
 

 

 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 دیجیتال هایرسانهمرکز فناوری اطالعات و 

 

 اساسنامه

  نوجوان و کودک حوزه در یمجاز یفضا فعاالن مجمع
 

 مقدمه

سیس تأضوابط و مقررات "بر اساس ، «نوجوان و کودک حوزه در یمجاز یفضافعاالن مجمع »

مصوبه جلسه )موضوع  "های آنهانظارت بر فعالیتنگی و فره هایانجمنها و مراکز، کانون

به مصوبه الحاقی ماده واحده همچنین شورای عالی انقالب فرهنگی و  8/8/75مورخ  385

 هایبندو با استناد به   به تصویب رسیده است( 1382 سال 520شماره مذکور که در جلسه 

 خانهبا مجوز وزارتوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قانون اهداف و وظایف  2 ماده 22و  17

 «مرکز» اختصاربه منظور که از این پس  های دیجیتال()مرکز فناوری اطالعات و رسانهمزبور

 نماید.می فعالیت حاضراساسنامه  در چارچوبو  لیتشک شود،یم دهینام

 
 

 فصل اول: تعاریف و حیطه فعالیت مجمع:

که دراین اساسنامه به  است، «فضای مجازی در حوزه کودک و نوجوان فعاالنمجمع » تشکیالتنام  -1ماده 

  شود.مینامیده « مجمع»اختصار 

کنندگان محتوا، توسعه دهندگان  دیتولاز؛  اعم مرکز، ازمجوز  یدارااشخاص حقیقی و حقوقیِ  یهمه -2 ماده

 و کودک حوزه یمجاز یفضا بوم ستیز فعاالن ریسا و ناشران کنندگان، عرضه ها،نرم افزارها، صاحبان پلتفرم

 توانند به عضویت مجمع درآیند.، میشوندیم دهینام «فعاالن» اختصار به اساسنامه نیا در که، نوجوان

 .است «انتفاعیغیر»و  «دولتیغیر»،«فرهنگی مجمع» ،مجمع تشکیالتنوع  -3ده ام

 عبارت است از: مجمع فعالیت موضوع -4ماده 

 یفیک و یکم توسعه یراستا در فعاالن یافزاهمتعامل مؤثر و مشارکت  ،ییگراهم بستر آوردنفراهم .1

 ؛حوزه نیا یو رونق اقتصاد نوجوان و کودک حوزه محصوالت و آثار
 مراجع قیطر از ،فعاالن یو معنو یماداز حقوق  تیحمابه منظور  الزم یریگیپ وانجام اقدامات  .2

 ا؛آنه یبه منظور احقاق حقوق قانون الزم خدمات و هاتیو ارائه حما ربطیذ

 و مهارت دانش، یارتقا منظور به لزوم مورد اقدامات ریسا و یتخصص آموزشمشاوره و  ،یرساناطالع .3

 ؛فعاالنبا  مرتبطمختلف  یهاحوزهدر یفناور

 یبرگزار لیقب از فعاالن یتخصص تیدرحوزه فعال یجیترو و یغیتبل ،یرساناطالع یهاتیفعال .4

 مسابقات؛ و هانشست ها،شیهما ها،شگاهینما ها،جشنواره
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 ؛ فعاالنمسائل مربوط به  صوصدرخ یعموم فرهنگ تیهدا و ،توسعهیآگاهارتقاء .5

مسکن،  لیاز قب شانیو اشخاص تحت تکفل ا کشور در فعاالن ازیامکانات موردن نیمتأ یریگیپ  .6

 آنان؛ منزلت و شأن مناسب یاجتماع و یدرمان یهامهیبهداشت و درمان و ب

 یالمللنیب و یمل ،یامنطقه مراجع و مجامع مؤسسات، یهاتیو مشارکت در جلسات و فعال تیعضو .7

 کشور؛ یقانون نیمواز تیرعا با مجمعموضوع  یراستا در

 مرکز؛به  یدر خصوص حوزه تخصص یاحرفه ضوابط و مقررات شنهادیپ و نیتدو ،یمشورت نظراتارائه  .8

 .مجمعموضوع  در راستایربط های اجرایی و مراجع قانونی ذیتعامل و همکاری با دستگاه .9

و با رعایت قوانین و صادره  مجوزشرایط مقرر در سایر و  مدتموضوع، صرفاً در چهارچوب  مجمع -1تبصره 

 ،انقضای مدت یا ابطال مجوز مأخوذه صورت درو داشته را  در موضوعات فوق فعالیت صالحیت ه،مقررات مربوط

