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هانجمن تخصصی کودک و رسان
1399گزارش عملکرد سال 



راه اندازی بخش انگلیسی سایت انجمن تخصصی کودک و رسانه
Launching the English section of The association of children and media
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Launching the "Children and Media" Club
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اندازی باشگاه کودک و رسانه راه 



بان ک افتتاح حساب بانکی انجمن در 
مسکن

Opening a bank account of the 
association in "Maskan Bank"
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رانجام مراحل ثبت انجمن در وزارت کشو

Performing the registration 
process of the association in 

the "Ministry of Interior"
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Obtaining the license of 
the electronic monthly 
of the association from 

the "Ministry of Guidance 
and Culture"
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گرفتن مجوز ماهنامه 
الکترونیک انجمن از وزارت 

ارشاد و فرهنگ



Translation of the book 
"The Handbook of 

Children, Media, and 
Development"

8

تاثیرات "کتاب ترجمه 
چه شناختی رسانه ها کودکان
"چیزی و چگونه میآموزند



به"یک آسمان امید"تولید کلیپ 
از کادر درمان کشور در م بارزه مناسبت تقدیر 

از شبکه های 19با ویروس کرونا  و پخش 
مختلف سیما

Production of the clip "A Sky of 
Hope" on the occasion of the 

appreciation of the country's 
medical staff in the fight against 

the Corona virus 19
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انیمیشن  دنیای"دوبله و صداگذاری 
از شبکه های "عجیب وازی  و پخش آن  

سیما

Production of the clip "A Sky of 
Hope" on the occasion of the 

appreciation of the country's 
medical staff in the fight against 

the Corona virus 19
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ا ب"هانا ، قهرمان ما"موشن گرافی کتاب 
از بیماری کوئی برای 19د موضوع پیشگیری 

از شبکه های مختلف کودکان و پخش 
سیما

Production of motion graphics of 
the book "Hannah, our hero" on 

the subject of prevention of 
Quaid 19 disease for children and 

its broadcast on irib

11



با تلفن برگزاری دوره آموزش عکاسی 
همراه

Holding a mobile photography 
training course
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کوتاه برگزاری کارگاه آموزشی ساخت فیلم
با تلفن همراه

Holding a workshop on making 
short films with mobile phones
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Holding 8 webinars on the 
following topics:

1. Hegemony (domination)
2. Change from myself
3. Choosing the ideal 
spouse for the ideal 
family
4. Marriage
5. Introduction to 
parenting 6. Beginning to 
reform parenting
7. Improving children's 
intelligence
8. Having will
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:وبینار با موضوعات8برگزاری  

(سلطه گری)هژمونی . 1
تغییر از خودم.  2
انتخاب همسر پایه خانواده ایده آل.  3
همسرداری.  4
مقدمه ای بر فرزندپروری.  5
آغاز اصالح فرزندپروری.  6
ارتقا هوش کودکان.  7
اراده.  8



وع برگزاری وبینار آموزش خانواده با موض
فرزندپروری

Holding a family education 
webinar on parenting
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ژهبرگزاری دوره های تخصصی آموزشی وی

Holding specialized specialized
training courses
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HEADING SPECIALIZED COURSES

9

Criticism and analysis in 
storytelling

Familiarity with myth and 
art

آشنایی با اسطوره و هنر نقد و تحلیل در داستان نویسی

Animation screenwriting 
workshop

Mobile camera filming سواد اینترنتی و مدیریت استفاده از آن فیلمسازی با دوربین موبایل کارگاه فیلمنامه نویسی انیمیشن

Animation directing 
workshop

Basic training of 
educational videos (for 

cyberspace)
(مقدماتی)شناسایی اخبار و محتوای درست از نادرست  (جهت فضای مجازی)ساخت اصولی فیلمهای آموزشی کارگاه کارگردانی انیمیشن

Teaching the basics of 
editing

Design and manufacture of 
stop motion dolls

طراحی و ساخت عروسک استاپ موشن آموزش مبانی تدوین

Teach the basics of 
screenwriting critique

Scene design and making stop 
motion decor

طراحی صحنه و ساخت دکور استاپ موشن آموزش مبانی نقد و تحلیل فیلمنامه

Basic playwriting training Lighting in photography Internet literacy and 
management of its

