
 گزارش دومین جلسه انجمن ایرانی تاریخ شعبه استان البرز             

 

در محل دانشکده ادبیات  ۱۶لغایت  ۱۴شهریور از ساعت  ۱۷دومین جلسه انجمن شعبه استان البرز در مورخ 

با حضور جناب دکتر شهرام یوسفی ریاست محترم انجمن ایرانی تاریخ کشور و نمایند دیگر  دانشگاه خوارزمی

ی انجمن شعبه اندازراهو در ابتدا جناب دکتر محمدی مسئول  برگزار شدانجام انتخابات  منظوربهی دولتی هاسازمان

ارائه دادند و  ی جهت انتخاباترسانالعاطاستان البرز گزارشی از روند کار و دعوت از اعضای حقیقی و حقوقی و نحوه 

ی واداردر ادامه جناب دکتر یوسفی پس از شرح اساسنامه شعب توضیحاتی در خصوص وظایف و شرایط مالی 

ی دکتر حسین محمدی و آقاانجام گرفت  ندگانینماانجمن در شعب مطرح نمودند و در پایان انتخابات با حضور 

ریاست انجمن ایرانی تاریخ شعبه استان  عنوانبهسال  ۳آراء به مدت  اتفاقهبعملی دانشگاه خوارزمی  ئتیهعضو 

 البرز انتخاب شدند.

 

 جلسه: مصوبات

 و بررسی کتاب تاریخ البرز نقد -۱

 استان پژوهانخیتارو  مؤلفانتجلیل از  -2

 تاریخ استان کسوتانشیپتجلیل از  -۳

 ۹۷ی استان البرز در بهمن یا اسفندماه پژوهشخیتارپیش سمینار دوساالنه  -۴

 ی برای اساتید، معلمان، دانشجویان تاریخ استانتوانمندسازی هاکارگاه -5

 گردشگری علمی و تاریخ داخلی و خارجی -۶

 ی تاریخیهاکتاب فیتألحمایت از چاپ و  -۷

 

 اعضای حاضر در جلسه:

 جناب دکتر شهرام یوسفی ریاست محترم انجمن ایرانی تاریخ -۱

 دکتر صالحی ریاست محترم دانشگاه فرهنگیان استان البرزجناب  -2

 ی گروه تاریخ دانشگاه خوارزمیعلمئتیه عضو محترم، راز نهانجناب دکتر  -۳

 ی گروه تاریخ دانشگاه خوارزمیعلمئتیه عضو محترمجناب دکتر سید ابوالفضل رضوی،  -۴

 گروه تاریخ دانشگاه خوارزمیمحترم  ریمد جناب دکتر حسین محمدی -5

 استان البرز وپرورشآموزشجناب دکتر محمد لطفی، مسئول محترم گروه تاریخ   -۶

 ۳منطقه  پرورشآموزش و  تاریخ سرگروهسرکار خانم دکتر سمائی   -۷

 سرکار خانم زری عفافی، سرگروه محترم تاریخ ساوجبالغ ۱۰

 ، نماینده محترم جهاد دانشگاهی استان البرزقاسم پورجناب آقای ابوالحسن  -8

 



به ذکر است که تعدادی از اعضای که به دالیلی امکان حضور در جلسه نداشتند با دادن وکالت در انتخابات الزم 

 شرکت کردند.

 سرکار خانم دکتر ادریسی، مدیر محترم گروه تاریخ دانشگاه پیام نور کرج-۱

 جناب دکتر زاگرس زند، مدرس دانشگاه پیام نور– -2

 شهرداری کرججناب فالحی، نماینده محترم  -۳

 

 

 حسین محمدی                                                              

 مسئول انجمن ایرانی تاریخ شعبه استان البرز                                     

 

 


