شناسنامه طرح برنامه
نکات راهنما:
 -1هدف از طرح سئواالت ،تصريح ديدگاه واقعي تولید کننده از جزئیات ايده و موضوع برنامه مدنظر ميباشـد ،لذا توجه به اين نكته در هنگام
پاسخگويي توصیه ميگردد.
 -2لطفاً اطالعات مورد نظر را در محلهای مشخص شده تكمیل نمايید.
 -3الزم ا ست اطالعات اين فرم به صورت تايپ شده ارائه گردد .فايل حاوی فرم خام بر روی سايت اينترنتي تلويزيون گرد شگری ( ....................
) قابل دسترسي است.
 -4الزم است فرم تکمیل شده به فرم نظام نامه تولید ارسال شود:
 -1مشخصات طرح ( اطالعات عمومی طرح )

از موضوعات يازده گانه :معارف اسالمي و ديني ،فرهنگي (فرهنگ ،هنر ،ادب ،موسیقي  ،) ...اجتماعي ،سیاسي ،اقتصادی ،علمي و
فني ،ورزشي ،اطالعات عمومي ،دفاع مقدس و انقالب اسالمي ،تاريخي ،تفريحات سالم .
 1-1موضوع کلي طرح:

(مثال  :اجتماعي ،تفريحي) ...........................................................................................................

 2-1رويكرد :خبری %0:سرگرمي ـ تفريحي  %0:آموزشي % 0 :اطالعاتي  %0:تبلیغي%0:
 3-1عناوين يا موضوعات هر قسمت

ارشادی %0 :

( در اين بخش عناوين تمام قسمت ها به صورت خالصه مكتوب گردد).

.......................................
 4-1زمان پخش پیشنهادی :روزانه □

هفتگي □

 5-1ساعت پخش پیشنهادی:
ساعت  .............................روزهای ............................
 6-1تاريخ پخش پیشنهادی........................................ :
 7-1مدت کل ................................... :دقیقه (بدون احتساب پیامهای بازرگاني)
 8-1قالب :داستاني (تک قسمتي ،چند قسمتي) ،نمايش تلويزيوني ،نقاشي متحرک ،برنامه های عروسكي ،مستند (محض،
داستاني ،گزارشي) ،نماهنگ ،گزارش ،مسابقه ،ترکیبي ،میزگرد ،تنظیمي
...............................................................................

 -2اهداف برنامه
شرح طرح و اهميت موضوع ( :محور اصلی طرح  ،طرح در پاسخ به کدام نياز ،ضرورت و چالش تهيه شده است ؟ و
چه نتايجی از آن مورد انتظار است ؟)

...................................
معرفی ايده :
 -1-2عنوان ايده:
...........................................
 -2-2خالصهای از ايده ،هدف ،تعريف نوآوری ايده ،ويژگي يا دستاوردهای هنری ايده و روش اجرای ايده را
توضیح دهید.
............................................
 -3-2علت انتخاب ايده (موضوع انتخابي) چیست ؟
.............................................
 -4-2در مورد نوآورانه بودن ايده  /زمینهکاری و يا کپي نمونه خارجي /داخلي بودن آن توضیح دهید .
...............................................
 -5-2ويژگیهای نتیجه ايده (ويژگیهای برنامه  /تاثیر نهايي از نظر فني يا هنری) را به طور خالصه بیان نمائید.
...................................................
 -6-2فعالیتهای تحقیقاتي که در ارتباط با ايده خود انجام دادهايد بیان نمائید.
....................................................
 -7-2فرصتهای کاری (حال و آينده) در زمینه انتخابي را بیان کنید.
....................................................
 -8-2توجیه فني و اقتصادی و امكان پذيری انجام ايده خود را بیان نمائید.

.....................................................
 – 3پيشينه موضوعی و سابقه طرح از نظر ارائه به شبکه ها و گروه هاي ديگر:

.....................................................
هرگونه اطالعات ضروری ديگری که به نظر طراح مهم است و برای تصمیم گیری اهمیت دارد:
.....................................................
روش دستيابی به محتواي برنامه :

تحقیق□

گردآوری و تألیف□

توضیح........................................................... :
منابع:

منابع مكتوب.................................................. :
منابع تصويری................................................. :
منابع صوتي..................................................... :
 -3-3رقبای برنامه شما در چه واحدها يا شبكه هائي هستند ،نقاط قوت و ضعف رقبا از نظر شما چیست و وجه تمايز و شاخص
اصلي که شما را از رقبای ديگر متمايز ميکند چه خواهد بود؟ ( توضیح دهید)
...............................................................
...............................................................
نام برنامه رقیب

قوت برنامه رقیب

ضعف برنامه رقیب

رقیب 1
رقیب2
رقیب 3

 -4برنامهکاري :

 -1-4موانع و مشكالت اجرايي (مالي  /غیرمالي ) در خصوص موفقیت برنامه انتخابي را بیان نمائید.
.........................................................

 -2-4ويژگیهای مخاطب هدف................................................... :
 1-2-4گروه سني مخاصب هدف :خردسال/کودک □ نوجوان□ جوان□
 2-2-4تحصیالت مخاطب هدف :مقدماتي □

ديپلم □

عالي □

خانواده □
تمام سطوح□

خالصه داستان و تشريح يك برنامه ( :با توجه به ساختار برنامه نحوه اجراي برنامه به تفکيك اجزاي آن شرح داده
شود و خالصه داستان به همراه شيوه اجرا و چگونگی جذب مخاطب نوشته و يا ضميمه شود).
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

تاريخ تکمیل :

امضاء:

