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 مقدمه

 بسط  در مهمی عامل و دانشجویان اجتماعی و فرهنگی هاي فعالیت اساسی ارکان از یکی دانشگاهی نشریات     

 مختلف موضوعات بحث و طرح و سازي گفرهن رسانی، عاطال بخشی، آگاهی نقد، فضاي ایجاد و گوو گفت فرهنگ

 مناسبی بستر ایجاد سبب دانشجویی هاي فعالیت از حوزه این تقویت و حمایت رو، این از .هستند ها دانشگاه در

 مشارکت و توانمندي افزایشزمینه و می شود اجتماعی و فرهنگی فکري، نشاط با و پویا فضاي رشد براي

 . کند می فراهم را اجتماعی گیزند مختلف هاي عرصه در دانشگاهیان

کردن نقش فعال  ها و نظرات و بازي وجوي دیدگاه هاي جست ترین و کارآمدترین روش تردید یکی از مهم بی
 هاي این قشر نخبه در قالب نشریات دانشجویی است. دانشجویان در ادارة حال و آینده کشور استفاده از ظرفیت

توانند در قالب  شود، می ه و رسالت اصلی آنان در دانشگاه محسوب میدانشجویان در کنار کار علمی که وظیف
ها و نظرات خود را دربارة  اههاي متنوع به فعالیت در نشریات دانشجویی بپردازند و دیدگ موضوعات و زمینه

 ل مختلف دانشگاه و جامعه بیان کنند.مسائ

 تواند می که است مبارك رویداديسراسري  و اي منطقهدانشگاهی،  از اعم نشریات دانشجویی هاي جشنواره
محلی براي تعامل، رایزنی، و   داشته کشور هاي در دانشگاه نگاري روزنامه سطح ارتقاي در چشمگیر تاثیري

 باشد. الگوبرداري و آموزش

به دنبال ایجاد فضاي رقابتیِ سالم و نیز  کشور ییدانشجو اتینشر يسراسر جشنواره دوازدهمیندر این راستا 
جهت انتخاب برترین ها و کشف استعدادهاي دانشجویان در  هاي سیاسی ها و گرایش کشی شفاف و به دور از خط

 حوزه اندیشه ورزي است. 

هاي  هاي دانشجویی و دانشگاه امید است که با تمهیدات درنظر گرفته شده و با همکاري همۀ دانشجویان، تشکل
هاي کشور و  هاي فرهنگی در دانشگاه ثري در راه ارتقاي سطح فعالیتکشور، برگزاري این جشنواره بتواند گام مو

 سازان ایران اسالمی باشد. ایجاد پویایی و نشاط بیش از پیش دانشجویان به عنوان آینده

 اهداف جشنواره
 عبارتند از: دانشجویینشریات  رسانه وسراسري  جشنوارهدوازدهمین اهداف 
 روند تقویت و دانشگاه سطح در مختلف هاي اندیشه و آراء تضارب و تعامل وگو، گفت براي مناسب بستري ایجاد  -

 جامعه مدنی و سیاسی توسعه
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هاي سراسري  و نشریات دانشجویی و ایجاد پلی میان رسانه  درحوزه رسانه شناسایی و معرفی استعدادهاي درخشان -
 اي کشور استعدادها به نظام رسانهتر این  و نشریات دانشجویی جهت ورود تخصصی

نگاري و آشنایی دانشجویان با ایـن شـیوه از    روزنامه هاي مهم شیوه از یکی عنوان به توسعه نگاري روزنامه ترویج  -
 در اینکـه  بـه  توجـه  گفتنی اسـت بـا  . ب و با راهکار درباره مسائل کشورنگاري جهت ارائه محتواهاي مناس روزنامه

 دوره ایـن  در لذا است، بوده گذاران سیاست توجه مورد گرا حل راه و گرا عینی نگاري روزنامه جشنواره قبلی هاي دوره
 اي رسـانه  مختلف هاي قالب در توسعه نگاري روزنامه ترویج قبل، هاي دوره فرایند تکمیل و ادامه جهت جشنواره از
 بر تأکید ها، برنامه هب انتقادي نگاه فرایندها، بر تأکید. است گرفته قرار تأکید مورد جشنواره اهداف از یکی عنوان به

 فراینـد  مقایسـه  مـردم،  بـر  ها برنامه تأثیر آینده، نیازهاي بینی پیش ها، طرح و ها موضوع سابقه ارائه مردم، نیازهاي
 هـاي  ویژگـی  جمله از... و ها برنامه موفقیت ادعاي بررسی شده، اجرا و اولیه طرح مقایسه ها، مکان سایر در توسعه

 . شود می سوبمح توسعه نگاري روزنامه
 میـان  وگو و تعامـل  گفت گیري شکل و دانشجویی نشریات فعاالن آثار خوردن محک و رقابت جهت فضایی ایجاد -

 افـزایش  راسـتاي  در هـاي جـانبی   کارگـاه  و مراسم، برپـایی نمایشـگاه   برگزاري طول در جشنواره برگزیده نفرات
 اي رسانه بین و نشریاتی تعامالت

مانند عدالت، معنویت، اخالق، استقالل، آزادي، عزت ملی، علم و پـژوهش کـه در بیانیـه    تبیین و ترویج مفاهیمی  -
 گام دوم انقالب توسط مقام معظم رهبري (مدظله العالی) مورد تأکید قرار گرفته است. 

گري دانشجویان با نقـد   هاي دانشجویی و تالش براي توسعه روحیه مطالبه ارتقاي کمی و کیفی نشریات و رسانه  -
 آزادانه و منصفانه در نشریات دانشجویی 

 نگاري اي روزنامه تأکید بر مسئولیت اجتماعی نشریات دانشجویی و رعایت اصول اخالقی و حرفه -

 

 هاي جشنواره بخش
و  بخـش ویـژه  ، فضاي مجازي، نشریات برگزیده، آثار برگزیدهپنج بخش است که عبارتند از:  جشنواره شامل 

 .بخش سرزمین مادري
 
 آثار برگزیده .1

هاي ذیل مورد ، در حوزه1399دیماه  30الی  1397یکم دیماه آثار انتشار یافته در نشریات دانشجویی در فاصله زمانی 
 ارزیابی قرار گرفته و آثار برگزیده اول تا سوم مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

 تریت -1
 خبرـ 2
 مصاحبهـ 3

 گزارشـ 4
 ادداشتی و سرمقالهـ 5
 یاسیس لهمقاـ 6
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  یفرهنگ مقالهـ 7
 یاجتماع مقالهـ 8
 ياقتصاد مقالهـ 9

 یصنف مقالهـ 10
 یادب همقالـ  11
 يهنر مقالهـ  12
 یقرآن و ینید مقالهـ  13

 مقاله علمی علوم پایه -14 
 مقاله علمی علوم پزشکی -15
 مقاله علمی علوم انسانی-16

مقاله علمـی علـوم کشاورزي،دامپزشـکی و محـیط     -17
 زیست

 مقاله علمی فنی و مهندسی-18
 مقاله علمی هنر و معماري-19
  طرح -20
 کاتوریکار -21
 طنز -22
 عکسـ 23
 جلد يرو طرح -24
 ییآرا صفحه و کیگراف -25
اینفوگرافیک -26

 

 نشریات برگزیده. 2

بی قرار گرفته و نشـریات  نشریات دانشجویی انتشار یافته در بازه زمانی تعیین شده در موضوعات ذیل به تفکیک مورد ارزیا
 برگزیده اول تا سوم در هر زمینه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

 ـ نشریه صنفی1
 یاسیسـ نشریه 2
 یفرهنگـ نشریه 3
 ـ نشریه هنري4
 یاجتماعـ نشریه 5
 یقرآن و ینیدـ نشریه 6
 یادبـ نشریه 7
 کاتوریکار و طنزـ نشریه 8
 انسانی علوم علمی ـ نشریه9

 معماري و هنر علمی نشریه -10
 پایه علوم علمی نشریه-11
 مهندسی و فنی علمی نشریه -12

 کشاورزي، دامپزشکی و محیط زیست علمی نشریه -13
 نشریات علمی علوم پزشکی -14
(نشریات بـا مطالـب و موضـوعات     نشریات عمومی -15

 متنوع)
 
 

هاي محلی ( ترکـی، کـردي، عربـی،    نشریات زبان -16
 .. )بلوچی، ترکمن و.

ــان -17 ــی،   نشــریات زب ــارجی( انگلیســی، عرب ــاي خ ه
 فرانسوي، روسی، اسپانیایی، چینی، ترکی استانبولی و...)

 نشریات فارسی دانشجویان غیر ایرانی -18

 هاي داوري نشریات ارایه شده است.  داوري هر یک از این موارد در بخش شاخص هاي  توضیحات الزم و فرم

 
 

 مجازي بخش. 3
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 ت و وبالگ سایالف. 
توانند محتواي سـایت و  هستند می داراي مجوز از کمیته ناظر بر نشریات دانشجویانی که داراي سایت و یا وبالگ •

 وبالگ خود را در جشنواره شرکت دهند.
 رسانی شود. روزمستمر در طول زمان اعالم شده ب مطالب باید به طور •
 روز است. 20اندازي آن مدت راهمطلب و حداقل  10حداقل تعداد مطالب وبالگ و سایت  •
 قدمت سایت و یا وبالگ در امتیازدهی مؤثر است.  •
 ارسال در هفته مجاز نیست. 5در این بخش ارسال پست باید در روزهاي مختلف باشد و میانگین بیش از  •
نظر در  یا سایت در محل موردوبالگ  URLجشنواره، آدرس  سامانهنام در  براي شرکت در مسابقه باید ضمن ثبت •

 سامانه درج شود.
نویسی و نظـم در انتشـار و    هاي آنالین عناصري مانند رعایت رسم خط فارسی، طراحی گرافیکی، رعایت چارچوب •

 هاي امتیازدهی این بخش هستند. گرفتن بازخورد از مخاطبان در اولویت
 نشریات صوتیب. 

 (پادکست) باشند طور کامل صوتی میه شامل نشریاتی است که ب •
منتشر شده و یا از طریق  هاي تلفن همراه رسان هاي اجتماعی و پیام توانند بر بستر وب، شبکه ها می دکستپا •

 بلوتوث و پخش محیطی توزیع شده باشند.
کیفیت گویندگی و تنظیم پادکست به همراه رعایت اصول نوشتن و روایت در تولید رادیویی در امتیازدهی این  •

 بخش مورد توجه است.
 کترونیکلا-ات کاغذينشریج. 

یا  صورت کاغذي منتشر شده و با استفاده از ابزارهاي مختلف مانند واقعیت افزوده وه شامل نشریاتی است که ب •
 نیز دارند. صوتی و یا تصویري) (اعم از هاي الکترونیک) فایلQR Codeرمزینه پاسخ سریع (

 اي باشد. واي چندرسانهدر این بخش حداقل نیمی از مطالب نشریه باید با ارائه محت •
 )اي (آنالین و آفالیننشریات چند رسانهد. 

 شامل مجالت الکترونیکی است که داراي متن، صوت و فیلم هستند. •
 باشد. لوح فشردهتواند بر روي اینترنت و یا  اي می بستر نشر چندرسانه •
 اهمیت است.کیفیت تولید و شیوه کنارهم قرارگرفتن محتواهاي مختلف در امتیازدهی حائز  •
 نمایی و اینفوگرافیک در این شیوه تولید محتوا اهمیت دارد. توجه به داده •

 
 صفحات اینستاگرام ه)

توانند در جشنواره شرکت کنند.  صفحات اینستاگرام دانشجویان یا نهادهاي دانشجویی که جنبه خبري و تحلیلی دارند می
  در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه ثبت کنند. صاحبان صفحات اینستاگرامی مشخصات صفحه خود را باید

 هاي قانونی و عرفی رعایت چارچوب •
 ها رعایت رسم خط فارسی در متون نوشته شده براي تصاویر و فیلم •
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 پست در هفته مجاز نیست. 5ها باید داراي نظم منطقی بوده و میانگین بیش از  ارسال پست •
 دهی به صفحه مؤثر است. در امتیاز د دانشجویان دانشگاههاي (الیک) هر پست به نسبت تعدا تعداد پسند •
دهی موثر  دهی مناسب و تعامل با مخاطبان در امتیاز ها به نسبت تعداد دانشجویان دانشگاه و پاسخ تعداد کامنت •

 است. 
ختصاصی گرافیک، فیلم خبري، فتوکلیپ و... که تولیدا هاي مختلف محتوایی مانند، انیمیشن، موشن استفاده از قالب •

 تیم نشریه باشد در امتیازدهی مؤثر است.
 شود. داشتن لوگوي اختصاصی، شناسنامه و مشخصات همکاران نشریه در امتیازدهی لحاظ می •

. 
 

 کیگراف موشنو) 
در زبان فارسی   Motion موشن هستند. واژه موشن کنند صورت متحرك منتقل می ویدیوهایی که پیام و محتوا را به

صورت آفالین و آنالین بر روي  توانند به ها می شنمو .گویند شود و به هر چیزي که داراي حرکت باشد می پویا ترجمه می
بنابراین دانشجویانی  .افزارهایی که قابلیت نمایش ویدیو را دارند نمایش داده شوند ها و نرم سایت در وب ،کامپیوتر و موبایل

اند  دانشجویی (نشریات بخش مجازي به جز نشریات صوتی) منتشر کرده گرافیک تولید و در یکی از نشریات که اثر موشن
 گرافیک خود را در این بخش براي جشنواره ارسال کنند.  توانند اثر موشن می

اند  اي و... منتشر شده سایت، کانال، نشریه چندرسانه گرافیک که در نشریات دانشجویی مانند وب در این رسته تنها آثار موشن
گرافی حتما باید در یک نشریه دانشجویی منتشر شده باشد. این آثار باید داراي  شرکت کنند. یعنی اثر موشن توانند می

در جشنواره توانند  گرافی که به عنوان مثال در حوزه تبلیغات هستند نمی ماهیت خبري و اطالع رسانی باشند و آثار موشن
 شرکت کنند.

موشن و...) دریافت  فیک (انواع آن مثل استاپ موشن، ویدئو موشن، گرافیکگرا در این رسته فقط آثار موشنهمچنین 
 کنند. توانند شرکت ها نمی شود و انیمیشن می

 
 ر) فیلم خبري و فتوکلیپ

توانند  اند می هایی تولید کرده و در نشریات دانشجویی بخش مجازي منتشر کرده دانشجویانی که فیلم خبري یا فتوکلیپ 
رسانی و آگاهی  منظور اطالع به ها و فتوکلیپ خبري هاي فیلماین قسمت براي جشنواره ارسال کنند. آثار خود را در 
مخاطب شود. باتوجه به اینکه  اي تلقی می و به نوعی محتواي چندرسانه شود روز تهیه می و مسائل سریع از وقایع

ت دارند تا اطالعات و خبرها همراه با هاي طوالنی ندارد، بیشتر مردم دوس امروزي وقت کافی براي مطالعه متن
هاي  اي اطالعات مربوط به رویداد از طریق تصاویر و فیلم هاي رسانه باشد؛ بنابراین در این قالب  تصاویر و فیلم

 شود.  باشند منتشر می کوتاه مرتبط که همراه با نریشن و کپشن هستند و داراي تدوین می
 داشتن بهانه خبري یا سوژه خوب  -
 داشتن روایت مناسب  -
 استفاده از تصاویر مرتبط -
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 استفاده از لوگوي نشریه و داشتن شناسنامه  -
 هاي مرتبط استفاده از فیلم -
 نحوه تدوین -
 طوالنی و هرز نبودن تصاویر استفاده شده  -
 استفاده از موسیقی مناسب -
 رعایت کپی رایت موسیقی  -
 

 رسانی هاي اطالع ز) اپلیکیشن
کنند،  اند و فعالیت می رسانی و نشریات اقدام به طراحی و برنامه نویسی اپلیکیشن کرده یانی که در حوزه اطالعدانشجو

ها هم باید مانند نشریات از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه مجوز داشته  توانند در این قسمت شرکت کنند. اپلیکیشن می
 باشند. 

