
تکنیک هاي تولید و انتشار نشریه 
الکترونیک

دکتر حمید ضیایی پرور
١٣٩٠آذر ماه  ٢۴–قشم 



چارچوب مفهومی
نشریه الکترونیک چیست؟•
هر نوع نشریه یا رسانه هاي که با  •

فرمت غیر چاپی منتشر شود نشریه  
الکترونیک نامیده می شود
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سیر روند تحول نشریات
printed Mediaرسانه هاي مکتوب  -1•

 PDFرادیو و تلویزیون یا نسخه : رسانه هاي الکترونیک  -2•
روزنامه روي وب

نسخه صفر ویک رسانه الکترونیک  : رسانه هاي دیجیتال  - 3•
HTML و تکست

نسخه مستقل و داینامیک و تعاملی: رسانه سایبر  - 4•
شکل تازه رسانه نگاري: شبکه هاي اجتماعی مجازي -5•
رسانه هاي مبتنی بر موبایل -6•
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:انواع و فرمتهاي نشریات دیجیتال
) لینك،  متن ھاي قابل انتقال،  متن ثابت(تکست  -١•
مجموعھ اي از عكس ،  عكس ھاي مستقل و منفرد(عکس  -٢•

)گالري،  ھاي اسالید شده
)لینك،  متحرك انتقال ، قابل فیكس شدهو  ثابت(گرافیک  -٣•
صوت ھاي غیر تكرار ،  یك صوت تكرار شوندهزنده ، (  صوت -۴•

) شونده
)تصاویر ویدئویی  ، فیلمھا ( تصویر   -۵•
فرمھای ورودی ، ورودیھای ایمیل ،بحث ، چت ، ( تعامل کاربر  -۶•

)فروم ، انتشارات  
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اشکال نشریات دیجیتال
نسخھ اینترنتی روزنامھ ھا•
روزنامھ ھای اینترنتی•
خبرگزاری ھای اینترنتی•
)وب سایتھای تحلیلی سیاسی( روزنتھا •
وب سایتھای خبری•
وبالگھا•
بالگ نیوزھا و خبرخوانھای اینترنتی مانند نیوز پارسیک •

و گوگل ریدر
ھمشھری آنالین ،جام جم آنالین -آنالین ژورنالیسم •
ویکی ھا ، سایتھای بھ ( شبکھ ھای اجتماعی مجازی •

)اشتراک گذاری فایل و فیلم و عکس
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مشخصات و ویژگی هاي نشریات دیجیتال

استفاده از مولتی مدیا•
سرعت به روز رسانی•
قابلیت دسترسی•
فقدان محدودیت انتشار  •
سرعت بازخورد مخاطبان•
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مشخصات و ویژگی هاي نشریات دیجیتال

هزینه کمتر•
 - گى واسطه نزدیک بودن و بى•

چهره ارتباط  چیزى شبیه به
چهره به

زبانو  زادى از زمان و مکانآ•
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مشخصات و ویژگی هاي نشریات دیجیتال
فقدان سلسله مراتب•
داشتن قابلیت تعاملی•
)فرامتن ( استناد و هایپر لینک شدن •
تازه بودن دائمی  •
شخصى شدن•
انتشار گروهی و تحریریه الکترونیک راه دور•
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سبک هاي خبرنویسی در نشریات دیجیتال

ھرم وارونھ•
نرم خبر  •
الماس خبری•



تصمیم مهم دولت در زمینه نشریات دیجیتال
دستگاه ھاي  ١٣٨۶اسفند  ٢۶ھیئت وزیران در جلسھ مورخ •

نشریات تخصصي    ٨٧اجرایي را موظف كرد در سال 
خود را در قالب یك نشریھ ساماندھي نموده و حتي االمكان  

این تصمیم در راستاي . بھ صورت الكترونیكي منتشر كنند
اجراي احكام قانون برنامھ چھارم توسعھ كشور و بھ  

منظور ایجاد انضباط مالي و مدیریت كارآمد در بودجھ،  
ارتقاء بھره وري و صرفھ جویي، استفاده بھینھ از منابع،  
كاھش تصدي ھاي دولت و واگذاري امور بھ بخش ھاي 

اتخاذ شده  ٨٧ضوابط اجرایي بودجھ  ١٧غیردولتي در بند
.است 



وضعیت حقوقی نشریات دیجیتال عمومی و 
دانشجویی در ایران

قانون مطبوعات•
)در حال تدوین( قانون جامع رسانه ها•
قوانین مرتبط با فضاي سایبر•
قوانین و ضوابط دانشگاهی•



مشخصات وب سایت نشریه دیجیتال
شاخص هاي طراحی وب سایت در جهان و ایران•



خبرنامه دیجیتال
تعریف خبرنامه دیجیتالی•
ویژگی هاي خبرنامه•
تفاوت خبرنامه با نشریه دیجیتالی•
کاربردهاي خبرنامه دیجیتالی•
معرفی سایت وبگذر براي راه اندازي خبرنامه•



وبالگ و پادکست 

جایگاه وبالگ در فضاي •
سایبر ایرانی

در اطالع پادکست جایگاه •
رسانی دیجیتالی



جمع بندي نهایی
براي دسترسی بیشتر به مخاطب و تاثیر گذاري بیشتر بر  •

مخاطب باید در کنار نسخه مکتوب نشریه دانشجویی ،  
.نسخه دیجیتالی نشریه را نیز راه اندازي کرد

از تمام امکانات و ظرفیتهاي نشریات دیجیتال براي  •
.توسعه دانش و اطالع رسانی باید استفاده کرد

مهارت آموزي در حوزه نشریات دیجیتال و آگاهی به  •
قوانین و ضوابط و حساسیتهاي موجود فضاي سایبر  

.ضروري است 


