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به مناسبت آغاز شصت و چهارمین
سال تأسیس دانشگاه
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آیین نکوداشت آغاز شصت و چهارمین
سال تأسیس دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان برگزار شد

یازدهم مهرماه  ،1336بذر آموزش عالی منابع طبیعی
در شهر گرگان کاشته شد و آموزشگاه عالی جنگل شروع
به کار کرد.
این بذر در محیط مستعد گرگان به خوبی رشد کرد
و تبدیل به درختی تنومند شد که ثمرات فراوانی برای
جامعه فراهم نموده است .تربیت نیروی انسانی ماهر برای
مدیریت منابع طبیعی کشور ،مهمترین هدف راهاندازی
این آموزشگاه بود.
دانشآموختگان آموزشگاه در کارهای تخصصی سرآمد
بودند و مهارتهای الزم برای انجام وظائف محوله را به
خوبی آموخته بودند .آموزشگاه عالی جنگل در طی عمر
خود ،مسیر تعالی و پیشرفت را به خوبی طی کرد و
دانشآموختگان آن در سراسر کشور خدمات شایستهای
در بخش منابع طبیعی انجام دادند.
آموزشگاه عالی امروز به دانشگاه تخصصی کشاورزی
و منابع طبیعی تبدیل شده است .عالوه بر آموزش و
تربیت نیروی ماهر ،فعالیتهای پژوهشی قابل توجهی
در دانشگاه انجام میگیرد .دانشگاه طی سالهای اخیر
مأموریت کارآفرینی را نیز دنبال کرده و زیر بنای بسیار
خوبی برای این منظور فراهم کرده است.
انتخاب مناسبترین مکان برای ایجاد آموزشگاه
جنگل در گرگان از مهمترین دالیل توسعه کمی و کیفی
این مرکز آموزش عالی است.
دسترسی به اقلیمها و اکوسیستمهای مختلف در
کمترین فاصله ،شرایط را برای آموزش و تربیت نیروی
انسانی فراهم آورده است .از ویژگیهای مهم این مرکز
آموزش عالی ،حضور اساتید برجسته و عالقهمند و
کارمندان پرتالش است که با انسجام و انگیزه باال در کار
توسعه علمی کوشش فراوانی دارند.
خانواده بزرگ دانشگاه ،امروز با روحیه سازمانی متعالی
و با تعصب فراوان به کار و تالش علمی مشغولند و ضمن
حفظ میراث بزرگ بجا مانده از نسلهای قبل ،در توسعه
و پیشرفت آن همت میگمارند .تبدیل دانشگاه به یک
دانشگاه جامعه محور و گسترش خدمات اجتماعی از
اهداف دیگر دانشگاه در سالهای اخیر است.
اینجانب بعنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،شصت و چهارمین
سال تأسیس این مرکز را به عموم مردم شریف گرگان
و استان گلستان و همه مردم ایران تبریک عرض نموده
و از تمامی دانشآموختگان ،اساتید و عالقمندانی که در
رشد و توسعه این مجموعه آموزش عالی نقش داشتهاند
درخواست میکنم که عکس ،اسناد و مدارک تاریخی
خود را جهت حفظ و انعکاس در کتاب و نمایش در موزه
دانشگاه در اختیار این مجموعه قرار دهند تا در معرض
دید عموم مردم و عالقمندان قرار گیرد.

آیین نکوداشت آغاز شصت و چهارمین سال
تأسیسدانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان
به عنوان قدیمیترین دانشگاه تخصصی کشاورزی در
کشور و اولین نهاد آموزش عالی شمال کشور با حضور
دکتر نجفینژاد ،رئیس دانشگاه ،حجتاالسالم و
المسلمین طاهری ،مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه ،تعدادی از روسای سابق دانشگاه،
کارکنان و اساتید بازنشسته ،اعضای هیأت علمی و
کارمندان و جمعی از دانشجویان ،سیزدهم مهرماه
 ۱۳۹۹در پردیس دانشگاه برگزار شد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان در این مراسم با بیان اینکه امروز ،شصت
و چهار سال است که از تأسیس دانشگاه در شهر
گرگان و استان گلستان میگذرد گفت :دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان طی این مدت به عنوان
یکی از موفق ترین مراکز در زمینه تربیت نیروی انسانی
ماهر بوده است.
دکتر نجفینژاد افزود :با تحول آموزش عالی بحث
پژوهش ،کار و فعالیت به حوزه آموزش اضافه شد و در
سالهای اخیر نیز مأموریت کارآفرینی و کارآموزی در
دانشگاه آغاز شده است که خوشبختانه در هر دو حوزه،
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان توانسته است
اقدامات مفید و ارزنده ای را انجام دهد.
ایشان با اشاره به رتبهبندی انجام شده دانشگاهها
توسط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در بین دانشگاههای
سراسر کشور در بخش پژوهش رتبه  ،۱۱در بخش آموزش
رتبه  ۱۳و در بخش مهارت آموزی دانشجویان رتبه ششم
را کسب نموده است که نسبت به سالهای گذشته شاهد
ارتقای آن هستیم و این نتیجه تالش و همدلی اساتید،
کارکنان و دانشجویان است.
دکتر نجفینژاد فعالیت دانشگاه را در حوزه تولید
فناوری و تجاری سازی یافتههای پژوهشی ارزنده

دانست و افزود :در مرکز رشد دانشگاه ،هستههای فناور
تشکیل شده است و در حال حاضر  ۶شرکت دانش بنیان در
مرکز رشد دانشگاه مشغول به فعالیت هستند.
وی خاطر نشان کرد :نسل چهارم دانشگاهها،
دانشگاههای جامعه محور است و دانشگاهها باید همه
فعالیتهای خود را به سمت خدمت به جامعه سوق دهند.
ایشان با اشاره به اینکه نسل پنجم دانشگاه،
دانشگاه تمدن ساز است گفت :خدمت به جامعه بشری
از اهداف این دانشگاهها است و دانشگاهها باید بر اساس آن،
ارزشهای انسانی را در همه جوامع گسترش دهند.
در ادامه مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه ضمن تبریک سالروز تأسیس دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به تمام کسانی
که برای تعالی این مجموعه خدمت کردهاند گفت:
وجود دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ثمره
زحمات و تالشهای پیشکسوتان و همه کسانی است که
سالهای سال در جهت ارتقای علمی در جامعه تالش کردند
و باید از همه این عزیزان تشکر و قدردانی کرد.
وی با اشاره به کالم امیرالمومنین (ع) گفت :قیمت
و ارزش هر فرد به میزان دانش اوست و با توجه به اینکه چه
میزان رشد علمی داشته و به دیگران منتقل کرده است ارزش
گذاری و سنجیده می شود.
ایشان با تاکید بر باال بودن سطح علمی اساتید در
این دانشگاه خاطرنشان کرد :نیاز است دانش تولید شده
در دانشگاه ،در حوزه صنعت مورد استفاده قرار گیرد و شاهد
ارتباط هرچه بیشتر علم و صنعت در جامعه باشیم.
گفتنی است :در این آیین مهندس حسن عباسی ،عضو
هیأت علمی بازنشسته و خانم شیرین بیک مهاجر ،کارمند
بازنشسته دانشگاه نیز به بیان خاطرات خود در طول خدمت
پرداختند.
الزم به ذکر است :در پایان این آیین از دیوارنگاره
آموزشگاه عالی در دانشگاه رونمایی و حاضرین ،تمبر یادبود
شصت وچهار سالگی دانشگاه را امضا کردند.
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رونمایی از دیوارنگاره آموزشگاه عالی

همزمان با آغاز شصت و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و با حضور رئیس و جمعی از پیشکسوتان
و کارکنان دانشگاه از دیوارنگاره آموزشگاه عالی رونمایی شد.
شایان ذکر است :این دیوار نگاره که به شعری از ناصر خسرو مزین شده،
ترکیبی است از نقش سازمان مرکزی دانشگاه که در سال  ۱۳۳۴ساخته شده و در
سال  ۱۳۳۶و همزمان با تأسیس آموشگاه عالی جنگل و مرتع مورد بهرهبرداری قرار
گرفته و در آذرماه سال  ۱۳۹۵به عنوان میراث ملی به ثبت رسیده است.
همچنین درخت ،ماهی ،آب ،گندم و باغ از دیگر نمادهای به کار گرفته شده در
این دیوار نگاره است که به علوم مرتبط با دانشگاه اشاره دارد.
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به مناسبت آغاز شصت و چهارمین سالگرد تاسیس دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان؛

نمایشگاه اسناد تاریخی دانشگاه راهاندازی شد

همزمان با آغاز شصت و چهارمین سالگرد تاسیس دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان ،نمایشگاه اسناد تاریخی دانشگاه در ساختمان یادمان
(کتابخانه سابق) واقع در سایت مرکزی دانشگاه راه اندازی شد.
گفتنی است :دکتر نجفینژاد ،رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به
همراه معاونین ،مدیران و مسئوالن دانشگاه با حضور در این نمایشگاه از آن بازدید کردند.
الزم به ذکر است :در این نمایشگاه تصاویر و اسناد تاریخی دانشگاه از ابتدای تاسیس در
سال  ۱۳۳۶تا کنون به نمایش عالقهمندان درآمده است.

گزراش تصویری آیین نکوداشت آغاز شصت و چهارمین سال تأسیس دانشگاه

قاب خاطرات

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
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در راستای همکاریهای مشترک علمیو تحقیقاتی صورت گرفت:
امضاء تفاهم نامه سه جانبه دانشکده علوم دامیدانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان ،سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان
و معاونت بهبود تولیدات دامیسازمان جهاد کشاورزی استان گلستان
به منظور بهرهگیری از تجربیات و تواناییهای تخصصی ،علمی ،تحقیقاتی و اجرایی
متقابل در امر توسعه در حوزه علوم دام و طیور ،تفاهم نامه همکاریهای مشترک بین
دانشکده علوم دامیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،سازمان نظام مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی استان و معاونت بهبود تولیدات دامیسازمان جهاد کشاورزی
استان گلستان ،بیست و چهارم شهریور ماه در محل دانشکده علوم دامیدانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منعقد شد.
از اهداف این تفاهمنامه سه جانبه میتوان به برگزاری نشست ،سمینار و کارگاههای
علمیمشترک ،حمایت و اجرای پروژههای تحقیقاتی و مطالعاتی مشترک در حوزه علوم
دام و طیور در راستای اولویتها و نیازهای استانی و ملی ،هدایت و حمایت از تحقیقات
دانشجویی ،گسترش فناوریهای جدید و انتقال دانش و بازآموزی کارشناسان با استفاده
از ظرفیتهای طرفین اشاره کرد.
*********
توسط پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد:
کشف و نامگذاری دو گونه جدید از بندپایان در دنیا

پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان موفق به کشف و نامگذاری
گونه جدیدی از بندپایان متعلق به راسته کنهها در دنیا به نام گرگان شدند.
طی پایان نامه مهندس سارینا سیدین ،دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاهپزشکی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان که با راهنمایی دکتر وحید رحیمینژاد
و دکتر احمد ندیمیانجام شد ،دو گونه جدید از بندپایان ،متعلق به راسته کنهها ،از
جنگلهای هیرکانی واقع در شهرستان گرگان به دست آمد ،که نام یکی از این گونهها به
نام گرگان به ثبت رسید (& Premicrodispus gorganiensis Rahiminejad
.)2020 ,Seyedein
گفتنی است :این کنه ،قارچ خوار بوده و به طور آزادزی و همسفره با سوسک گوزنی
بومیجنگلهای هیرکانی به نام 1845 ,Lucanus ibericus Motschulsky
زندگی میکند.
شایان ذکر است :مقاله مربوط به این گونه جدید ،در ژورنال آکارولوژیا ()Acarologia
(قدیمیترین ژورنال در زمینه کنه شناسی با  1.047 =IFو  Q2در زمینه Insect
 )Scienceبه چاپ رسیده است.
*********
کسب مجوز نخستین و تنها شرکت دانش بنیان حوزه انرژیهای تجدیدپذیر
در استان گلستان توسط گروه فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
گروه فناور پایا مستقر در مرکز رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان پس از
بررسی کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان موفق به اخذ مجوز دانش بنیان شدن از
معاونت علمیو فناوری ریاست جمهوری شد.
به موجب این تاییدیه ،مجموعه پایا از قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان
و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات بهره مند خواهد شد.
الزم به ذکر است :این واحد مستقر در مرکز رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان نخستین و تنها شرکت دانش بنیان حوزه انرژیهای تجدیدپذیر در استان گلستان است.
گفتنی است :ساخت و ارزیابی نخستین سامانه منفعل خنک کاری و متمرکز کننده
ماژولهای فتوولتائیک خورشیدی با بکارگیری فناوری نانو و لنز فرنل در کشور نیز توسط
پژوهشگران و محققین این شرکت دانش بنیان انجام شده است.