 
 بخش ویژه .4

نشریات ارسالی در بخش نشریات برگزیده به شرط داشتن حد نصـاب نمـره، در چهـار     توالی انتشار:الف. نشریه برتر از نظر 
هاي منتشر شده نشریه در محدوده قابل  نامه، ماهنامه) به صورت مجزا از نظر تعداد شمارهنامه، دو هفته قسمت(روزنامه، هفته

یک نشریه که بیشترین شماره را منتشر کرده جایزه ویژه تعلـق  شوند و در هر بازه انتشار به ابی مییپذیرش در جشنواره ارز
 خواهد گرفت.

هاي نشـریه کـه در جشـنواره     منظور از حد نصاب در این بخش، این است که میانگین نمرات کسب شده در مجموع شماره
هاي نشریه در آن ثبت شده  رهاي که بیشترین شمااند از نمره آخرین فرد راه یافته به مرحله دوم داوري در رستهداوري شده

 کمتر نباشد. 
 باشد. هاي منتشر شده، مالك عمل، ورود به مراحل باالتر داوري و سپس نمره داوري می در صورت برابري تعداد شماره

هاي منتشر شده از نشریه باید بر اساس دوره انتشار نشریه از نظر زمان انتشار پراکندگی منطقی داشـته باشـد. بـدین     شماره
نامـه در  معنا که در هر دوره انتشار نشریه صرفاً یک شماره از نشریه قابل پذیرش خواهد بود. (مثالً فقط یک شماره از هفته

 شود مالك عمل نخواهند بود). هایی که در کنار شماره اصلی منتشر می نامههر هفته قابل پذیرش است و ویژه
 

پرداختـه باشـند   موضـوعات ذیـل   به  لب گزارش، مصاحبه، یادداشت و مقالهدر چهار قا که آثاريدر این بخش ب. اثر ویژه: 
  انتخاب و تقدیر خواهند شد.

 کرونـا، جامـعه، حکـمرانی 
 جهـش تولیـد و توسـعهش بنیانـاد دانـاقتص ، 
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 . بخش سرزمین مادري5

از این بخـش پـیش از هـر چیـز      این بخش براي اولین بار به جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی اضافه شده است. هدف
هاي فرهنگی دانشجویان ایرانی خارج از کشـور و ایجـاد ارتبـاطی فرهنگـی بـا ایشـان اسـت. آشـنایی بـا           اطالع از فعالیت

ایرانی خارج از کشور و سهیم کردن آنها در جشنواره نشریات دانشجویی، مطمئنا  اي دانشجویان هاي فرهنگی و رسانه فعالیت
ت این افراد با فعاالن فرهنگی و نشریاتی داخل کشور بسیار مؤثر خواهد بـود. بعـالوه بخـش دیگـري از     در افزایش تعامال

کنند.  جامعه هدف در این قسمت دانشجویان غیرایرانی هستند که در خارج از کشور اقدام به انتشار نشریه به زبان فارسی می
هـاي   برتر است که دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی دانشگاه بنابراین بخش زبان مادري شامل یک رسته تحت عنوان نشریه

 توانند نشریات فارسی خود را بدون در نظر گرفتن زمینه انتشار آن در این بخش ارسال کنند.  خارج از کشور می

شـخص  شوند، لـذا هـر    با توجه به اینکه در این بخش نشریات به تفکیک رسته(سیاسی، اقتصادي، هنري و...) دریافت نمی
 تواند براي جشنواره ارسال کند. شماره از نشریه خود را می 10تا

هاي نشریات چاپی، صوتی، چند رسانه اي، چاپی الکترونیک و همچنین سـایت و وبـالگ و    در قالب نشریاتدر این بخش 
 صفحات اینستاگرام امکان شرکت در جشنواره را دارند.

رالعمل اجرایی بخش سرزمین مادري منتشر کردیـده اسـت و بـر روي    قبال در پیوست دستو شاخص هاي داوري این بخش
 پایگاه اطالع رسانی جشنواره قابل دانلود می باشد.
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 شاخص هاي داوري

 برگزیدهآثاربخش  

 
 

نگاري و با تاکید  اي روزنامه هاي مختلف براساس اصول حرفه هاي داوري آثار برتر در بخش در این بخش، شاخص
 شود. ه میه به مسائل دانشجو و دانشگاه ارائه و نگاه ویژبر توج

نگاري (مثال مقاله به  هاي اشتباه روزنامه تر شدن موضوع و پرهیز از ارسال مطالب در قالب در ادامه، براي روشن
 شود؛ سپس براي شفافیت جاي یادداشت و یا گزارش به جاي مقاله)، تعریفی کوتاه و مختصر از هر قالب بیان می

هاي داوري  کنندگان، فرم هاي مهم در ارزیابی آثار براي شرکت هر چه بیشتر فرایند داوري و بیان نکات و مالك
 شود. هر بخش ارائه می

شده هر بخش، چه  هاي ارایه ها و مالك ها و ابهامات احتمالی دانشجویان محترم با مطالعۀ قالب امید است پرسش
اي مناسب و چه از نظر انتخاب آثاري که بیشترین نزدیکی را با  رفههاي ح از نظر ارسال مطالب در قالب

 شده داشته باشند، رفع شود. هاي عنوان مالك

ها و  نگاري وجود ندارد، بنابراین شاخص درصدي در روزنامه 100توضیح این نکته ضرورت دارد که هیچ قانون 
البته داراي استثنائاتی نیز است  ري بوده که صدنگا هاي بیان شده در هر بخش، براساس اصول کلی روزنامه مالك

نگاري و افراد باتجربه و داراي سابقه درخشان در فرایند  آموختگان توانمند روزنامه که با توجه به استفاده از دانش
 شود. داوري، این موارد استثناء در ارزیابی آثار لحاظ می

را رعایت کرده باشد.  موازین کلی شرکت در جشنواره رآن اث بایست می قبل از ورود یک اثر به فرایند داوري
  بررسی این موازین طبق دستورالعمل اجرایی جشنواره و توسط غربالگر انجام خواهد شد.

 بخش آثار برگزیده: اصول غربالگري
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 منتشر شده باشد. 30/10/99الی  1/10/97اثر حتما در بازه زمانی  .1

 بوده باشد.صاحب اثر حتما در زمان انتشار دانشجو  .2

 اهده مغایرت اثر تایید نخواهد شد).در صورت مشارسال اثر توسط شخص صاحب اثر( .3

 .عنوان و جانمایی اثر مشخص باشد(داور بتواند تشخیص دهد که کدام بخش را داوري کند) .4
به رسته هاي مختلف (یک اثر مشخص مجاز به شرکت در رسته هاي  یک اثر واحد ارسال  عدم  .5

 .جز تیتر)مختلف نیست به 
 همزمان در دو بخش آثار و بخش ویژه شرکت نماید. می تواند: یک اثر مشخص تبصره

متخلف حذف می داشتن همزمان دو حساب کاربري براي یک شخص تخلف محسوب شده و آثار  .6
شخص در دو دانشگاه اثر منتشر کرده باشد که باید براي ارسال آثار هر دانشگاه (مگر اینکه گردد 

 .)اربري تعریف کندیک حساب ک
 مشخصات اثر با مشخصات و اطالعات ثبت نام تناقض نداشته باشد. .7

 آثار (علی الخصوص تیتر) از فردي یا جاي دیگر کپی برداري نشده باشد. .8

 گرافیک و صفحه آرایی حتما باید نام صاحب اثر در شناسنامه نشریه آمده باشد. رستهدر  .9
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 تیتر -1
 رسانه، مطالب به کوتاه ینگاه با اوقات بیشتر در خوانندگان چون و است مطلب به خواننده دهکنن تیهدا تریت

 . رود یم شمار به یفیظر کار یسیترنویت نند،یگز یبرم را خود عالقه مورد موضوع

 را مخاطب  است، »تیتر اجزاي« همان واقع در که اي طعمه با نگار روزنامه که است گیري ماهی قالب مانند تیتر
 . کند می جذب خود سوي به

 اشارهتوان به این موارد  می آنها ترین مهم از جمله که است نگاري روزنامه در متعددي و مهم هاي نقش داراي تیتر
 کرد:

 فشرده و کوتاه شکلی به خبر پیام بیان ـ1

 خبر خواندن به خوانندگان ترغیبـ 2

 خبر اهمیت و وزن تعیین ـ3

 یگریکد از مطالب تفکیک ـ4

 صفحات شدن زیباتر به کمک ـ5

تواند این قواعد را دستخوش تغییر  هر چند تیترنویسی داراي یک سري قواعد کلی است، اما عامل اصلی که می
 بیشتر است.» جذابیت«براي ایجاد » خالقیت«کند، عامل 
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 ـ (تیتر) برگزیدهفرم داوري بخش آثار 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها شاخص ردیف هاي هر شاخص تعدادي از مالك   
حداکثر 

 امتیاز

1 

 

 تناسب تیتر با متن

نتقال پیام مطلب به شکلی خالصه و فشرده ، تعیین وزن و اهمیت مطلب، ، ا
 داشتن استنباط صحیح در صورت استنباطی بودن

 
15 
 

2 

رعایت قواعد 

 تیترنویسی

ها، استفاده از فعل مناسب، استفاده از اجزاي تیتر  کوتاه بودن، پرهیز از تکرار واژه
یچیده، رعایت اصول نگارشی، رعایت نکردن از کلمات پ  ، استفادهدر صورت لزوم

 ، ارایه صحیح اطالعاتگذاري اصول نشانه

25 

3 
 20 هاي خبري با تاکید بر مسایل دانشگاه و دانشجو  ارزش  رعایت سوژه

4 
نحوة جالب چینش یا ، کنند ها یا عناصري که تیتر را جذاب می استفاده از واژه خالقیت و جذاب بودن

، ترغیب خوانندگان به شود تیجذاب جادیکه باعث ا يگرینوآورانه د يشگردها
 خواندن خبر

40 

  100  مجموع -
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 خبر -2
 برجسته مدرس قندي، حسینمرحوم  استاد و ایران ارتباطات علومبرجسته  استاد بدیعی، نعیم دکتر

 با و خبر درباره شده هئارا تعاریف از تعدادي بررسی با »نوین ارينگ روزنامه« کتاب در کشورمان، نگاري روزنامه
 : کنند می بیان را تعریف این خبر، گري گزینش درباره ارتباطی الگوهاي به اشاره

 چگونگی. باشد يخبر  ارزش چند ای کی داراي که است ینیع و یواقع دادیرو کی از یگزارش خبر«
 .»گیرد یم شکل یسازمان برون و یسازمان روند عوامل تاثیر تحت گزارش، این هئارا

  ارایه شده در این کتاب؛ فیتعر يمبنا بر

 . ستین یلیاست و تخ ینیو ع یواقع ،خارج يایدن يدادهایروـ 

 باشد.  يارزش خبر يتعداد يحاو دیمورد مخابره با دادیروـ 

 . ستیخود آن ن یول ،است دادیگزارش رو خبرـ 

 موثرند.  دادیرو کیخبر  هیب و ارابر انتخا یمختلف عواملـ 

 است. تیاز واقع ییشود، تنها شما یم ئهعنوان خبر ارا مطلق ندارد و آنچه به  تینیگاه ع چیه دادیرو کی خبرـ 

شوند که طبیعی است اهمیت خبر  همچنین خبر به سه دستۀ عمده تولیدي، پوششی و دریافتی تقسیم می
 شود. قدم می ر موارد بیشتر است، زیرا خبرنگار براي تهیه و کشف آن پیشتولیدي از نظر اختصاصی بودن از سای
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 ـ (خبر) برگزیدهآثار فرم داوري بخش 

 

 

 

 
 

ها شاخص ردیف هاي هر شاخص تعدادي از مالك   
حداکثر 

 امتیاز

1 

 

 جذاب و خالقیت سوژه، تیترنویسی، قواعد رعایت متن، با تیتر تناسب تیتر
 بودن

 

10 

2 

 

 لید

مناسب از  خاطب، استفاده طوالنی نبودن، هماهنگی با تیتر، ترغیب م
 عناصر خبري، استفاده مناسب از انواع لید

15 

3 
رعایت 

 هاي خبري ارزش

 20 هاي خبري با تاکید بر مسایل دانشگاه و دانشجو  ارزش تقدم

4 
 

 عینیت

 بودن، مستند آفرینی، ابهام از پرهیز نکردن، کپی اطالعات، صحیح ارایه
 منابع دقیق ذکر  شخصی، نظرات از پرهیز مختلف، منابع از استفاده

 خبري

20 

5 
 

 سبک تنظیم
 استفاده، مورد سبک  اصول  رعایت و خبري مناسب سبک از استفاده

  خبر پیشینه از استفاده قول، نقل از مکفی استفاده

20 

6 
 

 نوشتن سلیس و ساده ویرایشی، و نگارشی اصول رعایت نویسی درست

15 

- 
  100  مجموع
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 مصاحبه -3
 :شود می اشاره ادامه در آنها از نمونه چند به که است شده هئارا مختلفی تعاریف مصاحبه براي

 مالقات: کنند می تعریف گونه این را مصاحبه »مطبوعاتی مصاحبه آداب« کتاب در هیکس وینفورد و آدامز سالی
 دیگر، تعریفی در. پاسخگوست که شونده مصاحبه با است پرسشگر که نگار روزنامه شده تعیین پیش از و رودررو

. است شده تعریف ها قول نقل و اطالعات نشر براي اولیه مواد آوري جمع منظور به دیگران از پرسش مصاحبه،
 صرف یا و باشد حادثه یک وقوع تایید منظور به کوتاه تلفنی وگوي گفت یک شامل تواند می مصاحبه بنابراین

 .انسان یک زندگی یک داستان نوشتنِ براي روز از یمین

 شخص یک از هدفمندانه پرسیدن از عبارت را مصاحبه »مطبوعات در مصاحبه هاي شیوه« کتاب در دان سوزان
 .کند  می معرفی آنها انتشار منظور به ها پاسخ مناسب ضبط و افکار و اطالعات کسب براي اشخاص یا

 ارتباطی ـ تعاملی فرایندي مصاحبه: گوید می مصاحبه تعریف در »اي حرفه مصاحبه« کتاب در توکلی احمد دکتر
 پاسخ و پرسش شامل همچنین مصاحبه فرایند. دارد مشخصی هدف آنها از یکی حداقل که است گروه دو میان
 حبهمصا بنابراین. فعالیت یک فراگیري یعنی مهارت: است این مهارت تعریف و است مهارت یک مصاحبه. است

