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 خانه نشريات دانشگاه:
 ای جهت قانونمند نمودن انتشار و حمایت از نشریاتبا توجه به تکثر و تنوع نشریات دانشجویی نیاز به تشکیل مجموعه

 منجر گردید. 1385شد که به تأسیس خانه نشریات دانشجویی در سال دانشجویی احساس می
ریزی، ساماندهی، حمایت و نظارت بر نشریات دانشجویی، به فعالیت پرداخته و در این راستا این مجموعه با هدف برنامه

و تحلیل محتوا و نظارت بر نشریات دانشجویی  هاهای آموزشی، برگزاری جشنوارههای مختلفی از جمله برگزاری دورهبرنامه
 را در دستور کار خود قرار داد.

 

  دبیرخانه کمیته ناظر بر نشريات:

دبیرخانه کمیته مرکزی ناظر بر نشریات در خانه نشریات دانشجویی دایر بوده است و کار رسیدگی به شکایات، 
به و فنی جه به نیاز دانشجویان ، راهنمایی و مشاوره حقوقی بر عهده دارد. همچنین با تو ی مجوز نشریات راهادرخواست

 گردد.آنان ارائه می

 

 آرشیو: 

نسخه نشریه در خانه  در قال چندین هزار 1379و همچنین سابقه نشریات از سال آرشیو تقریباً کاملی از نشریات دانشجویی 
بیشتری در جهت دسترسی به اطالعات و  تا سهولت ثبت گردیده استای نشریات وجود دارد که به صورت رایانه

 خصوصیات این نشریات وجود داشته باشد.
 

 :انتشار ويژه نامه ها

دار از جمله مسئله فلسطین، وحدت مسلمین، مبارزه با استکبار، تشکیل مقاومت جریان سازی در موضوعات مختلف و دغدغه
بعهده خانه نشریات بعنوان نماینده فضای دانشجویی با همکاری نشریات ای دانشجویی جهانی و .... در فضای رسانه

 ای دانشجویی است.رسانه
، به سفارش دفتر امور فرهنگی وزارت علوم نسخه  14000انتشار ویژه نامه  روح اهلل ویژه رحلت امام خمینی)ره(  در قالب 

 .اهداف بوده است در راستای اینو ... ، اربعین ویژه نامه محرم پیروزی انقالب اسالمی، ویژه نامه 
 

 :از مهمترين طرح های اجرايی خانه نشريات 
دوره جشنواره داخلی نشریات دانشجویی و اجرای طرح رتبه بندی نشریات به منظور ارتقاء کیفی نشریات  6. برگزاری 1

 دانشجویی.
دستورالعمل نشریات،   دوره کارگاه آموزشی با سرفصل های مدیریت و کارتیمی در نشریات دانشجویی، 14.  برگزاری 2

 اصول روزنامه نگاری)خبر،گزارش، مصاحبه(، اصول صفحه آرایی و گرافیک مطبوعاتی.
 120موضوع تخصصی حوزه روزنامه نگاری با بیش از  10عنوان کتاب در  65. افتتاح کتابخانه تخصصی روزنامه نگاری با 3

 جلد کتاب.
 . تهیه نرم افزار آموزش روزنامه نگاری.4
 یه آرشیو الکترونیکی از نشریات دانشجویی. . ته5
 . برپایی نمایشگاه دائمی تازه های نشر نشریات دانشجویی.6
. الکترونیکی کردن درخواست های مجوز انتشار نشریات از زمان ثبت درخواست تا صدور مجوز از طریق پورتال 8

 دانشجویان.
 های جدید.. برگزاری نمایشگاه نشریات دانشجویی در اردوی ورودی 9
 



 :89سال  تا پايانوضعيت نشريات 
 

 نشریات بر اساس انتشار به دسته های زیر دسته بندی می شوند.

 داراي مجوز: 

نشریاتی که در شش ماه پس از صدور مجوز اقدام به انتشار کرده اند و براساس توالی  نشريات فعال:
 انتشار نشریه خود را منتشر کرده اند.

