
بجنورد شناسی  گروه63 صورتجلسه شماره   

 مرکز آموزش و پژوهش شورای اسالمی شهر 

 عصر سالن جلسات شورای اسالمی شهر بجنورد18در ساعت  11/07/1001مورخ  دوشنبه

و پژوهش شورای اسالمی شهر، با حضور رئیس پیرو هماهنگی های بعمل آمده از اعضای گروه شهر بجنورد ذیل مرکز آموزش 

کبرزاده محمد ااستان  عماد خزائی مسئول اداره علمی حوزه علمیه، مرکز آموزش و پژوهش شورای اسالمی شهر بجنورد

 آیت اهلل شیخ محمد تقی بجنوردی  راس نمایندگی آستان قدس رضوی و روئسای کمیته های علمی واجرایی همایش نکوداشت

 در محل سالن جلسات شورای اسالمی شهررسمیت یافت. 18ساعت 

 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.

 گردد.های علمی به آقای دکتر سپهری مراجعه و بررسی کار مقاله تدوینجهت راهنمایی های الزم برای  -1

برای پروژه همایش شیخ  یتبلیغات پخش تیزرهای مقاله و هماهنگی های الزم در جهتبخش اجرایی در صداوسیما و تدوین  -2

روابط عمومی آستان قدس رضوی پیگیری و شمالی خراسان  استان محمد تقی بجنوردی و مستند سازی و پخش در صداوسیمای

 د.گرد

آقای شریعت امور خارجه نماینده وزارت جامعه المصطفی با همراهی آقای وضیع و آقای نظری و هماهنگی با  هماهنگی با-3

 پیگیری گردد.منش در رابطه با همایش شیخ محمد تقی بجنوردی 

اسناد مرتبط هماهنگی های الزم در شهر مشهد توسط آقای اکبرزاده و تدوین سه مقاله توسط  آستان قدس رضوی و  -4

 پیگیری گردد.

آقای دکتر نوائی و آقای دکتر جاللی در بخش تاریخ و بنیاد پژوهشی در قسمت نگارش مقاله ها فعالیت دارند هماهنگی با  -5

 استفاده های الزم صورت گیرد. 

 اختصاص دادن جوایز ویژه برای نفرات برگزیده اول تا سوم مقاله.-6

 خاتمه یافت.11در پایان جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد)ص( ساعت 

 اسامی حاضرین درجلسه:

  عماد خزائی ـ5  محمدعلی نظری ـ4     محمد اکبرزاده ـ3    محمود وضیع ـ 2   آقای مهندس موسوی ـ 1

 زهرا کیانی ـ6

 