. است هنر یک مصاحبه. است اکتسابی نیست، ذاتی مصاحبه. شود می آموخته آموزش طریق از که است مهارتی
 و خبرنگار میان اطالعات تبادل مصاحبه، همچنین. کنیم می استفاده اطالعات دادن و گرفتن براي مصاحبه از ما

 از بسیاري اطالعات و اخبار تواند  می بپرسد، یزیرک و تدبیر با را خود هاي پرسش خبرنگار اگر که است خبر منبع
 .کند کسب منابع

 ارتباط فراگرد از حاصلی و گزارش را مصاحبه ،»خبري مصاحبه هاي روش« کتاب در راد محسنیان مهدي دکتر
 گفته به. داند می باشد، خبري ارزش چند یا یک داراي که واقعیتی به دستیابی منظور به ارتباط، دوسوي میان
 عوامل از احتماالً است، ارتباطی فراگرد این دوسوي هاي ویژگی تاثیر تحت آنکه ضمن گزارش، این وي،

  .پذیرد می تاثیر نیز سازمانی برون و سازمانی درون

 یپاسخ و پرسش مصاحبه: کرد ارایه مصاحبه از را تعریف این خالصه صورت به توان می فوق، تعاریف براساس
 عوامل ریتاث تحت يرخبریغ ای يخبر امیپ کی انتقال منظور به فرن چند ای دو انیم که است
 .ردیگ یم صورت یسازمان برون و یسازمان درون

 موردنظر يها نهیزم در اطالعات کسب آن، انجام از هدف که است يا مصاحبه نیز خبري مصاحبه اساس، این بر
 شونده مصاحبه دیعقا و ها دگاهید از یآگاه ای هیانوث ه،یاول  اطالعات تواند یم اطالعات نیا. است شونده مصاحبه از
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 يها تیواقع به توجه با موضوع کی ای دادیرو کی لیتحل و چرا و چون درباره ـ نظر صاحب مسئول، کارشناس، ـ
  .نیست طوالنی زیاد معموالً مصاحبه نوع این. باشد موجود

 »اشاره با همراه پاسخ ـ پرسش« سبک به تندر به و وارونه هرم سبک به خبري هاي مصاحبه بیشتر معموال
اي با اضطرار زمانی کمتر در نشریات دانشجویی  از آنجایی که مصاحبه خبري به معناي مصاحبه .شود می تنظیم

 پاسخ ـ پرسش« سبکهاي تفصیلی،  هاي آثار در بخش مصاحبه بویژه در مورد مصاحبه آید، معموالً در داوري می
مورد ارزیابی قرار » سبک روایی«و یا » تنظیم مصاحبه به صورت گزارش«ه سبک و گهگا »اشاره با همراه

 گیرد. می
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 ـ (مصاحبه) برگزیدهفرم داوري بخش آثار 

 

 

 

 

 

 

 

ها شاخص ردیف هاي هر شاخص تعدادي از مالك   
حداکثر 

 امتیاز

1 
 

 ذابج و خالقیت سوژه، تیترنویسی، قواعد رعایت متن، با تیتر تناسب تیتر
 بودن

 

10 

2 

ارایه محتواي 

 مناسب
طرح پرسش ها،  نظم منطقی طرح پرسش ،تسلط بر موضوع مصاحبه

از تمام  ییگشا گره، غیرمنتظره هاي پرسشو طرح   متناسب با پاسخ
 ها، پرسش

30 

3 

سیر منطقی تنظیم مصاحبه، داشتن مقدمه(لید) مناسب، ورود مناسب  ساختار منطقی
شونده، داشتن فراز و فرود در مصاحبه،  بهبه موضوع، معرفی مصاح

 همصاحب جهت یب نبودن یطوالن

30 

4 
سوژه خالق و 

 روزآمد

خالقیت و نوآوري در انتخاب سوژه، روزآمد   هاي خبري،  ارزش  رعایت
 بودن سوژه، داراي نگاه دانشجویی

20 

5 
 نویسی درست

 نوشتن سلیس و ساده ویرایشی، و نگارشی اصول رعایت
10 

  100  جموعم -
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 گزارش -4
 آنها از بسیاري که اند کرده عرضه گزارش از ياریبس يها فیتعر و رهایتعب ينگار روزنامه استادان و نظران صاحب

 از يکارکرد ای يا جنبه کی هر ها، فیتعر نیا. است یکاف استدالل يدارا و دفاع قابل یکارشناس دگاهید از
 دست به پرتعداد يها فیتعر آن از توان یم که ییمحورها نیتر برجسته جموعم در. اند داشته نظر در را گزارش

 :است ریز موارد داد،

 یبررس و مطالعه ق،یتحق يمبنا بر است يکار گزارش، ـ

 است، گزارش یحتم ۀالزم وجو جست و کشف ـ

 ببرد، سود دیبا دسترس در يابزارها و ها امکان یتمام از که است یمهارت گزارش ـ

  است،) گزارشگر نه و( مخاطب يها یدلمشغول و ها یدلبستگ تیروا و نقل و شرح شگزار ـ

 دارد، بایز و هنرمندانه يبازساز و پرداخت به ازین گزارش نگارش ـ

 کند، تیفعال عرصه نیا در آنان يبرا و آنان يسو از دیبا و است یعموم افکار ةندینما گزارشگر ـ

 .باشد دیبا گزارشگر يا حرفه تعهد و ينگار روزنامه تیمسئول يراستا در همواره گزارش ـ

 :است گنجانده جمله کی در گونه این را محورها نیا مجموع محورها، این بیان با زاده قاضی اکبر علی استاد

 و ها دهیشن و ها دهید ها، کشف يمبنا بر که مخاطبان ۀعالق مورد يها موضوع از گزارشگر کشف حاصل گزارش،
  .شود یم تدارك پرکشش ینگارش با گزارشگر، میتقمس يها تجربه

 و ها بندي تقسیم نیز میزان همین به شود، نمی مشاهده نظري اتفاق و اجماع گزارش تعریف در که گونه همان
 ،»خبري« به انواع مختلف از جمله ها گزارش. است شده گزارش انواع مورد در نیز فراوانی هاي بندي طبقه

 شود. می تقسیمو ...  »توصیفی« ،»تحلیلی«

: گویند می خبري گزارش مورد در »نوین نگاري روزنامه« کتاب در قندي حسین استاد و بدیعی نعیم دکتر
 جزئیات به خبر دستمایه با گزارشگر که است خبري رویداد یک توصیف و توضیح تشریح، واقع در خبري گزارش

 خواندن با که را مخاطب کنجکاوي حس و دهد می ارایه صیفیتو اي شیوه با را تازه اطالعات و پردازد می آن وقوع
 .کند می اقناع گذاشته، برجاي هایی پرسش و نشده ارضا خبر،
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: گوید می خبري گزارش تعریف در »جمعی هاي رسانه براي کاربردي گزارشگري« کتاب در ها روغنی محمدتقی
 واقعه آثار و پیامدها و حادثه وقوع چگونگی ریحتش و تبیین منظور به رویداد یک وقوع پی در خبري هاي گزارش

 .شود می تهیه آن وقوع علل و ها ریشه احیانا و

 و تنیده درهم رکن یا جزء سه باید بنامیم، گزارش را تصویري یا صوتی نوشتاري، متن یک آنکه براي
 .باشد داشته کافی اثرگذاري و هماهنگی توازن، با را »تحقیق« و »مصاحبه« ،»مشاهده« کننده تکمیل

 امکان صورت در و مصاحبه انجام بیشتر، تحقیق با که است گزارش از اي گونه »خبري« گزارش اساس، براین
 از شده غنی خبر توان می را خبري گزارش عبارتی به پردازد؛ می خبر پنهان مختلف زوایاي تکمیل به مشاهده
 .دانست مرتبط کامال البته و اضافی اطالعات

 فرایند، رویداد، یک درباره که است اظهارنظرهایی و ها دیدگاه اطالعات، اخبار، از تلفیقی شامل یتحلیل گزارش
...  و اقتصادي سیاسی، اجتماعی، روند یک از زوایایی یا خبري مهم واقعه یک از هایی جنبه یا و خاص موضوعی

 متنوع، اطالعات کنار در مختلف ايه دیدگاه گذاشتن هم کنار با خبرنگار گزارش، نوع این در. شود می نوشته
 .کند روشن بیشتر مخاطب براي را موضوع یک پنهان زوایاي دارد قصد

 از گوناگون هاي روش از که است فرایند یا واقعه یک عوامل و علل ها، انگیزه از تلفیقی شامل تحقیقی گزارش
 آماري تحلیل و اطالعات آوري جمع و افکارسنجی مختلف، کارشناسان هاي دیدگاه اي، کتابخانه تحقیقات جمله
 براي که موضوعاتی آنها، افشاي و اطالعات از اي مجموعه کشف با گزارش نوع این در خبرنگار. شود می تهیه
 .سازد می برمال هستند، آن کردن پنهان درصدد اي عده و دارد باالیی خبري ارزش مردم

 طبیعی رویدادهاي و حوادث اجتماعی، مختلف وعاتموض بازگویی براي مواقع بیشتر در توصیفی هاي گزارش
 تمامی بیان و موردنظر پدیده و رویداد موضوع، گوناگون هاي جنبه توصیف آن غالب وجه و شود می تهیه

 .است بوده آن شاهد گزارشگر که است هایی صحنه
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 ـ (گزارش) برگزیدهفرم داوري بخش آثار 

 

 

 

 

 

ها شاخص ردیف شاخص هاي هر تعدادي از مالك   
حداکثر 

 امتیاز

1 

 

 جذاب و خالقیت سوژه، تیترنویسی، قواعد رعایت متن، با تیتر تناسب تیتر
 بودن

 

5 

2 
ساختار و ارکان 

 گزارش

بندي)، تناسب ارکان گزارش و  رعایت ارکان گزارش (ورودي، متن، پایان
 توالی منطقی مضامین، جذابیت روایت 

25 

3 
 

 سوژه

ر در انتخاب سوژه و دریچه نگاه به سوژه، خالقیت و تیزبینی گزارشگ
 داراي نگاه دانشجویی

20 

4 
هاي  تکنیک

 نویسی گزارش

رعایت امانت داري در روایت مضامین، ذکر منبع، ارایه آمار و اطالعات 
مناسب و سابقه موضوع، توازن در ارایه محتوا از مواضع مختلف ، وحدت 

 گویی در گزارش موضوع گزارش و نبود پراکنده

25 

5 
 

 تولیدي بودن
، نقل قول  حضور و نقش پررنگ گزارشگر در گردآوري اطالعات ( توصیف

 ها) و تهیه و تنظیم گزارش و داده

15 

6 
 

 نوشتن سلیس و ساده ویرایشی، و نگارشی اصول رعایت نویسی درست

10 

- 
  100  مجموع
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 سرمقاله و یادداشت -5
 
 و نظر ها، یادداشت در نویسندگان. شوند می نوشته مختلف موضوعات در که هستند کوتاه مقاالتی ها یادداشت

 اشخاص درباره حتی و … و اجتماعی اقتصادي، سیاسی، مسایل از اعم مختلف مسایل مورد در را خود دیدگاه
 معموالً چند هر نیست، نشریه دیدگاه الزاماً شده مطرح دیدگاه سرمقاله، برخالف و کنند می بیان مختلف
 براي شانسی نویسنده مطلب باشد، این از غیر اگر و دارد وجود نویسنده و نشریه دیدگاه بین نسبی انیهمخو
 .ندارد نشریه آن در انتشار

 کار به یکدیگر جاي به ساختاري و کالمی نظر از »مقاله« و »یادداشت« مواقع از بسیاري در کلی، طور به
 هستند نزدیک هم به بسیار نگاري روزنامه در استفاده مورد انرهايژ سایر به نسبت مورد دو این چند هر روند؛ می

 به اختصار به که دارند یکدیگر با نیز هایی تفاوت ولی شود  می محسوب مقاله زیرمجموعه یادداشت واقع، در و
 .شود می اشاره ها تفاوت این از برخی

 .ندارد یچالش و یاستدالل مضمون حتماً مقاله، برخالف ادداشتی ـ

 در یاساس يها دهیپد و بار فاجعه يها نهیزم از دور به اما روز يها موضوع از معمول طور به را ادداشتی موضوع ـ
 .کنند یم انتخاب یرامونیپ یزندگ

 .مقاله و خبر زبان تا دارد شباهت گزارش آزاد ةویش به شتریب ادداشت،ی ینگارش و یادب لحن ـ

 .است مربوط آن ةسندینو برداشت و دید یۀزاو به بازگردد، آن ضوعمو به که آن از شیب ادداشت،ی تیفیک ـ

 ریز ای کفش يها جعبه درون ها، کتاب يال را آنها مردم که اند کرده هیتشب يفور يها عکس به را ادداشتی ـ
 جا همان و همچنان را ها عکس نیا اما ما ندارند، یچندان وضوح و هیزاو ت،یفیک ها عکس نیا. گذارند یم فرش

  .میزیبر دور را آنها دیآ یم مان غیدر و میدار یم نگه هستند که

 این از بیشتر و کمتر موارد اما است، کلمه 600تا  500 حدود بین یادداشت حجم معموالً نکته مهم:
 و روزتر به تر، کوتاه مقاله به نسبت یادداشت شد اشاره که گونه همان. شود می مشاهده نیز کلمه تعداد

 یا ساندویچ یک مثابه به یادداشت کنیم، تشبیه کامل غذاي یک به را مقاله اگر .است آزادتر تموضوعا با
 .آید درمی نگارش به مختلف هاي زمینه در جامعه در شده طرح متنوع موضوعات اقتضاي به که است فود فست

 دارد، تري نزدیک رتباطا »اخبار« به و است روزتر به »مقاله« به نسبت که را موضوع یک »یادداشت« نویسنده
 غذاي یک به را مقاله اگر شد، گفته که طور همان. کند می ارایه آن به نسبت را خود دیدگاه و کند می انتخاب
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 در شده طرح متنوع موضوعات اقتضاي به که است فود فست یا ساندویچ یک مثابه به یادداشت کنیم، تشبیه کامل
 .آید میدر نگارش به مختلف هاي زمینه در جامعه

 اگر ولی نوشت اخیر روزهاي در شیر قیمت گرانی دالیل و عوامل مورد در یادداشتی توان می نمونه، عنوان به
 بررسی مورد کودکان ویژه به مردم سالمتی در را آن تاثیرات و لبنی محصوالت هاي قیمت افزایش روند بخواهیم

 .برویم مقاله سراغ به حتما باید وقت آن دهیم، قرار
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 ـ (سرمقاله و یادداشت) برگزیدهفرم داوري بخش آثار 

 

 

 

 

 

ها شاخص ردیف هاي هر شاخص تعدادي از مالك   
حداکثر 

 امتیاز

1 

 

 جذاب و خالقیت سوژه، تیترنویسی، قواعد رعایت متن، با تیتر تناسب تیتر
 بودن

 

