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 نشست کمیته حامیان دومینصورتجلسه 

 انجمن در دست تأسیس

 «رسانه و کودک»

 ۱۳۹۷شهریور  20شنبه سه

 سالن در 97 وریشهر6روز سه شنبه  بعد از ظهر« کودک و رسانه» سیانجمن در دست تاس انیحامکمیته نشست  دومین

پور، به ترتیب، مسؤلیت اداره و . آقایان داود حسینی و محمود علیبرگزار شد تهراندر  سینا ابن فرهنگسرای سایه

 دبیری کمیته را بر عهده داشتند.  

بودند   یاین کمیته اعضای جدیداعضای نفر اعضای جدید کمیته بودند.  16 نفر حضور داشتند که 26 در این نشست

)به ترتیب حروف الفبای اول نام  اعضای حاضر در این نشست پس از فراخوان عمومی به این کمیته پیوستند.که 

 فاطمه، شهسواری مریم، شفایی فر گیتی، زرقی لیال رشاد، پروین ،ایوب آل آزادهخانم ها عبارتند از:  خانوادگی(

، امیرپور ساسان ،امیربیگی محمدصالحآقایان و  هاشمی مینا، خانی موسی فروغ ،عاشوری صدیقه ،کسمائی الهه، قضائی

 ،شرعی اسماعیل ،زبردست عباس، رهبر علی ،چراغی حسین ،حسینی داوود سید، حبیبی غالمرضا ،جوانرودی بهرام

 سیداحمد، میرکیانی محمد ،زارچی کریمی مهدی، نژاد فرخ رضا، محمود علی پور، عابدی قاسمشمشیری،  ابراهیم

  .میرمعصومی

 با حضور اعضا، دعوت به دستور شد. دومین کمیته حامیان  16:30ساعت 

 ابتدا صورت جلسه نشست نخست توسط دبیر کمیته قرائت شد و بدون تغییر و اصالح به تصویب رسید. 

 



یعنی سالن سایه فرهنگسرای ابن سینا  –در ادامه آقای علی پور دبیر کمیته با بیان اینکه محل کنونی برگزاری نشست 

در صورتی رایگان است که ذیل سازمان فرهنگی و هنری شهرداری به تاسیس یک کانون نیز بپردازیم و در غیر  –

اینصورت باید هزینه اجاره سالن پرداخت شود بحث و مذاکره بین اعضا شکل گرفت و سواالتی مطرح شد که این 

مشارکت ها و کانون های مردم نهاد فرهنگسرا پاسخ داده شد و پس از مذاکره جهت  ابهامات توسط خانم جم مسئول

اینکه انجمن بتواند به صورت مستقل و فارغ از هرگونه خط قرمز و وابستگی به فعالیت خود ادامه دهد از ادامه برگزاری 

زینه برای این نشست آن را نشست های آتی در این فرهنگسرا انصراف دادند و اعضا پذیرفتند در صورت ایجاد ه

 پرداخت نمایند.

ابتدا هدف بحث کردند.  ی خودارکان مهم اساسنامهادامه در ادامه این نشست، اعضای کمیته حامیان نسبت به تصویب 

 کل رفتگیری به کمیتهاز حالت مجمع تصمیم از تاسیس انجمن و ضرورت آن به بحث گذاشته شد که کمیته حامیان

متشکل از گیری، کمیته نگارش هدف پس از بازگشت به مجمع تصمیم مورد بررسی قرار گرفتهدف انجمن و 

بندی نکات مطرح شده در کمیه کل را تدوین کردند که جمع آقایان اسماعیل شرعی، غالمرضا حبیبی و علی رهبر

  توسط آقای اسماعیل شرعی به شرح زیر قرائت شد: 

از کودک شامل تمام رده ها سنی خردسال، کودک و نوجوان می  )منظور ارتقا کیفی برنامه های کودک .1

 باشد(

 )مانند ارتقای سواد رسانه ای و ایجاد تفکر خالق و ...( ارتقا کیفی نگرش مخاطبین هدف .2

