
 

 

 

 

  مشاهیر و مفاخر شهر بجنورد  بجنورد شناسی ، گروه41شماره  صورتجلسه

 شورای اسالمی شهر پژوهش   مرکز آموزش و

  سالن مرکز آموزش و پژوهش  ـ   صبح41ساعت 92/4/4114 مورخشنبه دو

پژوهش آموزش و ذیل مرکز مشاهیر و مفاخر شهر بجنورد  گروه بجنورد شناسیمحترم هماهنگی های بعمل آمده از اعضای  پیرو

پژوهش  آموزش و سالن مرکزدر محل  صبح01س ساعت ارجلسه اعضای محترم کمیته بجنورد شناسی و  اسالمی شهر شورای

  رسمیت یافت. شورای اسالمی 

 و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید . ررسیپس از ب

اطالع رسانی مجازی و اتوماسیون اداری  0111کشور حداقل  چاپ در سطح استان و و یـ روش اطالع رسانی از طریق فیزیک0

 اجرای پشتیبانی .کمیته  رسانه وکمیته مجری نظارت 

مورد از آن سفارشی خواهد بود با استعالم چگونگی و هزینه های آن ـ مجری 01مقاله دریافتی که درصورت نیاز  01حداقل ـ 0

 کمیته علمی .

  .رسانهکمیته وامل ، داوران و تولید مقاله ـ مجری پیگیری اشل پرداخت حق الزحمه ع ـ3

ت ـ مجری کلیه مقاالـ پس از دریافت مقاالت و داوری مقاالت منتخب در قالب کتاب به چاپ رسیده شود همچنین چکیده 4

 .کمیته علمی و پشتیبانی

 ـ مجری کمیته علمی مقاله لحاظ شود  00مقاله قابل تقدیر و تا  00مقاله  01ـ با توجه به ارائه حداقل 0

ـ حداقل هدیه برای مقاله سوم یک میلیون و مقاله دوم یک و نیم میلیون و مقاله اول دو میلیون جمع مبالغ پنج میلیون ـ 6

 مجری کمیته پشتیبانی .

غیر این صورت نیاز به بازنگری و تمدید تاریخ  اولین زمان توزیع پوسترها مبنای اطالع رسانی و دریافت مقاالت خواهد بود درـ 7

 همایش می باشد. 

اجتماعی شهرداری مبنی بر در اختیار گذاشتن بیلبوردهای تبلیغاتی و برآورد متراژ بنر مورد نیاز  ـ ارتباط با سازمان فرهنگی و8

 مکان  ـ مجری کمیته رسانه .01برای 

ـ 0ن به نام رژی در مشهد و نقش آیت اهلل شیخ محمد تقی بجنوردی ـ پیگیری چاپ مجدد کتاب جناب آقای بیژن پروا ـ 9

 میلیون تومان 31ـ حداقل هزینه 4دانشگاهها  ـ ارسال به مدارس و3ـ به عنوان پک فرهنگی همایش 0نسخه 0111چاپ حداقل 

  .ـ تولید محتوای متنی در مورد آیت اهلل شیخ محمد تقی بجنوردی ـ مجری کمیته علمی01

  .نسخه بروشور در مورد آیت اهلل شیخ محمد تقی بجنوردی ـ مجری کمیته رسانه3111چاپ ـ 00

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ـ برگزاری مسابقه کتابخوانی در سطح استان در مقطح دبیرستان متوسطه اول ودوم و عامه مردم و اهداء جوایز پیشنهادی 00

 امه مردم .نفر ع31نفر دانش آموز و 01هزار تومان برای 311کارت هدیه درحد 

 میلیون تومان .6ـ طراحی و پشتیبانی از سایت وصفحات مجازی بابرآورد 03

 ماه0رسانه برای مدت ـ مجری کمیته مستندساز برای رویدادهای خاص  و خبرنگار نفر ـ  بکارگیری دو04  

 پذیراییپشتیبانی   رسانه و ـ مجری کمیتهکنفراس خبری تا زمان برگزاری نکوداشت 3ـ برگزاری 00

 پذیرایی و رسانه وپشتیبانی جلسه کمیته های تخصصی همایش و01تشکیل تعداد 

 بخش سطح ملی ورسانه وبا هماهنگی صداوسیما ـ تولید تیزر همایش و06

 قسمت 0رسانه حداقل  دقیقه زندگینامه آیت اهلل شیخ محمدتقی بجنوردی و0ـ تولید مجموعه موشن گرافی های 07

 دقیقه ای 31رسانه حداقل  خصیت آیت اهلل محمدتقی بجنوردی وـ تولید مستند ش08

 رسانه باتولید محتوای مورد نیاز  ـ تولید تیزر معرفی بجنورد و09

 توسط کمیته علمی درهفته جاری ـ  ـ تشکیل جلسه رؤسای دانشگاه ها 01

 باحضور کمیته ها  30/0/0410ـ تشکیل جلسه سازمان های دولتی پیشنهاد چهارشنبه 00

 حضور دبیر اجرایی همایش  با 9ـ تشکیل جلسه هفتگی کمیته ها روزهای دوشنبه ساعت 00

 کبار درروزهای چهارشنبهـ جلسات سیاست گذاری هردو هفته ی03

 

 یافت .خاتمه  00در پایان جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد )ص( ساعت 

 حاضرین جلسه :   

 ـ مهران فضایلی 4ـ محمود وضیع        3ـ بیژن پروان      0ـ محمد علی نظری       0

 