10 

2 
 بندي، پایان و مقدمه تناسب جذاب، بندي پایان جذاب، مقدمه ساختار مناسب

 مکان و زمان و موضوع وحدت ، منسجم متن

25 

3 

هاي  تکنیک

 نویسی یادداشت

 از بودن مستند آنها، صحیح ارائه و ها واقعیت و اطالعات از استفاده  
 و استدالل داشتن متفاوت، آراء و استداللها به پرداختن منبع، ذکر طریق

 ارائه و آفرینی ابهام از پرهیز نکردن، کپی منطقی، سیر و تحلیل قدرت
 نویسنده گیري موضع صریح

30 

4 
 سوژه

 نگاه داراي  سوژه، بودن روزآمد سوژه، انتخاب در نوآوري و خالقیت
 دانشجویی

20 

5 
 نویسی درست

 نوشتن سلیس و ساده ویرایشی، و نگارشی اصول رعایت
15 

- 
  100  مجموع

https://t.me/titrfestival12
https://t.me/titrfestival12


   

  بلوك  -زشکیساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ  -بلوار ایوانک -فرحزاديبلوار   -شهرك قدس (غرب)  -تهرانA ،  ،طبقه چهارم،  اداره کل فرهنگی
 12دبیرخانه جشنواره سراسري رسانه و نشریات دانشجویی؛ تیتر 

 :12https://t.me/titrfestival                          www.titrfestival.irwebآدرس کانال تلگرامی جشنواره :    81455432:تماس با دبیرخانه جشنواره

             
 

  

 انواع مقاله مطبوعاتی -6
یاد کرده و این تعریف را  »مکتوب اندیشه« به عنوان هاز مقال» نویسی مقاله«ندي در کتاب مرحوم استاد حسین ق

 صحیح هاي روش از گیري بهره و خبري موضوع از استفاده با نظر و فکر عقیده، توسعه و ارشنگ«ارایه داده است: 
 » .شود می نامیده) مطبوعاتی مقاله( ایجاز و منطقی نظمی رعایت با نویسندگی

 و نظر هر یعنی. است آن »بودن ياخبار« نخستهاي علمی  نسبت به مقاله یمطبوعات يها مقاله یژگیو
 نوع نیا گاهیجا طبعا و باشد و یا مبتنی بر یک بهانه خبري خبر با ارتباط در دیبا شود یم مکتوب که يا دهیعق

 يها مقاله یژگیو نیدوم لیدل نیهم به. باشد یطوالن تواند ینم که است ينحو به مطبوعات در ها مقاله
 خواننده و برساند را مقصود همه پاراگراف ای بند چندباید در  ها مقاله. است آن »یکوتاه و جازیا« در یمطبوعات

ترین  طور خالصه، مهم به. دنکن آشنا يخبر دادیرو کی مورد در مقاله سندهینو دگاهید با زمان حداقل در را
بوعاتی با یک مقاله علمی در ساختار، حجم، موضوع، مخاطب و ادبیات و زبان هاي نگارش یک مقاله مط تفاوت

هاي مطبوعاتی را به شکل زیر  ، مقاله»نویسی در مطبوعات مقاله«در کتاب  مقاله است. مرحوم حسین قندي
 .کند تقسیم می

 ـ سرمقاله1                                                                              

 ـ یادداشت2   هاي ساده خبري الف: مقاله                                        

 ـ تفسیر و اظهارنظر  3                                                                               

 ـ تحلیل و تشریح4                                                                               

 ـ نقد مطبوعاتی5                                                                               

 ب: مقاله هاي تخیلی، داستانی، وصفی   هاي مطبوعاتی انواع مقاله

 

 ی و مستندهاي تحقیقی، آماري علم ج: مقاله                                       
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تواند دیدگاه خود را مطرح کند.  راحتی می نگار در مقاله و انواع آن اعم از سرمقاله، یادداشت، نقد و ... به روزنامه
نگاران است؛ نظراتی که حتی  ها و نظرات روزنامه اي فراغ براي ارایه دیدگاه نویسی مجال و عرصه بنابراین، مقاله

هاي یک فرد درباره  جاري در جامعه مطرح شود. براین اساس، مقاله بیان دیدگاهتواند کامالً برخالف جریان  می
 یک شخص، موضوع، رویداد و .. است. 

 هزار کلمه است. 5هزار کلمه و کمتر از  2هاي مطبوعاتی بیش از  معموال حجم مقاله :1نکته مهم

 دربارة تفاوت مقاله و یادداشت در بخش قبل بحث شد.: 2نکته مهم

نگاري، به دلیل اینکه بیانگر دیدگاه نویسنده است، در نشریات دانشجویی  هاي روزنامه در میان انواع قالب مقاله
، بخش مقاله به صورت کشور ییدانشجو اتینشر يسراسر جشنوارهشود. بنابراین، در  بیشتر مشاهده می

 موضوعی تفکیک شده است. 

سان است و تنها بسته به هر موضوع، نحوة پرداختن و نگارش طور کلی یک هاي داوري بخش مقاله تقریبا به مالك
لحاظ شده  تفاوت هایی در امتیاز هر شاخص بسته به نوع مقالهها  تواند تفاوت داشته باشد. البته در فرم آن می
 است.

یی به آنها پرداخته دانشجو اتینشررسانه و  يسراسر جشنواره دوازدهمینموضوعاتی که در قالب مقاله در 
 شود، عبارتند از:  یم

 یقرآن و ینیدي ـ هنری ـ ادبی ـ صنفي ـ اقتصادی ـ اجتماعـ   یفرهنگ ی ـاسیس 
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 )يهنرمقاله ـ (برگزیده فرم داوري بخش آثار 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها شاخص ردیف هاي هر شاخص تعدادي از مالك   
حداکثر 

 امتیاز

1 

 

 تیتر
 جذاب و القیتخ سوژه، تیترنویسی، قواعد رعایت متن، با تیتر تناسب

 بودن

 

10 

2 
 بندي، پایان و مقدمه تناسب جذاب، بندي پایان جذاب، مقدمه ساختار مناسب

 مکان و زمان و موضوع وحدت ، منسجم متن

25 

3 

هاي  تکنیک

 نویسی مقاله

 از بودن مستند آنها، صحیح ارائه و ها واقعیت و اطالعات از استفاده  
 متفاوت، آراء و استداللها به داختنپر با توازن ایجاد منبع، ذکر طریق
 از پرهیز نکردن، کپی منطقی، سیر و تحلیل قدرت و استدالل داشتن

  نویسنده گیري موضع صریح ارائه و آفرینی ابهام

30 

4 
 نگاه داراي  سوژه، بودن روزآمد سوژه، انتخاب در نوآوري و خالقیت سوژه

 دانشجویی

20 

5 
 نویسی درست

 نوشتن سلیس و ساده ویرایشی، و نگارشی اصول رعایت
15 

  100  مجموع -
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 )فرهنگی و ادبیمقاله ـ (برگزیده فرم داوري بخش آثار 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها شاخص ردیف هاي هر شاخص تعدادي از مالك   
حداکثر 

 امتیاز

 جذاب و خالقیت سوژه، تیترنویسی، قواعد رعایت متن، با تیتر تناسب تیتر 1
 بودن

10 

 سوژه 2
 نگاه داراي  سوژه، بودن روزآمد سوژه، انتخاب در نوآوري و خالقیت

 دانشجویی
20 

 بندي، پایان و مقدمه تناسب جذاب، بندي پایان جذاب، مقدمه مناسب ساختار 3
 مکان و زمان و موضوع وحدت منسجم، متن

25 

4 

هاي  تکنیک

 نویسی مقاله

 از بودن دمستن آنها، صحیح ارائه و ها واقعیت و اطالعات از استفاده  
 متفاوت، آراء و استداللها به پرداختن با توازن ایجاد منبع، ذکر طریق
 از پرهیز نکردن، کپی منطقی، سیر و تحلیل قدرت و استدالل داشتن

  نویسنده گیري موضع صریح ارائه و آفرینی ابهام

25 

 20 نوشتن سلیس و ساده ویرایشی، و نگارشی اصول رعایت نویسی درست 5

  100  مجموع -
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 )، اقتصاديصنفی، سیاسی و اجتماعیمقاله ـ (برگزیده فرم داوري بخش آثار 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها شاخص ردیف هاي هر شاخص تعدادي از مالك   
حداکثر 

 امتیاز

 جذاب و خالقیت سوژه، تیترنویسی، قواعد رعایت متن، با تیتر تناسب تیتر 1
 بودن

10 

 سوژه 2
 نگاه داراي  سوژه، بودن روزآمد سوژه، انتخاب در نوآوري و خالقیت

 دانشجویی
15 

 بندي، پایان و مقدمه تناسب جذاب، بندي پایان جذاب، مقدمه مناسب ساختار 3
 حل راه ارائه مکان، و زمان و موضوع وحدت ، منسجم متن

25 

4 

هاي  تکنیک

 نویسی مقاله

 زا بودن مستند آنها، صحیح ارائه و ها واقعیت و اطالعات از استفاده  
 متفاوت، آراء و استداللها به پرداختن با توازن ایجاد منبع، ذکر طریق
 از پرهیز نکردن، کپی منطقی، سیر و تحلیل قدرت و استدالل داشتن

  نویسنده گیري موضع صریح ارائه و آفرینی ابهام

30 

 20 نوشتن سلیس و ساده ویرایشی، و نگارشی اصول رعایت نویسی درست 5

 100  مجموع -
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 )دینی و قرآنیمقاله ـ ( برگزیدهفرم داوري بخش آثار 

 

 

 مقاالت علمیرسته هاي فرم داوري 

هاي  مقاالت علمی در رسته، منظور و هدف درج ذکر شده است اجرایی جشنواره همانطور که در دستورالعمل
شرکت داده شده در این بخش باید به دنبال هاي  لم است. به این معنا که مقالهنگاري ع جشنواره، ترویج روزنامه

شکی تا مهندسی و علوم پایه و علوم انسانی و...) به زبان ها و موضوعات مهم حوزه علم (از علوم پز تبدیل یافته
نگاري علم به عنوان یک مجراي قدرتمند براي  قابل فهم براي مخاطبان دانشگاهی باشند. توجه به روزنامه

پژوهشی و  –هاي علمی  است و به همین دلیل مقالههاي این رسته وگوي دانشگاه و جامعه از اولویت گفت

ها شاخص ردیف هاي هر شاخص تعدادي از مالك   
حداکثر 

 امتیاز

1 

 

 جذاب و خالقیت سوژه، تیترنویسی، قواعد رعایت متن، با تیتر تناسب تیتر
 بودن

10 

2 
 بندي، پایان و مقدمه تناسب جذاب، بندي پایان جذاب، مقدمه ساختار مناسب

 حل راه ارائه مکان، و زمان و موضوع وحدت ، منسجم متن
25 

3 

هاي  تکنیک

 نویسی مقاله

 از بودن مستند آنها، صحیح ارائه و ها واقعیت و اطالعات از استفاده  
 آراء و استداللها به پرداختن با توازن ایجاد معتبر، منبع ذکر طریق
 نکردن، کپی منطقی، سیر و تحلیل قدرت و استدالل داشتن متفاوت،

 نویسنده گیري موضع صریح ارائه و آفرینی ابهام از پرهیز

30 

4 
 نگاه داراي  سوژه، بودن روزآمد سوژه، انتخاب در نوآوري و خالقیت سوژه

 دانشجویی
15 

5 
 نویسی درست

 20 نوشتن سلیس و ساده ویرایشی، و نگارشی اصول رعایت

 100  مجموع -
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اند و مخاطبان خاص  هاي علمی تعریف شده هایی که در نشریات داراي رتبه ژوهشی با چارچوبپ -نشریات علمی
شوند و مورد داوري  مورد توجه این بخش نبوده و پذیرفته نمی  و محدود در همان رشته و حوزه مطالعاتی دارند،

ی و ارزیابی است یا خیر بر تشخیص اینکه یک مقاله در حوزه روزنامه نگاري علمی قابل بررس گیرند. قرار نمی
 عهده داور متخصص در این حوزه خواهد بود.

 

 )،کشاورزي ...انسانی،پزشکی، پایه، فنی و مهندسی، هنر و معماري علوم مقاالت علمی (

 

 

 

 

ها شاخص ردیف هاي هر شاخص تعدادي از مالك   
حداکثر 

 امتیاز

 جذاب و القیتخ سوژه، تیترنویسی، قواعد رعایت متن، با تیتر تناسب تیتر 1
 بودن

10 

 سوژه 2
 نگاه داراي  سوژه، بودن روزآمد سوژه، انتخاب در نوآوري و خالقیت

 دانشجویی
15 

 بندي، پایان و مقدمه تناسب جذاب، بندي پایان جذاب، مقدمه مناسب ساختار 3
 مکان و زمان و موضوع وحدت ، منسجم متن

25 

4 
 هاي تکنیک

 نویسی مقاله

 از بودن مستند آنها، صحیح ارائه و ها واقعیت و عاتاطال از استفاده  
 متفاوت، آراء و استداللها به پرداختن با توازن ایجاد منبع، ذکر طریق
 از پرهیز نکردن، کپی منطقی، سیر و تحلیل قدرت و استدالل داشتن

 علم شبه از اجتناب ، نویسنده گیري موضع صریح ارائه و آفرینی ابهام

30 

 20 نوشتن سلیس و ساده ویرایشی، و نگارشی اصول رعایت نویسی درست 5

  100  مجموع -
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 طرح -7

 ریتصو به مختلف يها کتوگرامیپ و ها سمبل ها، کانیپ خطوط، قالب در یی است کهها دادهطرح مطبوعاتی شامل 
ارهاي مختلف افز طرح، تصویري واقعی یا انتزاعی است که به جاي دوربین با دست و یا نرم .ستیده شده اکش

 کشد.  طراحی از سوي طراح تهیه شده است و یک ایده و فکر را به تصویر می

گیرد، اما در دوازدهمین جشنواره سراسري رسانه و  بندي در بخش طرح قرار می قهاینفوگرافی نیز در این طب
 در یک رسته جدا آمده است.نشریات دانشجویی 

 (طرح) برگزیدهفرم داوري بخش آثار 

 

 

 

 

ها شاخص ردیف هاي هر شاخص تعدادي از مالك   
حداکثر 

 امتیاز

 سوژه 1
 نگاه داراي  ،سوژه بودن روزآمد سوژه، انتخاب در نوآوري و خالقیت

 20 دانشجویی

 تکنیک 2
 از استفاده معنادار، و اي حرفه مناسب، ترسیم و اثر فنی و تکنیکی غناي

 استفاده بودن، سیاه و سفید صورت (در متنوع و مناسب هاي رنگ
 ...) و نور از مناسب

30 

 محتوا 3

 ،پیام اثرگذار و آسان انتقال در موفقیت میزان
 با ریتصاو و ها شکل تناسب زانیم طریق از نگاري داده اصول رعایت

 متن يها داده و پیام اثرگذار و آسان انتقال در موفقیت میزان و ها داده
 

30 

 20 اجرا در نوآوري و خالقیت القیتخ 4

 ۱۰۰  مجموع -
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 کاریکاتور -8

 :اند کرده فیتعر گونه نیا را کاتوریکار

 و زیآم اغراق ينحو به ئ،یش ای فرد بارز اتیخصوص و صفات آن در که اء،یاش ای اشخاص ریتصاو ارایه هنرِ ـ1
 .شود یم دهیکش ریتصو به یعیرطبیغ

