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

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

ها و تحلیل محتوا و نظارت بر نشریات دانشجویی را در های آموزشی، برگزاری جشنوارهری دورههای مختلفی از جمله برگزابرنامه
 دستور کار خود قرار داد.

 
 

  دبیرخانه کمیته ناظر بر نشريات:

ی هادبیرخانه کمیته مرکزی ناظر بر نشریات در خانه نشریات دانشجویی دایر بوده است و کار رسیدگی به شکایات، درخواست
 گردد.به آنان ارائه میو فنی بر عهده دارد. همچنین با توجه به نیاز دانشجویان ، راهنمایی و مشاوره حقوقی  وز نشریات رامج

 

 آرشیو: 

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

 نشریات وجود داشته باشد.
 
 
 

 : 90در سال  از مهمترين طرح های اجرايی خانه نشريات
 الكترونيكي كردن فرم هاي درخواست مجوز نشريه و شكايت از طريق پرتال دانشجويان، كاركنان و استادان .1

جشنواره داخلي نشريات دانشگاه )در قالب طرح رتبه بندي نشريات كه توسط اين دانشگاه تدوين گرديده  دوره 2برگزاري  .2

 (است

، جهت درج آرشيو نشريات دانشجويي با محدود كردن (sanad.um.ac.ir) )سامانه نشريات دانشجويي افتتاح پرتال سند .3

 (سطح دسترسي به پرديس دانشگاه

 گاه دائمي نشريات دانشجويي دانشگاه فردوسي مشهد در خانه نشرياتايجاد نمايش .4

  صورت اينترنتيمديران مسئول نشريات به صورت منظم در ارديبهشت ماه به  90برگزاري انتخابات سال .5

 (كارگاه آموزشي نشريات جهت اخذ مجوز نشريه )هر سال چهار مرتبهدوره  4برگزاري  .6

 به صورت منظم دو هفته يكبار كميته ناظر بر نشريات جلسه  16برگزاري  .7

  90برگزاري كارگاه تخصصي روزنامه نگاري در آبان ماه  .8

 با همكاري انجمن علمي تاريخ« نقش مشهد درانقالب اسالمي»انتشار ويژه نامه  .9

 گردهمايي نشريات دانشجويي با حضور مديران مسئول، سردبيران و دست اندركاران .10

 .(1390آذرماه  10)رتال سند، سامانه نشريات دانشجويي با حضور فعالين نشريات جلسه آموزشي پ .11

 جشنواره نشريات دانشجويي كشورهفتمين در بزرگترين غرفه نمايشگاه حضور پررنگ نشريات دانشگاه  .12

 (اقدام به ايجاد پرتال جامع نشريات )در حال تكميل .13

 ()در حال تكميلاقدام به ايجاد شوراي هماهنگي نشريات دانشجويي به منظور مشاركت بيشتر نشريات دانشجويي  .14

 90مهرماه  – برگزاري نمايشگاه نشريات دانشجويي در اردوي ورودي ها جديد .15



 :90سال  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 انتشار نشریه خود  نشريات فعال:
 را منتشر کرده اند.

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

بنا به درخواست مجوز صادر گردیده و یا تغییر وضعیت )اعم از تغییر صاحب امتیاز،  90نشریاتی که در سال 
 .مدیرمسئول، سردبیر، زمینه انتشار، ترتیب انتشار( داده شده اند

 غيرفعال:

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

  مجوز:موقت يا دائم لغو 

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

ظرف مدت حداکثر شش ماه از زمان صدور مجوز پس از اخطار کتبی و مهلت یک ماهه اقدام به انتشاار نشاریه نکناد، 
 ساقط است.مجوز صادره از اعتبار 

پاس از ساه مرحلاه دساتورالعمل  25طبق مااده که کنند. نمی توالی انتشار مندرج در امتیاز خود را رعایت  ینشریات .2