کسب مقام برتر پایان نامه فارغ التحصیل رشته اگرواکولوژی دانشگاه در
جشنواره پایان نامههای برتر ایران ،جایزه ویژه دکتر حسابی
در چهارمین دوره جشنواره پایان نامههای برتر ایران ـ جایزه ویژه پروفسور حسابی ،پایان
نامه سعید موشامی ،فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته اگرواکولوژی موفق به
کسب عنوان پایان نامه برتر این جشنواره شد.
پایان نامه سعید موشانی با عنوان ارزیابی خدمات بوم سازگان در مزارع رایج و حفاظتی
سویا (مطالعه موردی :شهرستان گرگان) با راهنمایی دکتر حسین کاظمیو مشاوره دکتر
افشین سلطانی و دکتر محمد اسماعیل اسدی در محور پایان نامههای دانشگاهی ارائه و
پس از طی مراحل داوری و کسب حد نصاب امتیاز الزم ،در بین آثار برگزیده جشنواره
قرار گرفت.
در متن لوح تقدیر ایشان آمده است :هدف از برگزاری این جشنواره علمیهدفمند کردن
پایاننامههای دانشگاهی مقاالت علمیطرحهای پژوهشی و کتابهای علمیتهیه شده
توسط پژوهشگران ایرانی در مسیر حرکت نقشه جامع علمیکشور و چشمانداز علم و
فناوری جمهوری اسالمیایران است.
**********
با حکم وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری صورت گرفت؛
انتصاب رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به سمت
رئیس ستاد سومین کنگره شهدای دانشجو در استان گلستان
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری،دکتر علی نجفینژاد ،رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان را به سمت رئیس ستاد سومین کنگره شهدای دانشجو در استان گلستان
منصوب کرد.
دکتر غالمیدر این حکم آورده است :نظر به ضرورت تبیین و معرفی یاد ،خاطره و سیره
شهدای دانشجو به جامعه دانشگاهی به ویژه دانشجویان فرهیخته و متعهد ،به موجب این
حکم جنابعالی به سمت رئیس ستاد سومین کنگره شهدای دانشجو در استان گلستان
منصوب میشوید.
امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از سیره اهل بیت و انفاس طیبه شهدا
و با بهکارگیری تمامیظرفیتهای موجود در استان در راه معرفی و تبیین سیره شهدای
دانشجو ،این اسوههای مقاومت و ایثار ،موفق باشید.
*********
کارگاه آموزشی تکثیر گیاهان زینتی به صورت مجازی برگزار شد
به همت انجمن علمیمهندسی علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان کارگاه آموزشی تکثیر گیاهان زینتی بصورت مجازی برگزار شد.
این کارگاه آموزشی توسط دکتر مصطفی خوشحال سرمست عضو هیأت علمیگروه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ارائه و پیرامون
مباحثی همچون فرمول خاکی ،معرفی سیستم آبیاری و گرمایشی مناسب برای تکثیر
گیاهان زینتی و روشهای تکثیر برخی از گیاهان زینتی از جمله سانسوریا ،بگونیا ،بنفشه
آفریقایی ،زامفیلیا و ...بحث و گفتگو شد.
در پایان ،مدرس این کارگاه به سواالت شرکت کنندگان در مورد تکثیر و نگهداری دیگر
گیاهان پاسخ داد.
**********
برگزاری مراسم دسته روی و برپایی موکب جاماندگان اربعین در دانشگاه

به منظور گرامیداشت یاد شهدای کربال و انتقال فرهنگ عاشورایی و به مناسبت اربعین
حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) ،موکب جاماندگان اربعین در دانشگاه برپا شد.
در این موکب که با تصاویر و نمادهای مذهبی و سخنان حضرت امام خمینی (ره) و رهبری
مزین شده بود از عزاداران حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) پذیرایی شد.
در این مراسم حجت االسالم والمسلمین طاهری ،مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه ضمن گرامیداشت ایام دهه آخر ماه صفر با اشاره به فضیلت زیارت
اربعین از جابر ابن عبداهلل انصاری گفت :ائمه اطهار (ع) همواره بر زیارت مرقد مطهر امام
حسین (ع) و زیارت اربعین توصیه داشتند.
وی با اشاره به برکات قرائت زیارت اربعین گفت :اگر کسی بخواهد حال و هوای ظهور امام
زمان(عج) را درک کند،گوشه ای از آن در زیارت اربعین امام حسین(ع) قابل درک است.
قابل ذکر است :بعد از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر ،با رعایت اصول فاصله گذاری
اجتماعی مراسم دسته روی در محوطه دانشگاه انجام شد و دانشگاهیان در پایان با حضور
در جوار مزار شهید گمنام دانشگاه به قرائت فاتحه و ذکر مرثیه پرداختند.

انتصاب رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان
جانشین رئیس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان گلستان
طی حکمی از سوی دکتر حق شناس ،استاندار گلستان ،دکتر علی نجفینژاد ،رئیس
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان جانشین رئیس ستاد استانی هفته
پژوهش و فناوری استان گلستان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،در متن این حکم آمده است :به استناد نامه معاونت
محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و رئیس ستاد ملی هفته پژوهش
و با توجه به تجربه ،تعهد و تخصص جنابعالی ،بدین وسیله به عنوان جانشین رئیس ستاد
استانی هفته پژوهش و فناوری منصوب میشوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و رعایت قانونمداری و وفق ضوابط و مقررات مرتبط
و بهرهگیری از امکانات و ظرفیتهای استان و استفاده از توانمندی بخشهای خصوصی و
دولتی در برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار استانی و با محوریت
شعار «پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید» موفق و موید باشید.
**********
اولین نشست ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان گلستان در دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد

اولین نشست ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان گلستان با حضور دکتر
نجفینژاد ،جانشین رئیس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان و سایر اعضاء ،هفتم
آبان ماه ،در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
در این نشست حاضرین به بررسی دستورالعملهای برگزاری هفته پژوهش و فناوری در
استان پرداخته و همچنین احکام مسئولین هفته پژوهش و فناوری نیز به آنها اعطا شد.
**********
پست اینستاگرامیرئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در
مورد سیر تحولی دانشگاه ،از دانشگاه آموزشی و پژوهشی
به دانشگاه کارآفرین

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در صفحه مجازی خود در شبکه
اجتماعی اینستاگرام ،سیر تحول دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،طی هفت
سال مدیریت خود را تشریح کرد.
دکتر نجفینژاد در اینستاگرام نوشت :سیر تحولی دانشگاه از یک دانشگاه آموزشی و
پژوهشی به یک دانشگاه کارآفرین طی هفت سال گذشته و با همکاری اساتید دانشجویان
و کارمندان اتفاق افتاد .تحول یک دانشگاه آموزشی با دانشگاه کارآفرین یک فرآیند بسیار
پیچیده و دشوار است و تحقق آن نیازمند مشارکت جمعی همه ذیربطها در داخل و بیرون
دانشگاه است .مدیریت تطبیقی و درس آموختن و کسب تجربه در طول مسیر اصالح آن
از مهم ترین الزامات موفقیت در طی این مسیر است .این فرآیند یک فرآیند خطی و سر
راست نیست .جنس این فرآیند بیشتر ماهیت فرهنگی دارد و فرهنگ در برابر تغییر بسیار
مقاوم است .بطور خالصه مهم ترین بخش تحول یک دانشگاه کارآفرین تغییر فرهنگ
دانشگاه است .خوشبختانه این تغییر فرهنگی در دانشگاه ما ایجاد شده است.

5

سال نوزدهم /شماره  /130مهر و آبان 1399

نشست مجازی با موضوع ایام کرونا و تغذیه برگزار شد
به همت انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع غذایی و در راستای افزایش آگاهی
و ارتقای سالمت جسمی دانشجویان،نشستی با عنوان ایام کرونا و تغذیه با حضور دکتر
حسینی قابوس ،متخصص تغذیه و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد آزاد شهر ،به
صورت مجازی برگزار شد.
در این نشست نکات کلیدی تغذیهای و سبک درست زندگی با محوریت افزایش سالمت
روحی و جسمی و ارتقای سیستم دفاعی بدن جهت پیشگیری از ابتال به ویروس
کووید ۱۹-و همچنین تغذیه مناسب برای افراد با شرایط مختلف جسمی که مبتال به
بیماری کرونا شده اند ،ارائه و به سواالت شرکت کنندگان پاسخ داده شد.
**********
انتشار کتاب ترسیب کربن در خاکهای مناطق خشک
توسط مرکز نشر دانشگاه
کتاب ترسیب کربن در خاکهای مناطق خشک ،توسط مرکز نشر دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان چاپ و منتشر شد.
گفتنی است :این کتاب توسط دکتر حمید رضا عسگری ،عضو هیأت علمی رشته مرتع و
آبخیزداری دانشگاه و در  ۲۴۴صفحه به رشته تحریر درآمده و قیمت آن  ۲۹هزار تومان
است.
**********
به همت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛
اولین وبینار آموزشی بین المللی تحت عنوان “کاربرد تصاویر ماهواره ای در
حرکات توده ای” برگزار شد
به همت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و همکاری دانشگاه شیراز و مرکز
تحقیقات ملی ایتالیا ،اولین وبینار آموزشی بین المللی تحت عنوان “کاربرد تصاویر ماهواره
ای در حرکات توده ای” ،شانزدهم لغایت هجدهم مهرماه برگزار شد.
در این وبینار آموزشی که توسط دکتر الکساندرو ماندینی ،از محققین برجسته در زمینه
 )Synthetic Aperture Radar Interferometry) InSARدر دنیا ارائه
شد ،بیش از  ۴٠شرکت کننده با تخصصهای مرتبط با منابع طبیعی و کشاورزی از سراسر
کشور حضور داشتند.
در این دوره آموزشی تخصصی به پایش و اندازه گیری حرکات توده ای با محوریت
سنجش از دور ( )Optical, SAR, Microwaveو Machine Learning
پرداخته و به سئواالت شرکت کنندگان پاسخ داده شد.
گفتنی است :این وبینار در راستای تفاهم نامه منعقد شده فی مابین دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و شورای تحقیقات ملی ( )CNRایتالیا به عنوان
بزرگترین موسسه تحقیقاتی عمومیو تنها موسسه در کشور ایتالیا که زیر نظر وزارت
تحقیقات فعالیتهای چند رشته ای دارد ،برگزار شد.
**********
به مناسبت گرامیداشت روز جهانی تغییرات اقلیمی:
نشست مجازی با عنوان شناخت رد پای اکولوژیکی تغییر اقلیم برگزار شد
به همت انجمن علمی محیط زیست دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان و به مناسبت  ۲۴اکتبر ،روز جهانی مبارزه با تغییرات اقلیمی ،نشست مجازی با
موضوع «شناخت رد پای اکولوژیکی تغییر اقلیم» برگزار شد.
این وبینار که با محوریت مبارزه با تغییرات اقلیمی برگزار شد توسط دکتر عبدالرسول
سلمان ماهینی ،عضو هیأت علمی گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان ارائه گردید.
در این برنامه مباحثی چون راهکارهای کاهش اثرات منفی دخالت انسان در تغییرات
اقلیمی مطرح و همچنین چند کتاب مفید نیز در راستای فرهنگ سازی محیط زیستی
معرفی شد .در پایان شرکت کنندگان سواالت و ابهامات خود را مطرح و به آنها پاسخ
داده شد.
**********
جلسه هم اندیشی امور بانوان دانشگاه برگزار شد

