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مگر  ،يالتيتشك يچه يباست كه رق ينا يجبس يعتطب
را در  ريگد يالتبلكه تشك يست؛ضدّ انقالب ن يالتتشك

 ؛يگراست د گونهينا يج،. بسيگيردخودش م يبالها يرز
دفاع مقدّس، از اوّل انقالب، همواره  يدر دوره كهينكماا
افراد و جناحها و  يبود كه همه ياآن مجموعه يجبس

  .يگرفتخود م يبالها يررا ز ختلفم يگروهها
 يبالها يرهمه را ز يدكه بتوان يدحركت كن يطور شما

 اهد آمد؟بار شما خو يرز ي. البته چه كسيريدخودتان بگ
 ياز اصولتان تخطّ يدكه اصول شما را قبول كند. شما نباآن
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 مقدمه ١
فهم  ی. برایستشود چندان دشوار ن یم یجادها توسط رسانه ها ا یتکه ذهن یرسانه در جهان یتسخن از اهم

ن طور که از معنایستدانست که رسانه چ یدمهم اول از همه با ینا ست  یا یلهرسانه وس یداستکلمه پ ی. ه
است  ینا یابندپاسخ آن را ب یدرسانه با لکه اه یسوال ینرا به مخاطب برساند. اول یزیرساندن، و قرار است چ یبرا

وجود دارند  ییآرمان ها یمنام یم یرا انقالب که خود ییما یبرسانند. برا یرا قرار است به چه کس یزیکه چه چ
. حال سوال یمرا به آن آرمان ها حرکت ده یگرانخود و د یمو دوست دار یمگذران یکه روز و شب خود را با آنها م

مخاطب ماست. بعد  یازاز همه مورد ن یشب یکهستند و کدام  یتآرمان ها در اولو یناز ا یک ماست که کدا ینا
  سوال، خود به خود راه رساندن محمول به مخاطب مشخص خواهد شد. یناسخ ااز مشخص شدن پ

پرداخته  »ییدانشجو یاتنرش«به طور خاص به  ییدانشجو یجبس یرسانه ا یابزارها یانسند از م یندر ا ما
ف، مختل یدانشگاه ها یاتبا توجه به تجرب »یهنرش یکردرو«و  »یه؟چرا نرش« یسند در بخش ها ی. در ابتدایما
 یشورا« ی. و در ادامه در قسمت هایما هرا مورد توجه قرار داد ییمبگو یرا قرار است به چه کس یزکه چه چ ینا

  .یمکرده ا یمحتوا را بررس ینارائه ا یچگونگ »یعتوز«و  »یمسائل فن« ،»یهنرش
 یاتنرش: «یندفرما یه ماست ک یسخن مقام معظم رهرب  ینا ییدانشجو یاتکار نرش یراه و روشنگر ما برا چراغ

 یکس هر یا یهر استاد یا ییباشد که هر دانشجو یاتنرش ترینیو غن ترینیه) جزو پُرماید(با ییدانشجو یجبس
ست. یازهایجزو ن یندانشگاه آن را نگاه کرد، از آن استفاده کند؛ ا یطاز مح یرونب  »ش

 چرا نشريه؟ ٢
شود. ما  یم یجاداست که در ابتدا در ذهن ا یسوال یمبزن یهنرش یرسانه ا یام ابزارها یانز مکه چرا ا ینا

 هاییج. مطمئناً بسیمسوال داده ا ینرسارس کشور به ا ییدانشجو هاییجبس یاتاز دل تجرب یمناسب یهاپاسخ
 یخاگر در بر  یاند. و حتبودهن مهم غافل نیکشور از ا یموثر در فضا ییتشکل دانشجو یکبه عنوان  ییدانشجو

ند. در مطلع هست یهنرش یکو رضورت  یتبردارند، از اهم ینهزم یندر ا ینتوانسته باشند گام یمناطق، به هر علت
داشته  یبه صورت مجمل، اشارات یجبس یبرا ییدانشجو یهنرش یک یبر کاربردها یعرس یبخش به منظور مرور  ینا
  .یما

  تريبون 



  رسانه و ه

۶ 

 انیه،یاعالم موضع ب یدانشگاه برسد. برا یبه سمع و نظر اهال یددر موارد مختلف با یی،دانشجو یجمواضع بس
 تیاعالم کرد. برد و سا یانیهب یقتوان از طر ی یزبرخوردار است. و همه مواضع را ن یکم یتاز جذاب یی،به تنها

دهد (از طنز  یما قرار م یاررا در اخت یادیز ایقالب ه یه،کشانند. اما نرش یرا به خود م یهم مخاطب محدود
ا فراهم ر  یکیگراف یها یکامکان استفاده از تکن یگر،). و از طرِف دیرهو مصاحبه و غ یکاتورکار گرفته تا عکس و

 یی،جودانش یجمواضع بس یینِ تب یِ برا ین،کند. بنابرا یبه خود جذب م یزاز مخاطبان را ن یعیوس یفکند؛ ط یم
 یغتبل یبرا یبونتر ینتواند بهرت یم یهبرد که نرش یاداز  یدنکته را هم نبا ینوجود دارد. ا یهنرش یکمربم به  یازن

 یتز فعالا یاریمجموعه به پوسرت و تراکت و بس یازن یادیمجموعه باشد و تا حد ز یتهایفعال یرسا یِ و اطالع رسان
 ینآن برنامه داشته باشند و همه فعال یبرا یدبا یج،بس یرو همه واحدها ینبربد. از ا ینرا از ب یرسانه ا یها
تباط داشته ار  یانآنها فراهم کرده است تا با دانشجو یبرا یبونیتر یه،نرش یمنکته باشند که ت ینموعه متوجه امج

  .خود را به گوش آنها برسانند یهاباشند و حرف
  تربيت نيرو 

خوب و کارآمد را به همراه داشته  یروین یِت ترب یه،نرش یبه اندازه  یجبس یدر مجموعه  یتیکمرت فعال یدشا
ه نشان خواهند شد. تجرب یاسالم انقالب یبرا یحشش نفر ُمبلغِ فص-دسِت کم پنج یه،نرش یسندگانباشد؛ فقط نو

  خود خواهند داشت. یدر کارنامه  یزرا ن ییاجرا یها یتحجِم فعال یشرتینب یروهایین ینداده چن
محتوا  دیو تول یسترصف ن یمرصف کننده  یگرشوند؟ دانشجو اگر قلم بزند د یم یتچطور ترب یروهان یناما ا 

 یاست که ترس ینا ی. گام اول قلم زناو خواهد شد یدهش فکر و امحتوا سبب پرور  یدتول ینخواهد داشت. ا یزن
 یم دایاشتباه باشد، بعد از چند وقت رشد پ ینکهولو ا یسد،خود را بنو تحلیلاز نوش نداشته باشد. دانشجو اگر 

 یتربت یخواهد شد برا یبسرت  یهصورت است که نرش ینخواهد شد. در ا یاحرفه یسنو یهبه نرش یلکند و تبد
  .پرداختخواهد  ینظام اسالم یبه خدمت رسان یرهها و غو روزنامه یاتکه در نرش یتراز انقالب اسالم یروین

  مخاطب فراگير با كمترين هزينه 
است؛  ینهش بهرو  یافهمواره به دنباِل  یموجود دارد و عقل سل یمتعدد یروش ها ی،انجام هر کار  یبرا

زمان،  ینهفته از ا ۱۰است؛ معموالً  یهفته آموزش ۱۶باال. هر ترم، حدوداً شامل  یدکم و فوا ی ینهبا هز یروش
برگزار شود که مخاطب هر کدام  یتئاتر  یو آمف یبرنامه صحن ۱۰ترم،  یکهاست. اگر در تشکل یقابل استفاده برا

 ۴۰۰۰ترم، حدود  یکست)؛ در طول  یرقم افسانه ا یکبرنامه ها نوع  ینا یرقم برا یننفر باشد (ا ۴۰۰حدود 
ره هفته نامه با ت ۱۰مدت،  ین. و اگر در همیمنفر مخاطب داشته ا حدود  یم؛کن یععدد منترش و توز ۵۰۰ یراژش

 .یمکرده ا ولمخاطب را مشغ ۵۰۰۰
  جريان سازي 

دانشگاه و چه  یفرهنگ و علم، چه در فضا یاست،بان عرصه س یدهعنوان دبه ییدانشجو هاییجبس یشههم
رفع آن  یبرا یهمت یامردم به دور مانده و  یا ینمسئول یدکه از د شوندیروبرو م یدر سطح کشور، با مسائل

 یساز  انیجر یازمنداقدام غالباً ن ینو ا کنیماقدام  یدکه ما به عنوان پاسداران انقالب، با ینجاست. اشودیمشاهده 
  در سطح جامعه و دانشگاه است.
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زار اب ینهمه ا یددر سطح دانشگاه دارد، با یانجر یجادا یبرا یمختلف یابزارها ییدانشجو یجاز آن جا که بس 
 یانیهب و یتئاتر  یآمف ی،صحن یبرند. برنامه ها یشقسمت از پازل مورد نظر را پ یکتا هر کدام،  یردها را به کار گ

را در  یانمجموعه، دانشجو یو فکر  یکبه عنوان پشتوانه تئور یهابزارها هستند. نرش ینا یاز جمله  یرهو غ
 هیاست بلکه نرش یهکه اتاق فکر مجموعه نرش یستبه آن معنا ن ینمصمم تر خواهد کرد. ا یانجر ینبا ا یهمراه
 یدر سطح دانشگاه آن است که رو  یانجر یجادا یاز راه ها ییکدهد.  یانتقال م یاتاق فکر را به خوب یخروج