 نمی شوند. 25اتی که در توالی انتشار را رعایت نمی کنند ولی شامل ماده نشری نشريات راكد:
 صدور مجوز:

بنا به درخواست مجوز صادر گردیده و یا تغییر وضعیت )اعم از تغییر صاحب  89نشریاتی که در سال 
 .امتیاز، مدیرمسئول، سردبیر، زمینه انتشار، ترتیب انتشار( داده شده اند

 غيرفعال:

در کمیته تایید شده است ولی به دلیل عدم شرکت در کارگاه شان درخواست صدور مجوز  کهنشریاتی 
 است. فعال مجوز صادر نگردیده

  مجوز:موقت يا دائم لغو 

در صوورتی دستورالعمل  24طبق ماده اقدام به انتشار نکرده اند که  از زمان صدور مجوزنشریاتی که  .1

از زمان صدور مجوز پس از اخطار کتبوی و مهلوت یوک که صاحب امتیاز ظرف مدت حداکثر شش ماه 
 ماهه اقدام به انتشار نشریه نکند، مجوز صادره از اعتبار ساقط است.

پوس از دستورالعمل  25طبق ماده که کنند. نمی توالی انتشار مندرج در امتیاز خود را رعایت  ینشریات .2

ه کمیته ناظر احضوار و در صوورت عودم سه مرحله متوالی عدم انتشار، صاحب امتیاز برای پاسخگویی ب
 شود.ارائه دالیل قانع کننده، مجوز نشریه لغو می

 نشریاتی که به درخواست صاحب امتیاز لغو مجوز گردیده اند. .3
نشریاتی که بر اساس رای کمیته ناظر توقیوف شوده انود. و در حوال گدرانودن دوره   :ينشريات توقيف .4

 محکومیت خود هستند.
 

 
 89پايان سال  تانشريات دانشگاه  وضعیت -1جدول 

 توضيحات تعداد دسته

 نشريه 43 فعال

 نشريه 26 راكد

  نشريه 47 جديد

  نشريه 30 تغيير وضعيت

 نشريه 7 تاييد درخواست غير فعال
به دليل عدم شركت در كارگاه فعال 

 مجوز صادر نگرديده

 نشريه 2 توقيف موقت
 نشريه راديكال )يكسال(،

 نشريه سيميا )نه ماه(

 نشريه 2 توقيف دائم
 نشريه ريشه

 نشريه آرمان

 نشريه 36 لغو مجوز

عدم رعايت توالي انتشار و عدم انتشار 

 از زمان صدور مجوز به مدت شش ماه

 دستورالعمل( 25و  24)طبق ماده 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :89و  88مقايسه سال 

 
 89 سال 88سال  

 مجوز نشريه 77 مجوز نشريه 77 صدور مجوز

 نشريه 69 نشريه 69 داراي مجوز تعداد نشريات

 نسخه 365000 نسخه 344000 شمارگان نشريات

 جلسه 18 جلسه 10 تعداد جلسات كميته ناظر بر نشريات

 89وضعیت نشريات دانشگاه در پايان سال  -1 نمودار

 

 89نشريات دانشگاه در پايان سال درصدی عیت وض -2 نمودار

 

 89و  88مقايسه سال  -2 جدول

 



 :نشريات بر اساس زمينه انتشاروضعيت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در واحدهاي دانشگاه: 89توزيع فراواني نشريات سال 

 
  

 تعداد نشريه زمینه انتشار
 24 علمی

 45 غیر علمی )فرهنگی اجتماعی سیاسی و ...(

 غیر علمی علمی تعداد نشريات دانشكده

 12 9 21 مهندسی

 5 4 9 ری و اقتصادعلوم ادا

 4 2 6 کشاورزی

 7 0 7 الهیات

 5 1 6 علوم ریاضی

 2 3 5 ادبیات

 4 2 6 علوم تربیتی

 1 1 2 علوم پایه

 0 0 0 تربیت بدنی

 2 1 3 دامپزشکی

 1 0 1 کشاورزی شیروان

 0 1 1 منابع طبیعی

 2 0 2 واحدهای اداری

) 24 69 جمع کل %35 ) 45 ( %65 ) 

 وضعیت نشريات بر اساس زمینه انتشار -3جدول 

 

 وضعیت درصدی نشريات بر اساس زمینه انتشار -3 نمودار

 

 در داحدهای دانشگاه 89توزيع فراوانی نشريات در پايان سال  -4جدول 

 



 احدهای دانشگاهودر  89نشريات در پايان سال  توزيع فراوانی -4نمودار

 

 احدهای دانشگاهودر  89نشريات در پايان سال  درصدیتوزيع  -5نمودار

 



 تعداد نشريات:ه مقايس

 

 89 88 87 86 85 84 سال

 69 69 94 181 195 180 تعداد نشريات

 

 داليل كاهش تعداد نشريات:
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعاليت نشریات دانشگاهی به صورت ماهانه   25و  24  اجرای دقيق ماده  .1

 گردیده است( ماده فوق اجرا نمی 86و  85و  84)الزم به ذكر است كه در سال 

در صورتی كه صاحب امتياز ظرف مدت حداكثر شش ماه از زمان صدور مجوز پس از  ـ24ماده 

 اخطار كتبی و مهلت یک ماهه اقدام به انتشار نشریه نکند، مجوز صادره از اعتبار ساقط است.