جلسه هم اندیشی امور بانوان دانشگاه با حضور مشاورین امور بانوان دانشگاه و اعضا این
کمیته در دانشگاه برگزار شد.
در این نشست حاضرین برنامه هایی در خصوص طرح وزارتی تدوین شیوه نامه دانشگاه
دوستدار خانواده و اجرای برنامه های مختلف تا پایان سال با توجه به تقویم مناسبتی ارائه
کردند.
الزم به ذکر است :این دومین جلسه هم اندیشی امور بانوان دانشگاه در ترم جاری است.
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جلسه شورای فرهنگی دانشگاه به صورت مجازی برگزار شد
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جلسه شورای فرهنگی دانشگاه ،با حضور رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان و سایر اعضای شورا به صورت مجازی برگزار شد.
دکتر نجفینژاد در این جلسه با تقدیر از فعالیتهای فرهنگی صورت گرفته در دانشگاه
گفت :باید در خصوص انجام فعالیتها ،از ظرفیت فضای مجازی به صورت حداکثری
استفاده کرد.
وی افزود :مشارکت حداکثری دانشجویان در برنامهها ،علی الخصوص برگزاری کنگره
شهدای دانشجو بسیار با اهمیت است.
در ادامه حاضرین ضمن ارائه گزارش عملکرد واحدهای مختلف در دوره شیوع کوویدـ ۱۹و
شرایط کاری غیرحضوری دانشگاه از اسفند  ۹۸لغایت مهر  ،۹۹به تبیین مراحل دانشگاهی،
استانی و ملی برگزاری دوره سوم کنگره ملی شهدای دانشجو پرداختند.
**********
برگزاری مدرسه تخصصی مهارت
در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

به همت معاونت پژوهش و فناوری و با همکاری سایر واحدهای دانشگاه ،مدرسه تخصصی
مهارت با موضوع آمار کاربردی برگزار میشود.
در این مدرسه تخصصی  ۱۰دوره شامل تحلیل داده با نرم افزار ( SPSSسطح  ،)۱تحلیل
داده با نرم افزار ( SPSSسطح  ،)۲زبان برنامه نویسی  ،Rتحلیل داده با زبان برنامه نویسی
( Rآزمونهای آماری و طرحهای آزمایشی) ،زبان برنامه نویسی پایتون ،پردازش و تحلیل
تصویر در علوم زیستی و پزشکی با استفاده از  Rو  ،Bioconductorکاربرد نرم افزار Rدر
بیوانفورماتیک ،آموزش مقدماتی نرم افزار  ،GISمدلسازی اکولوژیک با استفاده از  Rو GIS
و آنالیز فضایی در اپیدمیولوژی با استفاده از  ArcGISبرگزار میشود.
شایان ذکر است :برگزاری دورههای مذکور به صورت مجازی خواهد بود و امکان رفع
اشکال به صورت حضوری وجود دارد.
الزم به ذکر است :به کلیه شرکت کنندگان در این دورهها گواهی معتبر اعطا خواهد شد.
**********
به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد؛
نشست هم اندیشی مجریان طرحهای مشاغل خانگی و پشتیبانان
در راستای پیشبرد فرآیند اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان گلستان و
با توجه به دغدغه دانشگاه برای آینده شغلی دانشجویان و فارغ التحصیالن و همچنین
به منظور معرفی و ارایه طرح مشاغل خانگی ،نشست مشترک دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان ،جهاد دانشگاهی استان گلستان ،اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
شهرستان گرگان و بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان گلستان ،در سالن رشد دانشگاه
برگزار شد.
در این نشست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان محور استقرار
زیستبوم کارآفرینی دانشگاهمحور در استان ،آمادگی خود را برای مشارکت در این
طرح از طریق سازوکارهایی همانند راهبری طرحهای کارآفرینی و کسبوکار ،معرفی و
تهیه اطلس فرصتهای کسبوکار و کارآفرینی ،آموزش و مشاوره طراحی و ساماندهی

خوشههای کسبوکار ،پایش و ارزشیابی طرحها با رویکرد مستندسازی و الگوسازی و نیز،
اجرای طرحهای کسبوکار خانگی دانشجو ،دانشآموختهمحور اعالم کرد.
مهندس متین تقی بایی ،مدیر اجرایی طرح در استان گلستان در ادامه به ارائه فرایند
اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان گلستان پرداخت.
سپس سیدعزیز موسوی ،رئیس جهاد دانشگاهی استان گلستان گفت :جهاد دانشگاهی
با توجه به تجربه ای که در ایجاد شبکه مشاغل خانگی کسب کرده است تالش دارد با
حمایت دستگاههای متولی و پیشرانانی که شناسایی کرده ،بخشی از موانع موجود در راه
توسعه مشاغل خانگی را رفع نماید.
الزم به ذکر است :در این نشست شرکتها و موسساتی که به عنوان پشتیبانان مشاغل
خانگی در حوزههای چرم دوزی ،فرش و تابلوفرش ،خیاطی ،بافندگی ،فرش دستباف،
جاجیم ،پارچههای سنتی ،تولید پوشاک ،صنایع دستی ،هدایای فرهنگی فعالیت دارند،
حضور داشتند.
**********
انتصاب دبیر و نائب رئیس نخستین همایش ملی پتانسیلهای صنعتی
گونههای چوبی سریع الرشد
دکتر نجفینژاد ،رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان طی احکام
جداگانهای دکتر تقی طبرسا را به عنوان دبیر علمی ،دکتر علی رفیقی را به عنوان دبیر
اجرایی و دکتر داود آزادفر را به عنوان نائب رئیس این همایش منصوب کرد.
در متن احکام آمده است :با توجه به پیشنهاد برگزاری نخستین همایش ملی “پتانسیلهای
صنعتی گونههای چوبی سریع الرشد” توسط دانشکده مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه و با
عنایت به مراتب تخصص و تجارب جنابعالی بدین وسیله به عنوان دبیر علمی ،دبیر اجرایی
و نائب رئیس این همایش برگزیده می شوید.
اطمینان دارم با رعایت مقررات مربوط به برگزاری همایش در دانشگاه و با همفکری و
همکاری سایر واحدهای دانشگاه ،شاهد اجرای آن به نحو احسن خواهیم بود.
شایان ذکر است :این همایش ملی ،سیزدهم اسفندماه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان برگزار خواهد شد.
**********
با همکاری عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
صورت گرفت؛
چاپ کتاب Microbial Communities in Aquaculture Ecosystems
توسطانتشاراتاسپرینگر

کتاب  Microbial Communities in Aquaculture Ecosystemsتوسط
انتشارات اسپرینگر به عنوان یکی از معتبرترین انتشارات دنیا در زمینه چاپ ژورنال علمی
و کتاب ،منتشر شد که نگارش دو فصل از این کتاب توسط دکتر سید حسین حسینیفر،
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شده است.
این کتاب با هدف تشریح و تبیین جوامع میکروبی در اکوسیستمهای آبزی پروری در
راستای بهبود تولید و توسعه پایدار توسط محققین برجسته بین المللی ،به رشته تحریر
در آمده است و در آن توجه ویژه ای به بحث استفاده از آنتی بیوتیکها در آبزی پروری
و چالشهای استفاده بی رویه از آن و رویکردهای جایگزین و همچنین مبحث نوین
میکروبیوتای سطوح مخاطی و تشریح کنشهای متقابل بین میکروبیوتای میزبان با رشد
و مقاومت در برابر بیماری آبزیان شده است.
این کتاب شامل هفت فصل بوده و توسط پروفسور نیکوالس دروم ،عضو هیأت علمی
دانشگاه الوال کانادا ویراستاری شده است.
گفتنی است :در نگارش این کتاب عالوه بر دکتر حسینیفر از کشور ایران ،محققینی از
کشورهای کانادا ،نروژ ،اسپانیا ،هند و تایلند مشارکت داشته اند.

انتصاب دکتر احسان مکتبی به سمت معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استاندارگلستان

طی حکمی از سوی وزیر کشور ،دکتراحسان مکتبی ،از کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان به سمت معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان
منصوب شد.
در متن حکم دکتر رحمانی فضلی خطاب به ایشان آمده است :به موجب این حکم و بنا به
پیشنهاد استاندار محترم گلستان به سمت «معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری»
منصوب می شوید.
امید است ضمن تالش در ایجاد هماهنگی و تعامل با کلیه نهادها ،سازمانها و دستگاههای
کشوری و لشکری استان در بهره گیری از استعدادها و توانمندی نیروهای الیق ،دلسوز و
کارآمد ،در تحقق برنامهها و سیاستهای دولت تدبیر و امید و وزارت متبوع و نیز خدمت
رسانی هر چه بیشتر به مردم شریف استان موفق باشید.
توفیق روز افزونتان را در پیروی از منویات رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل
العظمی خامنهای (مدظله العالی) در جهت پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.
وی پیش از این نیز در مقطعی مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری گلستان بود.
**********
انتشارکتاب
Gully Erosion Studies from India and Surrounding
با همکاری اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان توسط انتشارات اسپرینگر

کتاب  Gully Erosion Studies from India and Surrounding Regionsبا همکاری
چهار عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان توسط انتشارات
اسپرینگر ،منتشر شد.
در نگارش این کتاب ،دکتر مجید اونق ،دکتر فرهاد خرمالی ،دکتر علی محمدیان بهبهانی و
دکتر محسن حسینعلی زاده از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان مشارکت داشته اند.
این کتاب شامل  ۳۱فصل بوده که در دو فصل آن به بررسی عوامل موثر در فرسایش
خندقی و تخریب سرزمین به ویژه در نهشتههای لسی استان گلستان پرداخته شده است.
الزم به ذکر است :ساالنه در کشور ایران به دلیل شدت باالی تخریب سرزمین و فرسایش
خاک ،حجم قابل توجهی از خاکه ای سطحی در معرض فرسایشهای آبی و بادی قرار
می گیرند.
**********
انتصاب مشاور رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در امور
بانوان کارمند دانشگاه
دکتر علی نجفینژاد ،رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان طی حکمی،
صدیقه امین زاده را به عنوان مشاور خود در امور بانوان کارمند دانشگاه منصوب کرد.
در حکم ایشان آمده است :نظر به مراتب تعهد و تجربه و سوابق جنابعالی و با توجه به
ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی امور بانوان کارمند دانشگاه به موجب این ابالغ به سمت
مشاور اینجانب در امور بانوان کارمند دانشگاه منصوب میشوید .
امید است با اتکال به خداوند متعال و همفکری و همکاری سایر همکاران محترم در انجام
وظایف محوله موفق و موید باشید.
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کارگاه آموزشی نرم افزار برآوردگر بار رسوبی در رودخانه به صورت
مجازی در دانشگاه برگزار شد
کارگاه آموزشی نرم افزار برآوردگر بار رسوبی در رودخانه ،طی دو جلسه ،توسط مهندس
رضا تیموری دانشجوی مقطع دکتری مدیریت منابع خاک به صورت مجازی برگزار شد.
در این وبینار ،مهندس تیموری به ارائه مباحثی همچون آشنایی با نرم افزار ،محیط
و کاربردهای آن ،معادالت و روابط مورد استفاده ،سبک محاسبات هیدرولوژیکی نرم
افزار ،کالیبراسیون دادهها و تحلیل خروجی و روش انتخاب بهترین ضرایب کالیبراسیون
پرداخت.
الزم به ذکر است :این وبینار آموزشی با هدف آشنایی دانشجویان با این نرم افزار و روش
کار برای تحلیل دادهها جهت انجام پروژههای مربوطه برگزار شد.
**********
نشست تخصصی با عنوان آشنایی با دریافت فرصت مطالعاتی خارج
دانشجویان دکتری برگزار شد
به همت انجمن علمی دانشجویی مهندسی علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان و در راستای سلسله نشستهای تخصصی آشنایی با گرنتهای پژوهشی
دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،نشست تخصصی با عنوان “آشنایی با دریافت فرصت
مطالعاتی خارج دانشجویان دکتری” به صورت مجازی برگزار شد.
دراین نشست ،برنامههای انجمن علمی مهندسی علوم خاک برای برگزاری سلسله
نشستهای تخصصی آشنایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی با گرنتهای پژوهشی موجود
و بهره مندی از آنها همچون طرحهای سربازی آقایان ،طرحها و جوایز بنیاد ملی نخبگان
مطرح و در مورد مزایای فرصت مطالعاتی ،نحوه دریافت فرصت ،شرایط اختصاصی مورد
نیاز و نمره زبان الزم توضیحاتی ارائه شد.
در ادامه امین غفار پور دانشجوی دکتری مدیریت منابع خاک دانشگاه و از دانشجویان
اعزامی به فرصت مطالعاتی موسسه تحقیقاتی لیاگ آلمان به ارائه مطالبی در خصوص
ویژگیهای موجود در زمینه پژوهشی انتخابی و تدوین پروپوزال برای دریافت فرصت
مطالعاتی ،نحوه مکاتبه با استاد و موسسه تحقیقاتی مقصد ،روند اداری برای اخذ فرصت
مطالعاتی (روند اداری دانشگاه مبدا ،دریافت ویزا ،تاییدیه سفارت و سهمیه اختصاصی
وزارت علوم برای دریافت ارز) ،تقسیم بندی امتیازات و بهترین توصیه دریافت حداکثر
امتیازات و مزایای استفاده از فرصت مطالعاتی پرداخت.
در ادامه بهناز آتش پز ،مجری برنامه سواالت مطرح شده توسط شرکت کنندگان در مورد
شرایط دریافت فرصت مطالعاتی در دوره ارشد و دکتری ،امکان بهره مندی از دوره پسا
دکتری و مدیریت هزینههای سفر و اقامت بود را مطرح کردند که توسط مهمان برنامه به
آنها پاسخ داده شد.

