ماه نامه اجتماعی ،آموزشی ،فرهنگی و سیاسی
سال اول /شماره سوم 30 /میزان  1393هجری خورشیدی

باشگاه فارغان

شبنم " شهرزاد "  ،مشاور باشگاه فارغان نی وهمچنان محصل سال دوم دانشکده
ژورنالیزم و خبرنگار آزاد;
شبنم شهرزاد ،آموزش ابتدایی را از مکتب لیسه عالی عایشه درانی و دوره
متوسطه را در مکتب لیسه عالی سلطان راضیه و دوره لیسه را در لیسه عالی المعه
شهید به پایان رسانده است .
از اینکه عالقه زیاد به فن گویندگی داشت در سال  1388بعد از ختم دوره لیسه در
یکی از دانشگاه های کشور در بخش گویندگی به ادامه تحصیالت خود پرداخت .
چون در اوایل زندگی یا کودکی عالقمند ی به رشته ی ژورنالیزم داشت  ،میخواست
که یک خبرنگار شود و به قول معروف از این طریق "مصدر خدمت شود " .در اخیر
سال  1388ازبخش گویندگی فارغ گردیده و راهی دوره گویندگی پیشرفته شد با
اتمام رساندن آن و بنابر پیشنهاد ان نهاد که در آنجا درس می خواند نمرات پوره
را بدست آورده بود بنده را به دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد ) معرفی
نمودند جهت آموزش کار های عملی در بخش های مختلف که با به پایان رساند
دوره های آموزشی کوتاه مدت یعنی (اساسات خبرنگاری ،رادیو ژورنالیزم و رادیو
پکیچ ) به رادیوی نی که یک رادیو آموزشی است معرفی گردید و مدت شش
ماه در این رادیو در بخش های مختلف کار نمود است و در بخش پیشبر تخنیک
برنامه های رادیو نی چندین تن را فارغ داده است  .بعدا ً در سال  1389در یک
کمپنی بحیث پرودیسر برنامه های تولیدی ایفای وظیفه نمود و در همین سال
نسبت عالقه زیادی که داشت در پیشبرد برنامه های زنده رادیویی رادیو جوانان
که مربوط آواز پرودکشن می شد از وی تقاضا نمودند که همرای شان رسما کار
کند.که مدت زیادی با این پرودکشن کار کرد در بخش پرودیسری و گویندگی.
در انتخابات دور سوم باشگاه شبنم شهرزاد از اعضای باشگاه رای اعتماد بدست
آورد و معاون باشگاه انتخاب گردید و مدت یک و نیم سال در بخش معاونیت
باشگاه کار نموده است.
در ضمن شبنم شهرزاد یک تن ازفعالین جامعه مدنی می باشد,که بسیار زیاد
عالقه دارد که فعالیت های مدنی داشته باشد.
هم اکنون وی مصروف درسهای خویش می باشد در رشته
خبرنگاری و هم مشاور باشگاه فارغان نی است .
شبنم شهرزاد در برگزاری برنامه ها و محافل باشگاه پیش
قدم بوده و بزرگترین محافل را برگزار نموده است .
شبنم شهرزاد خوش دارد در هنگام فراغت خود با دوستان
یکجا باشد و یا هم همرای اعضای خانواده به تفریح برود.

بیایید خبرنگاری رادر کورس های
کوتاه مدت نی بیاموزیم
.۱اساسات خربنکاری
.۲خربنکاری رادیویی
.۳خربنکاری تلویزونی
.۴تولید بسته های رادیویی
.۵تخنیک رادیو
.۶خربنکاری تحقیقی
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