريات در يكي از گروههای صنفي ،فرهنگي ،ادبي ،اجتماعي ،سياسي ،علمي ،طنز
و كاريكاتور جای گرفته و بر اساس موضوع مشخص شده ،مورد بررسي قرار ميگيرد( .الزم به ذكر است تعداد
مقاالت غير توليدی در بخش تعداد محتوا در نظر گرفته مي شود)
الزم به ذكر است مطالب اقتباسي و مطالبي كه با عنوان و زمينه انتشار سنخيت نداشته باشند در ارزشگذاری
نشريه تاثيری ندارد ،از اين رو تاكيد و توصيه ميگردد مدير مسووالن محترم نشريات به ذكر منابع و چگونگي خلق
آثار (ترجمه ،تاليف) و نيز ذكر نام نويسنده ،رشته و شماره دانشجويي در پايان اثر اقدام نمايند در غير اين صورت
مطلب مذكور اقتباسي تلقي ميگردد به طور كلي داوری مقاالت بر اساس مالكهای زير بررسي و امتيازدهي مي شود.

محتوا (توليدی بودن)

خيلي
خوب 3

 7توليدی بودن
2

نوآوری و خالقيت در پرداختن به
موضوع
شجاعت در پرداختن به موضوع (در عين

9

پايبندی به اصول علمي  ،اخالقي ،
اعتقادی و نظام جمهوری اسالمي و مبتني
بر واقعيت)

4

تنوع مطالب استفاده از انواع قالب های
مطالب همچون شعر و )....
11

خوب
2.25

متوسط
1.5

خيلي
ضعيف.75

ضعيف
()1

آئين نامه جشنواره نشريات دانشگاه فردوسي مشهد
خانه نشريات دانشگاه

5

ارتباط موضوع با مخاطب دانشجويي

 6به روز بودن
1

جامع نگری (انتقال اطالعات از همه
جوانب يک موضوع)
رعايت اصول پژوهشي (ساختار منسجم

 8صحت مطالب ،تحقيقي بودن ،پيشنهاد در
مطلب ،و )...
منابع موثق و درج نام نويسندگان و
 3اطالعات نويسنده (رشته و مقطع
تحصيلي و اطالعات ارتباط با نويسنده)
 71انتخاب تيتر مناسب و جذاب
 -2رعايت قواعد نگارشي (: )71
آنچه امروزه در زبان و ادبيات فارسي مدنظر است ،رسايي و رواني كالم است .مقاالت نشريات بر اساس:
فارسينويسي ،سادهنويسي و دوری جستن از كلمات و اصطالحات بيگانه ،امالی صحيح كلمات و استفاده به جا از
عالمتهای دستوری است؛ مورد بررسي قرار ميگيرند .اين بخش دارای  71امتياز ميباشد.
خيلي
خوب

رعايت قواعد نگارشي

()2
7

رسايي و رواني كالم

2

ساده نويسي

9

پرهيز از كلمات و اصطالحات بيگانه

4

امالی صحيح كلمات

5

استفاده به جا از نشانههای دستوری

خوب

متوسط ضعيف

()7/5

()1/5

()7

خيلي
ضعيف
()1

 –4اصول روزنامهنگاری ()21
به يک موضوع به چند شكل ميتوان پرداخت ،مقاله ،طنز ،كاريكاتور ،مصاحبه ،گزارش ،خبر و  ...با عنايت به
اينكه كميت به ويژه كيفيت مصاحبه ،خبر و گزارش اهميت فراواني دارد لذا با استفاده از جداول زير در اين خصوص
امتيازدهي ميشود .اين بخش دارای  21امتياز ميباشد.
توضيح :برای هر شماره از نشريه امتياز زيربخش ها به صورت جداگانه محاسبه و سپس ميانگين هر زيربخش گرفته
شده و مجموع آن امتياز اين بخش را مشخص مي نمايد.