**********
گزارش یک گونه جدید قارچ اندوفیت برای دنیای علم توسط پژوهشگران
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پژوهشگران دانشگاه به سرپرستی دکتر کامران رهنما و با همکاری پروفسور جیمز وایت
از دانشگاه راتگرز امریکا گونهی جدید از قارچ اندوفیت با نام علمی Pithoascus
 persicus Tazik & Rahnamرا از ریشه گیاه سالم دارویی فروال (Ferula
 )ovinaبا نام فارسی کما جداسازی کرده و فاقد عالیم و آسیب به گیاه است .این گیاه
دارویی مهم دارای چندین ترکیب دارویی ضد سرطانی است که هدف از این بررسی
شناسایی قارچهای اندوفیتی بوده است که همان متابولیتهای ثانویه گیاه دارویی را عینا
سنتز می کنند .خوشبختانه نتایج نشان داد که این قارچها هم میتوانند بجای برداشت
بیرویه گیاهان دارویی ،این مواد را ساخته و در نتیجه بانک ژن گیاهی دارویی حفظ شود.
**********
دوره آموزشی اصول مقاله نویسی در دانشگاه برگزار شد
به همت انجمن علمی دانشجویی تولید و ژنتیک گیاهی و با همکاری انجمن علمی صنایع
غذایی ،دوره آموزشی اصول مقاله نویسی به صورت مجازی برگزار شد.
در این دوره که توسط مهندس حمیدرضا میرکریمی ،دانشجوی مقطع دکتری اصالح
نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ارائه شد ،موضوعاتی همچون آشنایی
با نشریات معتبر ،نحوه تشخیص نشریات معتبر علمی ،انتخاب موضوع تحقیق ،اقدامات
الزم برای تحقیق ،ارکان یک مقاله فارسی و التین بررسی شد و در پایان به سواالت شرکت
کنندگان حاضر در دوره پاسخ داده شد.
**********
نشست مجازی با موضوع «از دانشگاه تا صنعت» در دانشگاه برگزار شد
به همت انجمن علمی دانشجویان رشته مکانیک بیوسیستم دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان و در راستای سلسله نشست های صمیمانه از دانشگاه تا صنعت،
نشست مجازی با محوریت آشنایی دانشجویان با نحوه ورود به صنعت و بازار کار در
دانشگاه برگزار شد.
در این نشست که با حضور مهندس نظر پور ،از دانشجویان مقطع دکتری مکانیک
بیوسیستم دانشگاه همراه بود ،مباحثی همچون فاکتورهای موفقیت ،تلفیق عرصه علم و
عمل و تجربه عملی فعالیت های مرتبط ،آینده شغلی و گرایش های بازار کاری مطرح و
به سواالت شرکت کنندگان پاسخ داده شد.
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با حضور وزیر علوم برگزار شد؛
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آئینرونماییازگنجینهاطالعات
شهدایدانشجو
به مناسبت چهلمین سالروز دفاع مقدس آیین رونمایی از پورتال شهدای دانشجو
با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری ،معاون فرهنگی و اجتماعی ،رئیس سازمان
بسیج دانشجویی کشور و جمعی از مسئوالن کشوری و به صورت برخط و با حضور
روسای دانشگاههای کشور در سالن شهدای جهاد علمیوزارت علوم برگزار شد.
دکترغالمیدر این آیین با بیان اینکه مجموعه دستاوردهای دفاع مقدس یکی از
گنجینههای غنی در دسترس ماست و بدون تردید آنچه تاکنون انجام شده ،بخش
کوچکی از این دریای بیکران است ،اظهار داشت :خوشبختانه نسل جدید ما این ظرفیت
را دارد که میراث دوران دفاع مقدس را به خوبی پاس بدارد و به نسلهای بعد هم منتقل کند.
وزیر علوم با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با
فرماندهان دوران دفاع مقدس درخصوص لزوم کشف ،ضبط و تولید آثار فاخر از
وقایع ،ایثارگریها و رشادتهای دوران دفاع مقدس گفت :اگر نسبت شهدای دانشجوی
دوران دفاع مقدس را که حدود چهار هزار نفر بودند با کل دانشجویان آن دوران محاسبه کنیم،
به نتیجه قابل توجهی میرسیم که نشان از شور و اشتیاق دانشجویان به همراه سایر اقشار جامعه
برای حضور در جبهههای حق علیه باطل بود.
دکتر غالمیافزود :حضور دانشجویان در جبهههای نبرد واقعاً چشمگیر بود و پس از این
دوران هم دانشجویان بازگشته از جنگ با کوله باری از تجربیات و دستاوردهای ارزنده به خدمت
در مراکز مختلف مشغول شدند.
وزیر علوم افزود :بزرگداشت شهدای دانشجو در اوایل دهه هفتاد به صورت یادوارههای
شهدای دانشجو در دانشگاهها انجام میشد ،اما در اوایل دهه  ۹۰تدابیری اندیشه شد که انسجام
و همدلی در این بخش به وجود بیاید و در همین راستا کنگرههای ملی بزرگداشت شهدای
دانشجو تشکیل شد.
وی با تاکید بر اینکه در ثبت و ضبط و تولید آثار فاخر از مجموعه گرانقدر دفاع
مقدس باید بیشتر کار شود و در آینده با زحمات جامعه دانشگاهی گنجینه اطالعات
شهدای دانشجو تکمیل میشود ،گفت :جای خوشحالی است که در میان جوانان جامعه
و دانشگاهها افرادی هستند که در اراده و عالقه و تالش ،نمونههایی از جوانهای دوران دفاع
مقدس بوده و هستند.

دکتر غالمیخاطر نشان کرد :امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا از برنامه راهیان نور
محروم شدیم .این برنامه و بازدیدها ،دانشجویان را به خوبی با میراث دفاع مقدس ،شهدا و
یادگاران هشت سال دفاع مقدس آشنا میکرد.
وزیر علوم در پایان از روسای دانشگاهها ،معاونان فرهنگی دانشگاهها ،بسیج دانشجویی ،بسیج
اساتید به دلیل اقدامات موثری که برای جمعآوری گنجینه اطالعات دانشجو انجام داده اند،
تشکر کرد.
مدیرکل روابط عمومیوزارت علوم در خصوص این رونمایی گفت :در این پورتال
اطالعات شهدای دانشجو ،از جمله زندگینامه ،وصیتنامه ،خاطرات ،آثار ،عکس ،صوت ،فیلم و
اطالعات جامعی مرتبط با شهدای دانشجویی به صورت استانی و منطقهای ارائه شده و اطالعات
جامع  ۴۰۰۰دانشجوی شهید ثبت شده است.
در ادامه این مراسم دکتر غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری ضمن اذعان به اینکه اگر امروز امنیت و اقتدار در جمهوری اسالمیداریم
مدیون شهدا و جانبازان و خانوادههای آنان هستیم اظهار نمود :گنجینه اطالعات
شهدای دانشجو ذخیره بسیار مهمیبرای عرصه پژوهش و تولیدات فرهنگی است.
وی خاطرنشان کرد :یکی از تاثیرگذارترین کارها در فضای دانشگاهی ،پاسداشت شهدا و
کنگره ملی شهدا و راهیان نور و راهپیمایی اربعین است.
گفتنی است :که در این مراسم مجازی دکتر نجفینژاد ،رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان ،دکتر هزارجریبی ،معاون فرهنگی و اجتماعی ،حجت االسالم والمسلمین
طاهری مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و مسئول بسیج دانشجویی
استان حضور و مشارکت داشتند.

دکتر نجفینژاد در همایش نقش نخبگان و اساتید در دفاع مقدس:

استفاده از تجربهنگاری و تدوین آن برای برداشتن گام دوم انقالب بسیار ارزشمند است

همزمان با ایام گرامیداشت هفته دفاع مقدس ،همایش نقش نخبگان و اساتید در
دفاع مقدس ،با حضور حجتاالسالم مازندرانی مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاههای استان ،دکتر نجفینژاد رئیس دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان ،دکتر مفتاحی مسئول اندیشگاه سیاست پژوهی و راهبرد
نگاری سازمان بسیج اساتید کشور ،اعضای سازمان بسیج اساتید استان گلستان و
اساتید دانشگاهی و نخبگان ،یکم مهرماه در سالن رشد دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این همایش ،نقش اندیشگاهها
را حلقه اتصال بین دانشگاهها و تبدیل ایدهها و یافتههای پژوهشی به سیاستگذاری در
جامعه دانست و گفت :با تشکیل اندیشکده و بسیج تخصصها و ایدهها ،راهی برای تبیین
سیاستگذاریها در جامعه بوجود آمده است تا کارکرد مناسب خود را در سطح جامعه داشته
و با ایجاد تغییر ،نقشی اساسی در تولید ایده داشته باشد.
دکتر نجفینژاد به تجربیات بدست آمده طی  ۴۰سال گذشته در کشور اشاره کرد
و افزود :استفاده از تجربهنگاری و تدوین آنها برای برداشتن گام دوم انقالب بسیار ارزشمند

است و فقط بیان یک تجربه کارایی الزم را نخواهد داشت و تجربهنگاری و درسآموختگی باید
باعث تغییر در رفتار یک جامعه شود و این موجب تغییر در سیاستگذاری و اصالح آن شود.
وی با اشاره به تغییر مطالبه دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان طی هفت سال گذشته گفت :فراهم کردن شرایط برای فعالیتهای مهارتآموزی و
کارآفرینی از دغدغههای دانشجویان در دانشگاه است و ما با برنامهای که با کمک اساتید دانشگاه
تنظیم کردهایم به دنبال ایجاد فضای کارآفرینی برای دانشجویان هستیم و با افتتاح مجتمع
آموزشی و پژوهشی صنایع غذایی در دانشگاه حلقه مفقوده ارتباط با صنعت را برطرف و شرایط
استقرار صنعت در دانشگاه را بوجود آوردهایم.
وی در ادامه گفت :مجتمع نوآوری دانشگاه به عنوان یک مرکز بزرگ برای تبدیل ایدهها به
دانش و ثروت در حال آمادهسازی است که در ایام دهه فجر و سالگرد پیروزی انقالب اسالمیآن
را به بهرهبرداری میرسد تا بتوانیم در کنار اندیشگاه به تولید اندیشه و ایده در این مرکز بپردازیم.
در ادامه رئیس اندیشگاه سیاست پژوهی و راهبرد نگاری سازمان بسیج اساتید
کشور گفت :موضوعات و سیاستهای کلی کشور در اندیشکدهها باید بطور دقیق تحلیل و
تبیین شود تا این فعالیتها در سطح ملی ظهور و بروز داشته باشد.
دکتر مفتاحی با بیان این که بسیج اساتید باید نقش حداکثری خود را در جامعه
دانشگاهی داشته باشد بر ضرورت شکلگیری سازمان متمرکز اندیشکده راهبردی
اشاره کرد و افزود :وحدت ،کیفیت و اثر بخشی فعالیتها مهم بوده و شبکه سازی ،جریان
سازی ،جبههسازی و جنبش آفرینی را از خروجیهای مهم اندیشکدهها است.
وی رسالت اندیشگاه را راه حل یابی نسبت به مسائل کلیدی و رفع مشکالت
در سطوح مختلف و نظامسازی و نهادسازی عنوان کرد و افزود :در مجموعه بسیج
اساتید،تمرکز فعالیتها در حوزه فعال کردن اندیشکدهها است و در همین راستا اندیشگاه
سیاستپژوهی و راهبرد نگاری بعنوان مشاور تخصصی در حوزههای مختلف جامعه نقشآفرینی
داشته باشند.
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با حضور سردار قربانی؛