 .گذارد یم شینما به را یاصل موضوع يها یژگیو ز،یآم اغراق ينحو به که يهنر اثر هر ای ریتصوـ 2

 .دادن هایار يزیچ از یعیطب ریغ و مشابه ریتصو ـ3

 تمسخر يرو از کردن دیتقلـ 4

 طنز ای کاتوریکار در اغراق اما ،است اغراق يمعنا به که شده گرفته »کاریکار« ییایتالیا واژه از کاتوریکار واژة
 واژة که دارند دهیعق کاتوریکار هنر پژوهشگران از یبرخ. باشد هوشمندانه و یمنطق ده،یسنج دیبا يریتصو
 بالیآن زمان، آن نقاش و طراح توسط ایتالیا در شانزدهم قرن در که است »کاتورایکار« ةشد کوتاه کاتوریکار

 شد. مصطلح یکاراک

. است یتیواقع نیمب نقطه کی یحت انحناء، ای یبرجستگ کی در مبالغه خط، کی ن،یچ کی کاتور،یکار طرح در
 و ساده و یآن امیپ کی ةمحدود از را طرح ندایفر که شود یم شناخته يمفسر عنوان به ستیکاتوریکار رو نیا از
 .راند یم شیپ تفکر يبرا يا زهیانگ يسو به و ردیگ یبرم ینیع

 که هدف نیا با باشد، يا هیکنا ای یلیتمث طرح کی تنها است ممکن شود یم اطالق بدان کاتوریکار واژه آنچه
 . دارداو تفکر به را يو ننده،یب خنداندن يبجا

 شماریب تعداد به جهت نیا از اگر اما ،شود یم یتداع ذهن در یشوخ و خنده مفهوم ناخودآگاه ،رکاتویکار دنید با
 قتیحق در. است نبوده صرف یشوخ و خنده جادیا در یسع ر،یتصاو نیا از ياریبس در مینیب یم م،یکن نگاه آنها
 ریسا با کند، یم وارد احساسات و عواطف بر که يریتاث و بودن يجد لحاظ به کاتور،یکار آثار نیبزرگتر از یبعض

 .اند برخاسته رقابت به یتجسم يها يهنر اشکال
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 (کاریکاتور) برگزیدهفرم داوري بخش آثار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها شاخص ردیف هاي هر شاخص تعدادي از مالك   
حداکثر 

 امتیاز

 سوژه 1
 نگاه داراي  ،سوژه بودن روزآمد سوژه، انتخاب در نوآوري و خالقیت

 25 دانشجویی

 تکنیک 2
 از استفاده معنادار، و اي حرفه مناسب، ترسیم و اثر فنی و تکنیکی غناي

 متنوع و مناسب هاي رنگ
 

25 

 25 پیام ذاراثرگ و آسان انتقال در موفقیت میزان و اثر هدفمندي محتوا 3

 خالقیت 4
 ترکیب در فرعی هاي پیام و اصلی پیام نمایش در نوآوري و خالقیت

 نبودن اي کلیشه نبودن، تکراري متن؛ و طرح
25 

 ۱۰۰  مجموع -
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 طنز  -9

جراحی  غیت يمعنا به است رفته یم کار به قبل در که یاصل يمعنا ، امااست زدن طعنه يمعنا به لغت در طنز
 .است

 رفتار نامطلوب يها جنبه ای اشتباهات که شود یم گفته یادب منثور ای منظوم آثار از یخاص نوع به طنز اتیادب در
 .کشد یم چالش به دار خنده يا وهیش به را یفلسف تفکرات یحت ای یاسیس و یاجتماع يفسادها ،يبشر

 ماتیتعل و ها ضعف ضه،ینق و خشم ،يساز نهوارو بذله، از استفاده با که یادب ياثر: «است آمده طنز فیتعر در
 .»کشد یم نقد به را يبشر جوامع یاجتماع

 تنها را خنده اما است، استوار خنده بر عتشیطب گرچه. دارد هیچندال و دهیچیپ یتیماه و است زیبرانگ تفکر طنز
 اما خنداند، یم ظاهر در رچهگ. ها رذالت عمق به انسان کردن آگاه و برتر یهدف به لین يبرا انگارد یم يا لهیوس
 به را انسان و خشکاند یم را خنده وجود، عمق در که دارد وجود وحشتناك و تلخ یتیواقع خنده نیا پس در

 کردن خنده یعنی طنز قاه، قاه کردن هیگر یعنی طنز: «اند گفته طنز درباره خاطر نیهم به. دارد یم وا تفکر
 منظور به ییجا برش حیجرا غیت کار رایز کرد، فرض حیجرا غیت کی ندمان توان یم را طنز جهینت در .»آه آه

 آن است. بهبود

 يا دهیپد همچون جهان ساختن آشکار با و دیافزا یم شیدهایترد بر آشوبد، یبرم را انسان خود ذات در طنز
 . کند یم محروم نیقی از را ها انسان متناقض، ای چندگانه دوگانه،
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 ـ (طنز) برگزیدهآثار  فرم داوري بخش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها شاخص ردیف هاي هر شاخص تعدادي از مالك   
حداکثر 

 امتیاز

 15 تیتر بودن طنزآمیز تیترنویسی، اصول رعایت تیتر 1

 تکنیک و ساختار از استفاده و طنز نوع و محتوا با مطلب قالب تناسب ساختار تکنیکی 2
 قالب آن در مناسب

20 

 بودن ورز اندیشه و خالقانه  دانشجویی، نگاه رايدا  سوژه، بودن روزآمد سوژه 3
 موضوع

20 

 20 طنز هاي کلیشه از دوري موضوع، کمیک وجه کشیدن بیرون و تازگی نگاه طنزآمیز 4

 25 نویسی درست طنز، مطالب نگارش مناسب سبک از استفاده سبک نگارش 5

 مجموع -
 بودن ورز اندیشه و خالقانه  دانشجویی، نگاه داراي  سوژه، بودن روزآمد

 100 موضوع
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 عکس        -10

 (عکس) برگزیدهفرم داوري بخش آثار 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها شاخص ردیف هاي هر شاخص تعدادي از مالك   
حداکثر 

 امتیاز

 سوژه 1
 نگاه داراي  ،سوژه بودن روزآمد سوژه، انتخاب در نوآوري و خالقیت

 25 دانشجویی

 تکنیک 2
 از استفاده معنادار، و اي حرفه مناسب، هاستفاد و اثر فنی و تکنیکی غناي

  رنگ و نور کادربندي،
25 

 25 پیام اثرگذار و آسان انتقال در موفقیت میزان و اثر هدفمندي محتوا 3

 خالقیت 4
 تکراري ؛عکس فرعی هاي پیام و اصلی پیام نمایش در نوآوري و خالقیت

 نبودن اي کلیشه نبودن،
25 

 ۱۰۰  مجموع -
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 روي جلد    طرح -11

 ـ (طرح روي جلد) برگزیدهفرم داوري بخش آثار 

 

 

 

 

ها شاخص ردیف هاي هر شاخص تعدادي از مالك   
حداکثر 

 امتیاز

1 
 یا عکس

 رنگ و طرح
 و بجا استفاده کیفیت، با و مناسب عکس یا طرح از استفاده

 مکمل و مناسب هاي رنگ از منطقی
20 

 سوژه 2
 و نشریه محتواي و یک تیتر موضوع با جلد طرح ارتباط

 دانشگاهی فضاي
15 

 ترکیب 3

 ترام، خط، عکس، عناصر منطقی و مناسب متوازن، ترکیب
 در یک تیتر از استفاده تیتر، تعداد تناسب  ،... و لوگو ها، رنگ
 تیتر، اجزاي از استفاده مناسب، اندازه و فونت با و مناسب جاي

 تیترها چینش نحوة

30 

 لوگو 4
 مناسب محل و آن زیر شناسنامه و لوگو بودن خوانا و زیبایی

 و نشریه موضوع با بودن مرتبط بودن، بامفهوم آنها، درج
 اي حرفه طراحی

15 

 20 نوآوري و خالقیت خالقیت 5

 ۱۰۰  مجموع -
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 گرافیک و صفحه آرایی     -12

 آرایی) ـ (گرافیک و صفحه برگزیدهفرم داوري بخش آثار 

 

 
 

ردی
ها شاخص ف هاي هر شاخص كتعدادي از مال   

حداکثر 
 امتیاز

 لوگو 1
 در بودن تشخیص قابل و بودن (خوانا لوگو مناسب طراحی
 ... و شمارگان لوگو، زیر شناسنامه درج و اول) نگاه

8 

 جلد طرح 2
 از اعم جلد روي طرح گرافیکی مفاهیم خلق و سازي تصویر

 محتوا مهم تیتر چند درج و طرح و عکس
20 

3 
 و فهرست

 هشناسنام
 زیبایی و صفحه شماره مطالب، فهرست شناسنامه، صفحه

 ... و بصري
10 

 7 جلد داخل  و جلد پشت از مناسب استفاده جلد پشت 4

5 
 طراحی

 صفحات

 و زیبا هاي سرصفحه و صفحات کلیشه صفحات، لیات
 مناسب، جاي در صفحات شماره گرفتن قرار جذاب،

 قلم ثبات و تیتر اجزاي و متن مناسب چینش و بندي ستون
 متن

20 

6 
 گرافیک

 صفحات
 خط، کادر، کنتراست، تقارن، توازن، تصاویر، مناسب چینش

 ... و ترام
15 

 10 ترام و رنگ از مناسب استفاده رنگ 7

 10 خالقیت و نوآوري نوآوري 8

 ۱۰۰  مجموع -
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 اینفوگرافیک -13

 ییجاها در ها نگاره نیا .هستند ها داده و اطالعات يریتصو شگرانینما رسان اطالع يها کیگراف ای ها نفوگرافیا    

  يپوسترها تابلوها، و عالئم ها، نقشه مثل. شوند یم استفاده است، ها داده عیسر ای و ساده حیتوض به ازین که

 .است Information Graphic از اي شده خالصه) Info graphic( اینفوگراف واژه .ها روزنامه و یآموزش

 :دهد می پوشش را عمده دفه دو اینفوگراف

 پیچیده هاي ایده زیباي و واضح سریع، نمایش به کمکـ 

 الوصول سهل و بصري صورت به ها داده و اطالعات نشرـ 

 توان به این موارد اشاره کرد: می نفوگرافیا يها یژگیو از جمله

 واحد کی هم کنار در که است اشکال و ریتصاو کلمات، معنادار بیترک از متعادل یحجم ک،ینفوگرافیاـ 
 .سازند یم را ارتباطات از کپارچهی

 .هستند کپارچهی هم با شدت به يریتصو و یمتن عناصرـ 

 .ردیگ یم بر در را یمفهوم اگرامید کی از شیب یاطالعات معموال نفوگرافیاـ 

 .دارد متن قطعه چند معموال کینفوگرافیاـ 
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 )گرافیاینفوـ ( برگزیدهفرم داوري بخش آثار 

 

 

 هاي هر شاخص تعدادي از مالك ها شاخص ردیف
حداکثر 

 امتیاز

 اصول فنی 1
، محور یا تصویرمحور، نام تولیدکننده ، بدنۀ متنرداشتن تیت

 ساختار و چیدمان مناسب، رعایت اصول ویرایشی و نگارشی،
 هاي مناسب بصري سازي اطالعات استفاده از ابزارها و روش

15 

2 
زیبایی و جذابیت 

 بصري

رعایت اصول و قوانین یکسان در ، انتخاب جهت و زاویۀ مناسب
عدم استفاده از عناصر بصري و نوشتاري ، انسجام کافی، کل اثر

 ، خوانا بودنانتخاب مناسب رنگ، انتخاب مناسب فونت، مازاد
15 

 درستی و دقت 3
گیري از  عدم بهره، دقت و صحت در اطالعات اینفوگرافیک

 جعلیمحتوا و تصاویر 
15 

4 
 اصالت،خالقیت،

 تولیدي و بروز بودن
میزان خالقانه بودن روش ، میزان بکر و تولیدي بودن اثر

  بروز بودن اطالعات مورداستفاده ، نوآوري،سازي محتوا بصري
15 

5 
استفاده مناسب از 
عناصر و نشانه هاي 

 ملی و بومی

ر استفاده متناسب و بنا به ضرورت از این نشانه ها و عناص
 درخدمت موضوع

5 

6 
شفافیت و توان انتقال 

 پیام

هاي مناسب در انتقال  ستفاده از تکنیکتناسب موضوع و هدف، ا
توجه به بعد ، پذیري و قابل درك بودن اثر میزان فهم، مفاهیم
 تحلیلی

15 

7 
استفاده از منابع 

 معتبر
 15 مالکیت معنويمیزان رعایت حق ارائه ي منابع، 

 ایجاز 8
لحاظ  میزان جامع و مانع بودن اثر به، سادگی اثر میزان

 عدم انباشتگی محتوا در یک روش عرضۀ بصري، محتوایی
5 

 100  مجموع -
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 برگزیدهبخش نشریات 
هاي مختلف شبیه هم است؛ تنها بسته به زمینۀ انتشار  اصول کلی براي ارزیابی و داوري نشریات برتر در زمینه

 ها تغییرات جزئی دارند. ها و مالك هر نشریه، بعضی از شاخص

هایی است؛ طبیعی است که  البته ضرایب هر شاخص و یا مالك براي نشریات مختلف با یکدیگر داراي تفاوت
ارزش مسایل شکلی و گرافیکی در نشریات هنري ضریب باالتري نسبت به نشریات سیاسی دارد و ارزش استفاده 

 تور نسبت به نشریات اجتماعی باالتر است.از عکس و طرح در نشریات طنز و کاریکا

 همچنین در مورد نشریات علمی اهمیت محتواي مطالب نسبت به مسایل شکلی و محتوایی بیشتر است.

 نشریات برگزیده: اصول غربالگري بخش

 منتشر شده باشد. 30/10/99الی  1/10/97نشریه حتما در بازه زمانی  .1

 ر دانشجو بوده باشد.مدیر مسئول نشریه حتما در زمان انتشا .2

 باشد) نشریات فقط باید توسط مدیر مسئول ارسال شده باشد(سردبیر مجاز به ارسال نمی .3

 مشخصات نشریه با مشخصات و اطالعات ثبت نام تناقض نداشته باشد. .4

 .نشریه مورد بررسی در بیش از سه رسته شرکت نکرده باشد .5
و  اي که از نظر زمانی تقدم در ارسال داشته تایید  شماره 3نکته: اگر بیش از سه رسته شرکت کرده بود 

 مابقی حذف می شود.

