در این شماره میخوانید:
برگزاری مراسم تجلیل از جانبازان دانشگاه
مصاحبه با دانشجویان کارآفرین
امضا تفاهم نامه همکاری با دانشگاه ساساری ایتالیا
نشست پرسش و پاسخ دانشجویان با رییس و اعضای هیات رییسه دانشگاه
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نخستینگردهمایی دانشآموختگان دانشگاهعلومکشاورزی و
منابع طبیعی گرگان برگزار میشود
نخستین گردهم آیی دانش آموختگان دانشگاه
علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان ،چهارشنبه

یازدهم شهریورماه سالجاری برگزار می شود.
این گردهمایی با هدف فراهم کردن فرصت آشنایی

فارغ التحصیالن دوره های مختلف با یکدیگر ،شناخت
دانش آموختگان برجسته ،فراهم سازی فضای گفتگو

و تجدید خاطرات دوران دانشجویی و تقویت بانک
اطالعات دانش آموختگان برگزارخواهد شد.

دبیرخانه این گردهمایی از کلیه فارغ التحصیالن
این دانشگاه در دوره های مختلف(آموزشگاه جنگل،

دانشکده منابع طبیعی گرگان ،مجتمع دانشگاهی
علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان و دانشگاه علوم

کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان) جهت شرکت در این
گردهمایی دعوت به عمل آورده است.

عالقمندان به شرکت در این گردهمایی می توانند
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه به

نشانی  www.gau.ac.irمراجعه و یا با شماره تلفن
 017-32229901دفتر معاونت آموزشی و تحصیالت

تکمیلی،تماسحاصلنمایند.

طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه برگزار شد
مراسم افتتاحیه طرح ضیافت اندیشه
اساتید دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع
طبیعی گرگان 31 ،خرداد ماه در سالن خلیج
فارس با حضور اساتید و مسئولین دانشگاه
برگزار شد.
در این مراسم دکتر بارانی مسئول
آموزشی طرح ضیافت اندیشه و دکتر منتظری
دبیر هماندیشی اساتید نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه به ذکر نکاتی درباره مسائل
آموزشی و برنامههای فرهنگی طرح پرداختند.
مراسم فرهنگی طرح ضیافت اندیشه
اساتید نیز چهارم تیر ماه  94در تاالر خلیج
فارس برگزار شد.
در این مراسم  3فیلم کوتاه و منتخب
از جشنواره عمار با عناوین « نامه ،مدادهای
رنگی و علمک « به نمایش درآمد ،همچنین
دکتر حسینعلی زاده ،مدیر برنامه ریزی و
محتوایی فرهنگی دانشگاه به قرائت ترتیل
سوره لقمان قرآن کریم پرداخت و در ادامه

قرائت مجلسی توسط استاد یازرلو ،قاری
برجسته کشوری صورت گرفت.
شایان ذکر است :سخنرانی آیتاهلل
ی خراسانی از علمای حوزه علمیه قم
حسین 
و حضور در مزار شهید گمنام دانشگاه ،قرائت
دعای پر فیض توسل ،اقامه نماز جماعت
مغرب و عشاء ،صرف افطاری و اجرای
مسابقه فریزبی از دیگر برنامههای این مراسم
بود.
گفتنی است :در مسابقه ورزشی فریزبی
آقایان دکتر هدایتی ،دکتر کاظمی  ،دکتر رفیقی
و دکتر حسن رضایی عناوین برتر را کسب
نمودند.
مراسم اختتامیه طرح ضیافت اندیشه
اساتید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان نیز ،نهم تیر ماه با حضور
مسئولین دانشگاه ،مسئولین نهاد رهبری
استان و اساتید شرکت کننده در سالن شهید
چمران دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای این مراسم حجت االسالم
نامدار مسئول محترم دفتر نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه ضمن
قدردانی از اساتید شرکت کننده در طرح
گفت :جادارد تا از مسئولین دانشگاه بابت
همکاری صمیمانه در جهت اجرای این طرح
صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.
ایشان در ادامه با ارائه آمار و نکاتی
در خصوص طرح ضیافت اندیشه افزود:
در طول برگزاری این طرح ،سه کالس
آموزشی با عناوین اخالق حرفه ای  ،معرفت
شناسی و تاریخ تمدن اسالمی برگزار و
همچنین برنامههای فرهنگی هم در طول
طرح با موضوعات طب سنتی ،میز فرهنگی،
میز سالمت و برنامه محفل انس با قرآن،
برنامههای ورزشی ،ضیافت افطار و طرح ایتام
در نظر گرفته و اجرا شد.
در ادامه حجت االسالم و المسلمین
مازندرانی مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام

معظم رهبری در استان گلستان گفت :تشییع
جنازه  175شهید غواص یادآور دوران دفاع
مقدس بود و این موضوع پاسداری از خون
شهدا ،تبعیت از رهبری و خواستار والیت
فقیه بودن را نمایان ساخت.
در ادامه دکتر نجفی نژاد رییس دانشگاه
علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان ضمن
تشکر و قدردانی از برگزار کنندگان طرح
ضیافت اندیشه ،در خصوص برکات و
فیوضات ماه مبارک رمضان مطالبی را بیان
کرد و گفت :ان شاءاهلل خدا توفیق دهد تا قدر
وجود خویش را بدانیم و ان شاءاهلل در این
ماه مبارک که ماه عزیزی است فرصت تقوا و
خودسازی را غنیمت بشماریم.
گفتنی است :پس از پایان مراسم اختتامیه
و بعد از نماز جماعت مغرب و عشاء،
ضیافت افطاری اساتید شرکت کننده به همراه
خانوادههای آنان در محل سلف سرویس
دانشگاه برگزار گردید.
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همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر؛

مراسم حماسه مقاومت و جشن پيروزي و تجليل از جانبازان
و فرزندان شهدا دانشگاه برگزار شد
مراسم حماسه مقاومت و جشن پيروزي
و تجليل از جانبازان و فرزندان شهدا دانشگاه
علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان سوم
خرداد در سالن خليج فارس برگزار گرديد.
در اين مراسم رييس دانشگاه علوم
كشاورزي و منابع طبيعي گرگان در جمع
اعضاي هيات علمیو كاركنان جانباز و
ايثارگر دانشگاه گفت :سوم خرداد نماد مقاومت
و سر افرازي جوانان غيور ،اين مرز و بوم است
كه اجازه ندادند دشمن بعثي خاك كشور را در
اشغال خود نگه دارد و با ايثار و تالش جهادگونه
هشت سال دفاع مقدس را با روحيه بسيجي خود
اداره كردند به طوريكه اگر اين مقاومتها و تالشها
نبود سرنوشت انقالب و كشورمان تغيير میكرد.
دكتر نجفي نژاد ادامه داد :وصف تالشها،
استقامت و ايثار اين عزيزان در كلمات
نميگنجد و آنچه ما اينجا بيان میكنيم تنها جزء
كوچكي از تمام آن چيزي است كه رخ داده
است.
رييس دانشگاه تصريح كرد :ما امروز نيز
در دهه چهارم انقالب نياز به ايثار داريم با اين

تفاوت كه امروز روش كار دشمن تغيير كرده
و در پي ايجادتفرقه و اختالف بين گروهها
واقشار مختلف است.
ایشان در خاتمه ضمن تشكر از
خانوادههاي ايثارگر بيان داشت :اميد ميرود

بتوانيم با تكيه بر آرمانهاي واالي امام(ره) و
انقالب اسالمیخدمتگزار مناسبي در عرصه
دانشگاه و جامعه باشيم.
در ادامه مراسم مشاور فرماندار گرگان در
امور ایثارگران گفت :زماني كه دشمن متوجه

شد انقالب اسالمیايران به خوبي پيش ميرود
نتوانست ساكت بنشيند و از همان روزهاي اول
به اشكال مختلف توطئه را آغاز كرد و زماني
كه نتوانست با هوشياري مردم اين سرزمين در
جبهههاي داخلي موفق باشد ،جنگ تحميلي را
به راه انداخت كه میتوان از آن به عنون جنگ
جهاني سوم ياد كرد.
سرهنگ سيد قربان سياه بااليي ادامه داد:
در جريان جنگ تحميلي ،عراق به واقع تنها
نبود به طوريكه ما از كشورهايي چون مصر،
سومالي ،اردن و ...اسير داشتيم.
وی در خاتمه با تاكيد بر تالش نيروهاي
بسيجي و مردمیگفت :نمیتوان نيروهايي
مردمیو پشتيباني آنها را ناديده گرفت زیرا با
حضور آنها ما پيروز شديم .همچنين امام(ره)
نيز بر حضور مردم تاكيد فراوان داشت ،و در
واقع به همت اين مردم ديگر دشمن طمع حمله
به اين كشور را نخواهد داشت.
گفتني است در اين مراسم از  30تن از
ايثارگران ،جانبازان و فرزندان شهدا تقدير به
عمل آمد.

دکتر نجفینژاد :معلمان سردمداران حرکت علمی جامعه هستند
مراسم بزرگداشت مقام معلم ویژه
اعضای هیأت علمیدانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان جمعه
هجدهم اردیبهشت ماه در اردوگاه فرهنگی
جنگل شصت کال برگزار شد.
در این مراسم که با حضور اساتید
دانشگاه و خانوادههایشان برگزار شد
رییس دانشگاه ضمن تبریک روز معلم و
گرامیداشت یاد استاد شهید مرتضی مطهری
گفت :دانشگاهها به عنوان بزرگترین مراکز
رشد و توسعه کشورها نقش سرنوشت در
توسعه و پیشرفت جامعه دارد.
دکتر نجفی نژاد ادامه داد :کشورهایی
توانسته اند مسیر توسعه و پیشرفت را سریعتر
طی کنند که در مسیر علمیگام برداشته اند
و دانشگاهها در این میان سهم موثری دارند.
وی افزود :در مراکز آموزشی و تعلیم
و تربیت ،نقش کلیدی را معلمین و اساتید
ایفا میکنند و آنها هستند که سردمدار حرکت
علمیاند و تالش آنها و فارغالتحصیالن آنها
تعیین کننده آینده کشور است .بنابراین اساتید
باید به نقش خود در این عرصه آگاه باشند.
رییس دانشگاه تصریح کرد :اگر امروز

گمان میکنیم دانشجویانمان به معنای واقعی
جوینده دانش نیستند علت آن شیوه کار ما در
کالسهاست و باید بدانیم که تربیت براساس
ایمان مهمتر از تعلیم است.
وی در خاتمه اظهارکرد :خوشبختانه
دانشگاه ما اساتید فرهیخته ای دارد که بر این
امر واقفند و ما برای رسیدن به نقطه ایدهآل
تالش میکنیم.
در ادامه این مراسم مسئول دفتر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

برگزاریجلسهمشترکریاستدانشگاه

و مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستیاستانگلستان

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
گفت :خداوند در مومنین آرامش را قرار داد
تا ایمانشان افزون گردد و ماباید دقت کنیم تا
این آرامش در تمام بخشهای زندگی که تاثیر
گذارترین قشر جامعه هستند دیده شود.
حجت االسالم و المسلمین علی
نامدار ادامه داد :اساتید و دانشگاهیان در
زمره افرادی قرار میگیرند که پی به عظمت
و حکمت خداوند برده اند فرصتی برای
پرداختن به باطل ندارند.

همچنین در این مراسم دکتر سلطانی
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی،
مهندس عباسی (از اساتید بازنشسته
دانشگاه) و دکتر طبرسا از اعضای هیات
علمی دانشگاه نیز با تبریک روز معلم از
جایگاه مهم اساتیدو نقش ویژه آنان در
تربیت نسل جوان ،پویا ،خالق و کارآمد
براساس نیازهای جامعه و م بتنی بر اخالق
و تزکیه سخن گفتند.
در خاتمه این مراسم از اساتید برگزیده
آقایان دکتر محمدهادی معیری ،دکتر
سیدمحمود عقیلی و دکتر تقی طبرسا به
عنوان استاد پیشکسوت آموزشی و دکتر
حمیدرضا عسگری ،دکتر شعبان شتایی،
دکتر مهدی علیزاده ،دکتر تقی قورچی و
دکتر فرشاد کیانی به عنوان اساتید نمونه
آموزشی برگزیده دانشجویان در سال
تحصیلی  92-93با اهداء لوح تقدیری از
سوی ریاست دانشگاه تقدیر به عمل آمد.
گفتنی است :مسابقات ورزشی تیر و
کمان ،تیراندازی ،فریزبی و دارت از دیگر
برنامههای روز معلم این دانشگاه ویژه اساتید
و خانوادههای آنان بود.

