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 به نام هستی بخش

 

 نشست کمیته حامیان چهارمینصورتجلسه 

 انجمن در دست تأسیس

 «رسانه و کودک»

 1۳۹۷ آبان 1شنبه سه

 سه روز عصر دقیقه 4۰ و ۱۶ ساعت «رسانه و کودک» تاسیس دست در انجمن حامیان کمیته نشست چهارمین

 و اداره مسؤلیت ترتیب، به پور،علی محمود و حسینی داود آقایان. شد برگزار کادرها دفتر در 97 آبان  ۱ شنبه

 .  داشتند عهده بر را کمیته دبیری

 . رسید تصویب به  تصحیح بدون و شد قرائت کمیته دبیر توسط سوم نشست جلسه صورت ابتدا

 اعضای  پیش نویس دعوت نامه ازتبدیل شد تا مفاد « کمیته کل»به   حامیان کمیتهمجمع  نشست، این ادامه در

ای متشکل از آقایان شرعی، حبیبی و خانم موسی کمیته. زیر  ،را مورد بررسی قرار دهد مجمع موسسان انجمن

امه نن پیشنهادی دعوتمخبر زیرکمیته مت شرعی اسماعیل آقایشد. انتخاب  دعوت نامه متن تدوینخانی جهت 

 کرد: قرائت زیر شرح بهرا 

 به نام خدا

 فرهیخته گرامی سرکار خانم/جناب آقای

 نیل به اهداف: به منظوربه استحضار می رساند انجمن تخصصی کودک و رسانه 

 نوجوان و کودک خردسال، های برنامه کیفی ارتقاء.  ۱

 ای رسانه فعاالن و مربیان اولیاء، و هدف مخاطبان نگرش ارتقاء.  2

 هدف مخاطبان حوزه محتوای ارزشیابی و تولید نظامنامه تدوین.  3
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انجمن در دست تاسیس مجمع موسسان  از حضرت عالی جهت شرکت در نشست در شرف تاسیس می باشد، لذا

 آید.دعوت به عمل میکودک و رسانه و همراهی در این امر مهم 

 زمان و مکان برگزاری مجمع . .  .

 در دست تأسیسکمیته حامیان انجمن 

  

 متن پیشنهادی بعد از مذاکره به صورت زیر اصالح شد:

 به نام خدا

 فرهیخته گرامی سرکار خانم/جناب آقای

 با "کودک و رسانه"انجمن تخصصی  جهت هم افزایی توانمندی و ظرفیت ها،  بااحترام به استحضار می رساند

 اهداف:

 نوجوان و کودک خردسال، های برنامه کیفی ارتقاء.  ۱

 ای رسانه فعاالن و مربیان اولیاء، و هدف مخاطبان نگرش ارتقاء.  2

 هدف مخاطبان حوزه محتوای ارزشیابی و تولید نظامنامه تدوین.  3

های مجمع موسسان دعوت به عمل  در شرف تاسیس می باشد، لذا از حضرت عالی جهت شرکت در نشست

 آید.می

 زمان و مکان برگزاری مجمع . .  .

 یته حامیان انجمن در دست تأسیسکم

دعوت نامه بحث و مذاکره صورت پذیرفت.ابتدا آقای شرعی به عنوان پیشنهاد اصلی، امضای  در ادامه جهت

در پایان دعوت نامه  "گروه حامیان انجمن در دست تاسیس کودک و رسانه "پیشنهاد دادند  تنها به ذکر عبارت 

 3۰اعضای کمیته حامیان که حدودا  توسط آقای علی پور مطرح شد که تمام  دیگری کفایت شود. سپس پیشنهاد
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 اولیه اصالحآقای سیفی  سپس .که پس از بحث و بررسی رد شد انتهای دعوت نامه را امضا نمایند نفر می باشند

انجمن  گروه حامیان"در ابتدای  "دبیر"مطرح کردند که عبارت  برای پیشنهاد اصلی )پیشنهاد آقای شرعی( ای

سپس اضافه گردد و دبیر انتهای دعوت نامه را امضا نماید که پس از بحث و مذاکره این پیشنهاد پذیرفته شد.  "...

ح کردند و آن هم این بود که در کنار امضای دبیر لیست اعضای حامیان نیز رآقای شمشیری اصالح ثانویه ای مط

 ز بحث و بررسی رد شد.در زیر دعوت نامه یا به پیوست نوشته شود که پس ا

غیر اما به پیشنهاد  بحث درباره امضای دعوت نامه به نشست بعد موکول شد. ادامه به دلیل گذشتن زمان جلسه،

از اعضا خواسته شد که لیستی از افراد مدعو تهیه شود و در نشست بعد ارائه گردد. آقای شرعی رسمی )توصیه( 

افرادی  اعضای کمیته حامیان باهر یک از قبل از ارسال دعوت نامه برای اشخاص، و همچنین توصیه کردند که 

و سپس دعوت نامه برای آنها ارسال  صحبت نماینددرباره انجمن ند به صورت تلفنی و یا حضوری اسکه می شن

 .گردد

ها اشاره که به آن گردیداز سوی صحن مطرح متنوعی نکات  نیز بحث شد واجالس مؤسسان درخصوص مدعوان 

 می شود:

 اشخاصی که در گروه تلگرامی انجمن عضو هستند .۱

 فراخوان عمومی دعوت به وسیله اعالن .2

 دعوت از تمامی متخصصین حوزه کودک و رسانه که در حوزه های متنوع مشغول به فعالیت هستند .3

 نماینده مخاطبین کودک دعوت از عده ای به عنوان .4

اخذ مجوزات کاری و تنظیم مقررات در حوزه کودک و  دعوت از سازمان های مختلف که در حوزه .5

 رسانه موثر هستند

دعوت از مدیران سازمان های مختلف که در حوزه کودک و رسانه موثر هستند مانند سازمان صدا و  .۶

 سیما، وزارت آموزش و و پرورش، سازمان فنی و حرفه ای و ...

 دعوت از جمعی از خانواده ها به همراه کودکانشان .7

 از اسپانسرها و حامیان مالی احتمالی دعوت .8

 دعوت از شرکت ها و موسسات خصوصی فعالب در حوزه کودک و رسانه .9

 دعوت از انجمن های مختلف که به مخاطب کودک مرتبط هستند .۱۰

  دعوت از افرادی که توسط افراد مختلف در گروه تلگرامی انجمن به کمیته اجرایی معرفی می شوند .۱۱
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 اخوان بهره گیری شود.از فضای مجازی برای فر .۱2

 حتما قبل از ارسال دعوت نامه برای افراد، با آنها تماس گفته شود و توضیحاتی داده شود. .۱3

نویس راهنمای پیشنهادی قرار شد آقای محمود علی پور به عنوان دبیر بر اساس مواد سیزده گانه باال متن پیش

رده و برای تصویب نهایی به مجمع کمیته جهت شناسایی و دعوت از مدعوان اجالس مؤسسان را آماده ک

 حامیان تقدیم کند. 

 . یافت خاتمه ۱9:3۰ ساعت جلسه 

 . برگزار گردد بعدی در دفتر کادرها نشست آبان ۱5سه شنبه  شد این بر قرار همچنین

 پورعلی محمود: دبیرکمیته


