
 

 

 

 پژوهش شورای اسالمی شهربجنورد شورای پژوهشی مرکز آموزش و19 شماره صورتجلسه

   24ساعت  12/4/2442 مورخشنبه سه 

 نمایندگی امورخارجه استان حضور  با آموزش و پژوهش شورای اسالمی شهرمرکز  پیرو هماهنگی بعمل آمده از اعضای محترم 

نده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مدیر برنامه و بودجه شهرداری بجنورد، مدیر اداری مالی شورای اسالمی شهر، نمای

مرکز آموزش و پژوهش  و اعضای کارگروه برنامه ریزی و اقتصاد سرمایه گذارینمایندگان دانشگاه ها و نمایندگان ادارات 

 با بجنورد، اسالمی شورای پژوهش و آموزش مرکز شهری و سرمایه گذاری قتصادا کارگروه جلسه دومین، شورای اسالمی شهر

 رسمیت یافت .شهر شورای اسالمی  همایشسالن در محل  صبح01ساعت رأس  شهری برندینگ محوریت

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

  .نمودند

 و پویا بسیار همزیستی و امنیت و صلح محوریت و بجنورد مغفول و پنهان های زاویه بیان به رئیس سازمان نظام پزشکی استان

 .پرداختند بجنورد فرد به منحصر و اصلی های زمینه از یکی عنوان به متعدد های گویش و زبانها با مختلف قومیتهای سالم

 و پرداخته شهری برندینگ های ویژگی و ملزومات تشریح به ادامه در نیز بجنورد دانشگاه اقتصاد گروه مدیر و کارگروه یسئر

 .پرداختند برندینگ مختلف مراحل تبین به جهان و ایران مختلف شهرهای از مصادیقی ذکر با

 پس از بررسی و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

 .مختلف کشورهای سفرای به شهر معرفی و شهری دیپلماسی ظرفیت موضوع به خارجه وزارت نمایندهـ 0

 .خالق شهر گواهی اخذ در احتمالی های ظرفیت بیان به شهرستانو گردشگری  دستی صنایع، فرهنگی میراث اداره رئیس ـ2

 مشارکت جلب برای جشنواره یک برگزاری برای بودجه تخصیص در مساعد قولبجنورد  شهرداری بودجه وبرنامه  مدیرـ 3

 . دادند شهرداری سوی از را موضوع این برای بومی خصوصا صاحبنظران و محققین پیشکسوتان، و متخصصین

 پرداختند. اجرایی محوری پیشنهادات ارائه و موجود ضعفهای بیان به استان صمت پژوهش و آموزش مرکز یسئرـ 4

 تشریح در کوثر دانشگاهو  اسالمی آزاد هدانشگا نماینده،  آکادمیک،  دانشگاهی برندینگ موضوع به بجنورد دانشگاه نمایندهـ 5

 . پرداختند شهری برندینگ بسترهای برخی از غفلت و تاکنون احتمالی های آسیب و محدودیتها اولویتها،

 .نمودند ارائه را رسانه در بومی فرهنگ اشاعه در موجود محدودیتهای در بسترهای برندینگ شهری و رسانه فعاالن ـ 6

 شد مقرر ، اسناد مرکز و کتابخانه از بازدید و شناسی بجنورد کمیته جلسه در حضور برای حضار همه دعوت ضمن انتها درـ 7

 .شود پرداخته شهر برای نمادسازی و( برند) ویژه موضوعی اولویتهای تعیین و بررسی به بعد جلسه در

 یافت . خاتمه31/02محمد )ص( ساعت صلوات بر محمد و آلجلسه با ذکر 

 حاضرین جلسه :                

  ابراهیم رحمتی ـ 5            علی داوریـ 4      روح اهلل بابکیـ 3اسامه شریعت منش      ـ 2  ـ سید محسن موسوی   0

 ـ مهدی تیموری01     علی نیا   ـ محمد9ـ محسن قلی زاده    8  منیره حسینی          ـ 7  ـ وحید میرزایی            6

 ـ صادق پرتانی05ـ مجید رحیم زاده    04خدیجه قدرتی     ـ 03ـ تکتم تاج گردان        02    ـ مبارکه رجایی       00

 ـ رمضانعلی نادری   21   ـ منصور طالیی   09      ـ فرهاد بروشکی 08ـ علی حیدری   07ـ محمد حسن انصاری مود   06 

 ـ خدیجه همایونی 22ابوذر عفیف              ـ 20

 



 

 

  

 

 


