
 هاواژهنام خالق به

 

 

 

 

 

 اولین جشنواره نشریات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 7931و فروردین 7931اسفند 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه -7

همزمان با آیین نودسالگی دانشگاه و متقارن با اولین سالگرد افتتاح رسمی  "صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی هخانه نشریات دانشگا"

و ات توسعه نشریتالش برای ترویج فرهنگ نوشتن و تکریم اهالی قلم و  اولین جشنواره نشریات دانشگاه را با هدف، این تشکل

برگزار  7931در اسفندماه  ،گسترش سنت نوشتن و خواندن و یادگرفتن و یاددادن و ادای دین به فرهنگ مستقل این سرزمین

 نماید.می

 های جشنوارهبخش -2

 های رقابتی:بخش -2-1    

ته تخصصی وابستخصصی)نشریات -های نشریات علمیو جایزه مجزا در رشتهدر این بخش د :)به انتخاب داوران(برتر نشریه -2-1-1          

 شود.های فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاسی و صنفی( اهدا میهای علمی( و نشریات غیرتخصصی)حوزهانجمنبه 

ریات تخصصی)نش-بهترین نویسنده نشریات علمی در این بخش دو جایزه مجزا در رشته :)به انتخاب داوران( نویسنده برتر -2-1-2          

 شود.های فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاسی و صنفی( اهدا میهای علمی( و نشریات غیرتخصصی)حوزهتخصصی وابسته به انجمن

 نتخاب داوران()به اویراستار برتر -2-1-3          

 )به انتخاب داوران(برتر طراح هنری -2-1-4          

 (به انتخاب داوران فرهنگی و اجتماعیتخصصی،  بهترین دستاورد ویژه هیئت داوران)بهترین پیشرفت یا جایزه -2-1-5          

 (و بهترین دستاورد نوشتارینشریه  جایزه در رشته بهترین 2یک یا تقدیر ویژه خانه نشریات دانشگاه) -2-1-6          

آرایی مدیران مسئول فعلی یا اسبق نشریات بایستی فایل نهایی و صفحهصاحبان امتیاز و جهت شرکت در بخش رقابتی جشنواره،  *

ن تا بهم 01 از اند را ( منتشر شده7931اسفند  02تا  7931مهر  7شده جشنواره)نشریه که در بازه مشخصهای شماره شده همه

های دریافتی مورد فایل افدی)صرفا فرمت پی ارسال فرمایند. Kntumaghouse@gmail.comاسفند به نشانی الکترونیکی  02

 (پذیرش خواهد بود.

 امتیاز/خانوادگی و شماره تلفن صاحب* در پست الکترونیکی ارسالی جهت شرکت در بخش رقابتی جشنواره، حتما نام و نام 

 های احتمالی بایستی درج شود.ها و ارتباطمدیرمسئول فعلی جهت تماس

با ما  23916811909و  66286988های دبیرخانه * در صورت هرگونه ابهام یا پرسش در زمینه بخش رقابتی از طریق شماره تلفن

 در ارتباط باشید.

 های جنبیبخش -2-2    

 مدت، یک روزه()بلندمدت، میانآموزشی هایکارگاه -2-2-1       

 با پوریا عالمی کارگاه نویسندگی خالق -2-2-1-1          

mailto:Kntumaghouse@gmail.com


 نیامسعودیرویونویسی با علیکارگاه  -2-2-1-2            

 نویسی مقدماتی با رامبد خانلری)با همکاری انجمن علمی ادبیات دانشگاه(داستان کارگاه -2-2-1-3            

 پورای با فاطمه جمالنگاری چند رسانهروزنامهکارگاه  -2-2-1-4           

 ای بر جُستار نویسی با فرهاد ریاضیمقدمهکارگاه  -2-2-1-5           

 محمدعلی کامفیروزیحقوق نشریات با کارگاه  -2-2-1-6           

 کارگاه ویراستاری با احمد راهداری -2-2-1-6           

 آرایی با گیلدا رضازادهکارگاه صفحه -2-2-1-7           

 اسفند 02تا  8: فعالین عرصه نشریات معتبر کشور های انتقال تجربهکارگاه -2-2-2      

 اسفندماه در البی پردیس ونک دانشگاه 71تا  70: نمایشگاه نشریات دانشگاه -2-2-3      

 اسفند 02تا  70: نمایشگاه نشریات برتر عمومی خارج جامعه دانشگاهی -2-2-4      

 اسفند 71تا  77: برگزیده سطح کشور بازدید از مراکز مطبوعاتی -2-2-5      

       

 جشنواره  بندیزمان -9

 اسفند 02بهمن تا  01:  جهت بخش رقابتی بازه زمانی دریافت آثار -4-1   

 36فروردین 02تا  31 اسفند 02داوری آثار دریافتی:  -4-2   

 36فروردین 00فروردین تا  02: نظرات داوران بندی نهاییجمع -4-3   

 36دهه سوم فروردین برگزاری آیین اختتامیه:  -4-4   

 اسفند 8انشگاه(: آیین افتتاحیه رسمی جشنواره)اولین عصر نشریات د *

های بلندمدت تا انتهای )دورهاسفند 02تا  8: اندیشی، جلسات انتقال تجربه و همهای آموزشی، بازدیدهابرگزاری کارگاه *

 (36فروردین

 اسفند 02تا  77* برگزاری نمایشگاه نشریات دانشجویی و نشریات عمومی: 

    

 




