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 دستور جلسه :
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با حضور تعداد  13لغایت  10از ساعت  مهرماه در محل دانشگده ادبیات دانشگاه خوارزمی 26سومین جلسه انجمن در روز دوشنبه مورخه 

مرکزی دانشجویی به  ی از اعضای هئیت موسس و شورای دانشجوی جدید انجمن تشکیل گردید . در آغاز ضمن معرفی شورای جدید

 هیئت موسس برنامه های آتی انجمن به مشورت گذاشته شد و برنامه زیر به تصویب رسید. 

برنامه سخنرانی های دوشنبه تاریخی که تا به حال چهار سخنرانی برگزار شده و مقرر گردید کرسی های نظریه پردازی و آزاد  -1

 لشی و مورد توجه دانشگاهیان و عموم مردم  برگزار گردد.اندیشی در سطح دانشجویان و اساتید با موضوعات چا

ابان در دانشگاه  14لغایت  12برنامه رونمایی از اسناد تعزیه استاد البرز که برای اولین بار در ایران قرار است در مورخه  -2

تعزیه خوانان حرفه ای استان خوارزمی برگزار گردد همراه با سخنرانی اقای روستایی کارشناس عالی اسناد و انجام تعزیه توسط 

البرز اجرا گردد. این برنامه با پیشنهاد و همکاری  سرکار خانم حکمتی از اعضای هیات موسس انجمن و نماینده حقوقی اداره 

 کل میراث فرهنگی و صنایع دستی استان  قرار است در تاریخ مذکور برگزار شود.

در بهمن ماه سال جاری تصویب گردید که مقرر گردید اقای دکتر رسته  اولین همایش بررسی دروس تاریخ در استان البرز  -3

و در ضمن اقای دکتر صالحی ریاست محترم دانشگاه فرهنگیان استان مسئولیت پی گیر ی و هماهنگی های کار را انجام دهند 

 ایش مشخص شدند .به همراه دکتر یوسفی فر ریاست محترم انجمن ایرانی تاریخ  بعنوان  سخنرا ن های کلیدی  هم

اولین پیش همایش دوساالنه البرز پژوهشی در اسفند ماه سا ل جاری تصویب شد که مقرر گردید اقای دکتر زند هماهنگی و  -4

قسمت البرز شناسی به ریاست آن اقای دکتر رجبی که  مستقر در استانداری هستند مقدمات کار را فراهم نمایند و با 

 . همفکری و هماهنگی صورت پذیرد

موضوع کالس های و کارگاه های اموزشی و توانمند سازی همراه با توجه به موضوع کارآفرینی دانشجویان تاریخ مطرح گردید  -5

 و مقرر گردید اقای سلیمانی دانشجویی دکتری عضو انجمن برای  موضوع را پیگیری نمایند 

 حاضرین در حلسه سوم :

 گی ( سرکار خانم شیخ ) شورای دانشجویی انجمن ( خانم ها : سرکار خانم حکمتی ،) میراث فرهن

آقایان : دکتر زند ، دکتر رسته ، دکتر محمدی ، اسکندری ) شورای دانشجویی  انجمن  و دبیر انجمن علمی دانشجویی تاریخ ( یزدان پناه 

 ) شورای جدید دانشجویی انجمن (  سلیمانی ) عضو جدید انجمن (
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