 .گرددمتوقف می مجمع هایفعالیتکلیه 

بصری و ها و مسابقات، تولید آثار سمعی، ها و اقداماتی از قبیل برگزاری جشنوارهانجام فعالیت -2تبصره 

است، مستلزم تحصیل مجوز در هر مورد  ه،که به موجب قوانین و مقررات مربوط مجمعانتشار کتاب توسط 

 ممنوع است.بدون اخذ مجوز 

 ممنوع است.  ،توسط اعضاء مجمعیا به نام  مجمعگیری سیاسی توسط یا موضع هرگونه فعالیت -3تبصره 

( 288)جلسه، مصوب «ایرانی ماصول سیاست فرهنگى جمهورى اسال»اهداف فرهنگى مصرح در -5ماده 

 است. مجمعی هافعالیت بخشالهام ،شورای عالی انقالب فرهنگی 20/05/1371 مورخ

 در ..................................... واقع است. معمجمرکز اصلی  -6ماده 

ها و انجمنبا عضویت در سایر  تزاحمی، فعاالن دیجیتال عاممجها و یا انجمنعضویت در هر یک از  -7ماده 

 ندارد.، مشابه معامج

 فصل دوم: ارکان و چگونگی تشکیل مجمع:

 عبارتند از:مجمع ارکان -8ماده 

 مجمع عمومی؛ -الف

 هیئت مدیره؛ -ب

 دبیر؛ -پ

 ناظر؛ -ت

است )حقیقی/حقوقی( فضای مجازی در حوزه کودک و نوجوان فعاالنمتشکل از کلیه مجمع عمومی،  -9ماده 

اعضاء حضور دو سوم کلیه با جلسات مجمع عمومی  د.نباشمیرا دارا این اساسنامه  2شرایط مقرر در ماده  که

ده مقرر ش خاصیردی که در این اساسنامه نصاب ابه جز در موعمومی  مجمعبد و تصمیمات یامیرسمیت 

 باشد.می اضافه یک اعضای حاضر در جلسه معتبراکثریت نصف به ی رأبا است، در سایر موارد 

 مجمعاعضای  از میانالبدل است که عضو علی (2دو )عضو اصلی و (7) هفتمرکب از ، هیئت مدیره -10ماده

ی اکثریت نسبی توسط مجمع عمومی با رأسال  (2)دوبرای مدت  ،مادهمقرر در این ا رعایت شرایط بو  عمومی

 حداکثر برای دو دوره متوالی بالمانع است. مجمعهیئت مدیره  عضویت در شوند.انتخاب می

ت مدیره منوط به فعال بودن در آن حوزۀ ئعضویت در هی، «مجمع»با توجه به ماهیت تخصصی  -1تبصره 

به تشخیص مرکز خواهد بود. همچنین شخص هیئت مدیره تخصصی در طی یکساله منتهی به انتخابات 

( ماه پیش از برگزاری هر دوره انتخابات هیئت 6متقاضی عضویت در هیئت مدیره الزم است حداقل تا شش )

و مجوز فعالیت آن تا تاریخ برگزاری انتخابات معتبر  اخذ نموده تالیجید فرهنگی مجمع، مجوز فعالیت مدیره

 باشد.
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( جلسه 6( جلسه متوالی یا شش )4در چهار )هیئت مدیرهدر صورت غیبت هریک از اعضای اصلی  -2 تبصره

مستعفی شناخته  هیئت مدیرهاعضای مزبور، آن عضوهریک از یا فوت یا استعفا یا حجر  ،هیئت مدیرهمتناوب 

 گزین ایشان خواهند گردید.به ترتیب تعداد آرای مکسوبه جای هیئت مدیرهالبدل اعضای علییکی از شده و 

و ادوار بعدی حداقل سه مرکز توسط  ،هیئت مدیره انتخابات مجمع عمومی وه برگزاری اولین دور -11ماده 

 گردد.میبرگزار  هیئت مدیرهتوسط مرکز با نظارت قبلی  هیئت مدیره ماه پیش از انقضای دوره تصدی

انتخابات هیئت مدیره جدید توسط ، انقضای دوره تصدی هیئت مدیرهچنانچه تا یک ماه پیش از -تبصره

 نماید.رأساً انتخابات را برگزار میمرکز د، شوبرگزار ن اعضای هیئت مدیره وقت

نتیجه نظارت بر  ،ادوار انتخابات هیئت مدیره هریک ازپس از کاری روز ( 5ظرف مدت )مرکز  -12ماده 

