
 

 

 خبرنویسی

 تعریف خبر:

مربوط به یک رویداد است که در جایی چاپ می شود یا پخش می شود و هدف از آن، آگاهی بخشی به مخاطبان و  اطالعات

   البته ایجاد حسی عمیق در آنان است.

 خبر: عناصر

بدهیم( تا سؤالی در ذهن مخاطب در خبر، باید به شش سوال به شرح زیر پاسخ بدهیم)در مورد هر کدام تا حّد الزم توضیح 

 :باقی نماند

 نشست حضوری مسووالن و کارکنان دانشگاه.مثال:   چه اتفاقی افتاده است.  چه چیزی:

  گوینده مطالب مهم داخل خبر مانند مسووالن یا کارمندان دانشگاه.مثال:  خالق رویداد چه کسی است.  چه کسی:

 سالن همایش های شهید بابایی دانشکده پزشکی دانشگاه.مثال:  است.رویداد در چه مکانی بوده  چه مکانی:

 0930آبان  01یا   0931روز هفتم تیر مثال:  رویداد در چه زمانی بوده است. چه زمانی:

 شنیدن مشکالت کارکنان توسط مسووالن و بیان انتظارت مسووالن از کارکنان.مثال:  دلیل رویداد چیست. چرا:

در قالب گفت و شنود) مخاطب باید متوجه شود که این رویداد به شکل مثال:  مراحل رویداد اعالم شود.مکانیزم و  چگونه:

 تلفنی، اینترنتی، صندوق ارتباط مستقیم و .. اتفاق نیفتاده است(

 

 خبر: ارزش های

 دیدگاه به مخاطبمعیارهایی زیر هستند که با کمک آنها می توانیم تصمیم بگیریم رویداد مورد نظر را از کدام 

  )زاویه نگاه به رویداد است(.  اعالم کنیم

 آغاز برنامه آهن یاری دانش آموزان دختر در استان قزوین.مثال:   جمع وسیعی را دربرگیرد.  فراگیری یا دربرگیری:

راه اندازی مرکز  حضور مسووالن کشوری در دانشگاه،مثال:  افراد، نهاد یا اشیائی که شهرت دارند یا مهم هستند.  شهرت:

  درمان ناباروری در استان، راه اندازی دستگاه آنژیوگرافی یا رادیوتراپی.

در بحث لزوم رشد جمعیت مثال:  یک التهاب درونی)بیشتر منفی( در خبر است. کشمکش، برخورد، تضاد یا اختالف:

 کشور، بررسی امکانات، سیاست های تشویقی، تمایل افراد و غیره.

همه گیری بیمار خاصی در مکانی، تولد نوزادی با وضعیت نادر، کسب موفقیت مثال:  شگفتی و غیر عادی بودن. استثناء:

 های ملی و جهانی.

هزار  011راهپیمایی سالمت مثال:  تعداد باال یا مقدار زیاد چیزی در خبر)مثبت یا منفی(. بزرگی مقدار یا فراوانی تعداد:

 کارکنان دانشگاه در همایشی. نفری 0111نفری در قزوین، تجمع 

تصویب مثال:  تازه بودن موضوع رویداد)حتی در خبرهای قدیمی که تاکنون کسی به آن جنبه نپرداخته باشد(. تازگی:

راه اندازی رشته تحصیلی خاصی، شروع برنامه بهداشتی  اختصاص مبلغ خاصی به کارکنان در نشست هیئت امناء دانشگاه،

 جدیدی.

طرح  مثال: به نزدیک ترین مکان جغرافیایی محل سکونت یا کار مخاطب)کوچه، خیابان؛ محله، شهر ...(. مربوط مجاورت:

 غربالگری دیابت در مینودر قزوین.

 

 

 کلی در خبرنویسی:نکات 

در خبرنویسی، تالش می کنیم عناصر خبری را طبق ارزش های خبری اعالم کنیم.)عنصری که ارزش بیشتری دارد  .0

 آورده شود(« لید»پاراگراف اول خبردر تیتر و 

)به  احساس بي طرف بودن ما به مخاطب القاء شود. تابا زبان سوم شخص و با تکیه بر زمان گذشته بنويسیم  .0

 (گفت، بنویسیم می گویدجای 

 )از مطلب مهم آغاز شود و به غیر مهم ختم شود( تا حد ممکن به شیوه هرم وارونه بنويسیم. .9



فرد و مسؤولیت او بیان شود.) به نام و نام خانوادگي  ،کربالییو حاجی ، خانم، آقا واژه های به جای استفاده از  .4

 (.علوم پزشکی قزوینمعاون بهداشتی دانشگاه  حمیدرضا نجاری، دکتر، بنویسیم نجاری دکترآقای  جای

 بالمانع است.سیده یا  سیداستفاده از واژه  .1

  (واگیربنویسیم واگیردار ) به جای محاوره اي در نوشته ها پرهیز کنیم.از بیان و بکارگیري کلمات و اصطالحات  .6

) به خط قرمزها توجه کنیم. را به بهترين نحو مديريت کنیم. موانع پیراموني انتشار و درج اخبار را شناسايي و آن .7

 را اعالم نکنیم( ایدزو  خودکشیمثالً بدون هماهنگی با مسوول، آمار مربوط به 

مرکز بهداشت ، یا به جای علوم پزشکی قزویندانشگاه عبارت دانشگاه، اسم واحدها را کامل بنویسیم. به جای  .8

 بنویسیم.مرکز بهداشت استان قزوین ، عبارت استان

ریال، عدد  111/111/111/111/01در نگارش اعداد بزرگ از روش ترکیب عدد و حرف استفاده شود.)به جای عدد  .3

 نوشته شود.( 387هزار و  611، عدد  387/611ریال، یا به جای عدد هزار میلیارد  01

 

 نکاتی خیلی مهم درباره خبرنویسی در دانشگاه:

  خبر، القاب پروفسور، دکتر و مهندس، قابل ذکر است، ولی مسوولیت اعالم موارد نادرست آن بر عهده در متن

 اعالم کننده است.