آئین گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس
در دانشگاه برگزار شد

همزمان با ایام گرامیداشت هفته دفاع مقدس و بزرگداشت یاد و خاطره
شهدا و ایثارگران ،آیین گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس با حضور
سردار مرتضی قربانی ،فرمانده لشکر  ۲۵کربال در دوران دفاع مقدس ،ایثارگران
و خانواده معزز شهدا و جمعی از دانشگاهیان ،ششم مهرماه ،در سالن خلیج
فارس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این آئین ،ضمن
تبریک هفته دفاع مقدس گفت :جنگ تحمیلی و دفاع مقدس در اوایل پیروزی
انقالب اتفاق افتاد و ابرقدرتهای دنیا و صدام با تصور اینکه کشور ایران از نظر نظامی،
اقتصادی و همبستگی ملی در شرایط مناسبی قرار ندارد با هدف دستیابی به خاک و
ضربه زدن به نهاد نوپای انقالب اسالمیاقدام به حمله نظامیکردند.
دکتر نجفینژاد دلیل عدم موفقیت صدام در رسیدن به اهداف خود را وجود
ایمان ،روحیه ایثار و فداکاری در جوانان این مرز و بوم دانست و افزود :از خود
گذشتگی و شهادت طلبیهای این جوانان باعث ایجاد گنجینه ارزشمندی در دفاع
مقدس شده است.
وی افزود :وظیفه همه ما این است که بعد از گذشت چهل سال از جنگ تحمیلی
و دفاع مقدس ،این گنجینه ارزشمند را در جامعه نهادینه نموده و جانفشانیها و از
خودگذشتگیهای شهدا و رزمندگان را بیان و به نسلهای بعد منتقل کنیم.
ایشان با اشاره به اینکه علیرغم تالشهای فراوان دشمنان در جهت تخریب
آثار و دستاوردهای جنگ و دفاع مقدس و برنامه ریزی جهت عدم انتقال آن
رشادتها و ایثارگریها به نسلهای جدید گفت :خوشبختانه نسل جدید مشتاق
شنیدن این جانفشانیها و درس آموختههای دوران دفاع مقدس بوده و است.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با بیان اینکه امروز
دشمن با جنگ اقتصادی به دنبال ایجاد مشکل در نظام جمهوری اسالمیاست
گفت :باید جوانان و دانشجویان کشور باید فراگیری دروس کسب دانش و رسیدن به

قلههای رفیع علمیدر جهت رفع مشکالت اقتصادی جامعه اقدام نمایند.
در ادامه سردار مرتضی قربانی ،فرمانده لشکر  ۲۵کربال در دوران دفاع
مقدس ضمن تبریک ایام بزرگ و عزتمند دفاع مقدس گفت :عنایت خداوند در
همه مقاطع تاریخ شامل حال مردم ایران بوده و هست.
ایشان با اشاره به اینکه دشمن به دنبال تحریف آثار و دستاوردهای دفاع
مقدس در بین جامعه علیالخصوص نسل جوان است ،گفت :کشور ایران در طول
تاریخ همواره مورد هجمه دشمنان قرار گرفته است و حتی در دوران دفاع مقدس
تمامیکشورها به جز دو کشور ،با صدام همکاری کردند.
مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود :قیام حضرت امام خمینی (ره)
با حمایت و همراهی مردم و پیروزی انقالب اسالمیایران باعث شد دست دشمنان و
غارتگران از کشور کوتاه شود.
سردار قربانی با اشاره به وجود منابع و معادن ارزشمند مختلف در کشور
گفت :کشور بزرگ ایران با وجود این منابع و معادن نیازی به کشورهای دیگر نداشته
و همه اساتید و دانشجویان و اقشار مختلف جامعه باید در جهت استفاده بهینه از این
منابع تالش کنند.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس
کشور ذخیره ارزی و امکانات کمیداشت گفت :با وجود تمامیاین مشکالت ،درایت
و تدابیر سیاسی نظامیو اقتصادی ،زیرکی و دقت فرماندهان دوران دفاع مقدس و جان
فشانی و ازخودگذشتگی جوانان این مرز و بوم باعث برتری ایران در مقابل ابرقدرتهای
دنیا شد.
فرمانده لشکر  ۲۵کربال در دفاع مقدس در پایان تاکید کرد :دشمنان به دنبال
تحمیل افکار و عقاید خود بر اذهان نسل جدید کشور هستند اما مردم ایران با تأسی از
شهدا و بهره گیری از درس آموختههای دفاع مقدس که عزت و شرف ملی آنها است و
همچنین اتحاد و همدلی در مقابل دشمنان ایستاده اند و خواهند ایستاد.

همزمان با هفته دفاع مقدس صورت گرفت:

افتتاحدبیرخانهسومینکنگرهشهدایدانشجودردانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

همزمان با ایام گرامیداشت هفته دفاع مقدس و بزرگداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران ،دبیرخانه سومین
کنگره شهدای دانشجو با حضور سردار مرتضی قربانی ،فرمانده لشکر  ۲۵کربال در دوران دفاع مقدس و دکتر
نجفینژاد در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افتتاح شد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در حاشیه این افتتاح گفت :دبیرخانه سومین کنگره
شهدای دانشجو براساس دستورالعمل ابالغی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در تمامیاستانها در دانشگاه منتخب استان
مربوطه تشکیل شده و برنامهها و فعالیتها برای برگزاری کنگره در سال  ۱۴۰۰از امروز به طور رسمیآغاز میشود.
دکتر نجفینژاد خاطر نشان کرد :وظیفه این دبیرخانه هماهنگی و اطالع رسانی و تدارک کنگره ،سازماندهی
کمیتههای مختلف ،دریافت آثار از دانشجویان و برپایی نمایشگاهها و جشنوارهها در جهت زنده نگه داشتن یاد و خاطره
شهدا در دانشگاهها و نسل فرهیخته دانشگاهی است.
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به مناسبت هفته دفاع مقدس؛

همایشپیادهرویدانشگاهیانبرگزارشد
همایش پیاده روی دانشگاهیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،به
مناسبت بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس و تجدید میثاق با شهدا ،هشتم
مهرماه به سمت تپه نورالشهداء برگزار شد.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در این همایش گفت :شهدا در مسیر
اولیای الهی و حضرت سیدالشهدا (ع) قرار گرفتند و از هستی خویش در این راه گذشتند.
حجت االسالم والمسلمین طاهری ضمن اشاره به فرازهایی از زیارت عاشورا گفت:
صدیق کسی است که گفتار و عمل او با هم یکی باشد و اگر هر انسانی بتواند به این مقام برسد
و در مسیر خداوند و اهل بیت (ع) گفتار و عمل او یکی شود در زمره صدیقین قرار خواهد گرفت
و نعمت خداوند قطعاً شامل او خواهد شد.
وی در ادامه به آیاتی از قرائت قرآن کریم اشاره کرد و افزود :کسانی که خداوند به
آنها نعمت میدهد افرادی هستند که از خداوند و رسول او اطاعت میکنند.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه با بیان اینکه شهدا و
رزمندگان ما در دفاع مقدس تمایلی به مطرح شدن نام و نشان خود نداشتند ،خاطر
نشان کرد :شهدا و رزمندگان دفاع مقدس به مقام واال و باالیی از اخالص رسیده بودند و
تبعیت از امام راحل (ره) را همان تبعیت از پیغمبر (ص) و امیرالمومنین (ع) میدانستند.
وی با تاکید بر اینکه عصر حاضر دورهای دشوارتر از دوران دفاع مقدس است

گفت :در دفاع مقدس دشمن بصورت رو در رو با ما میجنگید اما امروزه دشمنان از راههای
مختلف نظیر فضای مجازی ،ماهوارهها ،فشار اقتصادی و تحریف و تبلیغات مخرب قصد ضربه
زدن به نظام مقدس جمهوری اسالمیرا دارند.

به مناسبت هفته دفاع مقدس؛

مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار شهید گمنام در دانشگاه برگزار شد

به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای
واالمقام هشت سال دفاع مقدس ،سیو یکم شهریورماه ،مراسم غبارروبی و
عطرافشانی مزار شهید گمنام دانشگاه با حضور رییس دانشگاه ،مسئول نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و جمعی از دانشگاهیان برگزار شد.
در این مراسم ریاست دانشگاه با اشاره به رشادتهای جوانان انقالب در
دوران دفاع مقدس و ایستادگی در مقابل دشمن در میدان جنگ گفت :آمار
شهدای هشت سال دفاع مقدس نشان میدهد که اکثر شهدای ما در سنین کمتر از بیست
و پنج سال و جوان بودند که به دنبال دفاع از کشور و آرمانهای انقالب پا به این عرصه
گذاشتند و در مقابل دشمنان ایستادگی کردند.
دکتر نجفینژاد با اشاره به شرایط کشور در آغاز جنگ تحمیلی و حمایتهای
امریکا و کشورهای غربی از صدام افزود :با وجود تمام مشکالت و تحریمهایی که در
کشور وجود داشت ولی این جوانان نشان دادند با داشتن فرهنگ ایثار و شهادت میتوان بر
تمام این مشکالت غلبه کرد و ما باید با داشتن این روحیه در همه میدانها ورود پیدا کنیم.
به مناسبت بزرگداشت
چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس؛

نشستمجازی
ترنم آرامش برگزار شد

در ادامه حجتاالسالم و المسلمین طاهری با اشاره به اهمیت
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و دفاع مقدس گفت :در دوران دفاع مقدس،
شهدای ما نشان دادند در عرصههای مختلف از سختترین امتحان الهی که جهاد
فیسبیلا ...است توانستند پیروز و سربلند باشند که با داشتن روحیه ایثارگری و
شهادت این مهم بدست نمیآمد.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه دفاع از ارزشهای
انقالب و دفاع مقدس را بسیار مهم دانست و گفت :در این دوران که دشمنان
انقالب با استفاده از فضای مجازی و شبکههای مختلف فارسیزبان ماهوارهای به دنبال
ایجاد ناامیدی بین جوانان و تضعیف این نظام و انقالب هستند ،وظیفه مهم ما این است
که در مقابل آنها سکوت نکنیم و در تمام طول سال این ارزشها را گرامیبداریم.
شایان ذکر است :در پایان این مراسم کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان با قرائت فاتحه و نثار شاخههای گل به مقام شامخ شهید گمنام این
دانشگاه ،ادای احترام کردند.