 نشریه از مشخص شماره یک همچنین  فقط در یک رسته امکان شرکت دارد. واحد از نشریه یک شماره  .6
 .نیست مجازي بخش و برتر نشریات بخش در شرکت به مجاز همزمان

 نشریات علمی پژوهشی مورد تایید نمی باشد. .7

 .ت با توجه به بازه انتشار باید پراکندگی منطقی داشته باشندنشریا .8
 نشریه باشد. یاصل شماره  ویژه نامه نشریه محسوب نمی شود و حتما باید پیوست .9

ندارند(آثار این نشریات  در جشنواره را نشریاتی که وابسته به نهاد هاي دانشجویی نیستند امکان شرکت .10
 رکت دارد).اگر صاحب اثر دانشجو باشد امکان ش

 باشد.نشریه به صورت کامل بارگذاري شده و کیفیت مناسب داشته  .11

داشتن همزمان دو حساب کاربري براي یک شخص تخلف محسوب شده و آثار و نشریات متخلف حذف  .12
 .)اثر منتشر کرده باشد دانشگاه بیش از یکشرکت کننده در (مگر اینکه رددمی گ
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 )سیاسی اجتماعی، ،صنفی نشریات عمومی، نشریات( ـ برگزیده نشریات بخش داوري فرم

 متیازحداکثرا توضیح شاخص ساختار کلی نشریه

 اي اصول حرفه

 نگاري هاي روزنامه تنوع و تناسب قالب
 ( خبر، مصاحبه، گزارش و مقاله و ....)

10 

 10 هاي مختلف  نگاري در قالب اي روزنامه رعایت اصول حرفه
 5 ذکر منبع

 5 روز بودن مطالب هتولیدي و ب
 5 استفاده از تیترهاي جذاب

 5 رعایت اصول نگارشی و ویرایشی، ساده و سلیس نوشتن
داشتن سرمقاله، داشتن نسخه الکترونیک، آوردن نام نویسندگان و 

 رشتۀ تحصیلی آنان 
5 

 اصول گرافیکی

 طرح روي جلد:
 زیبا و هنري بودن لوگو و رعایت اصول طراحی آن، درج -

 شناسنامه زیر لوگو و غیره
دار و زیبا، خالقیت در  طرح یا عکس روي جلد هدفمند، پیام -

 ها طراحی جلد و استفاده مناسب از رنگ
 ترکیب مناسب تیترها -

10 

بندي مناسب و زیبا و چینش مناسب عناصر صفحه، طراحی و  ستون
 چینش مناسب تیتر و اجزاي تیتر

5 

هاي ابتکاري و استفاده  تصاویر و طرحاستفاده مناسب و بجا از 
 مناسب از فضاي صفحه و خلق مفاهیم گرافیکی

5 

صفحه فهرست، درج شناسنامه، ثبات قلم و ثبات در استفاده از 
 سرکلیشه صفحات

5 

 اصول محتوایی

 انتخاب سوژه
 (پرداختن به موضوعات روز سیاسی، صنفی و اجتماعی)

5 

 انعکاس دیدگاه دانشجویی
دهنده نظرات دانشجویان در قبال موضوع روز  ه انعکاس(نشری

 باشد)
5 
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 نگاه انتقادي به مسئوالن
(نشریه داراي نگاهی انتقادي به مسئوالن باشد و البته مرزهاي بین 

 انتقاد و توهین را نیز مد نظر داشته باشد)
5 

 حل ارایه راه
را هم هاي هر موضوع  حل هاي انتقادي، راه (مطالب در کنار نگاه

 ارایه دهد)
5 

 مانده اهمیت به اقشار و موضوعات مغفول
هاي مضامین اصلی  (پرداختن به اقشار و موضوعاتی که در حاشیه

زاتر  پذیرتر یا آسیب اند اما آسیب قرار دارند و کمتر دیده شده
 هستند)

5 

 حفظ استقالل نشریه
تماعی نشدن نشریه به ارگان یک حزب یا گروه سیاسی و اج (تبدیل

 و حفظ استقالل نشریه دانشجویی)
5 

 100  مجموع
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 )هنري  نشریات( ـ برگزیده نشریات بخش داوري فرم

 

 

ساختار کلی 
 نشریه

 امتیاز  توضیح شاخص

 اي اصول حرفه

 نگاري هاي روزنامه تنوع و تناسب قالب
 ( خبر، مصاحبه، گزارش و مقاله و ....)

7 

 7 هاي مختلف  نگاري در قالب اي روزنامه هرعایت اصول حرف
 4 ذکر منبع

 3 تولیدي بودن مطالب
 3 استفاده از تیترهاي جذاب

 3 رعایت اصول نگارشی و ویرایشی، ساده و سلیس نوشتن
داشتن سرمقاله، داشتن نسخه الکترونیک، آوردن نام نویسندگان و 

 رشتۀ تحصیلی آنان 
3 

 اصول گرافیکی

 جلد: طرح روي
زیبا و هنري بودن لوگو و رعایت اصول طراحی آن، درج شناسنامه  -

 زیر لوگو و غیره
دار و زیبا، خالقیت در  طرح یا عکس روي جلد هدفمند، پیام -

 ها طراحی جلد و استفاده مناسب از رنگ
 ترکیب مناسب تیترها -

15 

بندي مناسب و زیبا و چینش مناسب عناصر صفحه، طراحی و  ستون
 چینش مناسب تیتر و اجزاي تیتر

10 

هاي ابتکاري و استفاده مناسب  استفاده مناسب و بجا از تصاویر و طرح
 از فضاي صفحه و خلق مفاهیم گرافیکی

5 

صفحه فهرست، درج شناسنامه، ثبات قلم و ثبات در استفاده از 
 سرکلیشه صفحات 

5 
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 اصول محتوایی

 ري نشریه تنوع موضوعات متناسب با حوزه کا
(داشتن تنوع نسبی موضوعات متناسب با حوزه کاري نشریه و پرهیز 

از تمرکز بیش از اندازه روي یک موضوع جزئی یا قالب 
 نگارانه خاص به شرط لزوم) روزنامه

8 

 تناسب فرم با محتواي نشریه
شده و  نگاري استفاده هاي روزنامه (تناسب فرم نشریه از نظر قالب

 ت نشریه و هدف آن)موضوعات با کلی
7 

 روز بودن مطالب به
(ارتباط موضوعات با رویدادهاي روز یا جریانات روز و آرشیوي 

 نبودن مطالب)
5 

 ها نوآوري در انتخاب سوژه و پرهیز از کلیشه
هاي مرسوم به  (خالقیت در انتخاب موضوع و نپرداختن از زاویه

 موضوعاتی که حتی موضوعات روز هم هستند)
5 

 گاه به موضوعات هنري از دیدگاه دانشجویین
هاي هنري دارند و نه  هایی که خود دانشجویان به پدیده (بروز نگاه

 هاي دیگران) لزوما بازخوانی نگاه
5 

 نثر و ادبیات متناسب با موضوع نشریه
(داشتن نثري فاخر با سطح نسبی باالتر از نشریات سیاسی و اجتماعی 

 یه نیز تناسب داشته باشد)و صنفی که با موضوع نشر
5 

 100  مجموع
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 )ادبی و فرهنگی  نشریات( ـ برگزیده نشریات بخش داوري فرم

ساختار کلی 
 نشریه

 بیشترین امتیاز توضیح شاخص

 اي اصول حرفه

نگاري متناسب با  موضوعات و هدف  هاي روزنامه تنوع قالب
 نشریه

10 

 7 هاي مختلف  در قالب نگاري اي روزنامه رعایت اصول حرفه
 4 ذکر منبع

 3 تولیدي بودن مطالب
 3 استفاده از تیترهاي جذاب

 3 رعایت اصول نگارشی و ویرایشی، ساده و سلیس نوشتن
داشتن سرمقاله، داشتن نسخه الکترونیک، آوردن نام نویسندگان 

 و رشتۀ تحصیلی آنان (کارهاي مربوط به اوپراتور) 
3 

 یاصول گرافیک

 طرح روي جلد:
زیبا و هنري بودن لوگو و رعایت اصول طراحی آن، درج  -

 شناسنامه زیر لوگو و غیره
دار و زیبا، خالقیت در  طرح یا عکس روي جلد هدفمند، پیام -

 ها طراحی جلد و استفاده مناسب از رنگ
 ترکیب مناسب تیترها -

10 

 بندي مناسب و زیبا و چینش مناسب عناصر صفحه، ستون
 طراحی و چینش مناسب تیتر و اجزاي تیتر

5 

هاي ابتکاري و استفاده  استفاده مناسب و بجا از تصاویر و طرح
 مناسب از فضاي صفحه و خلق مفاهیم گرافیکی

5 

صفحه فهرست، درج شناسنامه، ثبات قلم و ثبات در استفاده از 
 سرکلیشه صفحات 

5 

 اصول محتوایی

 زه کاري نشریه تنوع موضوعات متناسب با حو
(داشتن تنوع نسبی موضوعات متناسب با حوزه کاري نشریه و 

 پرهیز از تمرکز بیش از اندازه روي یک موضوع جزئی)
10 
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 روز بودن مطالب به
(ارتباط موضوعات با رویدادهاي وجریانات روز و آرشیوي 

 نبودن مطالب)
7 

 ها نوآوري در انتخاب سوژه و پرهیز از کلیشه
هاي مرسوم به  قیت در انتخاب موضوع و نپرداختن از زاویه(خال

 موضوعاتی که حتی موضوعات روز هم هستند)
10 

 نگاه به موضوعات فرهنگی و ادبی از دیدگاه دانشجویی
هاي فرهنگی و  هایی که خود دانشجویان به پدیده (بروز نگاه

 هاي دیگران) ادبی دارند و نه لزوما بازخوانی نگاه
8 

 و ادبیات متناسب با موضوع نشریه نثر
(داشتن نثري فاخر با سطح نسبی باالتر از نشریات سیاسی و 
 اجتماعی و صنفی که با موضوع نشریه نیز تناسب داشته باشد)

7 

 100  مجموع
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 )قرآنی و دینی  نشریات( ـ برگزیده نشریات بخش داوري فرم

 
 

 

ساختار کلی  
 نشریه

 بیشترین امتیاز توضیح شاخص

 اي اصول حرفه

 نگاري هاي روزنامه تنوع و تناسب قالب
 ( خبر، مصاحبه، گزارش و مقاله و ....)

7 

هاي  نگاري در قالب اي روزنامه رعایت اصول حرفه
 مختلف 

7 

 4 ذکر منبع
 3 روز بودن مطالب تولیدي و به

 3 استفاده از تیترهاي جذاب
یرایشی، ساده و سلیس رعایت اصول نگارشی و و

 نوشتن
3 

داشتن سرمقاله، داشتن نسخه الکترونیک، آوردن نام 
 نویسندگان و رشتۀ تحصیلی آنان 

3 

 اصول گرافیکی

 طرح روي جلد:
زیبا و هنري بودن لوگو و رعایت اصول طراحی آن،  -

 درج شناسنامه زیر لوگو و غیره
، دار و زیبا طرح یا عکس روي جلد هدفمند، پیام -

 ها خالقیت در طراحی جلد و استفاده مناسب از رنگ
 ترکیب مناسب تیترها -

10 

بندي مناسب و زیبا و چینش مناسب عناصر  ستون
 صفحه، طراحی و چینش مناسب تیتر و اجزاي تیتر

5 

هاي ابتکاري و  استفاده مناسب و بجا از تصاویر و طرح
 فیکیاستفاده مناسب از فضاي صفحه و خلق مفاهیم گرا

5 
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صفحه فهرست، درج شناسنامه، ثبات قلم و ثبات در 
 استفاده از سرکلیشه صفحات 

5 

 اصول محتوایی

 منابع معتبر 
 )استفاده از منابع معتبر و دست اول(

10 

 ها جامعیت و تنوع دیدگاه
تنوع محتوایی مطالب، بیان نظرات مختلف و افراد موافق و (

 )مخالف در یک موضوع
10 

 ب سوژهانتخا
روز بودن، پرداختن به مسایل روز جامعه و دانشگاه، عینی  به(

 )بودن مسایل
10 

 داشتن پرونده ویژه
 )تمرکز روي یک موضوع خاص(

5 

 انتقال ساده مفاهیم
 )فهم و ادبیات مناسب مفاهیم دینی تبیین قابل(

10 

  

 100  مجموع
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 )محلی زبان  نشریات( ـ برگزیده اتنشری بخش داوري فرم

 

 بیشترین امتیاز توضیح شاخص ساختار کلی نشریه 

 اي اصول حرفه

 نگاري هاي روزنامه تنوع و تناسب قالب
 ( خبر، مصاحبه، گزارش و مقاله و ....)

7 

هاي  نگاري در قالب اي روزنامه رعایت اصول حرفه
 مختلف 

7 

 4 ذکر منبع
 3 تولیدي بودن مطالب

 3 استفاده از تیترهاي جذاب
 3 رعایت اصول نگارشی و ویرایشی، ساده و سلیس نوشتن

داشتن سرمقاله، داشتن نسخه الکترونیک، آوردن نام 
 نویسندگان و رشتۀ تحصیلی آنان 

3 

 اصول گرافیکی

 طرح روي جلد:
زیبا و هنري بودن لوگو و رعایت اصول طراحی آن،  -

 و و غیرهدرج شناسنامه زیر لوگ
دار و زیبا،  طرح یا عکس روي جلد هدفمند، پیام -

 ها خالقیت در طراحی جلد و استفاده مناسب از رنگ
 ترکیب مناسب تیترها -

10 

بندي مناسب و زیبا و چینش مناسب عناصر صفحه،  ستون
 طراحی و چینش مناسب تیتر و اجزاي تیتر

5 

ابتکاري و هاي  استفاده مناسب و بجا از تصاویر و طرح
 استفاده مناسب از فضاي صفحه و خلق مفاهیم گرافیکی

5 

صفحه فهرست، درج شناسنامه، ثبات قلم و ثبات در 
 استفاده از سرکلیشه صفحات 

5 

 اصول محتوایی
 تولیدي بودن

 (اختصاصی بودن مطالب)
4 
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 روز بودن مطالب به
(ارتباط موضوعات با رویدادهاي وجریانات روز و 

 بودن مطالب)آرشیوي ن
4 

 همگرایی

گرایی و تاکید بر وحدت اقوام و مذاهب  اجتناب از قوم
هاي  ایران، تاکید بر یکپارچگی سرزمین ایران، نفی توطئه

 طلبانه انگیزانه، پرهیز از افکار جدایی تفرقه
5 

 4 تاکید بر فرهنگ و هویت ملی
تاکید بر تمدن، خاطرات و تاریخ مشترك اقوام و مذاهب 

 هاي محلی با زبان فارسی رانی، تاکید بر ارتباط وثیق زبانای
5 

 5 تاکید بر حل و فصل مسایل محلی با رویکرد ملی

فرهنگ و جغرافیاي 

 محلی

ها و  معرفی ادبیات محلی (شعر، داستان، افسانه، اسطوره
(... 

5 

 4 میراث فرهنگی (میراث تاریخی، معنوي و ...)
محلی (پوشش، گفتار، تعامالت  هاي معرفی نمادها و آیین

 اجتماعی و ...)
5 

 4 هاي گردشگري هاي جغرافیایی و جذابیت ویژگی
 100  مجموع
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 )طنز  نشریات( ـ برگزیده نشریات بخش داوري فرم

 

 بیشترین امتیاز توضیح شاخص ساختار کلی نشریه

 اي اصول حرفه

 نگاري وزنامههاي ر تنوع و تناسب قالب
 ( خبر، مصاحبه، گزارش و مقاله و ....)

