آئين انمه خادمان رساهن اي
«خبر  ،گزارش ،مصاحبه»

مقدمه
امروزه بهره مندي از وسايل ارتباط جمعي هيه قي ييض ويرور

و امي ا

شخص است بلكه يض واجب اجتماع است و استفاده از رساهه ها ،جي

ال

ينفض زهدگ هوين به شمار م آيد .در حقيقت خارج ماهدن ا راد از گردوهيه
وسايل ارتباط جمع  ،به مفهو حذف شدن آهان از حييا

اجتمياع جدييد

است.
از هگاه استراتژيك  ،رساهه ها يك از مهم تيرين اب ارهياي هوييت ،ااتيدار و
منا ع مل به شمار م آيند .هگاه استراتژيك به رساهه ها سبب م شود ،سهم
مهم از منشا ادر

را در رساهه ها جستجو كرد ،چيرا كيه ايين رسياهه هيا

هستند كه م تواهند گفتمان ادر

را باز تومييد كننيد ،گفتميان ييردومتي را

ا ايش دهند و راابت گفتماه را ايجاد و در عين حيا بيراي عاميه جامعيه،
پندار سازي كنند.
سازمان بسيج رساهه در راستاي مأمورييت و اهيداف خيود و جهيت ارتقياي
كيفيت توميدا

ارزش و حمايت از خبرهگاران و پديد آورهدگان آثيار ياخر

اهقالب  ،دين و معر ت
رساهه ها و مطبوعا

از روش هاي گوهاگوه اادا بيه عامييت در حيوزه
م كند .

بخش خادمين رساهه اي حسين

سوگواره مل و بين امملل اما حسين عليه

امسال با هدف شناساي  ،تجليل و تكريم عاالن رساهه اي در عرصيه خبير و
اطالع رساه راه اهدازي شده است و اهيداف زيير را بيراي برگي اري بخيش
خادمين رساهه اي حسين

دهبا م كند:

اهداف :
-1كشف و شناساي ايده هاي هو و خالق و ميد هياي مبتكراهيه در حيوزه
خبري و رساهه اي رهنگ محر و عاشورا
-2ايجاد اهگي ه و ضاي راابت در بين خبرهگاران حسين
-3ايجاد شبكه خبرهگاران عاشوراي
-4تالش براي هم ا اي و اهتقا تجربيا
-5شناساي

عاالن خبري و اطالع رساه در عرصه مل و بين امملل

-6ايجاد اهسجا و تقويت هويت جمع اصحاب رساهه
شيوه نامه برگزاري سوگواره :

-1تمام خبرهگاران شايل يا آزاد كه در رساهه اي سراسري يا يير سراسيري
(منطقهاي استاه يا محل ) همايندگ هشريا

سراسري يا خبرگ اري هيا و

همچنين پايگاههاي خبري استان ها عاميت م كنند و همچنين ديگر كاركنيان
و اصحاب رساهه م تواهند در سوگواره شركت كنند .
-2تمام رساهه هاي منتشير كننيده آثيار اعيم از مكتيوب و امكتروهييض باييد
بصور

عموم و تابع اواهين رسم كشور بوده و داراي هوييت حقيقي ييا

حقوا مشخص باشند.
 -3آثار سوگواره تنها از طريق بارگذاري ايل  wordبه همراه مينيض اهتشيار
در سايت سوگواره به آدرس  tnoih.irپذير ته خواهد شد.
 -4آثار منتشره در رساهه هاي مكتوب عالوه بر ايل  wordبايد همراه با پ
دي اف كامل صفحه منتشر شده ييا كيل هشيريه باشيد و در صيور

اهتشيار

هم مان مجازي به همراه مينض در سايت سوگواره بارگذاري شوهد (.هشريا
محل كه داراي سايت هيستند هيازي به ارسا مينض هدارهد)
-5متقاويان م تواهند در سه اامب و در هر اامب تنها با يض اثر شركت كنند
و در صور

برهده شدن در بيش از يض اامب ،ق رتبه و جاي ه اي كه باالتر

است به رد تعلق م گيرد.
 – 6بازه زماه اهتشار از روز او ماه محر تا پايان مياه صيفر و در صيور
تمديد احتمام طبق زمان اعال شده در سايت رسم سوگواره م باشد.

 -7موارد زير توس دبيرخاهه سوگواره پيش يا بعد از داوري رد خواهد شد :
 1-7اثر در خارج از بازه زماه مقرر منتشر شده باشد.
 2-7اثر در رساهه هاي بدون هويت مشخص يا بومتن هاي داخل منتشر شده باشد.
 3-7اثر با ها مستعار و يير وااع منتشر شده باشد.
 4-7اثر (به صور

كامل يا بخش از آن كه بدون منبع باشد) كپ شيده از ديگير آثيار

باشد.
 5-7اثري كه مشخصا

درج شده آن در سايت سيوگواره بيا مينيض ارسيام متياير

داشته باشد.

 - 8تاييد اصامت و كليه مسائل حقوا اثر بر عهده ارسا كننده است.
 -9هيأ

داوران و اعضاي ديگر اركان سيوگواره امكيان ارسيا اثير بيه ايين

سوگواره را هدارهد.

بخش جواي :
در هر اامب شامل خبر ،مصاحبه و گ ارش به هفرا
موح تقدير اهدا م شود.

او تا سو جيواي ي بيا

به هفر برتر در هر اامب  ،تنديس سوگواره  ،موح تقدير و كمض ه ينه سفر
كربال به مبلغ  5ميليون تومان اهدا خواهد شد .