به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی و با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و امور
بانوان دانشگاه و در راستای بزرگداشت چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس ،نشستی مجازی با عنوان ترنم
آرامش با محوریت خانواده ،معنویت و سالمت ،برگزار شد.
در این نشست خانم حسینی جبلی که به عنوان مدرس حضور داشت با اشاره به اینکه اسالم به اهمیت
سالمت جسمیو روحی تاکید دارد ،افزود :سالمت روح و جسم منجر به تحکیم خانواده و لذت در زندگی میشود.
وی در ادامه به ابعاد مختلف زندگی و شخصیت حضرت زهرا (س) اشاره نمود و خاطر نشان کرد :همه بانوان بویژه مادران و
همسران شهدا باید از سیره آن حضرت پیروی کنند.
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باحضورمعاون فرهنگی سیاسی نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهای کشور؛

جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاههای استان گلستان برگزار شد

جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاههای استان با حضور دکتر نجفینژاد،
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،حجت االسالم و
المسلمین تقوی ،معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاههای سراسر کشور ،حجت االسالم و المسلمین مازندرانی ،مسئول
دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان و سایر روسای
دانشگاههای استان ۳۰ ،مهرماه در سالن رشد دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این نشست گفت:
نماز یکی از مهمترین ارکان مکتب اسالم است و نیاز است که به چگونگی این رکن
مهم در جامعه اسالمیتوجه ویژهای شود.
دکتر نجفینژاد با بیان اینکه این نگرانی وجود دارد که مقوله نماز به عنوان
اصلی ترین رکن اسالم در ادارات به یک عمل صرف ًا اداری و نمادین تبدیل
شود گفت :باید تالش شود جایگاه واقعی این موضوع کلیدی در جامعه اسالمیجایگاه
ارزشی داشته باشد و به شاخصهای کم اهمیت تبدیل نشود.
وی افزود :جامعه ارزشی اسالمیباید در زمینه تشویق افراد جامعه به درک نماز و
تأثیر برکات آن در زندگی و توجه به کیفیت نماز تالش کند.
ایشان با اشاره به اینکه در زمینه نماز ،به عنوان یک بحث اصلی در جامعه،

باید فکر و گفتگوی بیشتری صورت گیرد تصریح کرد :امروزه یکی از مهمترین
دغدغهها در جامعه ،بحث جوانان است و دانشگاهها باید تالش کنند نسل جوانی که
وارد دانشگاه میشود را به سمت درک و فهم درست از نماز هدایت کنند که این امر
نیازمند تحقیق و پژوهشهای فراوانی است.
در ادامه معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاههای کشور گفت:دربحث نماز ،دانشگاهها باید برای همه جامعه الگو باشند
و در زمینه برپایی نماز به صورت علمیبرنامهریزی کنند.
حجت االسالم و المسلمین تقوی افزود :مهمترین فعالیت معاونت فرهنگی
و سیاسی نهاد رهبری کشور پیگیری مسائل مربوط به برپایی نماز در دانشگاهها
میباشد.
وی بر ادای نماز اول وقت و تبدیل آن به یک فرهنگ در جامعه تاکید کرد
و گفت :در دین اسالم نماز در بین دیگر تکالیف ،بیشترین اهمیت را داشته و وجه
مشترک تمام ادیان آسمانی است.
دبیر ستاد عالی اقامه نماز دانشگاههای کشور افزود :در بحث رتبهبندی
دانشگاههای کشور ،مباحث دینی و فرهنگی و دیانت باید بیشتر مد نظر قرار گیرد و
نیاز است نظام رتبه بندی دانشگاهها ،بومیشده و نقش فرهنگی و دینی دانشگاهها
در آن دیده شود.
ایشان بیان داشت :در بسیاری از موارد الگوگیریها ازدیگر کشورها است که باید
نسبت به بومیسازی این الگوها اقدام کرد.
حجت االسالم و المسلمین تقوی با بیان اینکه درحال حاضر ۴۰۰۰
امامجماعت در دانشگاههای کشور در حال فعالیت هستند خاطر نشان کرد:
امروزه بهترین مساجد برپاکننده نمازهای جماعت ،در دانشگاهها وجود دارد .هرچند
که نیاز است تا دانشگاهیان در بحث علمینماز ،اهتمام ویژه ای داشته و طرحها و
ایدههای نوینی را ارائه کنند.
سپس حجت االسالم و المسلمین مازندرانی مسئول دفاتر نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان با اشاره به اینکه بحث نماز به
عنوان یک تکلیف است گفت :در اسالم تاکیدات فراوانی بر اقامه نماز شده است.
ایشان با بیان اینکه همه اعمال انسان ،با نماز او سنجیده میشود گفت:
فوائد و اثرات فراوانی در اقامه نماز اول وقت وجود دارد که یکی از فواید آن ،ایجاد
نظم در انسان است.
حجت االسالم و المسلمین مازندرانی در پایان ،وضعیت نماز در دانشگاهها
را رضایت بخش دانست و خاطرنشان کرد :حضور در نماز جماعت در دانشگاهها
به دلیل وجود انسانهای فرهیخته و عالم بسیار با اهمیت است.

تجمعدانشگاهیاندانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگانبهمناسبتگرامیداشتفرارسیدن
یوم ا ...سیزدهم آبان و محکومیت هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص)
تجمع دانشگاهیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به مناسبت
گرامیداشت فرارسیدن یوم ا ...سیزدهم آبان و محکومیت هتک حرمت به
ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) ،دوشنبه ،دوازدهم آبان ماه ،با حضور رئیس
دانشگاه ،مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و سایر
کارکنان دانشگاه در مقابل مسجد النبی (ص) پردیس دانشگاه برگزار شد.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در این مراسم
ضمن تبریک فرا رسیدن میالد با سعادت نبی مکرم اسالم و امام جعفر
صادق(ع) و همچنین فرا رسیدن یوم ا ...سیزدهم آبان ،اهانت و جسارت
صورت گرفته در کشور فرانسه به ساحت پیامبر اعظم(ص) را محکوم کرد و
گفت :همه ما موظفیم به هر مقدار که می توانیم در فضای واقعی و مجازی این اقدام
سخیف را محکوم کرده و در مقابل این حرکات ساکت و منفعل نباشیم.
حجت االسالم و المسلمین طاهری با بیان اینکه وجود مقدس پیامبر مکرم
اسالم تنها مختص انسانها و مسلمین نیست و همه موجودات از جمله
جامدات و نباتات نیز شامل رحمت آن پیامبر رحمت هستند افزود :همه
انسانها مدیون پیامبر اسالم بوده و در قیامت محتاج شفاعت او خواهند بود.
ایشان با اشاره به اینکه در دین اسالم احترام به ادیان دیگر و پیامبران آنها
همواره مورد تأکید بوده و هرگونه توهین به آنها نهی شده است گفت :افرادی
که به ساحت مقدس رسول ا( ...ص) هتک حرمت کرده اند ،معاند بوده و به فرموده امام
علی(ع) نه تنها جایگاه آنان در جهنم است بلکه در جهنم جاودان خواهند بود.

وی خاطر نشان کرد :علی رغم تبلیغات و شعارهای فراوان در خصوص وجود
آزادی بیان و رعایت حقوق بشر در کشور فرانسه ،هیچ گونه آزادی بیانی در آن وجود
ندارد و محاکمه روژه گارودی ،نویسنده معروف فرانسوی به دلیل مطرح کردن بحث
هولوکاست ،نمونه بارزی از آن است.
گفتنی است :در پایان بیانیه جامعه دانشگاهی در محکومیت اهانت به ساحت مقدس
پیامبر اسالم(ص) قرائت شد.
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به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،به صورت مجازی و برای اولین بار در کشور برگزار شد:

همایشملیمدیریتوخدماتبومسازگان
جنگلهایطبیعیودستکاشت

همایش ملی “مدیریت و خدمات بوم سازگان جنگلهای طبیعی و دست کاشت” با
حضور دکتر نجفینژاد ،رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،بیست
و نهم مهرماه ،به صورت مجازی و به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان برگزار شد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت :این همایش جزو اولین
همایشهای ملی است که با محوریت مدیریت منابع طبیعی ،مراتع و جنگلها در کشور برگزار
میشود و این تبادل نظر و همفکری پژوهشگران و محققین مختلف از سراسر کشور در خصوص
یک موضوع و رویکرد جدید با عنوان مدیریت منابع طبیعی ،مراتع و جنگلها بسیار ارزشمند
است و امیدواریم دستاوردهای خوبی را هم برای جامعه علمیو هم بخش مدیریت اجرایی منابع
طبیعی کشور به همراه داشته باشد.
دکتر نجفینژاد با بیان اینکه امروزه در موضوع منابع طبیعی و مدیریت مراتع
و جنگلها و سایر منابعی که در اختیار داریم نیازمند اتخاذ رویکردهای جدیدی
هستیم گفت :یکی از این رویکردها ،رویکرد خدمات بوم سازگان و یا ارزش گذاری خدمات
اکوسیستمیاست.
رئیس این همایش ملی تصریح کرد :آب سالم ،هوای پاکیزه ،خاک سالم و نهایتاً انسان
سالم که سالمت او کام ً
ال وابسته و مرتبط با سالمت اکوسیستمهایی است که در آن زندگی
میکند و از آنها بهره بهرهبرداری میکند ،از خدمات با اهمیت این اکوسیستمها است.
ایشان با تأکید بر چگونگی ارزشگذاری این خدمات و محاسبه مابه ازای اقتصادی
آن در چرخه اقتصادی کشور و نقش موثر آن در مدیریت پایدار اکوسیستمها گفت:
در همه نقاط دنیا به ویژه در کشور ایران ،تأمین منابع مالی الزم برای مدیریت این اکوسیستمها
با چالش همراه بوده و این محاسبات و ارزش گذاری خدمات اکوسیستمیمیتواند در حل این
موضوع کمک شایانی کند.
در ادامه دکتر رحمانی با اشاره به اینکه اهمیت جنگلها روز به روز در سراسر دنیا
و به ویژه کشور ایران با توجه به مساحت کم آن به نسبت جامعه در حال افزایش
است گفت :در  ۲۰۰سال گذشته ،انسان ،فعالیتها و بهرهبرداریهایی را در مدیریت جنگل
انجام داده است که بیشتر از نوع کارخانه داری و مزرعه داری بوده و بیش از این که به هویت

اکوسیستم توجه شود به تأمین چوب برای جامعه توجه شده است.
دبیر علمیاین همایش افزود :این فعالیتها باعث شده که بسیاری از ویژگیهای
اکوسیستمهای طبیعی از بین برود.
وی گفت :روشهای اجرایی و مدیریتی و همچنین روشهای علمیکه در  ۲۰۰سال
گذشته برای آموزش و پژوهش انجام شده است ،بر مبنای جنگلداری و یا دیدگاه سنتی است.
بر اساس دیدگاه نوین ،اکوسیستم ،مجموعهای از اجزا است و باید در حوزه مدیریت ،به ارتقاء و
حفظ تمامیاین ساختارها و اجزا ،توجه شود.
رئیس انجمن علمیجنگلبانی کشور با بیان اینکه ایجاد تعادل و موازنه در دو
دیدگاه سنتی و نوین مهمترین رسالتی است که دانشگاهها با آن مواجه هستند،
گفت :در حال حاضر در جنگلهای شمال کشور مدیریت جنگلها نه مبتنی بر دیدگاه سنتی
و نه مبتنی بر دیدگاه نوین است و این همایش با هدف استفاده از نقطه نظرات محققان و
پژوهشگران و همچنین نظریه پردازی و طرح مباحثی است که بهج کمک آنها بتوانیم در
حفظ ساختار جنگلها ،حفظ تنوع زیستی ،تقویت برگشت پذیری اکوسیستمها و یا همان بوم
سازگان نقشی موثری داشته باشیم.
این عضو هیأت علمیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با بیان اینکه
باید اینگونه همایشها تداوم داشته باشد خاطر نشان کرد :این همایشها میتوانددر
قالب نظریه پردازی ،در گامها و اندیشههای بعدی برای تغییر سیستم مدیریتی جنگلها اثر
بخش باشد.
گفتنی است :در این همایش پنلهای تخصصی با موضوعات استانداردها و اولویتهای
حفاظت از اکوسیستمهای جنگلی ،جنگل شناسی همگام با طبیعت ،راهکاری برای حفظ
و توسعه کارکردهای بومسازگان جنگل ،ارزیابی سالمت و تنوع زیستی بوم سازگان جنگل،
ارزیابی و پایش پایداری جنگلهای هیرکانی :تجارب ،یافتهها و چالشها ،مدیریت تودههای
جنگلی نادر و حفاظت از منابع ژنی و چرخه کربن ،مدیرت بوم سازگان جنگل و تغییر اقلیم
برگزار شد.
الزم به ذکر است :تعداد  ۳۸مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال و مورد داوری قرار گرفت
که از این تعداد  ۶مقاله به صورت سخنرانی و  ۳۲مقاله در قالب پوستر ارائه شد.

