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 به نام هستی بخش

 

 مجمع موسساننشست  پنجمینصورتجلسه 

 انجمن در دست تأسیس

 «رسانه و کودک»

 98 خرداد 23 پنجشنبه

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

 مسؤلیت ترتیب، به پور،علی محمود و حسینی داود آقایان. دعوت به دستور شد در دفتر کادرها 98 خرداد 23

 .  داشتند عهده بر رامجمع  دبیری و اداره

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

متن بدین صورت به  اصالحیه تصویب شد و بدین ترتیبهر یک از مقامات از ابتدای  «یک»حذف  پیشنهاد

مقام های انجمن عبارند از: رئیس، نائب رئیس، دبیر، خزانه دار و رؤسای کمیته های دائمی "تصویب رسید:

 "انجمن.

 تصویب رسید.  به ماده چهار 3در بند  "یک سال"به جای  "سه سال"جایگزینی پیشنهاد 

 ماده چهار به تصویب رسید. 3به آخر بند  "مگر آنکه کاندیدایی برای احراز آن مقام نباشد."پیشنهاد افزودن: 

زیر نظر مشاور پارلمانی مقامات انجمن باید با حداقلی از قواعد مندرج در مرجع پارلمانی انجمن  " پیشنهاد افزودن:

 به تصویب رسید. ماده چهار 4به عنوان بند  "انجمن آشنا شوند

ماده پنج به تصویب  5به عنوان بند  "نشست های انجمن می تواند به صورت مجازی برگزار شود."پیشنهاد افزودن:

 رسید.

 ده شش به تصویب رسید.ما 2در بند  "اقدام های"قبل از عبارت  "هداف وا"پیشنهاد اضافه شدن عبارت 

 ماده شش به تصویب رسید. 2در پایان بند  "نخواهد بود"به جای عبارت  "نباید باشد"پیشنهاد جایگزینی عبارت
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ماده هفت به  1در بند  "کمیته مالی و برنامه ریزی"به جای  "کمیته برنامه ریزی مالی "جایگزینی عبارت  پیشنهاد

 تصویب رسید.

وظیفه این کمیته تهیه برنامه بودجه یک "در جمله  "بودجه"بعد از عبارت  "عمومی"ارت عبپیشنهاد اضافه شدن 

 به تصویب رسید.ماده هفت  1در بند  "ساله برای سال مالی بعدی است

 ماده هفت به تصویب رسید. 1در بند  "اکثریت آراء"بعد از عبارت  "مجمع "پیشنهاد اضافه شدن عبارت 

 ماده نه به تصویب رسید. 1در بند  "مکتوب"بعد از عبارت  ")کاغذی یا الکترونیکی(" پیشنهاد اضافه شدن عبارت

اعضای انجمن موظفند منشور اخالق حرفه ای انجمن را که به تصویب مجمع خواهد  "پیشنهاد اضافه شدن عبارت 

 بخش دو ماده سه به تصویب رسید. 3به عنوان بند  "رسید رعایت نمایند.

برگزاری نشست به صورت مجازی در کنار نشست حضوری برای اعضایی  مبنی بر پورعلیآقای بررسی پیشنهاد 

سوی در صورت پذیرفتن کل اساسنامه از  به عنوان عضو موسس که امکان حضور ندارند و قبول عضویت آنها

 ، به نشست آتی موکول شد. آنان

  تمه یافت.  خا 13جلسه ساعت  

در دفتر کادرها دعوت به دستور  98 تیر 6دقیقه پنجشنبه  30و  9نشست اجالس مجمع مؤسسان ساعت  ششمین

 برای استقبال از اعضای محترم آماده خواهد بود.  9شود. دفتر کادرها از ساعت می

 پورعلی محمود: دبیرکمیته