جلسه مشترک ریاست دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان و مهندس کریمیمدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی استان گلستان ،در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.
شایان ذکر است :این جلسه با هدف بررسی راهکارها و افزایش همکاریهای دو جانبه  ،انعقاد تفاهم نامه مشترک در زمینه
تقویت اکوتوریسم و ثبت میراث طبیعی برگزار شد.
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جشن گراميداشت هفته خوابگاهها و هجدهمين جشنواره ورزشهاي همگاني
مراسم اختتاميه گراميداشت هفته
خوابگاهها و هجدهمين جشنواره ورزشهاي
همگاني درون دانشگاهي دوم خرداد ماه در
سالن خليج فارس دانشگاه علوم كشاورزي و
منابع طبيعي برگزار گرديد.
در اين مراسم دكتر هزارجريبي در جمع
دانشجويان گفت :هفته خوابگاهها فرصتي براي
مديران و مسولين دانشگاه است تا بيش از گذشته
و ملموس تر با مشكالت زندگي خوابگاهي آشنا
شوند.
معاون دانشجويي دانشگاه افزود :در هفته
خوابگاهها فرصتی بود تا به دنبال نشاط و پويايي
بیشتر در خوابگاهها باشيم .در حال حاضر نيز
واقفيم كه مشكالت و كمبودهايي وجود دارد
و امكانات موجود در شان دانشجويان نيست
اما واقعيت اين است كه از جمعيت  4ميليوني
دانشجويي در کشور تنها  300هزار نفر از خوابگاه
بهره میبرند .لذا استفاده بهينه دانشجويان امري

درون دانشگاهي برگزار گرديد

مهم و تاثير گذار است.
دكتر هزارجريبي گفت :ما با  25در صد
كاهش در مصرف آب ميتوانيم حدود 20

اجاق گاز و تنها با  25درصد كاهش مصرف
گاز ميتوانيم  30يخچال به تجهيزات خوابگاهها
اضافه كنيم.

معاون دانشجويي دانشگاه همچنين تصريح
كرد :بسياري از دانشجويان غذاي سلف را رزرو
و از آن استفاده نميكنند كه در سال گذشته این
موضوع اسراف حدود 10ميليون تومان در ماه
را به وجود میآورد .لذا رونق و بهبود فضاي
خوابگاهي نيازمند همراهي دانشجويان است
و مسوولين دانشگاه نيز در اين مسير از هيچ
همراهي دريغ نمیكنند.
وي در خاتمه گزارش عملكرد معاونت
دانشجويي در سال گذشته را ارائه نمود.
در اين مراسم همچنين دبير شوراي صنفي،
رفاهي دانشجویان ضمن گراميداشت هفته
خوابگاهها از تالشهاي اين شورا جهت بهبود
وضعيت رفاهي سخن گفت و به ارائه عملكرد
شوراي صنفي ،رفاهي پرداخت.
از ديگر برنامههاي اين مراسم میتوان به
اجراي برنامه طنز ،قرائت شعر طنز و برگزاري
مسابقه بين دانشجويان اشاره كرد.

تقديرازدانشجويانبرگزيدههفتهخوابگاههاوبرگزيدگانهجدهمينجشنواره
ورزشهايهمگانيدروندانشگاهي
همچنین در اين مراسم از نفرات برتر
هجدهمين جشنواره ورزشهاي همگاني
تقدير به عمل آمد.
اسامینفرات برتري كه در اين مراسم از آنها
تقدير به عمل آمد عبارتند از:
متصدي خوابگاه برادران :ابوذر گرزين
متصدي خوابگاه خواهران :سميه صفري
خدمات خوابگاه برادران :عباس نقوي
خدمات خوابگاه خواهران :محمد مهدي
نظري ،نوروز بيگم شكي
خدمات اداره تغذيه :محمد علي تاجيك،
جواد الهي نيا ،آمنه جندقي
دانشجوي برتر خوابگاه برادران :سيد محمد
مظهري موسوي
دانشجوي برتر خوابگاه خوهران :سحر
پورمرادي
اتاق برتر خوابگاه برادران( :اتاق  )2115تقي
بهدادوند ،احمد رضا جبله ،حميد زارعي ،سيد
محمد سيد حسيني
اتاق برتر خوابگاه خواهران :اتاق ()1031
زينب افشاري پور ،راضيه شاهي اتاق()8361؛ طيبه
پورفقا ،سارا فيضي ،زبيده كوچكي ،طيبه آخوندي
مسابقه آشپزي:
مقام اول :فرشته ايزد دوست ،مقام دوم:هانيه
كمالي ،فاطمه علي نژاد ،مقام سوم :فاطمه رضا
زاده ،راحله صالحي ،فرزانه اسحاقي
مسابقه عكاسي:
مقام اول :فرشته عالي زاده

بازدید مدیر مرکز رشد
دانشگاه از کارگاههای
شرکتهایوابسته

مسابقات :ps
مقام اول :مهرداد حسن زاده ،مقام دوم:
اميرحسين نصيري  ،مقام سوم :مهدي لطيفي
مسابقات ورزشي برادران دوي سرعت:
مقام اول :محمد رسولي  ،مقام دوم :رحمان
عباسي  ،مقام سوم :سامان بهرام زاده
پنالتي بسكتبال:
مقام اول :حسين رمضاني ،مقام دوم :محمد
امين دائمي ،مقام سوم :محمود پورحسيني
پنالتي فوتسال:
مقام اول :محمد ذاكر بوگري ،مقام دوم:
رحمان عباسي  ،مقام سوم :سامان بهرام زاده

دارت:
مقام اول :فرزاد مصطفوي ،مقام دوم :صادق
طاهري ،مقام سوم :آرمين ولي زاده
طناب كشي( 5نفره):
مقام اول :سعيد جعفري ،محمد فالح ،اميد
اسدي ،ابوالفضل داوودي ،قاسم قاسم پور ،مقام
دوم :شورش فاتحي ،يونس بادودم ،جابر قادري،
حامد يار محمدي ،امين كامران
دوميداني  3000متر:
مقام اول :لقمان عباسي ،مقام دوم :اسماعيل
براهويي ،مقام سوم :امير علي احمدي حاجي
مسابقات ورزشي خواهران دو سرعت:

مقام اول :فاطمه سنايي ،مقام دوم :فريده
رزمجو  ،مقام سوم :سمانه طاطاري
فريزبي:
مقام اول :زهرا خيشه مقام ،دوم :طاهره قديري،
مقام سوم :راضيه خوجملي
طناب زني:
مقام اول :گلناز عالمي ،مقام دوم :زليخا نظري،
مقام سوم :سميرا جوان
دارت:
مقام اول :رضوان احمدي ،مقام دوم :بهناز
مسعودي ،مقام سوم :گلشاد سليمان زاده
طناب كشي( 5نفره)
مقام اول :صفورا اهلل وردي ،آتيه پزشك ،نسيم
جعفري ،زينب عيسي پور ،فاطمه تشكري ،مقام
دوم :شيما آقايي ،فرزانه اسماعيلي نسب ،مرضيه
آساني ،گلناز عالمي ،نگار پناهي ،مقام سوم :مينا
اسمعيلي ،زهرا خيشه ،فراست سجادي ،الهام
نورزاده ،زهرا ولي پور
واليبال
مقام اول( :تيم عقاب) صفورا اهلل وردي ،زينب
عيسي پور ،آتيه پزشك ،نسيم جعفري ،فاطمه
عباسي ،سحر نيازمند
مقام دوم( :تيم اميد) شيما رضايي ،شبنم نژاد
مقدم ،ماهم ملكي زاده ،آيناز كواكبي ،مطهره
رحيمي ،حبيبه نوري
بدمينتون :
مقام اول :سارا فرصياد ،مقام دوم :زينب
نوروزيان ،مقام سوم :فريبا توكاليي

مدیر مرکز رشد دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان ،ازفعالیت شرکتهای وابسته به این مرکز که در زمینه تولید وپرورش زالوی طبی ومرغ
بومیفعالیت دارند بازدید کرد.
در این بازدیدکه به منظور بررسی وضعیت ونیازهای شرکتها جهت تقویت ورشد شرکتها صورت گرفت دکتر کاوسی ضمن پرداختن به موارد طرح شده،
راهکارهای اجرایی وقانونی مربوط به فعالیتهای شرکتهای علمیجهت نیل یه جایگاه شرکتهای دانش بنیان را بیان کرد.

سال چهاردهم

شماره 105

4

خرداد و تیر94

گردهمایی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه
برگزار شد
گردهمایی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در تاالر خلیج فارس
دانشگاه برگزار شد.
در این گردهمایی دکتر نجفی نژاد خطاب به دانشجویان
شاهد و ایثارگر خاطرنشان کرد :مسوولیت شما دانشجویان
در این میان از همه مهمتر است .شما منتسب به جمعی هستید
که در راه تحقق آرمانهای بعثت ،از خود گذشتگی و ایثار
کردند و قطعا کسانی که با این جریان ارتباط دارند مسوولیت
بیشتری در ادامه این راه نورانی خواهند داشت.
درادامه این مراسم مدیر امور دانشجویان شاهد و
ایثارگر دانشگاه گفت :حضرت امام خمینی(ره) و مقام
معظم رهبری بر پیگیری مسائل فرهنگی و آموزشی فرزندان
شاهد و ایثارگر و همچنین توانمند سازی فردی و جمعی و
ارتقای سطح علمیو فرهنگی ایثارگران و فرزندان آنها تاکید
بسیار کرده اند.

دکتر ولی اله جعفری با ارائه عملکرد امور دانشجویان
شاهد و ایثارگر دانشگاه تصریح کرد :یکی از فعالیتهای این
حوزه برپایی این گردهماییهاست تا در کنار تشریح عملکرد
اعضای ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه تعاملی صمیمیتر بین
دانشجویان و مسئولین ایجاد شود.
مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خاطر
نشان کرد :انتظار داریم دانشجویان نیز از این برنامه استقبال
کنند تا با همراهی بیشتر ،فضای الزم جهت بهره مندی مناسب
فراهم گردد.
شایان ذکر است :در این گردهمایی انتخابات کانونهای
شاهد و ایثارگر دانشگاه برگزار شد که طی آن آقایان حبیب
ا ...دستبند ،صالح آلبوزر ،شیرزاد ممندی ،تقی بهداوند و
خانمها سعیده نوری ،ساراکوچکی و هما عرب محمدی
برگزیده شدند .همچنین از  9دانشجوی ممتاز شاهد و ایثارگر
دانشگاه به نامهای مهرآسا علی آبادی ،مرضیه جورتنها ،میثم

شکاریان(کارشناسی) ،مهدیه اکبری ،یاسر ساورسفلی،
ماجدههادی زاده(کارشناسی ارشد) ،قاسم عسگری ،محمد
حسین ناصری و یوسف ساکیه(دکتری) تقدیر به عمل آمد.
همچنین در پایان این مراسم جلسه پرسش و پاسخ بین
دانشجویان شاهد و ایثارگر و ریاست دانشگاه برگزار گردید.