کسب رتبه نخست دانشجوی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
در سی و پنجمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویی کشور
مرحله سراسری سی و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور در هفته قرآن و عترت دانشگاهها (هجدهم تا بیست و چهارم آبان امسال) در بخشهای
آوایی ،معارفی ،ادبی ،هنری ،پژوهشی و فناوری در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد که علیرضا اسدی امیرآبادی ،دانشجوی دکتری رشته صنایع غذایی دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان موفق شد در دو مرحله منطقه ای و کشوری در بخش معارفی رشته آشنایی با احادیث رتبه یک را کسب کند..
گفتنی است ۹۰۰ :اثر شامل  ۴۷۰اثر در بخش آوایی ۲۳۰ ،اثر در بخشهای ادبی ،هنری ،پژوهشی و فناوری و  ۲۰۰اثر نیز مربوط به برترینهای بخش معارفی (کتبی) در این
جشنواره شرکت داشتند.
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به همت اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان صورت گرفت:

عضویتفعالایراندرکمیتهفنیسازههایچوبیجهان
با پیگیری اعضای کمیته متناظر سازههای چوبی مستقر در دانشکده مهندسی
چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و باتوجه به مصوبات
پنجمین کمیته راهبری دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای
بین المللی ،کشور ایران از وضعیت ناظر به عضو فعال تبدیل و در کمیته فنی
بینالمللی  ISO/TC165نیز با عنوان “سازههای چوبی” با ارتقای عضویت ایران
در سازمان ایزو موافقت شد.
دبیر کمیته متناظر سازههای چوبی با اعالم خبر فوق گفت :با توجه به این ارتقا،
امکان شرکت در رای گیری و اخذ تصمیمات مرتبط با تدوین استانداردهای بین المللی برای
ایران فراهم شد.
دکتر حمیدرضا عدالت افزود :ایران در سال  ۱۳۹۵عضو ناظر کمیته متناظر سازههای
چوبی شد و به واسطه تخصص اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان ،دبیرخانه این کمیته در دانشکده مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان مستقر شد.
وی با اشاره به اهمیت سازههای چوبی در کاهش ایجاد گازهای گلخانهای گفت:
مطابق پیش بینیها ،کره زمین تا سال  ۲۰۵۰میالدی  ۲.۳میلیارد شهرنشین جدید خواهد
داشت که تامین خانه آنها با روشهای کالسیک و ساختمانهایی بر پایه مواد معدنی و فلزی با
معاهده پاریس برای کاهش گازهای گلخانهای مانند دی اکسید کربن مغایرت دارد .بر اساس
معاهده پاریس که سال  ۲۰۱۵انجام شد ۱۹۵ ،کشور جهان در بیست و یکمین اجالس
ب و هوایی سازمان ملل متحد به سندی دست یافتند که مبتنی بر آن
کنوانسیون تغییرات آ 
موظف شدند برنامه خود را برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای انسانساخت به خصوص
دیاکسید کربن کاهش دهند.
دبیر کمیته متناظر سازههای چوبی ( )TC 165با بیان اینکه تولید مصالح مرسوم
از جمله سیمان و استخراج آهن برای تولید فوالد به دلیل واکنشهای شیمیایی
فرآیند تولید و استفاده از ُکک برای تولید گرما موجب انتشار مقادیر باالیی از
گازکربنیک در اتمسفر می شود تصریح کرد :به عنوان مثال برای تولید و مصرف هر
تن مصالح فوالدی  ۳۷۰تا هزار و  ۴۰کیلوگرم گازکربنیک انتشار می یابد و این رقم در مورد
سیمان  ۵۰تا  ۱۷۰کیلوگرم انتشار گزارش شده در حالی که تشکیل هر تن چوب در درختان
حداقل  ۵۰۰کیلوگرم گازکربنیک از اتمسفر جذب می کند و به عبارتی ترسیب کربن چوب
منفی است.
این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت :مواد

ساختمانی چوبی با کمترین میزان انتشار گاز گازکربنیک و نیز با بیشترین مقدار ذخیره آن
از محیط ،گزینه ای بدون رقیب و موفق خواهد بود که در کشورهای توسعه یافته شاهد رشد
سریع این صنعت و همگام شدن آن با صنعتی سازی ساختمان هستیم.
دبیر کمیته متناظر سازههای چوبی پیش بینی کرد :در آینده نه چندان دور استفاده
هدفمند از چوب در صنعت ساختمان کشور تحت آیین نامههای ویژه اتفاق خواهد افتاد.
دکتر عدالت خاطرنشان کرد :استفاده از استانداردهای بین المللی نه تنها موجب تسهیل
تجارت جهانی فرآوردهها می شود بلکه کیفیت زندگی مردم یک کشور را ارتقاء بخشیده و راه
ورود کاال و خدمات خارج از کیفیت را مسدود می کند.
گفتنی است :در کمیته متناظر سازههای چوبی تعداد  ۳۰کشور به عنوان اعضای اصلی و
 ۳۴کشور به عنوان اعضای ناظر مشغول فعالیت هستند و این کمیته فنی بین المللی وابسته به
سازمان استاندارد جهانی ( )ISOاست که در راستای تدوین استانداردهای بینالمللی مرتبط با
تعاریف ،طبقه بندی ،روشهای آزمون و کنترل کیفیت سازههای چوبی فعالیت دارد و دبیرخانه
اصلی آن در کشور کانادا مستقر است.
الزم به ذکر است :در کمیته فنی متناظر سازههای چوبی ( ،)TC 165دکتر محراب
مدهوشی به عنوان رئیس ،دکتر علی رفیقی به عنوان نائب رئیس و دکتر حمید رضا عدالت به
عنوان دبیر مشغول به فعالیت هستند.

در نامهای به رؤسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور صورت گرفت؛

قدردانی وزیر علوم از نقش دانشگاهیان در مقابله با بیماری کرونا
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با ارسال
نامه ای به رؤسای دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی و پژوهشی کشور ،از نقش
دانشگاهیان در مقابله با بیماری کرونا تشکر
و قدردانی کرد.
دکتر غالمیدر این نامه آورده است :دوران
دشوار پیدایش و همهگیری بیماری کوویدـ ۱۹که
از اسفند سال گذشته و مقارن با شروع نیمسال
دوم سال تحصیلی  ۱۳۹۹-۱۳۹۸آغاز شده و
توفان آن آموزش عالی کشور ما را همچون بقیۀ
نظامهای آموزش عالی جهان درنوردیده ،تجربۀ تازه و چالش پیچیدهای است که مستلزم
حفظ آمادگی و اتخاذ تصمیمات مدبرانه در تمامیارکان دانشگاهی است.
دستاورد ما در مقابله با همهگیری این بیماری در کنار اهتمام به حفظ چرخۀ حیات و
فعالیت دانشگاهی ،مصداق مبارزه در دو جبهه بود که به لطف الهی و با معاضدت و همت
بلند جامعۀ دانشگاهی موجب فخر و مباهات نظام آموزش عالی کشور شده است.
از نگاه اینجانب و همکارانم در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،دستاوردهای ارزشمند
نمیسال گذشته و برگزاری موفق کنکور سراسری حاصل برنامهریزی و تصمیمگیریهای
بهموقع و اقدامها و پشتیبانیهای متناسب بوده است که آثار پربرکت حضور تکتک
مدیران ،اعضای محترم هیأت علمیو کارکنان پرتالش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
در جایجای آن هویدا و محرز است.
وظیفۀ خود میدانم از نقش بیبدیل و ممتاز اعضای محترم هیأت علمیو کارکنان
سختکوش ،به دلیل همکاری با مدیران و همراهی با تصمیماتی که در سطح وزارت یا

در سطح دانشگاهها در پی مدیریت شرایط بحران
اتخاذ شد ،قدردانی و تشکر کنم.
در سمت یک عضو هیأت علمی ،به این
حقیقت آگاهم که همکاران ارجمندمان برای
حصول اطمینان از یادگیری و آموزش دانشجویان
و دستیابی به تکمیل و اتمام طرحهای پژوهش و
فناوری در سختترین شرایط ،بهرغم دشواریهای
ناشی از بیماری که خود و خانوادهشان با آن
مواجه بودند ،با تقبل مسئولیتهای جدید مانند
تولید محتوای الکترونیکی یا یادگیری روشهای
اثربخش برگزاری کالسهای درس به شکل مجازی و ارتباط تنگاتنگ با دانشجویان و
رفع نگرانی از خانوادههای آنها ،از هیچ کوششی برای استمرار فعالیتهای آموزشی دریغ
نکردند .امیدوارم و انتظار دارم با تمهیداتی که از سوی شما اندیشیده شده است در سال
تحصیلی  ۱۳۹۹-۱۴۰۰نیز ،که به احتمال زیاد التزام به مقابله با همهگیری بیماری مانع از
برگشت دانشگاهها به شرایط عادی خواهد شد ،شاهد ادامۀ کوششهای اثربخش و بهبود
در روند اصالحات و عادات تغییریافته در دانشگاهها با تأکید بر حفظ و ارتقای کیفیت
آموزش و پژوهش باشیم.
مستدعی است مراتب قدردانی و تکریم اینجانب را به بهترین شیوهای که خود صالح
میدانید به اعضای محترم هیأت علمی ،مدیران دلسوز و کارکنان عزیزی که در این شرایط
دشوار ،بیادعا و ایثارگرانه در خدمت به نظام آموزش عالی کشور عزم خود را جزمتر و همت
بلند خود را متعالیتر داشتند اعالم فرمایید.
از خداوند یکتا برای شما و تمامیاین عزیزان سالمتی ،عزت و دوام توفیقات را مسئلت دارم.
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نماینده مردم گرگان و آقال در مجلس شورای اسالمی در بازدید از پروژههای عمرانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مطرح کرد:

ساخت مجتمع نوآوری در دانشگاه ،ابتکاری نو در جهت
توسعه علمی و کارآفرینی استان است

مهندس سنگدوینی ،نماینده مردم گرگان و آقال در مجلس شورای اسالمی ،از
پروژههای عمرانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بازدید کرد.
در این بازدید دکتر نجفینژاد رئیس دانشگاه ،به همراه مهندس صفریان مدیر دفتر طرحهای
عمرانی ،دکتر شریفزاده مدیر کارآفرینی ،دکتر مفتاح معاون مالی ،اداری و توسعه منابع و
دکتر فروزه مدیر فرهنگی توضیحاتی درخصوص پروژههای عمرانی و فعالیتها و دستاوردهای
علمی ،پژوهشی ،فرهنگی و کارآفرینی دانشگاه ارائه کردند.
همچنین تعدادی از دانشجویان کارآفرین دانشگاه نیز به معرفی فعالیتهای کارآفرینی
خود پرداختند.
دکتر نجفینژاد در این بازدید با اشاره به کمبودهایی که در فضای آموزشی،
ل  ۱۳۹۲وجود داشت گفت :با تالش و همکاری
آزمایشگاهی و کارگاهی پردیس در سا 
مجموعه دانشگاه توانستیم در حال حاضر بیش از  ۳۰هزار متر مربع فضای آموزشی را احداث
کرده و به بهرهبرداری برسانیم و این مجموعه را به عنوان یک شهرک تولیدی و کارآفرینی
دانش بنیان برای دانشجویان و جوانان عالقمند و دارای طرحهای نوآورانه که به دنبال فعالیت
تولیدی هستند فراهم کنیم.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی افزود :بیشترین شرکتهای
دانشبنیان موجود در مراکز رشد سطح استان در دانشگاه ما فعالیت دارند و برنامه ما این است
که راه تولید دانشبنیان را از درون دانشگاه بوجود بیاوریم و این دانشگاه به عنوان بزرگترین
دانشگاه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی در سطح کشور و با داشتن زیرساختهای مناسب
و تجربه علمی کسب شده ،این پتانسیل و توانایی را دارد تا اولین پارک علم و فناوری تخصصی

کشاورزی و منابع طبیعی در آن تشکیل شود.
مهندس سنگدوینی پس از بازدید پروژههای عمرانی پردیس بویژه مجتمع
نوآوری گفت :ساخت این مجموعه ،ابتکاری نو در جهت توسعه علمی و کارآفرینی استان
است.
وی افزود :چشمانداز دانشگاه برای دانشجویان ،تولید اشتغال و درآمدزایی برای آنها خواهد
بود و این دانشگاه همه امکانات را برای آنها آماده کرده تا بتوانند آینده مناسبی را برای خود
بوجود آورند.
نماینده مردم گرگان و آققال در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :در مجمع
نمایندگان استان تالش خواهیم کرد تا در این دانشگاه شرایط بوجود آمدن یک پارک علم و
فناوری تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم کنیم تا با ایجاد آن راه رسیدن به توسعه
علمی را بوجود آورده و تولید اشتغال در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی را رقم بزنیم.
مهندس سنگدوینی درپایان تأکیدکرد :فعالیتهای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی ،عمل به منویات مقام معظم رهبری و
تکیه بر دانش بومی است.
شایان ذکر است :مجتمع نوآوری ،دانشکده جنگل ،گلخانه ،بوستان امید ،بوستان طبیعیت،
بوستان کسب و کار دانشجویی ،آزمایشگاه تحقیقات آب و رسوب ،مجتمع آموزشی ،پژوهشی
و فناوری صنایع غذایی ،مجتمع آموزشی ،پژوهشی و فناوری صنایع مبلمان و فرآوردههای
چندسازه چوبی ،مجتمع نوآفرینی دانشجویی و مجموعه ورزشی آفتاب از جمله پروژههایی
بودند که در این برنامه مورد بازدید قرار گرفت.

