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جنگ از سوی فرمانده ،قطع یقین نیازمند تسلط این افسران به
ابزارهای ویژه چنین جنگی است.
حال باید دانست که خبرها – اعم از تصویر و یا متن -تیرهای جنگ
نرم می باشند و حال که نگاهمان به خبر اینگونه تغییر پیدا می کند
باید از انتشار هر خبر هدفی را دنبال کرد و همیشه باید از خودتان
بپرسید« :خب ،کی چی؟»« ،چه چیزی اینجا تازه رخ داده که می
خواهم آن را گزارش کنم؟»« ،این خبر اص ً
ال درباره چی هست؟»،
خود را به جای خواننده بگذارید« :چرا دارم این خبر را می خوانم؟»،
«چرا باید این خبر برای خواننده جذاب باشد؟» سئواالتی که اگر
مطرح نشود قطع ًا تیرهای جنگ نرم را بدون هدف گیری صحیح
استفاده کرده ایم که حتی ممکن است گاه ًا با بازدید بسیار خوبی هم
مواجه گردد؛ اما آیا در جنگ نرم باعث موفقیتی شده است؟!
البته باز از آنجایی که از یک سو انجام کار خبری و فنون خبر
نویسی امروزه روز دیگر فقط در چهارچوب نگارش یک خبر متنی
خالصه نمی شود و گاه ًا یک تصویر به جای صدها کلمه در انتشار
یک خبر کاربرد دارد و از سویی دیگر قطع ًا به دلیل نوع فعالیت
های دانشجویی و محدودیت نیروهای فعال در این عرصه باید به
این نکته توجه داشت که دانشجوی خبرنگار می بایست به نوعی
خودکفایی در فنون خبرنگاری دست یابد و توانایی هم زمان استفاده
از مهارت های مختلف خبری را دارا باشد که از آن می توان به
عنوان خبرنگار چند مهارته ()journalist maultiple skills
یاد کرد .باید متذکر شد که تبدیل شدن دانشجو به یک خبرنگار
خودکفا به معنای استاد شدن در همه مهارت ها نیست بلکه انجام
کارها بصورت قابل قبول و در حدی که توان بیرون کشیدن گلیم
خود را در رخدادهای خبری داشته باشد مورد نظر و تأکید می باشد
و آموزش خبرنگاری در کمتر از یک ساعت که توسط خبرنامه
دانشجویان ایران ارائه گردیده دقیق ًا در پاسخ به این نیاز بوده که
امید آن می رود در جهت آموزش و ارتقای کیفی افسران جوان
جنگ نرم به کار آید.

علی خضریان
در روزگاري كه يك موبايل هم تلفن همراه است ،هم دوربين
عكاسي ،هم يك ضبط صوت هم دفترچه يادداشت هم مرورگر وب
و ...يك خودكار هم قلم نوشتن است هم چراغ مطالعه دارد هم صدا
ضبط مي كند ...یك پرينتر هم زيراكس مي گيرد هم اسكن مي
كند هم چاپگر است...
در روزگاري كه رقابت صنعت ها بر سر كاربرد بيشتر گرفتن از
توليدات است .تو آدميزاد هم موظفي كه خودت را به فنون و
كابردهاي مختلف مجهز كني .خاصه اينكه دانشجو هم باشي و کلی
ادعا هم داشته باشی و در دانشگاه خود را جزء قشر پیشرو بدانی.
در این میان یکی از فنونی که به نظر می رسد می بایست امروز
بیش از گذشته دانشجویان به آن توجه کنند ،رسانه و مهارت های
بکارگیری آن است؛ چرا که با آغاز جنگ نرم دشمنان انقالب
اسالمی و افتخار دانشجویان مسلمان به سردوشی افسری در این
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يكي از عرصههاي مهم حضور
و مشاركت دانشجويان ،حوزه
مطبوعات دانشجويي است كه
اهميت آن به عنوان تريبون زنده
جامعه دانشگاهي بر هيچ كس
پوشيده نيست.

نگاهی بر نشریات دانشجویی
امروزه با گسترش و پيچيدگي ارتباطات ،رسانه ها نقشي مهم و
انكارناپذير در جهت تأثيرگذاري سياست ها و راهبردهاي هر
مجموعه به عهده دارند.
يكي از عرصههاي مهم حضور و مشاركت دانشجويان ،حوزه
مطبوعات دانشجويي است كه اهميت آن به عنوان تريبون زنده
جامعه دانشگاهي بر هيچ كس پوشيده نيست.
امروزه نشريات دانشجويي به عنوان گزينه و ابزار قدرتمند و يك
گروه مرجع در جامعه دانشگاهي  -با همه فراز و فرودهايش -از
يك سو نيازمند بازانديشي و تأكيد بر نقش اجتماعي خويش است و
از سوي ديگر نيازمند تشكيالتي فراگير كه آستانه تحملش باال و در
مقابل ،آستانه دگرسازي و ناخودي سازياش پايين باشد و سعي كند
افراد گوناگون با هويتهاي گوناگون را در ذيل خود ساماندهي كند.
استفاده هوشمندانه از خالقيت هاي ويژه در جذب مخاطب و نيز به
كارگيري قالب هاي متنوع ،حرفه اي ،به روز و  ...از موارد مهمي
هستند كه رعايت آن در هر رسانه به خصوص رسانه  -هاي مكتوب
در تأثيرگذاري آنها بسيار مهم است.
اينكه نشريات دانشجويي تا چه حد از قالب هاي حرفه اي ،اصول
روزنامه نگاري و محتواي متناسب و مخاطب پسند براي ارسال پيام
هاي خود استفاده مي كنند ،بسيار مهم است و رعايت يا عدم رعايت
اين قالب ها و شاخص هاي حرفه اي اثري مهم در روند انتقال پيام
به مخاطب دارند .چه بسا يك محتوا و پيام خوب كه به خاطر انتقال
نامناسب و غيرحرفه اي اثري معكوس گذاشته باشد و برعكس يك
محتواي نامناسب كه به جهت استفاده از اصول و قالب هاي حرفه -
اي بسيار تأثيرگذار باشد.

مقاالت علمی تخصصی و تحقیقی باید مدارک و اطالعات
مستند را به خواننده منتقل سازد.

برای مثال اکستازی یک داروی روانگردان است و فرمول
شیمیایی آن  MDMAاست .با استفاده دائم از  MDMAموجب
تخریب بخش هایی از مغز می شود.

مقاالت احساسی؛ نویسنده احساس خود را در قبال موضوع
خاص با ابراز عقاید به خواننده منتقل می سازد.
مقاله های مطبوعاتی می توانند حالت علمی و تخصصی داشته
باشند و مقاله ساده خبری ،تخیلی داستانی و وصفی -تحقیقی،
آماری ،علمی و آموزشی انواع آن هستند.
مقاله های ساده خبری بیشتر بر بعد خبری مقاله تأکید دارد این
مقاالت بیشترین کاربرد را دارند ولی به دلیل طوالنی بودن در
نشریات دانشجویی کاربرد کم تری دارد.
* سرمقاله مواضع نشریه را مشخص می سازد و انتخاب موضوع آن
به عهده سردبیر یا مدیر مسئول است ،اما موضوع باید متناسب با
مسائل روز باشد .از جمالتی مانند «آغاز کالم» «،سخن روز»« ،اول
دفتر»« ،یادداشت سر دبیر» و غیره به جای سرمقاله استفاده کرد.
* یادداشت نوعی مقاله است که تفسیر و نقد نیز به حساب می آید
اما ممکن است با طنز همراه باشد .تفسیر و نقد فیلم ،شعر ،داستان،
کتاب نمونه ای از این دسته هستند.
* تفسیر و اظهار نظر ،نویسنده در آن عقاید شخصی خود را
می نویسد و استدالل های خود را با چرا و چگونه و چه خواهد شد
و چه خواهد کرد می آورد ولی برای متقاعد کردن خواننده باید دلیل
و مدرک بیاورد.

مقاله نویسی
مقاله؛ هنر نوشتن عقاید و افکار نویسنده است .در نشریات دانشجویی
مقاله محلی آزاد برای ابراز احساس عقیده است.

برای مثال این مورد که چرا کتابخانه دانشگاه ها به روی
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زیادی از انتشار آن گذشته باشد.

پژوهشگران آزاد بسته است؟ اگر شخصی عالقه مند به تحقیقات
است آیا باید خودش همه هزینه های حاصل را بپردازد؟ درحالی
که کتابخانه های معتبر کتاب های مرجع را امانت نمی دهند .برای
این کار چه راه حل هایی است؟ شاید برای این کار بتوان از
ضوابط خارج شد ولی تا کی ادامه می تواند داشته باشد؟ شرط
اول حیات فکری و حفظ و تقویت آن است اما این چه زمانی تحقق
خواهد پذیرفت؟

مقاله های تخیلی ،داستانی و وصفی
دراین نوع مقاله دانشجو می تواند با فضاسازی مناسب و تخیل
مشکالت را بیان کند و حس همدردی خواننده را برانگیزد.

مانند کتاب موش و گربه عبید زاکانی که به شکل داستان از زبان
حیوانات است.

* تحلیل و تشریح ،نویسنده در آن ضمن آوردن سوابق و ربط
دادن با رویدادهای مشابه به کابد شکافی می پردازد .امضای پروتکل
الحاقی آژانس بین المللی هسته ای ،اعتیاد ،معضالت اجتماعی و
فرهنگی از این دسته هستند.

مقاله های تحقیقی ،آماری ،علمی و آموزشی
این نوع مقاله به شرح مقاله های علمی تخصصی می پردازد و به
گونه ای است که برای فهم افرادی با اطالعات متوسط نیز قابل
فهم باشد.

نقد مطبوعاتی
ارزیابی و قضاوت درباره یک رویداد خبری است که نکات منفی و
مثبت آن بررسی می شود.

ساختار مقاالت علمی و تحقیقاتی
بخش های خالصه مقاله ،مقدمه ،هدف تحقیق ،روش مطالعه و
تحقیق ،نتیجه گیری را دارا است.
مراحل تنظیم مقاله در نشریات دانشجویی
 .1انتخاب سوژه
 .2پرورش سوژه و تحقیق درباره آن از منابع مختلف
 .3جمع آوری اطالعات و دسته بندی آن ها
 .4عنوان بندی و تفکیک قسمت ها
 .5تنظیم متن و پاراگراف های آن
 .6اولویت گذاری ببین پاراگراف ها
 .7نتیجه گیری
 .8پاکنویس مقاله
 .9ویراستاری
 .10درج پاورقی ها
 .11منابع

نقد فیلم و نمایش
* نقد برونگر فیلم ونمایش؛ که فیلم به عنوان یک موضوع جامعه
شناسی مورد نقد قرار می گیرد.
مانند :نقد فیلم نقد تا ثریا ،آژانس شیشه ای و ...