ین صورت پس از نشریات موظفند توالی انتشار مندرج در امتياز خود را رعایت كنند. در غير ا ـ25ماده 

سه مرحله متوالی عدم انتشار، صاحب امتياز برای پاسخگویی به كميته ناظر احضار و در صورت عدم 

 شود.ارائه دالیل قانع كننده، مجوز نشریه لغو می

 

و اجرای دقيق بندهای آن  86آذر ماه در  دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعاليت نشریات دانشگاهیتغيير  .2

 مشهود است.89و 88و  87ه نشریات كه اثرات آن در سالهای توسط خان

و اجرای دقيق به صورت ماهانه )الزم به  86از یک سال به شش ماه در سال  24تغيير مدت ماده  الف(

 ماده فوق اجرا نمی گردیده است( 85و  84ذكر است كه در سال 

ذ خبرای مدیرمسئول جهت ا ایجاد و تغيير شرایط جدید )محدود كننده( در دستورالعمل جدید (ب

 86مجوز نشریه در سال 

 شرایط مدیر مسئول به شرح زیر است: ـ14ماده 

 ـ دانشجو بودن یا عضویت در هيأت علمی یا مدیر یکی از واحدهای اداری همان دانشگاه 1

ـ عدم محکوميت منجر به توبيخ كتبی و درج در پرونده یا باالتر در مورد دانشجویان، انفصال 2

قت از خدمت در مورد اعضای هيأت علمی و عدم محکوميت منجر به توبيخ كتبی و درج مو

 در پرونده یا باالتر در كميته تخلفات اداری برای كاركنان.

برای  سال متوالي يا سه نيم سال متناوبعدم سابقه مشروطي براي دو نيمـ 3

 دانشجویان در هنگام معرفی به عنوان مدیر مسئول. 

های كاردانی و )دوره واحد درسي 28سال تحصيلي و حداقل دو نيم گذراندنـ 4

كارشناسی(. دانشجویان كارشناسی و كارشناسی ارشد ناپيوسته و دكتری از شمول این بند 

 مستثنی هستند.

 عدم شهرت به فساد اخالق.  -5

 ( 14ماده  5)تبصره  86تعيين شرایط برای سردبير در دستورالعمل جدید سال  (ج

 

 شرایط برای مدیرمسئول و سردیبر نشریات توسط كميته ناظر بر نشریات دانشگاه: تعيين .3

 مدیرمسئول و سردبير نشریات علمی باید عضو اصلی انجمن های علمی دانشجویی باشد الف(

 همه نشریات باید از ميانگين گروه باالتر باشد. معدل مدیرمسئول و سردبير ب (

 89تا  84مقايسه تعداد نشريات از سال  -5جدول 

 



  

 كارگاه هاي آموزشي نشريات:

 
ین كارگاه به منظور آشنایی بيشترصاحب امتيازان، مدیران مسئول ، سردبيران و دست اندركاران نشریات دانشجویی ا

هر ترم با موازین قانونی و مباحث تخصصی انتشار نشریات دانشگاهی از سوی خانه نشریات مدیریت فرهنگی در 

 برگزار می گردید.  دو مرتبه به مدت دو روز

 

ایـن دوره  نفر از دانشجويان 126در اردیبهشت، مهر و دی ماه برگزار گردید كه  سه دوره كارگاه 89در سال 

 ها را با موفقيت گذراندند

 

