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نشست تخصصی کودک و رسانهصورت جلسه   

 باسمه تعالی

  دبیرجلسه: علی پورآقای  مسئول جلسه: 1 شماره جلسه: تخصصی کودک و رسانه انجمنجلسه  عنوان جلسه:

 حاضران

 ، ائمیقعباس ، حسینی، صالحی،محمدرزمی ،ابراهیم محمدی ،رضاحبیبی ،رضاکیان ،سید بشیرحسینی ،مجیدزمانی  :آقایان

ابوالفضل صالحی ،مهدی دزفولی ،احسان هبت اله شیری ،، آریانی نژادمحمدحسین ، ربانیمحسن ناصر تفقدی ،،مهدی احمدی

 متقی زادهعبداهلل نصیرعابدینی ،نیک داد ،جعفرتارین ،شریعتی ،

،زکیه جهاندیده ،دختر زکیه جهاندیده ،زینب پرسم ،مریم کیان ،منیر  داخرجینیمریم ، ان وکیلی،زهرا  برومند : سوسنهاخانم

 سادات امینی ،مهناز آذین ،برادرزاده مهناز آذین ،فاطمه رمضانی ،انسیه طبقی ،آفرین سمنانی

  غائبان

 

 

        

 

 :های نشستبرنامه 

 برنامه ردیف

 سخنرانی آقای حلمی مدیر شبکه هدهد درباره ظرفیت های شبکه و نحوه تعامل و همکاری با برنامه سازان کودک اول

 پخش مستند در مسیر پویایی با حضور کارگردان اثر آقای قائمی دوم

 سخنرانان: دکترسید بشیرحسینی و مهندس ابوالفضل صالحی-نگاه تلوزیون کودک و فضای مجازی با سوم

 بازدید از موزه امام علی )ع( چهارم

 

                      دقیقه 30شده:  داده اختصاص زمان  ارائه کننده:             سخنرانی آقای حلمی وضوع اول:م

 :مشروح مذاکرات

شعبان و کمال تشکر از حضور افراد انجمن ، گزارشی از شروع فعالیت ضمن خیرمقدم و تبریک به مناسبت آغاز حلمی ابتدا جناب آقای 

که هدهد را عربستان شبشبکه وعلت نام گذاری )هدهد( و ثبت شبکات در عربستان و لبنان و پاکستان و....که در این خصوص گفتند: 

 را تحت تاثیر قرار میدهد صحبت نمودند تهدیدی دانستند که زیرساخت آنها یعنی )کودکان(

 نتیجه گیری:

 درباره ظرفیت های شبکه ونحوه تعامل و همکاری با برنامه سازان کودک ارائه شد

 

                     دقیقه 30شده:   داده اختصاص زمان قائمیآقای  ارائه کننده:             مستند)در مسیر پویایی( وضوع دوم:م

 :مشروح مذاکرات

 00::1 ساعت جلسه: 79فروردین    30  :تاریخ جلسه

                        ساعت :   مدت جلسه: شبکه هدهددفتر  مکان جلسه:
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 و استقبال نشدن از طرف افراد و شبکه های  داخلی پرداختندفروش انیمیشن سازان داخلی  نوع نحوه ساختار وبه  ایشان در قالب مستند

 نتیجه گیری:

 با مشکالت انیمیشن سازانآشنایی 

 

و فضای مجازی با  کودک وضوع سوم:م

            نگاه به جایگاه تلوزیون

سخنرانان:جناب آقای دکترحسینی و جناب 

 آقای مهندس صالحی

                 دقیقه 30هرکدامشده:    داده اختصاص زمان

 :مشروح مذاکرات

 در خصوص ضرورت و چگونگی استفاده کودک از فضای مجازی با نگاه به جایگاه تلوزیون

 

 :دکترحسینی آقای

ازار لویزیون برای حذف نشدن از ببا اشاره به مرگ رسانه تلویزیون و آمدن اینترنت اشیا و هوشمند ضرورت به روز شدن بدنه تیشان ا 

 خواستار شدند. رقابت مخاطب را

 

 :مهندس صالحی آقای

که تنها در عصر ظهور رسانه جدید بروزرسانی می شوند به ظهور تکنولوژی اشاره به این مطلب که رسان ها نمیمیرند بلضمن ایشان 

 ه تلویزیون برای به روز شدن آن و نگه داشتن مخاطب به ایراد سخن پرداختند.رسانهای جدید برای خدمت به 

 

 

 نتیجه گیری:

 در خصوص بهبود روند و پیشنهادهایی مطابق این فرمایشات در دستور جلسه قرار گرفت. انجمناستفاده از تجربیات اعضای 

 

 انجمن تخصصی کودک و رسانه مدیرامضای 


