
 

 

 

 

  مشاهیر و مفاخر شهر بجنورد  بجنورد شناسی ، گروه31شماره  صورتجلسه

 شورای اسالمی شهر پژوهش   مرکز آموزش و

 دفتر نماینده ولی فقیه استان  ـ   صبح31:11ساعت 82/13/3413 مورخشنبه  پنج

 گروه بجنورد شناسیآموزش و پژوهش شورای اسالمی شهر مرکز هماهنگی های بعمل آمده از اعضای شورای پژوهشی  پیرو

حجت االسالم والمسلمین رضا نوری با حضور اسالمی شهر شورایپژوهش آموزش و ذیل مرکز مشاهیر و مفاخر شهر بجنورد 

رئیس مرکز آموزش و پژوهش ، رئیس محترم شورای اسالمی شهر نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه شهرستان بجنورد، 

مدیران کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ، سازمان میراث  ،نایب رئیس محترم شورا، شهردارمحترم بجنوردشورای اسالمی شهر، 

دفتر در محل  صبح03/03س ساعت ارجلسه اعضای محترم کمیته بجنورد شناسی و گردشگری استان  فرهنگی صنایع دستی و

  شهر رسمیت یافت. ستان متقارن با میالد با سعادت حضرت امام حسن مجتبی )ع(نماینده ولی فقیه ا

 عنوان  خوش آمد گویی به حاضرین در جلسه ، دستور کار را ضمن خیر مقدم و عین بیگی ریاست محترم شورادر ابتدا آقای 

  .نمودند

  و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .  ررسیپس از ب

رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای اسالمی شهر اعالم کرد این مرکز آمادگی دریافت مقاالت در توصیف مستند از ـ 0

 فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی این مجتهد عالی مقام آیت اهلل شیخ محمد تقی بجنوردی دارد. 

توسعه بستر اجتماعی برای  اهداف فرهنگی وبه تبیین ا ـ شهردار بجنورد نیز یکی از رویکردهای مدیریتی در شهرداری ر2

و گفت امیدواریم این اقدامات درسنوات آتی نیز ادامه پیدا اجتماعی دانست  شناساندن چهره های برتر علمی فرهنگی و معرفی و

 کند.

 با درخواست کمیته علمی افراد صاحب اثر و پر اطالعات در این مسیر ورود پیدا کنند .ـ 0

ام جمعه بجنورد کمیته ای تشکیل گردد تا تمامی دستگاههای متولی در تحقق این رویداد بزرگ فرهنگی و ـ با هماهنگی ام4

 اجتماعی مشارکت و فعالیت داشته باشند .

ـ توصیه به امساک و جلوگیری از اصراف و انجام تبلیغات گسترده برای آمادگی جامعه در برگزاری آئین معرفی این مجتهد  5

 هلل شیخ محمد تقی بجنوردی انجام پذیرد. عالی قدر آیت ا

 ـ در پایان با حضور مدیران واعضای حاضر در جلسه از پوستر آیت اهلل شیخ محمد تقی بجنوردی رونمایی گردید . 6

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 یافت .خاتمه  02در پایان جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد )ص( ساعت 

 حاضرین جلسه :   

 ـ جواد حمیدی راوری 4ـ احمدرضا یزدانی   0ـ سید محسن موسوی     2جمشید عین بیگی       ـ 0

 ـ علی مستوفیان 8ـ محمد باقر رستمی    7ـ حمید رفیعی               6ـ یوسف مغروری            5 

 ـ داود ناهیدی 02ـ محمود وضیع        00ـ ابراهیم رحمتی          03ـ رضا قلی پنجکی           9

 ـ مجید نیکدل 06ـ محمد رضا موفق     05ـ خلیل رستمی              04ـ امید سپهری            00

 ـ فضل اهلل پاکنهاد 23ـ مریم ایمانی           09ـ ابوذر عفیف                08ـ علی قلی نژاد            07

 ـ محمدکریمی مقدم 24ـ ولی اهلل غفاری        20              ـ رمضان رسولی22ـ رضا ایزانلو             20

 ـ مهران فضایلی 28ـ محمد اکبرزاده       27ـ حمید رضا خاکشور     26ـ اکرم صدیقی           25

 خدیجه همایونی   ـ 03تقی صادقی            ـ 29

 

              

 

 


