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 باسمه تعالی

 رانیخبر ا یجشنواره مل نینخست

 (یخبر پرونده کردی)با رو
 یگرو گسترش فرهنگ مطالبه یسطح اثرگذار یارتقا یرقابت در راستا جادیا به منظور خبری پرونده کردیبا رو رانیا خبر یجشنواره مل

 ،قیدر تحق یاخبرنگاران حرفه گاهیجا تیاهم ارزش و تیتقوو  یرسم یهارسانه قیمسائل و مشکالت روز آحاد جامعه از طر انیدر ب

 :شودیبرگزار م ریز یهادر سرفصل  اخبارانعکاس  وهیدر ش تیو خالق یابیسوژه

 «خبری پرونده» :اول بخش

 جامعه از بخشی یا و مردم نشده برآوده  نیازهای و مشکالت شناسایی با خبرنگار آن طی در که هستند فراگردهایی خبری هایپرونده

 انتشار و طنز یادداشت، گزارش، اخبار، تولید به اقدام ذینفعان، کلیه با ارتباط ایجاد و مطالعه و تحقیق انجام با و استخراج را خبری سوژه

 محسوب خبری پرونده یک باشد رسیده نتیجه به که صورتی در تنها فرایند این. نماید یادداشت و مصاحبه خبری، مقاله البغ در آن

 .شودمی

 مدت طی در مربوطه ارتباطی راهبردهای و نگارش هایسبک انتشار و تهیه روند و خبری پرونده دقیق بررسی با بخش این در داوران

 . داد خواهند امتیاز رسانه یا و خبرنگار به خبری پرونده با رسانه درگیری

 به منوط کامل امتیاز کسب است بدیهی و بود خواهد موثر شدت به داوران امتیازدهی روند در پرونده نتیجه که است ذکر به الزم

 .بود خواهد خبری پرونده دقیق گیرینتیجه

 «خوب خبر» :دوم  بخش

 ،باشند شده منتشر خوب خبر رویکرد با که تیترهایی و هایاداشت ها،مصاحبه مقاالت، خبر،گزارش، از اعم خبری قاب در هانوشته کلیه

 .گیرندقرارمی ارزیابی مورد بخش این در
 خوب: خبر

 توسعه آن هدف که خبری هر و پزشکی تفریحی، ورزشی،شهرسازی، فرهنگی، هنری، گردشگری،  عمرانی، توسعه: اخبار الف(

 .باشد اجتماعی امید رشد و آفرینینشاط

 اما ،است بد ظاهر در هرچند اخباری چنین. است هابدعت حذف و هاناهنجاری با مبارزه سازی،شفاف آنها هدف ی کهاخبار (ب

 .دارند پی در را مثبت رویکردی

 :موضوعات
 آب انرژی، جمعیت، مسئله و زندگی سبک و خانواده عفاف، و حجاب شهادت، و ایثار شهروندی، حقوق ها،زدایی مانع و هاپشتیبانی

 طالق، جمله از اجتماعی هایآسیب و هاچالش معماری و تاریخی آثار و هنری فرهنگی، اقتصادی،کشاورزی،  صنایع زیست، محیط و
 ...و معنویت و دین ،سالمت مدافعان و کرونا ،جوانان مسائل فقر، و بیکاری اداری، فساد اعتیاد، نشینی، حاشیه
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 :برنامه ها
 سوم تا اول هایرتبه به جشنواره جوایز و تقدیر لوحاهدای 

 اعطای گواهی حضور در کنفرانس
 1۴00ماه بهمن 2۸و  27 در ایران عمومیروابطم نتایج همزمان با سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین العا

 شرایط و مقررات:
 نشریات، از یکی در 1۴00 ماهدی اول  تا 1397 سال ماهدی اول زمانی فاصله در که شودمی داده شرکت جشنواره در آثاری •

 .باشد شده منتشر وکشوری اصفهان استان خبری هایپایگاه و هاخبرگزاری
 شده باشد. قید شده منتشر صفحه در اثر صاحب نام که شودمی داده شرکت جشنواره این در آثاری •

  .برسد مربوطه رسانه مدیرمسئول تایید بهمگر آنکه ت، نیس پذیرش قابل مستعار اسامی با آثار  •

 :هلت ارسال آثارم
 عمومیروابط نینو یکردهایرو بین المللیکنفرانس سایت رصت دارند تا آثار خود را از طریق ف ۱۴00ماهدی ۳0قمندان تا تاریخ عال 
 .ارسال نمایند رانیا

 http://nipr.daneshpajoohan.ac.irسامانه کنفرانس:   

 :آثارثبت نام و ارسال نحوه 

فایل)ارسال ارسال  و (خبرخوب /سایت کنفرانس، ارسال مقاله)ثبت عنوان و چکیده پرونده ثبت نام ارسال آثار از قسمتلطفاً برای 
و به جای عنوان مقاله عبارت زیر را درج  نامه رسانه را  نیز ارسال ، تصویر کارت خبرنگاری یا معرفیاستفاده نموده پوشه مستندات(

 فرمایید:
 یا موضوع اثر: عنوان خبر جشنواره

 
 :نکات مهم

 ضروری است. کنفرانس در پرداخت هزینه ثبت نام اولیهبرای شرکت در جشنواره،  •

از طریق  )پوشه زیپ شده(یکیالکترون لیصورت فا مدارک و مستندات به ارسال، کرونا ریگهمه یماریب وعیبه شبا توجه  •
 است. یالزام سایت جشنواره

الزم است فرم ثبت نام را تکمیل و در سامانه بارگذاری نموده و پوشه مستندات را به  ،در صورت باالبودن حجم مستندات •
 دبیرخانه ارسال فرمایید. رایانامه

 ی(دیس)هی لوح فشردرو ها و ضمائم راخانه،  فایلریدب یبا هماهنگتوانید ، میمستندات یدر صورت عدم امکان ارسال مجاز  •
 .ملی خبر: مربوط به جشنواره دیینما دیپاکت ق یرو طفاًل .دییارسال  فرما به نشانی دبیرخانه

 : ما ارتباط با
 شرویدانش پژوهان پ یبلوار کشاورز، چهارراه مفتح، مؤسسه آموزش عال اصفهان،  :دبیرخانه نشانی
 (307) یداخل 031-3777991۴-1۸  :تلفن

 (یمحمد موسوسید )دکتر0913313۴۴63رئیس جشنواره: 

 nipr@daneshpajoohan.ac.ir  :رایانامه


