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 :برنامه های نشست

 برنامه ردیف

 و خوش آمد گویی توسط جناب آقای شریعتی قرائت قران توسط دکتر بخشی زاده اول

 سخنرانی و ارائه جناب آقای حبیبی در مورد ضرورت بررسی برنامه های موفق کودک دوم

 ارزیابی سخنان آقای حبیبی توسط دبیر علمی نشست آقای دکتر حسینی سوم

 جمع بندی توسط مدیر محترم زیست بوم درسا چهارم

 

                      دقیقه 01شده:  داده اختصاص زمان دکتر بخشی زاده رائه کننده:ا و خوش آمدگویی نآقرائت قرموضوع اول: 

 :مشروح مذاکرات

 بعد از قرائت قران، جناب آقای شریعتی کمال تشکر را از حضار گرامی داشتند .

 نتیجه گیری:
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                     دقیقه 61شده:   داده اختصاص زمان حبیبیغالمرضا آقای  ارائه کننده:             بررسی برنامه های موفق دنیا موضوع دوم:

 مشروح مذاکرات:

حبیبی با ارائه یک پاورپوینت درخصوص تاریخچه خیابان سسمی و نحوه تولید آن با حمایت بنیاد دیل کارنگی توضیحات مفصلی  آقای

سال پا برجاست و در مورد شکل  97( که Sesamo streetدر مورد چگونگی شکل گیری سسمی یا همان خیابان سسمی )دادند و 

ادامه ر دی از عروسک ها به ضرورت پژوهش در برنامه سازی اشاره داشتند.و با ارائه شناسنامه برخ گرفتن عروسک ها صحبت کردند .

کاری ارائه می گردد پژوهشی در پی ندارد، برای ارائه برنامه خوب باید آنطور که باید به کودک اهمیت داده نمیشود و اگر فرموند 

 .مخاطبان را به خوبی بشناسیم و بدانیم چطور میتوان رفتارها را از طریق برنامه ای به مخاطبان آموزش دهیم

 نتیجه گیری:

 خیابان کنجدبرنامه  عناصر اصلی موفقیت دربا آشنایی 

 

                 دقیقه 01شده:    داده اختصاص زمان ینی حسسیدبشیرن:جناب آقای دکترسخنرا  ارزیابی برنامه های موفقموضوع سوم:

 مشروح مذاکرات:

 بررسی برنامه های موفق دنیادر خصوص 

 :دبیر علمی نشست دکترحسینی آقای

نستند ماندگار شوند که منعطف باشند، با تک تک برنامه های ی توایبرنامه ها بیبی فرمودندضمن تحسین از ارائه جناب استاد حایشان 

آینده  بهتری را داشته باشیم. باید به حوزه های جدیدی فکر کرد چون دیگر تلوزیون خوب آشنا شویم و بشناسیم تا بتوانیم نگاه به 

، مثلثی را برای تولید یک برنامهفرمودند ادامه ایشان به ضرورت تشکیل مثلی برای برنامه سازی موفق اشاره کردند. و در سلطان نیست .

این جمع  . که در صنعتگران را در بر می گیردآخر ضلع اندیشمندان و  ضلع دیگرمتشکل از هنرمندان،  یک ضلع آن کهدر نظر  بگیریم 

 هم بودن به درستی برنامه ی موفقی چون سسمی را رقم بزنیم . میتوانیم با در کنار

 نتیجه گیری:

 رد.می گیدر خصوص بهبود روند و پیشنهادهایی مطابق این فرمایشات در دستور جلسه قرار  انجمناستفاده از تجربیات اعضای 

 

 دقیقه                     01شده:   داده اختصاص زمان محمدخانیرائه کننده: آقای ا          تواحتولید م رموردد :چهارمموضوع 

 مشروح مذاکرات:

 : آقای محمد خانی مدیر عامل شرکت زیست بوم درسا

اعضای انجمن تخصصی کودک و رسانه، فضای جدید مدیریت شرکت درسا را برای همکاری  ضمن ابراز خوشحالی در جمعایشان 

محتوای کودک بازتر دانستند و فرمودند که اعضای محترم می توانند طرح های خود را در این زمنیه  در حوزه تولید ههای آتی به ویژ

 و انجمن آغاز گردد. ارائه نمایند تا باب همکاری با این شرکت

 نتیجه گیری:

 برای تولید محتوای برنامه ی موفق کودک، شرکت زیست بوم درسا اسپانسر میشود .

 انجمن تخصصی کودک و رسانه مدیرامضای 