دانشجویانکارآفریندانشگاهمطرحکردند:

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان پتانسيل زيادي براي كار آفريني دارد
نورالدين نوريان دانشجوي مقطع دكتراي
رشته جنگلداري دانشگاه علوم كشاورزي
و منابع طبيعي گرگان با اشاره به اين كه اين
دانشگاه از ظرفيت بااليي جهت انجام پروژه
هاي كارآفريني برخوردار است گفت :محوطه
پرديس دانشگاه زمينهاي زيادي دارد كه با توجه
به حمايتهاي خوب رييس دانشگاه از پروژه
هاي كارآفريني مرتبط با رشته هاي تحصيلي
دانشجويان انتظار مي رود طرحها و فعاليتهاي
بيشتري را در اين زمينه شاهد باشيم.
وي كه خود يكي از كارآفر ينان
دانشگاه در حوزه كاشت نهال درختان
تجاري است ادامه داد :اوايل اسفندماه سال
گذشته طرح كاشت نهال گونه هاي سرو
نقره اي ،بلوط و زربين را ارائه كرديم كه
با استقبال و موافقت دانشگاه مواجه و قطعه
زميني به مساحت  400متر مربع كنار محوطه

فوتسال در اختيار ما قرار داده شد.
وي خاطر نشان كرد :مسوولين دانشگاه در
خصوص تهيه منابع آبي و ماشين آالت نيز با
ما همكاري كردند و بدين ترتيب كاشت حدود
 15هزار نهال از  25اسفند  93آغاز و تاریخ 5
فروردين  94خاتمه يافت.
وي در خصوص درآمد زا بودن اين طرح
توضيح داد :ما عالوه بر حمايتهاي دانشگاه
حدود  2/5ميليون تومان دیگر نیز هزينه کرده ايم
و طبق صحبتهايي كه با چند ارگان خصوصي و
اداره منابع طبيعي داشته ايم ،انتظار مي رود بعد از
اتمام دوره حدود  10تا  15ميليون تومان دريافتي
داشته باشیم.
گفتني است :شش دانشجوی دیگر دانشگاه
نیز در این پروژه همراهي داشته اند.
همچنین عفت پرآور و زکیه حسین زاده
دانشجویان مقطع کارشناسی رشته زراعت به همراه

انتصاب رییس دانشگاه به عنوان رییس ستاد صیانت
آن دانشگاه و عضو ستاد صیانت از حریم امنیت
عمومی و حقوق شهروندان استان گلستان

طی حکمی از سوی دکتر صادقلو استاندار گلستان ،دکتر نجفی نژاد رییس
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان به عنوان رییس ستاد صیانت دانشگاه
و عضو ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان استان گلستان
منصوب شد.
در متن حکم ایشان آمده است:
برنامه ریزی ،هدایت ،پیگیری نسبت به تعمیق و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
و حقوق شهروندی ،نظارت و ارزیابی از فعالیت آن دستگاه و واحدهای تحت نظارت
تا رده های شهرستانی شامل :برنامه های تخصصی برون سازمانی مصوبه  427و برنامه
های درون سازمانی ابالغی ستاد مرکزی صیانت کشور و هماهنگی با دبیرخانه ستاد
صیانت استان از جمله مأموریتهای جنابعالی است.
امیدوارم با استعانت از خداوند متعال در سایه توجهات حضرت ولیعصر(عج) و
رهنمودهای ولی امر مسلمین موفق و مؤید باشد.

هنگامهآخوندرادکانیدانشجویمقطعکارشناسی
اصالح نباتات دانشگاه نیز در زمینه پرورش قارچ
دکمه ای به فعالیت کارآفرینانه اقدام نمودند.
عفت پرآور در این خصوص گفت :انگیزه
شروع به کار گروه ،از دوره آموزش فنی و حرفه
ای بود که در دانشگاه برگزار شد.
وی افزود :از بهمن ماه سال  93تصمیم
به راه اندازی کارگاه پرورش قارچ گرفتیم
و با پیگیری مسائل مرتبط ،اردیبهشت ماه 94
توانستیم کار خود را به صورت عملی و جدی
آغاز کنیم.
زکیه حسین زاده نیز در این خصوص
گفت :کار را در یک کارگاه  20متری واقع در
مرکز فعالیتهای کارآفرینانه دانشگاه واقع در جنب
سلف سرویس(پردیس) که توسط دفتر مدیریت
امور فناوری و کارآفرینی دانشگاه در اختیارمان
قرار گرفت ،شروع کردیم.

وی افزود :هزینه خرید کمپوست(حدود
یک و نیم میلیون تومان) بر عهده خود ما بود
اما تجهیزات کارگاه توسط دانشگاه تأمین و در
اختیار ما قرار گرفت.
هنگامه آخوند رادکانی خاطر نشان
کرد :در تولید و عمل آوری قارچ دکمه ای از
هیچگونه سم استفاده نکردیم مگر در مرحله
کارخانه ای تولید بذر و کمپوست ،به همین دلیل
می توان گفت قارچ تولیدی ما ،ارگانیک است.
درپایان این دانشجویان ضمن قدردانی
از حمایتهای ریاست محترم دانشگاه ،معاونت
پژوهشی و فناوری و حوزه دفتر مدیریت امور
فناوری و کارآفرینی دانشگاه خواستار حمایتهای
بیشتر در زمینه گسترش و توسعه سالن تولید
قارچ و اختصاص وام جهت خرید بذر و
کمپوست و اشاعه فعالیتهای کارآفرینانه جهت
تشویق دیگر دانشجویان شدند.

برگزاریمراسمتقدیرازبازنشستگاندانشکدههای
علوم جنگل و مهندسی چوب و کاغذ
به مناسبت هفته معلم و به همت معاونت
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و انجمن
علمیدانشکده علوم جنگل و مهندسی چوب
و کاغذ ضمن گرامیداشت مرحوم استاد ساعی
پدرعلم جنگلداری ایران ،از اساتید بازنشسته
این دانشکدهها در مراسمیکه چهاردهم
اردیبهشت ماه در سالن شهید شهریاری برگزار
گردید تقدیر به عمل آمد.
در ابتدای مراسم رئیس دانشکده علوم
جنگل و مهندسی چوب و کاغذ گفت :تکریم
از اساتید تکریم و شکر خداوند است چون
خداوند نیز اولین معلم انسانهاست .و ما باید
قدردان زحمات اساتید بازنشسته در محیطهای

علمیباشیم.
دکتر شعبان شتایی ضمن اشاره به جایگاه
واالی علمیو معنوی اساتید بازنشسته افزود :با
توجه به تجربه و دانش باالی این فرهیختگان ،آنها
الگویی مناسب برای تعالی سایر اساتید بوده و
میتوانند باشند.
در ادامه مراسم اساتید بازنشته هر کدام به به
بیان دیدگاهها و خاطرات خویش در دوره فعالیت
در دانشکده پرداختند.
در انتهای مراسم از اساتید بازنشسته
دانشکده آقایان دکتر نصرت اهلل رافت نیا ،دکتر
خلیل صالحپور ،دکتر قربان دردی تکه و دکتر
اصغر امیدوار تقدیر به عمل آمد.
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امضاء تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دانشگاه «ساساری» ایتالیا
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان و دانشگاه ساساری ایتالیا تفاهم نامه
همکاریهای دوجانبه امضاء کردند.
رئیس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان در حاشیه امضای این تفاهمنامه گفت:
با انعقاد این تفاهمنامه ،دو دانشگاه برای تبادل
دانشجو ،اجرای تحقیقات مشترک ،برگزاری
کنفرانسهای علمی ،کارگاههای آموزشی و
همچنین انتشار نشریات علمیهمکاری میکنند.
دکتر نجفی نژاد افزود :مهمترین محور
همکاریهای علمیو فعالیتهای مشترک
دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی گرگان با
دانشگاه ایتالیا ،در موضوع کشاورزی ارگانیک
و توسعه کشت گلخانهای خواهد بود.
وی تصریح کرد :این برای نخستین بار

است که دانشگاه گرگان با یکی از دانشگاههای
کشور ایتالیا تفاهمنامه همکاری امضاء میکند
و پیش از این با کشورهایی مانند آلمان ،چین،

پاکستان و  ...تفاهمنامه امضاء شده است.
وی اظهار داشت :تالش داریم در آینده
نیز این همکاریها را گسترش داده و در

موضوعاتی مانند پرورش زیتون که یکی از
محصوالت استراتژیک در استان گلستان است،
تحقیقات مشترک داشته باشیم.
رئیس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان گفت :این تفاهمنامه برای مدت پنج
سال امضاء شده و قابل تمدید نیز میباشد.
پروفسور میگلی نماینده دانشگاه ساساری
ایتالیا نیز گفت :با توجه به شباهتهای آب و
هوایی استان گلستان و کشور ایتالیا میتوان
بسیاری از یافتههای تحقیقاتی کشور ایتالیا را
در گلستان اجرایی کرد.
وی افزود :با امضای این تفاهمنامه،
همکاریهای دو دانشگاه برای اجرای
تحقیقات مشترک در کشت گلخانهای و
غیره آغاز میشود.

امضاء تفاهم نامه همکاری بین دانشکده مرتع و آبخیزداری دانشگاه با موسسه علوم کاربردی و مدیریت منابع دانشگاه کلن آلمان
تفاهم نامه همکاری بین دانشکده مرتع و
آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی
گرگان با موسسه علوم کاربردی و مدیریت منابع
دانشگاه کلن آلمان ،سه شنبه پنجم خردادماه در محل
دفتر ریاست دانشگاه امضاء شد.
شایان ذکر است :این تفاهم نامه در هشت محور

پنجمینهمایشصنعت
دام و طیور استان گلستان
برگزار شد

همکاری علمیبا طرح کالن ملی مدیریت آبخیزداری کشور،
تبادل اعضای هیأت علمی ،تبادل دانشجو در مقطع دکتری،
همکاری تحقیقاتی ،همکاری در پروژههای کاربردی در
زمینه علوم منابع طبیعی و موضوعات مهم در این زمینه،
شرکت در سمینارها و کنفرانسهای دانشگاهی ،برگزاری
دورهها یا کارگاههای آموزشی و تبادل تجربیات دانشگاهی و

پنجمین همایش صنعت دام و طیور با حضور فعال دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در محل دایمینمایشگاههای بین
المللی گرگان برگزار شد.
در این همایش دکتر توغدری با اشاره به تکنیکهای نوین در تولید
صنعت خوراک دام گفت :دامها موتورخانه تبدیل خوراکیهای کم ارزش
به مواد غذایی پراهمیت برای انسان هستند و در واقع نقش واسطه ای
دارند لذا برای این که این چرخه به بهترین نحو انجام شود باید از فرآوری
خوراک دام بهره برد.

آزمایشگاهی منعقد شد.
گفتنی است :این تفاهم نامه به مدت پنج سال اعتبار دارد.
همچنین با حضور پروفسور الرس ریبه به نمایندگی از
موسسه فوق الذکر کارگاه آموزشی مدیریت جامع حوزههای
رودخانه ای :دیدگاهها و چالشهای جهانی در سالن شهید
چمران دانشگاه نیز برگزار شد.
در ادامه دکترهاشمیبا اشاره به چالشهای علمیدر صنعت طیور
گفت :یکی از ابزارهای مهم برای موفقیت تغییر نگرش است به طوریکه
شما زمانی میتوانید موفق عمل کنید که نگرشتان به سمت اهدافتان باشد.
عضو هیأت علمیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
با اشاره به اهمیت مسایلی چون استرس ،تغذیه ،سیستم تهویه و
نگهداری طیور خاطر نشان ساخت :متاسفانه بسیاری از متولیان این
عرصه با این مسایل آشنا نیستند و این امر در کیفیت تولید نهایی تاثیر
بسزایی دارد.