  .یمدر ذهن مخاطب بزرگ جلوه ده یتشو آن را به خاطر اهم یمکار کن یژهو تخرب به صور  یک
ام توان رسانه بدون بهره سازییاناساساً جر    .یدمخواهد انجا یفیضع یجهبه نت یاو  یستممکن ن یابردن از 

  فرهنگ سازي 
نگ فره یجنامناسب شکل گرفته در جامعه و ترو یها و هنجارهافرهنگ ییرخود در تغ یتاز ظرف یدبا یهنرش

ها در دانشگاه شکل گرفته یو شکس فضا یدام یفضا یجادا یحداک استفاده را بربد. مثالً برا یاسالم یرانیا یحصح
ا ه بعد ک یبا افراد موفق مصاحبه کرد؛ مثالً افراد ایدداخل، ب یاز فضا یدیبه خروج از کشور و نا ام یلدر جهت 

  .انجام داده اند یبزرگ یکشور کارها یدر فضا یالتاز تحص
 و ینادرست فرهنگ یهشدار در مورد هنجارها ،»یاسالم یسبک زندگ« یینتب ،»توانیمیما م«فرهنگ  یجترو 

تواند در دستور کار  یاست که م ییو...، همه و همه کارها» بهرت! یفرزند کمرت، زندگ«شان همچون مسئله  یجنتا
  .یردقرار گ یهنرش

  ارتباط با اساتيد 
آنها  گیرد،یت مصور  یمصاحبه ا یدبا اسات یبهره برد. مثالً وقت یدارتباط بهرت با اسات یدر راستا توانیم یهاز نرش

را  یهنرش و ییدانشجو یجبس یکنند و بعد از آن کارها یبرقرار م یخوب یلیارتباط خ یهو نرش ییدانشجو یجبا بس
  .دکنن یدنبال م

را خواهد داشت که آنها جذب مجموعه  یرتاث یناست که اوالً ا یتاهم یجهت دارا یناز ا یدارتباط با اسات 
 یبا رفتار مناسب ما نگاهشان نسبت به انقالب اسالم یاً خواهند شد و ثان یانقالب یو نهادها ییدانشجو یجبس

  به آرمان ها استفاده کرد. یلشان در ن یها اییو توان یاتتوان از تجرب یتر خواهد شد. و در ادامه م ینانهخوش ب
  ظره نشرياتمنا 

شود  در آن طرح یاشد که مناظرات فکر ب یباشد و بسرت  یشیآزاد اند یها یکرس یبرا یتواند محفل یم یهنرش
مناظرات رجوع شود به سند  یناز نحوه ا یشرتاطالعات ب ی(برا یابندرا ب یقتمناظرات حق ینو مخاطبان از دل ا

  ).یکرس یقالب ها
بحث ها به علت طرح  ینو ا یردگ یمناظرات مکتوب شکل م ینمختلف دانشگاه عمالً ا یاتنرش ینب یگاه

  .یردگ یشکل م ینموضوعات از جانب طرف یبرخ
 یرهو غ یصحن یبرنامه ها یمانند برگزار  یهاز نرش یرونب یتضارب آرا به قالب ها ینممکن است ا یزن یگاه 

  .منجر شود
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 یر بلکه ام یستمخالف در دانشگاه نه تنها بد ن یشهبا اند یوجود گروه ییماگر بگو یستاز لطف ن یخال 
  .یابند یانقالب پرورش م یآزموده برا یروهایمناظرات است که ن ینو رشد دهنده است. از دل ا یدکامال مف

وده و یتدرست مواضع، حقان نییبا تب یمتوان یاست که در آن ما م یبسرت  یاتمناظره نرش   آن را ثابت 
و اگر  میرا رصد کن یاتنرش یگرد یشهامر آن است که ما هم ین. الزمه ایریمدانشگاه را در دست بگ یفضا یمبتوان

شود ما از نظرات آنها و مقدار  یباعث م همطالع ین. ضمنا ایسیمالزم بود در جواب شان مطالب روشنگرانه بنو
  .یمها مطلع شو یفط یگرمقابل و د یفمجموعه مان بر ط یاتنرش یرتاث

 به دست گرفتن فضا (در مقابل طيف مخالف) 
ا شده را ب یجادشبهات ا یمشود که نتوان یآن است که فضا از دست ما خارج شده و طور  یاتآفت مناظره نرش

حث در ب یدبا اسات یازداشت و در صورت ن یعیمطالعات وس یدمشکل با ینحل ا ی. برایمپاسخ مناسب برطرف کن
ضوعات مو  یبعض یزن یکنند. گاه یاری شبهاتدانشگاه ارتباط برقرار کرد تا آنها ما را در حل و رفع  یطرج از محخا

ع ن یازهایو ن یکه در م زندگ یرندگ یمورد بحث قرار م یدهفا یو ب یا یهحاش ا آنها ب یانو دانشجو یستاجت
قائل  یا وزنآنه یمخالف ابراز کرد و برا یاتبه نرش یتوجه چندان یدنبا یزمواقع ن ینکنند. در ا یبرقرار  یارتباط

مناسب را در  یهدر نظر گرفته شود و رو یارسانه یو فضا یتمتناسب با وضع یدموضوع با ینا جموعشد. در م
 مندانهیشر پر رنگ و اندبا حضو  یدبا ییدانشجو یجبس یشه. همگرفت یشمخالف در پ یفط یاتبرخورد با نرش

ن انقالب اسالم یخود فضا   حرکت دهد. یدانشگاه را به سمت گفت
  رويكرد نشريه ٣

، »کالن یکردهایرو« یموضوع را در سه بخش کل یناست. ما ا یهو راهربد نرش یخط مش یکردمنظور از رو
در نظر داشته  یدبا یهکه در نرش یکل یهارسفصل یانبه ب یک. در بخش کنیمیارائه م» مخاطب«و » قالب ها«

 ییدر قسمت دوم، در مورد قالب ها و شودیآنها باشد، پرداخته م یمطالب ما به سو  یکانو در واقع نوک پ یمباش
ه که چ یهنرش یکردو در ادامه در بخش مخاطب، رو یمپرداز یم یمکن یانکالن مان را ب یکردهایرو یمتوان یکه م

  داد. یمخواه یحاتیکند توض یخود انتخاب م یرا برا یمخاطب
  رويكرد كالن 

ره ها مورد توجه هستند. م یام یدر محتوا یکردهادسته از رو ینا  یتوان گفت هدف اصل یمطالب و ش
  .یکردهاسترو ینپرداخ به ا یهنرش

 تبيين گفتمان انقالب اسالمي 
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ن انقالب اسالم یوقت  ییمشخص است و مولفه ها یادیز یارمنظورمان تا حدود بس یمکن یم یصحبت از گفت
دسته  یندر ا یرهو غ ییگرا یفتکل ین،و استقالل، مبارزه با ظلم و استکبار، توجه به محروم یمانند عدالت، آزاد

ن انقالب اسالم ی. از آنجا که مولفه هاگیرندیم یجا  یمنطق حیبا توض یافراد استوارند، لذا وقت طرتبر ف یگفت
اشت دقت د یدشود. البته با یم یدهبه سمت آن کش یاحتمخاطب به ر  یمپرداز یمولفه ها م ینا یانو خوب به ب

صورت  نی. که در ایکرصفا تئور یانِ برآمده از دل؛ نه ب یو حرف یقمگر با فهم عم شودیخوب حاصل  یانب ینکه ا
مباحث  یننخواهد گشت. ا یو سار  یحالت از ذهن مخاطب فراتر نخواهد رفت و در عمل، جار  هرتیناثر کار در ب

به  توانیهم م یو تخصص یعلم یهنرش یکدر  ی. حتیستن یو فرهنگ یاسیس یلیتحل یهنرش یک یبراالزاما 
ود. به عنوان مثال در نرش ینا ینوع داد که سخنان بزرگان  ررا قرا یتوان قسمت یم یعلم یهموضوعات را مطرح 

) در آن باشد تا افراد با نوع یرهعرصه علم و غ یچمران، شهدا یدشه ی،مطهر  یدشه ی،بهشت یدانقالب (امام، آقا، شه
  .آشنا شوند یرشفتتوسعه و پ یربزرگان به مس یننگاه ا

 مطالبه گري 
ذره  یررا ز ینباشد و عملکرد مسئول یانقالب اسالم یدارچشم ب یدبا ییدانشجو یجبس یبونبه عنوان تر یهنرش

 یفشانبلند آن مشاهده کرد، از مسئوالن امر عمل به وظا یبه آرمان ها یلدر ن یخود قرار دهد. هر جا کم کار  ینب
بت نس یدبدمد. ما همچون صاحبان خانه انقالب با ییدانشجو یانرا در جر یروح مطالبه گر  ینرا مطالبه کند. و ا

نطور که مقام معظم رهرب یمداشته باش یشرتیبه مشکالت دغدغه ب  یعنی جیبس«اند: خود فرموده یاناتدر ب ی. ه
 نگران است، چون صاحب داند؛یبه تالش خود م یرا وابسته یندهکه کشور را متعلق به خود و آ یآن عنرص دلسوز 

ص موضوع خا یکمحدود شدن به  یا یزدگ یاستس یا یزدگ یدچار صنف یدنبا یزمطالبات ن یاندر ب» خانه است.
ام دغدغه هایمشو   .یمکن یانب یتاولو یبرا با ترت یخود، مردم و مقام معظم رهرب  ی. و 

 خبررساني 
هم  رانیگاست که د یعیکنند، باشد. طب یخربها را دنبال  یادکه ز ییتواند منبعِ خربِ دانشجوها یم یهنرش

 یِ خربرسان یاز بنگاه ها یلیخواهند داد به خ یحشدهند، ترج یصموقع و کارا تشخ را به یهنرش یاگر خربرسان
به نهم که ج یاتیوجود ندارد. در نرش دیگری یرسم یمسائِل دانشگاه که بنگاه خرب  یبه خصوص در حوزه  یگر،د