* نقد درونگر فیلم و نمایش؛ به ارزیابی و قضاوت جنبه های
هنری و فنی و تکنیک های ساخت ،فضای فیلم ،سبک فیلم و...
می پردازد .فیم های هالیودی از لحاظ بدلکاری و تکنیک از توان
باالیی برخوردار هستند.
نقد کتاب و مقاالت
در این نقد نیز ضمن نشان دادان نکات مثبت و منفی و نباید مدت
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مقاله؛ هنر نوشتن عقاید و افکار
نویسنده است .در نشریات
دانشجویی مقاله محلی آزاد برای
ابراز احساس عقیده است.

خبر بيان بی طرفانه ،دقيق و در
عين حال صحيح و عينی از يك
رويداد است.

تعريف خبر
خبر بيان بی طرفانه ،دقيق و در عين حال صحيح و عينی از يك
رويداد است.

* استثنا وشگفتی ها
اين نوع خبرها از نظر كم سابقه بودن ،غيرعادی بودن و عجيب و
استثنايی بودن دارای ارزش خبری هستند.

مثال :قد بلندترين فرد جهان،توليد سلول بنيادين جنين توسط
جهاد دانشگاهی

خبری
ارزش های ِ
ارزش های خبری در دل يك رويداد قرار دارند كه خبرنگار با شم و
درك خود آن ها را كشف می كند .ارزش های خبری اساس خبر را
تشكيل می دهد و در جذابيت هر چه بيشتر خبر نقش ايفا می كند.

* بزرگی ،فراواني وتعداد
اين ارزش خبری شامل اعداد و ارقام می شود و هرچه حجم وآمار
بيشتر باشد ارزش خبری بيشتر است.

* شهرت
اشخاص و اشيا و نهادهايی كه از شهرت و اعتبار بيشتری برخوردار
هستند ،ارزش خبری باالتری دارند.

مثال :شمار تلفات سیل بهبهان به 11نفر رسید.

* مجاورت
براي مخاطبان اطالع از خبرهای مربوط به محله ،شهر ،كشور و
كشورهاي همجوار در اولويت قرار دارد .مجاورت ممكن است به
صورت جغرافيايی ،معنوی ،فرهنگی ،هنری و ...باشد.

مثال :کامران دانشجو ،وزیر علوم تحقیقات و فناوی ،فردا به
دانشگاه قم سفر می كند.

ارزش های خبری:

* شهرت
* دربرگیری
* برخورد ،اختالف و درگیری
* استثنا و شگفتی ها
* بزرگی ،فراوانی و تعداد
* مجاورت
* زمان و تازگی

* دربرگيری
يك رويداد هرچه بر افراد و گروه های بيشتر در جامعه اثر بگذارد
دارای ارزش خبری بيشتری است و اصال مهم نيست اين تاثير مثبت
است يا منفی ،مستقيم است يا غير مستقيم.

مثال :زمين لرزه ای معمولی در يكی از نواحی ايران برای رسانه
ها مهم تر از زمين لرزه ای شديدتر ولی در ساير نقاط جهان است.

* زمان وتازگی
هرچه زمان وقوع رويداد تا انعكاس خبر كمتر باشد ارزش خبری
بيشتر است .در دنيای امروزه رسانه هايی موفق ترند كه حاوی اخبار
تازه تر و به موقع باشند.

سری اول يارانه های دانشجویی به حساب دانشجویان
مثالِ :
واريز شد.

* برخورد ،اختالف و درگيری
اين رويدادها شامل برخوردهايی هستند كه به شكل های مختلف
جلوه گر مي شود و بين افراد ،گروه ها ،ملت ها وكشورهای مختلف
صورت می گيرد .اخبار مربوط به برخوردهای انسانی ،فجايع طبيعی،
سرقت ها و  ...از اين جمله می باشند.

مثال :ساعتی پیش یک دانشجوی پسر دانشگاه قم فوت کرد.

عناصر يا اركان خبر
همانگونه كه ارزش های خبري به اخبار شكل می دهند عناصر
خبری اخبار را به نمايش می گذارند.

مثال :دو نفر به علت سقوط بهمن در بلده نور مفقود شدند.
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سبك های خبر نويسی
* سبك هرم وارونه
* سبك تاريخی
* سبك تاريخی همراه با ليد
* سبك پايان شگفت انگيز
* سبك باز گشت به عقب
* سبك تشريحی

هر خبر هر چند كوتاه بايد عناصر زير رادر خود داشته باشد.
* چه كسی(كه)؟ اشخاص و اشيايی كه در رويداد شركت يا
مداخله
دارند يا به نحوی با آن ارتباط دارند.

مثال :رييس جمهور در جمع دانشجويان دانشگاه اصفهان به
سخنرانی پرداخت.

* كجا؟ مكان وقوع رويداد

* سبك هرم وارونه
در بين سبك های خبر نويسی سبك هرم وارونه رايج ترين سبك
است و كليد نگارش آن بدين ترتيب است كه چكيده جالب ترين
و مهم ترين قسمت رويداد در ابتدا آورده می شود و به ترتيب به
طرف پايين از اهميت خبر كاسته می شود .از سبك هرم وارونه در
سمينارها ،سخنرانی ها ،مصاحبه های خبری استفاده می شود.

مثال :سمينار بررسی تحوالت هسته ای ايران در دانشكده حقوق
دانشگاه تهران برگزار شد.

* چه چيزی(چه)؟ انچه كه رويداد را تشكيل می دهد و موضوع،
نوع واقعه و ماهيت آن را مشخص می كند.

مثال :سمينار بررسی تحوالت هسته ای ايران در دانشكده حقوق
دانشگاه تهران برگزار شد.

* چرا؟ علت وقوع رويداد

* سبك تاريخی
در سبك تاريخی رويداد به همان صورتی كه اتفاق می افتد تنظيم
می شود و شيوه نگارش آن به ترتيب زمان وقوع ماجرا است .سبك
تاريخی ليد ندارد و بر عكس هرم وارونه است و تنظيم خبر به
طور طبيعی در قسمت شروع از اهميت كمتری برخوردار است .به
دليل كسل كننده بودن ،اين سبك منحصر به گزارش های علمی،
فرهنگی ،سياسی و تحقيقی مي باشد.

مثال :هواپيمای سی 130-بسبب آتش گرفتن يكي از موتورها
سقوط كرد.

* چه وقت؟ زمان رويداد

مثال :مراسم ازدواج دانشجويی امسال از يك تا هفت بهمن
برگزار می شود.

* چطور(چگونه)؟ نحوه وقوع رويداد

مثال :دانشجويان در حالی كه شعار می دادند خواستار استعفای
رييس دانشكده شدند.

* سبك تاريخی همراه باليد
اين سبك تركيبی از سبك هرم وارونه و تاريخی است .در اين سبك
ابتدا چكيده مهمترين مطلب در ليد آورده می شود و سپس ماجرا به
صورتی كه اتفاق افتاده شرح داده می شود .از اين سبک در اخبار
حوادث و رويدادهای شهری استفاده می شود.

بين ارزش هاي خبری و عناصر خبر ارتباط مستقيم وجود دارد.
كه؟.............................شهرت
چه؟...........................دربرگيری،استثنا و شگفتی ها
كجا؟.........................مجاورت
كي؟........................تازگی
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ارکـــان خبــــر:
* چه کسی؟
* کجا؟
* چه چیزی؟
* چرا؟
* چه وقت؟
* چطور؟

سبـــك هـــای خبـر نويسـی:

* سبك هرم وارونه
* سبك تاريخی
* سبك تاريخی همراه با ليد
* سبك پايان شگفت انگيز
* سبك باز گشت به عقب
* سبك تشريحی

ليد خبر
ليد جذاب ترين بخش خبر است كه شامل يك يا دو جمله است و
وظيفه هدايت كردن و كشاندن مخاطب به خواندن متن خبر را بر
عهده دارد .در ليد به عناصر خبری پاسخ داده مي شود.

* سبك پايان شگفت انگيز
در اين سبك اصل يا قفل ماجرا در پايان خبر باز می شود و خواننده
را شگفت زده می كند .اين سبك برای خبرهای كم نظير و شگفت
انگيز استفاده می شود.

ليد جذاب ترين بخش خبر است
كه شامل يك يا دو جمله است و
وظيفه هدايت كردن و كشاندن
مخاطب به خواندن متن خبر را
بر عهده دارد .در ليد به عناصر
خبری پاسخ داده مي شود.

مثال :پلیس تصمیم گرفت راننده جوانی را که باعث یک تصادف
عجیب شده بود ،مجازات نکند.
«جورج» پسر «آرتور اسمیت» شهردار بیرمنگام ،پشت فرمان
اتومبیل پدرش که بر باالی تپه ای پارک شده بود ،نشسته
بود .او بی آنکه قصد قبلی داشته باشد دنده اتومبیل خاموش
را خالص کرد و قبل از آنکه فرصت هیچ واکنشی پدید آید،
اتومبیل از تپه سرازیر شد و با ماشین دیگری که در پایین تپه
پارک شده بود به شدت برخورد کرد.
خوشبختانه در این حادثه عجیب ،هیچ کس آسیب جدی ندید و
فقط آقای «اسمیت» که در صندلی عقب اتومبیل مشغول خوردن
ساندویچ بود ،جراحت مختصری دید .پلیس فقط به یک دلیل با
این راننده جوان برخورد نکرد :او  18ماهه بود.

انواع ليد
* ليد كه :نام فرد يا نهاد عامل در آن مي آيد.

مثال:گروه خبری -دادستان كل كشور خواستار رسيدگی قاطع با
پرونده دانشگاه هاوايی شد.

* ليد چه :موضوع رويداد در آ ن مطرح می شود.

مثال :تهران-ايسنا :گروهی از دانشجويان دانشگاه تربيت معلم
در اعتراض به وضعيت رفاهی دانشگاه مقابل در ورودی تجمع
كردند.

* ليد كجا :مكان رويداد در آن مطرح می شود.

مثال:گروه خبری -دانشگاه تهران سال آينده ميزبان همايش
دانشجويان جهان اسالم می باشد.

