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 :برنامه های نشست

 برنامه ردیف

 سرکار خانم طبسی بعنوان مجری نشستو خوش آمد گویی توسط  جناب آقای آریانی نژادقرائت قران توسط  اول

 در مورد ضرورت بررسی برنامه های موفق کودک سرکار خانم قضاییسخنرانی و ارائه  دوم

 برنامه ی موفق ) در همسایگی آقای راجرز( توسط آقای دکتر رحیمیارزیابی  سوم

 سرکار خانم لیال طبسی مجری نشستجمع بندی  چهارم

 

                      دقیقه 5: شده داده اختصاص زمان جناب آقای آریانی نژاد ارائه کننده: قرائت قران: موضوع اول

 :مشروح مذاکرات

 کمال تشکر را از حضار گرامی داشتند . سرکار خانم طبسیبعد از قرائت قران، 

 نتیجه گیری:
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                     دقیقه 30ساعت و 2:  شده داده اختصاص زمان سرکار خانم قضایی ارائه کننده:             بررسی برنامه های موفق دنیا موضوع دوم:

 مشروح مذاکرات:

کودکی اش او را خیلی آزار میدادند و مسخره میکردند تنها کسی که او را بزرگ و گرامی میداشت پدر  فردری مکوئین راجرز، در دوران

بزرگ راجرز بود . با اعتماد به نفسی که از جانب پدر بزرگش میگرفت وارد کالج شد و در رشته ی موسیقی بسیار محبوبیت پیدا کرد، او 

در تلوزیون با برخورد نادرست کیک پرتاب کردن مواجه میشود و به مادرش  1920ود سال برای تعطیالت نزد خانواده بر میگردد و در حد

وست میگوید که برنامه تلوزیون باید برای مسائل با ارزشی ساخته شود تا مخاطبان ارتباط خوبی برقرار کنند و بدانند که ما آنها را بسیار د

 میداریم.

راه درست و انتخاب درستی باید وجود داشته باشد و مصمم شد تا به مردم کشورش آقای راجرز با خود فکرکرد که در این ابزار افسانه ای 

شروع به کار میکند تا اصول و روش های ممکن را بیاموزد، بعد از  MBCکمک کند و بدین منظور به نیویورک سفر میکند و در شبکه 

نفر بودند و حتی برای ساخت برنامه از جیب خود  4عضو شود که کل اعضای آن شبکه فقط  WEQVیرد در شبکه یادگیری تصمیم میگ

هزینه می کردند. ایشان فیلم های حلقه ای که دیگر کسی خریداری نمیکرد با هزینه ی کمتر خریداری می نمودند تا بتوانند برنامه برنامه 

فیلم شکسته میشود و آقای راجرز عروسکی را برداشته و در قالب نمایش برنامه را ادامه میدهد و ای بسازند، که  به یکباره وسط برنامه 

آقای سال محبوبیت داشته و توانست جایزه برجسته ای در آن عصر بگیرد . 7به فاصله ی دو دقیقه اولین برنامه ساخته میشود که حدود 

نواده شاه جمعه را هم میسازد که همه ی آنها الهاماتی از اشخاص مختلف) عروسک های دیگری به نام شاه جمعه و همچنین خاراجرز

که شخصیت اول آقای  دبوصداپیشه ی خوبی . فامیل دوست آشنا( زندگی او بودند چون خاطرات خوش کودکی او را تداعی می کردند

اکثر موسیقی اش از موسیقی استفاده میکرد که  هبرنام شخصیت صحبت مینمود، در8مکفی، الهام گرفته از پدربزرگ ایشان بود و به جای 

 شعر ها را خودش مینوشت.

که ابتدا مختص خردساالن بوده بعد که متوجه  برنامه ای آرام در دوران سخت: به صورت نیم ساعته همسایگی آقای راجرز را شروع میکند

 .  برقرار بودسال برنامه ادامه  30مدت  میشود مورد توجه مخاطبان بسیار است برای تمام سنین پایه گذاری میکند. به

بزرگ ترها مشکالت جامعه را از دید کودکان پنهان میکردند اما آقای راجرز تالش مینمود که در مورد مشکالت جامعه با کودکان صحبت 

وسیله ی شخصیت  و تمام باورهای غلط بخصوص در مورد تبعیض سیاه پوست و سفید پوست و خرافه های مختلف آن دوران را به کند

خطر دیگری که در مورد کودکان حس میشد فیلم اکشن، اوج و های عروسکی به نمایش میگذارد و صحبت میکند و موثر واقع میشود، 

پشت هر  سعود بوده که آقای راجرز سر صحنه های فیلم اکشن می رفت و با توضیحات کامل تخیل و واقعیت را به کودکان نشان میداد.

یک متخصص و یا میز گردی قطعا وجود دارد، اما کسی که پشت این ماجرا بود خانم دکتر فارلند که بسیار دوست داشتنی برنامه خوب 

سال مداوم هر هفته با آقای راجرز جلسه داشتند و صحبت میکردند و در تمام برنامه های  20بودند و عاشق کودکان،خانم فارلند به مدت 

 آقای راجرز نقش داشتند. 

جواب نامه ها را بدهد و همه ی آن نامه ها در مرکزی  هزار نامه برایش می آمد که همه ی آنها را میخواند و تالش میکرد 11اله هر س

 نگهداری میشد.

 دو جمله ی ارزشمند آقای راجرز:

 معلول کسی نیست که چشم و دست و پا ندارد، معلول کسی است که محبت به انسانها را ندارد .

 شوند.پسر ها آقا بو دختر ها خانم  کودکان بزرگ شدند ساخت برنامه ها این است که قصد من برای

 نتیجه گیری:

 ( ) در همسایگی آقای راجرزبرنامه ی موفق دنیاآشنایی 
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                 دقیقه 30   شده: داده اختصاص زمان  رحیمی:جناب آقای دکترسخنران  ارزیابی برنامه های موفقموضوع سوم:

 مشروح مذاکرات:

 بررسی برنامه های موفق دنیادر خصوص 

 :یدکتررحیم آقای

 . از سرکار خانم قضایی برای سخنرانی عالمانشان کمال تشکر را داشتند، و برای ایشان چنین برنامه ی موفقی بسیار جذاب و پر بار بود

برنامه ی موفق را سال ها مدیریت نمود که البته مسلمأ پشت چنین دست ایشان در سخنانشان فرمودند چطور میشود به سادگی یک 

 برنامه هایی میزگردی وجود دارد که چندین متخصص گرد هم می آیند و برای روند بهتر برنامه های تلوزیونی کشورشان می کوشند.

دهیم تا مباحثه و مذاکره عالمانه و در امید دارم با اعضای انجمن تخصصی کودک و رسانه چنین دست میزگردهای علمی را گسترش 

 را مورد نقد و بررسی قرار دهیم . عین حال منطقی صورت گیرد و زوایای مختلف ساخت یک برنامه

 نتیجه گیری:

 گیرد.میدر خصوص بهبود روند و پیشنهادهایی مطابق این فرمایشات در دستور جلسه قرار  انجمناستفاده از تجربیات اعضای 

 

 دقیقه                     10  شده: داده اختصاص زمان سرکار خانم لیال طبسی ارائه کننده:  شعر و جمع بندی :چهارمموضوع 

 مشروح مذاکرات:

 : سرکارخانم لیال طبسی

 اشعاری مرتبط به هفته ی کرامت را برای حضار ارائه نمودند و در آخر مجددأ کمال تشکر را داشتند .

 نتیجه گیری:

 

 

 انجمن تخصصی کودک و رسانه مدیرامضای 


