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 نشست کمیته حامیان سومینصورتجلسه 

 انجمن در دست تأسیس

 «رسانه و کودک»

 ۱3۹۷ مهر 3شنبه سه

 3 شنبه سه روز عصر دقیقه ۲۰ و ۱۶ ساعت «رسانه و کودک» تاسیس دست در انجمن حامیان کمیته نشست سومین

 را کمیته دبیری و اداره مسؤلیت ترتیب، به پور،علی محمود و حسینی داود آقایان. شد برگزار کادرها دفتر در 97 مهر

 .  داشتند عهده بر

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

 متاسفانه و شد انجام دیگر جاهای در نشست برگزاری جهت هایی تالش اینکه بیان با کمیته دبیر پور علی آقای ادامه در

 عضوی پیشین نشست در شده گفته های اولویت مطابق اگر نمودند درخواست محترم اعضای از نشد محقق امر این

 .شد خواهد برگزار آنجا در بعد نشست نماید هماهنگ را دیگری محل بتواند

 پیشین نشست در که خود یاساسنامه اهداف تصویب و بررسی به نسبت حامیان کمیته اعضای نشست، این ادامه در

 قرائت زیر شرح به شرعی اسماعیل آقای توسط ابتدا. کردند بحث بود شده نگارش اهداف این تدوین کمیته توسط

 :  شد

 (باشد می نوجوان و کودک خردسال، سنی ها رده تمام شامل کودک از منظور) کودک های برنامه کیفی ارتقا.  ۱

 ...( و خالق تفکر ایجاد و ای رسانه سواد ارتقای مانند) هدف مخاطبین نگرش کیفی ارتقا.  ۲

  کودک های برنامه تولید در ایدهانب و بایدها تعیین.  3



 :است زیر قرار به که شد برشمرده اهداف این به نیل جهت ها برنامه برخی سپس

 ایرانی و المللی بین نمونه و موفق های برنامه بررسی و نقد.  ۱

 کودک سازی برنامه حوزه در هایی کنفرانس و سمینارها برگزاری.  ۲

 استاندارد های برنامه تولید راهنماهای تدوین.  3

 آموزشی های کارگاه برگزاری.  4

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

 ای حرفه معتبر های گواهینامه ارائه.  ۶

 کودک شده پخش و تولید حال در های برنامه شناسی آسیب و نقد.  7

 انجمن اعضای دانش کیفی ارتقای برای تالش.  8

 هدف مخاطین برای فرهنگی انداز چشم تبیین.  9

 هدف سنی گروه های ایده و ها طرح کردن بهینه و رسانی روز به برای کمک و ایده بانک یک ایجاد.  ۱۰

 کمی و کیفی نظر از تولیدات مبانی و اصول تدوین و تهیه.  ۱۱

 سازان برنامه تجارب انتقال.  ۱۲

 کودک ای رسانه های برنامه نشر و تولید اصالح و ارتقا به کمک.  ۱3

 هدف موضوع پیرامون علمی کتب و مقاله یا ماهنامه تولید و پژوهش.  ۱4

 مشترک استاندارد تولیدات جهت کودک ای ماهواره ها شبکه با تعامل ایجاد.  ۱5

 

 : رسید تصویب به ذیل شرح به  اصالح از بعد کلی، هدف سه اعضا فراوان مداقه و مذاکرات از پس



 نوجوان و کودک خردسال، های برنامه کیفی ارتقاء.  ۱

 ای رسانه فعاالن و مربیان اولیاء، و هدف مخاطبان نگرش ارتقاء.  ۲

 هدف مخاطبان حوزه محتوای ارزشیابی و تولید نظامنامه تدوین.  3

 . رسیدند تصویب به اصالح و مذاکره بدون نیز پیشنهادی پانزدگانه هایبرنامه

 . یافت خاتمه ۱9:۰۰ ساعت جلسه 

 نشست دبیر به( ماه سوم و اول هایشنبهسه از یکی در) نشست برگزاری دقیق ساعت و مکان زمان، اعالم همچنین

 به کمیته دبیر توسط مکان و زمان نشست، برگزاری از قبل هفته یک که شد این بر قرار و شد تفویض پور علی آقای

 . برسد اعضا اطالع

 پورعلی محمود: دبیرکمیته