گزارش عملکرد حراست دانشگاه در سال 93

امنیت به عنوان یکی از مهمترین نیازهای بشری زیربنای رشد فردی و اجتماعی است و در تمام طول زندگی بشر ،تالش برای تأمین امنیت جزء دغدغههای اصلی محسوب
میشود.
پیامبر اکرم(ص) فرمودند :دو نعمت است که ناشناخته است(امنیت و تندرستی).
مقام معظم رهبری نیز درباره امنیت میفرماید :امنیت برای یک ملت جزء اساسی ترین نیازهاست .اگر امنیت بود ،پیشرفت به وجود می آید ،علم رشد می کند ،اقتصاد شکوفایی
پیدا می کند ،سازندگی کشور امکان پیدا می کند.
حراست در دانشگاه در راستای نقش و جایگاه خویش و با عنایت به مخاطبین خود که از نخبگان جامعه می باشند قطعأ راهی جز پرداختن جدی به حرکتی علمی و پویا ندارد و
بر همین اساس و به طور جدی سعی دارد با اعتمادسازی ،محیطی امن و آرام و بستری مناسب برای طرح دیدگاهها و نظرات دانشگاهیان ایجاد و از مشورت همه دانشگاهیان جهت
نیل به این اهداف استفاده نماید.
گوشه ای از اقدامات انجام شده در سال  93به استحضار
دانشگاهیان رسانده می شود.
 -1ارائه خدمات حفاظتی و امنیتی در برگزاری سمپوزیوم
بین المللی و همایشهای داخلی
 -2ارائه مشاوره امنیتی به مدیران ،کارکنان و دانشجویان
 -3برگزاری دورههای آموزشی ،ورزشی برای کارکنان
انتظامات
 -4تعمیر و نگهداری کلیه تجهیزات ،سیستم نظارت
تصویری
 -5تعمیر و نگهداری سیستم بی سیم دانشگاه
 -6نصب دزدگیر در ساختمان مرکز رشد ،رفاه کارکنان ،دفتر
فنی ،روابط عمومی و دبیرخانه

 -7خرید و راه اندازی چند سرور جدید برای سیستم نظارت
تصویری
 -8برآورد هزینه و جانمایی دوربینهای مداربسته ،جهت
نصب و راه اندازی در ساختمانهای جدید االحداث دانشگاه
 -9برآورد تجهیزات مورد نیاز جهت بهبود عملکرد سیستم
نظارت تصویری
 -10صدور کارت پرسنلی برای کارکنان و اساتید
 -11حفاظت از کلیه آزمونهای سازمان سنجش(کنکور
سراسری ،کارشناسی ارشد و دکتری) در سطح استان
 -12حفاظت از اماکن فیزیکی و تأسیسات دانشگاه در طول
سال به ویژه ایام تعطیالت
 -13پاسخ به کلیه استعالمات برای انتصاب به مشاغل

حساس
 -14دبیری کارگروه آموزش و حراست کل استان
 -15پاسخ به استعالمات جذب فارغ التحصیالن دانشگاه از
سراسر کشور
 -16شرکت در کارگروههای مدرسان و سایر جلسات استانی
 -17شرکت در آموزشهای غیرحضوری کارکنان حراست
دستگاههای اجرایی استان
 -18پیگیری وظایف ارجاع شده از سوی مسئولین ذیربط
 -19تهیه لباس فرم برای کلیه نیروهای انتظامات
درخاتمه از دانشگاهیان عزیز تقاضا داریم با پیشنهادات
و راهنماییهای خود ما را در ادامه مسیر برای نیل به اهداف
نظام مقدس جمهوری اسالمی در حوزه دانشگاه یاری نمایند.

سال چهاردهم

شماره 105

6

خرداد و تیر94

برگزاری مراسم معنوی اعتکاف دانشجویان دختر دانشگاههای گرگان به میزبانی
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
مراسماعتکافدانشجویاندختردانشگاههای
شهرستان گرگان از سحرگاه  13رجب (12
اردیبهشت ماه) در محل مسجدالنبی(ص)
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
همزمان با مساجد سراسر کشور آغاز شد.
این مراسم با حضور پرشور دانشجویان
دختر دانشگاههای علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان  ،آزاد اسالمیواحد گرگان ،علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی گلستان ،دانشگاه
گلستان و دیگر دانشگاههای شهرستان گرگان با
پذیرش 173دانشجو آغاز شد.
در مراسم افتتاحیه و پس از اقامه نماز مغرب
و عشاء ،استاد جعقر یازرلو به قرائت قرآن
پرداخت و سپس حجت االسالم و المسلمین
دانشجویان کارشناسی رشته مرتع و
آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع
طبیعی گرگان به همراه  14نفر از اعضای
هیات علمیگروههای مرتعداری ،آبخیزداری و
مدیریت مناطق بیابانی در راستای درس پروژه
خود از مراتع استان خراسان شمالی بازدید
کردند.
مدیریت این سفر بازدید چهار روزه که
دکتر نجفی نژاد رییس دانشگاه و عضو هیأت

نامدار مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان با بیان فضیلت و جایگاه معنوی
اعتکاف ،به تبیین زوایای مختلف آن پرداخت

بازدید علمیدانشجویان کارشناسی رشته مرتع و
آبخیزداری و اعضای هیات علمیاز مراتع و حوزههای
آبخیز استان خراسان شمالی
علمیگروه آبخیزداری به همراه دکتر سعد
الدین رئیس دانشکده شیالت ،محیط زیست،
مرتع و آبخیزداری حضور داشتند با آقایان

کسب عناوین برتر در هفته جوان توسط سه دانشجوی
دانشگاه در جشنواره حضرت علی اکبر (ع)

همزمان با والدت حضرت علی اکبر و
با حضور مسئولین استان و اعضای هیاتهای
ورزشی ،اعضای سازمانهای مردم نهاد جوانان،
از نخبگان و فرهیختگان جوان سراسر استان
گلستان در شاخصهای مختلف از قبیل :علمی،
فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی تجلیل بعمل آمد.
گفتنی است :در این مراسم از دو دانشجوی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نام و نام خانوادگی

به نامهای میالد کبیر و فخرالدین صالحی که
حائز رتبههای برتر شدند نیز تقدیر بعمل آمد.
همچنین در مراسم دیگری که به همین
مناسبت از طرف دفتر نمایندگی ولی فقیه
در استان برگزار شد ،کوثر حسنی دبیر
کانون هالل احمر دانشگاه حائز لوح تقدیر
با عنوان جوان مسئول و وظیفه شناس
استان گلستان گردید.

انتصابجدید

دکترمحمدرضاایمانپور
دکتر محمد هادی معیری
دکترغالمعلیحشمتی

و گفت :اعتکاف فرصتی بی بدیل خصوصا برای
جوانان است که باید از این فرصت مغتنم به
بهترین نحوی بهره مند شد.
در بخش دیگری از مراسم دکتر کاشانی نژاد

سمت

عضویت در کمیته تخصی منابع طبیعی گروه
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دفتر
برنامهریزی آموزش عالی

دکتر تقی طبرسا
دکتر علیرضا صادقی ماهونک

عضویت در کمیته تخصی صنایع غذایی گروه مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی دفتر برنامهریزی آموزش عالی

دکتر فرهاد خرمالی

عضویت در کمیته تخصی خاکشناسی گروه مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی دفتر برنامهریزی آموزش عالی

دکتر تقی قورچی

عضویت در کمیته تخصی علوم دامی گروه مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی دفتر برنامهریزی آموزش عالی

دکترمحبوبی

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه

دکتر نوابپور

مدیر گروه اصالح نباتات و بیوتکنولوژی

دکتر اکبرلو و دکتر کمکی بود.
در این بازدید دانشجویان با روش تهیه
طرحهای مرتع و آبخیزداری آشنا و کلیه آموزشهای

دبیر مراسم اعتکاف دانشجویان دختر شهرستان
گرگان ضمن عرض تبریک ایام البیض گفت:
توجه هر چه بیشتر به خودسازی و مغتنم شمردن
این ایام در پرورش ابعاد وجودی انسان خواستهای
است که از معتکفین دانشجو انتظار داریم.
در پایان این مراسم نیز به مناسبت میالد با
سعادت امام علی (ع) ،فرخی از مداحان استان
گلستان به اجرای مولودی پرداختند.
شایان ذکر است :برنامههای مختلف
تربیتی و معنوی نظیر اقامه نماز جماعت،
سخنرانیهای مذهبی ،جلسات پرسش و
پاسخ ،قرائت ادعیه و مناجاتها و ختم
گروهی قرآن کریم نیز برای معتکفین در نظر
گرفته و اجرا گردید.
تئوری که در دوره کارشناسی یاد گرفتند را به
صورت عملی پیاده سازی کردند.
گفتنی است :آشنایی دانشجویان با تهیه
طرحها ،ایجاد پروژهای جمع آوری و نفوذ
آب از جمله آبخیزهای کوچک به همراه کشت
گیاهان اقتصادی ،مقاوم و سازگار به منطقه؛
استفاده از پوشش گیاهی پتانسیل و گونههای آن
به عنوانهای مقاوم برای احیا منطقه از جمله بادام،
یونجه و  ، ....از اهم دستاوردهای علمیبازدید بود.

بازدیدعلمیازایستگاهتحقیقاتیسازمانجهاد
کشاورزیاستانگلستان

به همت امور فناوری و کارآفرینی
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی
گرگان ،بازدید علمیاز ايستگاه تحقيقاتي
سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان
انجام شد.
این بازدید علمیبا هدف توسعه
همکاریهای مشترک علمیپژوهشی دانشگاه
و سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

و اجرایی شدن بخشی از تفاهم نامه فی ما
بین این دو نهاد در ایستگاه تحقیقاتی عراقی
محلی سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد.
همچنین در بخشی دیگر از این برنامه
نشست مشترکی با حضور اعضای هیأت
علمیشرکت کننده دانشگاه ،مدیران ارشد
سازمان و مرکز تحقیقات کشاورزی نیز
صورت پذیرفت.

برگزارینمایشگاه

عکس«حدیثپایداری»
در جوار مزار
شهیدگمنام

به همت پایگاه مقاومت بسیج شهید موسی رضازاده کارکنان دانشگاه و به مناسبت سوم خرداد،
سالروز آزادسازی خرمشهر ،نمایشگاه عکس« حدیث پایداری» در جوار مزار شهید گمنام دانشگاه
برگزار شد.
در این نمایشگاه حدود  100قطعه از عکسهای داوود عامری ،سیدرضا عقیلی و نصرت ا ...مشکور
از سفر کارکنان دانشگاه به مناطق جنگی در قالب اردوی راهیان نور به نمایش گذاشته شده بود.
همزمان با  31خرداد شهادت دکتر مصطفی
نشست ریاست دانشگاه علوم
چمران و روز بسیج اساتید ،دکتر نجفی نژاد ریاست
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان با دانشگاه نشستی با اساتید بسیجی دانشگاه در محل
سالن جلسات مجتمع آموزش نظری شهید چمران
اساتید بسیجی دانشگاه برگزار شد
برگزار کرد.
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نشست پرسش و پاسخ دانشجویان با رییس و اعضای هیأت رییسه دانشگاه برگزار شد
نشست پرسش و پاسخ دانشجویان با رییس
و اعضای هیأت رییسه دانشگاه  ،در محل تاالر
خلیج فارس برگزار شد.
در این نشست که دکتر نجفی نژاد(رییس
دانشگاه) ،حجت االسالم و المسلمین
نامدار(مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه) ،دکتر گالشی(معاون اداری،
مالی و توسعه منابع) ،دکتر سلطانی(معاون
آموزشی و تحصیالت تکمیلی) ،دکتر
خزاعیان(معاون پژوهش و فناوری) ،دکتر
هزارجریبی(معاون دانشجویی) و دکتر کاشانی
نژاد(معاون فرهنگی و اجتماعی) حضور داشتند،
پس از قرائت قرآن توسط یکی از دانشجویان،
دکتر نجفی نژاد به ایراد سخن پرداخت و گفت:
در پی سیاستهای دولت تدبیر و امید و وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری مبنی بر ایجاد روحیه نشاط و
بالندگی علمیدر سطح دانشگاهها ،سعی کردیم طی
سال گذشته شرایطی را فراهم کنیم که دانشجویان
و اعضای هیأت علمیبتوانند با روحیه و فراغ بال به
گسترش و تعمیق مسائل علمیدر جامعه پرداخته و
بتوانند نقش موثری را در توسعه کشور داشته باشند.
وی افزود :در سال گذشته ،با بهرهبرداری
از کتابخانه مرکزی دانشگاه و مجتمع آموزش
نظری(شهید چمران) ،توانستیم تاحدودی از
مشکالت فضای فیزیکی دانشجویان و اساتید را
مرتفعکنیم.
دکتر نجفی نژاد خاطر نشان کرد :در تابستان
گذشته ،خوابگاههای دانشجویی در زمینه تأسیسات،
اتاقها و ...مورد تعمیرات اساسی قرار گرفتند تا بدین
طریق فضای زندگی دانشجویی نیز مانند فضای
آموزشی آنان با نشاط تر شود.
رییس دانشگاه در پایان تأکید کرد :سیاست
دانشگاه در حال حاضر در حوزه آموزشی گسترش
رشتههای تحصیالت تکمیلی است که در این زمینه
در حال حاضر  50رشته مقطع کارشناسی ارشد و
 41رشته در مقطع دکتری در دانشگاه دایرمیباشد
و حدود  36درصد آنان را دانشجویان تحصیالت
تکمیلیتشکیلمیدهند.
در ادامه این نشست ،نمایندگان تشکلهای
دانشجویی :رضا آقاجانی( نماینده بسیج
دانشجویی) ،کوثرحسنی (نماینده کانونهای
فرهنگیوهنری)،داوودکریمی(نمایندهانجمنهای
علمیدانشجویی) ،افشین وفائیان(دبیرشورای
صنفی و رفاهی)و حسین ولی (دبیر تشکل
دانشجویی موعود) با حضور در پشت تریبون