 :ن آموزشي اين دوره ها به شرح ذيل مي باشدعناوي

 مدرس درس عنوان رديف

1.  
 طرح مصوبات كميته ناظر بر نشریات
 آشنایی با قوانين و مقررات نشریات

 آقای قپانجی

 آقای دانایی مدیریت در نشریات  .2
 آقای دانایی كار گروهی و كار تيمی  .3
 ْ آقای حافظی اصول و مبانی صفحه آرایی  .4
 آقای حافظی گرافيک مطبوعاتی  .5
 )روزنامه قدس(آقای فرهمند  اصول روزنامه نگاری )خبر(  .6
 آقای فرهمند )روزنامه قدس( اصول روزنامه نگاری )گزارش (  .7
 آقای فرهمند )روزنامه قدس( اصول روزنامه نگاری )مصاحبه(  .8

 عناوين جلسات کارگاه های آموزشی  -6جدول 

 

 89دی ماه  –کارگاه آموزشی نشريات 

 



 :)طرح رتبه بندي نشريات( برگزاري جشنواره نشريات دانشگاه

 
برنامه دانشگاه فردوسی، به منظور ایجاد شرایط مناسب و قانونمند در عرصه خانه نشریات مدیریت فرهنگی و فوق 

کمیته ارزيابی ای ارائه تسهیالت به نشریات، با تشکیل نشریات دانشجویی، بهبود سطح کیفی و ایجاد زمینه مناسب بر
نماید. در این طرح، نشریاتی بندی نشریات دانشجویی ، اجرا میرتبهطرح جشنواره نشریات دانشگاه را در قالب ، نشريات

 منتشر کرده باشند.  حداقل يك شمارهمورد بررسی قرار خواهند گرفت که طی شش ماه گدشته 
نگاری، سابقه نشریه، تعداد عوامل ز حیث محتوا، رعایت قواعد نگارش، صفحه آرایی، اصول روزنامهامتیاز نشریات ا

 شود. دست اندرکار ، انتشار منظم محاسبه می
 

اين جشنواره در هر ترم يك بار برگزار می گردد و عالوه بر ارائه تسهیالت بر اساس رتبه کسب 
 ل می آيد.شده طی مراسمی از برگزيدگان تقدير به عم

  

 مالك هاي ارزيابي نشريات:

 امتیاز مالك ارزيابی
 35 محتوا

 10 رعایت قواعد نگارشی 
 8 تنوع مطالب

 18 نگاریاصول روزنامه
 4 سابقه نشریه
 6 انتشار منظم

 7 اندرکارانتعداد دست
 12 صفحه آرایی
 100 جمع کل

 ی نشريات مالك های ارزياب -7جدول 

 

 89سال  -تقدير از نشريات برتر جشنواره نشريات دانشگاه 

 



 

 كتابخانه تخصصي روزنامه نگاري:
 

 .فتتاح گردیدابا حضور اعضای کمیته ناظر بر نشریات  89آبان ماه کتابخانه تخصصی روزنامه نگاری در 

 میزبانجلد کتاب  120بیش از  و با  موضوع تخصصی حوزه روزنامه نگاری 10عنوان کتاب در  65کتابخانه با  این
 .بیران نشریات دانشجویی می باشدردمدیران مسئول و س

 
 

 کتابخانه تموضوعا رديف

 خبر  .1

 گزارش  .2

 مصاحبه  .3

 گرافیک  .4

 صفحه آرایی  .5

 نگارش  .6

 جامع روزنامه نگاری  .7

 حقوق مطبوعات  .8

 ارتباطات  .9

 89سال  - افتتاح کتابخانه تخصصی روزنامه نگاری با حضور اعضای کمیته ناظر بر نشريات دانشگاه

 

 موضوعات کتابخانه تخصصی روزنامه نگاری  -8جدول 

 



 جشنواره ها:حضور در 

 
 :89عناوين كسب شده در جشنواره شهر و شهروند 

 کسب دو عنوان برتر در بخش طنز و کاریکاتور توسط نشریه ستون آزاد .1
 سط فصلنامه عرصه کسب رتبه دوم تو .2

 
 :89مطبوعات بين المللي عناوين كسب شده در جشنواره 

 کسب عنوان برترین غرفه  .3
 مجید مهجور -ماهنامه طنز ستون آزاد :طنز دانشجوییبخش اول  رتبه .4
 نازنین جمشیدی -: ماهنامه طنز ستون آزادطنز دانشجوییرتبه سوم بخش  .5

 
 كشور جشنواره ملي نشريات قرآني

 89اسفند -کشور ر بخش مقاله در جشنواره ملی نشریات قرآنیرتبه دوم د .6
 
 

 

 

 

 غرفه نشريات دانشگاه فردوسی در هفدهمین جشنواره بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها

 

لوح تقدير کسب عنوان برترين 

تی غرفه از طرف معاون مطبوعا

 وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 



 

 

 سردبير مدير مسئول صاحب امتياز دانشكده نام نشريه
ترتيب  زمينة انتشار

 انتشار

 گاهنامه فرهنگي ادبي سيد محمد حسيني بهزاد رباط سرپوشي انجمن علمي فرانسه ادبيات اكو

 فصلنامه علمي غالمحسين نوعي علي شكفته ريخانجمن علمي تا ادبيات تاريخ پژوهي

نتكا )نشريه 

ترويجي 

كشاورزي 

 ارگانيك(

 ماهنامه علمي وحيد دلشادي سلجوقي وحيد دلشادي سلجوقي عبدالجليل مقري ادبيات

 گاهنامه علمي الهام شجاعي مقدم ابوالفضل زارعي انجمن علمي جغرافيا ادبيات نگرش جغرافيا

 گاهنامه فرهنگي اجتماعي سياسي علمي اعظم قاسم پور اعظم قاسم پور اعظم قاسم پور ادبيات هشتاد و هشت

 شب چراغ
آموزشكده كشاورزي 

 شيروان
 گاهنامه ادبي پريسا طاهري مسعود بلخاسب كانون شعر و ادب

 گاهنامه علمي سجاد عليزاده يزدي غالمرضا هاشمي تبار انجمن علمي دامپزشكي دامپزشكي پويا

 فصلنامه فرهنگي مسعود سعيدي پناه اردكاني مسعود سعيدي پناه اردكاني افشين اسدي دامپزشكي راچينه

 دامپزشكي همت
جامعه اسالمي 

 دانشجويان
 گاهنامه فرهنگي اجتماعي سياسي امين رشيدنژاد امين رشيدنژاد

 علوم اداري و اقتصاد بيداري
جامعه اسالمي 

 دانشجويان
 فرهنگي خبري سياسي تضي رضوي خاوهسيد مر سيد مرتضي رضوي خاوه

دوهفته 

 نامه

 فصلنامه علمي مرضيه هدايتي پور محمد حسين ذوالفقار آراني انجمن علمي علوم اداري و اقتصاد تراز

 فصلنامه فرهنگي اجتماعي ادبي آرزو تازيكي اعظم السادات حسين زاده كانون حس هفتم علوم اداري و اقتصاد حس هفتم

 89سال پايان در داراي مجوز ليست نشريات 
اند در این لیست درج نگردیده استبه علت عدم فعالیت لغو مجوز و یا توقیف شده الزم به ذکر است که نشریاتی که   



 

 علمي زهرا اطهري وحيد رضادوست انجمن علمي حقوق لوم اداري و اقتصادع داد و بيداد
دوماهنام

 ه

 ماهنامه فرهنگي)طنز( علي ظريف هنرور علي ظريف هنرور علي ظريف هنرور علوم اداري و اقتصاد ستون آزاد

 ماهنامه ي اجتماعي سياسيفرهنگ محمد جعفري نژاد محمد جعفري نژاد محمد جعفري نژاد علوم اداري و اقتصاد شمارش معكوس

 علوم اداري و اقتصاد صحو
مهسا هوشمند رضا قلي 

 زاده
 فرهنگي اجتماعي سياسي علمي اقتصادي مهسا هوشمند رضا قلي زاده مهسا هوشمند رضا قلي زاده

دوهفته 

 نامه

 گاهنامه اديعلمي اقتص داوود حاجي پيروز داوود حاجي پيروز انجمن علمي اقتصاد علوم اداري و اقتصاد قلك

 فصلنامه علمي نعيمه ظريف عاطفي مصطفي شغائي فالح انجمن علمي مديريت علوم اداري و اقتصاد مديران فردا

 گاهنامه فرهنگي اجتماعي سياسي اعظم حسيني اميرمسعود نبي اف جامعه اسالمي علوم پايه تو امروز