11

آئين نامه جشنواره نشريات دانشگاه فردوسي مشهد
خانه نشريات دانشگاه

الف -مصاحبه ()8

خيلي خوب

خوب

متوسط

ضعيف

خيلي

7

()1/15

1.5

1/25

ضعيف

 7تيتر (هماهنگي تيتر با متن ،استفاده از اجزای تيتر)
 2نگارش مقدمه يا اشاره جذاب و منطقي
 9انتخاب سوژه (با توجه به نيازها و اولويتهای
مخاطب و بداعت و تازگي آن)
 4آگاهي ،توانايي و تسلط مصاحبهگر بر موضوع و
ارائه پرسشها (استفاده از پرسشهای بديع و پويا و
چالشافكن)
 5تنظيم گفتوگو (استفاده از سبک مناسب)
 6درست نويسي و استفاده از زبان و نثر مناسب
 1ساختار منسجم و جذاب و تاثيرگذاری بر مخاطب
 8ذكاوت مصاحبه گر در درك و تفسير ارتباطات غير
كالمي
ب – گزارش ()8

خيلي خوب

خوب

متوسط

7

()1/15

1.5

ضعيف
1/25

خيلي
ضعيف
()1

تيتر مناسب
 7انتخاب سوژه (رعايت ارزش های خبری)
چگونگي ورود به موضوع و فضاسازی مناسب
 2تنوع منابع گفتگو (گفتوگو با اشخاص مناسب و
مرتبط با سوژه ،بررسي زوايای ميداني موضوع)
 4جامعيت (ارايه آمار و اطالعات ،آوردن استدالل
های مخالف ،قدرت تحليل ،اقناع مخاطب ،تناسب
حجم گزارش با موضوع ،ارايه
جدول ،نمودار و) ...
 5نوآوری و خالقيت در پردازش موضوع
 1انتخاب سبک مناسب برای تنظيم گزارش
 8پايان بندی مناسب
خيلي خوب
7

ج -خبر ()4

12

خوب
()1/15

متوسط
1.5

ضعيف
1/25

خيلي
ضعيف
()1

آئين نامه جشنواره نشريات دانشگاه فردوسي مشهد
خانه نشريات دانشگاه

 7توجه به تيتر و ليد نويسي (در تيتر :جلب نظر
خواننده ،مستقل از متن بودن ،كوتاه بودن ،روشن و
دقيق بودن ،خالقيت و در ليد :طوالني نبودن،
هماهنگي با تيتر ،بيان مهم ترين بخش رويداد،
ترغيب مخاطب)
 2توجه به ارزشها و عناصر خبری خبری
(دربرگيری ،مجاورت و  ...و پاسخ به كي؟ كجا؟
چگونه)
 9سبک تنظيم (استفاده از سبک مناسب ،رعايت
اصول سبک مورد استفاده ،استفاده مكفي از نقل
قول ،استفاده از پيشينه خبر)
 4توجه به منابع خبر موثق

13

آئين نامه جشنواره نشريات دانشگاه فردوسي مشهد
خانه نشريات دانشگاه

 – 5صفحه آرايي (: )25
شيوه و سبک صفحهآرايي نشريه و ثبات آن ،قيافه و شكل ظاهری آنرا ميسازد كه از اهميت بسيار زيادی در
جذب و حفظ مخاطبان نشريه دارد .عدم وجود ثبات و برنامهريزی قبلي در صفحهآرايي سبب ميگردد تا هر شماره
و حتي هر صفحه نشريه از لحاظ ظاهری با شمارهها و صفحات ديگر نشريه تفاوت داشته باشد و عالوه بر آنكه باعث
القاء حس درهمريختگي و بينظمي در ذهن مخاطبان ميشود باعث ميگردد هيچگاه قيافه و هويت ثابت كه يكي از
عوامل مهم ايجاد و تداوم ارتباط با مخاطبان ميباشد شكل نگيرد و در نهايت نشريه نتواند ارتباط مناسبي با مخاطب
برقرار نمايد.
بررسي نشريات دانشجويي مختلف نشان ميدهد كه غالب اين نشريات از اهميت و ضرورت برنامهريزی قبلي
در انجام صفحهآرايي اطالع چنداني ندارند ،قلمهای مختلفي كه برای مطالب گوناگون نشريه به كار رفته است ،ستون
هايي با اندازهها و طولهای غيرعادی و مختلف و حتي تغيير مكرر قطع نشريه گواه آشكاری بر اين موضوع است.
خيلي
خوب