سواالت مختلفی را مطرح کردند که از سوی
اعضای هیأت رییسه پاسخ داده شد.
از مهمترین سواالت ،پیشنهادات و موارد
مطرح شده میتوان به :برنامه دانشگاه برای چهار
سال آینده ،در اولویت قرارگرفتن پروژه نیمه کاره
استخر دانشگاه بمنظور باال بردن روحیه نشاط در
بین دانشجویان ،استفاده از محصوالت تولید شده
توسط دانشجویان با توجه به ماهیت کشاورزی
رشتههای دانشگاه ،رسیدگی و توجه به مسأله
حجاب و عفاف ،کمبود فضای فیزیکی و بودجه
برای کانونهای فرهنگی و هنری و انجمنهای
علمیدانشجویی ،کمبود تجهیزات کمک آموزشی،
نظافت و استاندارد سازی فضای آزمایشگاهها ،پایین
بودن گرنت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
نسبت به سایر دانشگاهها ،ایجاد مکانی دائمیبرای
برگزاری نمایشگاهها و ...اشاره کرد.
در ادامه تعداد دیگری از دانشجویان،
سواالت خود را به صورت کتبی و شفاهی
مطرح کردند که از آن جمله میتوان به :افزایش
میزان وامهای دانشجویی ،کمک به برگزاری ازدواج
دانشجویی ،اصالح سیستم فاضالب دانشگاه و
خوابگاه ،تخصیص بلیط استخر به صورت نیم بها
برای دانشجویان و ...اشاره کرد.
در ادامه دکتر نجفی نژاد در پاسخ به
سوالی در خصوص کمبود فضای فیزیکی برای
فعالیت کانونهای فرهنگی و هنری و انجمنهای
علمیگفت :با تکمیل و بهره برداری از پروژههای
در حال ساخت دانشگاه از جمله دانشکده تولید
گیاهی و ...فضای مناسب تری در اختیار کانونها
و تشکلها قرار میگیرد که امیدواریم بتوانیم از این
طریق بستر فعالیتهای علمیو فرهنگی دانشجویان
را فراهم کنیم.
رییس دانشگاه با اشاره به پیشنهاد تولید

محصوالت کشاورزی و دامیتوسط دانشجویان
و استفاده از آن در دانشگاه و حتی فروش در
سطح شهر گفت :این پیشنهاد و ایده ای خوب
است و در اصل تمرینی خواهد بود برای به فعل
درآوردن داشتههای نظری دانشجویان ،اما برای
عملی کردن این ایدهها باید طرحهای مشخص
و مدونی توسط دانشجویان ارائه گردد تا مراحل
اجرایی آن دنبال شود.
وی افزود :البته در حال حاضر با اختصاص
فضا و زمینهایی در داخل دانشگاه ،فعالیتهای در
زمینه تولید نهال ،پرورش گل و ...توسط دانشجویان
و انجمن علمیدانشجویی کارآفرینی آغاز شده
است.
در ادمه مراسم معاون اداري ،مالي و توسعه
منابع دانشگاه از بهره برداري دانشكده توليد
گياهي در آينده اي نزديك خبر داد و گفت :پروژه
منابع طبيعي ،دانشكده جنگلداري و محوطه سازي
پرديس دانشگاه نيز با جدیت در حال پیگیری و
اجراست.
دكتر گالشي با اعالم آمادگي در خصوص
افزايش سرويسهاي دانشجويي بر اساس نيازهاي
اعالم شده از سوی معاونت دانشجويي افزود:
سرويس دانشجویی پرديس به منابع برقرار شده
و مقرر شده بمنظور رفاه حال دانشجویان متقاضی
عزیمت به نمایشگاه کتاب تهران ،امسال تعداد
سرويسهاي در نظر گرفته شده به  2برابر افزايش
يابد.
دکتر هزارجریبی معاون دانشجویی دانشگاه
نیز با اشاره به حجم و کیفیت غذای دانشجویی
گفت :سعی کرده ایم براساس نظرات و پیشنهادات
دانشجویان و همفکری با شورای صنفی ،برنامه
غذایی را تنظیم و ارائه کنیم و در این راستا آمادگی
داریم علیرغم اعتقاد به سرو غذا در سطح متوسط به

باال نسبت به دانشگاههای دیگر ،تغییرات متناسب و
مورد نظر را نیز اعمال کنیم.
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه در جواب
سوالي در مورد مشكل اينترنت گفت :پهناي باند
اينترنت دانشگاه از دهه فجر سال  92از  10مگابايت
به  30مگابايت افزايش يافته است.
وي با اشاره به اينكه بخشي از مشكل
سرعت اينترنت مربوط به شركت خدمات
دهنده و مشكلي عمومیاست گفت :دانشجويان
میتوانند جهت استفاده بهينه از حجم دانلود مورد
نظر خود ،از شبكه اينترانت استفاده كنند كه به همين
منظور پايگاههاي علمي ،تحقيقاتي معتبر مورد نياز
دانشجويان خريداري شده و به راحتي در سایت
اصلی دانشگاه قابل استفاده است.
دكتر خزاعيان در خصوص ارتباط دانشگاه با
صنعت خاطر نشان كرد :دفتر فناوري و كارآفريني
دانشگاه در اين زمينه فعاليتهاي خوبي را داشته و از
پيشنهادات و همکاریهای جديد هم استقبال میكند.
دکتر سلطانی معاون آموزش و تحصیالت
تکمیلی دانشگاه در پاسخ به سوالی درخصوص
مهلت کوتاه برای ارائه پروپزال دانشجویان
تحصیالت تکمیلی گفت :این زمان براساس آیین
نامه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در نظر گرفته
و اعالم شده است.
دکتر کاشانی نژاد ،معاون فرهنگی اجتماعی
دانشگاه نیز در این نشست گفت :طی سال گذشته
و با همکاری مطلوب واحدهای مختلف دانشگاه
توانسته ایم فعالیتهای فرهنگی را به صورت ستادی
و با انسجام خوبی به انجام برسانیم.
وی افزود :برنامههای متنوعی در بخشهای
فرهنگی ،مذهبی ،علمیو ...توسط دانشجویان و در
سطح دانشگاه و خوابگاههای دانشجویی صورت
گرفته و انشاءا ...با حضور پررنگ تر دانشجویان
ادامه خواهد داشت.
گفتنی است :پیش از این و در اسفند ماه ،1393
جلسات مشابه ای نیز با حضور روسای دانشکدهها،
مدیران گروههای آموزشی و دانشجویان تحصیالت
تکمیلی در دانشکدههای مختلف برگزار شده بود.
در حاشیه این نشست ،عبدالغفور یوری،
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومیدانشگاه با
اشاره به استمرار این جلسات و تأکید بر استفاده
از نظرات و پیشنهادات دانشجویان در حل
مشکالت دانشگاه گفت :بزودی جلسات مشابهای
ویژه اعضای هیأت علمیو کارکنان دانشگاه نیز
برگزار خواهد شد.

تقدیر معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از بنیاد مردمی
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

دکتر محمد حسین امید معاون اداری،
مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری طی نامه ای از بنیاد مردمیدانشگاه
علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان تقدیر
کرد.
در متن این نامه خطاب به دکتر نجفی
نژاد ،رییس دانشگاه آمده است :نظر به اهتمام
آن دانشگاه برای فرهنگ سازی و استفاده بیش
از پیش از ظرفیتهای خیرین و واقفین که در
راستای سیاستهای کلی علم و فناوری ابالغی از

جانب مقام معظم رهبری و راهبرد دولت تدبیر
و امید در پیشبرد امور با استفاده از مشارکتهای
مردمیو نیز سیاستگذاریهای کالن وزارت
علوم در افزایش سهم بخش غیردولتی برای
توسعه آموزش عالی و تنوع بخشی به منابع مالی
دانشگاههامیباشد.
بدین وسیله از جنابعالی و سایر دست
اندرکاران محترم در این زمینه تقدیر و تشکر
مینماییم.
امید است در سال جاری که به نام«دولت

و ملت  ،همدلی و همزبانی» نامگذاری شده
است با تالش و کوشش بیشتر و فراهم نمودن
مقدمات فعال سازی بنیاد خیرین آن دانشگاه
برای جلب مشارکت بیش از پیش خیرین و
واقفین منطقه شاهد توسعه و پیشرفت روز
افزون دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی
گرگان باشیم.
گفتنی است :بنیاد مردمیدانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان بیست و یکم
تیرماه سال 93با ترکیب دکتر اصغر امیدوار(عضو

و رییس هیأت مدیره) ،دکتر نورمحمد تربتی
نژاد(عضو و نائب رییس هیأت مدیره) ،دکتر
سرا ...گالشی(عضو و نماینده رییس دانشگاه)،
دکتر ناصر لطیفی(عضو هیأت مدیره) ،دکتر
یحیی مقصودلو(عضو و مدیرعامل هیأت
مدیره) ،دکتر سید محمود عقیلی(بازرس
اصلی) ،دکتر غالمرضا حدادچی(بازرس علی
البدل) ،دکتر بهاره شعبانپور(عضو علی البدل)،
دکتر حسن رییسی( عضو علی البدل) و محمود
تقی نژاد(مسئول امور مالی)تشکیل شده است.

