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 گزارش اولین جلسه انجمن ایرانی تاریخ شعبه استان البرز                          

 

با پیشنهاد گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی مبنی بر تشکیل انجمن ایرانی تاریخ شعبه استان البرز موضوع مورد استقبال ریاست محترم  

 یاندازراهدکتر حسین محمدی مدیر گروه تاریخ دانشگاه مسئول  یآقاانجمن ایرانی تاریخ جناب دکتر یوسفی قرار گرفت و طی حکمی 

در محل دانشکده ادبیات  30/4/1397در مورخه  مؤسسشدند. اولین جلسه هماهنگی و توجیهی و معارفه هیئت  انجمن در استان البرز

تشکیل  به مدعوین و بیان اهداف رمقدمیخمحمدی مدیر گروه تاریخ ضمن  دکتر و جناب برگزار شد دانشگاه خوارزمی در پردیس کرج

پایان  و درشعب بپردازند  فیوظاو  نامهنییآاز جناب دکتر یوسفی ریاست محترم انجمن درخواست نمودند تا به شرح  استان رانجمن د

 مصوبات زیر به تصویب رسید مدعوین پاسخ داده شد و در پایان سؤاالتنیز به 

 

 مصوبات:

به  مندانعالقهکلیه انتخابات برگزار گردد و  ورماهیشهرگردید در دومین جلسه انجمن در اواسط  مقرر-1

ریسه انجمن  ئتیهکاندیداتوری ریاست انجمن اعالم آمادگی نمایند تا طی مراسم رسمی و با حضور 

 .صورت پذیرد یریگیرأ

 به دستایمیل یا فاکس  صورتبهاز طرف گروه تاریخ  هانامهدعوتمقرر گردید یک هفته قبل از انتخابات -۲

 .انده شوداعضا رس

کتبی یا شفاهی به گروه  صورتبهخود را  یآمادگبه کاندیداتوری ریاست انجمن  مندعالقهکلیه اعضای -3

 تاریخ اعالم نمایند.

در اوایل مهرماه با  مقرر گردید پس از برگزاری انتخابات و شروع به کار رسمی انجمن مراسم افتتاحیه-4

 و دانشجویان و اساتید در دانشگاه خوارزمی برگزار گردد. دانشگاهانجمن و  نیمسئولحضور 

 حاضرین در جلسه:

 جناب دکتر شهرام یوسفی ریاست محترم انجمن ایرانی تاریخ-1

 آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی محترم جناب دکتر تهامی، معاون-۲

 گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی یعلمئتیه عضو محترم، راز نهانجناب دکتر -3

 گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی یعلمئتیه عضو محترم، یپرگارجناب دکتر -4

 گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی یعلمئتیه عضو محترمجناب دکتر میقانی، -۵

 گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی یعلمئتیه عضو محترمجناب دکتر سید ابوالفضل رضوی، -۶

 گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی یعلمئتیه عضو محترمجناب دکتر اسماعیل چنگیزی، -7

 گروه تاریخ دانشگاه خوارزمیمحترم  ریمد جناب دکتر حسین محمدی-۸



 دانشگاه پیام نور کرجنماینده محترم  جناب دکتر زاگرس زند،-9

 استان البرز وپرورشآموزشگروه تاریخ  محترم جناب دکتر محمد لطفی، مسئول -10

 کرج ۲تاریخ ناحیه  محترم رحمانی، سرگروه سرکار خانم زهرا -11

 تاریخ ساوجبالغ محترم سرکار خانم زری عفافی، سرگروه-1۲

 کرج 4تاریخ ناحیه  محترم سرکار خانم سیده فاطمه افتخاری، سرگروه-13

 اسالمی استان البرزاداره کل فرهنگ و ارشاد نماینده محترم  سجاد فروع، جناب آقای-14

 جهاد دانشگاهی استان البرز نماینده محترم ،قاسم پورجناب آقای ابوالحسن -1۵

 شهردای کرج محترم ندهینما جناب آقای فالحی کلباغی،-1۶

 سرکار خانم گیتی سلطان حسینی، نماینده محترم دانشگاه خوارزمی-17

 دانشگاه خوارزمینماینده محترم  سرکار خانم هستی فهیمی نژاد،-1۸

 و گردشگری یدستعیصناسرکار خانم مریم حکمتی، نماینده محترم میراث فرهنگی و -19

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 