صفحه آرايي

()2/5
7

جلد (تناسب جلد با موضوع نشريه ،لوگو ،شماره،
تاريخ انتشار ،نوع نشريه و طرح و زيبايي)

 2لوگو
فهرست و شناسنامه (مطابقت با صفحه ،طرح و
 9زيبايي) (صاحب امتياز ،مديرمسئول،زمينه انتشار،
دستاندركاران ،شماره مجوز و )...
آرايش يا چيدمان (لي اوت) صفحه (الگوی ثابت،
 4هماهنگي سطرها ،ثبات حاشيه،شماره ،هويت صفحه
و )...
5

ظاهر متن

6

تيتر و سوتيتر

1

استفاده از فضای خالي و مفاهيم گرافيكي ( استفاده از
فضای خالي در صفحه آرايي)

8

عكس و طرح (استفاده مناسب از عكس و طرح در
صفحات متناسب با متن ونحوه استقرار آن در متن)
تصويرسازی و خلق مفاهيم گرافيكي

3

خالقيت در صفحه آرايي

 71خلق روشهای نو و جديد در صفحه آرايي قطع
مناسب
14

خوب
()2

متوسط ضعيف
()7/25

()1/5

خيلي
ضعيف
()1

آئين نامه جشنواره نشريات دانشگاه فردوسي مشهد
خانه نشريات دانشگاه

 – 4انتشار منظم (:)5
ترتيب انتشار يک نشريه دانشگاهي بر اساس ميل و عالقه مدير مسوول در ابتدای اخذ مجوز و در فرم درخواست
ذكر ميشود و مدير مسوول موظف به رعايت است ،با اين وجود هر نشريه برای كسب امتياز انتشار منظم بايد در هر
سال حداقل دو شماره را با تيراژ متداول منتشر نمايد لذا برای ارزش گذاری بين نشريات مختلف از جدول زير
استفاده ميشود.
انتشار منظم
هفته

دو هفته

نامه

نامه

5

4

ماهنامه دو ماهنامه
9

فصلنامه

ترمنامه

گاهنامه

7

7

1

2

توضيح :7در صورتيكه نشريهای دورانتشار ثبت شده در مجوز را رعايت نكند ،بابت هر تاخير در انتشار  1/5نمره از
امتياز اين بخش كسر خواهد شد( .امتياز منفي نيز لحاظ مي گردد)
توضيح :2بازه های غير تحصيلي هم چون تعطيالت تابستان و بين ترم در اين بخش محاسبه نمي گردند.

 – 5تعداد افراد دستاندركاران ()5
نشريات دانشگاهي به عنوان بستری برای جذب و مشاركت دانشجويان ميباشد .محلي كه در آن در قالب يک
كار گروهي ميتوان از آزادی بيان و انديشه استفاده نمود تجربه ثابت كرده در نشرياتي كه كل كار نشريه روی يک يا
دو فرد خاص متمركز باشد دوام و بقايي ندارند و با رفتن اين يک يا دو فرد غيرفعال ميگردند .برای ارزشگذاری به
اين امر مهم و تشخيص مديران مسوولي كه جمع زيادتری را مديريت مينمايند به شكل زير عمل ميگردد.
تعداد دستاندكاران
تعداد

