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 جلسه: دستور       

 موضوع ردیف

 قرائت و تصویب صورت جلسه پیشین اول

 بررسی سند تدوین شده توسط کمیته تدوین سند دوم

 مشروح صورت جلسه            

تخصصی کودک و رسانه روز )در دست تاسیس( انجمن  کودکِ استاندارد برای مخاطب سازی برنامهتدوین راهنمای  کمیته کارشناسینشست پنجمین 

ونک برگزار شد. مقام ریاست در  منطقه بعدظهر در اتاق جلسات ساختمان آموزش و پژوهش سیما واقع در 4:30راس ساعت  97مرداد  24سه شنبه 

 رسید. همه اعضای حاضر ابتدا صورت جلسه پیشین قرائت شد و بدون تغییر به تصویبسمت خود حاضر بود و دبیر نیز حضور داشت 

مرداد در گروه تلگرامی منتشر شد برای بررسی ارائه شد. در همان ابتدا توسط آقای  13برگی که در روز شنبه  4مطابق صورت جلسه پیشین ابتدا سندی 

ذاشته جایگزین سند پیشین شود که این پیشنهاد به رای گ استصفحه ای دیگری که توسط آقای علی پور تدوین شده  22مفاخری پیشنهاد شد که سند 

صفحه قرائت میشد که آقای مفاخری پیشنهاد دادند که به جای  22. و بنا بر قاعده باید ابتدا کل اکره و بحث این پیشنهاد رای آوردپس از مذشد و 

به درون  صفحه بر روی سرفصل ها تمرکز شود و ابتدا آنها به بحث و بررسی گذاشته شود تا ساختار اصلی سند مشخص گردد و سپس 22خواندن کل 

بسیار بیشتر از ساختار سرفصل هاست و ابتدا باید مشخص شود که  ،آقای شمشیری به عنوان مخالف فرمودند که اصالحات لیو .بپردازیم سند مایه

تعاریف و اصطالحات و مقدمه و توضیحاتی  .چه باشد مورد سوال است کههدف از ارائه این سند چیست؟ مخاطب این سند کیست؟ عنوان این سند 

آقای رهبر فرمودند درست است که ابتدا باید مشخص میشد که این سند برای چه کسی و به چه هدفی نگاشته می  نیز باید وجود داشته باشد. باره آندر

قای فرخ نژاد اما این سند را اکثریت همین جمع در نشست پیشین مصوب کردند. در همین اثنا آ ،شود و هر برنامه ساز نیز لزوما باید این قواعد را بداند

درباره چرایی و هدف این سند و ساختار و نکات مغفول مانده و از این قبیل صحبت "به جای ورود و قرائت این سند که پیشنهاد دیگری مطرح نمودند 

بودند پیشنهاد آقای فرخ  بود و اعضا با تعویق پیشنهاد آقای مفاخری موافق "پیشنهاد تعویق مشخص"پیشنهاد آقای فرخ نژاد و با توجه به اینکه  "شود.

بند بند قرائت شود به صورت صفحه ای  22که سند  دیگری مطرح کردند پیشنهادهم تارین نژاد به رای گذاشته شد و پیشنهاد ایشان رای آورد. آقای 

که  "فا سریعتر پیش رویملط"که  شتندایشان یک اخطار نیز دا م.جلو بروی هر بند وهر چقدر هم طول کشید مشکلی ندارد تا بعد از بحث و تصویب

را در شده در پیشنهاد آقای فرخ نژاد  مطرحتوسط رئیس پذیرفته شد. آقای حلمی پیشنهاد دادند کمیته ای مرکب از افرادی تشکیل شود و آنها نکات 

آقای شمشیری در بیاورند. کمیته خود بررسی نموده و سپس سند را مطابق آن بازنویسی کرده و سپس آن را به صحن برای بحث و بررسی و تصویب 

مانی که زا مخالفت با پیشنهاد آقای حلمی فرمودند براساس تجربیات و دیدگاه هایی که دوستان برای کلیاتی که آقای فرخ نژاد مطرح کردند بهتر است ت

حظاتی را در نوشتن این سند باید در د که چه مالنبدانکمیته ای هم قرار شد تشکیل شود  در این جلسه فرصت هست مباحث بررسی شود تا اگر احیانا

ت های آقای شمشیری به شرط اینکه بحث و بررسی هایی که قرار است انجام شود یک مذاکره و بنظر داشته باشد. آقای حلمی هم فرمودند که با صح
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م که چه نوع سندی باید نوشته شود و وقتی د موافق هستم. آقای رهبر هم فرمودند که ما در جلسه قبل تعیین نکردیباش ،گفتگوی دوستانه بدون تصویب

نگارش کنند داده نشد و االن هم این کم کاری را در این جلسه با مذاکره  را بحث میکردیم هیچ پیشنهاد و سرخطی به دوستانی که تعیین شدند تا سند

و بازنویسی سند قرار میدهیم و چون این مباحث در  و گفتگو جبران میکنیم و پس از بحث در مورد این کلیات نکات کلیدی را در اختیار کمیته تدوین