سال چهاردهم
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خرداد و تیر94

گزارش عملکرد دانشکده تولید گیاهی در سال 93
الف ـ فعالیت های آموزشی و
پژوهشی

ـ موافقت قطعی رشته علوم و تکنولوژی بذر
در مقطع کارشناسی ارشد گروه زراعت
ـ موافقت قطعی رشته های گیاهان دارویی در
مقطع کارشناسی و علوم باغبانی در مقطع دکتری
گروه باغبانی
ـ موافقت قطعی و پذیرش دانشجو رشته های
زیست فنآوری در کشاورزی در مقطع کارشناسی و
دکتری رشته اصالح نباتات
ـ موافقت قطعی و پذیرش دانشجو در مقطع
دکتری ویروس شناسی
ـ تصویب دکتری بوم شناسی زراعی در
شورای دانشگاه
ـ پروندهای مورد بررسی :ارتقاء  6مورد،
تمدید قرارداد  8مورد و ترفیع  17مورد
تعداد مقاالت منتشر شده علمی پژوهشی:
1ـ بین المللی (گروه زراعت  ،5گروه گیاه
پزشکی  ،9گروه باغبانی  ،6گروه اصالح نباتات و
بیوتکنولوژی 12
مجموعا 32 :مقاله
2ـ داخلی و نشریات خارجی (گروه زراعت
 72گروه گیاه پزشکی  ،15گروه باغبانی  ،34گروه
اصالح نباتات و بیو تکنولوژی  ،17مجموعا138 :

گزارشی
از عملکرد
دانشکده
علوم دامی
در سال
1393

3ـ ترویجی وهمایش ملی و بین المللی (گروه
زراعت  ،71گروه گیاه پزشکی  ،11گروه باغبانی
 ،38گروه اصالح نباتات و بیو تکنولوژی 35
مجموعا155 :مقاله
4ـ گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی( :گروه
زراعت  ،7گروه گیاه پزشکی  ،6گروه باغبانی ،7
گروه اصالح نباتات و بیو تکنولوژی ،12
مجموعا 32 :مقاله
5ـ چاپ کتاب( :گروه زراعت  3جلد ـ
گروه باغبانی  2جلد  ،گروه اصالح نباتات و بیو
تکنولوژی 3جلد
6ـ برگزاری کارگاه آموزشی :گروه اصالح
نباتات و بیو تکنولوژی 2مورد
7ـ اختراع و اکتشاف :گروه زراعت  1مورد
ـ سخنرانیهای علمی و میزگرد تخصصی در
هفته پژوهش
ـ ایجاد بستر جهت انجام ماموریت های
آموزشی و پژوهشی نظیر خرید مواد آزمایشگاهی،
.....
ـ جلسه عمومی با اساتید و دانشجویان مقاطع
مختلف با هدف هم اندیشی و ایجاد راهکار جهت
ارتقاء آموزش و پژوهش ـ جلسه با هیات رئیسه
محترم دانشگاه در دانشکده ـ جلسه با تخصصهای
همسوی استانی و شهرستانی

 -1مشارکت فعال در برپایی غرفه دانشکده
علوم دامی در نمایشگاه بینالمللی تخصصی دام و
طیور در استان گلستان همراه با سخنرانی ریاست
محترم دانشگاه در مراسم افتتاحیه و ارائه سمینارهای
علمی اساتید و دانشجویان در همایش علمی واقع
در محل نمایشگاه و برگزاری جلسه پرسش و پاسخ
با دامداران و مرغداران در محل غرفه نمایشگاه.
 -2فعالیتهای دانشکده در هفته پژوهش
به دو بخش تقسیم شد .بخش اول شامل عرضه
دستاوردهای اساتید و دانشجویان محترم بود .در
طی این هفته  5کارگاه در محل دانشکده علوم دامی
برگزار شد و بیش از  90نفر دراین کارگاهها شرکت
داشتند .یک جلسه هم اندیشی صنعت و دانشگاه
و همزمان سخنرانیهای علمی اساتید و دانشجویان
برگزار شد که در این جلسه دکتر رضا مبصری به
عنوان نماینده بخش صنعت طیور و  3دانشجوی
دکتری سخنرانیهای خود را ارائه نمودند.
 -3برگزاری نشست هایی با تولید کنندگان
طیور بمنظور تدوین تفاهم نامه ساخت واحد
مرغداری دانشگاه توسط خیرین استان و کلنگ زنی
آن و اتمام آن در سال  .93در سال جاری پی گیری
جهت آماده سازی تأسیسات زیر بنایی مانند آب و
برق برای راه اندازی ادامه دارد.
 -4برگزاری جلسه پرسش و پاسخ مسئولین
دانشکده با دانشجویان کارشناسی ،کارشناسی ارشد
و دکتری
 -5کسب درجه  Aاز کمیسیون علمی
نشریات کشور برای هردو نشریه علمی -پژوهشی
نشریه «پژوهشهای نشخوارکنندگان و نشریه به

موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد مقطع
کارشناسی رشتههایمهندسیصنایعمبلمان،مهندسی
ماشینهای صنایع غذایی در دانشگاه علوم کشاورزی
ومنابعطبیعیگرگان

ب ـ فعالیت های اداری

تقویت برق آزمایشگاه ها ،رنگ آمیزی و نقاشی
برخی کالس ها ،سرویس بهداشتی و تخته وایت
برد ها ،تعمیر برخی لوازم ازمایشگاهیـ خرید برخی
تجهیزات مورد نیاز دانشکده ساخت داخل و پیگیری
درخواست خرید ها ،خرید سیستم سرد کننده برای
برخی گروهها ،خرید سیستم سرد کنند برای گلخانه
جدید (پلی کربنات)ـ کاشت  6000نشاء گل زمستانه
در محوطه پردیس توسط اعضای هیات علمی و
دانشجویان ،کاشت نهال در محوطه خوابگاه پسران
در زمستان  93توسط اساتید گروه باغبانی و انجمن
علمی دانشکده ،تعمیر و خرید  100عدد صندلی
کالس ،پرده تعویض وایت برد برخی کالسها،
پیگیری تعویض پوشش گلخانه قدیمی ،پیگیری و
برآورد هزینه چاه عمیق محوطه دانشکده

و دو

ج ـ مزارع تحقیقاتی شماره یک

مزرعه شماره یک (لوله گذاری شبکه ابیاری
تحت فشار به طول  900متر و احداث استخر و
جانمای پمپ آب ،نصب تابلو مزرعه ،آماده سازی
آزمایشگاه تحقیقاتی ،انتقال ادوات کشاورزی از
مزرعه شماره  2به  ،1برداشت گندم ،هرس درختان
میوه توسط اساتید و دانشجویان گروه باغبانی،کاشت
نهال در مسیر جاده ،پیگیری تقویت برق)

زبان انگلیسی به نام Poultry science
»journal
وزارت و چاپ به موقع مقاالت در نشریات
فوق.
 -6برگزاری دو نشست مشترک با معاونت
محترم بهبود تولیدات دامی و مدیران و کارشناسان
دام ،طیور و زنبور عسل در دانشگاه و سازمان
جهاد کشاورزی استان به منظور بررسی وضعیت
فعلی دام طیور و بررسی راهکارهای علمی جهت
اقدامات اجرایی و تحقیقاتی مشترک و استمرار تبادل
اطالعات و همکاریها در سال جاری.
 -7تشکیل  50جلسه گروههای آموزشی
دانشکده و  25جلسه شورای دانشکده به منظور
انجام امور جاری آموزشی پژوهشی و دانشجویی.
 -8تشکیل کمیتههای علمی جهت انجام
مصاحبه شفاهی آزمون دکتری و استعدادهای
درخشان و بررسی پرونده های متقاضیان جذب و
بورس در رشته های مورد نیاز و انجام مصاحبه با
کاندیدا و ارسال آنها به دانشگاه.
 -9تدوین برنامه راهبری دانشکده و ارسال
آن به دانشگاه.
 -10تجهیز و آماده سازی فضای فیزیکی
حوزه ریاست و معاونت ،مسئول دفتر دانشکده و
اتاق جلسات گروههای آموزشی.
 -11برگزاری جلسات کمیته منتخب ترفیع و
ارتقاء جهت بررسی پروندههای مربوطه.
 -12جذب دو دانشجوی بورسیه از کشور
سوریه در مقطع کارشناسی ارشد تغذیه دام.
 -13تدوین و معرفی دو دوره کوتاه مدت

مزرعه شماره دو(مساحی مزرعه جهت پیگیری
و اخذ سند ،کاشت و برداشت جو ،عقد قرارداد
جهت اجاره بخشی از سالن پرورش جوجه به بخش
خصوصی ،الیروبی و فعال سازی چاه عمیق)

برنامه های سال  94دانشکده

انتقال از دانشکده قدیم به ساختمان جدید
تولید گیاهی و تجهیز آزمایشگاه ها بر اساس
اولویت ،راه اندازی رشته ها بر اساس نیاز استان،
فضا سازی محوطه اطراف دانشکده جدید با کمک
دفتر فنی ،نشست علمی گروه ها با تخصصهای
استانی جهت اجرایی نمودن فعالیت ها بر اساس
تفاهم نامههای منعقد شده سازمانها و همکاری
جهت پژوهشهای تقاضا محور و کاربردی،
پیگیری خرید زمین مزرعه تحقیقاتی ،خرید پمپ
آب مزرعه ،ایجاد بستر مناسب برای اجرای مطلوب
دروس عملی و آزمایشگاهی ،برگزاری همایش
ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی،
پیگیری تهیه تجهیزات آزمایشگاه ،فضا سازی
ورودی مزرعه و رنگ امیزی کانکسها در مزرعه
شماره یک ،احداث باغ میوه (انجیرـ انار و زیتون)
در مزرعه شماره دو ،کاشت درختان غیر مثمره در
اطراف مزرعه شماره دو و احداث فضای سبز در
ورودی مزارع شماره  1و2

پرورش گوسفند و پرورش زنبور عسل و ارسال آن
به معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرا.
 -14شرکت فعال درهمایش چالشهای پیش
روی آموزش کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شده
توسط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه.
 -15انجام تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی
موجود در آزمایشگاهها و خرید تجهیزات جدید
مورد نیاز و ساماندهی امور آزمایشگاهها.
 -16تدوین گزارش نهایی طرح « امکان
سنجی دستیابی به زنجیره کامل طیور کشور ً توسط
اعضای هیأت علمی دانشکده و تحویل آن به ارگان
سفارش دهنده طرح(اتکا) و دفاع از گزارش فوق
بمنظور اختتام فاز اول طرح سفارشی مربوط (خارج
از دانشگاه).
و
 -17چاپ حدود  20مقاله ISI
حدود  30مقاله علمی و پژوهشی و ارایه و چاپ
 98120مقاله در همایشهای علمی داخلی و
خارجی و  2مورد طرح تحقیقاتی مصوب و  8مورد
گزارش نهایی مصوب.
 -18برگزاری تعداد  5جلسات دفاع از پایان
نامه دکتری تغذیه دام وطیور و تعداد  23جلسه دفاع
از پایان نامه های کارشناسی ارشد گرایش تغذیه،
فیزیولوژی و ژنتیک و اصالح دام و طیور.
 -19انتقال دام از ایستگاه تحقیقاتی پردیس
به مزرعه شماره یک دانشگاه و تقویت واحد
گوسفندداری با افزایش تعداد دام با هدف ارایه
خدمات آموزشی پژوهشی بیشتر به دانشجویان
دورههای کارشناسی جهت انجام بهینه بخش
عملیات پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری.

شورای گسترش آموزش عالی در جلسه دهم خرداد ماه خود با با ایجاد مقطع کارشناسی مهندسی صنایع مبلمان،
مهندسی ماشینهای صنایع غذایی در دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان موافقت کرد.
شایان ذکر است :دانشگاه تاکنون با دارا بودن  43دوره کارشناسی 60 ،دوره کارشناسی ارشد و  44دوره دکتری در زمینه تعلیم
و تربیت نیروی انسانی متخصص جهت فعالیتهای تخصصی در زمینه های خدماتی و تولیدی در سطح منطقه ای و ملی در حال
فعالیت بود که با این احتساب تعداد مقاطع کارشناسی به  45دوره رسیده است.
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معرفی و گزارش عملکرد دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه
مقدمه
بهبود مستمر عملکرد سازمانها ،نيروي عظيم همافزايي
ايجاد ميکند که اين نيروها ميتواند پشتيبان برنامه رشد و
توسعه و ايجاد فرصتهاي تعالي سازماني شود .بدون بررسي
و کسب آگاهي از ميزان پيشرفت و دستيابي به اهداف و بدون
شناسايي چالشهاي پيش روي سازمان و کسب بازخورد و
اطالع از ميزان اجراي سياستهاي تدوين شده و شناسايي
مواردي که به بهبود جدي نياز دارند ،بهبود مستمر عملکرد
ميسر نخواهد شد.
موضوع اصلي در تمام تجزيه و تحليلهاي سازماني،
عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازهگيري است .هرچه
را که نتوانيم اندازهگيري کنيم ،نميتوانيم کنترل کنيم و هرچه
را که نتوانيم کنترل کنيم ،مديريت آن امکانپذير نخواهد بود.
ازاينرو ،سازماني بدون سيستم ارزيابي عملکرد قابل تصور
نميباشد.
موضوع ارزيابي عملکرد پرسنل و ساير روشهاي مرتبط
دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان
بر اساس مفاد ماده  5اساسنامه شورای نظارت و ارزیابی
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب
چهارمین جلسه مورخ  77/7/1شورای نظارت و ارزیابی وزارت
فرهنگ و آموزش عالی ،در هر یک از دانشگاه ها و موسسات
آموزش عالی و پژوهشی یک دفتر به نام دفتر نظارت و ارزیابی
زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه فعالیت می کند.
دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان عالوه بر نقش و وظیفه نظارت داخل دانشگاه،
وظیفه نظارت بر سایر موسسات آموزش عالی اعم از دولتی
و غیر دولتی را بر عهده دارد .از این نظر نقش دفتر نظارت و
ارزیابی را در دو بعد میتوان بررسی کرد.
نقش نظارتی داخلی دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه
مهمترین وظایف دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه عبارت
است از تدوین سیاستها و برنامهها و ارایه راهکارهای
مناسب اجرایی در زمینه نظارت و ارزیابی دانشگاه به منظور
ارتقای کیفیت آموزشی ،پژوهشی ،فناوری ،فرهنگی ،عمرانی و
پشتیبانی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای
نظارت ،مقررات ،آییننامهها ،دستورالعملها در کلیه زمینههای
فعالیتهای دانشگاه.
بعالوه دفتر نظارت و ارزیابی به عنوان تنها رابط سازمان
سنجش وزارت علوم ،عهدهدار اجرای طرحهای ارزیابی درون
گروهی است .در این راستا عمده اقدامات انجام گرفته دفتر
نظارت و ارزیابی دانشگاه را به شرح زیر میتوان بیان نمود:
بازنگری آییننامه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
اولين آيين نامه داخلي شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه
در سال  1380تصويب گرديد .پس از  2سال ،ضرورت
بازنگری در اين آييننامه با توجه به اشکاالت موجود در سال
 1382احساس گردید و مکاتبات اولیهای جهت این بازنگری
صورت گرفته اما این بازنگری نهایی نگردید .در سال 1392
با توجه به اهمیت روزآمد کردن آییننامه با آخرین تغیرات و