نورپردازی در عکاسی آموزش مقدماتی نمایشنامه نویسی

Writing children's stories The impact of cinema on 
fashion and thinking

useIdentifying true news 
and content from false 

(introductory)
تاثیر سینما بر مد و تفکر نویسندگی قصه های کودک و نوجوان

Creativity training workshop Caring for children against 
computer games

مراقبت از کودکان در برابر بازیهای رایانه ای کارگاه پرورش خالقیت

سرفصل دوره های تخصصی



برگزاری آئین 
نکوداشت مرحوم 
با حاج آقا راستگو 
حضور شاعران و 
نویسندگان کودک

Holding the wedding ceremony of the "late 
rastgoo" with the presence of children poets 

and writers



مهگان فرهنگبا حضور  خانم دنیای سینما و کودکان برگزاری الیو 
Holding a live world of cinema and children with the presence of Ms. Mahgan Farhang
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ابعاد روانشناختی شازده کوچولو برگزاری الیو  ینفیسه حشمتحضور  خانم با بررسی 

Holding a live study of the psychological dimensions of the little prince with the 
presence of Ms. Nafiseh Heshmati

20



کانعملکرد کانال پویا در فرآیند فرهنگ پذیری کودنشست تخصصی  با 
محمود فالح پرویزیارائه آقای 

Specialized meeting on the performance of Pooya Channel in the process of children's 
cultural acceptance, presented by Mr. Mahmoud Fallah Parvizi
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با موضوع   گیتی خامنهبا حضور خانم اجرای تلویزیونی برای کودکان برگزاری الیو 

Holding a live TV show for children with the presence of Ms. Giti Khameneh
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فروزان زاهدبیگیبا حضور خانم برنامه های عروسکی برگزاری الیو با موضوع 

Holding a live with the theme of puppet shows with the presence of Ms. 
Forouzan Zahedbeigi
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با موضوع  آنالین برگزاری الیو  از بستر وب برای آموزش  مینایی پوربا حضور خانم دکتر استفاده 

Holding a live talk on using the web platform for online education with the 
presence of Dr. Minaeipour
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با موضوع  ابتکار با حضور دکتر دیپلماسی کودک برگزاری الیو  ریابراهیم شمشیو دکتر معصومه 

Holding a live on the subject of child diplomacy with the presence of Dr. 
Masoumeh Ebtekar and Dr. Ebrahim Shamshiri
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با موضوع  لیفرزانه زحبا حضور خانم تاثیر رسانه بر سبک زندگی کودکان برگزاری الیو 

Holding a live on the subject of the impact of the media on children's 
lifestyles with the presence of Ms. Farzaneh Zahli
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محمود منتظم صدیقبا حضور استاد موسیقی کودک برگزاری الیو با موضوع 

Holding a live with the theme of children's music with the presence of Mr. 
Mahmoud Montazem Siddiq
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با موضوع  صدیقه عاشوریبا حضور خانم نقش فرزندپروری بر خالقیت کودکان برگزاری الیو 

Holding a live show on the role of parenting on children's creativity with the 
presence of Ms. Sedigheh Ashouri
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 ساکیسهیالبا حضور خانم دکتر تربیت جنسی کودکان برگزاری الیو با موضوع 

Holding a live on the subject of child sexual education with the presence of 
Dr. Soheila Saki
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با موضوع  یمحمد لسانبا حضور آقای سواد رسانه ای و توانمندسازی کودکان برگزاری الیو 

Holding a live on media literacy and children's empowerment with the 
presence of Mr. Mohammad Lisani
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با موضوع  از کودکان برگزاری الیو  آنالین و حفاظت  آقای پلتفرم های  محمود علی پوربا حضور 

Holding live on the subject of online platforms and child protection with the 
presence of Mr. Mahmoud Alipour
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ارزیابی برنامه منم بچه مسلمان

Evaluation of the program "I am a 
Muslim child"
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ن"ارزیابی برنامه  "بودیکی بود یکی 

