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 به نام هستی بخش

 

 مجمع موسساننشست  نخستینصورتجلسه 

 انجمن در دست تأسیس

 «رسانه و کودک»

 97اسفند  17جمعه 

 17جمعه  روزصبح  9راس ساعت  «رسانه و کودک» تاسیس دست در انجمن مجمع موسسان نشست نخستین

و آقای علی مدیر آقای حسینی به عنوان . دعوت به دستور شد سالن آمفی تئاتر انتشارات سروش در 97  اسفند

 دبیر کمیته اجرایی گروه حامیانآقای شرعی پیشنهادی دستورکار پور به عنوان دبیر موقت انتخاب شدند. سپس 

 تصویب رسید: بهبه شرح زیر  برای اجالس مجمع مؤسسان، 

  انجمن تأسیس خصوص در افتتاحیه یهانطق.1

 تصویب و بررسی برای انجمن اساسنامه نویسپیش بررسی پیشنهاد ارایه. ۲

 دارند انجمن در عضویت به تمایل که کسانی سوی از عضویت هزینه و ورودی هزینه پرداخت. ۳

 مؤسس مجمع نخستین تشکیل. ۴

 مصوب اساسنامه طبقها و کمیته انجمن مدیره هیأت اعضای و مقامات دوره نخستین انتخاب. ۵

 .هاو کمیته مدیره هیأت نشست نخستین تشکیل و جلسه . ختم6

قرائت شد و بررسی  نویس اساسنامهپیشمتن کامل های افتتاحیه، در ادامه و پس از استماع گزارش مسؤالن و نطق

 بند بند آن در دستور کار قرار گرفت. 

 مصوبات:

نویس اساسنامه پیشنهادهای اصالحی متعددی مطرح شد یک ماده دو پیش در جریان بررسی ماده یک و بخش
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آقای شرعی پیشنهاد حذف تمام راهکارها که هیچکدام به تصویب نرسید. در جریان بررسی بخش دو ماده یک، 

اهداف انجمن در برنامه تحقق  یراهکارها» را مطرح کرد. در ادامه، آقای شمشیری پیشنهاد کرد عبارت 

 جایگزین شود. « خواهد شد نیتدو ،دیمجمع خواهد رس بیانجمن که به تصو کیاستراتژ

های کلی راء همین جمع تنظیم شود که ویژگید که یک مرامنامه براساس آدپور پیشنهاد دادر ادامه آقای محم

نامه و توسط برگزیدگان همین جمع انجام انجمن در آن قید گردد و سپس تدوین اساسنامه جامع براساس آن مرام

بود که حکم رئیس همین مدیر جلسه این پیشنهاد را خارح از دستور اعالم کرد و در جریان بحث در مورد  پذیرد.

مبنی بر ختم جلسه مطرح شد و پس از تصویب پیشنهادی مبنی بر تفویض اختیار تعیین زمان و مکان  اخطار دستور

  خاتمه یافت.   1۴پور جلسه ساعت  ع مؤسسان به آقای علیدومین نشست اجالس مجم
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