انتشار کتاب «زیست بوم کارآفرینی دانشگاه محور در کشاورزی» توسط مرکز نشر دانشگاه
کتاب زیست بوم کارآفرینی دانشگاه محور در کشاورزی توسط
مرکز نشر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان چاپ و
منتشر شد.
این کتاب توسط دکتر عبداله زاده و دکتر شریف زاده از اعضای هیأت
علمی دانشگاه ،با درک ضرورت پیشبرد تغییر متوازن و هماهنگ در نظام
مدیریت و حکمرانی توسعه پایدار بخش کشاورزی با بهره گیری از انرژی
دانش و نیروی محرکه کارآفرینی در قالب یک چارچوب سیستمی در
 400صفحه نگاشته شده است.
کتاب «زیست بوم کارآفرینی دانشگاه محور در کشاورزی» دارای چهار
فصل با عناوین زیست بوم کسب و کار در کشاورزی ،توسعه آموزش کسب
و کار آفرینی در کشاورزی ،کارآفرینی فناورانه مبتنی بر تجاری سازی
دانش در زیست بوم کارآفرینی دانشگاهی و توسعه برند دانشگاهی در
آموزش عالی کشاورزی ،در جستجوی یک الگوی مفهومی جامع است.
در این کتاب ،برگزیدهای از آموزههای حاصل از تجربه زیسته
نویسندگان در زمینه آموزش ،پژوهش ،امور مدیریتی و عملی کسب و
کارآفرینی روایت شده و در آن عالوه بر تشریح مبانی نظری و مفهومی ،با
بهره گیری از منابع روز معتبر و اتخاذ رویکرد تحلیلی ،سبب ارزش افزایی
مفهومی در طرح و مبانی مباحث مندرج شده است.
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از سوی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری صورت گرفت:

انتخابمجدددانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان
به عنوان دانشگاه معین در استان و انتخاب رئیس دانشگاه
بهعنوانرئیسشورایمدیریتآموزشعالیاستانگلستان

دکتر منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،دکتر نجفی نژاد،
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را به عنوان رئیس
شورای مدیریت آموزش عالی استان منصوب و دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان را به عنوان دانشگاه معین استان گلستان تعیین
کرد.
در این حکم آمده است :در اجرای مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی
و مصوبه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در خصوص سیاستها
و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسالمی ایران ،و به
منظور تمرکززدایی و شبکه سازی ،هم افزایی موسسات آموزش عالی واقع در
آن استان ،مشارکت هرچه بیشتر موسسات در تصمیم گیری و تصمیم سازی
های آموزش عالی ،متناسب سازی و متوازن کردن توسعه موسسات ،کاهش
بروکراسی ناشی از تمرکز تصمیم گیری ها و ایجاد هماهنگی و تبادل تجربیات
میان ساختارهای آموزش عالی و وفق مفاد آیین نامه پیاده سازی آمایش آموزش
عالی کشور  -مدیریت استانی موسسات آموزش عالی در وزارت علوم تحقیقات و
فناوری ،بدین وسیله آن دانشگاه به عنوان دانشگاه معین استان تعیین می شود.
بدیهی است همه موسسات آموزش عالی آن استان به همکاری با آن دانشگاه
برای تحقق مفاد مندرج در آییننامه مذکور موظفند.
گفتنی است :شورای مدیریت آموزش عالی در استان با مسئولیت ریاست
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و عضویت روسای دانشگاه های
گلستان و گنبد و روسای استانی دانشگاه آزاد ،پیام نور ،فنی و حرفه ای و جامع
علمی کاربردی و نماینده منتخب موسسات آموزش عالی غیر دولتی می باشد.

موفقیتروابطعمومیدانشگاهعلومکشاورزی
ومنابعطبیعیگرگان
در پنجمین جشنواره معرفی و تجلیل از روابط
عمومی های برتر منطقه 2کشور
روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان موفق به کسب  ۲رتبه برتر در بخش
«نظارت ،برنامه ریزی و ارزیابی» و بخش «ایده های نو» در پنجمین جشنواره معرفی و تجلیل از روابط
عمومی های برتر منطقه دو کشور شد.
در متن لوح تقدیر اهدایی به مدیر روابط عمومی دانشگاه آمده است :برگزاری جشنواره روابط عمومی
های برتر که منجر به توسعه دانش روابط عمومی و شتاب بخشیدن به تالش های حرفه ای و تخصصی در این
عرصه می گردد ،فرصت ارزشمند و مغتنمی برای سنجش میزان تأثیرگذاری و موفقیت روابط عمومی دانشگاه ها
و پارک های علم و فناوری کشور است.
در بخش دیگری از این لوح تقدیر عنوان شده :اکنون که بر اساس رأی هیأت محترم داوران پنجمین
جشنواره معرفی و تجلیل از خبرنگاران و روابط عمومی های برتر منطقه دو کشور ،مجموعه تحت مدیریت جنابعالی
موفق به کسب رتبه برتر در بخش های «نظارت و ارزیابی» و «ایدههای نو» شدهاست ،ضمن عرض تبریک این
موفقیت ارزشمند ،از مساعی ماندگار و تالشهای شما و همکاران محترمتان تقدیر و تشکر می نمایم.

در ایامیکه گذشت همکاران گرامی:

ابوبصیر مختاری و یحیی گلدسته (از همکاران بازنشسته دانشگاه) به دیدار معبود شتافتند که روابط عمومی دانشگاه ،ضایعه درگذشت
اندوهناک این همکاران ارجمند را به خانواده داغدار آنها و تمام کارکنان دانشگاه صمیمانه تسلیت عرض مینماید.
همچنین در این ایام ،دکتر علیرضا میکائیلی ،دکتر ولی ا ...جعفری ،دکتر محبوبه کشیری ،دکتر احمد عباسزاده ،امید رستاقی،
مجید رستاقی و ابوالفضل مالحسینی در غم از دست دادن عزیزان خود عزادار بودند.
روابط عمومی دانشگاه ضمن عرض تسلیت به این عزیزان از خداوند متعال برای این همکاران ارجمند و خانواده محترمشان صبر جمیل و
اجر جزیل مسئلت مینماید.

مدیر مسوول :دکتر علی نجفینژاد  /سردبیر :سید کمال میرشمسی

آدرس :گرگان ،خیابان شهید بهشتی  /تلفن 3222 0640 :ـ  / 017سایتwww.gau.ac.ir :

با حضور معاون علمیو فناوری رئیس جمهور صورت گرفت؛

بازدیدازمجموعههایعلموفناوریوکارآفرینی
دانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان

بازدید از بزرگترین مجتمع نوآوری تخصصی
آب ،غذا و انرژی استان گلستان در دانشگاه

دکتر سورنا ستاری ،معاون علمیو فناوری رئیس جمهور به همراه دکتر حقشناس،
استاندار گلستان ،با حضور در دانشگاه از بزرگترین مجتمع نوآوری تخصصی آب،
غذا و انرژی استان گلستان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بازدید
کردند.
دکتر نجفینژاد در این بازدید گفت :مجتمع نوآوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان به عنوان اولین مجتمع تخصصی نوآوری در زمینه آب،غذا و انرژی در استان
در حال ساخت است.
وی افزود :یکی از زیر ساختهای مهم برای ایجاد دانشگاه کارآفرین ،وجود مجتمع نوآوری
و نوآفرینی در دانشگاه است و با بهره برداری از آن ،توسعه نوآوری به ویژه در بخش کشاورزی،
آب و انرژی شتاب بیشتری خواهد گرفت.
ایشان خاطر نشان کرد :این مجتمع با زیربنایی به مساحت  ۳۶۰۰مترمربع در پردیس
دانشگاه در حال ساخت است و تاکنون حدود۶۰میلیارد ریال هزینه شده و  ۸۰درصد پیشرفت
فیزیکی داشته و انشاا ...با کمکهای معاونت علمیو فناوری ریاست جمهوری در دهه فجر به
بهره برداری میرسد.

بازدید از شرکتهای دانش بنیان و هستههای
فناور فعال در دانشگاه

دکتر سورنا ستاری ،معاون علمیو فناوری رئیس جمهور به همراه دکتر حقشناس،
استاندار گلستان از شرکتهای دانش بنیان و هستههای فناور فعال در دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بازدید کردند.
در این بازدید هریک از شرکتهای دانش بنیان حاضر در دانشگاه به ارائه دستاوردهای
علمیخودپرداختند.
گفتنی است :در حال حاضر  ۸۵هسته و واحد فناور در دانشگاه مشغول به فعالیت اند و از
این میان  ۶شرکت دانشبنیان هستند.

بازدید از بوستان کسب و کار دانشجویی دانشگاه

دکتر سورنا ستاری ،معاون علمیو فناوری رئیس جمهور ،نوزدهم مهرماه با هدف
بازدید از طرحها و دستاوردهای فناوری و کارآفرینی هستههای فناوری و شرکتهای
دانش بنیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با حضور در بوستان
کسب و کار دانشجویی ،از فعالیتهای علمیو پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بازدید کرد.
دکتر نجفینژاد در این بازدید گفت :در ابتدای سال  ،۱۳۹۲دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان صرفاً یک دانشگاه آموزشی بود و هیچ فضای فناوری دانش بنیان و هسته
فناور در دانشگاه وجود نداشت.
وی افزود :از ابتدای دولت تدبیر و امید و به دنبال تحول آموزش عالی ،در دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،فعالیتهای پژوهشی و همچنین مأموریتهای کارآفرینی
آغاز شد و اقدامات بسیار خوبی در این دو حوزه صورت گرفت.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با بیان اینکه در حال حاضر
 ۸۵هسته و واحد فناور در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مشغول به
فعالیت هستند و از این میان  ۶شرکت ،دانشبنیان هستند گفت :تمام زیرساختهای
الزم برای دانشگاه نسل سوم و دانشبنیان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فراهم است.
دکتر نجفینژاد وجود فضاها و ظرفیتهای مختلف در استان را جزء ثروتهای
کشور دانست و افزود :ما فضاها و ظرفیتهای موجود در دانشگاه را در اختیار شرکتهای
دانش بنیان قرار داده ایم و اکنون بیش از ۴۰۰۰متر مربع فضا برای فعالیتهای دانش بنیان در
اختیار دانشجویان قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه پروژه بوستان کسب و کار از سال  ۱۳۹۴در دانشگاه کلید
خورد ،گفت :امیدواریم با همکاری همه جانبه ،زنجیره ارزش افزوده در استان را تکمیل ،تا
اقتصاد کشاورزی گلستان تقویت شود.
دکتر نجفینژاد افزود :رشد علمیدانشگاه ،ارگانیک است و کلیه فعالیتها در دانشگاه با
برنامه ریزی و براساس نقشه راه فعالیتهای علمیانجام میشود.
رئیس دانشگاه در پایان با توجه به کشاورزی بودن ماهیت استان گلستان
خاطرنشان کرد :هر رشدی که قرار است در استان شکل بگیرد باید بر محور کشاورزی باشد
و ما تالش میکنیم با چشم اندازی که داریم بتوانیم زیستبوم نوآوری را در استان شکل دهیم.