 انتخاب کرد که در یتوان خربها را طور  یجذب کرد. م یهراه مخاطبان را به نرش ینتوان از ا یندارند م یخربرسان
 یباق تواند از یمطلب م ینشود. ا یبر آن نوشته  یلیباشند. رصفاً خرب است و تحل یهنرش یهدف کل یراستا

 دایخرب مهم را پ یکگشت و  یدشود. با یت خوانده ممخترص بوده و راح یراو جذب کند، ز اشدمطالب موثر تر ب
 هیبر دوش مسئوالن نرش یحالت بار حقوق ینرا بر مخاطب گذاشت. در ا یکرد. خرب مطلوب را گفت و اثر روان

  .اعالم نشده است ییدانشجو یجاز جانب بس یچرا که فقط نقل خرب شده و موضع یست،ن
مانِ گفت يديكل يها يتشخص يِزندگ يِو خصوص يابعاد حرفه ا يينو تب يمعرف 

 اسالمِ ناب
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که در روند  ییها یتشخص یگرو د ینیامام خم ی،همچون مقام معظم رهرب  یانقالب یها یتدر مورد شخص
در  توان یم یکار کرد. حت یژهتوان به صورت و یم ینواب صفو  یدانقالب موثر بوده اند همچون شه یریشکل گ

دِن و استق یرشفتو خِم پ یچپر پ یرِ مس یمودنِ پ ی. چرا که برانامه کار کرد یژهآنها و یبرا یهحد بضاعت نرش رار 
ام از تکرار اشتباهاِت  یزعرصه و پره ینانجام شده در ا یهااز تالش یحداک  یمحکوم به استفاده  ی،اسالم  تام و 

 یقِ هرواِن صدر  یِ مگر با شناخت و (سپس) معرف شودی یرسمهم م ینو ا یمنهضت هست ینا یخِ رخ داده در تار
  .یرمس ینا

 روشن گري 
،فروغ فرخزاد، ن ی،اعتصام یناحمد شاملو، اخواِن ثالث، پرو را  یگرانو د یتجالل آل احمد و صادق هدا ی

درست و غلط، راست  –ده ش ینهمان نهاددر ذهن هایتشخص ینآنچه در مورد ا یهمه  یباتقر یم؟شناس یچقدر م
مانده  پنهان یقاز حقا یلیخ نگاری،یختار یندر ا یعتااست؛ و طب یروشنفکر  یانجر نگاریِ یخمحصوِل تار –و دروغ 

به  یگرد یاو عده یببه ناحق تخر هایلیاتفاقات به دروغ نقل شده، اغراق شده، خ یلیخ یاشده،  یانکمرت ب یا
آغشته  ده،یطرِف حساب ما رس یکه به گوش دانشجوها یاتیادب یخِ ام تار یباکه تقراند. خالصه آنشده یرناحق تطه

ِ . فرو ریستروشنفکر یانجر یفاِت تحر یو گاه یصبه ترصف، تلخ اصطالح  از به یاریبس یِ پوشال ی یمنهه یخ
پالودِن اذهان  یاست در راستا یشده، قدِم بلند یکوتقهرماناِن با یفکر و معرفاصطالح روشنبه  یهاقهرمان
ام حوزه شودیشعر و ادب ختم  یالبته به حوزه  یندانشگاه. ا یِ عموم ن یا نشدهیانب یقها، حقاو در  شده کت

  شوند. یآواربردار  یدوجود دارد که با یاریبس ی
  قالب ها 

 یح،رص یانب یقالب ها گاه ینانتخاب کنند. ا یقالب یدکالن خود با یکردهایرو یانب یبرا ییدانشجو یاتنرش
و  یعلم یاست. قالب ها یقالب جذب حداک  یکهدف از انتخاب  یزن یو آرمان خواهانه دارند گاه یانقالب
 یکردرو یدً باحت یزن یجبس یبونتر و یفرهنگ یاسی،س یاتشوند. البته نرش یبا هدف دوم انتخاب م یشرتب یصنف

به حق را  یام جذب خواسته هابه ن یدرا در دستور کار خود قرار دهند؛ پر واضح است که نبا یجذب حداک 
  .یردگ یدانشگاه صورت م یازاز ن یجبس یخود اعضا یصها همه بسته به فضا و تشخ ینگرفت. ا یدهناد

 تريبون بسيج 
عناست که م ینبوده و به ا یجبس یبونو تر یاست، ارگان رسم یصنف -یفرهنگ-یاسیکه معموًال س یاصل یهنرش

و  یاشود، مزا یمجموعه معرف یِ به عنواِن ارگاِن رسم یه،نرش یک کهین. ادارد یرا اعالم م یجبس یمواضع رسم
خوب و مخاطباِن  یگاهاگر از جا یژهو(به اییهنرش ینچن ودکه اوال وج ینخاص خودش را دارد؛ از جمله ا یبمعا

ر  ن یپرش  ی یهرشن ینا یااعالِم مواضع است؛ ثان یابزار برا یناشاره شد، بهرت تریشطور که پبرخوردار باشد)، ه
 یهنرش چاپ ی ینههز پرسدی یدهد و ثالثا، کس یتقا مدانشگاه ار  یاهال ینرا در ب یجبس یاعتبار مجموعه  ین،وز

چه که در همه آن یبااست که تقر ینآن ا یب. اما معایستن یهفروش نرش یبرا یلذا اجبار  ید؟ارا از کجا آورده
 اریما را در انتخاب مطلب، بس ین،و ا شودیم یتلق ییدانشجو یجبه عنواِن موضعِ بس یناع شود،یمنعکس م یهنرش

 ونِ یبها را از ترحرف یلیخ یدو نبا توانی یج،بس یمجموعه  یگاهِ با توجه به جا ین،. همچنکندیتر ممحتاط
اخت و به تقابل پرد یجبس یگاهِ موجود در دانشگاه، از جا یاناِت از جر یبا بعض توانیو  یدکرد؛ نبا یانمجموعه ب

. ...  
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 علمي 
 یک یاست. ما فقط دنبال برگزار  یمتفاوت با انجمن علم یمدار یبه کار علم یجیکه ما به عنوان بس ینگاه

 یعلم یهمهم، نرش ینمدنظرمان است و در انجام ا یو صنعت یبلکه حل مشکالت آموزش یستیمکالس ن یرس 
 یاست که دچار روز مرگ ینوارد است ا یعلم یکه به انجمن ها می. نقد مهموثر است یارو بس یمقدمات یراهکار 

 یدهدهند؛ انگار نه انگار که پد یانجام  یو پژوهش یآموزش یحوزه هادر  یدر جهت مطالبه گر  یشده اند و کار 
در حاِل  یانهدر حوزه پژوهش مثِل مور یفاجعه مقاله محور  یا یابی،در حوزه آموزش و ارز یشوم جزوه محور 

ِن علم وردنخ  یحت(ضبِط صوت  یکتر از  یتکم خاص یدکشورند. انگار نه انگار که عده اسات یو پوساندِن ساخت
، حالت یندر بهرت یدی،اسات یناست و انگار نه انگار که چن یش) به شدت در حال افزایهو پا یدر علوم مهندس

باال که لزوم کار  یدغدغه ها یرگشت. به غ دخواه یتنها یتا ب یابآس ینکنند و ا یم یتامثاِل خودشان را ترب
حرف  و از یمکن یانب یمعمول یحرف ها یرس  یکاست  یازن یکنند گاه یم یانب ییدانشجو یجرا توسط بس یعلم
ل برخوردها یاسیتند س یها  یدبا یرهغ و یاسیس یتهای. لذا در کنار فعالیمکن یزرا به دنبال داشت پره ییکه احت

 یبرا یبسرت  یه،نرش ین. ایمکند داشته باش یکه مشکالت صنعت، دانشگاه را مطرح م رهنگیف -یعلم یهنرش یک
بزرگ که  یها. در دانشگاهباشد یم یاتیاز کار نرش یرغ یگرید یکارها یو حت یجها با بس بچه یهمراه

 یجتوسط بس یعلم یهاند، چاپ نرشگرفته یهم جا نارو... در ک یعلوم انسان ی،مهندس یگوناگون فن یهادانشکده
 ینتوانند ا یسخت است، اما دانشکده ها م یاربس هاینهگسرتده زم یفبا توجه به تعدد دانشکده ها و ط یمرکز 

  .خودشان انجام دهند یداخل یکار را در فضا
 سياسي 

 نیحق از ناحق را داشته باشد. بنابرا یصتشخ ییته باشد و در مسائل کالن تواناداش یاسیفهم س یددانشجو با
 یاسیس یفضا یحصح یین. تبکنند یحوزه عمل م یندر ا ییدانشجو یجبس یو محور  یاصل یاتاصل نرش ینطبق ا

موضوعات  یگران و ددر سطح کشور و جه یاسیس ایو رخداده یعاز وقا یاطالع رسان یان،دانشجو یکشور برا
 یاستز سا یدبا ینجااست. البته در ا یاندانشجو یاسیس یلسطح تحل یشافزا یبرا ییدانشجو یجبس یفهمه از وظا

ودن مخاطب یطکرد، چرا که تنها به تشنج در مح یدور  یو جناح یحزب یتهایو فعال یزدگ از  نیدانشگاه و دلزده 
 لیدانشگاه، دانشگاه را تبد یکل یشدن فضا یشدن و چند قطب یحالت با جناح ینمد و در بدترانجایم یاستس