Evaluation of the program "One 
was not one"
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انیمیشن روح نقد و تحلیل 

Criticism of soul animation
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نقد و تحلیل موش سرآشپز

Ratatouille Animation Review
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باشو، "نقد و تحلیل فیلم سینمایی 
"غریبه کوچک

"Basho, the Little Stranger" Movie 
Review
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اتفاق "نقد و تحلیل فیلم سینمایی  یک 
"ساده

"A Simple Happening" Movie Review
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ز  ا آرم انجمن70اتود بیش  لوگو برای 
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Etude over 70 logos for the association logo



ایرانشهر  درخص وص تفاهمنامه باموسسه 
ایده ها به صورت یک سند حقو قیثبت 

Memorandum of Understanding 
with Iranshahr Institute 

regarding the registration of 
ideas as a legal document
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نامه دوجانبه همکاری مشترکتفاهم
مر با کانون قوهنریآموزشی، پژوهشی 

بنی هاشم ع کاشان

Mutual Memorandum of 
Understanding on Joint 

Educational, Research and 
Artistic Cooperation with Qamar

Bani Hashem Center in Kashan
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از فیلم نامه تفاهم با خانه حمایت 
کودک و نوجوان

Memorandum of Understanding 
with the House to Support Child 

and Adolescent Films
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با فرهنگسرای سرو نامه تفاهم
شهرداری تهران

Memorandum of Understanding 
with Sarv Cultural Center of 

Tehran Municipality
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با سایت خبری تابناکنامه تفاهم

Memorandum of Understanding 
with Tabnak Analytical News Site
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وان باشگاه خبرنگاران جبا نامه تفاهم
اخبار جوانه ها

Memorandum of Understanding 
with the Young Reporters Club
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اداره اجتماعی با رئیس  دیدار و رایزنی 
پلیس ، سرهنگ پاشایی

Meeting and consultation with 
the head of the Police Social 
Department, Colonel Pashaei
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با مشاور امور زنان و خانو اده دیدار و رایزنی 
وزارت بهداشت خانم دکتر ناهیدی

Meeting and consultation with 
the Advisor for Women and Family 
Affairs of the Ministry of Health, 

Dr. Nahidi
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با رئیس انجمن سی نمای دیدار و رایزنی 
ایران جوان 

Meeting and consultation with 
the President of the Iranian 

Young Cinema Association
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با رئیس خانه خالقی ت زرافه دیدار و رایزنی 
خانم  فرید

Meeting and consultation with 
the head of the giraffe 

creativity house, Ms. Farid
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مجمع مجازی 4برگزاری 
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مجمع مرداد ماه مجمع شهریور ماه مجمع مهرماه مجمع آبان ماه

Hold 4 virtual assemblies

August October September September



برگزاری مجمع ساالنه در بهمن ماه
Holding the annual assembly in February
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MEMBERSHIP APPLICATION STATUS
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اللملی انجمن مراودات و مکاتبان بین 
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Scriptwriter and actor in 
Ukrainian humoristic group 

“HPZYA”, national TV
ون یزیوتلینىراکاودى کمروه گر در یگزباس و یونھفیلمنام

در    HPZYAملى 

DANIL STEPANENKO

director, producer, writer, 
and educator. indie 

producer, founder and 
director of Africa’s Best 
Channel – ABC. The initial 
part of her career saw 

her actively. The ex 
President of CIFEJ .

ننده تولید ک. کارگردان ، تهیه کننده ، نویسنده و مربی
-آفریقامستقل ، بنیانگذار و مدیر بهترین کانال  ABC. 
رکل دبی. قسمت اولیه زندگی حرفه ای او را فعاالنه می دید

سیفژسابق  .