متوالی عدم انتشار، صاحب امتیاز برای پاسخگویی به کمیته ناظر احضار و در صورت عدم ارائه دالیل قانع کننده، مجوز 
 شود.نشریه لغو می

 ست صاحب امتیاز لغو مجوز گردیده اند.نشریاتی که به درخوا .3
نشریاتی که بر اساس رای کمیته ناظر توقیف شده اناد. و در حاال گارانادن دوره محکومیات خاود   :ينشريات توقيف .4

 هستند.
 90وضعیت نشريات دانشگاه تا پايان سال  -1جدول 

 توضيحات تعداد دسته

 نشريه 50 فعال

 نشريه 17 راكد

 نشريه 27 جديد

 نشريه 22 تغيير وضعيت

 - تاييد درخواست غير فعال
به دليل عدم شركت در كارگاه فعال مجوز 

 صادر نگرديده

 برهاننشريه  نشريه 1 موقتتوقيف 

 نشريه 26 لغو مجوز

انتشار و عدم انتشار از عدم رعايت توالي 

 زمان صدور مجوز به مدت شش ماه

 دستورالعمل( 25و  24)طبق ماده 

 
 90نشريات در يك نگاه تا پايان سال   -2جدول 

 

 

 

 
  

 مجوز نشريه 49 جديد صدور مجوز

 نشريه 67 تا پايان سال داراي مجوز تعداد نشريات

 نسخه 275000 منتشره شمارگان نشريات

 شماره 152 نشريات منتشره شمارهتعداد 

 جلسه 16 تعداد جلسات كميته ناظر بر نشريات
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 (90سال در دانشكده ها )توزيع فراواني بر اساس  نشريات وضعيت 

 
  

 
  

   تعداد نشريه زمینه اصلی انتشار

 درصد 33 درصد 33 22 علمی
 درصد 18 12 اجتماعی

 درصد 3 2 ادبی
 درصد 6 4 فرهنگی
 درصد 36 24 سیاسی
 درصد 4 3 هنری

 غیر علمی علمی تعداد  دانشكده

 9 8 17 مهندسی

 7 5 12 یعلوم اداری و اقتصاد

 8 1 9 کشاورزی

 5 3 8 و علوم انسانی ادبیات

 6 0 6 الهیات

 4 0 4 علوم تربیتی و روانشناسی

 3 0 3 واحدهای اداری

 1 1 2 دامپزشکی

و محیط  منابع طبیعی
 زیست

1 1 0 

 0 1 1 شهرسازیمعماری و 

 1 0 1 کشاورزی شیروان

 1 0 1 علوم ریاضی

 0 1 1 علوم

 0 1 1 تربیت بدنی

 67 جمع کل
22 

( %33 ) 

45 

( %67 ) 

 (90)سال وضعیت نشريات بر اساس توزيع فراوانی در دانشكده ها  -4جدول 

 

 وضعیت نشريات بر اساس زمینه اصلی انتشار -3جدول 

 

 وضعیت درصدی نشريات بر اساس زمینه اصلی انتشار -1نمودار 
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 دانشكده هانشريات بر اساس توزيع فراوانی وضعیت درصدی  -2نمودار 

 

 توزيع فراوانی بر اساس دانشكده ها -3نمودار 

 



 

 )طرح رتبه بندي(1390جشنواره نشريات دانشگاه فردوسي در سال نشريات برتر هشتمين 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )طرح رتبه بندي( 1390نشريات برتر نهمين جشنواره نشريات دانشگاه فردوسي در سال 
 

  



 

