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 صورتجلسه نخستین نشست کمیته حامیان

 انجمن در دست تأسیس

 «رسانه و کودک»

 ۱۳۹۷شهریور  ۶شنبه سه

در  97 وریشهر6روز سه شنبه  بعد از ظهر« کودک و رسانه» سیانجمن در دست تاس انیحامکمیته نخستین نشست 

پور، به . آقایان داود حسینی و محمود علیبرگزار شد تهراندر ( کادرهارنامه رابرت )وهای آموزش دستکارگاهدفتر 

 ترتیب، مسؤلیت اداره و دبیری کمیته را بر عهده داشتند.  

و تدوین  های موفق کودک دنیای بازبینی برنامهای بودند که پیش از این برای این کمیته اعضای کمیتهاعضای اولیه

های خود به این نتیجه رسیدند بود، اما در جریان بحث های با کیفیت برای کودکان تشکیل شدهراهنمای تولید برنامه

که هر نوع فعالیتی تحت نام انجمن کودک و رسانه مستلزم تأسیس این انجمن، و در صورت لزوم، ثبت آن در مراجع 

کمیته »ی جدیدی با عنوان ، پیشنهاد انحالل آن کمیته و تشکیل کمیتهبه همین دلیل، با اجماع آراءرسمی است. 

به تصویب رسید و با حضور همان اعضا، نخستین نشست کمیته « یان انجمن در دست تأسیس کودک و رسانهحام

 حامیان دعوت به دستور شد. 

بحث کردند. ادامه بحث و  ی خوددر ادامه این نشست، اعضای کمیته حامیان نسبت به تصویب ارکان مهم اساسنامه

تصویب نهایی اساسنامه گروه به نشست آتی موکول شد. متن اساسنامه گروه به شرح زیر )بعد از اصالح( در نشست 

 شهریور( به تصویب رسیده است:  6شنبه آتی به تصویب خواهد رسید. )برخی از مواد آن در نشست سه

 ماده یک. نام

 است. « من در دست تأسیس کودک و رسانهکمیته حامیان انح»نام این گروه 



 ماده دو. هدف

ن اساسنامه و انتخاب نخستین س انجمن و اداره آن مجمع تا نوشتهدف این گروه تدارک برگزاری مجمع مؤس

 هیأت مدیره انجمن است که برای ثبت انجمن )در صورت لزوم( اقدام خواهد کرد. 

 ماده سه. اعضا

عباس حبیبی، سید داود حسینی، سید محسن حسینی، رهبر، غالمرضا آقایان عبارتند از اعضای این گروه، 

افرا اشجع، الهام ها مفاخری و خانممصطفی پور، علیمحمود شمشیری، ابراهیم شریعتی، احسان زبردست، 

عالوه بر اشخاص حاضر در نخستین  .موسی خانیفروغ سمنانی، سیده آفرین سُلگی، سهیال بهادری نژاد، 

شهریور برگزار  ۲۰شنبه ه که روز سهتگروه، تعداد دیگری از عالمندان که در دومین نشست این کمینشست 

 . نیز به عنوان اعضای این کمیته می باشند خواهد شد

 هاماده چهار. نشست

های اول و سوم هر ماه برگزار خواهد شد. در صورت همزمان شدن با تعطیالت شنبهعصر سه ،گروهاین  نشست

مکان هر نشست را دبیر گروه از  رشنبه( برگزار خواهد شد. ساعت و، آن نشست یک روز دیرتر )چهارسمی

 طریق فراخوان نشست به اطالع اعضای گروه خواهد رساند. 

 . مسؤالنپنجماده 

پور دبیر، و سرکار خانم بهادری ها، محمود علیمسؤالن این گروه عبارتند از: داود حسینی اداره کننده نشست

 .دارخزانه

 ماده شش. نصاب

دهد و تصمیم آنان قانونی و مورد قبول تمام نصاب را تشکیل می ،تعداد حاضر در هر نشست کمیته حامیان

 اعضا خواهد بود. 

 ماده هفت. اصالح



اساسنامه این گروه با اطالع قبلی در هر نشست گروه که به صورت قانونی فراخوان شده باشد به دو سوم 

 آرای موافق مأخوذه اصالح خواهد شد. 

 ماده هشت. انحالل

 با انتخاب اعضای هیأت مدیره از سوی مجمع مؤسس، این گروه خود به خود منحل خواهد شد.

 

تهیه کند.  انیحام تهیهمه عالقمندان به حضور در کم برای دعوت از یفراخوانویس ندبیر گروه پیششد  شنهادیپ سپس

 نویس بعد از مذاکره و اصالح به شکل زیر به تصویب رسید: این پیش

 

 یتعال باسمه

، ۱۳97 وریشهر 6شنبه کودک و رسانه مورخ سه سیانجمن در دست تأس «انیحام تهیکم»مصوبه نشست  به

مذکور در گروه  تهیعالقمندان به حوزه کودک و رسانه در کم هیکل تیجهت عضو یمقرر شد فراخوان

  .منتشر شود« کودک و رسانه یانجمن تخصص» یتلگرام

 ۱۳97 وریشهر ۱۳ خیتا تار توانندیم انیحام تهیدر کم تیعالقمندان به عضو هیمصوبه، کل نیموجب ا به

  .اعالم کنند پوریعل یآقا تهیکم نیا ریخود را به دب یآمادگ

  :عبارت است از انیحام تهیکم فیوظا نیترمهم

 مؤسس انجمن یدعوت از اعضا یبرا ازیاسناد مورد ن ریها و ساقطعنامه ها،هیانیب بیو تصو نیتدو .۱

 سیاساسنامه و تأس بیو تصو نیتدو انیها در جرمجمع مؤسس و اداره آن یهانشست ییتدارک برپا .۲

 انجمن بر اساس اساسنامه مصوب

 انجمن سیروند تأس یمال نیتأم .۳



  

 دار انتخاب شد. نژاد به عنوان خزانهخانم بهادریدر ادامه این نشست، 

 خاتمه یافت.  ۱9جلسه ساعت 

برگزار خواهد شد. مکان و ساعت دقیق برگزاری نشست را دبیر کمیته  ۱۳97شهریور  ۲۰شنبه نشست بعدی روز سه

 به اطالع اعضا خواهد رساند. 

 پوردبیرکمیته: محمود علی


