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 به نام هستی بخش

 

 مجمع موسساننشست  چهارمینصورتجلسه 

 انجمن در دست تأسیس

 «رسانه و کودک»

 98 خرداد 9 پنجشنبه

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

 اداره مسؤلیت ترتیب، به پور،علی محمود و حسینی داود آقایان. دعوت به دستور شد در دفتر کادرها 98 خرداد 9

 .  داشتند عهده بر رامجمع  دبیری و

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

مانده از قبل مبنی بر تخفیف به اعضایی که هزینه عضویت ساالنه خود را در ابتدای سال مالی پرداخت  پیشنهاد

اعضایی که هزینه  به " افزوده شد: به شرح زیر در بخش سوم ماده سوم 5بند  ، کنند، بررسی شد و بعد از مذاکره

ماه هزینه عضویت، تخفیف  2عضویت ساالنه خود را به صورت کامل در ابتدای سال مالی پرداخت نمایند معادل 

 ".تعلق خواهد گرفت

 به تصویب رسید. قبلی   5در بند « حق عضویت»بعد از « هر یک از»پیشنهاد افزودن عبارت 

مجمع می تواند اعضای متخلف خود را جریمه مالی کرده و نیز می تواند از مزایای انجمن  " افزودن:پیشنهاد 

 به تصویب رسید.بخش سوم ماده سه  ۷به عنوان بند  ".محروم نماید

: به تصویب رسید و افزودن عبارت سهماده  چهاردر بخش  «تعهدات»بعد از کلمه  «مالی»حذف عبارت پیشنهاد 

 در انتهای این بند تصویب شد. « و به تمام تعهدات قبل از استعفای خود عمل کرده باشد»

 به شرح زیر اصالح شد:  چهارماده  1بند 

های دائمی دار و رؤسای کمیتههای انجمن عبارتند از: یک رئیس، یک نایب رئیس، یک دبیر، یک خزانهمقام

 به جای آن تصویب شد. « که»و افزودن « عبارت این مسؤالن». پیشنهاد حذف انجمن
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در دفتر  12:30الی  9:30ساعت پیشنهاد برگزاری نشست های مجمع موسسان به صورت یک هفته در میان از 

می صبح در دفتر کادرها برگزار  9:30ساعت  خرداد  23شست بعد پنجشنبه و بدین ترتیب نمصوب شد کادرها 

 .گردد

  خاتمه یافت.   13جلسه ساعت 

در دفتر کادرها دعوت به  98 خرداد 23دقیقه پنجشنبه  30و  9نشست اجالس مجمع مؤسسان ساعت  پنجمین

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

 پورعلی محمود: دبیرکمیته