5 

هاي  نگاري در قالب اي روزنامه رعایت اصول حرفه
 مختلف 

5 

 2 ذکر منبع
 2 تولیدي بودن مطالب

 2 استفاده از تیترهاي جذاب
 2 رعایت اصول نگارشی و ویرایشی، ساده و سلیس نوشتن

نیک، آوردن نام داشتن سرمقاله، داشتن نسخه الکترو
 نویسندگان و رشتۀ تحصیلی آنان 

2 

 اصول گرافیکی

 طرح روي جلد:
زیبا و هنري بودن لوگو و رعایت اصول طراحی آن،  -

 درج شناسنامه زیر لوگو و غیره
دار و زیبا،  طرح یا عکس روي جلد هدفمند، پیام -

 ها خالقیت در طراحی جلد و استفاده مناسب از رنگ
 تیترهاترکیب مناسب  -

15 

بندي مناسب و زیبا و چینش مناسب عناصر صفحه،  ستون
 طراحی و چینش مناسب تیتر و اجزاي تیتر

10 

هاي ابتکاري و  استفاده مناسب و بجا از تصاویر و طرح
 استفاده مناسب از فضاي صفحه و خلق مفاهیم گرافیکی

5 

داشتن نسخه الکترونیک، صفحه فهرست، درج شناسنامه، 
 قلم و ثبات در استفاده از سرکلیشه صفحات  ثبات

5 

 اصول محتوایی

 رویکرد انتقادي و جسارت در بیان آن
(داشتن رویکرد انتقادي در بخش هاي مختلف نشریه و 

اکتفانکردن به صرفا بامزه بودن، انعکاس انتقاد دانشجویان 
ضرر  از محیط اطراف خود دارند و کلی و خنثی و بی

10 
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 نبودن انتقادها)

 دیدگاه و لحن طنزآمیز
اي مناسب از بامزه و طنزآمیز بودن در  (وجود درجه

 محتواي نشریه)
10 

 انتخاب سوژه
(تناسب سوژه با دغدغه فضاي دانشجویی و دغدغه 

 روز بودن آن) عمومی و به
7 

 ورز بودن محتوا زدن حرف نو و اندیشه
(روزآمد بودن محتواي نشریه و دوري از روزمرگی و 

تر  تر و مسلط غلوب فضاي روز شدن، داشتن نگاهی کلیم
هاي جدید با  به مسایل جامعه و دانشگاه و باز کردن زاویه

 نگاهی طنزآمیز)

6 

 ها دوري از کلیشه
هاي طنز و  شده در بخش (تکراري نبودن مطالب انتخاب

 کاریکاتور)
6 

 هاي متنوع طنز استفاده از قالب
ف طنز متناسب با محتوا و هاي مختل (استفاده از قالب

 فضاي نشریه)
6 

 100  مجموع
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 )علمی نشریات( ـ برگزیده نشریات بخش داوري فرم
 

 بیشترین امتیاز توضیح شاخص ساختار کلی نشریه

 اي اصول حرفه

 نگاري هاي روزنامه تنوع و تناسب قالب
 ( خبر، مصاحبه، گزارش و مقاله و ....)

7 

 7 هاي مختلف  نگاري در قالب اي روزنامه رعایت اصول حرفه
 4 ذکر منبع

 3 تولیدي بودن مطالب
 3 استفاده از تیترهاي جذاب

 3 رعایت اصول نگارشی و ویرایشی، ساده و سلیس نوشتن
داشتن سرمقاله، داشتن نسخه الکترونیک، آوردن نام نویسندگان و 

 رشتۀ تحصیلی آنان 
3 

 اصول گرافیکی

 جلد:طرح روي 
زیبا و هنري بودن لوگو و رعایت اصول طراحی آن، درج  -

 شناسنامه زیر لوگو و غیره
دار و زیبا، خالقیت در  طرح یا عکس روي جلد هدفمند، پیام -

 ها طراحی جلد و استفاده مناسب از رنگ
 ترکیب مناسب تیترها -

5 

بندي مناسب و زیبا و چینش مناسب عناصر صفحه، طراحی و  ستون
 نش مناسب تیتر و اجزاي تیترچی

3 

هاي ابتکاري و استفاده  استفاده مناسب و بجا از تصاویر و طرح
 مناسب از فضاي صفحه و خلق مفاهیم گرافیکی

3 

صفحه فهرست، درج شناسنامه، ثبات قلم و ثبات در استفاده از 
 سرکلیشه صفحات 

4 

 اصول محتوایی

 نگاه به سوژه 
شده و  هاي انتخاب گرا به سوژه حل راه(زاویه نگاه انتقادي و 

 نگاري) هاي روزنامه ها در قالب پرداخت متناسب آن
7 

 بیان ساده و روشن موضوعات علمی
 (تشریح مسایل علمی با زبانی صریح و بیانی ساده براي دانشجویان)

7 
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 دقت در بیان مسایل علمی
می و (رعایت دقت و پرهیز از اشتباه در بیان و شرح مسایل عل

 تسلط به موضوع)
10 

 ویراستاري تخصصی
 کردن مطالب علمی) فهم منظور قابل (ویراستاري فنی و محتوایی به

6 

 انتخاب مناسب موضوع
(انتخاب موضوع متناسب با زمینه نشریه و خالقیت در پرداختن به 

 موضوعات)
5 

 اجتناب از موضوعات غیر علمی
علم و اخبار جعلی در حوزه آمیز، شبه  (دوري از موضوعات اغراق

 علم)
9 

 
 روز بودن مطالب به

(بیان آخرین نتایج و تحقیقات علمی و در جریان موضوعات روز 
 بودن نشریه)

5 

 
 بیان تصویري

(بیان مطالب علمی به صورت تصویري با اینفوگرافیک، نمودار، 
 شکل، جدول و غیره)

6 

 100  مجموع
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 )خارجی هاي زبان نشریات( ـ برگزیده نشریات بخش داوري فرم

 

 

 

 

 

ساختار کلی 
 نشریه

 بیشترین امتیاز توضیح شاخص

 اي اصول حرفه

نگاري متناسب با  موضوعات و هدف  هاي روزنامه تنوع قالب
 نشریه

10 

 7 هاي مختلف  نگاري در قالب اي روزنامه رعایت اصول حرفه
 4 ذکر منبع

 3 تولیدي بودن مطالب
 3 تیترهاي جذاب استفاده از

 3 رعایت اصول نگارشی و ویرایشی، ساده و سلیس نوشتن
داشتن سرمقاله، داشتن نسخه الکترونیک، آوردن نام نویسندگان 

 و رشتۀ تحصیلی آنان (کارهاي مربوط به اوپراتور) 
3 

 اصول گرافیکی

 طرح روي جلد:
زیبا و هنري بودن لوگو و رعایت اصول طراحی آن، درج  -

 سنامه زیر لوگو و غیرهشنا
دار و زیبا، خالقیت در  طرح یا عکس روي جلد هدفمند، پیام -

 ها طراحی جلد و استفاده مناسب از رنگ
 ترکیب مناسب تیترها -

10 

بندي مناسب و زیبا و چینش مناسب عناصر صفحه،  ستون
 طراحی و چینش مناسب تیتر و اجزاي تیتر

5 

هاي ابتکاري و استفاده  یر و طرحاستفاده مناسب و بجا از تصاو
 مناسب از فضاي صفحه و خلق مفاهیم گرافیکی

5 

صفحه فهرست، درج شناسنامه، ثبات قلم و ثبات در استفاده از 
 سرکلیشه صفحات 

5 
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 اصول محتوایی

 تنوع موضوعات متناسب با حوزه کاري نشریه 
ریه و (داشتن تنوع نسبی موضوعات متناسب با حوزه کاري نش

 پرهیز از تمرکز بیش از اندازه روي یک موضوع جزئی)
10 

 روز بودن مطالب به
(ارتباط موضوعات با رویدادهاي وجریانات روز و آرشیوي 

 نبودن مطالب)
7 

 ها نوآوري در انتخاب سوژه و پرهیز از کلیشه
هاي مرسوم به  (خالقیت در انتخاب موضوع و نپرداختن از زاویه

 حتی موضوعات روز هم هستند)موضوعاتی که 
10 

 از دیدگاه دانشجویی مختلفنگاه به موضوعات 
دارند  مختلفهاي  هایی که خود دانشجویان به پدیده (بروز نگاه

 هاي دیگران) و نه لزوما بازخوانی نگاه
8 

 نثر و ادبیات متناسب با موضوع نشریه
 باشد)که با موضوع نشریه نیز تناسب داشته ر(داشتن نثري فاخ

7 

 100  مجموع
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 )ایرانی غیر دانشجویان فارسی نشریات( ـ برگزیده نشریات بخش داوري فرم

 

 بیشترین امتیاز توضیح شاخص ساختار کلی نشریه

 اي اصول حرفه

 نگاري هاي روزنامه تنوع و تناسب قالب
 ( خبر، مصاحبه، گزارش و مقاله و ....)

10 

 10 هاي مختلف  نگاري در قالب روزنامهاي  رعایت اصول حرفه
 5 ذکر منبع

 5 روز بودن مطالب تولیدي و به
 5 استفاده از تیترهاي جذاب

 5 رعایت اصول نگارشی و ویرایشی، ساده و سلیس نوشتن
داشتن سرمقاله، داشتن نسخه الکترونیک، آوردن نام نویسندگان و 

 رشتۀ تحصیلی آنان 
5 

 اصول گرافیکی

 ح روي جلد:طر
زیبا و هنري بودن لوگو و رعایت اصول طراحی آن، درج  -

 شناسنامه زیر لوگو و غیره
دار و زیبا، خالقیت در  طرح یا عکس روي جلد هدفمند، پیام -

 ها طراحی جلد و استفاده مناسب از رنگ
 ترکیب مناسب تیترها -

10 

حی و بندي مناسب و زیبا و چینش مناسب عناصر صفحه، طرا ستون
 چینش مناسب تیتر و اجزاي تیتر

5 

هاي ابتکاري و استفاده  استفاده مناسب و بجا از تصاویر و طرح
 مناسب از فضاي صفحه و خلق مفاهیم گرافیکی

5 

صفحه فهرست، درج شناسنامه، ثبات قلم و ثبات در استفاده از 
 سرکلیشه صفحات

5 

 اصول محتوایی

 انتخاب سوژه
 ت روز سیاسی، صنفی و اجتماعی)(پرداختن به موضوعا

5 

 انعکاس دیدگاه دانشجویی
دهنده نظرات دانشجویان در قبال موضوع روز  (نشریه انعکاس

 باشد)
5 

https://t.me/titrfestival12
https://t.me/titrfestival12


   

  بلوك  -زشکیساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ  -بلوار ایوانک -فرحزاديبلوار   -شهرك قدس (غرب)  -تهرانA ،  ،طبقه چهارم،  اداره کل فرهنگی
 12دبیرخانه جشنواره سراسري رسانه و نشریات دانشجویی؛ تیتر 

 :12https://t.me/titrfestival                          www.titrfestival.irwebآدرس کانال تلگرامی جشنواره :    81455432:تماس با دبیرخانه جشنواره

             
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگاه انتقادي به مسئوالن
(نشریه داراي نگاهی انتقادي به مسئوالن باشد و البته مرزهاي بین 

 انتقاد و توهین را نیز مد نظر داشته باشد)
5 

 حل راه ارایه
هاي هر موضوع را هم  حل هاي انتقادي، راه (مطالب در کنار نگاه

 ارایه دهد)
5 

 مانده اهمیت به اقشار و موضوعات مغفول
هاي مضامین اصلی  (پرداختن به اقشار و موضوعاتی که در حاشیه

زاتر  پذیرتر یا آسیب اند اما آسیب قرار دارند و کمتر دیده شده
 هستند)

5 

 ل نشریهحفظ استقال
نشدن نشریه به ارگان یک حزب یا گروه سیاسی و اجتماعی  (تبدیل

 و حفظ استقالل نشریه دانشجویی)
5 

 100  مجموع
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 سایت و وبالگ

 هاي شاخص تعدادي از مالك ها شاخص یفرد
حداکثر 

 امتیاز

1 
توالی نشر و قدمت 

 سایت و وبالگ

ها در فاصله زمان منظم، دوره زمانی پایدار فعالیت/ داشتن  ر پستانتشا
مطلب/ حداقل بیست روز از تاریخ راه اندازي سایت گذشته  10حداقل 

 باشد.
15 

2 
رعایت اصول 

 اي حرفه
 20 نگاري در نگارش تیتر و تنظیم مطالب رعایت اصول روزنامه

 20 اینفوگرافی، صدا و تصویر  مل عکس،اي شا استفاده از محتواي چندرسانه اي چندرسانه 3

 تعامل با کاربران 4
ها، داشتن نظرسنجی، بازتاب  گذاري، پاسخ به کامنت داشتن امکان کامنت

 10 نظرکاربران در محتواي وبالگ/سایت، استفاده از محتواي شهروندي

 15 واداشتن، لوگو، قالب اختصاصی و طراحی متناسب با مضمون و محت گرافیک و طراحی 5

 20 پایبندي به خط مشی انتخابی، ارائه محتواي تولیدي و اختصاصی محتوا و مضمون 6

 100  مجموع
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 نشریات صوتی

 حداکثر امتیاز هاي شاخص تعدادي از مالك ها شاخص یفرد

1 
داشتن  ووله و 

 لوگوي صوتی
هاي مناسب و داراي  طراحی لوگوي اختصاصی براي برنامه، طراحی ووله

 یتجذاب
10 

 اي تنظیم حرفه 2
ها، استفاده  گذاري مناسب بین بخش گذاري مناسب در کالم، فاصله فاصله

 بخشی به برنامه هاي صوتی براي تنوع بجا از المان
25 

 گویندگی 3
رعایت اصول گویندگی مثل: ادا کردن کامل کلمات، رعایت فراز و فرود در 

 ن باشد. جمالت، انرژي در ابتدا و انتهاي جمله متواز
25 

 20 پایبندي به خط مشی انتخابی، ارائه محتواي تولیدي و اختصاصی محتوا و مضمون 4

 بستر نشر 5
و ..، نشر روي وب،  اینستاگرامتنوع بسترهاي نشر محتوا (بلوتوث، تلگرام و 

 ایمیل، پخش در فضاي دانشگاه)
20 

 100  مجموع
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 و رمزینه پاسخ سریع)افزوده  (واقعیت کترونیکلا-نشریات کاغذي

 حداکثر امتیاز هاي شاخص تعدادي از مالك ها شاخص یفرد

رعایت اصول  1
 اي حرفه

اي در  چندرسانه ي مکتوب واي محتوا هاي کلی تولید حرفه رعایت سرفصل
 بخش متن صدا و تصویر

25 

 20  اتصویر و صدبندي و ویرایش  هاي کلی گرافیک و قاب رعایت سرفصل هاي بصري چارچوب 2

 20 پایبندي به خط مشی انتخابی، ارائه محتواي تولیدي و اختصاصی محتوا و مضمون 3

تنوع در ارجاع به  4
 بیرون

تنوع و خالقیت در استفاده از ابزارهاي مدرن براي ارجاع محتواي کاغذي 
 اي  به بیرون و همگرایی مطبوعه چاپی با تولیدچندرسانه

