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 دفتر مرکز علمی کاربردی  مجری طرح:

 

 کارگاه گزارش نویسی  عنوان طرح:

 

        اجتماعت و سیاس                     علم و اندیشه            کتاب و کتابخوانی            قرآن و دین      سرفصل فعالیت: 

  فوق برنامه      گردشگری علمی فرهنگی            محرومیت زدایی             هنر و ادب                            

 

  اهداف طرح :

 عالقه مندان حوزه خبر و گزارش نویسی. یمهارت آموز -

 دانشجویان و عالقه مندان به حوزه خبر و خبرنویسی. یسیسطح گزارش نو ارتقای -

 

 خالصه طرح :

از ملزومات مهم در رسانه ها است و با وجود  یکی یسیگزارش نو یلدل یندارد و به هم یفراوان یتاهم یدر هنر روزنامه نگار یسیرش نوگزا    

ابعاد مختلف  یینو تب یحتشر یبرا  یسیدارد که متاسفانه نداشتن  مهارت گزارش نو یا یژهو یتو عصر ارتباطات اهم یعصر چهارم دموکراس

اغلب گزارش  یسیو استفاده نکردن از اصول و قواعد گزارش نو یآن توسط خبرنگاران در رسانه ها مکتوب و مجاز یلو تحل یهجزت ومساله  یک

 همچنین از این جهت که،  شود. و یمخاطب روبرو م یرپذیریگردد و با عدم تاث یمختلف منتشر م یاتو مشخص در نشر ینها بدون هدف مع

 یمطبوعات یریهافراد تحر ینگزارشگران از زبده تر قائل شده یا یژهو یتاهم یسیگزارش نو یبرادارند را  ببر مخاط یگذار یررسانه ها قدرت تاث

 .یندآ یبه حساب م

          یفکر یدمج جناب آقای یسبا تدر یجهاد دانشگاه یکاربرد یدر دانشگاه علم یسیکارگاه گزارش نو یبا برگزا یمرو بنا دار یناز ا    

به این مهم بپردازیم و در راستای ارتقا سطح علمی دانشجویان در حوزه گزارش نویسی گام برداریم.  استاد دانشگاه و فعال حوزه ارتباطات( )

ساعته  2جلسه  6 یباشد که در ط یساعت م 12کارگاه  ینزمان ا مدتدر قالب مجازی و حضوری برگزار خواهد شد.  کارگاه ینا برگزاری

 ردد .گ یبرگزار م

 یهزار تومان م100دانشجو  یرهزار تومان و افراد غ 50هر فرد دانشجو  یبرا یانیپا ینامهثبت نام کارگاه و صدور گواه یبرا یشنهادیپ هزینه

  باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 فردوسی ردانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی، تاال مکان اجرا :   99ماه  بهمن زمان اجرا :

    

 99های فرهنگی سال کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 96 شماره :

 06/11/1399 تاریخ :

 ندارد پیوست :

 