بازدید ریاست دانشگاه
از مرکز فعالیتهای
کارآفرینانه دانشگاه

با آن از جمله؛ کنترل ،بازرسي ،مونيتورينگ و پايش ،به قدري
حائز اهميت است که در بسياري از آيات و روايات و سخنان
بزرگان و اهل علم مورد تاکيد قرار گرفته است .به طور كلي
در قرآن ،كلمه نظارت و مشتقات آن  29بار و در نهجالبالغه
 43بار تكرار شده است و اين تكرار ،اهميت موضوع را
ميرساند.
حضرت علي عليه السالم در فرازي از عهدنامه مالک
اشتر ،ضرورت توجه به عملکرد کارکنان و ثبت و ارزشيابي
آن را اين گونه به مالک تذکر مي دهد« :ثم التدع أن يکون لک
عليهم عيون من اهل االمانة و القول بالحق عند الناس فيثبتون
بأل کل ذي بأل منهم ليثق أولئک بعلمک ببالئهم»؛ سپس بايد
بر آنها بازرساني امين و حقگوي در ميان مردم ،بگماري تا
زحمت کساني که تالش ميکنند ثبت نمايند ،تا آنان اطمينان
داشته باشند که تو از تالش و کوشش آنان آگاه هستي.
اهميت نظارت و ارزيابي در آموزش عالي دوچندان است
زيرا نظام آموزش عالي به عنوان نظامي پيشرو و تعيينکننده
تحوالت دانشگاه ،آییننامه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
مورد بازنگری قرار گرفت و در تاريخ  92/6/9مورد تصویب
قرار گرفت.
پیگیری طرحهای ارزیابی درون گروهی
از سال  1386طرح ارزیابی درون گروهی گروههای آموزشی
به منظور ارتقای سطح کیفی دانشگاهها توسط سازمان سنجش
کشور به مرحله اجرا گذاشته شد .در دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان نیز  18گروه آموزشی به عنوان مجری
طرح ارزیابی درون گروهی انتخاب گردیدند .تا سال  1392تنها
سه گروه شیالت ،گیاهپزشکی و جنگلداری طرح ارزیابی درون
گروهی خود را به پایان رسانده و گزارش نهایی ارایه نمودند.
اما از سال  1392پیگیری جدی جهت اجرای طرحهای ارزیابی
درون گروهی صورت گرفت و تا پایان سال  1393جمعا 11
طرح ارزیابی درون گروهی خاتمه یافته و  5طرح نیز در مراحل
پایانی است.
همکاری در نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل
برگزاری امتحانات
دفتر نظارت و رازیابی دانشگاه در راستای انجام وظایف
نظارتی خود و با هماهنگی صورت گرفته با ریاست محترم
دانشگاه و معاونت محترم آموزشی در اجرای صحیح دستورالعمل
برگزاری امتحانات پایان ترم ابالغی از طرف معاونت محترم
آموزشی نظارت نموده است.
نظارت بر سایر موسسات آموزش عالی استان
استان گلستان با دارا بودن  86هزار دانشجو 2 ،درصد
دانشجویان کشور را در اختیار دارد .این تعداد دانشجو در
 711رشته در  78موسسه آموزش عالي اعم از دولتي (7
دانشگاه) ،غيردولتي -غيرانتفاعي ( 14موسسه) ،دانشگاه آزاد
اسالمي ( 6واحد و  6مرکز) ،دانشگاه پيام نور ( 3مرکز و 9
واحد) ،مراکز علمي -کاربردي ( 24مرکز) و فني و حرفهاي
( 5آموزشکده و دانشکده) فعال هستند و به امر آموزش و
پژوهش مشغولند.
با توجه به سابقه و قدمت دانشگاه علوم کشاورزي و منابع

خط مشي ،قادر است زمينه توسعه را در ابعاد اجتماعي،
فرهنگي و انساني فراهم آورد و ساير حوزهها را تحت ثاثير
قرار دهد .بههمينمنظور ،آگاهي از ميزان تحقق اهداف آموزش
عالي و اطالع از نارساييها و نقاط ضعف (وضعيت موجود)
از ابزارهاي الزم و اساسي است که ميتواند تصميمگيران،
سياستگذاران و برنامهريزان آموزش عالي را در جهت بهبود
روشها و نيل به اهداف و افزايش بازدهي ياري نمايد.
ازاينرو ،هر نظام دانشگاهي بايد به يک نظام ارزيابي
و نظارت مجهز باشد و به کمک آن ،وضعيت موجود
زيرنظامهاي آموزشي ،پژوهشي و ساير خدمات عرضه شدهي
خود را به تصوير کشيده و با «وضعيت مطلوب» مقايسه نمايد.
با توجه به اين مهم ،نظارت و ارزيابي دانشگاهها،
موسسات و مراکز آموزش عالي به عنوان يکي از اهداف
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در نظر گرفته شده است
و در این راستا هیاتهای نظارت و ارزیابی استانی و دفاتر
نظارت و ارزیابی دانشگاهها شکل گرفت.
طبيعي گرگان ،از سال  1386دفتر نظارت و ارزيابي اين دانشگاه،
به عنوان دبيرخانه نظارت و ارزيابي دانشگاهها و موسسات
آموزش عالي استان گلستان تعیین و نظارت بر موسسات آموزش
عالی استان را بر عهده گرفت.
تا سال  1392تنها تعدادی موسسه غیرانتفاعی مورد بازدید
قرار میگرفتند و بازدیدها و نظارتها شامل دانشگاه آزاد اسالمی،
دانشگاه پیام نور و مراکز علمی کاربردی را در بر نمیگرفت .از
 14موسسه غیر انتفاعی نیز ،حداکثر تنها  10موسسه مورد بازدید
و نظارت قرار گرفتنه بودند .از سال  1392تا پایان سال 1393
تالش گستردهای جهت نظارت بر کلیه موسسات آموزش عالی
استان صورت گرفت که شرح اقدامات انجام شده به شرح زیر
می باشد:
تشکیل کمیتههای دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشگاه
پیام نور ،مراکز علمی و کاربردی و موسسات غیردولتی و
غیرانتفاعی
با تشکیل این کمیتهها ضمن تبادل نظر و همکاری تمامی
موسسات و دانشگاهها در ارتقای کیفیت آموزش عالی امکان
نظارت و ارزیابی موسسات آموزش عالی با مشارکت اعضای
کمیته فراهم گردید.
تشکیل کمیته ناظر بر موسسات غیر مجاز
با تشکیل این کمیته و دعوت از نمایندگان ادارات و
سازمانهای مختلف از جمله اداره کل بازرسی استان ،دادگستری
استان ،پلیس امنیت اجتماعی استان ،اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان ،اداره کل ارشاد اسالمی ،اداره کل آموزش و پرورش و...
ضمن افزایش قدرت اجرایی هیات نظارت و ارزیابی استان،
امکان هماهنگی بیشتر ادارات مختلف و کشف موسسات غیر
مجاز فراهم گردید .بطوری که در طول سال  1393چهار موسسه
غیر مجاز در استان کشف و با همکاری مراجع ذی صالح از ادامه
فعالیت آنها جلوگیری به عمل آمد.
بازدید و نظارت بر تمامی دانشگاههای آزاد اسالمی،
پیام نور و موسسات غیر دولتی ـ غیرانتفاعی و  95درصد
دانشگاههای جامع علمی و کاربردی استان

دکتر نجفی نژاد ریاست دانشگاه به همراه دکتر خزاعیان معاون پژوهش و فناوری ،دکتر خمیری مدیر امور فناوری و کارآفرینی ،مهندس
نیک پیام مدیر امور اداری و تعدادی از کارشناسان واحد پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان ،شنبه  30خرداد از مرکز
فعالیتهای کارآفرینانه دانشگاه بازدید کردند.
دکتر نجفی نژاد در این بازدید ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان از آنان
خواست تا اینگونه فعالیتها را با جدیت و پشتکار ادامه دهند.
شایان ذکر است :در این بازدید اولین محصول تولیدی قارچ ارگانیک دانشجویان که در سالن  20متری به عمل آمده بود ،برداشت شد.
گفتنی است :مرکز فعالیتهای کارآفرینانه دانشگاه ،جنب سلف سرویس دانشگاه (پردیس) می باشد.
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خرداد و تیر94

گزارش عملکرد معاونت دانشجویی در سال 93
ادارات زیر مجموعه :

 -1اداره امور خوابگاهها
 -2اداره امور رفاه
 -3مرکز کامپیوتر و انفورماتیک حوزه
 -4اداره تغذیه
 -5اداره تربیت بدنی
 -6مرکز مشاوره و بهداشت
 -7مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی
 -8شورای بررسی موارد خاص دانشگاه
و استان ،کمیته بدوی انضباطی

اداره امور خوابگاهها

(متشکل از خوابگاه امام حسین (ع)  +خوابگاه
حضرت زینب (س))
ظرفیتها  :خوابگاه برادران با  4بلوک و
ظرفیت  600نفر
خوابگاه خواهران با  10بلوک به ظرفیت 1100
نفر
فعالیتهای انجام شده :
 -1اختصاص اتاق و اسکان  100درصد
متقاضیان دختر و  95درصد از دانشجویان پسر
 -2اخذ  90درصد از مطالبات اجاره بهاء
دانشجویان خوابگاهی و واریز به حساب
صندوق رفاه دانشجویان
 -3تبدیل کاربری اماکنی اعم از (سایت ،اتاق
مشاوره،انبار ) به اتاق در خوابگاه برادران به
منظور افزایش ظرفیت
 -4باز سازی کامل بلوک 2و  3خوابگاه
برادران که از سال  1372تاکنون بازسازی
کاملی صورت نگرفته بود
 -5برپایی اولین بازارچه دانشجویی در
خوابگاه خواهران
 -6راه اندازی سیستم حضور و غیاب بصورت
فیزیکی در خوابگاه خواهران به منظور افزایش
ضریب امنیتی
 -7تعمیر و بازسازی  120عدد از میزهای
مطالعه به همراه قفسه کتاب با اعتباری بالغ
بر  50/000/000ریال و جلوگیری از اسقاط
شدن اموال
 -8رنگ آمیزی جدولهای محوطه خوابگاه
برادران و خواهران
 -9نوسازی تجهیزات مستهلک شده
خوابگاهها اعم از (یخچال به تعداد  50عدد،
اجاق گاز به تعداد  30عدد ،موکت  10000متر
مربع ،بالشت  200عدد )
 -10تعویض و نوسازی کلیه شیلنگهای آتش
نشانی و اطفاء حریق خوابگاهها به طور کامل
 -11نصب دستگاه  atmدر خوابگاه خواهران
 -12تعویض کلیه شیرهای گازی با قابلیت باال
با شیرهای کالهک دار که از استهالک بسیار
باالیی برخوردار بوده است
 -13نصب حفاظ در کلیه طبقات همکف
خوابگاهها برای جلوگیری از سرقتهای
احتمالی
 -14نصب  8عدد گیرنده دیجیتال برای
سالنهای تلویزون خوابگاهها
 -15عملیاتی نمودن خط کشی عابر پیاده واقع
در خیابان سازش ورودی خوابگاه حضرت
زینب (س)
افتخارات:
 تقدیر و تشکر ریاست محترم صندوق رفاهدانشجویی به صورت مکتوب از معاونت و