  .ایدیم یاسیبه خانه احزاب س
 هنري –نگي فره 
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ام فعال یدبااست که  ییدانشجو یجبس یاز رسالت ها یفرهنگ اسالم یجادو ا یاصالح مسائل فرهنگ  تیدر 
ت. مناسب داش یاتینرش یتتوان فعال یود داشته باشد، اما به طور خاص در حوزه فرهنگ م یجمجموعه بس یها

 تیاولو یدبا ییزمان بر است و در زمان کوتاه دانشجو یکه کار فرهنگ یمبدان یددر مساله فرهنگ اول از همه با
تدا در اب یدبا یاتاز دانشگاه جستجو کرد. نرش یرونب یمسائل را در اصالح ساختارها یها را در نظر گرفت و باق

از اول خواندن  یت،از وال یتتبع یفرهنگ ها یجادکار کنند. به عنوان مثال در ا یمسائل فرهنگ یبند یتدر اولو
مقدمه است و کدام  یککدام  یره؟عفاف و حجاب و غ ی،و تفقه در قرآن، عدالت خواه قرائت یاوقت در مسجد 

 یمذهب یرود ذهن دانشجو  یم یسخن از فرهنگ و مسائل فرهنگ یخواهد شد؟ معموالً وقت یجاددر ادامه ا یک
گ فرهن یجادا زارهایبه اب یاتدسته از نرش ینتوان در ا یرود اما م یم یو مذهب یرساغ پرداخ به مسائل قرآن

،از جمله س اص کرد. البته به طور خ یفرهنگ ساز مطالبه گر  ینهادها ینز مسئولپرداخت و ا یرهو غ یزیونتلو ین
 نتوایم یادیز یو... کارها یداز جمله روح و نفس از نگاه قرآن، معاد، توح یند ییو مبنا یدر موضوعات قرآن یزن

ه است که با توجه ب یکردیرو یزباشد ن ینیچن ینمسائل ا یگیرمخصوص که پ یهنرش یک ئهارا ی. حتانجام داد
ر رهرب معظم انقالب را د یاناتتا ب یستاز لطف ن یاست. خال یگیریدانشگاه قابل پ یضاو ا یجبس یها یتظرف

ائ یمرور  یاتینرش یباب کار فرهنگ به هدف  توانیدیم خوب، ینیِ د ینیِ با عبارات خوب، با موضوع گز: «یمکوتاه 
 یهم برا ییمفهوم و معنا یچکه ه ینید یِ تکرار  یاز شعارها ی،تکرار  یاز نقشها ی،تکرار  ی. از کارهایدخود برس

 ییارهااز ک یکی. به نظر من، یدبه مردم و به جوانان بده یخوب یزهایچ توانیدی. ش میدکن یزمخاطبش ندارد، پره
است که در مطبوعات  یفهوظ یدو شا - یددنبال کن توانیدیخوب و بجا م ان،ش برادران و خواهر  یکه همه

از مأنوس کن ینا - یدخودتان دنبال کن هر کس هرگونه بلد است؛  توانید؛ی. هرطور میداست که جوانان را با 
از چ ینا تانیسع از خوب باشد، بالشک صالح و ت اشیانهاست. هرکس م یخوب یلیخ یزباشد.  الحش ص داومبا 

از  یانهشده است. خوب بودن م ینتضم از برا ینابا  وجه به مگر با ت شودی ینباشد؛ و ا یندلنش یشاست که 
از را برا ینا یدمهم ش با یاز کارها یکیاز.  یدناز و فهم یممفاه . دیمخاطبان خودتان معنا کن یباشد که 

ره بنو یکتا آخر در  اّولاز را از  یکه ترجمه گویمیفقط هم  از بگرا ا یانه. نکته یسید؛ش آن  یرو  و یریدز 
  »یدکار کن

  سينمايي ٣،٢،٤،١
یروزها به نام س ینواضح است که آنچه ا یشود، تا س یشناخته م یرانا ین اصله ف یمطلوب انقالب اسالم ین

ا ینموجود است. بنابرا یا یفاصله راه طوالن ینرفع ا یدارد. و برا یادیز  ی،ستاناد یلمروز (اعم از ف یشیِ نقد آثاِر 
ا  ی یچهاز در یدبا -اما  یااگرچه حرفه –که نقد  ینجاستمهم ا یاراست؛ نکته بس یتئاتر و ...) رضور  یشمستند، 

ن انقالب اسالم یس یهانقاط قوت و ضعِف آثار، مولفه یانِ باشد تا بتوان در خالِل ب یگفت را  یالمانقالب اس ین
را در  ئیکال  یسکوالر و حت هاییشهبر اند یمبتن ییِ نقد محتوا یاو  کییبه مخاطب ارائه کرد وگرنه نقد رصفا تکن

  .یافتتوان  یو مطبوعات م یاتاز نرش یاریبس
 صنفي 
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کند؟ قطعا روند  یپرچم دار  یدبا یرا چه کس یرهو غ یدر امور رفاه یانبه حِق دانشجو یخواسته ها یمطالبه 
 کشند یم یدکرا  »یاندانشجو یندها«وان عن ی،صنف یدر واقع، سال هاست که شوراها یست؛مطلوب ن یکنون

اموفق ن یاندر احقاق حقوِق دانشجو یلدل همیندچار شده اند و به  یبه اتفاِق موارد، به آفات یبقر یِت اما در اک
 یاگروه ه یبرخ یبوندر دانشگاه خود را به تر یانمطالباِت دانشجو یانب یاوقات به جا یاریبوده اند و در بس

 گیریِ یدسِت کم با سه هدِف پ ی،به حوزه مسائِل صنف ییدانشجو یجورود بس ینکرده اند. بنابرا یلتبد یاسیس
کردِن  هینو نهاد یمطالباِت فراموش شده صنف یگیریِ و پ یادآوری ی،مطالباِت صنف یِ حال منطق ینقاطعانه و در ع
اِم امور و در ب یمنطق یِ روِح مطالبه گر   یدهر دانشگاه با یهاست. نرش یتحائز اهم یان،عموِم دانشجو یندر 

ن دانشگاه باشد. در غ یاندانشجو یهاشامل دغدغه و  نویسدیخودش م یبرا رشیهن یریهصورت تحر ینا یره
ر پرداخت که د یو مسائل صنف یاندانشجو یهادغدغه یانبه ب یدرو با ینآن را بخواند. از ا یدبا یزالجرم خودش ن

 ینا یتلواو  یفراموش کرد که در حوزه مسائل صنف ید. البته نبامؤثر است یاربس یهبا نرش نیاهمراه کردن دانشجو
  .مطرح شوند یهصورت در نرش ینا یرمشکالت حل شوند و در غ یناست که با تعامل با مسئول

 انديشه اي 
 یلو در آن به مسائ دارند یازمطالبشان ن یآماده ساز  یرا برا یشرتیمعموالً زمان ب ییو مبنا یا یشهاند یاتنرش

و  یتوالمانند مباحث طرح شده در طرح  ینید یفکر  یو مبان ی،اسالم یو روانشناس یمانند اخالق، جامعه شناس
انند تو  یهستند م یو تحزّب و ... مسائل یاقتصاد اسالم یاسی،همچون فقه س ی. موضوعاتشود یپرداخته م یرهغ

 یادز یارسب یی،مبنا یبه خصوص مباحث فرهنگ ی،عنوان با مباحث فرهنگ ینشوند. اشرتاک ا یانب یاتنرش یندر ا
  نند.ک یکار م ییدانشجو یجبس فرهنگی ینظر معاونت ها یرز یا یشهاند یاترشاز دانشگاه ها ن یاریاست. در بس

  مخاطب 
 یدمخالف، اسات ی،حزب الله ی،خاکسرت  یفط یان،جوعموم دانش یدانشگاه به چند دسته کل یطمخاطبان در مح

رد کوچک ک ی،ا یشهاند یو کارها یتوان در موضوعات تخصص یرا م یدسته بند ینشوند. ا یم یمو کارمندان تقس
 یچه کسان یبدانند برا یریهتحر کهجهت مهم است  یناز ا یدسته بند ینقرار داد. ا یو مخاطب را افراد خاص

. بعد از مشخص شدن مخاطب یسندآنها بنو یازهایو با توجه به ن یستبدانند ذائقه آنها چو  یسندنو یمطلب م
  کنند. یکه از مخاطب دارند انتخاب م یخود را با توجه به شناخت یکردرو یسندگاننو

 مخاطب شناسي 
. به یمرا بدان یشها یتاول از همه ذهن یدبا یمکن یبترغ یهمخاطب را به مطالعه نرش یمکه بتوان ینا یبرا

 ییبای. مثالً اگر چند عامل زیردگ یارتباط م یهتوان گفت مخاطب اول از همه با شکل و ظاهر نرش یم یطور کل
 حیهر دسته از مخاطبان متفاوت است صح یکه برا یازهاییو البته ن یباز یمناسب، صفحه بند یک یرتت ی،ظاهر 

هم در جذب مخاطب موثر است. و بعد از آن  یه. لوگو و نام نرشیردگ یارتباط م یهانتخاب شوند مخاطب با نرش
قرار دارد. بعد از آن  یتجذب مخاطب در اولو یبرا یهس شکل و ظاهر نرش. پیردگ یارتباط م یهنرش یبا محتوا

ره ه  یاو مطلوب ه یازهان یدارد. به طور کل یرا بر م یهبعد فقط با نگاه به لوگو نرش ایاست که مخاطب در ش
  تالش کرد. یهمخاطب در جهت هدف نرش یقو عال یازهابرآورده کردن و طرح ن یدانست و برا یدمخاطب را با
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  شوراي نشريه ٤
 یطیاشورا در رش  ینکنند. ا یمحتوا م یدتول یهنرش یشده است که برا یلتشک یاز مجموعه افراد یهنرش یشورا