خانم آذین خواستار استیضاح )تقاضای همان ابتدا هم خصوصی نبود و در جمع مطرح شد بهتر است این مباحث دوباره در جمع مطرح و تعیین شود. و 

اکثریت  لیو توضیحاتی ارائه دهند "اساسی این سند را نوشتندبر چه "توضیح ( کمیته تدوین سند شدند که مخبر کمیته یعنی آقای علی پور درباره اینکه 

به رای گذاشته شد  مخالف این استیضاح بودند و این استیضاح رای نیارود. و سپس پیشنهاد آقای حلمی مبنی بر رفتن پیشنهاد آقای فرخ نژاد به کمیته

این  ،یی دادند که به دلیل مخالفت چند نفر و ضیق وقت و در دستور نبودنرای نیاورد. آقای مفاخری نیز پیشنهاد تنفس و پذیراهم  که این پیشنهاد

)در کمیته کل نه حد نصاب وجود دارد و نه محدودیت  "کمیته کل"پیشنهاد رد شد. به همین دلیل وقتی پیشنهاد آقای فرخ نژاد رای آورد نشست به 

 ارائهدر ادامه صورت جلسه به  زمانی برای توضیح افراد و رای گیری نیز نداریم و همچنین جلسه به صورت طوفان فکری اداره میشود( تبدیل شد.

 .تنظیم می گرددنکاتی که به صورت طوفان فکری مطرح شد 

 رتب شد به قرار ذیل شد:نکاتی که به عنوان نکات مغفول سند م

هدف سند، مخاطب سند، عنوان سند، مقدمه و توضیحات، تعاریف و اصطالحات، اصول کلی/سیاست های کلی، اهداف، بایسته ها )اصول وانشناسی، 

 اصول زبانشناسی، اصول هنری، اصول فنی، اصول پژوهشی و ....(

 اهم نکاتی که در کمیته کل مطرح شد:

که  شدمکی به خالقیت ها نمیکند و بیشتر شامل نبایدهایی است که به عنوان خط قرمز برای برنامه سازان تدوین میشود. و پیشنهاد استانداردها هیچ ک 

 ،و در صورت تخطی نمایدیکسری بایسته ها و نبایسته ها برای خود مصوب کند و اعضای خود را ملزم به رعایت آن  NGOاین انجمن مثل یک 

 ی خاطی تصمیم بگیرد که البته همه اینها برمیگردد به اینکه ما باید قبل از آن اساسنامه انجمن را تدوین و مشخص کنیم. انجمن نیز برای اعضا

هیچ مدیری دخیل نیست و تانه نظر شبکه ای یک مانیفست وجود دارد و براساس آن برنامه های آن شبکه ساخته میشود و در این سند خوشبخ ردر ه

و آنقدر هم نباید بدبینانه نسبت به هدف  .نه اهداف و نظرات یک مدیری که اینجا آمده برای دفاع از حقوق و نیازمندهای کودک است بایدهاینبایدها و 

در حال حاضر بسیار اثربخش. و برنامه اش هم اجرا کند او یک راجرز خواهد بود و  %50آن را  ،و مخاطب سند نگاه کرد چرا که اگر حتی یک نفر

 . و جای تاسف دارد یی که در این سند آمده اجرا نمیشوداز این چیزها یزیربنایی تر ل مسائ

ولی در ابتدا آقای حسینی توضیح دادند  .و رای آورد اشته شدکه ایم پیشمهاد به رای گذ دوت شبعنوان سند و ماهیت آن صح پیشنهاد شد دربارهسپس 

 دسته است: چندکه سندهای حاکم بر هر انجمن بر 

 کد اتکیز و قواعد اجرایی.-5نامه های داخلی آئین -4اساسنامه  -3اظهارنامه شرکتی و منشور -2قوانین ملی -1

 :به شرح ذیل استاعضا درباره عنوان سند  نظراتخالصه 

 )سند راهنما( اصول راهنما و استراتژی هایی که منجر به ارتقای کیفیت برنامه بشود که بر کودک اثرگذار باشد.-1

 بایدها و نبایدها. اصول اخالقی کد آف کانتاکتز یا کد اتیکز )مرامنامه( -2

 )منشور( بازتاب دهنده باورهای ما، اهداف ما، ایدها و نبایدها ما و قابل توصیه به دیگران است.-3

 دستورالعمل تولید برنامه برای هر نوع تخصص مثل مجریان، تهیه کنندگان و ... .-4

برگزار شود و مکان نشست هم چند روز قبل از آن توسط  تنشس 16که یک هفته درمیان سه شنبه ها ساعت و سپس برای نشست بعد پیشنهاد شد 

زار دبیر جلسه آقای علی پور مشخص شود و به اطالع اعضا برسد و در صورت تعطیل بودن آن روز، اولین روز بعد از تعطیلی یا تعطیالت نشست برگ

 شود.

 دستور جلسه نشست بعد نیز ادامه طوفان فکری کمیته کل تعیین شد. 

                                   انجمندبیر  پورحمود علیم