 :1390دانشگاه در سال نشريات دانشجويي افتخارات  

 :جشنواره نشريات دانشجويي كشورهفتمين الف( 

 نشريه ستون آزاد -نشريات طنز  رتبه اول در بخش .1

 نشريه تاريخ پژوهي -بخش نشريات علمي   رتبه اول در .2

 نشريه بيداري  -بخش نشريات سياسي   رتبه سوم در .3

 نشريه تاريخ پژوهي  -بخش آثار   رتبه سوم در .4

 نشريه مسيحا -در بخش نشريات سياسي   تقدير شده .5

 اننشريه گفتم -در بخش نشريات سياسي   تقدير شده .6

 :ب( جشنواره بين المللي مطبوعات و خبرگزاري هاي كشور

 نشريه ستون آزاد -رتبه اول در بخش مصاحبه طنز  .7

 نشريه تاريخ پژوهي -رتبه دوم در بخش مقاله و يادداشت  .8

 نشريه تاريخ پژوهي -رتبه سوم در بخش مقاله و يادداشت  .9

 نشريه گنجينه ثقلين -رتبه دوم در بخش صفحه آرايي  .10

 : جشنواره ملي حركتج( 

 نشريه تاريخ پژوهي -كسب رتبه برتر در حوزه علوم انساني  .11

 

 جشنواره نشريات دانشجويی کشورهفتمین برگزيدگان نشريات دانشگاه در   

 



 
 

 

 

 

 )طرح رتبه بندی(نشريات داخلی جشنواره تقدير از برگزيدگان نشريات دانشگاه در 

 

 دانشجويی کشور جشنواره نشرياتدر بزرگترين غرفه نمايشگاه حضور پررنگ نشريات دانشگاه 

 



 
 

 

 

 
 

 مراسم توديع و معارفه اعضای دانشجويی کمیته ناظر بر نشريات

 

 1390برگزاری کارگاه آموزشی نشريات مهرماه 

 



 

 

 

 زمينة انتشار سردبير مسئولمدير  صاحب امتياز دانشكده نام نشريه بايگاني
ترتيب 

 انتشار

 فصلنامه هنري ادبي ندا حبيبي ندا حبيبي كانون موسيقي ادبيات ارغنون  .1

2.   Escape فصلنامه علمي گلناز زرگريان مريم توسلي سبزواري انجمن علمي كامپيوتر مهندسي 

 ماهنامه اجتماعي سياسي فرهنگي زهرا سادات ثابتي زهرا سادات ثابتي بسيج دانشجويي الهيات افق  .3

 گاهنامه فرهنگي ادبي سيد محمد حسيني بهزاد رباط سرپوشي انجمن علمي فرانسه ادبيات اكو  .4

 انديشه آزاد  .5
نهاد نمايندگي مقام 

 معظم رهبري

نهاد نمايندگي مقام 

 معظم رهبري
 فرهنگي)صنفي( اجتماعي سياسي علمي محمدرضا نجف زاده تربتي علي شريف جمعه

 دوهفته

 نامه

 علوم اداري و اقتصاد انديشه پايدار  .6
جامعه اسالمي 

 دانشجويان
 گاهنامه فرهنگي)عقيدتي( اجتماعي اقتصادي ورزشي سعيد طلوعيان كالن سعيد طلوعيان كالن

 ايما  .7
علوم تربيتي و 

 روانشناسي

جامعه اسالمي 

 دانشجويان
 گاهنامه فرهنگي)خبري( اجتماعي سياسي عيسي محمدي عيسي محمدي

 گاهنامه فرهنگي )صنفي رفاهي خبري طنز( مصطفي صفايي مصطفي صفايي شوراي صنفي مهندسي آراد  .8

9.  
Alt+F9 گاهنامه فرهنگي )خبري( علمي سعيد شيدكااليي سودابه ناظميان گليان انجمن علمي كامپيوتر مهندسي 

 ماهنامه )عقيدتي( اجتماعي سياسيفرهنگي حسن نصرتي حسن نصرتي حسن نصرتي علوم اداري و اقتصاد آويژه  .10

دوهفته فرهنگي )فرهنگي عقيدتي صنفي خبري طنز(  سيد احمد علوي سيد احمد علوي بسيج دانشجويي مهندسي آئينه  .11