صورت لزوم  در یاو  یابد یم یل) تقلیررسدب یعنینفر ( یکنشود به  یدهد یروبه ن یازین یاند و کم باش یروهاکه ن
 یسرتش مگ یرهو غ یریرسدب یشورا یسندگان،شامل نو یمتعدد یبه شوراها ییدانشجو یجبس ینمسئول یصو تشخ

 یتو در نها» مطالب ییدتا« ،»یروو جذب ن یتترب«، »مطلب یدتول«، »موضوع یینتع«همچون  ی. مسائلیابد
ب که از جان یدآ یم یشپ یگاه» موضوع یینتع«شوراست. در مورد  ینمطالب بر عهده ا »یبازخورد، نقد و بررس«

عموماً  یهمسئول نرش یرکه مد ینشود که با توجه به ا یم یشنهادپ یموضوعات یهبه نرش ییدانشجو یجبس یریتمد
  .یردگ یورا صورت مانتقال، در ش یناست ا ییدانشجو یجمسئول بس

  مديريت شورا 
 ریتیبر عهده مد یرهو غ یعو توز یسندگانگرفته تا ارتباط با نو یاز مسائل فن یهنرش یریتو مد یتهدا

  شوراست.
 مديرمسئول 

و  نیبایپشت یشرتب یو  یتخواهد بود. که مسئول یو  ینجانش یا ییدانشجو یجمسئول عموماً مسئول بس یرمد
  برسد. یو  ییدبه تا یهام مطالب نرش یدبا یناست. بنابرا یهدفاع از مطالب نرش

  گرفتن مجوز ٤،١،١،١
که  ییدانشجو یاتنرش یاست؛ به خصوص برا یدانشگاه، مسئله مهم یِ نظارت یدر قالب نهادها یفتادنن یرگ

ِ مجوز نرش یزبه همه چ یدبا  »اتینظارت بر نرش ی یتهکم«از  یهو همه کس در دانشگاه کار داشته باشند. گرف
 نیاز دانشگاه ها تا کنون ا یاری! روال معمول بسیستاست. غالبا چندان هم راحت ن یهانتشار نرش یگام برا یناول

ن ممک یرغ یباً مواقع، گرف مجوز تقر یرِ توان مجوز گرفت، در سا یبار، م یکدو سال  یا یکطور بوده که هر 
. در میکار نباش یوقت لنگ مجوز برا یچتا ه یریمبگ یو حقوق یقیاشخاص حق یاست. خوب است چند مجوز برا

 یاست که م یندر ا یکرس ینداش ا یترا کسب کرد. مز یکرس یکتوان  یمسئول، م یرانِ دموقعِ انتخاباِت م
داشته  یجلسات حق را یندر ا یزشود و ن یعاز ما ضا یحق یمو نگذار یمنظارت رشکت کن یتهدر جلسات کم یمتوان
  .یمباش

 سردبير (شوراي سردبيري) 
کار  است که یراست. رسدب یشرتمسئول هم ب یراز مد یفشاست که وظا یررسدب یهکار در نرش یمسئول اصل

ل یکند و در صورت کم کار  یم یریترا مد یهنرش با  مواقع یمطالب را خودش آماده کند. برخ یدبا یگراند یاحت
  .شورا گذاشت یکعهده  بررا  یریرسدب یتتوان مسئول یم ییدانشجو یجبس ینمسئول یدتوجه به صالحد

 مسئول آرشيو 



  نرشیه

۱۵ 

 ویبه عهده مسئول آرش یگرد یاتو در صورت لزوم مناظرات با نرش یوآرش یثبت جلسات و جمع آور  یتمسئول
اس و ا یلاز قب یهنرش یازو ثبت اطالعات مورد ن یاست. جمع آور  ره  ه طور و ب ینو مسئول یسندگاننو یمیلش

داشته ن یوما اگر آرش یاتدر آن است که نرش یوآرش یهته یتفرد است. اهم ینبر عهده ا یهبانک اطالعات نرش یکل
 ینهه سب ینهس یاز صحبت ها یرغ یقابل عرض یتجربه  یچشود ه یداده م یلتحو یهبعد که نرش یباشند، سال ها

ن س یاریو در بس یستدر دست ن از  که ما یریاز موارد اشتباهات انجام شده توسط ما تکرار خواهد شد و ه
 یات،بنوش تجر  یضاو ا یوآرش یشود. در صورت جمع آور  یط یدبا یمکرد یط رشیاتیتا پخته شدن در کار ن یخام

 یاتدانش قرار دادن تجرب یریتو مد یوآرش یجمع آور  یاز راه ها یکیاز اشتباهات تکرار نخواهند شد.  یلیخ
 یلتبد نیندگاآ یبرا یتواند به سند یست که م(کالک) اییدانشجو یجبس یاتتجرب یریتمان در سامانه مد یهنرش

  شود.
  تعيين موضوع 

 یا یهرش. مثالً نمیرا مشخص کن یهموضوعات نرش یینتع یرس یمتوان یاست که ما م یهنرش یکردبا توجه به رو
 یتوان موضوعاتش را در ابتدا یندارد و م یتبه مسائل داغ روز حساس یاداست ز یا یشهاند یا یفرهنگ ی،که علم

ود و موضوعات را به صورت سلسله مباحث پ  یرهنگف یا یعلم یدر فضا یاتفاق خاص ربرد و اگ یشسال مشخص 
  .پرداخت یزدانشگاه رخ داد به آن ن یاکشور 

 یینش هاکه چه ک یستن ینیب یشقابل پ یشاوقات برا یلیخ یردبگ یشرا در پ یاسیس یکردرو یهاما اگر نرش 
ان تو  یبات ممناسبت ها و انتخا یمطرح کند، اما برا یدرا با یخواهد آمد و چه موضوعات یشپ یاسیس یدر فضا
و  یینرتنتشورا (چه به صورت ا یکرد. در موضوعات روز هم با تبادل آراء و جمع بند یو موضوع بند یزیبرنامه ر

ره م یموضوع را برا یک) یچه حضور    .توان انتخاب کرد یهر ش
از  ییل) باشند. مثالً خیهنرش ین(مخاطب یدو اسات یاندانشجو دغدغه یهتوجه داشت که موضوعات نرش یدبا 

ه مصاحبه ها هم ب یدهتوان به عنوان موضوع در نظر گرفت و ا یکنند م یم یانرس کالس ب یدرا که اسات یمطالب
ها در کالس صحبت کرد  یارانه یمند فطرح هد یتدر مورد اهم یمثال اگر استاد یشوند. برا یجادنحو ا ینهم

 یه براک یمثالً در مورد بازگشت افراد یا یم،کن یهمورد از او ته یندر ا یو مصاحبه ا یمپس از کالس به رساغش برو
خاب موضوع انت یوهش ینبازگشته اند. ا یرانبه خارج از کشور رفته بودند و به علت کمبود کار در خارج به ا یلتحص

  .است یدمف یاربس یا دانشکده یاتنرش یبرا
  توليد مطلب 

 یاو » گزارش«، »مصاحبه«، »مقاله«توانند  یمطلب است که مطالب م یدتول یهنرش یشورا یفاز وظا یکی
  باشند. یرهغ یا نفوگرافیا

 مقاله 
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شت. خوب خواند تا خوب نو  یدخواند. در واقع با یلتحل یدبا یل،و تحل یسیمقاله نو ینهرشوع به کار در زم یبرا
 سندگانیتوان قلم نو یشها در افزا ینهزم ینو خواندن مقاالت در ا یو فرهنگ یاسیس یلیتحل یها یترس زدن به سا

ودش نوشته را خ یو تک تِک اِملان ها یکل ی، محتوایسندهکه نو یستن یازوقت ها اصال ن یلیموثر است. خ یاربس
 یاو الزم است در فض -یکتاب یا یتدر روزنامه، سا– یما یدهد ییرا که جا یتوان مطلب یاوقات م یلیکند؛ خ یدتول

ن  یم،خوان یمطلب را ماطالعات مناسب و ... . آن  ید،نگاِه جد یکخوب،  یلِ تحل یکدانشگاه مطرح شود؛  بعد ه
ن املان ها (و شا ن ت یحت یدمحتوا را با ه ت، عبارات و ادب ی) ولیرتبا ه  یم؛کن یم یسیخودمان بازنو یاِت با کل

. یسندهوقوِت قلِم ن یشو افزا یسندگیدر تواِن نو یرشفتحال، پ ینِ و در ع یمانتقال مفاه یمناسب برا یاربس یروش
طرف، مطالب و مقاالِت مهم و نگرش ساز  یکاست؛ از  یدمف یارروش بس ینا یه،نرش یتازه واردها یبخصوص برا

از  فراهم شده اند. بعد یزن یهحال، مطالب نرش ینو در ع یافتهتواِن نگارشش ارتقا  یگر،را نوشته است؛ از طرِف د
  کنند. تیادداشموضوع مقاله مورد نظر را  توانند با طرح یم یقوت گرفتند، به راحت یدر قلم زن یسندگاننو ینکها

 مصاحبه 
ب مخاط یعنوان مخاطب پسند است (البته به رشط آنکه موضوع و فرد مصاحبه شونده، برا یکمصاحبه هم 

 تیمصاحبه گرف افراد حارض در دانشگاه در اولو یتوان در مطالب از آن استفاده کرد. برا یجذاب باشد) که م
آشنا هستند، بهرت هم زاد  ایششنود که بر  یرا م یافراد یحرف ها یاست که مخاطب وقت ینا یلشهستند. دل

  دهد. یبه مطالعه نشان م یشرتیو رغبِت ب یرد؛پذ یکند و راحت تر م یم یپندار 
  مصاحبه با مسئولين ٤،٣،٢،١
 ینیمصاحبه با آنها است که هم نقش تب ین،حل مطالبات و ارتباط با مسئول ینهراه در زم ینو موثرتر ینساده تر

