
سالهگزارش عملکرد یک
برخطویدئوی انجمن صنفی شرکت های نمایش 



من پیش از هر چیز مایلم تشکیل و تداوم انج
شما صنفی نمایش ویدیویی درخواستی را به
.اعضای محترم شادباش و تبریک بگویم



دیباچه



وجود تشکل های صنفی در متون و مستندات
ن های دور سرزمیبرجای مانده از پیشینه سال

.ها اثبات شده استنامهما با سرنام فتوت



هایی در راستای ایجاد و نهاد مدنی به سازمان
در افزایش قابلیت و گسترش ظرفیت جوامع
ی و توسعه انسانی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگ

.شوداجتماعی گفته می



حکومت
بخش خصوصی
نهادهای مردمی

:امروزه اداره جوامع انسانی بر سه پایه استوار است



:وظیفه و کارکرد حکومت
تامین امنیت، زیرساخت ارتباطات و خدمات،
.تانتظام بخشی امور و داوری بین تزاحمات اس



:کارکرد و هدف بخش خصوصی
ی و عرضه محصول با هدف انتفاع شخصتولید 
.است



:کارکرد و هدف نهاد مدنی
ه بندی نیازها و ارتقای درك جامعگردآوری مطالبات، اولویت

ت دولت تنظیم مطالبات با ماموریمنظور هباز موضوع  تشکیل 

.و بخش خصوصی با هدف رشد، توسعه پایدار و عدالت است



مقدمات استقرار



استقرار انجمن در محل مستقل و تجهیز✓

جمع آوری اطالعاتِ به روزِ اعضا و ساماندهی آن در دبیرخانه انجمن✓

ثبت رسمی انجمن و دریافت شناسه ملی✓

تلگرامواتساپ،فعال سازی حساب انجمن در شبکه های اجتماعی اینستاگرام،✓

باز طراحی سایت انجمن✓

خبر، گزارش و گفت و گو در سایت و فضاهای مجازی انجمن43انتشار ✓

جریان عضویتساماندهی ✓

لوح عضویت برای اعضاصدور ✓

:مقدماتی استقراراقدامات 



اقدامات بنیادین



انداز، سیاست ها و تنظیم و نگارش چشم✓

حرفه ایراهبردها و منشور اخالق 

:1-مناسباتبنیادین در پایش و تنظیم اقدامات 



الیحه/ نویس طرحتنظیم و نگارش پیش✓

رخطببخشی نمایش ویدیویی انتظام

:2-مناسباتبنیادین در پایش و تنظیم اقدامات 



غات تبلیالیحه / نویس طرحو نگارش پیشتنظیم ✓

صار با هدف پیشگیری از انحرقابتیتجاری و عدالت 

جانبه بر بازارو سیطره یک

:3-مناسباتبنیادین در پایش و تنظیم اقدامات 



(جلسه3)های مجلس درجلسات کمیسیونشرکت ✓

(جلسه۵)شرکت درجلسات مرکزملی فضای مجازی ✓

(جلسه۶)های مجلس شرکت درجلسات مرکز پژوهش✓

های ملرصد مناسبات حقوقی و صدور بیانیه در نقد دستورالع✓

ساتراصادره از سوی 

:4-مناسباتبنیادین در پایش و تنظیم اقدامات 



هاسایر فعالیت



جلسه هیات مدیره12برگزاری✓

راسم همایش صنفی انجمن شرکت های نمایش ویدئوی آنالین در قالب مبرپایی ✓

افطاری و با حضور حداکثری اعضا

ایجاد ارتباطمنظور بههای عضو جانبه با تمامی شرکتهای دو و چندنشست✓

راهبردهاها و نزدیک و درك و فهم مسایل، چالش

:هایاندازی کارگروهراه✓

توسعه بازار-2تولید و نمایش   -1

(جلسه2)شرکت درجلسات اتاق بازرگانی استان تهران ✓

فصلتنظیم برنامه سال جاری به تفکیک ✓

:فعالیت هاسایر 


