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نهمین دوره طرح داوري نشريات
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طرح داوري نشريات هر ساله در پايان سال تحصیلي و به منظور ارتقاء سطح كیفي نشريات و تقسیم
عادالنه امكانات موجود صورت مي گیرد  .از آغاز اجراي طرح  ،نشرياتي كه در تعريف نشريه فعال قرار
مي گیرند  ،به تناوب براي داوران ارسال ونتیجه آن با توجه به ضرايب هر آيتم معدل گیري و امتیاز
نشريه مشخص مي گردد.

اين طرح به دو قسمت كلي تقسیم مي شود :
 )3معیارهاي داوري
 )2داوران

معیار هاي داوري شامل معیار هاي محتوايي و قالبي به شرح زير مي باشد:

معیارهاي داوري:
 )1محتوا

تولیدي بودن

تالیف

ترجمه

گردآوري

خالصه

مطلب بدون

ضريب 4

ضريب 1

ضريب 2

ضريب 2

ارجاع به
مولف
(سرقت ادبي)
نمره منفي

الزم به ذكر است محتواي نشريات در شش قسمت ( صنفي  ,ادبي  ,فرهنگي  ,اجتماعي
سیاسي  ,علمي  ,طنز و كاريكاتور مورد بررسي قرار مي گیرد.

الف -صنفي
نحوه امتیازبندي آثار و مقاالت صنفي بر اساس موارد زير انجام مي شود
امتیاز يک مقاله صرفاً صنفي میانگین حاصل جمع امتیاز نشريه در دو مورد زير است
جسارت و شجاعت در پرداختن به مشكالت و مسائل صنفي
حفظ حرمتها و آبروي اشخاص و نیز رعايت انصاف در پرداختن به مسائل صنفي
ب -فرهنگي
در اين بخش پرداختن به مسائل فرهنگي روز و مباحث فرهنگي پايه اي و نیز پرداخت
صحیح مطالب به عنوان مالک ارزشگذاري مورد بررسي قرار مي گیرد
ج -ادبي
سنجش ارزش ادبي آثار و مقاالت مندرج در نشريات حتي االمكان توسط يكي از
كارشناسان ادبي صورت مي پذيرد و نحوه امتیاز بندي آن همچون قبل مي باشد
د -اجتماعي -سیاسي
در مورد مسائل اجتماعي -سیاسي بیشتر پرداختن به مسائل و معضالت اجتماعي –
سیاسي روز در جامعه و بخصوص دانشگاه و ارائه نظريات جديد به همراه مستندات و
داليل در عرصه هاي اجتماعي سیاسي و جامعه شناختي مد نظر است
و -علمي
در اين بخش استفاده از مطالب جديد علمي و مطالب مورد نیاز دانشجويان كه در
كالسهاي درس ارائه نمي شود مد نظر است كه داراي ساختار علمي مقدمه بسط موضوع
و نتیجه گیري باشد
نكته :نشريات منحصراً علمي كه از سوي انجمن علمي دانشكده ها منتشر مي شود بايد
از مشاوره حداقل دو نفر از اساتید محترم گروه در تأيید مقاالت علمي منتشره استفاده
نمايد

درجه كیفي مقاالت علمي تخصصي اين نشريات منوط به بررسي و اعالم نظر اساتید گروه
مربوط خواهد بود
هـ  -طنز و كاريكاتور
اجراي صحیح و ايده مناسب و رعايت اصول و قواعد طنز و كاريكاتور در بررسي آثار طنز و
كاريكاتور مدنظر است

 )2آنچه امروز در نوشتار زبان و ادبیات فارسي مد نظر است رسايي و رواني كالم است
فارسي نويسي به معناي ساده نويسي دوري جستن از كلمات و اصطالحات پیچیده و
بیگانه استفاده از امالي صحیح كلمات و نیز كاربرد مناسب عالمت هاي دستوري است كه
مقاالت بر اساس آن مورد بررسي قرار مي گیرد
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 )4اصول اخالقي روزنامه نگاري ( ضريب )3
)5رعايت آئین نامه ( ضريب )3
 )6انتشار منظم ( ضريب)3
ترتیب انتشار يک نشريه دانشگاهي بر اساس میل و عالقه مديرمسئول در ابتداي اخذ
مجوز در فرم درخواست ذكر مي شود و مدير مسئول موظف به رعايت آن است با اين
وجود هر نشريه اي براي حفظ مجوز نشريه صادره بايد هر سال الاقل يک شماره را منتشر
نمايد
 )7تعداد دست اندر كاران ( ضريب )3
نشريات دانشگاهي به عنوان بستري براي جذب و مشاركت دانشجويان مي باشد تجربه
ثابت كرده در نشرياتي كه كل كار نشريه روي يک يا دو فرد خاص متمركز باشد دوام و
بقايي ندارند و با حذف اين يک يا دو نفر نشريه فعال مي شود براي ارزشگذاري به اين
امر مهم و تشخیص مديران مسئولي كه جمع زيادتري را مديريت مي نمايند از جدول
شماره  5استفاده مي شود
 )8سن نشريه ( ضريب )3
سن نشريات بنابر تعداد شماره هاي منتشره در هر ترتیب انتشار از تاريخ صدور مجوز
محاسبه مي شود مزيت لحاظ كردن فاكتور فوق اين است كه چنانچه در سالهاي گذشته
مديران مسئول يک نشريه به داليل مختلف از قبیل فارغ التحصیلي و غیره ...تغییر پیدا
كرده اند اما تداوم فعالیت وجود داشته است نشريات قديمي و با سابقه نسبت به
نشريات نوپا ارزشگذاري شوند
 )9تنوع مطالب ( ضريب)3

 )31مسلسل شمارگان ( ضريب)3