دهد حسابش از نظام  یرا درست انجام  یفشوظا یاگر مسئول ینضعف ها. و همچن یدارد و هم اصالح برخ
 ینولمسئ یفاز وظا یاندانشجو ادرستتصورات ن یحِ موجبات تصح یگاه یی،مصاحبه ها ینشود. البته چن یجدا م

 خوابگاه، سلف یلی،مثل مشکالت مربوط به انتخاب واحد، فارغ التحص یدر مباحث یژهکند. به و یرا فراهم م
از قواعد  یلیاز ابهامات را برطرف کرده، موجب اصالِح خ یلیحراست و انتظامات و امثالهم، مصاحبه خ یس،رسو

  شود. یم یرنادرست و دست و پاگ ینِ و قوان
  مصاحبه با دانشجويان ٤،٣،٢،٢

 زانِ یشناخت بر م ینهمه شناخته شده هستند. و ا یدر دانشگاه، برا یاناتاز رساِن جر یچند نفر  یشههم یباتقر
 آن افراد یها ییتوانا ی یجهو نت یخود به خود ی،افراد، عموماً اتفاق ینآنها افزوده است. شهرت ا یرگذاریتاث

 یبرجسته  یآن هاست. اما دانشجوها یحام یرسانه ا یانجر یِ عملکرد قو  و یاز هوشمند یبلکه ناش یست؛ن
برجسته کردن و شناساندن  ین،رس و صدا بوده اند. بنابرا یمعموًال گمنام و ب ی،انقالب اسالم یِ حام یها یانجر

 یت،مامور ینانجام ا یابزار برا ینتر یهیاست که تا کنون مغفول مانده است. بد یمهم یها یتآنها از مامور
  مصاحبه است.

  مصاحبه با قشر خاكستري ٤،٣،٢،٣
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به  تتواند آنها را نسب یباشد؛ چرا که م یدمف یارتواند بس یهم در نوِع خود م یمصاحبه با اقشار خاکسرت 
  همراه کند. ییدانشجو یجاز موضوعات با بس یلیخ

  حبه با اساتيدمصا ٤،٣،٢،٤
واهد خ ییدانشجو یجبس یها یتدر جذب مخاطبان و خود آن استادها به فعال یینقش بسزا یدمصاحبه با اسات

  .یستن یشرتب یحبه توض یازین یانسخنانشان در دانشجو یردر دانشگاه و تاث یداسات یگاهجا یتداشت. در اهم
  مصاحبه با كارمندان و خدماتي ها ٤،٣،٢،٥

 یراب یخوب یها ینهگز یرهخدمتگزاِر مسجد و دانشکده ها، نگهبان ها و غ ی،مرکز کپ یِ مسئوِل بوفه، متصد
 گسرتده یفکه هر روز با ط –بوفه  یِ متصد یدارند. قطعا دغدغه ها یاریبس یدنیِ شن یمصاحبه اند و حرف ها

 یمیعالوه باعِث ارتباِط بهرت و صم بهاست؛  یها جذاب و خواندن یلیخ یبرا –از دانشجوها در ارتباط است  یا
  تر با فرد مصاحبه شونده خواهد شد.

 گزارش 
. خوب است که با یمبه مخاطبان ارائه کن یگزارش یرهمراسم، جشن، برنامه و غ یکاوقات الزم است از  یلیخ

  .یمبرنامه، گزارش خود را مستند کن یاقرار دادن چند عکس معنا دار از مراسم 
 انتخاب عكس 

از مطالب اگر عکس نداشته باشند به  یلیمطالب است و خ یانتخاب عکس برا یهنرش یاز رضورت ها یکی
عکس را انتخاب کند  یکه چه کس ینمخاطب رساغ مطالعه م آنها نخواهد رفت. اما ا یرهبودن و غ یعلت طوالن

 یبا توجه به محتوا یسندهاست که خود نو یناول ا یدگاه. دیمپرداز یدرباره آن م یدگاهاست که به دو د یسوال
ح با دوم آن است که طرا  یدگاه. دگرفته نشود یستو گراف یرمطلب، عکس مورد نظر را انتخاب کند، تا وقت رسدب

که  است یهی. بدخود عکس مناسب را انتخاب کند یصدارد، با تشخ یهاز موضوع نرش یتوجه به آن که فهم خوب
  .کنند یمانند گزارش و مصاحبه، خود گرد آورندگان مطلب، عکس را آماده م یمطالب برای

 انتخاب تيتر 
ت و اس »یک یرتت«مولفه انتخاب خوب  ینمهم تر یهبه جرات بتوان گفت در مخاطب پسند شدن نرش یدشا

رند. بعد قرار دا یتدر اولو یگرد یرتهایت .را برداشته و خواهد خواند یهجذاب باشد، مخاطب، نرش »یک یرتت«اگر 
  انجام شود. یهنرش وهگر  یا یررسدب یسنده،تواند توسط نو یم یرت،انتخاب ت

  تربيت و جذب نيرو 
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ام مولفه ها یا یهنرش  یراب یو جذب در برنامه اش نباشد و ساز و کار  یتمطلوب را دارا باشد اما ترب یکه 
 نیخواهد ماند. بنابرا ینبر زم یهنرش یکارها یندهآ یموضوعات نداشته باشد ابرت خواهد ماند و در سال ها ینا

توان  یمهم م ینا ی. برایرنددر نظر بگ یگزینیخود جا یتمسئول یبرا یداز جمله شورا با یهنرش یهمه قسمت ها
 یکارها خالصه ساز  ینشوند. از جمله ا یهدر نرش یسندگیسپرد تا آماده نو یدجد یروهایسبک تر را به ن یکارها
درون  یا یعفر  یاتدر نرش یسندگی، نویمآن پرداخت یحبه توض یسیکتاب که در بخش مقاله نو یکاز م  یقسمت

  توان نام برد. یرا م یهنرش یرشکت در مصاحبه ها ینچنو هم ، کار در بروشوریجبس یمجموعه ا
 اتینرش ی. در فضایسندمطالب خود را بنو یهتوان از مخاطبان دعوت کرد تا در نرش یجذب م یبرا ینهمچن 

ا یانیتوان از دانشجو یم م) هیعلم یژه(به و یاسیکمرت س اده کرد و دارند استف یجدر بس یتبه فعال یلکه کمرت 
ود یگرد یها یتبه مرور آنها را جذب فعال   .مجموعه 

  مطالب ييدأت 
 یفرهنگ یها یسدر رسو یاشوند.  ی) ارسال مینرتنتی(گروه ا یهنرش یشدند به شورا یدکه تول ینمطالب بعد از ا

مطالب در آن است که در  ییدتا یت. اهمیصفحه بند یروند برا یم ییدشوند. و پس از تا یم یبررس یاسیو س
. یردگ یشوند، اصالح در آنها صورت م یانب یهدر نرش یدنکات که نبا یوجود برخ یاصورت ضعف در م مقاالت و 

  ارائه شده نظارت شود. یبر محتوا یدو در مجموع با
ا نسخه شود ت یشورا فرستاده م یبرا یشیچاپ، نسخه آزما یروز قبل از ارسال برا یک یز،ن یبعد از صفحه بند 
از آنجا که  یت. در نهایردصورت گ یحتصح یرادات،توسط همه افراد مشاهده شده و در صورت وجود ا یچاپ

 یهنرش ینسخه چاپ یا یلفا ین،. پس از اشود یقبل از چاپ اخذ م یو  ییدمسئول است، تا یربا مد یهنرش یتمسئول
مرحله وجود ندارد) و پس از اخذ  ینبه ا یازیدانشگاه ها ن یشده (در بعض یاتمسئول نظارت بر نرش یلتحو

کادر  و یسندگانکننده باشد که نو هو خست یرآن چنان وقت گ یدروند نبا ین. اشود یم یعچاپ و توز یه، نرشمجوز
  بسرت منرصف کند. ینرا از کار در ا یهنرش

 بازخورد، نقد و بررسي 
ره با یهبهبود کار نرش یبرا از  ییدارد. مثال ها یمختلف یکرد که روش ها یریاز مخاطبان بازخورد گ یدهر ش

  .یمآورده ا یرروش ها را در ز ینا
 صحبت مستقيم 

 یم اتفاق یلیمسئول است که خ یرو مد یردببا رس  یانصحبت دانشجو یریمتداول بازخورد گ یاز راه ها یکی
ن طور که در قسم یزن یهنرش یعدر زمان توز .کنند یافتد و افراد نظرشان را درباره مطالب به آنها منتقل م ت ه

ل طو در  یناست؛ بنابرا یریبازخوردگ یبرا یمحل مناسب ها،گعدهها و فضا ساز در ادامه خواهد آمد، بحث یعتوز
 یاتام ادبکد یخته؛را بر انگ یشرتیب یهاواکنش یک،کدام یاخوانده شده  یشرتکدام مطالب ب یدفهم توانیبحث م

  .شودیواقع م یرشمورد پذ یشرتکمرت و کدام ب
 پيامك 
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ره از نرش یاست که در انتها ینروش ا یک ه مطالب به عالو  ینکه عناو یردقرار گ یبرگ نظرخواه یک یههر ش
به هر مطلب نظرشان را در  یبا عدد ده ینمقاله قرار داشته باشد. مخاطب یفیتک یینتع یعدد برا یرس  یک ی

 ینلنظرشان را به دست مسئو  یامکارسال پ یقاز طر یامطالب ابراز کرده و به دو صورت رساندن برگه  یفیتمورد ک
ره برا یکارائه  یقاست که از طر ینا یگر. راه درسانندیم یهنرش نظر  توانیم ها،یامکارسال نظرات و پ یش