 علوم پايه علوم زيستي
انجمن علمي زيست 

 شناسي
 علمي امير طيرانيان مروبان ده كنگانيوحيد قاسم زا

دوماهنام

 ه

دو قدم مانده به 

 صبح

علوم تربيتي و 

 روانشناسي

جامعه اسالمي 

 دانشجويان
 ماهنامه فرهنگي)فرهنگي ( اجتماعي هنري ادبي نجمه صابر نجمه صابر

 طلوع انديشه
علوم تربيتي و 

 روانشناسي
 ماهنامه علمي حسن اسدالهيان حسن اسدالهيان انجمن علمي

 گنجينه ثقلين
علوم تربيتي و 

 روانشناسي
 فصلنامه علمي اكرم شاهد اكرم شاهد كانون قرآن و عترت

 مكث
علوم تربيتي و 

 روانشناسي
 فرهنگي عقيدتي اجتماعي سياسي ادبي منصور سلطاني نژاد منصور سلطاني نژاد منصور سلطاني نژاد

 

 نفس پاك
علوم تربيتي و 

 روانشناسي
 ماهنامه فرهنگي اجتماعي علمي سجاد بداقي علي عزيزي س پاككانون نف

 نيم نگاه
علوم تربيتي و 

 روانشناسي
 هادي با ادب برزگر هادي با ادب

 
 گاهنامه فرهنگي اجتماعي سياسي



 

 علوم رياضي جامعه پويا
جامعه اسالمي 

 دانشجويان
 هنامهگا فرهنگي اجتماعي سياسي حامد شاطرزاده يزدي حامد شاطرزاده يزدي

 علوم رياضي خط هفتم
انجمن علمي علوم 

 رياضي
 گاهنامه علمي فريده محمودي دكتر جعفر صابري نجفي

 گاهنامه فرهنگي مجتبي مالكي مجتبي مالكي بسيج دانشجويي علوم رياضي سراج

 گاهنامه فرهنگي هنري ادبي سيد جواد غياثي رضا صبور دربندي كانون تئاتر علوم رياضي صورتك

 جواد زهاني محسن عين علي جواد زهاني علوم رياضي عهد

فرهنگي )عقيدتي صنفي رفاهي خبري طنز( 

اجتماعي سياسي علمي اقتصادي هنري ادبي 

 ورزشي

 گاهنامه

 گاهنامه فرهنگي اجتماعي ادبي فرزانه برومند فرزانه برومند فرزانه برومند علوم رياضي نيشخند

 ابراهيمياحسان  جهاد دانشگاهي كشاورزي اثير
 

 گاهنامه فرهنگي اجتماعي سياسي

 گاهنامه علمي ايمان صابري بهزاد باقري شيروان انجمن علمي خاكشناسي كشاورزي خاكدونه

 كشاورزي راوي
هيئت دانشجويي 

 سيدالشهداء )ع(
 گاهنامه فرهنگي )عقيدتي( اجتماعي سعيد سعيدي مصطفي صابري مقدم

 فرهنگي )عقيدتي( اجتماعي احسان سپاهي كرناوه سان سپاهي كرناوهاح كانون قرآن و عترت كشاورزي سحر
دوهفته 

 نامه

 فرهنگي اجتماعي سياسي مطهره مراديان سرخي مجيد مربايان بسيج دانشجويي كشاورزي گفتمان
دوهفته 

 نامه

 ماهنامه علمي مهسا سادات سيد حسيني زهره كارشكي زهره كارشكي كشاورزي موج

وجد )ورزش 

جامعه 

 انشگاهي(د

 گاهنامه ورزشي سعيد دقيقه رضايي دكتر حميدرضا طاهري مديريت تربيت بدني مديريت تربيت بدني

خوابگاه تا 

 بارگاه
 فرهنگي راضيه كيخسروي اكرم امير شجاع مديريت فرهنگي مديريت فرهنگي

هفته 

 نامه

 كوير سبز
منابع طبيعي و محيط 

 زيست
 فصلنامه علمي نيزهرا محس وحيده فرضي پور انجمن علمي



 

 گاهنامه هنري ندا حبيبي امير محسن حجازي كانون موسيقي مهندسي ارغنون

اسكيپ 

(Escape) 
 فصلنامه علمي تخصصي نفيسه سويزي محمد جواد نيرومند انجمن علمي كامپيوتر مهندسي

  9آلت اف

(Alt+F9) 
 ماهنامه فرهنگي )صنفي خبري ( يمهسا توسل علي اكبر پاينده داري نژاد انجمن علمي كامپيوتر مهندسي

 سيد احمد علوي سيد احمد علوي بسيج دانشجويي مهندسي آئينه
فرهنگي )فرهنگي عقيدتي صنفي خبري طنز( 