 8-4نفر

امتياز

2

72-3
نفر
9

72تا 75

 75به باال

4

5

توضيح :7در صورتيكه يكي از اعضای دستاندركار از اعضای هيئت علمي (كه نويسنده در نشريه) باشد يک
امتيازتشويقي به امتياز اين بخش اضافه ميگردد.
توضيح :2در صورت داشتن استاد مشاور فرهنگي (درج شده در مجوز نشريه) نيز يک امتياز تشويقي به اين بخش
اضافه مي گردد
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خانه نشريات دانشگاه

توضيح :2صاحب امتياز نشريه جزء دست اندركاران محسوب نمي شود.
اعضای تحريريه (نويسندگان) به همراه مديرمسئول و سردبير  +ويراستار +مشاور علمي+مديرهنری يا صفحه آرا
 – 6ساير موارد ()5
موارد فني
دريافت حامي مالي

7

خالقيت و ابتكارهای ويژه

9

ثبات در قالب و چارچوب كلي در
محتوای نشريه (بخش ها و فصل های

7

نشريه)
ذ) شاخص های داوری بخش آثار برتر:
تيتر
*توضيح  :با توجه به گستردگي ارسال آثار در اين بخش بر اساس تجربه ی سال گذشته هر نشريه تنها مجاز به
ارسال حداكثر  71عنوان تيتر ( برای تمام شماره های شركت داده شده ) ميباشد.

رديف

7

شاخص ها

تعدادی از مالك های هر شاخص

توجه به

بيان پيام مطلب به شكلي كوتاه و فشرده ،ترغيب خوانندگان به

نقش های

خواندن خبر ،تعيين وزن و اهميت مطلب ،تفكيک مطالب از

تيتر

يكديگر ،كمک به زيباتر شدن صفحات و...

رعايت
2

قواعد
تيترنويسي

9

سوژه

حداكثر
امتياز
71

مواردی همچون با حرف اضافه شروع نشدن ،كوتاه بودن ،پايان
نيافتن با فعل منفي ،پرهيز از تكرار واژه ها ،استفاده از نقل قول
غيرمستقيم ،استنباط ،استفاده از فعل مناسب و( ...با رعايت

25

استثنائات تيترنويسي)
رعايت ارزش های خبری دربرگيری ،شهرت ،برخورد ،فراواني،
شگفتي ،مجاورت ،تازگي با تاكيد بر مسايل دانشگاه و دانشجو

71

4

صحت

ارايه صحيح اطالعات ،كپي نكردن ،پرهيز از ابهام آفريني و...

71

5

انواع تيتر

تيترهای استنباطي ،اقناعي ،دوتيتره ،آوانگارد و...

71

استفاده از روتيتر ،زيرتيتر و ساير اجزای تيتر در صورت لزوم

71

6

استفاده از
اجزای تيتر

16
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1
8

خالقيت

استفاده از واژه ها يا عناصری كه تيتر را جذاب مي كنند؛ نحوة
جالب چينش و يا هر موضوع ديگری كه باعث جذابيت شود.

درست

نداشتن غلط اماليي ،استفاد ه نكردن از كلمات پيچيده ،رعايت

نويسي

اصول نگارشي ،رعايت اصول نشانه گذاری ،روشن بودن

مجموع

75
71
711

خبر
رديف

شاخص ها

تعدادی از مالك های هر شاخص

تيتر

جلب نظر خواننده ،مستقل از متن بودن ،كوتاه بودن ،روشن و

حداكثر
امتياز
78

دقيق بودن ،خالقيت ،شروع نشدن با حرف اضافه ،هماهنگي

7

تيتر با متن ،تكرار نكردن واژه در تيتر ،تيتر يا روتيتر فعل دار
باشد ،استفاده از اجزای تيتر
ليد

2

طوالني نبودن ،هماهنگي با تيتر ،بيان مهم ترين بخش رويداد،

71

ترغيب مخاطب ،استفاده مناسب از عناصر خبری ،مبهم نبودن،
استفاده مناسب از انواع ليد ،شروع نشدن با حرف اضافه

