
 دوره پنجم شوراي اسالمي شهر بجنورد 25/9/97مورخ  68صورتجلسه شماره 

روز یکشنبه مورخ  12:00پیرو هماهنگی و دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت 

 .ددر محل سالن جلسات شورا با حضور میهمانان )روسای دانشگاه های مرکز استان( برگزار ش 25/9/97

ابتدا جلسه با تالوت کالم ا... مجید آغاز سپس رییس شورا ضمن خیر مقدم به حاضرین و گرامیداشت ایام هفته )والدت امام 

حسن عسکری )ع(، هفته پژوهش و ...( سخنانی را در جهت اهمیت ارتباط دانشگاه با سایر دستگاه ها بویژه مدیریت کالن 

ینکه، دانشگاه موتور محرک اصلی در رشد و توسعه همه جانبه و ایجاد ثروت در دنیای شهری بیان نمود: وی همچنین با بیان ا

امروز است، تأکید کرد در جوامع پیشرفته نقش موثر دانشگاه در توسعه ملی و منطقه ای بسیار حائز اهمیت بوده و با اجرایی 

ه در بکارگیری مجموعه ای از دانایی ها و کاربردی نمودن علم و فناوری با بالفعل درآوردن پتانسیل و توانمندیهای هر منطق

نمودن آن در حوزه تصمیم گیری و اجرا با پشتوانه علمی می توان توسعه همه جانبه را در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، 

 .فرهنگی و ... متصورشد

شمندان، متخصصان، هنرمندان و من وی همچنین افزود: پیشرفت، توسعه و سازندگی در هر جامعه در گرو فعالیت فعال دان

حیث المجموع ارتباط تنگاتنگ دانشگاه با سایر بخشهای اجرایی و حتی نظارتی نظام در بر می گیرد و امروز این موضوع مهم 

 بیش از هر زمان دیگر مورد توجه قرار گیرد، تا امیدوار بود نخبگان علمی دانشگاه ها بتوانند به مسئولیت و رسالت خطیر خود

 .یعنی کارشناسی و ارزیابی مستمر امور جامعه در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بعهده گیرند

در ادامه روسای دانشگاه ها )دولتی، پیام نور، آزاد اسالمی، فنی و حرفه ای، جهاد دانشگاهی، فرهنگیان، علمی و کاربردی، کوثر، 

ن، اشراق، حکیمان، فرهنگیان، جهاد دانشگاهی و نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های خراسان پارک علم و فن آوری، بنیاد نخبگا

شمالی( هر کدام بطور جداگانه با ارائه گزارش از عملکرد حوزه مدیریتی دانشگاه مربوطه پرداخته به نقطه نظرات خود درخصوص 

ریت کالن شهری مطالبی را مطرح و در نهایت آموزش، پژوهش اهمیت ارتباط تنگاتنگ دانشگاه با دستگاه های مختلف بویژه مدی

و مهارت آموزی و کارآفرینی را یکی از ارکان وظایف دانشگاه ها در جهت کمک به ارتقاء مدیریت علمی و تصمیم گیری درست 

گانه درخصوص اهمیت با تبدیل علم و عمل در همه سطوح فعال جامعه را عنوان نمودند. در ادامه هر کدام از اعضاء بطور جدا

ارتباط دانشگاه با سایر دستگاه ها بویژه مدیریت کالن شهری پرداخته و توضیحات را در این خصوص بیان داشته و اظهار 

امیدواری کردند بتوان با همکاری و تعامل دو سویه بتوان آینده خوبی را در تصمیم گیری و در نهایت اجرا با پشتوانه علمی 

 .متصور شد

ن رییس شورا ضمن تقدیر و تشکر مجدد از اظهار نظر و بیان دیدگاه های روسای محترم دانشگاه ها و اعضا محترم شورا در پایا

با جمع بندی مطالب و مسایل مطرح شده درخصوص اثرات مفید و مثبت ارتباط و تعامل نزدیک دانشگاه ها با دستگاه های 

 .بود، با تصمیم گیریهای درست، علم را به عمل تبدیل نمود مختلف بویژه مدیریت کالن شهری می توان امیدوار

  
  
  

 


