
 

 

 گروه بجنورد شناسی  53صورتجلسه شماره 

 مرکز آموزش و پژوهش شورای اسالمی شهر

 سالن همایش شورای شهر -12ساعت  72/60/1061یکشنبه مورخ 

 پیرو هماهنگی های بعمل آمده از اعضای شورای پژوهشی مرکز آموزش و پژوهش شورای اسالمی شهر گروه بجنورد شناسی

اداره کل منابع  رئیس، ر با حضورذیل مرکز آموزش و پژوهش شورای اسالمی شهبجنورد  شهری منظرگیاهان دارویی سیما و 

شهرداری بجنورد، نماینده وزارت امور خارجه استان، اعضای  فضای سبزسازمان ، رئیس  طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی

اداره کل راه و شهرسازی، اعضای جمعیت دوستداران فرهنگ و تمدن  هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی بجنورد،  نماینده

معاونین آموزش و جهاد کشاورزی، نماینده  اعضای شورای سیاست گذاری توسعه صنعت گیاهان دارویی استان،خراسان شمالی، 

ی گیاهان کشاورزل شرکت مدیر عام، یاتاق بازرگان نماینده، عطاران جهاد دانشگاهی، پزشکان طب ایرانی استان، کارآفرینی

شورای اسالمی شهر بجنورد  عصر در محل سالن همایش 71س ساعت أبجنورد شناسی جلسه ر دارویی هفت گیاه و اعضای گروه

 برگزار گردید.

ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی به حاضرین  ی اسالمی شهرشورا آموزش وپژوهشمرکز  رئیسموسوی مهندس در ابتدا آقای 

 در جلسه، دستور کار را عنوان نمودند.

 :پس از بررسی و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

دانش بنیان شهر بجنورد ـ ابالغ جناب آقای دکتر علی بزرگمهر بعنوان  رئیس افتخاری کارگروه گیاهان دارویی رویکرد تحول 7

 صادر گردد. 

استفاده از  نمایشگاه های تخصصی، یدیپلماسی اقتصادی و انعقاد تفاهم نامه های دانش محور با دانشگاهها، برگزارـ بحث 2

 پارکهای گردشگری وگیاهان دارویی . 

 بعنوان سرمایه اقتصادی .تاسیس باغ گیاه شناسی در بش قارداش و باباامان  ـ  3

و  و توانمند سازی زنان روستایی برای پرورشو استفاده از ظرفیت خانم دکتر افشاری گیاهان دارویی آموزش دراستای  -4

 گیاهان دارویی به شیوه درست، برای نسل های آینده سرمایه گذاری گردد. برداشت

 



 

آشنایی اقشار مردم با انواع گیاهان دارویی، ایجاد بازارچه فروش گیاهان دارویی در ـ ایجاد پارک پایلوت گیاهان دارویی برای 5

 بخش خصوصی و ایجاد بودجه و اختصاص اعتبارات به این بخش.با همکاری خراسان شمالی 

اهان دارویی جریان طب سنتی در میان عوام مردم، فروش گیتوسعه فعالیت از طریق دانشگاه گیاهان دارویی، فرهنگ سازی و ـ 6 

در رابطه با پرورش گیاهان از طریق شهرداری با همکاری بخش خصوصی و پرورش داروهای گیاهی و استفاده از ظرفیت ادارات 

 آنها.دارویی و آسیب شناسی 

اجرایی، با بیان اینکه در غالب تشکیل کارگروه های ترسیم شده با حضور شهردار، مدیران دستگاه های رئیس مرکز در پایان -1

 .شد.اداره سیما و منظر شهری جلسه ای برگزار گردد که جنبه اجرایی داشته با

 .خاتمه یافت71در پایان جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد)ص( ساعت 

 حاضرین جلسه:
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 ـ علی اکبر رحیمی77ـ سعید کریمی        71ـ حسن خوش صفا        1     روح اهلل صانعی-8         مهرداد فالحی    ـ 1
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