
1 
 

 به نام هستی بخش

 

 مجمع موسساننشست  دومینصورتجلسه 

 انجمن در دست تأسیس

 «رسانه و کودک»

 98اردیبهشت  12 پنجشنبه

 12پنجشنبه  روزصبح  9:30راس ساعت  «رسانه و کودک» تاسیس دست در انجمن مجمع موسسان نشست دومین

 مسؤلیت ترتیب، به پور،علی محمود و حسینی داود آقایان. دعوت به دستور شد در دفتر کادرها 98اردیبهشت 

 .  داشتند عهده بر رامجمع  دبیری و اداره

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

 مصوبات:

شد و چون خارج  قرائتدوباره توسط مدیر جلسه   که در نشست قبل مطرح شده بود، پیشنهاد آقای محمدپورابتدا 

اما هیچ  خواهی کنند.اگر نسبت به حکم رئیس اعتراض دارند، فرجام سته شداز دستور اعالم شده بود از اعضا خوا

 از آن پیشنهاد دفاع نکرد و کنار گذاشته شد. کس

بخش یک  1ماده دو به بند   2بخش  1از بند » نت از حقوق کودکان در عرصه رسانهصیا» پیشنهاد انتقال عبارت

  .ماده دو تصویب شد

ارتقای »به جای عبارت « ای حوزه کودکهای رسانهکیفی تولیدات و برنامه ارتقاء»پیشنهاد اصالحی جایگزینی 

  به تصویب رسید.« های خردسال، کودک و نوجوانکیفی برنامه

   به جای آن در عنوان بخش دو ماده دو تصویب شد.« هافعالیت»و افزودن « راهکارها» خط زدن پیشنهاد 

ثریت آراء دارای اختیار می مجمع عمومی نسبت به بهبود و ارتقاء موضوع فعالیت ها با اک» عبارتپیشنهاد افزودن 

 به تصویب رسید.  به عنوان تبصره به آخر بخش دو «.باشد
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در حوزه اعضای حقیقی؛ فعاالن و متخصصانی که "به این شکل اصالح گردید:  1ماده سه متن بند در بخش یک 

یا در این زمینه مدرک ن عرصه فعالیت مفید داشته باشند سال در ای 3صالحیت دارند و یا حداقل کودک و رسانه 

 "داشته باشند....کارشناسی و باالتر 

 صبح در دفتر کادرها برگزار گردد. 30:9اردیبهشت ساعت  19شد نشست بعد پنجشنبه  مصوب و

  خاتمه یافت.   13جلسه ساعت 

در دفتر کادرها دعوت به  98اردیهبشت  19دقیقه پنجشنبه  30و  9سومین نشست اجالس مجمع مؤسسان ساعت 

 ترم آماده خواهد بود. برای استقبال از اعضای مح 9شود. دفتر کادرها از ساعت دستور می

 پورعلی محمود: دبیرکمیته


