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  نشریات آموزشی های کارگاه شیوه نامه اجرایی

 مصوب شورای مرکزی ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

دستورالعمل اجرایی  51ها به منظور تفسیر و اجرایی نمودن ماده   دانشگاه در نشریات آموزشی های کارگاه اجرایی نامه شیوه

 7، در 03/55/03ه شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی مورخ ضوابط ناظر بر نشریات تدوین شده و پس از بررسی در جلس

 تذکر تصویب گردید.  8و  بند

( دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی موظفند در هر نیمسال تحصیلی حداقل دو دوره کارگاه آموزشی نشریات دانشگاهی برگزار 5

 نمایند.

 رند، ملزم به برگزاری حداقل یک دوره آموزشی در هر نیمسال هستند. هزار نفر دانشجو دا 1: دانشگاه هایی که کمتر از 5تذکر 

دانشگاه هایی که امکان برگزاری دوره ها را ندارند، می توانند ضمن مکاتبه با شورای مرکزی، امکان حضور دانشجویان :  2تذکر 

 رند.داوطلب شرکت در کالسها را در دوره های آموزشی یکی از دانشگاه های منطقه فراهم آو

 و مسئول مدیران، امتیاز صاحبان) نشریات بوده و حضور فعاالن آزاد دانشجویان عموم برای کالسها این در : شرکت0تذکر 

  .است الزامی( سردبیران

 

(  کارشناسان نشریات دانشگاه ها می توانند در زمینه نحوه برگزاری و گزینش اساتید با کارشناسان خانه نشریات دانشجویی 2 

 ت نمایند.مشور

 تذکر:  هزینه دعوت و حق التدریس اساتید به عهده خود دانشگاه هاست. 

 

ساعت، به مدت دو روز کاری انجام شود. کارشناس و اعضای دانشجویی کمیته  51( کارگاه ها می بایست به صورت فشرده در 0 

 ا، حضور می یابند. ناظر بر نشریات دانشگاه جهت پاسخگویی به سواالت و نظارت بر برگزاری کالسه

 

در نیمسال گذشته و همچنین برنامه آموزشی  خود کالسهای برگزاری گزارش موظفند در ابتدای هر نیم سال؛  ها ( دانشگاه4 

دهند.  ارائه ناظر مرکزی شورای دبیرخانه نیمسال آتی؛ شامل تعداد دوره ها، زمان برگزاری، اساتید و هزینه دوره ها را به

 نشریات نامه آیین"  ه نشریات دانشجویی به نمایندگی از شورای مرکزی ناظر با حضور در کالسها و تدریس واحدکارشناسان خان

و همچنین پرسش و پاسخ با دانشجویان، فعاالن نشریات و کارشناس نشریات دانشگاه درباره  (ساعت 2)به مدت  " دانشجویی

 نظارت خواهد داشت.  نحوه اجرای آیین نامه، بر نحوه برگزاری کالسها نیز
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 به شرح ذیل است: (ساعت 51 مجموعا) نشریات مقدماتی ( مفاد درسی کالسهای دوره1 

ساعت(  5)ساعت( اخالق و مبانی روزنامه نگاری انقالب اسالمی  2ساعت( حقوق مطبوعات ) 2آیین نامه نشریات دانشجویی )

صفحه آرایی )به  (ساعت 0)روش های انجام مصاحبه  (ساعت 0)سبک های خبرنویسی  (ساعت 0)شیوه های تهیه گزارش 

 ساعت( 2اددیزاین( ) افزار نرم با عملی صورت نظری یا

تذکر:  دانشگاه ها همچنین می توانند دوره های پیشرفته را با تامین هزینه ها طبق رویه دانشگاه، به صورت داوطلبانه و آزاد 

 1ساعت ) 23مه پیشنهادی خانه نشریات برای دوره های پیشرفته حداقل به مدت برای عموم دانشجویان برگزار نمایند. برنا

 هفته( به شرح زیر است: 1ساعته در طول  4جلسه 

نشریات زرد و آسیب های  (ساعت 2)مخاطب شناسی در نشریات  (ساعت 0) اسالمی پس از انقالب جریان شناسی مطبوعات

 (ساعت 2)تکنیک ها و سبک های کاری در روزنامه ها  (ساعت 2)رگزاری ها مصاحبه و خبرنویسی در خب (ساعت 2)مطبوعات 

 0راستاری )یساعت( و 4 -صفحه آرایی )عملی با نرم افزار اددیزاین (ساعت 2)در هفته نامه ها  کاری های سبک و ها تکنیک

 ساعت(

 

و همچنین  52ایی دوره با کسب نمره حداقل ( ارزشیابی نهایی و صدور گواهی آموزشی دوره ها منوط به موفقیت در آزمون نه1 

 عدم غیبت در کالسها  خواهد بود.

 ساعته است.  51ساعت از کل دوره  2: حداکثر زمان مجاز غیبت، 5تذکر 

: صدور گواهینامه ها با ارائه لیست از کمیته ناظر نشریات دانشگاه ها به خانه نشریات دانشجویی و امضای دبیر شورای 2تذکر 

 اظر بر نشریات صورت می گیرد. مرکزی ن

 

( خانه نشریات دانشجویی اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری، عالوه بر دوره های دانشگاهی، به صورت 7 

 کالس در شرکت فرصت که دانشجویانی برگزار می نماید تا «اسالمی انقالب نگاری روزنامه» آموزش رسمی های جامع دوره

 .کنند دریافت گواهینامه و شرکت ها دوره این در، اند نکرده پیدا را خود دانشگاه در نگاری روزنامه شآموز های

خانه نشریات همچنین دوره های آموزش از راه دور نشریات را برگزار می نماید تا دانشجویانی که امکان حضور در کارگاه ها را 

 قیت در آزمون کتبی، گواهینامه دریافت نمایند. نیافته اند، از این دوره ها استفاده و پس از موف

 تذکر: منابع آموزشی دوره های آموزش از راه دور توسط خانه نشریات تهیه و به دانشگاه ها ارائه می شود. 
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