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اورژانسرسانهای
کارگـــاهگــــــــزارش



کارگاه اورژانس رسانه ای گزارش 

گیری و فشار بسیار در زمان اندک  کوتاه برای تصمیم  گونه های مختلف، از برخی ویژگی های مشترک مانند زمان  بحران ها با وجود 
که نقش  برخوردارند و رسانه ها به دلیل توانایی در جهت دهی به افکار عمومی، نقش اساسی در مراحل مختلف بحران ایفا می کنند 
کم بر صاحب نظران این  کوچک نمایی، امیدزایی و امیدزدایی و... دست  دوگانه آن ها در بحران زایی و بحران زدایی، برجسته سازی و 

عرصه، پوشیده نیست. 

گروه مستند بنیاد فرهنگی  المللی دیدبان عدالت با هدف توانمندسازی فعاالن رسانه ای در شرایط بحران با همکاری  موسسه بین 
کرد. کارگاه اورژانس رسانه ای را برگزار  روایت فتح، 

کنندگان  که شرکت  کارگاه از تاریخ 14لغایت 19 دی ماه در قالب 6جلسه 2ساعتی در موسسه بین المللی دیدبان عدالت برگزار شد  این 
این دوره 6 نفر از فعالین عرصه رسانه و فعالیت های داوطلبانه بودند.

کارگاه اورژانس رسانه ای در دو بخش تخصصی با موضوعات خبر در شرایط و مستندسازی در بحران برگزار شد.

گزارشگری، چگونگی تولید محتوا و تاثیرگذاری  کارگاه عبارت بودند از: سوژه یابی و پرداخت سوژه، مصاحبه و  عناوین بخش اول این 
که طی 3جلسه توسط خبرنگار فعال و جهادی صدا و سیما جناب آقای حسن شمشادی ارائه شد. در فضای مجازی 

در این بخش مباحث زیر ارائه و بررسی شد:

1. مهارت های خبرنگار
2. ویژگی های خبرنگار خالق

3. دالیل عدم اعتماد مخاطب به خبر  
4. انواع مخاطب 

5. تفاوت مستندهای خبری و مستندهای هنری
6. مشاهده و بررسی برخی از آثار آقای شمشادی در بحران های ناشی از سیل فروردین ماه 98 در لرستان 

7. مشاهده و بررسی برخی از آثار آقای جواد موگویی درباره سیل لرستان در فروردین98 
کتورهای خبری در یک اثر خوب و یک اثر بد  ح و توضیح فا 8. شر

گرام کتورهای الزم فعالیت رسانه ای موثر در فضای مجازی به ویژه شبکه اجتماعی اینستا 9. توضیح و تبیین فا



کارگردانی در مستند بحران توسط  کارگاه، عناوین از ایده تا فیلمنامه، فیلمنامه مستند بحران، دکوپاژ و  در بخش دوم این 
ح اله رفیعی ارائه شد. قای رو گروه مستند بنیاد فرهنگی روایت فتح، جناب آ مدیر 

در بخش دوم مباحث زیر ارائه و بررسی شد:

1. تعریف بحران
گیری ایده در بحران )مثلث درک ایده(  2. شکل 

3. شناخت روند بحران
4. انواع بحران

5. ضرورت های فیلمسازی در بحران 
6. شناخت توانمندی های خویش 

7. اولویت بندی موضوعات 
8. جدول بندی احتماالت تولید 

ع زلزله بم  گیری فیلمنامه در شرایط بحران با تمرکز بر موضو 9. روند شکل 
10. خصوصیات و توانایی های فردی فیلمساز 

گواهی حضور در پایان دوره به شرکت کنندگان، 
کارگاه، اهداء شد.  با امضای مدیر عامل موسسه بین المللی دیدبان عدالت و مدرسین 
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