* سبك بازگشت به عقب
اين سبك در نقطه مقابل سبك تاريخی است .در اين سبك متن
خبر با آخرين قسمت واقعه آغاز و سپس سوابق امر براي روشن
شدن موضوع بيان می شود.اين سبك برای خبرهای كوتاه به كار
می رود و پاراگراف اول می تواند نقش ليد داشته باشد.

* ليدچه وقت :حاوی زمان رويداد است.

مثال :گروه خبری_ به سبب داشتن حجاب اسالمي دانشگاه
فرانسه از ادامه تحصيل زنان جلوگيری كرد.

* ليد چرا :رويداد را تفسير مي كند.

* سبك تشريحی
در اين سبك رويداد قسمت به قسمت گزارش می شود و برای هر
قسمت توضيح الزم داده می شود .از اين سبك برای خبرهايی كه
در آن اختالف نظر است يا خبرهای بلند استفاده می شود.

مثال :گروه خبری_ فردا همايش هم انديشی «عرفان و
دانشجو»در دانشگاه شيراز برگزارمی شود.

* ليد چگونه :توصيف نحوه اتفاق خبر

مثال :تهران-ايسنا :در حاليكه سالن مملو از دانشجويانی بود

6

كه با شور شعارهايی در حمايت از رييس جمهور می دادند و با
سخنرانی او سال تحصيلی جديد آغاز شد.

مثال :آيتاهلل الريجاني :نبايد با سياسیكاری در برابر دولت
مانعآفرينی كرد.

* ليد استنباطی :اين نوع ليد از استنباط خبرنگار از رويداد تنظيم
می شود.

* ليد دارای سابقه :خبرمربوط به اين ليد دارای سابقه است.

مثال :سه سال پیش بود که سه گوزن سفید در پارک جنگلی
گلستان رها شدند و حاال مسیوالن این پارک خبر از خطر سرما
علیه  70گوزن سفید می دهند.

مثال :تهران-خبرگزاری فارس :رشته ساخت وتوليد با توجه به
اهميتی كه دارد زبان مشترك بين دانشگاه و صنعت است.

* ليد تاريخی :اين نوع ليد با زمان شروع می شود.

* ليد تك موضوعي :به سه صورت ارایه می شود :مستقیم،
عمقی و تشریحی.

مثال :گروه خبری-دوسال پيش بر اثر يك درگيری،محمد-م
دانشجوی رشته مهندسی مكانيك ربوده و . ...

 .1مستقیم :مثال  :ملکه انگلیس از کابینه لندن انتقاد کرد .
 .2عمقی :مثال :کنگره آمریکا امروز الیحه مقابله با خشونت را که
به موجب آن گارد ملی آمریکا در خیابانهای این کشور مستقر
و دستگیری مجرمان تسریع میشود -با حداقل آرای الزم-
تصویب کرد .طبقه این الیحه . ...
 .3تشریحی :مثال  :مارکوس ،فرمانده چریکهای زاپاتیستای
مکزیک در حالی که چهره خود را با نقاب پوشانده بود و فقط
چشمان سیاه رنگش پیدا بود ،با مشت های گره کرده و صدایی
که از شدت خشم میلرزید ،اعالم کرد که ما با پیمان «نفتا»
مخالفت خواهیم کرد .او در حالی که مشت گرهکردهاش را باال
نگاه داشته بود ،اظهار داشت :نبرد ما ادامه خواهد یافت .

* ليد تمثيلی :اين نوع ليد با ضرب المثل شروع می شود.

مثال :گروه خبری«-حسنی به مكتب نمی رفت،وقتی می رفت
جمعه می رفت» .يكی از استادان برای جبران عقب ماندگی درس
دانشجويان كه ناشی از عدم حضور استاد بود از دانشجويان
خواست جمعه ها در كالس حاضر شوند.

* ليد متعارض :نوعی تناقض و اختالف نظر را در موردرويداد
برجسته كرده وبه نوعی نقد می كند.
مثال :رییس دانشگاه از یک سو دم از پاسخگو بودن می زند و از
سوی دیگر هیچ وقت مالقاتی با دانشجویان نمی گذارد.

* ليد پرسشی :در اين ليد خبرنگار پرسشگر نيست و فقط سوال
مطرح شده توسط رويداد را مطرح می كند.

* ليد غير عادی:

* ليد نقل قول :با آوردن عبارتی از شخص خبرساز آغاز می شود.

تيتر يا «سر عنوان»
در تنظيم تيتر تالش می شود تا خبر به خالصه ترين شكل ممكن

مثال :درجریان بازی روز گذشته تیم ملی دو دختر با تغییر ظاهر
خود به شکل پسر قصد ورود به ورزشگاه ازادی را داشتند.

مثال :گروه خبری -سوال دانشجويان پزشكی اين است كه آيا
تغيير در آموزش پزشكی عمومی دانشگاه های علوم پزشكی
كشور ضروری است.
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در تنظيم تيتر تالش می شود تا
خبر به خالصه ترين شكل ممكن
اعالم گردد .اما اصال قرار نيست
كه بيان فشرده وضوح آن را از
ميان ببرد.

اجــزای تيتـــر:

* رو تيتر
* تيتر اصلی
* زير تيتر
* سو تيتر
* ميان تيتر

منبع خبر ريشه خبر را تشكيل
می دهد و در واقع به فاعل
حقيقی يا حقوقی گفته می شود
كه اصل خبر از او نشئت می گيرد.

شود.
تيتر اصلی :ساالنه 100هزار دانش آموخته به جمع بيكاران می
پيوندند.

اعالم گردد .اما اصال قرار نيست كه بيان فشرده وضوح آن را از
ميان ببرد .به غير از بيان خبر به شكلی كوتاه براي تيتر نقش های
ديگری قائل شده اند:
* ترغيب به خواندن خبر
* تعيين وزن و اهميت خبر با توجه به درشتی و ريزی قلم تيتر،
باال يا پايين قرار دادن آن در صفحه كه به تعيين اولويت خبر كمك
می كند.
* تفكيك مطالب از يكديگر

زير تيتر :بعد از تيتر اصلی با حروفی كوچكتر نوشته می شود و
توضيحات بيشتری درباره خبر می دهد.
مثال:

روتيتر :آتش سوزی در دانشكده علوم دانشگاه تهران
تيتر اصلی :رقص شعله ها در كتابخانه دانشگاه
زير تيتر :آتش سوزی غير عمدی بود و اتصال سيم برق
عامل وقوع آتش سوزی اعالم شد.
سوتيتر :در مواقعی كه خبر طوالنی است بخشی از خبر را به
صورت يك يا دو جمله از متن استخراج می كنند و با حروفی
متفاوت از متن می نويسند.اين جمله ها در زير تيتر اصلی و
يا در نقاط مختلف متن قرار می گيرند و به زيبايی صفحه كمك
می كنند.
ميان تيتر :در وسط خبرهای طوالنی برای تفكيك مطالب عباراتی با
حروف بزرگتر از اندازه حروف متن قرار می گيرد.

ويژگی های يك تيتر
* روشن و دقيق وبدون ابهام؛
* كوتاه،حداكثر  5تا  7كلمه؛
* عدم شروع با حروف اضافه؛
* اجتناب از تكرار و شكستن واژه ه؛ا
* استفاده از «»،تنها برای مخفف ها؛
* نقل قول بهتر است غير مستقيم باشد.؛
* استفاده از فعل در انتهای جمله؛
اجزای تيتر
* رو تيتر؛
* تيتر اصلی؛
* زير تيتر؛
* سو تيتر؛
* ميان تيتر؛
رو تيتر :تيتری كه در باالی تيتر اصلی با حروف كوچكتر نوشته می
شود و بيشتر مقدمه و تكميل كننده تيتر اصلی است.

منبع خبر
منبع خبر ريشه خبر را تشكيل می دهد و در واقع به فاعل حقيقی
يا حقوقی گفته می شود كه اصل خبر از او نشئت می گيرد .منبع
خبر بايد در قسمت ليد همراه با مكان و نام منبع مخابره كننده خبر
وزمان آن آورده شود.
مثال :

تهران-خبرگزاری جمهوری اسالمی :روز گذشته رهبر معظم
انقالب ضمن تقدير وتشكر از حضور ميليونی مردم در انتخابات
بر آلوده نشدن فضای زندگی مردم از غوغاهای تحميلی تاكيد
كردند.

مثال :رو تيتر :معاون پژوهشی دانشگاه شيراز

تيتر اصلی :مهمترين مطلب خبری كه به طور خالصه بيان می
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مصاحبه
در روزنامه نگاری مصاحبه به مالقاتی گفته می شود که در آن نظر
یک شخص حقیقی یا حقوقی درباره چیزی بیان می شود و هدف
آن کسب اطالعات تفصیلی درباره یک یا چند موضوع است که
ممکن است ،به صورت گفت و گو ،یک مطلب خبری ،گزارش یا
مقاله انعکاس یابد.

موضوع اطالعات کافی داشته و بر موضوع مصاحبه مسلط باشد.
این اطالعات را می توان با تحقیق و جست و جو از منابع مختلف
مرتبط ،همچنین سوابق سوژه و سوژه های مشابه و مرتبط به دست
آورد.
 )3انتخاب مصاحبه شونده
انواع مصاحبه شوندگان

مصاحبه در نشریات دانشجویی به چند منظور انجام می شود:

 -1افراد عادی
 -2افراد مهم :مانند مقامات ارشد دولتی ،سیاسی و هنرمندان
 -3افراد متخصص :مانند روابط عمومی ها ،شاهدان عینی و
کارشناسان

 )1دریافت اطالعات بیشتر در مورد یک رویداد
 )2آگاهی از واکنش افراد عادی و سرشناس در یک رویداد
 )3انعکاس عقاید ،نظرات ،افکار و اطالعات ویژه شخصیت های
خبرساز ،مقامات مسوول و دیگر افراد جامعه دانشگاهی
 )4معرفی اشخاص سرشناس یا مهم برای جامعه دانشگاهی
در نشریات دانشجویی مصاحبه بهترین راه برای انتقال انتقادات
دانشجویان به مسئوالن می باشد

باید برای هر سوژه فردی را انتخاب نمود که بیشترین ارتباط را با
سوژه مصاحبه دارد.
همچنین الزم است خبرنگار کنترل مصاحبه را دست گیرد تا از دادن
پاسخ های کوتاه ،گذرا و بی ربط مصاحبه شونده که باعث به بن
بست کشانده شدن مصاحبه می شود جلوگیری کند.