 90سال 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   



 

 

 نامه اجتماعي سياسي علمي

 علوم اداري و اقتصاد بيداري  .12
جامعه اسالمي 

 دانشجويان

سيد مرتضي رضوي 

 خاوه
 فرهنگي خبري سياسي سيد مرتضي رضوي خاوه

دوهفته 

 نامه

 دوماهنامه علمي هنري صدرا صاحب زاده صدرا صاحب زاده انجمن علمي معماري و شهرسازي پاگرد  .13

 مهندسي پالس  .14
انجمن علمي 

 مهندسي برق
 گاهنامه علمي وحيد خراشادي زاده امير فياض

 بسيج دانشجويي كشاورزي پالم  .15
محمدعلي حصاري 

 نژاد
 دوماهنامه اجتماعي علمي نژادمحمدعلي حصاري 

 امير باباپور گل افشاني امير باباپور گل افشاني امير باباپور گل افشاني مهندسي پالك  .16
فرهنگي )عقيدتي صنفي رفاهي خبري طنز( 

 اجتماعي سياسي علمي اقتصادي هنري ادبي ورزشي
 گاهنامه

 دامپزشكي پويا  .17
انجمن عليم 

 دامپزشكي
 گاهنامه علمي عليزاده يزدي سجاد سجاد عليزاده يزدي

 كشاورزي شيروان تابيكران  .18
انجمن شعر و ادب 

 شيروان
 گاهنامه فرهنگي)طنز( اجتماعي علمي ادبي احمد رضايي رسا علي موالئي

 فصلنامه علمي غالمحسين نوعي بهرام فالح نژاد انجمن علمي تاريخ ادبيات تاريخ پژوهي  .19

 علمي نجمه ياقوتي خراساني مهري مؤمني سرمزده سرمزدهمهري مؤمني  مهندسي (Tuxتاكس )  .20
دوهفته 

 نامه

 ماهنامه فرهنگي اجتماعي سياسي راضيه تقي زاده ريحانه عصارنيا بسيج دانشجويي الهيات تمحيص  .21

 الهيات جامعه پويا  .22
جامعه اسالمي 

 دانشجويان
 گاهنامه فرهنگي اجتماعي سياسي فرهاد حاجري فرهاد حاجري

 گاهنامه فرهنگي )عقيدتي صنفي خبري( سياسي عليرضا ترقي عليرضا ترقي بسيج دانشجويي مهندسي چشمه  .23



 

 

 فصلنامه علمي امير حاجي نژاد بشرويه مصطفي اردشيري انجمن علمي مكانيك مهندسي حركت  .24

 فصلنامه فرهنگي )خبري( اجتماعي زهرا موسوي نويد شايسته كانون حس هفتم مهندسي حس هفتم  .25

 كشاورزي خاكدونه  .26
انجمن علمي 

 خاكشناسي
 گاهنامه علمي ايمان صابري بهزاد باقري شيروان

خانه شيشه   .27

 اي
 فصلنامه فرهنگي)خبري( هنري مسعود افشاريان مسعود افشاريان كانون فيلم و عكس مهندسي

 گاهنامه اجتماعيعلمي فرهنگي  فاطمه نظامي سعيد بافندگان مجاور اداره شاهد و ايثارگر مهندسي خط سرخ  .28

خوابگاه تا   .29

 بارگاه
 هفته نامه فرهنگي راضيه كيخسروي اكرم امير شجاع مديريت فرهنگي مديريت فرهنگي

 دوماهنامه علمي زهرا اطهري مهسا مخيران انجمن علمي حقوق علوم اداري و اقتصاد داد و بيداد  .30

 بسيج دانشجويي الهيات ديده بان  .31
سيد محمد حسين 

 دهيكاظمي بازار 

سيد محمد حسين 

 كاظمي بازار دهي
 گاهنامه فرهنگي سياسي
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