FIRDOZE BULBULIA

Film director, Sr.News
Producer & Show Host at 

Punekar News

Mumbai, Maharashtra, 
India

در مجری نمایشسردبیر و کارگردان فیلم ، تهیه کننده 
Punekar News

هندبمبئی ، ماهاراشترا ، 

JUNAID IMAM

chairman and director 
general of the Turkish

Radio and Television 
Corporation (TRT)

ترکیهو تلویزیون رادیو رئیس 

IBRAHIM EREN

International Association Correspondence



اللملی انجمن مراودات و مکاتبان بین 
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, head of Al Jazeera 
Qatar's office in Tehran

در تهرانقطررئیس دفتر کانال الجزیره 

ABDUL QADER FAYEZ

Director of Saqaleen
World TV Channel

ثقلینجهانی مدیر کانال تلویزیونی 

MOHAMMAD KAZEM KAZEMI

children’s literature 
researcher from Turkey

ترکیهادبیات کودکان از پژوهگشر  

BERNA KARAGÖZOĞLU

French child author

فرانسهنویسنده کودک از 

CLAIRE JOUBERT

International Association Correspondence



و رسانه با موضوع کودک  نامه هایی  پایان  از  حمایت معنوی 
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سیاستگذاری محتوایی تولید بازیهای ویدئویی بومی در ایران

کودکانپذیریفرهنگفرآینددرتلویزیوننقش

والت دیزنی و دیپلماسی عمومی آمریکا برای کودکان

Content policy for the production of native video games in Iran

The role of television in the process of children's culturalization

American public diplomacy for children

Moral support of the thesis that the issue of children and the media



با موضوع کودک و رسانه از پایان نامه هایی  حمایت معنوی 
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راهکارهای پرداخت رسانه ای به کودکان کار در سیمای جمهوری اسالمی ایران

تلویزیونکودکترکیبیبرنامه هایدرروحانیازاستفادهچالش  هایوفرصت  ها

بررسی روش های متقاعدگرانه در انیمیشن بچه های ساختمان گلها

Media payment solutions for working children in irib

Opportunities and Challenges of Using the Spirit in Combined Children's Television

A study of persuasive methods in the animation "Children building flowers"

Moral support of the thesis that the issue of children and the media



و رسانه با موضوع کودک  نامه هایی  پایان  از  حمایت معنوی 
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چگونگی انتقال مهارت های زندگی مومنانه به کودکان در انیمیشن های تلویزیونی

رسانه هادینیمحتوایازتهرانیجوانانبهره مندی

نحوه ی ارائه ی مفاهیم دینی در برنامه عموپورنگ

How to transmit faithful life skills to children in TV animation

Tehran youth benefit from the religious content of the media

How to present religious concepts in "Uncle Porang" program

Moral support of the thesis that the issue of children and the media



انتشار مقاالت متعدد در حوزه کودک و رسانه
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دیده ربایی از مخاطب نوجوان ایرانی توسط ساسی مانکن با بازیگر پورن آمریکایی

!دهدپایانانگلیستلویزیوندرراامریکاییهایکارتونسلطهخواهدمیسیبیبی

در ادبیات” یکی بود، یکی نبود“جایگاه مفهومی 

A kidnapping of an Iranian teenage audience by Sasi Manken with an American porn actor

The BBC wants to end the dominance of American cartoons on British television!

The conceptual place of "was one, was not one" in literature

Publication of numerous articles in the field of 
children and media



انتشار مقاالت متعدد در حوزه کودک و رسانه
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الزامات تولید تلویزیونی برای خردسال

!اینترنتیحقهیکمورددرچیزهمهمومو؛چالش

سینمادرک کودکان و نوجوانان از فیلم و 

TV production requirements for young children

Momo Challenge; Everything about an internet hoax!

Children's understanding of film and cinema

Publication of numerous articles in the field of 
children and media



انتشار مقاالت متعدد در حوزه کودک و رسانه
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(خردساالن ) سال 7-۳تولید انمیشن برای کودکاناستاندارد 

خانوادگی و تربیت دینیتربیت 

کنیمچگونه با کودکان در مورد خشونت صحبت 

Animation production standard for children 3-7 years

Family education and religious education

How to talk to children about violence

Publication of numerous articles in the field of 
children and media



INFO@KOODAK.TV

KOODAK.TV 

THANK YOU



INFO@KOODAK.TV

KOODAK.TV

با سپاس از همراهی شما