9
4
5

6

سوژه

رعايت ارزش های خبری دربرگيری ،شهرت ،برخورد ،فراواني،

71

شگفتي ،مجاورت ،تازگي با تاكيد بر مسايل دانشگاه و دانشجو
صحت

ارايه صحيح اطالعات ،كپي نكردن ،پرهيز از ابهام آفريني ،مستند

71

بودن ،استفاده از منابع مختلف ،پرهيز از نظرات شخصي
سبک تنظيم

استفاده از سبک مناسب ،رعايت اصول سبک مورد استفاده،

21

استفاده مكفي از نقل قول ،استفاده از پيشينه خبر
درست

نداشتن غلط اماليي ،ساده نويسي ،استفاده نكردن از كلمات

نويسي

پيچيده ،رعايت اصول نگارشي ،رعايت اصول نشانه گذاری

71

روشن و بدون ابهام بودن
1

جامعيت

استفاده مناسب از عناصر خبری ،درج منبع ،اقناع مخاطب،

75

مناسب حجم خبر با موضوع
711

مجموع

17

آئين نامه جشنواره نشريات دانشگاه فردوسي مشهد
خانه نشريات دانشگاه

مصاحبه
رديف

شاخص ها

تعدادی از مالك های هر شاخص

تيتر

جلب نظر خواننده ،مستقل از متن بودن ،كوتاه بودن ،روشن و

حداكثر
امتياز
21

دقيق بودن ،خالقيت ،شروع نشدن با حرف اضافه ،هماهنگي

7

تيتر با متن ،تكرار نكردن واژه در تيتر ،تيتر يا روتيتر فعل دار
باشد ،استفاده از اجزای تيتر
اشاره

2

طرح موضوع ،طرح پرسش درباره موضوع مطرح شده ،معرفي

75

مصاحبه شونده ،نقطه عطف سخنان مصاحبه شونده ،شرايط
وموقعيت مصاحبه

9
4
5

6

1

سوژه

رعايت ارزش های خبری دربرگيری ،شهرت ،برخورد ،فراواني،

71

شگفتي ،مجاورت ،تازگي با تاكيد بر مسايل دانشگاه و دانشجو
صحت

ارايه صحيح اطالعات ،كپي نكردن ،پرهيز از ابهام آفريني ،مستند

71

بودن ،استفاده از منابع مختلف ،پرهيز از نظرات شخصي
پرسش های

پرسش های اوليه مناسب ،پرسش های ثانويه مناسب ،كيفيت

مطرح شده

طرح پرسش اول ،كيفيت طرح پرسش آخر

چگونگي

نظم منطقي طرح پرسش ها ،تناسب بين پرسش ها و پاسخ ها

اداره

گره گشايي از تمام پرسش ها ،طوالني نبودن بي جهت مصاحبه

مصاحبه

پرسش های غيرمنتظره

درست

نداشتن غلط اماليي ،ساده نويسي ،استفاده نكردن از كلمات

نويسي

پيچيده ،رعايت اصول نگارشي ،رعايت اصول نشانه گذاری

21
75
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18

آئين نامه جشنواره نشريات دانشگاه فردوسي مشهد
خانه نشريات دانشگاه

گزارش
رديف

شاخص ها

تعدادی از مالك های هر شاخص

تيتر

جلب نظر خواننده ،مستقل از متن بودن ،كوتاه بودن ،روشن و

حداكثر
امتياز
75

دقيق بودن ،خالقيت ،شروع نشدن با حرف اضافه ،هماهنگي

7

تيتر با متن ،تكرار نكردن واژه در تيتر ،تيتر يا روتيتر فعل دار
باشد ،استفاده از اجزای تيتر

