
 

 

 

 پژوهش شورای اسالمی شهربجنورد شورای پژوهشی مرکز آموزش و16 شماره صورتجلسه

 شورای اسالمی شهر جلسات ـ سالن  12ساعت  02/0/1021 مورخسه شنبه   

رئیس محترم حضور  با آموزش و پژوهش شورای اسالمی شهرمرکز  هیات امناء پیرو هماهنگی بعمل آمده از اعضای محترم 

ترم دانشگاه بجنورد، دانشگاه علوم روئسای مح، شهرپژوهش شورای اسالمی  شهر، رئیس مرکز آموزش و اسالمیشورای 

 یشوراجلسات سالن در محل صبح  01ساعت اعضا مرکز و معاونت محترم دانشکده علوم قرآنی دانشگاه کوثر،  پزشکی،

 رسمیت یافت .اسالمی شهر 

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

 .نمودند 

 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .تبادل نظر  پس از بررسی و

ورای اسالمی شهر انتخاب دکتر محمد شیخ زاده رئیس دانشگاه بجنورد بعنوان رئیس هیات امناء مرکز آموزش و پژوهش ش ـ0

  بجنورد.

علنی بعنوان عضو  جلسهدو نفر از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد به انتخاب ریاست محترم شورا در  انتخابـ 2

 هیات امناء مرکز آموزش و پژوهش شورای اسالمی شهر بجنورد.

ـ پرداخت معوقات و حق الزحمه های سال گذشته طرحهای پژوهشی مرکز آموزش و پژوهش شورای اسالمی شهر بجنورد 3

 به شورای اسالمی شهر.گزارش انجام طرحهای پژوهشی آمار و واحد مالی شهرداری و ارسال ظرف دو روز آتی توسط 

لیست بودجه اولیه مرکز آموزش و پژوهش شورای و ارسال  شیاولویتهای پژوه ـ مکاتبه با دانشگاهها در ارتباط با ارسال4

 اسالمی شهر برای تمام دانشگاهها. 

 .بجنورد ـ همراهی دانشگاهها در زمینه راه اندازی بانک اطالعاتی تخصصی با مرکز آموزش و پژوهش شورای اسالمی شهر5

 .0410تابعه شهرداری سال پیگیری در خصوص ارسال اولویتهای پژوهشی سازمانها و واحد های ـ 6

جهت تعیین و تصویب بودجه نهایی مرکز و اولویتهای  هیات امناءآینده ـ پیگیری و هماهنگی با دانشگاهها درخصوص جلسه 7

 پژوهشی .

 ـ ابالغ آقای دکترصادق پرتانی بعنوان عضو هیات امناء مرکز آموزش و پژوهش شورای اسالمی شهر صادر گردد.  8

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

 حاضرین جلسه :                

 ـ مجبوبه معین مقدس 4 ـ دکتر سید جواد پور نقی       3  ـ جمشید عین بیگی       2   ـ سید محسن موسوی    0

 ـ مهدی آریان فر  8                 صادق پرتانی     ـ 7  ـ محسن روشن ضمیر     6           ـ محمد شیخ زاده 5

 ـ خدیجه همایونی  01                 ـ ابوذر عفیف  9

 