 یم یشرتتوان متوجه شد که ذهن مخاطب کدام مطالب را ب یم یزکرد و ن یافتمخاطبان در مورد مطالب را در
 برنامه ها و یااز جشنواره ها  ییگزارش ها یااست،  یزبر انگ یتحساس یلیخ یاسیپسندد. مثالً مطالب تند س

 ادییمخاطبان ز باشدیم یرهو غ یسپرد یسو رئ یدانشگاه و معاون فرهنگ یسرئ که درباره غذا و یمطالب صنف
  .کنند یرا به خود جذب م

 الكترونيك 
 توانندیارد که مخاطبان مد یکپست الکرتون یک یهنرش یضاً و ابازخورد گرفت  توانیهم م یجبس یتسا یقاز طر

  .نظر خود را به آن ارسال کنند
  مسائل فني ٥

ن اندازه اهم یاتوجه به فرم و قالب ارائه محتوا در کار رسانه ر برخوردا یتخود محتوا از اهمدارد که  یتبه ه
 نکهیبر و رو، ولو ا یب یهو در مجموع ارائه نرش یفضع ییصفحه آرا ی،نبودن مطالب از نظر نگارش یحاست. صح

. اهدکیم یهنرش ینبه وجود آورده و از مخاطب مخاطبرا در  یشده باشند، حس دلزدگ یمحتوا را هم گردآور  ینبهرت
  است. یررضورت اجتناب ناپذ یک یهدر نرش ینکات فن یتلذا رعا

  انتخاب آرم يا لوگو 
اد نرش  یداخوب است که در ابت یلیخ ینباشد. بنابرا یهنرش یکردرو یحاو  یداست و نام و طرح آن با یهلوگو 

آن  یرا با لوگو  یهنداد تا مخاطبان، نرش ییرشانتخاب کرد و در طول سال تغ یهنرش یخوب برا یلوگو  یککار 
  بشناسند و ارتباط برقرار کنند.

 ويرايش مطالب 
ها و... را بخواند و از لحاظ ها، گزارشکه م مقاالت، مصاحبه یردقرار گ یربر عهده رسدب تواندیکار م ینا

  .مطالب قرار داد یرایشنفر را هم مسئول و یک توانی. مکند یرایشو یو ادب ینگارش
 کیراحت تر شود، خوب است در  یراستارکنند و کار و یترا رعا ینگارش یهاصول اول یانکه دانشجو ینا برای

موجود است (رجوع  یاهم موارد آماده ینهزم ینداده شود، در ا یسندگانبه نو ی) اصول و قواعد نگارشیلجزوه (فا
ند نرش یروهایاز ن یکی وسطرا ت یاجزوه ینچن یک توانی) و هم میبانپشت یهاشود به بسته ود  ینوتد یهتوا

  .از آن بهره بربند یدجد یها یو به خصوص ورود یهتا بق
است و با نصب آن بر  یگانساخته شده که را wordبرنامه  یبرا »یراستیارو«تحت عنوان  یافزونه فارس یک

کار را به صورت خودکار بعد  ینا ی،و ادب ینگارش یراستاریو ینهو در زم شودیبه برنامه ورد اضافه م یانه،را یرو 
ت اس یافتقابل در ینرتنتا یقاز طر ایینههز یچو بدون ه یبرنامه به راحت ین. ادهدیاز نوش م انجام م

  ).یبانپشت ی(رجوع شود به بسته ها
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  صفحه بندي 
است. به وضوح مشهود است  یکار دشوار و زمان بر  یهنرش ییصفحه آرا آید،یکه به نظر م یزیبر عکس آن چ

 یفهظو  ینکه ا یساعتها کار دارد. لذا کس یبه دانشجو دارد و خود جا یامپ یدر القا ییبسزا یرتاث یهکه ظاهر نرش
  .بگذارد یحارض باشد وقت کاف یزباشد و ن اشتهد یخوب یفرهنگ - یاسیخودش شم س یددر ابتدا با کندیرا قبول م
 یهنرش یبرا یرا انجام داد و چند قالب کل یسال طراح یتوان ابتدا یم یبهبود و کاهش زمان صفحه بند برای

 یرمشکل صفحه بند و رسدب ینصورت، مهمرت یناستفاده کرد. در ا ییرتغ یبا اندک یاسال از آن  یآماده کرد و در ط
ت خواهد بود، ز ت مطالب رعا رایرا ب یحدود یک یدبا یسندگاننو یراتعداد کل ونت کنند. درباره ف یتتعداد کل

و  ی. بزرگینبار نازن یکنباشد و  یرتابار م یکباشد؛  یکی یشههم یهمطالب هم بهرت است فونت نرش یزو سا
ن باق یشههم یرتا،م ۱۱٫۵باشد. مثالً اگر فونت مطالب را گذاشتند  ییک یهمطالب نرش یکوچک اند. و در  یه

  .در چشم باشد یدهم با یرتهادارد. ت یرتاث یلیمخاطب خ یدد
ل تغ یینها یبررس یاست که برا ینکته رضور  ینا یانب یزن یمورد زمان صفحه بند در  یلاحت ییراتو اع
  .باشد یدهرس یانتا عرص روز قبل از انتشار به پا یالزم است صفحه بند یاز،مورد ن

 اندازه ي نشريه 
 !یستزشت ن ییِ و مطالب بلند و صفحه آرا ۴با قطعِ آ  یصفحه ا یس یست،ب یمجله  یک یه،منظور از نرش

 یلیامه، تحلروزن یاهفته نامه است  یهنرش ینکهدارد؛ ا یهبا نوع نرش یمیارتباط مستق یهقطع و تعداد صفحات نرش
پ کرد، چا توانیصفحه  یکرا در  علمی یتخصص یهنرش یک. واضح است که ینهااز ا یبیترک یاو  یخرب  یااست 

  صفحه هم ارائه کرد. یکدر  توانیرصف را م یخرب  یهنرش یک یول
 ازنرم افزارهاي مورد ني 

استفاده شود. نرم  adobe indesignمثل  یقو  یبهرت است از نرم افزار ها یدر انتخاب نرم افزار صفحه بند
وجود دارد، ندارد و  publisherو  Microsoft Wordفاصله و ... که در  یمبا ن یمشکل Adobe InDesignافزار 

. کار راحت تر است یلینرم افزار خ ینتار با ایراسنرم افزارها است. کار صفحه بند و و ینبهرت از ا یلیکارکردش خ
کار  ینبرنامه ها اساساً مخصوص ا ینسخت است، ضمن آنکه ا یهبس نرش یبرا photoshopمثل  ییهابا برنامه

دندان  یهبسته شود، مطمئناً نرش یهنرش publisherو  Microsoft Wordمثل  یا. در ضمن اگر با برنامهیستندن
باشند که  یدبا یاست. چند نفر  یدمف یاربس یهجلد نرش یطراح یبرا photoshopنخواهد شد. البته برنامه  گیری

 یدشوند، با یم یلها فارغ التحص ینمسلط باشند. از آنجا که ا photoshopو  Adobe InDesignخوب به  یلیخ
 برگزار شود تا یدترهاجد یو رفع اشکال برا شآموز  یدوره ها یدلذا هر سال با یرند،بگ یادرا آورد تا  یدنسل جد

  رجوع شود) یبانپشت یبه بسته ها Adobe InDesignآموزش  یافتدر ی. (برانباشد ینهزم یندر ا یمشکل
  چاپ 

زمان «، »تعداد چاپ«، »مسئول چاپ« یبه مولفه ها یلمرحله به تفص ینا یتچاپ به خاطر اهم ینهدر زم
  .یمپرداخته ا» انتشارات چاپ«، و »چاپ ینههز«، »چاپ یفیتک«، »چاپ

 مسئول چاپ 
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 کیباشند. اگر کار چاپ از صفر تا صد به  یهچند نفر مسئول چاپ نرش یا یک یدچاپ با یندبسته به نوع فرآ
 یم یلآماده شده را تحو یاتنرش یتبه دست آنها رسانده شود و در نها یلفا یدشود، رصفاً باچاپ خانه سپرده 

ره مطرح است، در ا یها هم برا ینهبحث پرداخت هز یاناً . احیریمگ  و یستن یادیبه کار ز یازصورت ن ینهر ش
برده  یپبه مراکز ک یهنرش یلنحو است که فا یناگر روند کار به ا ینفر قابل انجام است. ول یکها توسط  یگیریپ
  کار در نظر گرفته شوند. ینا یاست چند نفر برا یازبه منگنه کردن برگه ها هست، ن یازو بعد از چاپ ن شودیم

 تعداد چاپ 
بار  ندمرصف چاپ شود. بعد از چ یزانکه کمرت از م ینانتخاب شود که نه ارساف شود و نه ا یطور  یدتعداد با

 که در خوابگاه پخش یا یهنرش یشود. به عنوان مثال برا یبرداشته م یهشود که چه تعداد نرش یچاپ مشخص م
  .در نظر گرفته شود یهنرش یکهر اتاق  یشود بهرت است که به ازا یم

 زمان چاپ 
چاپ شده  تا شنبه شب یدشود با یعصبح توز یکشنبه یهرس وقت چاپ شود. مثالً اگر قرار است نرش یدبا یهنرش

ن روز ت توانیرا م شوندی یعهم که صبح زود توز یاتیآماده باشد. نرش یعتوز یباشد تا به موقع برا  یعوزدر ه
ه به سوخت رفت یهدر نظر گرفته شود عمًال نرش فتههم در اواخر ه یهنرش یعبه چاپ رساند. اگر زمان چاپ و توز

