
 

 

 

 

  مشاهیر و مفاخر شهر بجنورد  بجنورد شناسی ، گروه51شماره  صورتجلسه

 شورای اسالمی شهر پژوهش   مرکز آموزش و

  در محل سالن همایش شورای اسالمی شهر  ـ   عصر51ساعت 40/40/5045 مورخ یکشنبه

پژوهش آموزش و ذیل مرکز مشاهیر و مفاخر شهر بجنورد  گروه بجنورد شناسیهماهنگی های بعمل آمده از اعضای  پیرو

تشریف آورده بودند که  رئیس محترم دانشگاه پیام نور بجنوردروئسای دانشگاههای استان که فقط حضور با  اسالمی شهر شورای

همایش نکوداشت کمیته ستاد اجرایی علمی اعضای محترم کمیته مرکز آموزش و پژوهش شورای اسالمی شهر،  جلسه با ریاست

  شهر رسمیت یافت.سالن همایش شورای اسالمی در محل  عصر81س ساعت ارآیت اهلل شیخ محمد تقی بجنوردی 

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

  .نمودند

  و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .  ررسیپس از ب

 همایش نکوداشت آیت اهلل شیخ محمد تقی بجنوردی.در رابطه با  توسط دانشگاه پیام نور بجنورد مقاله4ـ ارائه حداقل 8

 ـ ارائه یک مقاله توسط آقای دکتر محمد علی نظری در رابطه با همایش نکوداشت آیت اهلل شیخ محمد تقی بجنوردی.2

 ـ برگزاری جلسه توسط کمیته علمی و اجرایی با تمام دانشگاهها و انعقاد تفاهم نامه در بحث تولید مقاله و نحوه همکاری آنها. 3

با ادارات و دست اندرکاران مرتبط با همایش  در ارتباط ـ توسط کمیته علمی ، اجرایی وکمیته پشتیبانی لیستی تهیه گردد4

 و درج در پوستر همایش انجام پذیرد.و موافقت آنها نسبت به لگوی آن اداره تقی بجنوردی نکوداشت آیت اهلل شیخ محمد 

نسبت به دعوت آنها  جهت شرکت در همایش نکوداشت توسط کمیته  ه آیت اهلل شیخ محمد تقی بجنوردیـ شناسایی خانواد5

  انجام پذیرد.علمی ، اجرایی وکمیته پشتیبانی 

سینیه آیت اهلل شیخ محمد تقی بجنوردی در مشهد و نحوه همکاری و مشارکت آنها توسط کمیته حهیات امناء ارتباط با ـ 6

 گردد.  علمی هماهنگ

انجام  ـ برگزاری جلسه کمیته مالی و پشتیبانی در رابطه با مباحث مالی همایش نکوداشت آیت اهلل شیخ محمد تقی بجنوردی7

 .پذیرد

 نوراهلل فیضی رئیس محترم دانشگاه پیام نور بجنورد به عنوان عضو کمیته پشتیبانی انجام پذیرد. ـ صدور ابالغ جناب آقای  1

 

 یافت .خاتمه  33/81در پایان جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد )ص( ساعت 

 حاضرین جلسه :   

 ـ امید سپهری   5ـ محمود وضیع     4ـ بیژن پروان    3ـ نوراهلل فیضی          2ـ سید محسن موسوی    8

 ـ محسن براتی 83ـ گلثوم صبری     1ـ ابوذر عفیف     1ـ محمد باقر رستمی   7ـ محمد علی نظری       6

              

 

 