 تعیین بایدها و نبایدها در تولید برنامه های کودک  .3

 است: ل به این اهداف برشمرده شد که به قرار زیریسپس برخی برنامه ها جهت ن

 نقد و بررسی برنامه های موفق و نمونه بین المللی و ایرانی .1

 در حوزه برنامه سازی کودک یمینارها و کنفرانس هایبرگزاری س .2

 تدوین راهنماهای تولید برنامه های استاندارد .3

 برگزاری کارگاه های آموزشی .4

 ایجاد تعامالت بین المللی در حوزه تولید برنامه های کودک .5



 حرفه ایمه های معتبر ارائه گواهینا .6

 حال تولید و پخش شده کودک رنقد و آسیب شناسی برنامه های د .7

 تالش برای ارتقای کیفی دانش اعضای انجمن .8

 تبیین چشم انداز فرهنگی برای مخاطین هدف .9

 ایجاد یک بانک ایده و کمک برای به روز رسانی و بهینه کردن طرح ها و ایده های گروه سنی هدف .10

 اصول و مبانی تولیدات از نظر کیفی و کمیتهیه و تدوین  .11

 ب برنامه سازانانتقال تجار .12

 کمک به ارتقا و اصالح تولید و نشر برنامه های رسانه ای کودک .13

 پژوهش و تولید ماهنامه یا مقاله و کتب علمی پیرامون موضوع هدف .14

 ایجاد تعامل با شبکه ها ماهواره ای کودک جهت تولیدات استاندارد مشترک .15

اصالح و تصویب نهایی هدف انجمن در دست تأسیس کودک و رسانه به نشست آتی کمیته حامیان  بررسی،

 موکول شد.

 

خاطر نشان کرد انتخاب  در نشست قبلیانه دار زسپس آقای حسینی در خصوص انتخاب خانم بهادری نژاد به سمت خ

مسؤالن مثل هر پیشنهاد دیگری باید با بیش از نصف آرای مأخوذه انجام شود و از آنجا که مجموع آرای مأخوذه 

اند و در شود. با این حساب ایشان آرای الزم را کسب نکردهیازده رأی بود، بیش از نصف این تعداد، شش رأی می

و چون هیچ کس با انتخاب ر آنکه هیچکس با انتخاب ایشان مخالف نباشد. گیری تجدید شود. مگنتیجه باید رأی

 . دار کمیته حامیان تصویب شدنژاد مخالفت نکرد، انتخاب ایشان به عنوان خزانهخانم بهادری

های های مربوط به نشستهزینه دیگری که در این نشست در مورد آن بحث و مذاکره شد درباره تامین مالیموضوع 

چند روش پیشنهاد شد مانند گلدان گردانی، پرداخت  . در این زمینهانجمن بود ها مجمع مؤسسحامیان و نشست کمیته

به تصویب رسید. بر اساس این روش کل  گزینه پرداخت حق عضویت سرانجامحق عضویت و گرفتن اسپانسر مالی. 

اهد شد و اعضا کمیته حامیان به صورت های کمیته حامیان و مجمع موسس محاسبه خوهای برگزاری نشستهزینه

 مساوی پرداخت آن را به عنوان حق عضویت بر عهده خواهند گرفت.



پیشنهاد شد و در انتها چند گزینه مذاکره صورت پذیرفت که  های کمیته حامیاندست آخر نیز در مورد محل نشست

پور در مورد انتخاب مکان جایگزین  یهمچنین به آقای عل مقرر شد نشست بعدی در دفتر کادرها برگزار گردد.

مکان دیگری را توانستند با الویت هایی که ذکر میشوند پیدا کنند در صوت صالحدید آنجا  تفویض اختیار شد تا اگر

نشست برگزار شود. اولویت های مکان دیگر از این قرار است که رایگان باشد، وابستگی به جایی نداشته باشد، خارج 

 باشد و در آخر اینکه نزدیک به محل کار اکثریت اعضا یعنی سازمان صدا و سیما باشد.از محدوده طرح 

 خاتمه یافت.  19:15لسه ساعت ج 

دبیر کمیته به اطالع  برگزار خواهد شد. مکان و ساعت دقیق برگزاری نشست را 1397 مهر 3شنبه نشست بعدی روز سه

 اعضا خواهد رساند. 

 پوردبیرکمیته: محمود علی