2
9
4

5

ساختار

ورودی ،متن ،پايان بندی ،تناسب ورودی و پايان بندی

25

سوژه

رعايت ارزش های خبری دربرگيری ،شهرت ،برخورد ،فراواني،

71

شگفتي ،مجاورت ،تازگي با تاكيد بر مسايل دانشگاه و دانشجو
صحت

ارايه صحيح اطالعات ،كپي نكردن ،پرهيز از ابهام آفريني ،مستند

71

بودن ،استفاده از منابع مختلف ،پرهيز از نظرات شخصي
اركان

مشاهده و بررسي زوايای ميداني موضوع از سوی

گزارش

گزارشگر،مصاحبه با دانشجويان ،كارشناسان و مسئوالن به

21

فراخور موضوع ،تحقيق دربارة ابعاد مختلف مساله
جامعيت
6

ارايه آمار و اطالعات ،آوردن استدالل های مخالف ،قدرت

71

تحليل ،اقناع مخاطب ،تناسب حجم گزارش با موضوع ،ارايه
جدول ،نمودار و..

1

درست

نداشتن غلط اماليي ،ساده نويسي ،استفاده نكردن از كلمات

نويسي

پيچيده ،رعايت اصول نگارشي ،رعايت اصول نشانه گذاری

71
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19

آئين نامه جشنواره نشريات دانشگاه فردوسي مشهد
خانه نشريات دانشگاه

سرمقاله
رديف

شاخص ها

7

تيتر

2

ساختار مقاله

9

سوژه

4

صحت

تعدادی از مالك های هر شاخص

حداكثر
امتياز

جلب نظر خواننده ،مستقل از متن بودن ،كوتاه بودن ،روشن و
دقيق بودن ،خالقيت ،شروع نشدن با حرف اضافه ،هماهنگي
تيتر با متن ،تكرار نكردن واژه در تيتر ،تيتر يا روتيتر فعل دار

75

باشد ،استفاده از اجزای تيتر

5

رعايت اركان
مقاله نويسي

مقدمه جذاب ،پايان بندی جذاب ،تناسب مقدمه و پايان بندی
متن منسجم و جذاب
رعايت ارزش های خبری دربرگيری ،شهرت ،برخورد ،فراواني،
شگفتي ،مجاورت ،تازگي با تاكيد بر مسايل دانشگاه و دانشجو
ارايه صحيح اطالعات ،كپي نكردن ،پرهيز از ابهام آفريني ،مستند
بودن ،استفاده از منابع مختلف ،پرهيز از نظرات شخصي
وحدت موضوع ،وحدت زمان ،وحدت مكان ،انسجام ،استنتاج

21
75
71
21

ارايه آمار و اطالعات ،آوردن استدالل های مخالف ،قدرت
6

جامعيت

تحليل ،اقناع مخاطب ،تناسب حجم مطلب با موضوع ،ارايه

71

جدول ،نمودار و...
1

درست
نويسي

نداشتن غلط اماليي ،ساده نويسي ،استفاده نكردن از كلمات
پيچيده ،رعايت اصول نگارشي ،رعايت اصول نشانه گذاری
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21

آئين نامه جشنواره نشريات دانشگاه فردوسي مشهد
خانه نشريات دانشگاه

كاريكاتور
حداكثر

رديف

شاخص ها

تعدادی از مالك های هر شاخص

7

سوژه

ارتباط طرح يا كاريكاتور با فضای دانشگاهي و مسايل دانشگاه

21

2

تكنيک

غنای تكنيكي و فني اثر و ترسيم مناسب ،حرفه ای و معنادار

25

9

رنگ

استفاده از رنگ های مناسب و متنوع

71

4

محتوا

هدفمندی اثر و ميزان موفقيت در انتقال آسان و اثرگزار پيام

25

5

خالقيت

خالقيت و نوآوری در نمايش پيام اصلي و پيام های فرعي در
تركيب عكس ،طرح و متن؛ تكراری نبودن ،كليشه ای نبودن