  به جای واژگان یا اصطالحات تخصصی، معنای آن بیان شود. )به جای «EOC  » بنویسید: مرکز هدایت عملیات

 بحران دانشگاه علوم پزشکی قزوین(

  گیرنده پیش نویسو از طریق اتوماسیون ارسال شود. در اتوماسیون،  پیش نویسخبرها فقط از طریق ،

 د.بنده)منوچهر گودرزی( باش

 

 توجه شود کهخیلی 

 

 

 

 موثر در افزایش امتیاز هر خبر:موارد 

باشد و یا اگر به  معاونان آنان و اعضای هیأت علمی ،مدیران ارشد آن واحدخبرهای فرهنگ سالمت یا به نقل از  -1

 نقل از کارشناس است، تأیید افراد فوق را داشته باشد. 

 معاونان آنان و اعضای هیأت علمی ،مدیران ارشد آن واحدبخش ابتدایی و مهم خبرهای اطالع رسانی، به نقل از   -0

 باشد و ادامه آن به نقل از کارشناس باشد.

 ترکیب نشود و جدا باشد. ،اخبار فرهنگ سالمت با اخبار اطالع رسانی -9

 زمان، بسیار مهم است. در خبرهای اطالع رسانی، عامل -4

در نشست ها، کنگره، سمینار، همایش، کارگاه، کنفرانس، کالس آموزشی و موارد مشابه به جای تمرکز خبر بر  -1

روی خود برنامه، زاویه دید خود به خبر را تغییر داده و درباره جنبه آموزشی یا اطالع رسانی برنامه )برای مردم، 

 جویان( یا اظهار نظر مسووالن، مانور بدهید. کارکنان، اعضای هیأت علمی و دانش

توجه کامل به ارزش خبری، کامل بودن عناصر، چینش مناسب و رعایت موارد مطرح شده در بخش نکات  -6

 خبرنویسی در دانشگاه.

 

 

 

 مثال: اطالع رسانی

 راه اندازی شد علوم پزشکی قزویندانشگاه  کارکنان سامانه خدمات الکترونیکی

بر روی  ؛گزارش ورود و خروج، احکام پرسنلی و شناسنامه آموزشی :دانشگاه شامل کارکنان الکترونیکیسامانه خدمات 

 .فعال شد vcm.qums.ac.irزیرپورتال معاونت توسعه مدیریت و منابع به آدرس 



، تمامی کارکنان می توانند با مراجعه به سایت مذکور، قسمت شده است راه اندازی 0930آذر  01روز از که در این سامانه 

، از کلمه عبورلینک های مفید و زیر لینک سامانه خدمات الکترونیک، از طریق وارد کردن کد ملی در قسمت نام کاربری و 

 امکانات آن استفاده کنند.  

 

  

 

 

 

 مثال: آموزش

 

 فراد می شوداکاهش توانایی ذهنی و یادگیری ، باعث سوء تغذیه

سالمتی و کاهش توانایی ذهنی و  کردنحلقه معیوبی را سبب می شود که با مختل  ،سوء تغذیه ناشی از ریزمغذی ها

افزایش فقر در جامعه و قطع رشد  ،در تولید آنانسبب کاهش توانمندی های اقتصادی، محدودیت مشارکت  افراد یادگیری

 .شوداقتصادی و توسعه اجتماعی می 

محور و با اشاره به اینکه  ضمن بیان مطالب فوق علوم پزشکی قزوینمعاون بهداشتی دانشگاه  ،د سعید اسکوییسیّ  دکتر

 اظهار کرد: ... ،همه ساز و کارهای توسعه اجتماعی، انسان سالم است

سالن اجتماعات  در 0930روز چهارم دی ، «بدن  آهن در و Aنقش ویتامین  کارگاه اهمیت و»شان در گفتنی است، سخنان ای

    روستايي بیان شد.مراكز بهداشتی ـ درمانی تعدادي از كاردانان  شبکه برای کارکنان ستادی و

 

  

  

 مثال: اظهار نظر مسووالن        

 

 :معاون بهداشتی دانشگاه

 اهمیت ویژه دارندکننده غیر طبی عوامل تعیین نوین سالمت،های دیدگاهدر 

های سالمت دیدگاه ،در دنیای امروزگفت:  علوم پزشکی قزوینمعاون بهداشتی دانشگاه  ،د سعید اسکوییسیّ  دکتر

  ت.اس شدهای کننده غیر طبی سالمت توجه ویژهتر پیدا کرده و به عوامل تعیین اندازی وسیعچشم

سالمتی را به شدت تحت  وضعیت ،ثیر بر یكدیگرأخود و یا از طریق ت هر يك از این عوامل به خودی اظهار کرد: اسکویی دکتر

   .... و افزود: عوامل مذکور شامل: دهندثیر قرار ميأت

بیان درمان شهرستان آبیک  ودر جمع مدیران و کارشناسان شبکه بهداشت این سخنان را  یس مرکز بهداشت استان قزوینیر

 کرد و افزود: ...

شد و در آن، آبیک برگزار  و درمان در سالن اجتماعات شبکه بهداشت 0930دی  04روز  یادآور می شود، نشست مذکور

 گزاران سالمت ادارات آبیک نیز حضور داشتند.پیام