مراحل انجام مصاحبه:

 )4تحقیق درباره مصاحبه شونده
قبل از انجام مصاحبه باید در مورد پیشینه مصاحبه شونده اطالعات
الزم کسب شود.
به عنوان مثال هنگام مصاحبه با یک استاد تربیت بدنی بهتر است
شرایط مصاحبه کننده متناسب با محیط ورزشی باشد و در صورت
لزوم با لباس ورزشی برای مصاحبه حاضر شود تا مصاحبه خودمانی
تر شود.

 )1انتخاب سوژه مصاحبه
در نشریات دانشجویی سوژه مصاحبه باید جذاب بوده و از تازگی
برخوردار باشد که مورد عالقه جامعه دانشگاهی قرار بگیرد.
در بسیاری از نشریات دانشجویی بعضی سوژه ها ،ستون ثابتی دارند.
به عنوان مثال «شیوه های موفقیت در تحصیل» که از فواید این
نوع پرداختن به سوژه ،این است که ابعاد مختلف موضوع با استفاده
از دیدگاه های مختلف موشکافی شده و اطالعات بهتری از موضوع
به خوانندگان ارایه می شود.

 )5طرح سواالت مصاحبه
بهترین روش طرح سوال مصاحبه این است که مصاحبه گر ابتدا
سواالت را از قبل آماده نماید و هنگام مصاحبه نیز در بین صحبت
های مصاحبه شونده هرجا که به نکات تازه ای دست یافت که می

 )2پرورش و تحقیق درباره سوژه
مصاحبه ای می تواند کامل و موفق باشد که مصاحبه کننده از آن
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در روزنامه نگاری مصاحبه به
مالقاتی گفته می شود که در آن
نظر یک شخص حقیقی یا حقوقی
درباره چیزی بیان می شود و
هدف آن کسب اطالعات تفصیلی
درباره یک یا چند موضوع است
که ممکن است ،به صورت گفت و
گو ،یک مطلب خبری ،گزارش یا
مقاله انعکاس یابد.

کننده است که باعث می شود مصاحبه شونده اطالعات درست و
دقیق تر بدهد و هچنین پرسیدن سواالت جزئی باعث می شود
مصاحبه از حالت دوستانه خارج شود و مصاحبه شونده احساس خطر
کند و کم تر حرف بزند که در این صورت مصاحبه کننده باید او را
برای پاسخ گویی تحریک کند.
مصاحبه کننده می تواند در صورت مفید بودن گفته های مصاحبه
شونده با اعمال خود مانند تکان دادن سر و چهره ای خوش باعث
تشویق او به دادن اطالعات بیشتر شود.

تواند با توجه به آن اطالعات جدید و بیشتری به دست آورد ،پرسش
های جدیدی را مطرح نماید.
 )6انتخاب مصاحبه گر
مصاحبه گر باید بتواند به خوبی با همه افراد و دانشجویان ارتباط
برقرار نموده از قدرت تکلم خوبی نیز برخوردار باشد.
مصاحبه کننده حرفه ای همیشه یک سوال غافلگیر کننده را باید در
ذهن داشته باشد ،تا در وقت ضروری از آن استفاده کند.

یکی از شگردهای به وجود آوردن
فضای صمیمی در مصاحبه
استفاده از سواالت فانتزی می
باشد که می توان این سواالت
را به دو دسته تقسیم کرد :دسته
اول سواالت کلی و عمومی مانند
رنگ مورد عالقه و دسته دوم
سواالتی که با توجه به موقعیت
و شخصیت مصاحبه شونده تغییر
می کند.

ایجاد پارازیت در مصاحبه
پارازیت به مجموعه عواملی گفته می شود که در برقراری ارتباط و
انجام مصاحبه اختالل و اشکال ایجاد می کند و ممکن است از طرف
مصاحبه شونده یا مصاحبه کننده ایجاد شود.

ویژگی هایی الزم برای یک مصاحبه گر:
 -1داشتن ذوق و استعداد نویسندگی
 -2کنجکاوی ،تیزبینی و نکته سنجی
 -3داشتن صبر و حوصله
 -4توانایی ایجاد ارتباط با اقشار مختلف
 -5داشتن عشق و عالقه به کار خبرنگاری
 -6وقت شناسی و حاضر شدن زودتر از وقت مقرر و ...

 )8سبک های تنظیم مصاحبه
* به شکل خبر :در این نوع مصاحبه پس از لید مهمترین محور
انجام مصاحبه در قالب جواب های کوتاه و مختصر آورده می شود
و به جای آوردن سوال به عبارت «وی در پاسخ سوالی در مورد...
گفت» اکتفا می شود.
* به صورت گزارش :این سبک در نشریات دانشجویی برای
مصاحبه با اشخاص مشهور و یا گزارشی از نارسایی ها ،رویداد های
دانشگاهی ،اعتصابات و  ...که در آن از شاهدان رویداد مصاحبه می
شود کاربرد دارد
* به صورت سوال و جواب :در این سبک سواالت به ترتیب
پرسیده می شود که باید باهم در ارتباط باشند تا موجب کامل شدن
مفهوم مصاحبه شوند.

 )7انجام مصاحبه
مصاحبه کننده باید قلم ،کاغذ ،ضبط صوت ،نوار کاست ،باطری و
لوازم ضروری برای مصاحبه را در اختیار داشته باشد
در شروع مصاحبه ،باید با توضیحات بیشتر در خصوص هدف
مصاحبه و پرسش سواالت کلی زمینه صمیمی تری را برای صحبت
کردن فراهم کرد
یکی از شگردهای به وجود آوردن فضای صمیمی در مصاحبه
استفاده از سواالت فانتزی می باشد که می توان این سواالت را به
دو دسته تقسیم کرد :دسته اول سواالت کلی و عمومی مانند رنگ
مورد عالقه و دسته دوم سواالتی که با توجه به موقعیت و شخصیت
مصاحبه شونده تغییر می کند.
از فواید پرسش سواالت جزئی ،کنترل مصاحبه به دست مصاحبه
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حرفه ای و یک فرد صاحب اندیشه و متخصص
 مصاحبه تک موضوعی :فقط در مورد یک موضوع انجام می شودمثل مصاحبه ای که نشریه دانشجویی از معاون آموزشی دانشگاه
فقط در مورد موضع وضعیت آموزشی دانشگاه انجام می دهد.
 مصاحبه چند موضوعی :در این نوع مصاحبه به چند موضوع دریک مصاحبه پرداخته می شود.
 مصاحبه می تواند از نظر نقش مصاحبه کننده یک مصاحبه هدایتشده یا یک مصاحبه آزاد باشد و همچنین از نظر معنا می تواند بدون
مطالعه قبلی یا با مطالعه قبلی باشد.
 و در آخر مصاحبه می تواند از طریق وسایل ارتباط جمعی نوشتاریمثل روزنامه و مجله و رسانه های ارتباط جمعی شنیداری و دیداری
مثل رادیو و تلویزیون و یا از طریق رسانه های ارتباط جمعی
الکترونیکی مثل سایت های خبری منتشر شود و انعکاس یابد.

تنظیم مقدمه مصاحبه
هدف از آوردن مقدمه ،معرفی مصاحبه شونده ،هدف مصاحبه،
ضرورت ،سوابق قبلی و فراهم کردن زمینه برای آشنا شدن خواننده
با موضوع مصاحبه و شخص مصاحبه شونده است که خواننده را به
خواندن متن مصاحبه ترغیب می کند.
مصاحبه گر باید هنگام مصاحبه نکاتی را رعایت کند از جمله این
که مصاحبه گر با یک روال منطقی ابتدا به صورت کلی مهم ترین
سواالت را مطرح نموده تا پس از به وجود آمدن ارتباط مناسب در
انتهای مصاحبه سواالت حساسیت زا را مطرح کند.
مصاحبه را می توان از جنبه های زیر مورد ارزیابی قرار داد:
 -1مصاحبه از جهت حلقه های ارتباطی:
* مصاحبه فردی یک به یک :یک مصاحبه گر و یک مصاحبه
شونده
* مصاحبه فردی یک به چند :مصاحبه گر یک نفر ،مصاحبه شونده
چند نفر هستند
* مصاحبه گروهی چند به یک :مصاحبه گر چند نفر ،مصاحبه شونده
یک نفر است
* مصاحبه گروهی چند به چند :مصاحبه گر و چند مصاحبه شونده

نکاتی در موردعکاسی مصاحبه
در مصاحبه باید عالوه بر مصاحبه گر یک عکاس خوش ذوق و
حداقل نیمه حرفه ای نیز خبرنگار را همراهی کند تا بتواند با شکار
لحظه ها به جذابیت بصری مصاحبه بیفزاید.
عکاس باید به گونه ای تصویربرداری کند که عکس بتواند با خواننده
ارتباط برقرار کند و مفهوم خاصی را به او القا نماید.
عکس در لحظاتی که در جریان مصاحبه ،مصاحبه شونده دچار
هیجان ،شادی و یا عصبانیت می شود و یا در حالت تفکر و تعجب
است می تواند در جذابیت مصاحبه بسیار موثر باشد.

 -2مصاحبه از نظر نوع ارتباط می تواند به دو نوع
مصاحبه رو در رو و مصاحبه با واسطه تقسیم شود
 -3مصاحبه از نظر محتوا:
 مصاحبه سطحی :مصاحبه ای است که در آن موضوعات متعددمورد گفت و گو قرار می گیرد
 مصاحبه عمیق :موضوعی خاص مطرح و جزییات آن شکافته وریشه یابی می شود مثل یک گفت و گوی دو طرفه بین خبرنگار
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در مصاحبه باید عالوه بر مصاحبه
گر یک عکاس خوش ذوق و
حداقل نیمه حرفه ای نیز خبرنگار
را همراهی کند تا بتواند با شکار
لحظه ها به جذابیت بصری
مصاحبه بیفزاید.

آیین نامه نشریات دانشجویی
کلیه نشریاتی که در زمینه های مختلف توسط دانشجویان و
دانشگاهیان منتشر می شوند ،نشریات دانشگاهی هستند.

* وظایف شورای مرکز ناظر سیاست گذاری ،رسیدگی به
اعتراضات ،تجدید نظر در تصمیمات شورای فرهنگی ،تدوین
شیوه نامه ،تدوین برنامه آموزشی ب رای متقاضیان ،بررسی نتایح
محتوایی نشریه و ...است.
* متقاضی امتیاز نشریه باید در خواست خود با مشخصات
مسئولین به دبیر خانه کمیته تسلیم کند.
* متقاضی امتیاز باید دانشجو و یا اعضای هیئت علمی یا سمتی
در دانشگاه داشته باشد.
* در صورت از دست دادن شرایط ،ظرف یک ماه می تواند امتیاز
را به دیگری واگذار نماید در غیر این صورت امتیاز نشریه لغو می
شود و کمیته باید ظرف دو ماه نظر خود را اعالم کند.
* مدیر مسئول باید دانشجو یا سمتی در دانشگاه داشته باشد و
توبیخی در پرونده وی نباشد ،عدم سابقه مشروطی 2سال متوالی
و  3سال متناوب ،حداقل گذراندن  2سال تحصیلی و  28واحد
درسی ،عدم شهرت به فساد اخالقی.
* انتشار اولین شماره نشریه منوط به دوره آموزشی و اخذ مدرک
است.
* در هر نیم سال باید دو دوره آموزش برگزار شود.
* درصورتی که تقاضانامه ها ناقص یا مدی ران مسئول فاقد شرایط
باشند کمیته باید مراتب را ظرف  20روز مکتوب کرده و اعالم کند.
* درج شناسنامه نشریه اعم از زمینه ،نام صاحب امتیاز ،مدیر
مسئول و ...در هر شماره الزامی است.
چنانچه مدیر مسئول خواستار توزیع نشریه در سایر دانشگاه ها
باشد باید تقاضای خود را به کمیته ناظر دانشگاه تسلیم کند و
دانشگاه موظف است مدت ده روز نظر خود را اعالم نماید.
* درصورتی که کمیته با مدت  20روز با صدور مجوز مخالفت کند،
متقاضی می تواند اعتراض خود را اعالم نماید و شورای فرهنگی
مدت  30روز نظر خود را اعالم می نماید.
* مسئولیت تمام مطالب به عهده مدیر مسئول است و باید از هر

* منظور از دانشگاه کلیه مراکز دانشگاهی و مراکز عالی و
مؤسسات هستند.
* وزارت علوم و بهداشت و تحقیقات درمان و دانشگاه آزاد به
اختصار دستگاه نامیده می شوند.

مدیر مسئول باید دانشجو یا
سمتی در دانشگاه داشته باشد
و توبیخی در پرونده وی نباشد،
عدم سابقه مشروطی 2سال
متوالی و  3سال متناوب ،حداقل
گذراندن  2سال تحصیلی و 28
واحد درسی ،عدم شهرت به
فساد اخالقی.

اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی به شرح زیر است:
 .1معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 .2نماینده مقام معظم رهبری
 .3حقوقدان
 .4سه نفر از هیئت علمی
 .5دبیر کمیته
 .6سه نفر از مدیر مسئوالن نشریات دانشگاهی
* هر دانشگاهی که این کمیته را ندارد تایک ماه فرصت دارد
انتخابات را انجام دهد و چنانچه هرکدام صالحیت خود را از دست
بدهند عضو علی البدل جایگزین آنها خواهد شد.
* جلسات ماهانه و به صورت دعوت از اعضا برگزار خواهد شد.
* درخواست صدور مجوز ،نظارت بر عملکرد ،رسیدگی به تخلفات،
بررسی محتوا ،برگزاری دوره های آموزشی از وظایف کمیته ناظر
است.
* شورای فرهنگی ،مرجع تجدید نظر در تصمیمات همان دانشگاه
است.
* شورای مرکزی ناظر ترکیبی از رئیس شورا ،معاون مطبوعاتی،
معاون فرهنگی ،یک حقوقدان ،دبیر شورا و سه نفر علی البدل را
تشکیل می دهند.
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* کمیته باید مدیر مسئولی را که شکایت کرده است را در ظرف
یک هفته دعوت نماید و در صورت عدم حضور غیر موجه یا عدم
توضیحات مکتوب حکم را صادر می کند.
* کمیته باید موارد تخلف خود را مدت یک هفته پس از صدور به
مدیر مسئول و شاکی نشریه ابالغ نماید.
*  20روز مهلت ب رای تجدید نظر و اعتراض است و در صورت عدم
اعتراض حکم صادر می شود.
* حکم صادره از طرف کمیته تا زمانی که نقض نشده است الزم
االجرا است
* شورای فرهنگی دانشگاه موظف است که رأی خود را ظرف
یک ماه به صورت مکتوب به دانشگاه ارائه نماید و شورای مرکز
دانشگاه باید ظرف دو ماه رأی خود را صادر نماید.
* نحوه ی صدور مجوز ،نظارت بر آن ها ،رسیدگی به تخلفات تنها
بر اساس دستور العمل خواهد بود.
* نشریاتی که قبل از دستور العمل منتشر می شدند ظرف هشت
ماه باید خود را با ضوابط منطبق دهند .در صورت عدم انطباق
نشریه لغو خواهد شد.

شماره  3نسخه را به کمیته ناظر بدهد.
* درصورتی که صاحب امتیاز مدت شش ماه از زمان صدور مجوز
و مدت یک ماهه اقدام نکند مجوز از اعتبار ساقط است.
* درصورتی که توالی انتشار را پس از  3مرتبه رعایت نکنند مدیر
مسئول احظار شده و در صورت عدم ارائه دلیل منطقی مجوز لغو
می شود.
* صاحب امتیاز می تواند ب رای انتقال امتیاز به کمیته ناظر
مراجعه کند وکمیته ظرف یک ماه نظر خود را اعالم می دارد.
* نشریات دانشجویی از کلیه حقوق جستجو و انتشار اخبار داخل
و خارج از دانشگاه بهره مند هستند.
* نشریات حق دارند نظریات و انتقادهای سازنده با رعایت موازین
اخالقی درج کنند.
* معاونت دانشجویی و فرهنگی باید در حدود اختیار از نشریات
حمایت کنند.
* دستگا ه ها باید ب رای جشنواره دانشجویی نشریات برتر را
شناسایی و تشویق نمایند.
* نشریات در انتشار مطالب و تصاویر به جز اخالل در مبانی و
احکام اسالمی آزاد هستند.
* اگر نشریه توهین و افترا کند ،صاحب آن حق دارد تا 2ماه
شکایت کند و نشریه باید جواب آن را تا ماه بعد در نشریه خود
منتشر کند و در صورت عدم انتشار صاحب آن می تواند شکایت
کند و حکم تنبیه اجرا خواهد شد.
* در صورتی که نشریه بدون اجذ مجوز فعالیت داشته باشد
توقیف شده و به مدت یک سال محرومیت دارد و در صورت تکرار
دانشجو تا پایان مقطع تحصیلی خود حق انتشار را ندارد.
* در صورتی که موارد تخلف جرم محسوب شود کمیته ناظر به
کمیته انضباطی معرفی می شود.
* کمیته موظف است به شکایات مکتوب ظرف  15روز رسیدگی
کند و رأی خود را صادر کند.
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اگر نشریه توهین و افترا کند،
صاحب آن حق دارد تا 2ماه
شکایت کند و نشریه باید جواب
آن را تا ماه بعد در نشریه خود
منتشر کند و در صورت عدم
انتشار صاحب آن می تواند
شکایت کند و حکم تنبیه اجرا
خواهد شد.

آیین نگارش
به کاربردن درست نویسی از مهم ترین اصول در نگارش خبر است.
نکات آیین نگارش عبارت اند از:

جانب،چیست آن  ،نگه داری،یک دیگر،هیچ کاره .

الف .پسوند <تر>و <ترین> بهتر است که جدا از کلمه نوشته شود.
در قید های :بهتر ،بیشتر ،کمتر ،مهمتر ،کوچکتر ،بزرگتر،نزدیکتر و....
که متصل نوشتن آنها رایج شده است می توان هردوگونه را نوشت.
اما در کلمات دیگر به ویژه کلمات دندانه دار و کلماتی که رسم اخط
آن نازیبا می شود حتم ٌا باید جدا نوشته شود.

.1حفظ استقالل دستوری هرکلمه از نظر معنی و کلمه و مستقل
نوشتن هرکلمه از کلمه های دیگر:

مثال :رایج تر  ،موفق تر ،بهینه تر  ،خوردنی تر ،مستقیم ترین ،
تازه تر  ،جامع تر ،جالب تر و...

مثال:بنویسیم :دانشسرای عالی .ننویسیم :دانشسرایعالی.
بنویسیم :هیچ کس.ننویسیم :هیچکس.

الف.حرف ربط ،ضمیر و صفت پرسشی (را ،ای  ،تو ،یک  ،که  ،چه)
وصفت اشاره ( این و آن ) را نباید به کلمه های دیگر چسباند .
مثال :بنویسیم :دوست را

ب.کلمه های مرکبی که متصل نوشتن آنها موجب اشتباه یا دشواری
در خواندن یا نوشتن کلمه بشود یا خالف عرف به نظر بیاید  ،آنها را
جدا اما نزدیک به هم باید نوشت .

ننویسیم :دوسترا.

ب< .چه > در کلمه های چرا و چسان ( به معنی چه چیز را و
چگونه ) باید پیوسته نوشته شود.
ج .هرگاه <چه> < ،ها> و <که> با <آن>< ،این > < ،چنان>
و <همچنان> ترکیب شود ،باید پیوسته نوشته شود.

مثال :بنویسیم :هم منزل ،کینه توز ،عدالت پیشه  .ننویسیم:
هممنزل ،کینتوز،عدالتپیشه.

ج.هنگامی که جزء دوم کلمه مرکب با <آ> آغاز می شود  ،در
ترکیب< مد> را از روی الف حذف می کنیم.

مثال:بنویسیم :پیشاهنگ  ،دالویز ،پیشامد،دالرام ،هماواز.
ننویسیم  :پیشآهنگ ،دآلویز،پیشآمد،دآلرام ،همآواز.

مثال :بنویسیم :آنکه ،اینکه ،چنانکه  ،همچنانکه ،چنانچه  ،آنچه ،
آنها ،اینها .ننویسیم :آن که  ،این که  ،چنان که  ،همچنان که ،
چنان چه ،آن چه  ،آن ها ،این ها.

.3حرف اضافه <به> جدا از اسم و ضمیر نوشته می شود .

د< .است > هرگز نباید به <که> متصل نوشته شود.

مثال :بنویسیم :به تهران ،به خانه ،به مدرسه،به لندن و...
ننویسیم :بتهران ،بخانه ،بمدرسه ،بلندن و...

مثال :بنویسیم :درست است که  ،مردی است که  ،آن است که.
ننویسیم :درست استکه  ،مردی استکه  ،آن استکه .