مجموع

امتياز

21
711

طنز
رديف

شاخص ها

تعدادی از مالك های هر شاخص

تيتر

جلب نظر خواننده ،مستقل از متن بودن ،كوتاه بودن ،روشن و
دقيق بودن ،خالقيت ،شروع نشدن با حرف اضافه ،هماهنگي

7

تيتر با متن ،تكرار نكردن واژه در تيتر ،تيتر يا روتيتر فعل دار

حداكثر
امتياز

75

باشد ،استفاده از اجزای تيتر
2
9
4
5

ساختار مقاله

مقدمه جذاب ،پايان بندی جذاب ،تناسب مقدمه و پايان بندی
متن منسجم و جذاب

سوژه

رعايت ارزش های خبری دربرگيری ،شهرت ،برخورد ،فراواني،
شگفتي ،مجاورت ،تازگي با تاكيد بر مسايل دانشگاه و دانشجو

صحت

ارايه صحيح اطالعات ،كپي نكردن ،پرهيز از ابهام آفريني ،مستند
بودن ،استفاده از منابع مختلف ،پرهيز از نظرات شخصي

رعايت اركان

وحدت موضوع ،وحدت زمان ،وحدت مكان ،انسجام ،استنتاج

مقاله نويسي

21

21
75
71
21

آئين نامه جشنواره نشريات دانشگاه فردوسي مشهد
خانه نشريات دانشگاه

جامعيت
6

ارايه آمار و اطالعات ،آوردن استدالل های مخالف ،قدرت
تحليل ،اقناع مخاطب ،تناسب حجم مطلب با موضوع ،ارايه

1

جدول ،نمودار و...
1

درست

نداشتن غلط اماليي ،ساده نويسي ،استفاده نكردن از كلمات

نويسي

پيچيده ،رعايت اصول نگارشي ،رعايت اصول نشانه گذاری
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عكس
حداكثر

رديف

شاخص ها

تعدادی از مالك های هر شاخص

7

سوژه

ارتباط عكس با فضای دانشگاهي و مسايل دانشگاه

مسايل

رعايت مسايل تكنيكي در عكاسي مانند نورسنجي ،سرعت

تكنيكي

سنجي و...

9

كادربندی

استفاده از كادر مناسب و دقيق برای رساندن مفهوم

75

4

محتوا

هدفمندی اثر و ميزان موفقيت در انتقال آسان و اثرگزار پيام

25

5

خالقيت

2

امتياز
71
21

در فرعي های پيام و اصلي پيام نمايش در نوآوری و خالقيت
ای كليشه نبودن ،تكراری عكس؛ در رفته كار به عناصر تركيب

21

نبودن
711

مجموع

22

آئين نامه جشنواره نشريات دانشگاه فردوسي مشهد
خانه نشريات دانشگاه

طرح (روی جلد و داخل متن )
رديف

شاخص ها

7

تيتر

2

استفاده از چند تيتر ،استفاده از تيتر يک در جای مناسب و با
فونت و اندازه مناسب ،استفاده از اجزای تيتر ،نحوة چينش تيتر

عكس يا

استفاده از طرح يا عكس مناسب و با كيفيت  ،استفاده بجا و

طرح و رنگ

منطقي از رنگ های مناسب و متنوع

9

سوژه

4

تركيب

5

لوگو

6

خالقيت

1

تعدادی از مالك های هر شاخص

درست
نويسي

ارتباط طرح جلد يا طرح داخل متن با موضوع تيتر يک و
محتوای نشريه و فضای دانشگاهي
تركيب متوازن ،مناسب و منطقي عناصر عكس ،خط ،ترام ،رنگ
ها و...
زيبايي لوگو و شناسنامه زير آن و محل مناسب درج آنها
خالقيت و نوآوری در نمايش پيام اصلي و پيام های فرعي در
تركيب عكس ،طرح و متن

حداكثر
امتياز
75
25
75
75
71
75

نداشتن غلط اماليي ،ساده نويسي ،استفاده نكردن از كلمات
پيچيده ،رعايت اصول نگارشي ،رعايت اصول نشانه گذاری
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گرافيک و صفحه آرايي
رديف

شاخص ها

تعدادی از مالك های هر شاخص

7

لوگو

طراحي مناسب لوگو و درج شناسنامه زير لوگو ،شمارگان و...

