
 

 

گروه بجنورد شناسی  43 صورتجلسه شماره  

 مرکز آموزش و پژوهش شورای اسالمی شهر 

 عصر سالن جلسات شورای اسالمی شهر بجنورد11ساعت  02/20/1321یکشنبه مورخ  

پیرو هماهنگی های بعمل آمده از اعضای گروه بجنورد شناسی کارگروه گیاهان دارویی شهر بجنورد ذیل مرکز آموزش 

شورای اسالمی شهر، با حضور رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای اسالمی شهر بجنورد، مهمانان ویژه  و پژوهش

، رئیس اداره استان سپاه جواداالئمهنماینده ت علمی دانشگاه تهران، آقای شمسایی أدکتر ایمانی جاجرمی عضو هی

عصر در محل سالن  71س ساعت رأفعالین بخش خصوصی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی نماینده منابع طبیعی، 

 جلسات شورای اسالمی شهر، رسمیت یافت.

در ابتدا آقای مهندس موسوی رئیس مرکز ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین در جلسه، دستور کار را 

 عنوان نمود.

 پس از بررسی و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

و مرکز جواد االئمه استان  پاهوزش وپژوهش شورای شهر با معاونت سالمت سمابین مرکز آم فی انعقاد تفاهم نامه(7

 فاهم نامه بصورت مجزا با اصناف حوزه گیاهان دارویی .آموزش و پژوهش اداره جهاد کشاورزی و همچنین انعقاد ت

فیت گیاهان ظر با کشورهای که اندگی وبررسی امکان خواهرخ گی با نماینده وزارت امور خارجه درخصوصهماهن( 2

 دارویی دارند.

 اسالمی شهر بجنورد. اداره فرهنگ و ارشاد جشنواره گیاهان دارویی با هماهنگی  ( برگزاری3

ندینگ گیاهان دارویی توسط اداره کل پست استان خراسان بود در ارتباط با بر تمبر یاد( برنامه ریزی جهت تهیه 4

 شمالی .

 منظر استفاده از کشت گیاهان دارویی توسط سازمان سیما شناسی با غ گیاهبا برار بعنوان پارک دوپیشنهاد تبدیل ( 5

 .شهرداری بجنوردفضای سبز شهری  و

 ارائه درجلسه بعدی کارگروه  مرتبط . ی هوشمند و کشاورزی الکترونیک وشهرساز ( تهیه برنامه جامع6

زمینه  با همکاری شرکتهای فعال در شهراسالمی پژوهش شورای و  آموزش توسط مرکزهدایای میهمانان  ء( اهدا1

 گیاهان دارویی .                       

همکاری جهاد کشاورزی  (  اختصاص فضای سبز محوطه شورا به کشت گیاهان دارویی بعنوان فضای آموزشی با8 

 .  استان 

 



 

 

 

گی دفتر وزارت امور خارجه بامرکز نمایند ، مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی واستان( همکاری اداره کل منابع طبیعی 9

 خصوص ایجاد بسترهای الزم جهت فراهم نمودن شرایط شهر خالق . پژوهش های شورای اسالمی شهر بجنورد در

رزماری ، درختچه حورد ، استاقدوس، همیشه بهار،  استفاده از گل گاوزبان، درخت ابریشم، بابونه محلی، به لیمو، (71

توجه به شرایط آبی  ، بیدمشک و....... درفضای سبز شهری باپنیرک ، گل محمدی، عنابسنجد، عناب و ختمی، 

 موجود .

داروهای گیاهی و فرآورده های آنها جهت  ( ارائه برنامه الزم در خصوص ماندگاری طوالنی مدت گیاهان دارویی و77

 آموزش عطاری سطح شهر .

جواد  با استفاده از ظرفیت مجتمع پزشکی سپاهمسایی ه طب سنتی توسط آقای شکد سالمت ( پیگیری ایجاد72

 زمینه گیاهان دارویی فعالیت می کند . که در االئمه استان 

 .ی با استفاده از آیتم های گیاهان داروییالمان شهری در حوزه زیبا سازی شهر( استفاده از73

 خاتمه یافت.79جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد )ص( ساعت 
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