  .یماز دست داده ا یعتوز یهفته را برا ییابتدا یاست؛ چرا که روزها
 كيفيت چاپ 

ته داش یادیز یلیچاپ خ ینهکه هز یباشد. البته نه در حد یدر حد مناسب یدبا یهکاغذ و چاپ نرش یفیتک
از  توان یم یگراند یباشد اما برا یچاپ شود خوب است جلد رنگ یداسات یبرا یهاشد. مثالً اگر قرار است نرشب

  .استفاده کرد یدو سف یاهچاپ س
 هزينه چاپ 

را از  ینهاز هز یتوان بخش یشود، اما م یپرداخت م یجچاپ توسط خود بس ینهاز دانشگاه ها هز یدر برخ
 یاتکمک به چاپ نرش ینهتوسط دانشگاه در زم یدبا یهمکار  ینا ییدانشجو یاتدانشگاه گرفت و طبق قانون نرش

 ییدانشجو یاتن نامه قانون نرشییمشاهده آ یدانشگاه تهران، برا یک(دانشکده مکان یردصورت پذ ییدانشجو
 یشم برااگر مبلغ ه یو مخاطب پسند باشد که حت یقو  یابه اندازه یه). اگر نرشیبانپشت یرجوع شود به بسته ها

 ی. براود یافتدر ینرا از خود مخاطب ینهاز هز یبخش توانیصورت م ینداشته باشد، در ا یدارخر یید،ا یینتع
 یمکه از نظر عل یبه فروش رساند و در صورت توانیدانشکده م یرا در فضا تخصصی یعلم یقو  یهنرش یکمثال 

 یرا به واحدها یهنرش یلفا توانیم یهو فروش نرش هاینهکاهش هز یباشد، مخاطب خود را خواهد داشت. برا یدمف
که  یا. البته نکتهرا چاپ کند یهخود نرش ینهبا هز یرا خواست با مراجعه به واحد کپ یهداد و هر کس نرش یکپ

ام  یداانقالب نب یحرفها یانب یکردن برا ینههز ینهاست که در زم یندر نظر داشت ا یدبا یفرهنگ یکارها یدر 
ل  یاو  یجهنت یجا و ب یب هایینهو به جا ارساف شمرده نشود. ضمن آنکه از هز یحصح ینهو هز یدترس اه
حساس بود (در واقع افراط و  ینهزم ینود و در ا یزپره یدبا شودیاملال م یتب فکه منجر به اتال  هایییکار 
  هر دو مرض است). ینهزم یندر ا یطتفر



  رسانه و ه

۲۲ 

 انتشارات 
 یانهچاپ خانه خاص داد و قرارداد سال یکپوسرت و ... را به  یه،اعم از نرش یجچاپ در بس یهمه کارها توانیم

انشگاه د یمراکز کپ یاتوان کار چاپ را در چاپخانه  یم ین. همچنکاهش داد یادیز یزانها را به م ینهبست و هز
  .ندبرخوردار  ییدانشجو یفصورت داد که از تخف

  توزيع ٦
 عیمختلف توز یشود تا آن را تا مکان ها یارسال م ییدانشجو یجمختلف بس یبه قسمت ها یهچاپ نرش بعد از

  .یمبخش به صورت مستقل به آن پرداخته ا ینا یژهو یتکنند. به علت اهم
  اهميت توزيع 

و پر  ینوز یهموثر است. اگر نرش یاردانشگاه بس یدر فضا یهنرش یگذار  یرتاث یبدر باال بردن رض یهنرش یعتوز
گر ا ی. ولرودیخوب پخش نگردد، تنها زحمت دست اندر کاران آن است که به هدر م یشود ول یهمحتوا ته

 یاالتر ب یگاهاز جا یاندانشجو یناست و در ب یرگذارترتاث یارپخش شود بس یباشد و خوب و قو  یفضع یهنرش
  .برخوردار خواهد بود

 نحوه و مكان هاي توزيع 
شد و مند بادغدغه یدبا گیردیرا برعهده م یپست ینکه چن یاست. کس یریسخت و وقت گ کار یهنرش یعتوز

ل و  ینمتوجه ا املال و چند ده نفر ساعت کار است که به  یتچند ده هزار تومان از پول ب ینکته باشد که با اه
به طور معمول مسجد دانشگاه  یرد ولدانشگاه دا فضایبه  یبستگ یهپخش نرش ی. محل مناسب برارودیهدر م

اال ب یعمکان ها آمار توز ین. معموالً در ایرندمورد توجه خاص قرار گ یداست که با ییو خوابگاه و سلف از محلها
اه و مسجد دانشگ یرو  یدرکز با یشرتین. بینندب یشود، چرا که همه م یخوب برداشته م یلیخ یهبوده و نرش

به آن رس زد چون امکان دارد  یددر سلف و مسجد با یهآنکه پس از قرار دادن نرش یگر. نکته دخوابگاه ها باشد
ت در جه یمغرضانه کار  یممکن است عده ا یحت یاباشد.  یختهر یندر اثر باد بر زم یاام شده باشد و  یهنرش

  .ود یرسکش یاتنرش یعبه محل توز یداز پخش انجام دهند. لذا با یریجلوگ
است که به آنها تذکر داده شود تا در  ینتوجه داشت ا یدکه با یاتوسط خواهران نکته یهنرش یعمورد توز در
ره بعد یباق یاتاز نرش یکه تعداد یصورت شوند  عیدهند تا توز یلآنها را به برادران تحو یماند تا قبل از چاپ ش

  .ارساف نشود اییهو نرش
 انواع توزيع 
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ه ب یهفضاساز. در روش اول هدف رساندِن نرش یعِ و توز محوریعتوز یعِ توز یم؛دار یعدو نوع توز یبه طور کل
بحث و گفتگوست که اصالت  یهاگعده یجادو ا یفضاساز  ی،بهرت؛ اما در دوم یشرت،دسِت مخاطب است، هرچه ب

 یال گاهکرد، مث یدو مدِل باال طراح یبرا یاریبس یهاروش توانیدانشگاه، م ی. بسته به فضایهنرش یعِ دارد، نه توز
ِ نرش هایلیخ یند،بنش یاتنرش یزپشت م یکس ینکهاوقات، ا  ینر ابهرت است د کند،یمنرصف م یهرا از برداش

 یم را برطرف یاعده یزدگو خجالت یستفضاساز یستدا ی یاتنرش یجلو  یکه کس ینهم یند،ننش یمراکز کس
 یعت، توزمدنظر اس ینباشد بهرت است و اگر فضاساز  یکننده ا یعبا تعداد باال است، توز یعِ کند. پس اگر هدف توز

ان را به مثبت، مخاطب یِ بحث و خالصه فضاساز  بردنِ یشراه انداخ و پ یه،نرش یرتهایزدِن ت یادبا فر یداکننده ب
دِن با فونت درشت و نصب کر  یهمهِم نرش یرتهایشود. نوش ت یبحث با آنها فراهم م ینهکشانده و زم یزپشت م

 یِ بهرت (به هر دو معن یعِ در توز تواندیم هاینو امثال ا یهنرش یبا لوگو  یهپا یکنصب  یع،توز یهاها در محلآن
  فوق) کمک کند.

 اساتيد 
 یژهآنها به صورت و یبرا یدرند غافل شد و بادا یاندانشجو یتدر ساخت ذهن ییکه نقش بسزا یداز اسات یدنبا

 یبرا یآنها ارسال کرد و حت یرا به اتاق ها یهنرش یدهستند. پس با یداسات یهنرش یاز مخاطبان اصل یکیکار کرد. 
توان  یم یداسات یتبه خاطر اهم ی. حتیمده یلتحو آنهارا به  یهنرش یداسات یشأن آنها با حضور در اتاق ها یمتکر
سال ارسال شد، از ار  یداسات یبرا یهنرش یاگر نسخه سخت افزار  ی. حتآنها ارسال کرد یبرا یرا با جلد رنگ یاتنرش

ان ارسال تو  یم یهنرش یمیلا یقاز طر یداسات یرا برا یلنسخه از فا یکغافل شد؛  یدبه آنها نبا یهنرش یافزار  منر 
  .کرد

 دانشگاه هاي ديگر 
 یگرد یها توان آن را به دانشگاه یداشت، م یا یغن یبود و محتوا ییاگر در سطح باال یهنرش یکالس کار 

 یامق یهنرش یادست است.  یناز ا یقو  یهنرش یکدانشگاه امام صادق(ع)  یاتح یهمثال نرش یارسال کرد. برا
را  اییهنرش ینچن یک یپارامرتها نید،بز  یهنرش ینا یتبه سا یتوان نام برد. اگر رس  یدانشگاه تهران را هم م

  .کرد یدمشاهده خواه
 انتشار در سايت ها و گروه هاي اينترنتي 

ام کار و بسته شدن نرش و  کی) کرده و از صفحه ینرتنتدر ا یلان آن را آپلود (قرار دادن فاتو  یم یه،بعد از ا
قرار داد. در مرحله  یهوبالگ نرش یرو  یسندگاننو یمطالب و اسام یندو آن هم عکس گرفت و به همراه عناو

ع یشبکه ها یتوان آن را رو  یبعد م  یرهو غ یو ارزش یشهمثل محراب اند یعموم هگرو  ینقرار داد. چند یاجت
سال کرد آنها ار  یرا برا یهتوان نرش ی) که میابیدجستجو گر ب یگروه ها را با استفاده از موتورها ینهستند (آدرس ا

 رهشتوان هر  یدارند که م ینرتنتیا یتسا یکخود  یدانشگاه ها معموالً برا یجبس ین،. همچنو بازخورد گرفت
ع یشبکه ها یت. از ظرفرا در آنجا آپلود کرد یهاز نرش ره از نرش یغتبل یهم برا google plusمثل  یاجت  یههر ش

ود یم  .توان استفاده 