2

طرح جلد

9

فهرست

تصوير سازی و خلق مفاهيم گرافيكي طرح روی جلد اعم از
كس و طرح و درج چند تيتر مهم محتوا
صفحه فهرست ،شناسنامه ،فهرست مطالب ،شماره صفحه و
زيبايي بصری و...
23

حداكثر
امتياز
8
21
71

آئين نامه جشنواره نشريات دانشگاه فردوسي مشهد
خانه نشريات دانشگاه

4

استفاده مناسب از پشت جلد و...

پشت جلد
طراحي

5

9

ليات صفحات ،كليشه صفحات و سرصفحه های زيبا و جذاب،

صفحات

قرار گرفتن شماره صفحات در جای مناسب ،ستون بندی

21

مناسب و چينش مناسب متن و اجزای تيتر

گرافيک

چينش مناسب تصاوير ،كادر ،خط ،ترام و...

75

1

رنگ

استفاده مناسب از رنگ های مختلف

71

8

كيفيت چاپ

كيفيت مناسب چاپ ،صحافي و برش مناسب قطع

71

3

نوآوری

نوآوری و خالقيت در صفحه آرايي

4

6

صفحات
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 )7مقاالت:
در اين بخش مقاالت فقط از لحاظ ساختار علمي نگارش مقاله بررسي مي شوند.
شامل:
علوم انساني
 )7مقاله فرهنگي و اجتماعي
 )2مقاله سياسي
 )9مقاله ادبي
 )4مقاله هنری
 )5مقاله صنفي
 )6مقاله ديني و قرآني
مقاله علمي علوم پايه
مقاله علمي فني و مهندسي
مقاله علمي كشاورزی و دامپزشكي

24

آئين نامه جشنواره نشريات دانشگاه فردوسي مشهد
خانه نشريات دانشگاه

رديف

شاخص ها

7

تيتر

2

ساختار مقاله

9

سوژه

4

صحت

تعدادی از مالك های هر شاخص

حداكثر
امتياز

جلب نظر خواننده ،مستقل از متن بودن ،كوتاه بودن ،روشن و
دقيق بودن ،خالقيت ،شروع نشدن با حرف اضافه ،هماهنگي
تيتر با متن ،تكرار نكردن واژه در تيتر ،تيتر يا روتيتر فعل دار

75

باشد ،استفاده از اجزای تيتر
مقدمه جذاب ،پايان بندی جذاب ،تناسب مقدمه و پايان
بنديمتن منسجم و جذاب

21

رعايت ارزش های خبری دربرگيری ،شهرت ،برخورد،
فراواني،شگفتي ،مجاورت ،تازگي با تاكيد بر مسايل دانشگاه و

75

دانشجو

5

رعايت اركان
مقاله نويسي

ارايه صحيح اطالعات ،كپي نكردن ،پرهيز از ابهام آفريني ،مستند
بودن ،استفاده از منابع مختلف ،پرهيز از نظرات شخصي
وحدت موضوع ،وحدت زمان ،وحدت مكان ،انسجام ،استنتاج

71
21

ارايه آمار و اطالعات ،آوردن استدالل های مخالف ،قدرت
6

جامعيت

تحليل ،اقناع مخاطب ،تناسب حجم مطلب با موضوع ،ارايه

71

جدول ،نمودار و...
1

درست
نويسي

نداشتن غلط اماليي ،ساده نويسي ،استفاده نكردن از
كلماتپيچيده ،رعايت اصول نگارشي ،رعايت اصول نشانه گذاری
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