ما

هنامه حیات

سوتیتر
اهمیت سوتیتر از اشاره کمتر نیست.
معموال در نگاه اول به تک تک صفحات نشریه ،سوتیتر ها خوانده می
شوند .منظورمان از سوتیترها همان نکات برجسته متن از نگاه دبیر
سرویس (و بعضا نویسنده) است که معموال در باکسهای متفاوت در
میان مطلب مشاهده می گردد .معموال سوتیترها ،شامل نکات جالب و
جذاب و جنجالی است .بعضا سوتیترها دربگیرنده ایده های اصلی
متن هستند.
تیتر فرعی
در برخی موارد ،الزم است یادداشت شامل تیترهای فرعی هم باشد.

تیترهای فرعی ،ایده اصلی هر پاراگراف یا بخش را بیان می کند.

برای نشریه بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه
السالم

پرونده و مقدمه آن
پرونده مجموعه ای از مطالب (یادداشت ،مصاحبه و  )...درباره یک
موضوع جزیی یا کلی است .پرونده حتما باید مقدمه داشته باشد .یعنی
دبیرسرویس ،یک یادداشت کوتاه (حداکثر  055کلمه ای) در معرفی یا
ضرورت بحث موضوع پرونده می نگارد( .یا سفارش می دهد و پیدا
می کند ).مثال سرویس پایداری پرونده ای برای کتاب تازه چاپ شده
کار کند .بنابراین یک مقدمه در همین باره کار می کند که قضیه
پرونده این شماره چیست ،سوال و ایده این پرونده چیست ؟
اینفوگرافی
یعنی استفاده از تصاویر و کارهای گرافیکی برای انتقال اطالعات.
مثال برای القای روند نزولی آموزش دانشگاه ،یک خط می کشیم و از
سال  0035تا  0005شماره گذاری می کنیم و هر دوره را با رنگ یا
عالئم متمایز می کنیم و عکس معاون آموزشی مربوطه را در دوره
خود قرار می دهیم و یک سری آمار تکمیلی اضافه می کنیم.
برای مشاهده نمونه های گرافیک به سایت infographics.ir
مراجعه کنید .اگر اینفوگرافیکی گویا نبود ،نشانه ضعف طراحی آن
است!

اشاره نویسی
بعضا یادداشتها و مصاحبه ها نیاا باه
اشاره دارند .اشاره ،توضیح نویساناده
دبایاار ساارویار دربااره ما ا ا

ممکن اس اشاره ،به معرفی مصاحبه
شونده یا نویسنده یادداش یا ضرور
بحث و این چی ها بپردا د.
خوانندگاان ماعاماوا اشااره هاا را مای
خوانند و اگر جذا
تمام م

باود ،باه ما اا اعاه

می پردا ند.

اشاره معموا بو د یا ایتا یا

ج وا فرهنگی حیا
تنظیم :حمید درویشی

ما

تهران ،بزرگراه چمران ،پل مدیریت ،دانشگاه امام
صادق علیه السالم ،بسیج دانشجویی ،دفتر ماهنامه

ج وه شماره ی
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تلفکس520-77005588 :
حیات ،منتظر انتقادات ،پیشنهادات و نظرات شماست.

و

گاهی در باکسهای جداگانه قارار
می گیرد.
گاهی بو د کردن پااراگاراا او
یادداش  ،آن را باه یا

هنامه حیات

اسا .

خو تبدی می کند.

اشااره

یک مهارت مهم و موثر

تیتر نویسی
شیوه نگارش مطالب تاایاپ
شااده مااطااابااق بااا شاایااوه ماارسااوم
کتااباهاای آماوزش ویاراساتااری و
نگارش (مثل کتاب نگارش سامات
یا شیوه نگاارش رسااناه ای چااپ
مرکز مطالعات و بارنااماه ریازی
رسان ها) باشد.
حجم مطلوب یادداشتهاا بایان  805تاا 2055
کلاماه (یاک تاا ساه صافاحاه) اسات .حاجام ماطالاوب
مصاحبه ها بین  0555تا  0555کلمه است.
نشااریااه حاایااا خا ااو نشااریااه داخاالاای بساایااج
دانشجویی دانشگاه در کاناار حایاات ،شاروع باه کاار
کرده است .یادداشتهای مرتبط با دانشگاه کاه عاماوماا
مخاطب بیرونی ندارد ،در حیات خلوت ماناتاشار مای
شااود .هاام چااناایاان ،حاایااات خاالااوت ،تاامااریااناای باارای
نویسندگی دانشجویان کارشناسی کاه شااناس کاماتاری
برای چاپ مطلب در حیات دارند ،خواهد بود .الاباتاه
در شااماااره اول حاایااات خاالااوت 0 ،یااادداشاات از
دانشجویان دکتری داریم!
منتظر انتقادات وپیشنهادات شما هستیم.
پااایااگاااه اطااالع رساااناای نشااریااه بااه نشاااناای
 HayatMag.irشامل آخرین فراخوانها و اطالعایاه
ها درباره نشریه است .فاایال شامااره هاای قابالای در
پایگاه  HayatMags.irبه تدریاج باه روز خاواهاد
شد HayatKhalvatMag.ir.هم تازگی ایجاد شده
است .

ه

درست بنویسیم
بهترین باشیم

بخشهای یک یادداشت

تیتر های فانت ی و جدی
تیتر فانت ی ،کاوتااه ،جاالاب و جاذاب
است .تیتر فانتزی ،معماوال در انادازه
بزرگتر و ضاخایام ( )boldکاار مای
شود .تیتر فانتزی معاماوال ،ماوضاوع
مطلب را بیان می کند.
تیتر جدی ،عنوان مطلب است .رسمی
است .در اندازه کوچکاتار ،در بااال یاا
پایین تیتر فانتزی کار می شاود .تایاتار
جدی ،به ما می گوید که این یاادداشات
به چه چیزهایی اشاره می کند.
در مثالهای ذیل ،تیترهای فانتزی بولد
شده اند.
مثا :1
گذرگاه حوادث
مروری بر جنگهای  255سال اخیر
کشورمان با بیگانگان و نتایج این
جنگها
مثا :2
بیداری اسالمی و شیپورهای گمراهی
نگاهی به دسیسه های تازه اربابان
جهان برابر بهار عربی
مثا :3
ر م فرهنگی
چالشهای پیش روی بیداری اسالمی
مثا :4
ح هللا و ح شی ان
گفتگو با دکتر همایون درباره
رویکرد مهدوی به تاریخ

 -0تیتر فانتزی
 -2تیتر رسمی
 -0اسم نویسنده
 -0عکس
نویسنده
 -0مشخصات نویسنده (شغل ،سال و رشته
تحصیلی ،ایمیل رسمی و وبالگ)
 -3اشاره (در صورت لزوم)
 -8پرداخت ایده (متن اصلی)
 -7تیترهای فرعی بولد شده
 -0سوتیترها (در انتهای مطلب قرار دهید)
 -05عکسهای مرتبط (با کیفیت و ترجیحا
تولیدی)
 -00اینفوگرافیک ،جدول ،نمودار (مستحب)

سا و رشته تحصی ی را م ابق ا گوی ذی بنویسید
مازیار بیژنی ،دانشجوی سال چهارم معارف اسالمی و مدیریت (ویژه
کارشناسی ها)
مجید مجیدی ،دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه

