
 

 

 

 

  مشاهیر و مفاخر شهر بجنورد  بجنورد شناسی ، گروه 21شماره  صورتجلسه

 شورای اسالمی شهروکمیسیون فرهنگی و اجتماعی  پژوهش   مرکز آموزش وتلفیقی 

 شورا  همایشسالن ـ   صبح8ساعت 12/2/2412 مورخشنبه  پنج

تلفیقی کمیسیون جلسه آموزش و پژوهش شورای اسالمی شهر مرکز هماهنگی های بعمل آمده از اعضای شورای پژوهشی  پیرو

با  اسالمی شهر شورایپژوهش آموزش و ذیل مرکز مشاهیر و مفاخر شهر بجنورد  گروه بجنورد شناسیفرهنگی و اجتماعی و 

اعضای رئیس کمیته بانوان شورا و رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای اسالمی شهر، ، رئیس محترم شورای اسالمی شهر حضور

  شورای اسالمی شهر رسمیت یافت.جلسات سالن در محل  صبح8س ساعت ارمحترم کمیته بجنورد شناسی 

 عنوان  خوش آمد گویی به حاضرین در جلسه ، دستور کار را در ابتدا آقای مهندس موسوی )رئیس مرکز ( ضمن خیر مقدم و

  .نمودند

  و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .  ررسیپس از ب

 ـ آخرین مرحله پوستر همایش نکوداشت آیت اهلل شیخ محمد تقی بجنوردی در جلسه نهایی گردید. 1

م انتظارات همایش نکوداشت آیت اهلل شیخ محمد تقی بجنوردی تنظیم برای سایر ادارات ارسال فرجناب آقای فضایلی ـ 2

 گردد.می ت و سازمانها نشان لگوی آن اداره در پوستر درج گردددرصورت همکاری ادارا

 جلسه رونمایی از پوستر با دفتر  نماینده ولی فقیه )امام جمعه استان ( هماهنگ گردد.ـ 3

 ـ براساس ساختار کمیته های اجرایی ، علمی ، مالی ، رسانه و فناوری اطالعات ) جلسات( برگزارگردد.4

 پوستر همایش نکوداشت آیت اهلل شیخ محمد تقی بجنوردی ثبت گردد.ـ نشان لگوی شهرداری در 5

 ـ طراحی سایت ذیل سایت شهرداری و ذیل سایت شورای اسالمی شهر بجنورد انجام گردد. 6

جهت برگزاری همایش نکوداشت آیت اهلل شیخ محمد تقی بجنوردی و معرفی نماینده استان ـ مکاتبه با سازمان صدا و سیمای 7

 .انجام پذیردت در جلسات جهت شرک

 ـ هماهنگی با اداره کل آموزش و پرورش در خصوص برگزاری مسابقه کتابخوانی انجام گردد.8

 ها واعضای کمیته رسانه حکم صادر گردد. ـ برای مدیر رسانه9

جمعه محترم استان روز مکاتبه با ادارات و سازمانها درخصوص جلسه رونمایی از پوستر در دفتر نماینده ولی فقیه امام ـ 11

 برگزار میگردد انجام پذیرد.31/11ساعت  28/1/1411یکشنبه مورخه 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 یافت .خاتمه  11در پایان جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد )ص( ساعت 

 حاضرین جلسه :   

 ـ اعظم السادات افشین فر     4           علی اربابیـ 3ـ جمشید عین بیگی      2 ـ سید محسن موسوی       1

 ـ مجید نیکدل                  8  ـ بیژن پروان          7           مهران فضایلی ـ 6 محمد رضا موفق          ـ  5 

               رضا کریمی ـ 12       علی سعادتی ـ 11ـ محمد علی نظری       11ـ خلیل رستمی               9

 ـ خدیجه همایونی 15ـ ابراهیم رحمتی       14 ـ سحر غالمی مقدم 13

              

 

              

 

 


