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 درش دوم 
 

 مجلہ و روزنامہ 

 بیػتر اضت۔او تھران صبح ھبی روزوبمہ تریه معروف از یکی اجتمبعی گر گسارظ مه عموی
 ،اعتیبد،ورزظ طالق مبوىذ اجتمبعی مھم مطبئل از یکی ی درببري گسارغی ھفتہ روزھبی

 ومطئوالن ،متخصصبن مردم بب ۔او کىذ می تھیہ ۔۔۔ و جمعیت افسایع ھوا، آلودگی ۔جواوبن،ترافیک،
 صورت بہ را خود تحمیك ۔ضپص کىذ می آوری جمع دلیمی اخببر و اطالعبت کىذ۔ می مصبحبہ دولتی

 پص ضرویص ۔دبیر دھذ می اجتمبعی ضرویص دبیر بہ را خود گسارظ ۔ضپص وویطذ می گسارظ یک
 آمبدي گسارظ ی صفحہ در درج برای تب دھص می ویراضتبر بہ را آن ، گسارظ تبییذ و بررضی از

 غود۔ می



 انواع مجلہ ھا 
 

 نامہ ماہ برخی و نامہ ھفتہ نشریات از شود۔بعضی می منتشر گوناگونی ھای نشریہ کشور در 
 نامہ ماہ دو و نامہ دوھفتہ صورت بہ نشریاتی ھمچنین اند۔ نامہ فصل نیز دیگر بعضی اند۔

 کنند۔ھر می منتشر نامہ سال نام بہ سالی کتاب معتبر ھای روزنامہ از شوند۔بعضی می منتشر
 دارند۔ عھدہ بر گوناگونی وظایف کدام ھر کہ دارد سردبیر یک و مسئول مدیر یک نشریہ

 برای ھایی ستون ھا روزنامہ اند۔معموال روزانہ ھای گزارش و اخبار حاوی ھا روزنامہ
 گزارش و ھا خبرنگار دارند۔معموال ورزشی و فرھنگی اقتصادی، سیاسی، اخبار تحلیل

 را گوناگون ھای تحلیل ،اما کنند می تھیہ را گزارش و خبر ھای ستون ،  روزنامہ گرھای
  کنند۔ می تھیہ نگاران روزنامہ دیگر و ھا نویسندہ نویسھا، ،مقالہ گرھا تحلیل
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