الف .از آنجا که حرف <ب>در کلمه های عربی متداول در فارسی،
حرف جر عربی است نه حرف اضافه فارسی باید به کلمه بعد متصل
شود.

 .2نگامی که دوکلمه به گونه ای ترکیب می شوند که از ترکیب آنها
کلمه تازه ای با مفهومی غیر از مفهوم هر یک از دوکلمه را بدهد
کلمت را متصل به هم می نویسم.

مثال :بنویسیم :بالفاصله  ،بالشک  ،بالمعارض ،بال تکلیف ،ما
بازا،بدون ،بسم اهلل

مثال کتاب و خانه باهم ترکیب می شوند معنی مستقل از هر دو
کلمه را می دهند پس متصل نوشته می شوند :کتابخانه
مثال :بنویسیم :اینجا  ،آنجا  ،اینجانب ،چیستان ،نگهداری ،
پنجشنبه ،یکدیگر ،هیچکاره .ننویسیم :این جا  ،آن جا ،این

ب.گونه های دیگر نوشتن <ب>
بدین  ،بدان  ،بدانان  ،بدیشان ،بدو  ،بدینوسیله
بجد ( حرف ب به عنوان جزء پیشین به کار می
بخرد  ،بهوش ،بنام ّ ،
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< .6می > و <همی>  ،جدا از فعل نوشته می شود.

رود و صفت یا قید می سازد )

مثال :بنویسیم :می گوید ،می خواند  ،می کند  ،می زد  ،همی گفت
 ،همی رفت ،همی نوشت .ننویسیم :میگوید ،میخواند ،میکند،
میزد ،همیگفت ،همیرفت ،همینوشت.

جد و جهد چو کاری نمی رود از پیش(....حرف اضافه )
مثال :به ّ
بجد باش(جدی باش)(قید)
در این کار ّ
جزء پیشین (از ترکیب اسم و صفت و قید )
اگر گلی ،بحقیقت عجین آب حیاتی .
همیشه باید به حقیقت توجه داشت.

< .7بی> دو گونه است:
الف .حرف اضافه به معنی <بدون>  ،که مثل <به >حرف اضافه
جدا و با فاصله بین کلمه ای نوشته می شود.

.4پیشوند ها و پسوند ها بیشتر مواقع متصل نوشته می شوند.

مثال :بی تربیت نمی توان به سروری رسید .بی نظم و تربیت
هیچ کاری پیش نمی رود.

مثال :بنویسیم  :همنشین  ،همدل  ،همکار  ،همراهی  ،باغبان
 ،مرغدانی ،دانشمند ،گلزار ،کشتزار .ننویسیم :هم نشین ،
هم دل ،هم کار ،هم راهی ،باغ بان ،مرغ دانی،دانش مند  ،گل
زار،کشت زار.

ب .پیشوند منفی که بر اسم یا ضمیر می آید و صفت مرکب می
سازد ،باید پیوسته نوشته شود.

 .5اجزای پیشین فعل مثل <ب> <،ن> و <م>را باید پیوسته به
فعل نوشت.

مثال :بیخود از شعشعه پرتو ذاتم کردند .باده از جام تجلی
صفاتم کردند .او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد.

نکته :پیش جزء های <ب ،ن  ،م > وقتی بر سر فعلی که با <آ>
آغاز می شود ،بیایند ،مد از روی الف حذف می شود و به جای آن
<ی> پیش از <ی> می آید .

نکته :هرگاه در آغاز واژه هایی که چند دندانه دارند و با پیوستن
<بی> پیشوند به آنها ،نازیبا یا ناخوانا می شوند و هچنین کلمه
هایی که با همزه شروع می شوند و با اتصال <بی><،همزه >
در تلفظ با الف اشتباه می گردد< ،بی>را باید جدا نوشت،اما بدون
فاصله بین کلمه ها.

مثال :بنویسیم :ببیند ،برود  ،نخواند ،نبینی ،مکن.

مثال :آید  >---ب +آید >-----بیاید
گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم
چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی

مثال :بنویسیم :بی سر و پا ،بی تربیت ،بی سامان ،بی اساس ،بی
ارزش .ننویسیم :بیسروپا،بیتربیت ،بیسامان ،بیاساس ،بیارزش.

< .8ه> بیان حرکت ،در جزء اول از کلمات مرکب و کلمات جمع
بسته شده با <ها> حذف می گردد و نه پیوسته نوشته می شود.

نکته < :به> را در اول عبارت فعلی را جدا می نویسند .

مثال :بنویسیم :به کاربرد  ،به به بار آمد  ،به دست آورد  ،به
خاطر آورد  ،به زانو در آمد .ننویسیم :بکار برد،ببار آمد ،بدست
آورد  ،بخاطر آورد ،بزانو درآمد.

مثال :بنویسیم :عالقه مند ،جامه ها
ننویسیم:عالقمند یا عالقهمند.جامها یا جامهها.
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 .9در کلمات مرکب عربی متداول در فارسی ،کلمه های مستقل را
باید جدا از هم نوشت.

ننویسیم :بیانداخت،نیانداخت ،میانداز.

.14هرگاه پس از حرف <ی> حرف بلند و کشیده یاء بیاید هر دوبه
صورت یاء نوشته می شود .

مثال :بنویسیم :ان شاء اهلل،من جمله ،عن قریب ،علی هذا ،مع
هذا،مع ذلک و...
ننویسیم:انشاءاهلل ،منجمله ،عنقریب ،علیهذا ،معهذا ،معذالک
و...

مثال:
بنویسیم :بوییدن ،روییدن
ننویسیم  :بوئیدن،روئیدن

< .10ها> عالمت جمع جدا از کلمه و بدون فاصله نوشته شود.

 .15تنوین خاص کلمات عربی است و از به کار بردن آن در کلمات
فارسی باید اجتناب کرد .
مثال:

مثال :بنویسیم :گل ها  ،باغ ها

 .11کلمات هارون ،اسماعیل ،رحمان ،اسحاق ،ابراهیم ،مالیکه،
سماوات و سلیمان بهتر است اینگونه نوشته شوند نه به این شکل:
هرون ،اسمعیل ،رحمن ،اسحق ،ابرهیم...,

بنویسیم:به ناچار ،جانی  ،دوم ،گاهی ،تلفنی
ننویسیم :ناچار ٌا ،جان ٌا ،دوم ٌا ،گاه ٌا،تلفن ٌا

 .12الف مقصوره در برخی از کلمات عربی همچنان که در فارسی
الف تلفظ می شوند در خط الرسم فارسی هم الف نوشته می شوند.

نکته :کلمه های عربی که دارایتنوین نصب است بهتر است معادل
فارسی آن ها به کار برود .

نکته :در اسم های خاص عربی مثل :مصطفی ،مرتضی ،موسی،
عیسی و ...شیوه ی نوشتن الف مثل رسم الخط عربی است و همان
<ی> نوشته می شود .در اسم هایی مثل صغرا  ،کبرا و لیال با الف
نوشته می شود.

 .16همزه ساکن آخر کلمه های ممدود عربی مثل :ابتداء،انتهاء،صحراء
و ...در تلفظ فارسی حذف می گردد به این شکل  :ابتدا ،انتها  ،صحرا
و...

مثال:
بنویسیم  :بی درنگ  ،به تحقیق
ننویسیم :فور ٌا ،تحقیق ٌا

مثال:
بنویسیم :محتوا،اعال،بلوا ،تقوا،مبتال،مصفّ ا و...
ننویسیم :محتوی،اعلی،بلوی ،تقوی،مبتلی،مصفّ ی و...

نکته :ننویسیم :ابتداء کار ،امالء درس بلکه بنویسیم :ابتدای کار،
امالی درس.
نکته :همزه ساکن وسط یا آخر ،درصورتی که پس از فتحه ( َ) واقع
شده باشد روی کرسی <ا>نوشته می شود.

 .13هرگاه حروف (ب ،ن  ،م) بر سر افعال آغاز شده با <ا> در آیند،
همزه در نوشتن تبدیل به <ی> می شود.
مثال:
بنویسیم :بینداخت  ،نینداخت ،مینداز

رأس،یأس ،رأفت و...
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گزارش نویسی
گزارش در لغت به معنی شرح و تفسیرکردن ،خبرکامل دادن ،جست
وجو کردن واظهارکردن و ...است.
در روزنامه نگاری گزارش یکی ازعمده ترین راه های ارتباط
مطبوعات با مردم است و واقعیات را آشکار می کند.

آن رويداد آورده شود.
* نظرات شاهدان و عوامل تشكيل دهنده رويداد آورده شود.
* از محل رويداد عكس گرفته شود و در گزارش به صورت تصويري
و تشريحي محل رويداد تصوير پردازي و مجسم شود.
* اطالعات جزيي و مهم از اجزاي رويداد آورده شود.
* از منابع متعدد در گزارش استفاده شود.
* در شروع گزارش دقت شود از قلم خوب و جذاب براي جذب
خواننده استفاده شود.
* گزارش داراي يك سناريو با چارچوب و قالب هدفمند باشد.
* از نثر و قلم ساده ،روان و صميمي استفاده شود.
* از خالقيت و نوآوري و تصوير پردازي استفاده شود.
* از قدرت تخيل در گزارش تا حدي كه به واقعيت و اعتبار گزارش
آسيب نرساند ،استفاده شود.

گزارش خبری
بهترین نوع گزارش ،گزارش خبری است که در واقع شکل گسترش
یافته خبر محض است که در خالل آن مخاطب به جزییات بیشتر
در مورد علت و چگونگی خبر دست می یابد .اين گزارش زماني
تهيه ميشود كه خبر اوليه در مورد يك رويداد ،نتواند نياز كنجكاوي
خواننده را ارضا نمايد.
از ويژگيهاي اين نوع گزارش كه به بيان توصيفي و تشريحي
رويداد با توجه دو عنصر «چرا» و «چگونه» ميپردازد ،حضور
گزارشگر در صحنه ،تماس و ارتباط با همه منابع مرتبط ،كسب
اطالعات دقيق واقعي همراه با استفاده از نقل قولها ،مصاحبهها،
آمار و ارقام ،توصيف و تشريحي در حد اقتضاي موضوع است.
گزارش نباید مبهم و گنگ باشد و باید دقت شود که باجمع آوری
اطالعات کامل و متناسب با مقتضیات زمان و با دسته بندی و
ارزیابی منطقی،گزارش زمینه تفکر و جهت دهی را در مخاطب زنده
کند و او را در نتیجه گیری نهایی شریک نماید.
هر گزارش باید دارای زبان قصه گونه و توصیفی در جایگاه مناسب
خود باشد و درآن از هرگونه شعارگرایی و سطحی نگری پرهیز شود
و توجه شود که تخیل گزارشگر نباید آن را از واقعیت های اجتماعی
دور کند.

در روزنامه نگاری گزارش یکی
ازعمده ترین راه های ارتباط
مطبوعات با مردم است و
واقعیات را آشکار می کند.

باید توجه داشت که الزم نیست حجم مطالب گزارش زیاد باشد زیرا
می توان در حجم کم گزارش جامعی از یک رویداد ارایه داد.

مثال :سرویس بین الملل_بانک تسویه های بین المللی اعالم
کرد ،سطح سپرده های ارزی خارجی ایران در پایان سال  2005با
سه میلیارد دالر افزایش نسبت به سه ماهه پایانی سال 2004
میالدی به 15میلیاردو994میلیون دالر رسید.
برپایه گزارش این بانک که مقرآن درشهربازل سوییس
است ،اوایل سال جاری اعالم کرد؛ سطح سپرده های ارزی
خارجی کشورمان از آغاز سال  2004میالدی به طور مرتب در
حال افزایش بوده و به نحوی که تنها در طول این سال یک
میلیاردو 835میلیون دالر بیشترشده است.
افزایش این سپرده ها درسال 2005ازسرعت بیشتری
برخورداربوده وظرف این سال نسبت به سال گذشته هفت
میلیارد و 873میلیون دالر بر مقدار آن افزوده شده که حاکی
ازرشد  97درصدی است.

براي تهيه گزارش خبري بايد موارد زيرمورد توجه قرارگیرد:
* سابقه و پيشينه رويداد آورده شود.
* نظرات مسئوالن ،كارشناسان ،افراد با سابقه و اهل فن مرتبط با
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بهترین نوع گزارش ،گزارش
خبری است که در واقع شکل
گسترش یافته خبر محض است
که در خالل آن مخاطب به
جزییات بیشتر در مورد علت و
چگونگی خبر دست می یابد.

نمونه یک گزارش تصویری

کاربرد گزارش در نشریات دانشجویی
 -1بیان چگونگی و چرای وقوع رویداد؛ خبررویداد را مشخص می
کند ولی گزارش دالیل و چگونگی وقوع رویداد را شرح می دهد.

همچنین می توان با استفاده از خبرها و مطالب نشریات دانشجویی
دیگر ،مجالت و روزنامه های موجود درجامعه ،برنامه و گزارش
های صداوسیما ،نشست های دانشجویی ،اطالعیه های منتشر شده
توسط دانشگاه و  ...برای سوژه یابی استفاده کرد.

 -2انعکاس موضوعاتی که به صورت خبر محض جذابیتی ندارد.

گزارش نویسی به غیر از گزارش خبری ،انواع دیگری مانند گزارش
تصویری ،خاطره نویسی ،گزارش علمی و تخصصی و  ...دارد.

مثل :وضعیت زندگی در خوابگاه های دانشجویی ،مشکالت
آموزش دانشکده ها ،بررسی وضعیت اعتیاد دربین دانشجویان
و. ...

خاطره نویسی :کمتر دیده شده است در نشریات دانشجویی از
گزارش خاطره استفاده شود در حالیکه خاطرات خواندنی دانشجویان
بسیار زیاد است و باید در نشریات دانشجویی ستونی با نام خاطره
نویسی در نظر گرفته شود.

 -3انتقال انتقادات ،بیان نارسایی ها ،نواقص و...
مثل :انعکاس کیفیت غذای سلف دانشگاه

 -4انعکاس فعالیت های مثبت

گزارش علمی :گزارش علمی در نشریات دانشجویی نیز به
صورت بررسی یک موضوع علمی و تخصصی در ارتباط با یک
رشته و یا یک گرایش تهیه می شود .که به طور عمده مخاطبان
آن ،دانشجویان همان رشته هستند .نویسنده این نوع گزارش الزم
است تا جایی که به ساختار گزارش خدشه وارد نکند از کلمات ساده
استفاده کند تا برای سایر افراد هم قابل استفاده باشد.
در غیر این صورت نویسنده اصطالحات تخصصی و علمی به کار
رفته در گزارش را برای خوانندگان معنی و تشریح کند ،تا بدینوسیله
حلقه مخاطبان و خوانندگان نشریه گسترده تر گردد و شامل
دانشجویان بیشتری شود و جنبه عمومی پیدا کند

مثل:گزارش از روند موفقیت یک داشنجوی مخترع یا المپیادی

با انتشار گزارش خوب ،منطقی و جامع در نشریات دانشجویی می
توان با برجسته کردن برخی از مشکالت که کمتر به آن توجه می
شود ،مسئوالن مربوطه را برای حل آن به تکاپو واداشت و یا راه حلی
مناسب برای رفع مشکل ارائه داد.
یافتن سوژه مناسب نیز یکی از معضالت اصلی نشریات دانشجویی
است.
برخی سوژه ها برای نشریات دانشجویی که مورد توجه مخاطبان
قرار می گیرد عبارتند از :وضعیت حجاب در دانشگاه ،برخورد اساتید
با دانشجویان ،وضعیت سیاسی-فرهنگی-هنری تشکل ها ،معرفی
مکان ها ،دانشکده ها و ویژگی های خاص دانشگاه ،مکانات آموزش
دانشکده ،ازدواج دانشجویی و. ...
بهترین راه برای سوژه یابی ارتباط با دانشجویان و آگاهی از
مشکالت ،نظرات و خبرهای آنها است.

مثال :بررسی انواع سیستم عامل ها.

گزارش تصویری :یک عکس به همراه یک لید کوتاه ،در بعضی
مواقع شرح رویداد را به گونه ای برای مخاطب بازگو می کند که با
چندین سطر هم نمی توان به اندازه آن عکس شرح رویداد را برای
خواننده مجسم کرد.
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مراحل گزارشنویسی

مثال :تجمع دانشجویی ،صحنه های مختلف جنگ ،راهپیمایی،
صحنه تصادف ،ترور و. ...

الف) سوژه پردازی ،مشخص ساختن سوژه یا موضوع گزارش با
استفاده از رویدادهایی که تازه اتفاق افتاده و همچنین با مردم مرتبط
و نزد آنان مهم هستند .هرچند رویدادهایی که قبال اتفاق افتاده و
االن با زاویهای دیگر به آن پرداخته شود میتوان به عنوان سوژه
مطرح شود .بحث سوژه آنقدر مهم است که در بعضی از روزنامهها،
دستهای از روزنامهنگاران توانمند فقط مشغول سوژهیابی هستند.

ویژگی های عکس گزارشی:
* موضوع ظرفیت تصویری را داشته باشد و با مخاطب ارتباط برقرار
کند به گونه ای که با دیدن آن عکس فکر کند.

مثل عکس از چهره افراد و اشخاص ،اعتصاب ،حوادث.

* حالت خبری و هنری داشته باشد.
* گزارش تصویری باید نقطه شروع داشته باشد و پس ازحرکت الزم
به نقطه ای سنجیده ختم شود.
* هر عکس یک شرح و زیرنویس متناسب با محتوا داشته باشد.
* درگزارش تصویری یک عکس نقش محوری و لید دارد و تصویر
کلی از گزارش را ارایه می دهد.

گزارش تصویری باید نقطه
شروع داشته باشد و پس
ازحرکت الزم به نقطه ای
سنجیده ختم شود.

ب) روشن و مشخص ساختن اهداف گزارش نزد خود؛ گزارشنویس
باید مواردی را که میخواهد برای خواننده برجسته سازد ،از قبل
مشخص نماید .بنابراین براساس اهداف گزارش است که
روزنامهنگار ،نقشه گزارش را طرح ریزی می کند.
ج) جمع آوری اطالعات و سابقه موضوع از طریق مصاحبه ،آرشیو
مطبوعات و کتابخانه ها.

مثال :در یک اجتماع دانشجویی یاهر اجتماع دیگر ،عکاس خبری
باید عکس لید خود را یک عکس بازاویه از پشت سخنران ،از
کل شرکت کنندگان و تریبون بگیرد .برای به تصویر کشیدن
جزییات خبر و احساسات شرکت کنندگان ،عکاس باید در جمع
حاضران ریز شود.
یا عکس از شخص مجروح شده در یک درگیری درحالی که خون
از سر او جاری است یک تصویر زنده خبری است که موفقیتی
برای عکاس است.
چون این عکس صحنه درگیری و میزان خسارت را برای خواننده
مجسم می کند اگر شخص مجروح دانشجو باشد خوانندگان
دانشگاهی به دلیل مجاورت فرهنگی و معنوی با مجروح ابراز
همدردی می کنند.چنین عکسی می تواند برروی مخاطب تاثیر
زیادی داشته باشد وبدین ترتیب واکنش دانشجویان و سایر
خوانندگان را به دنبال داشته باشد.

د) گفتوگو با مخاطبان ،كارشناسان و مسئوالن .گزارشگر باید با
افراد مطلع و متخصص در زمینه موضوع گزارش گفت و گو کندو به
طور تخصصی به نقد موضوع پرداخته و آن را مورد انتقاد قرار دهد
و با استفاده از نظر کارشناسان راه حل منطقی و عملی ارئه دهد.
گزارشگر نشریات دانشجویی باید به سراغ مسئوالن دانشگاه و خارج
دانشگاه برود چرا که یک طرف گزارش مسئوالن هستند و مخاطبان
عالقه مندند بدانند که مسئوالت درباره مشکالت ،معضالت و
خواسته های آنان چگونه فکر می کنند و چه نظر و تدبیری دارند.
گزارشگر می تواند با دستمایه قرار دادن نظرات کارشناسان از نقاط
ضعف انتقاد نماید و پاسخ مسئوالن ذیربط را دریابد.
بدین ترتیب جریان اجتماعی همواره فعال می ماند و تا حدود زیادی
از فساد ،انحراف و تک روی جلوگیری شده و سبب جلوگیری از
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توگو با مخاطبان ،كارشناسان
گف 
و مسئوالن .گزارشگر باید با
افراد مطلع و متخصص در زمینه
موضوع گزارش گفت و گو کندو
به طور تخصصی به نقد موضوع
پرداخته و آن را مورد انتقاد
قرار دهد و با استفاده از نظر
کارشناسان راه حل منطقی و
عملی ارئه دهد.