20 

 تنوع و ترکیب محتوا 5
اي که این  به گونه هاي مختلف متن، صدا و تصویر اده متنوع از قالباستف

 محتواها مکمل ساختار مطالب باشد.
15 

 100  مجموع
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 اي (مجالت داراي عکس و صوت و تصویر) چندرسانه نشریات 

 حداکثر امتیاز هاي شاخص تعدادي از مالك ها شاخص یفرد

رعایت اصول  1
 اي حرفه

اي در بخش متن  اي محتواي چندرسانه لی تولید حرفههاي ک رعایت سرفصل
 صدا و تصویر

25 

 هاي بصري چارچوب 2
بندي و ویرایش در بخش متن،  هاي کلی گرافیک و قاب رعایت سرفصل

 تصویر و صدا
20 

 20 پایبندي به خط مشی انتخابی، ارائه محتواي تولیدي و اختصاصی محتوا و مضمون 3

 بستر و توالی نشر 4
بسترهاي نشر محتوا (بلوتوث، تلگرام و وایبر و ..، نشر روي وب، ایمیل،  تنوع

 توالی انتشار منظم و پایدار –پخش در فضاي دانشگاه) 
20 

 15 هاي مختلف متن، صدا و تصویر استفاده متنوع از قالب تنوع و ترکیب محتوا 5

 100  مجموع
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 صفحات اینستاگرام

 هاي شاخص مالكتعدادي از  ها شاخص یفرد
حداکثر 

 امتیاز

داشتن لوگو و  1
 شناسنامه

 داشتن لوگوي اختصاصی، شناسنامه و مشخصات همکاران نشریه 
15 

2 
توالی و دوره 
زمانی پایدار 

 فعالیت

 انتشار پست ها در فاصله زمانی منظم و دوره فعالیت پایدار
15 

 رعایت اصول 3
 حرفه اي

رعایت رسم خط فارسی  ارش تیتر و مطالب،رعایت اصول روزنامه نگاري در نگ
 هاي قانونی و عرفی ها، رعایت چارچوب در متون نوشته شده براي تصاویر و فیلم

20 

4 
چند محتواي 

 رسانه اي
گرافیک، فیلم  هاي مختلف محتوایی مانند، انیمیشن، موشن استفاده از قالب

ی، استفاده از خبري، فتوکلیپ ، استفاده از محتواي چند رسانه اي اختصاص
 تصاویر با کیفیت

20 

 5 تعداد کامنت ها و پاسخدهی به آنها، امکان برقراي ارتباط، بازتاب نظر کاربران تعامل با کاربران 5

 5 دنبال کننده، درصد باالتر اعضا به نسبت تعداد دانشجویان دانشگاه 300حداقل  تعداد اعضا 6

 10 پایبندي به خط مشی انتخابی،  پرهیز از حواشی داشتن محتواي اختصاصی و محتوا و مضمون 7

 5 تعداد پسند هاي باال، تعداد بازدیدهاي باال بازدیدها 8

 5 داشتن پیشینه طوالنی تر از یک سال سابقه 9

 100  مجموع
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 فیلم خبري و فتوکلیپ 

 

 هاي شاخص تعدادي از مالك ها شاخص یفرد
حداکثر 

 امتیاز

1 
ناسب تصاویر، فبلم برداري،رنگ، نور،ترکیب بندي، حرکت درون قاب، کیفیت م اصول فنی

 زاویه فیلمبرداري، طوالنی و هرز نبودن تصاویر استفاده شده
25 

2 
میژان اهمیت خبري سوژه، میزان مخاطب پسند بودن موضوع، میزان  سوژه 

 برخورداري از موقعیت خبري و اطالع رسانی
20 

3 
عناوین اصلی، گزینش جزئیات خبري و تصویري مهم، حفظ تداوم داشتن تیتر و  نحوه تدوین

 ، ریتم مناسبمنطقی، تاکید بر نکات حائز اهمیت
15 

4 
داشتن روایت مناسب، استفاده از لوگو و داشتن شناسنامه، استفاده از تصاویر  محتوا

 هاي مرتبط، استفاده از موسیقی مناسب استفاده از فیلم مرتبط،
15 

5 
ه گزیده متعادل اما موجز از خبر، توجه به ظرفیت زمانی، پوشش کامل و ارائ ایجاز

 بدون ابهام خبر
15 

 10 ، تصاویر و فیلمرعایت کپی رایت موسیقی  منابع 6

 100  مجموع
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 موشن گرافی

 
 هاي شاخص تعدادي از مالك ها شاخص یفرد

حداکثر 
 امتیاز

 اصول فنی 1

ده تکنیک هاي نوین و پیچیده ي متحرك سازي استفاداشتن تیتر و شناسنامه،  
استفاده از ،استفاده از افکت هاي تصویري جذاب ،صدا گذاري حرفه اي ،گرافیکی

استفاده از جلوه هاي ویژه ي  ، تکنیک فیلم سازي تلفیقی و فیلمسازي دیجیتال
 ، زمان، حجم و کیفیت مناسبتصویر سازي، رایانه اي

20 

2 
زیبایی و جذابیت 

 بصري

، رعایت اصول و قوانین یکسان در کل اثر، انتخاب جهت و زاویۀ مناسبگرافیک، 
انتخاب مناسب ، عدم استفاده از عناصر بصري و نوشتاري مازاد، انسجام کافی

 رنگ
10 

 خالقیت و  اصالت 3
، سازي محتوا میزان خالقانه بودن روش بصري، میزان بکر و تولیدي بودن اثر

 عات مورداستفادهبروز بودن اطال نوآوري،
15 

 20 ، روایت بصري مناسب، داشتن سناریوي هدفمندحرفه اي  هگویند روایت 4

5 
شفافیت و توان 

 انتقال پیام

میزان ، هاي مناسب در انتقال مفاهیم ستفاده از تکنیکتناسب موضوع و هدف، ا
 مسائل مطرح شده توجه به بعد تحلیلی، پذیري و قابل درك بودن اثر فهم

15 

 محتوا و مضمون 6
پایبندي به خط مشی انتخابی، ارائه ي محتواي تولیدي و اختصاصی، میزان 

 تناسب با مخاطبین و جامعه هدف
20 

 100  مجموع
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 اپلیکیشن هاي اطالع رسانی

 

 هاي شاخص تعدادي از مالك ها شاخص یفرد
حداکثر 

 امتیاز

 اصول فنی 1

باط با کاربران، دریافت بازخورد، تعداد عنوان مناسب، داشتن شناسنامه، بخش ارت
نصب و تعداد مخاطب، داشتن فهرست، قابلیت ارائه محتواي چند رسانه اي، ارائه 
تاریخ و زمان، امکان شخصی سازي، امکان رتبه بندي و امتیاز دهی، قابلیت 

 ،سرویس دهی به سیستم عامل هاي مختلف، رابط کاربري و دسترسی مناسب
عالوه بر دریافت منابع به صورت آنالین)، قابلیت جستجو، قابلیت عملکرد آفالین (

 اشتراك گذاري مطالب 

25 

 محتوا 2

سرعت باال در ، ارائه سرویس هاي خبري متنوع دسته بندي محتواهاي مختلف،
انتشار اخبار دست اول، میزان تناسب با مخاطبین و جامعه هدف، بروز رسانی 

 منظم محتوا

20 

3 
ابیت گرافیک و جذ

 بصري

، رنگ بندي،آیکون و شناسی و یکپارچگی بصري زیبایی، وجه به اصول طراحیت
 لوگوي زیبا

10 

 10 داشتن امکان رقابت با اپلیکیشن هاي مشابه، تداعی کننده محصول مشابه نباشد نوآوري و خالقیت 4

 10 ن بروزرسانیعملکرد باال، سرعت بارگذاري، اجراي بی نقص، حجم مناسب، امکا سرعت و قدرت 5

 امنیت 6
تناسب دسترسی و  ،حترام به حریم شخصی کاربراناحفظ اطالعات محرمانه و 

 امکانات 
15 

 10 ، رعایت حق مالکیت معنويمعتبراستفاده از منابع  منابع 7

 100  مجموع
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 بخش ویژه
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 مصاحبه

 امتیازحداکثر  توضیح شاخص ها شاخص

ب تیتر با متن، رعایت قواعد تیترنویسی، سوژه، خالقیت و تناس تیتر
 جذاب بودن

10 

طرح ها،  نظم منطقی طرح پرسش ،تسلط بر موضوع مصاحبه ارایه محتواي مناسب
، غیرمنتظره هاي پرسشو طرح   پرسش متناسب با پاسخ

 ها، از تمام پرسش ییگشا گره

15 

مقدمه(لید) مناسب، ورود سیر منطقی تنظیم مصاحبه، داشتن  ساختار منطقی
شونده، داشتن فراز و فرود در  مناسب به موضوع، معرفی مصاحبه

 ه،مصاحب جهت یب نبودن یطوالنمصاحبه، 

15 

 10 رعایت اصول نگارشی و ویرایشی، ساده و سلیس نوشتن نویسی درست

 10 خالقیت در انتخاب موضوع مرتبط با بخش ویژه خالقیت

 10 ایل روز در بخش ویژهتوجه به مس روز بودن به

 10 هاي دانشجویی و دانشگاهی بخش ویژه توجه به جنبه دیدگاه دانشجویی

شده در بخش  هاي انتخاب گرا به سوژه حل داشتن رویکرد راه گرا حل رویکرد راه
 ویژه

10 

نگاه انتقادي به موضوعات بخش ویژه و حفظ استقالل نشریه در  نگاه انتقادي و مستقل
 با پرداختن به موضوعات گیري جهت

10 

  100  مجموع
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 گزارش

 امتیاز حداکثر توضیح شاخص ها شاخص

تناسب تیتر با متن، رعایت قواعد تیترنویسی، سوژه، خالقیت  تیتر
 و جذاب بودن

8 

بندي)، تناسب  رعایت ارکان گزارش (ورودي، متن، پایان ساختار و ارکان گزارش
 مضامین، جذابیت روایت ارکان گزارش و توالی منطقی 

12 

رعایت امانت داري در روایت مضامین، ذکر منبع، ارایه آمار و  نویسی هاي گزارش تکنیک
اطالعات مناسب و سابقه موضوع، توازن در ارایه محتوا از 

گویی  مواضع مختلف ، وحدت موضوع گزارش و نبود پراکنده
 در گزارش

12 

گر در گردآوري اطالعات ( حضور و نقش پررنگ گزارش تولیدي بودن
 ها) و تهیه و تنظیم گزارش ، نقل قول و داده توصیف

10 

 8 رعایت اصول نگارشی و ویرایشی، ساده و سلیس نوشتن نویسی درست

خالقیت و تیزبینی گزارشگر در انتخاب سوژه مرتبط با بخش  خالقیت
 ویژه و دریچه نگاه به سوژه

10 

 10 در بخش ویژه توجه به مسایل روز روز بودن به

 10 هاي دانشجویی و دانشگاهی بخش ویژه توجه به جنبه دیدگاه دانشجویی

شده در بخش  هاي انتخاب گرا به سوژه حل داشتن رویکرد راه گرا حل رویکرد راه
 ویژه

10 

نگاه انتقادي به موضوعات بخش ویژه و حفظ استقالل نشریه  نگاه انتقادي و مستقل
 اختن به موضوعاتگیري با پرد در جهت

10 

  100  مجموع
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 یادداشت

 

 

 

 

 امتیاز حداکثر توضیح شاخص ها شاخص

تناسب تیتر با متن، رعایت قواعد تیترنویسی، سوژه، خالقیت  تیتر
 و جذاب بودن

10 

 بندي، بندي جذاب، تناسب مقدمه و پایان مقدمه جذاب، پایان ساختار مناسب
 انمتن منسجم ، وحدت موضوع و زمان و مک

15 

استفاده از اطالعات و واقعیت ها و ارائه صحیح آنها، مستند    نویسی هاي یادداشت تکنیک
بودن از طریق ذکر منبع، پرداختن به استداللها و آراء متفاوت، 
داشتن استدالل و قدرت تحلیل و سیر منطقی، کپی نکردن، 

 گیري نویسنده آفرینی و ارائه صریح موضع پرهیز از ابهام

15 

 10 رعایت اصول نگارشی و ویرایشی، ساده و سلیس نوشتن نویسی درست

 10 خالقیت در انتخاب موضوع مرتبط با بخش ویژه خالقیت

 10 توجه به مسایل روز در بخش ویژه روز بودن به

 10 هاي دانشجویی و دانشگاهی بخش ویژه توجه به جنبه دیدگاه دانشجویی

شده در بخش  هاي انتخاب گرا به سوژه حل راه داشتن رویکرد گرا حل رویکرد راه
 ویژه

10 

نگاه انتقادي به موضوعات بخش ویژه و حفظ استقالل نشریه  نگاه انتقادي و مستقل
 گیري با پرداختن به موضوعات در جهت

10 

  100  مجموع
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  بلوك  -زشکیساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ  -بلوار ایوانک -فرحزاديبلوار   -شهرك قدس (غرب)  -تهرانA ،  ،طبقه چهارم،  اداره کل فرهنگی
 12دبیرخانه جشنواره سراسري رسانه و نشریات دانشجویی؛ تیتر 

 :12https://t.me/titrfestival                          www.titrfestival.irwebآدرس کانال تلگرامی جشنواره :    81455432:تماس با دبیرخانه جشنواره

             
 

  

 مقاله

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دبیرخانه دوازدهمین جشنواره سراسري رسانه و نشریات دانشجویی

 12تیتر

 امتیاز حداکثر توضیح شاخص ها شاخص

تیترنویسی، سوژه، خالقیت و جذاب تناسب تیتر با متن، رعایت قواعد  تیتر
 بودن

10 

 بندي، بندي جذاب، تناسب مقدمه و پایان مقدمه جذاب، پایان ساختار مناسب
 متن منسجم ، وحدت موضوع و زمان و مکان، ارائه راه حل

15 

ها و ارائه صحیح آنها، مستند بودن از  استفاده از اطالعات و واقعیت   نویسی هاي مقاله تکنیک
ذکر منبع، ایجاد توازن با پرداختن به استداللها و آراء متفاوت، طریق 

داشتن استدالل و قدرت تحلیل و سیر منطقی، کپی نکردن، پرهیز از 
  گیري نویسنده آفرینی و ارائه صریح موضع ابهام

15 

 10 رعایت اصول نگارشی و ویرایشی، ساده و سلیس نوشتن نویسی درست

 10 موضوع مرتبط با بخش ویژهخالقیت در انتخاب  خالقیت

 10 توجه به مسایل روز در بخش ویژه روز بودن به

 10 هاي دانشجویی و دانشگاهی بخش ویژه توجه به جنبه دیدگاه دانشجویی

 10 شده در بخش ویژه هاي انتخاب گرا به سوژه حل داشتن رویکرد راه گرا حل رویکرد راه

ه موضوعات بخش ویژه و حفظ استقالل نشریه در نگاه انتقادي ب نگاه انتقادي و مستقل
 گیري با پرداختن به موضوعات جهت

10 

  100  مجموع
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