رای طی مراحل ب اعضای منتخب هیئت مدیره معرفید نسبت به انتخابات و رد یا تأیید آن را اعالم و حسب مور

 نماید.( روزاقدام می30( و حداکثر سی )20یا ابالغ ابطال انتخابات و تجدید آن با فاصله حداقل بیست )قانونی 

از میان اعضای هیئت  مجمعیس هیئت مدیره از میان اعضای هیئت مزبور و دبیر رئیس و نایب رئ-13ماده 

 گردد.می انتخاب 16مطابق ماده هیئت مدیره ی با رأعمومی  مجمعاعضای یا سایر مدیره و

در را  مجمعتواند اختیارات رییس و نایب رییس هیئت مدیره یا دبیر زمان می هر هیئت مدیره در -1تبصره

که مشروط بر آن  ،ها موافقت نمایدکاهش یا افزایش داده یا ایشان را عزل یا با استعفای آنچارچوب اساسنامه 

 زمان جانشین یا جانشینان ایشان را وفق شرایط مقرر در صدر این ماده انتخاب نماید.هم

تواند از مدت نمی مجمعرمورد مدت تصدی رییس و نایب رییس هیئت مدیره و دبــــیر در ه -2تبصره

 بیشتر باشد. ،کندای که ایشان را به این سمت انتخاب میتصدی هیئت مدیره

ــوابط نامهجاری، آیین هیئت مدیره در چهارچوب قوانین و مقررات -14ماده  ــاد ها و ض وزارت فرهنگ و ارش

سالمی و مفاد  سنامه داراا سا ضوعی اختیارات کامل برای انجام فعالیتاین ا ست و می مجمع های مو تواند ا

 تفویض نماید. مجمعیس هیئت مدیره یا دبیر یا برخی از اختیارات خود را به رئتمام حسب مورد 

با مجمع و سایر اوراق و اسناد  مجمعامضای دبیر با  مجمعو مکاتبات عادی اوراق غیرمالی، اسناد  -15ماده

توسط رئیس هیئت مدیره و  دارا بودن حق امضای اسنادمعتبر است.  مجمعو دبیر  امضای رئیس هیئت مدیره

 ت مدیره دارای اعتبار خواهد بود.هیأمصوبات درچارچوب  ، صرفاًمجمعیا دبیر 

ضای هیئت مدیره برای تشکیل دعوت از اعحق امضاء اسناد و همچنین غیاب رئیس هیأت مدیره،  در -تبصره

 است. مدیره هیئت نائب رئیس  جلسات و اداره جلسات برعهده

گردیده تشکیل مجمع ناظر  یا مدیره اعضای هیئتدو نفر از  یایس رئ دعوت به مدیرهجلسات هیئت  -16ماده

حاضرین  کی اضافه به نصفاکثریت  موافق یرأ بارسمیت یافته و تصمیمات آن  ءاعضا بیش از نصفبا حضور  و

 همه حضور با جلسه ،هیئت مدیره ریدب و سیرئ نائب س،یرئ انتخاب یبرا. گرددیماتخاذ  یجلسه رسم در

 آرای حاضرین رسمیت دارد. ینسب تیاکثر باو تصمیمات  اعضا

حاضر در  اعضایای تنظیم و به امضای کلیه باید صورت جلسه مدیرهبرای هر یک از جلسات هیئت  -17ده ما

 جلسه برسد. 

نماید. ناظر نظارت می مجمعها و تصمیمات و بر تمامی فعالیت انتخاب مرکزتوسط  مجمعناظر  -18ماده 

مشاهده نمایند فوراً مراتب را برای رسیدگی به وزارت  مجمعمکلف است هر تخلف یا قصوری در فعالیت  مجمع

 فرهنگ و ارشاد اسالمی منعکس نمایند.

خاتمه داده و شخص دیگری را به سمت ناظر مجمع تواند به مأموریت ناظر قبلی در هرزمان می مرکز -تبصره

 نصب نماید. مجمع
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 مالی مجمع:فصل سوم: امور 

یابد سال خاتمه می از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان مجمعسال مالی  -19ماده 

 .است مجمعسیس أت ی سال اول که ابتدای آن از تاریخبه استثنا

احکام  و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطبا تصویب هیئت مدیره  مجمعامور مالی و محاسباتی  -20ماده 

 .گرددیم انجاماساسنامه  نیا

مرکز اصلی دفاتر ذیل را وفق قوانین و مقررات موضوعه تقریر و درمحل  موظف است هیئت مدیره-21ماده 