لید نویسی در گزارش ،عکس
مقدمه نویسی است یعنی لید از
اوج مطلب شروع می شود اما
مقدمه از دامنه به قله و اوج می
رود.

استبداد فردی می شود و شخص مسئول در هر پستی که باشد
نسبت به وظایف و عملکرد خود ،در مقابل افکار عمومی دانشجویان،
خود را پاسخگو بداند.

لید نویسی در گزارش
لید نویسی در گزارش ،عکس مقدمه نویسی است یعنی لید از اوج
مطلب شروع می شود اما مقدمه از دامنه به قله و اوج می رود.

ه) آمادهسازی گزارش؛ که شامل بررسی میدانی موضوع است و
اینکه چگونه میتواند به سواالت چرا و چگونه گزارش ،پاسخ دهد
و اطالعات الزم را جمعآوری و افرادی که با موضوع ،ارتباط نزدیک
دارند مشخص کند .مثال تحقیق در مورد صحت اطالعات بهدست
آمده ،سرعت عمل در جمعآوری اطالعات و نوشتن گزارش ،تهیه
عکسهای مربوط به مسأله ،بهعنوان یک سند معتبر برای اقناع
مخاطب .همچنین گزارشنویس باید بتواند مسأله را نزد خویش در
حد نیاز ،تجزیه و تحلیل نماید.

انواع لید در گزارش
 -1لید استقرایی :در این نوع لید ،نویسنده از کنار هم گذاشتن
جزییات به ارائه تصویر کلی موضوع می پردازد.
 -2لید قیاسی :در این نوع لید ،یک تصویر کلی و جامع و
هنرمندانه از موضوع ارائه می شود ،سپس پنجره ای به روی جزئیات
و مسائل جزئی تر گشوده می شود.
اجزای گزارش
مقدمه ،محتوا (متن) و پایانبندی به عنوان سه جز گزارش محسوب
میشوند که میتوانند در گزارش به سه شیوه زیر مطرح شوند.

و) نوشتن گزارش؛ که باید دراین مرحله روزنامهنگار به سه نکته
زیر توجه کند:

-1درمقدمه میتواندخالصهای از تمام جنبههای موضوع باشد و متن
به هریک از جنبهها بپردازد و در پایان ،به نتیجهای که به آن دست
یافته اشاره شود.

* پیشبینی تعداد کلمات.
* بررسی واژهها و اصطالحات نامفهوم و مبهم.
* درک کردن مخاطب و نوشتن در سطح فهم همه؛ عدم مخالفت
گزارش با سیاست روزنامه.

-2گزارشنویس در مقدمه به صورت کلی و وصفی به موضوع
خواهد پرداخت سپس در محتوا ،جزيیات مطرح و در پایانبندی،
جمعبندی از موضوع ارائه خواهد شد.

ی) در مرحله پایانی گزارش خود باید با بینش و درایت و فهم
شخصی خود ،احساس مسئولیت ،حفظ بی طرفی و رعایت انصاف
و عدالت ،نتیجه گیری نماید و مخاطب را در ارزیابی و نتیجه گیری
همراه خودکند.

-3در مقدمه ،سوالهایی مهم در ارتباط با موضوع نوشته میشود و
در متن از طریق اطالعاتی که به دست آمده (مطالعه و مصاحبه)
به این پرسشها پاسخ داده میشود و در پایان ،خالصهای کوتاه از
نتیجه دستاوردها یا نظر گزارشنویس مطرح خواهد شد.

در واقع گزارشگر جایگاه قاضی را پیدا می کند و حکم محکومیت یا
تبرئه جریان خبرساز را نزد افکار عمومی صادر می نماید.
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صفحــه آرایی
صفحه آرایی ایجاد روابط مناسب ،زیبا و هدفدار در شکل ظاهری
صفحه ،بین عناصر متنی ،تصویری ،خلق فضای خالی ،نمودار،
جدول و ...در چارچوبی معین و طراحی شده می باشد .صفحه آرا باید
به گونه ای صفحه آرایی کند که ضمن انتقال پیام و خبر ،به ساده
ترین شکل ممکن با خلق ابتکار در صفحه از طریق شکل آرایش
صفحه ،میزان اهمیت و ارزش مطلب را به خواننده انتقال دهد.

کم اهمیت نیازی به عکس نیست.
اندازه عکس ها باید با میزان و اندازه متن و تیتر آن تناسب داشته
باشد .در صورت نداشتن عکس فضای خالی را با ارائه سوتیتر ها،
تیتر ها و اشکال گرافیکی مناسب می توان پرکرد.
-3ایجاد فضای خالی در صفحه
تأثیر فضای سفید در نقاط مختلف صفحه برای جلب نظر مخاطب
انکار ناپذیر است .فضای سفید باعث می شود ،تا بین مطلب متن
و صفحه کاغذ نوعی فضا ایجاد شود و مطلب به صورت برجسته
تر جلوه داشته باشد .همچنین به تقسیم بندی صفحه بدون خطی
مشی کمک می کند.

اصول مؤثر در طراحی گرافیکی اسم نشریه (لوگو)
پس از انتخاب اسم نشریه و تأیید نهایی آن باید برای طراحی لوگو
(طراحی اسم نشریه به صورت هنری) به طراح و گرافیست داده
شود ،تا او با استفاده ازخالقیت و ابتکار هنری ،لوگوی نشریه را به
شکلی زیبا ،جذاب و هنری کند.
ویژگی های لوگوی نشریه:
* ایجاد جاذبه برای نشریه
* استفاده از اصل تضاد
* استفاده از طرح های ابتکاری و جدید
* استفاده از اصل عادت
* اصل زیبایی
* تناسب با محتوا
* خوانا بودن لوگو
عناصر زیباسازی گرافیکی
-1استفاده از تیتر های کوتاه
تیتر های کوتاه می تواند به اصل تضاد در صفحه کمک کند و
فضای مفیدی در صفحه ایجاد نماید که به برجسته سازی مطالب و
طرح های صفحه کمک می کند .
 -2استفاده از عکس بزرگ
بزرگ بودن عکس جذابیت بیشتری به شکل صفحه آرایی می دهد.
عکسی مناسب است که کیفیت خوب را داشته باشد .برای خبرهای

-4مشخصات نشریه ،سرصفحه و کلیشه
صفحه آرا باید با توجه به اصل زیبایی در باال یا محلی مناسب
در صفحات نشریه ،سال انتشار ،شماره نشریه ،تاریخ انتشار ،زمینه
انتشار ،ارگان منتشر کننده ،شماره صفحه و نمونه ای کوچک از
نشریه را درج نماید.
-5ستون بندی قطع و قالب صفحات نشریه
قطع صفحات برای روزنامه ها ،ماهنامه ها ،هفته نامه ها و مجالت
با توجه به وضعیت مالی ،حرفه ای ،اجتماعی و سیاست کاری آنان
متفاوت است و هر کدام دارای اندازه مشخصی است.
خوانندگان نشریات دانشجویی بیشتر قطع(آ )4را می خوانند .و تأثیر
آن بر مخاطبان زیاد است.
صفحه آرایی در مجالت از نظر ستون بندی تا حدی آزادتر از روزنامه
هاست ولی خالقیت هنری بیشتری را طلب می کند که شامل
نشریات دانشجویی نیز می شود.
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صفحه آرا باید به گونه ای صفحه
آرایی کند که ضمن انتقال پیام و
خبر ،به ساده ترین شکل ممکن
با خلق ابتکار در صفحه از طریق
شکل آرایش صفحه ،میزان
اهمیت و ارزش مطلب را به
خواننده انتقال دهد.

صفحه آرایی در مجالت از نظر
ستون بندی تا حدی آزادتر از
روزنامه هاست ولی خالقیت
هنری بیشتری را طلب می کند
که شامل نشریات دانشجویی نیز
می شود.

* سعی شود در نشریات از صفحه آرایی به صورت یک ستونی
اجتناب شود.
* باید دقت شود صفحات بیش از حد پر و شلوغ نشود.
* سعی شود از قالب مفید کادر صفحات ،دو سوم به متن و یک سوم
به عکس ،طرح و اصول گرافیکی و زیباسازی اختصاص داده شود.
* باید دقت داشت که صفحه آرایی صفحه اول نشریه با صفحات
بعدی متفاوت است و تیتر خبرها براساس اهمیت و اولویت خبر
در اندازه قلم ها متفاوت است .بهتر است تیتر های مهم را با قلم
اندازه درشت وتیتر ها ی کم اهمیت تر را با قلم اندازه های کوچکتر
بنویسیم و همچنین اولویت باال یا پایین قرار گرفتن تیتر ها به میزان
اهمیت خبر بسته است .

 12طرح مناسب برای چیدمان صفحات

-6قلم متن
فونت و اندازه ی قلم در نشریه باید یکسان باشد به جز در موارد
خاص مثل :شعر ،فکاهی و آگهی های تبلیغاتی که می توان از قلم
های متنوع استفاده کرد.
-7ارزش ستون
هرچه ستون های یک خبر بیشتر باشد یعنی میزان اهمیت آن خبر
بیشتر است البته این به معنای افراط در به کار بردن ستون ها نیست.
-8تقسیم صفحات
از تقسیم صفحات به ستون های افقی عمودی باید پرهیز کرد.
مطالب هر خبر باید در ستون های زیر تیتر یا عکس مربوط به آن
قرار گیرد تا چنانچه فضای خالی بین مطالب به وجود آمد ،به خبرها
و مطالب دیگر ادغام شود.
-9عکس های خبری
عکس های خبری و بزرگ در باالی صفحه و عکس های کوچک
و کم اهمیت و آگهی های بازرگانی در پایین صفحه قرارمی گیرد.
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در روزگاري كه يك موبايل هم تلفن همراه است،
هم دوربين عكاسي ،هم يك ضبط صوت هم دفترچه
يادداشت هم مرورگر وب و ...يك خودكار هم قلم
نوشتن است هم چراغ مطالعه دارد هم صدا ضبط مي
كند ...یك پرينتر هم زيراكس مي گيرد هم اسكن مي
كند هم چاپگر است...
در روزگاري كه رقابت صنعت ها بر سر كاربرد بيشتر
گرفتن از توليدات است .تو آدميزاد هم موظفي كه
خودت را به فنون و كابردهاي مختلف مجهز كني.
خاصه اينكه دانشجو هم باشي و کلی ادعا هم داشته
باشی و در دانشگاه خود را جزء قشر پیشرو بدانی.

www.mostaghel.ir

www.iusnews.ir