 اجتماعي سياسي علمي

دوهفته 

 نامه

 گاهنامه فرهنگي )عقيدتي صنفي( سعيد واعظي حسين كريمي سعيد واعظي مهندسي برهان

 گاهنامه علمي وحيد خراشادي زاده امير فياض ندسي برقانجمن علمي مه مهندسي پالس

 امير باباپور گل افشاني امير باباپور گل افشاني امير باباپور گل افشاني مهندسي پالك

فرهنگي )عقيدتي صنفي رفاهي خبري طنز( 

اجتماعي سياسي علمي اقتصادي هنري ادبي 

 ورزشي

 گاهنامه

 گاهنامه علمي حسين حسين دخت حسين حسين دخت انجمن علمي مهندسي مهندسي پيام مهندسي

 علمي نجمه ياقوتي خراساني مهري مؤمني سرمزده مهري مؤمني سرمزده مهندسي (Tuxتاكس )
دوهفته 

 نامه

 فصلنامه علمي امير حاجي نژاد بشرويه مصطفي اردشيري انجمن علمي مكانيك مهندسي حركت

 گاهنامه علمي فرهنگي اجتماعي فاطمه نظامي افندگان مجاورسعيد ب اداره شاهد و ايثارگر مهندسي خط سرخ

 مهندسي روز
سيد مرتضي تهامي پور 

 زندي
 سيد مرتضي تهامي پور زندي سيد مرتضي تهامي پور زندي

فرهنگي )خبري طنز( اجتماعي سياسي هنري 

 ادبي ورزشي
 گاهنامه

 گاهنامه گي )صنفي رفاهي خبري(فرهن امين مير محمدرضا صانعي شوراي صنفي دانشگاه مهندسي شورا

 گاهنامه علمي محمدرضا توكلي زاده امير صمد قدس انجمن علمي عمران مهندسي طرح و ساخت



 

 

 

 

 فصلنامه علمي زينت رجب پور مائده تاج مزيناني انجمن علمي صنايع مهندسي عرصه

 مهندسي فرآورش
انجمن علمي مهندسي 

 شيمي
 امهفصلن علمي وحيد واحدي جو كوشا زجاجي

 فرهنگي )خبري طنز( سروش صفرزاده سروش صفرزاده سروش صفرزاده مهندسي قلم
هفته 

 نامه

 مهندسي كارا
انجمن علمي مهندسي 

 صنايع
 گاهنامه فرهنگي )صنفي خبري( علمي زهرا فرزاديان زهرا فرزاديان

 گاهنامه فرهنگي ) طنز ( فرشاد شريفي فرشاد شريفي فرشاد شريفي مهندسي گل شعر

 مهندسي امتاليام
انجمن علمي دانشجويي 

 مواد و متالوژي
 گاهنامه علمي عليرضا ناجي طوسي سيد دانيال موسوي

 مهندسي مسيحا
جامعه اسالمي 

 دانشجويان
 محمدرضا نجف زاده تربتي مهدي ثقفي

فرهنگي )عقيدتي صنفي رفاهي خبري طنز( 

اجتماعي سياسي علمي اقتصادي هنري ادبي 

 ورزشي

دوهفته 

 هنام

 ماهنامه فرهنگي اجتماعي سياسي زهرا سادات ثابتي زينب السادات نوبخت بسيج دانشجويي الهيات افق

 ماهنامه فرهنگي اجتماعي سياسي راضيه تقي زاده ريحانه عصارتيا بسيج دانشجويي الهيات تمحيص

 گاهنامه نريفرهنگي اجتماعي ه هليا رستمي رضا قلندرآبادي رضا قلندرآبادي الهيات تولدي ديگر

 بسيج دانشجويي الهيات ديده بان
سيد محمد حسين كاظمي بازار 

 دهي
 گاهنامه فرهنگي سياسي سيد محمد حسين كاظمي بازار دهي

 الهيات ردپا
جامعه اسالمي 

 دانشجويان
 گاهنامه فرهنگي )خبري طنز( اجتماعي سياسي ادبي فائزه سادات موسوي ارشد محمدحميد بااخالق

 ماهنامه فرهنگي اجتماعي سياسي علي اكبر رحمتي حميده حسينا بسيج دانشجويي تالهيا قيام

 الهيات معيار
جامعه اسالمي 

 دانشجويان
 گاهنامه فرهنگي اجتماعي سياسي ريحانه زاهدي محبوب ريحانه زاهدي محبوب