قید و شرط به صالح فوراً و بیذیقانونی و سایر مراجع  ناظرنگهداری نمایند و درصورت درخواست  مجمع

 :ها برسانندرؤیت آن

 روزنامهدفتر  -الف

 دفترکل -ب

 دفتر اموال -پ

 دفتر ثبت مکاتبات ارسالی و دریافتی -ت

های سایر دستگاه ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیهای از محل کمک مجمعهای هزینه فعالیت -22ماده 

 گردد.تأمین می مجمعمندرج در مجوز تأسیس و فعالیت های و همچنین درآمد حاصل از فعالیت  ، اعضااجرایی

به مزبور خارج از موضوعات مندرج در مجوز  های انتفاعیاخذ وجه یا امکانات از سایر اشخاص یا انجام فعالیت

 ممنوع است. ءهرنحو از انحا

مجمع های مالی موظفند ظرف مدت چهارماه پس از انقضای هرسال مالی صورت مجمع هیئت مدیره-تبصره

مجمع عمومی در سال مالی مذکور به مجمع های مکتوب و مشروح فعالیتگزارش در آن سال را به انضمام 

 ارائه نمایند. اعضا

 فصل چهارم: سایر موارد: تغییر اساسنامه و شرایط انحالل مجمع

 مجمعدو سوم کلیه اعضای تصویب به پیشنهاد یک پنجم اعضای مجمع عمومی و با  مجمعانحالل  -23ماده 

 شود. یا با درخواست مرکز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ارائه می

به برگزاری جلسه  اقدام ،از وصول تقاضای انحالل (20روز ) هئیت مدیره مکلف است ظرف بیستتبصره: 

 مجمعنسبت به تشکیل مجمع عمومی با دستور جلسه انحالل  مرکزنماید؛ در غیر این صورت  مجمع عمومی

 نماید. اقدام می

مجمع عمومی با تصویب  ،یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت در مجمعانحالل  یینها دییتأ درصورت -24ماده  

به منظور انجام امور « مدیر تصفیه»انتخاب یک شخص حقیقی با سمت اکثریت نسبی اعضای حاضر نسبت به 

 نماید.تصفیه مجمع اقدام می

وزارت فرهنگ و ارشاد  پس از کسر دیون و تعهدات آن به ترتیبی که مجمعهای اموال و دارایی تمام-25ماده 

مزبور وزارتخانه ، مجامع و مؤسسات فرهنگی که توسط هاخانهیا  خانهوزارتآن به  ،نمایدمیمعیـــن اسالمی 

 شود.منتقل می ،گرددتعیین می

دبیر  ، انتخاب یا استعفا و یا عزل اعضای هیئت مدیره،مجمعبه تغییرات اساسنامه  تصمیمات راجع-26ماده 

ــفیه پس از مجمعو انحالل  مجمع ــخاص قانونی، در ت در مرجع ثب ومرکز یید تأ و تعیین مدیر تص مقابل اش

 ثالث معتبر است.

اعضای هیئت معرفی  (دیجیتال هایرسانهمرکز فناوری اطالعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )-1تبصره

وفق را  و تعیین مدیر تصــفیه مجمع، انحالل مجمعتغییر در اســاســنامه  تصــمیمات راجع بهو  مجمعمدیره 
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غیر تجاری  تشــکیالتمرجع ثبت یید به صــورت تأ بررســی و درظرف مدت یک ماه قوانین و مقررات مربوط 

 .نمایداعالم می

صره  نیا مقدمه در مصـرح مسـتندات مطابق اسـاسـنامه، نیا در نشـده ینیبشیپ مسـائل و موارد در -2تب

 .شد خواهد عمل اساسنامه،

به امضای اعضای   در تاریخ ......تبصره، ( 14)چهاردهو ماده  (27)هفتبیست و  این اساسنامه در -27ماده 

های دیجیتال شرح وظایف مرکز فناوری اطالعات و رسانه 12با استناد به بند هیات مدیره منتخب رسیده و 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس  28/12/1391مورخ  45665/91/212)پیوست ابالغیه شماره

های مربوط به وظایف تأسیس، انحالل و نظارت بر فعالیت و حمایت از تشکلجمهوری، مبنی بر صدور مجوز 

مهر  و با دیجیتال رسیده هایرسانهفناوری اطالعات و  یید رئیس مرکزبه تأدر تاریخ ....... و مأموریتهای مرکز( 

 باشد. معتبر می مرکزآن 


