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شو با هدف تربیت نیروی متعهد و متخصص در سه عرصه رسانه  ای با عنوان حرفه 1399دوره ی آموزشی رسانه در تابستان 

 استان مرکزی برگزار شود.شنیداری در -دیداری و مجازی های مکتوب،

 این دوره دو مخاطب خواهد داشت:

 .سازمان ها و نهاد ها2.گروه های مردمی                                                            1

حضور و زان یفرآیند آموزش و تربیت نیروی رسانه ای میباشد و مراحل بعدی،بسته به م ،این دوره در مرحله ی اول)فاز اول(

 در طول سال برگزار خواهد شد. استقبال مخاطب،

 سرفصل های اصلی این دوره شامل:

 میباشد.اپلیکیشن و بازی   .5    شبکه های اجتماعی .4(    .بصری )چند رسانه ای3    .خبر2    مجازی .سواد رسانه و فضای1

 سوادرسانه و فضای مجازی استان برگزار میشود.کالس ها و کارگاه های سواد رسانه مشترک با دبیرخانه نهضت 

با هدف تحقق آموزش های منجر  شبکه های اجتماعی و اپ و بازی(  بصری،  کالس ها و کارگاه های چهاربخش دیگر)خبر،

 به تولید برگزار میشود.

 این طرح توسط مدیر دبیرخانه نهضت سوادرسانه و فضای مجازی استان ارائه شده است. * 

 شود.*دوره های خبر نگاری با مدیریت استاد علی حبیبی)از پیشکسوتان عرصه خبر( برگزار می

 میزبان:

 استان مرکزی فرهنگ و ارشاد اسالمی کل اداره 

 مخاطب: 

 ،گروه های تربیتی دانش آموزی مردمی آموزیدانش آموزان: اتحادیه انجمن های دانش آموزی، سازمان بسیج دانش

 بسیج، کانون مساجد، هیئات(:سپاه روح اهلل و سازمان تبلیغات اسالمی)پایگاه هایمساجد

 دانشگاه ها:بسیج دانشجویی، مستقل، نهاد رهبری

 هنگ و ارشاد اسالمی و شورای فرهنگ عمومی.سمن ها:ورزش وجوانان،ارشاد و استانداریسمن ها و سازمان ها:اداره کل فر

رسانه ها:سازمان بسیج رسانه، سازمان فضای مجازی بسیج، خبرگزاری فارس، خبر گزاری تسنیم، صدا و سیما و باشگاه 

 خبرنگاران و ...

 عموم مردم عزیز
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 استاد عنوان حوزه
ظرفیت 

 نفرات
 تعداد جلسات

پیشنیاز یا 

 تجهیزات

 هزینه برای هر هنرجو

خبر
 

 سطح یک خبرنویسی

ساالر  جعفر رضایی /

 جیریایی/

 ولی اهلل شعبان 

18-15 7 
قلم و کاغذ / فلش 

 مموری
 تومان 100.000

 سطح یک گزارش نویسی
جلیلی/جعفر مبین 

 رضایی/ولی اهلل شعبان
 تومان 100.000 دوره خبرنویسی 7 18-15

 سطح یک یادداشت نویسی
دکتر احسان 

 منصوری/جواد مختاری
 تومان 100.000 دوره خبرنویسی 7 18-15

ی
ی اجتماع

شبکه ها
 

 مفهوم شناسی جنگ ادراکی

 وچهارچوب جنگ روایت ها
 گوشی هوشمند 1 15 تعیین نگردیده

 تومان 50.000

 گوشی هوشمند 1 15 میالد کرمی کارگاه ژانر نویسی توییتر

 گوشی هوشمند 1 15 میالد کرمی مدیریت فنی توییتر

 گوشی هوشمند 1 15 تعیین نگردیده نویسینویسندگی خالق و مینیمال 

اصول شبکه سازی در شبکه های 

 اجتماعی
 گوشی هوشمند 1 15 میالد کرمی

ی
صر

ب
 

Adobe Photoshop لپتاپ  9 8-10 محمد حیدری سطح یکWin10 140.000 تومان 

 Adobe)تدوین 

Premiere) 
/      Win10لپتاپ  12 8-10 ابوالفضل جعفری سطح یک

Ci7 
 تومان 140.000

 تومان 140.000 گوشی هوشمند 12 8-10 امیرحسین بخشی سطح یک عکاسی و فیلم برداری

طراحی نشریه 

 دانشجویی
 سطح یک

محمد حیدری و علی 

 شعبانی
 تومان Win10 140.000لپتاپ  8 10-8

ن
ش

اپلیکی
بازی سازی با موتور  

Unity 
 تومان Win10 100.000لپتاپ  10 8-10 محمد حسین احمدی سطح یک

تولید اپلیکیشن بدون کد نویسی 

 )خوشه(
 تومانWin10 100.000لپتاپ  10 12-15 رضا منصوری
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 باشد.دقیقه می 90*هر جلسه 

سواد رسانه
 

 1 12-15 سازمان سراج جریان شناسی فکری فرهنگی
ویدئو پرژکتور و 

 صوت

 تومان100.000

 1 12-15 تعیین نشده جریان شناسی سیاسی
 و پرژکتور ویدئو

 صوت

 رسانهجریان شناسی 
حسین /سازمان سراج 

 ساجدی
15-12 1 

 و پرژکتور ویدئو

 صوت

آموزش روش تحقیق و پژوهش در 

 حوزه رسانه
 1 12-15 تعیین نشده

 و پرژکتور ویدئو

 صوت

آموزش مقدمات مهارت فن بیان به 

 مخاطب
 1 12-15 حجت االسالم محمودی

 و پرژکتور ویدئو

 صوت

 1 12-15 مهدی برزگر مبانی سواد رسانه ای
 و پرژکتور ویدئو

 صوت

 1 12-15 علی مستعلی تکنیک اقناع
 و پرژکتور ویدئو

 صوت

 1 12-15 مهدی برزگر آینده پژوهی
 و پرژکتور ویدئو

 صوت

 1 12-15 علی مستعلی فرهنگ شهرت 
 و پرژکتور ویدئو

 صوت

 1 12-15 میالد میثمی سواد بازی 
 و پرژکتور ویدئو

 صوت

 1 12-15 زهره بابائی رژیم مصرف
 و پرژکتور ویدئو

 صوت

 1 12-15 مهدی برزگر خانواده و فضای مجازی
 و پرژکتور ویدئو

 صوت