مدیر محترم دانشجویی و کارکنان محترم اداره
امورخوابگاهها دانشگاه با عنایت به اینکه جزء
 4دانشگاه برتر در کشور به منظور اخذ اجاره
بهاء خوابگاه از دانشجویان در سال  93شده
است .
برنامههای آتی :
 -1پیگیری آماده سازی اگو شهری در خوابگاه
خواهران به جهت جمع آوری فاضالب
(پسماند )
 -2نصب جایگاه نیمکت در ورودی مشترک
خوابگاه حضرت زینب (س) و مرکز تحقیقات
 -3فضاسازی کامل محوطه خوابگاه برادران
و خواهران
 -4بازسازی فاضالب بلوک  4خوابگاه برادران
 -5نصب دستگاه تصفیه آب در خوابگاه
خواهران
 -6نصب توری بر روی دربهای ورودی
خوابگاه خواهران به منظور جلوگیری از ورود
حیوانات اهلی
 -7هماهنگی با مرکز کامپیوتر حوزه به منظور
شروع ثبت نام خوابگاهها در نیم سال جدید

اداره امور رفاه

 -1تشکیل پرونده برای دانشجویان ورودی 93
 -2برقراری بیمه حوادث دانشجویان از طریق
بیمه دانا و پرداخت غرامت تاکنون به  8نفر از
دانشجویان
 -3برگزاری جلسات متعدد با ریاست محترم
صندوق رفاه دانشجویان به منظور افزایش
سقف انواع وامها
 -4اصالح شیوه نامه مربوط به کار دانشجویی
 -5برقراری بیمه حوادث دانشجویان به تعداد
 3095نفر به مبلغ  61/900/000ریال به مدت
یکسال

مرکز کامپیوتر و انفورماتیک حوزه
معاونت دانشجویی

 -1رونمایی از سایت جدید حوزه معاونت
دانشجویی با ورژن  7به جهت رفع مشکالت
قبلی پس از  7سال
 -2آماده سازی لیست و فایل شماره حساب
دانشجویان برای واحد مالی به جهت واریز وام
تغذیه
 -3مسدود کردن پرتال معاونت دانشجویی
برای آندسته از دانشجویانی که نسبت به تسویه
حساب در مقاطع قبلی اقدام نکرده و یا بدهی
دارند
 -4آماده سازی پرتال معاونت دانشجویی به
جهت ثبت نام انواع وامهای دانشجویی در
سال تحصیلی 93-94
 برنامههای آتی : -1خرید یکدستگاه سرور جدید به منظور
ارتقای کمیت و کیفیت سایت معاونت
دانشجویی
 -2خرید یکدستگاه  ( upsباطری ) مرتبط
با سرور
 -3خرید  4دستگاه کامپیوتر و  1دستگاه لب
تاپ به منظور نوسازی سیستمهای همکاران
حوزه معاونت دانشجویی

اداره تغذیه

 -1ویرایش کارت دانشجویی برای دانشجویان

ورودی 93
 -2اصالح منوی غذایی دانشجویی با
حداقل میزان هزینه و رضایت  80درصد
طبق نظرسنجی شورای صنفی درصد رفاهی
دانشجویان
 -3رفع نواقص ظاهری ساختمان سلف
سرویس
 -4خرید تجهیزات جدید اعم از (سیب زمینی
پوست کن ،قاشق ،چنگال ،سیخ و غیره )...
 -5جلوگیری از هدر رفتن نان اضافی با توجه
به کاهش مقدار سرانه نان به هر دانشجو با
صرفه جویی ماهیانه  10/000/000ریال
 -6جمع آوری و فروش کلیه اقالم غیر قابل
مصرف با حجم بسیار باال که در گذشته
تبدیل به زباله می شد اعم از ( قوطی رب
و روغن ،نان خشک ،وسایل پالستیکی،
باقیمانده قطعات مرغ ،و غیره ) که مبلغ
حاصل از فروش برای نیازهای اداره تغذیه
اعم از قاشق ،چنگال ،نمکدان ،پارچ آب و
غیره می شود.
 -7اضافه نمودن منوی غذایی اکبر جوجه به
صورت یک هفته در میان و ماست و میوه در
وعدههای غذایی
برنامههای آتی:
 -1خرید ژنراتور برای سلف سرویس به
منظور جلوگیری از قطعی برق در زمان رزرو
غذای دانشجویی
 -2خرید تجهیزات اعم از ( بشقاب ،دیس
غذاخوری و کاسه از جنس مالمین )

اداره تربیت بدنی

 -1اصالح شیوه نامه مربیان ورزشی حق
التعلیمی
 -2تعویض المپهای سالن شهید رضا زاده
به تعداد  25عدد از المپهای گازی به کم
مصرف با ولتاژ  150وات
 -3بازسازی کامل سالن و تجهیزات بدنسازی
خوابگاه برادران پس از  13سال با حداقل
هزینه
 -4تجهیز زمین فوتسال نشاط اعم از لوله
کشی آب سرد ،آماده سازی جایگاه آبسردکن،
کابل کشی پرژکتورها
 -5مسقف کردن زمین تنیس خوابگاه کنار
سالن بدنسازی خوابگاه برادران به منظور
اضافه نمودن فضای ورزشی ایمن
 -6برگزاری هفدهمین جشنواره ورزشهای
همگانی دانشجویان با شرکت بیش از  800نفر
از دانشجویان
 -7برگزاری انتخابات انجمنهای ورزشی
 -8اعزام تیمهای کوهنوردی برادران و
خواهران به مقصد ارتفاعات جنوب گرگان
(تل انبار کوه ،پیرگرد کوه ،باران کوه و غیره )...
 -9اعزام تیم والیبال دختران به مسابقات
قهرمانی منطقه  3مشهد
 -10اعزام گروه دوچرخه سواری به مزار
شهدای گمنام و تجلیل از مقام شامخ شهدا به
مناسبت هفته تربیت بدنی
 -11اعزام تیم فوتسال بسیج دانشجویان به
مسابقات فوتسال به میزبانی دانشگاه آزاد
 افتخارات: اهدای لوح تقدیر سازمان تربیت بدنیوزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به عنوان 10

مرکز تربیت بدنی فعال کشوری
 برنامههای آتی: -1پیگیری برای تبدیل زمین فوتسال نشاط از
آسفالت به چمن مصنوعی
 -2بازسازی کفپوشهای زمین فوتسال شهید
رضازاده دانشگاه
 -3آماده سازی سالن تیر اندازی شهید رضازاده
دانشگاه

مرکز مشاوره و بهداشت

 -1اجرای طرح حمایت و شناسایی دانشجویان
بی بضاعت توسط مددکاران مرکز مشاوره
 -2اجرای طرح پایش سالمت جسم و روان
ویژه دانشجویان ورودی 93
 -3اصالح شیوه نامه مربیان حق التعلیمی مرکز
مشاوره
 -4اجرای طرح همیاران سالمت روان
 -5برگزاری جشن ازدواج دانشجویی با
همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی و بسیج
دانشجویی
 -6برگزاری کارگاه توجیهی شیوه نامه مداخله
در رفتارهای آسیب رسان
 -7اجرای طرح سمن ویژه دانشجویان ورودی
93
 -8برگزاری دومین جلسه شورای مراکز
مشاوره استانی در دانشگاههای غیرانتفاعی
 -9اجرای طرح اجتماع محور پیشگیری از
اعتیاد در خوابگاه برادران
 -10برگزاری انواع بازیهای فکری همراه
با آموزش حل مسئله تصمیم گیری برای
نخستین بار
 -11تشکیل تیم اجتماع محور و اجرای برنامه
نیاز سنجی از فعالیتها
 -12برگزای کارگاه سالمت روان کارکنان در
سالن رشد ویژه آقایان و خانمها
 -13استفاده  177نفر از دانشجویان از خدمات
(پزشکی ،دندانپزشکی ،پاراکلینیکی ) مرکز
مشاوره دانشجویی
برنامههای آتی:
 -1اجرای طرح سمن (مرحله دوم )
 -2اجرای طرح ارزیابی سالمت روان و جسم
دانشجویان ورودی 94
 -3برگزاری کارگاههای مختلف ویژه کارکنان
و دانشجویان

مرکز مشاوره و تندرستی ورزشی

 -1انجام تست ارزیابی ناهنجاریهای اسکلتی
و شاخصهای وابسته به سالمت جسمانی
برای  380نفر از دانشجویان دختر
 -2ارزیابی تحلیل ترکیبات بدنی ،انعطاف
پذیری ،ساختار قامتی  286نفر از دانشجویان
دختر و  94نفر از دانشجویان پسر

دبیرخانه کمیسیون موارد خاص
دانشگاه و استان  +کمیته بدوی
دانشجویان
 -1بررسی  43مورد از پرونده دانشجویان در
شورای بررسی موارد خاص دانشگاه
 -2بررسی  237مورد از پرونده دانشجویان در
شورای بررسی موارد خاص استان
 -3بررسی  99مورد پرونده در شورای
انضباطی دانشجویان دانشگاه
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گزارش فعالیت های دانشکده های چوب و کاغذ و علوم جنگل در سال1393
1ـ برگزاری اردوی علمی بازدید دانشجویان
کارشناسی ارشد رشتههای جنگلداری و
جنگلشناسی از جنگلهای جنوب و جنوبغربی و
مرکزی کشور به مدت  8روز در اردیبهشت ماه 93
2ـ برپایی نمایشگاه آموزشی و پژوهشی در
هفته پژوهش با همکاری انجمن علمی
3ـ برگزاری  11مورد سخنرانی توسط
اعضای هیات علمی دانشکده چوب و کاغذ و 7
نفر از اعضای هیات علمی دانشکده علوم جنگل
در هفته پژوهش
4ـ برگزاری كارگاه آموزشي با عنوان
كارآفريني در علوم جنگل با همكاري معاونت
پژوهشي و فناوري دانشگاه ،دانشكده علوم جنگل
و انجمن علمي جنگلداري در تاریخ  15آذر1393
(هفته پژوهش)
5ـ ایجاد نهالستان دانشجویی در جنگل
آموزش و پژوهشی بهرام نیا به دانشجویان رشته
علوم جنگل در قالب ایجاد کارآفرینی
6ـ برگزاری ميزگرد تخصصي مديريت
جنگلكاري با هدف جايگزيني بهره برداري از
جنگلهاي طبيعي در هفته پژوهش با حضور
مدیران کل منابع طبیعی و مرکز تحقیقات کشاورز
ی و منابع طبیعی استان و کارشناسان بخش اجرا
و تحقیقات و اعضای هیئت علمی و دانشجویان
7ـ برگزاری دو نشست پرسش و پاسخ با
دانشجویان و تقدیر از دانشجویان برتر و فعال
علمی و فرهنگی ( 15آذر  93و  26بهمن)93
8ـ تاسیس هسته آتش سوزی در عرصههای
منابع طبیعی و برگزاری جلسات متعدد در
دانشکده علوم جنگل
9ـ برگزاری نشست اعضای هیئت علمی
دانشکده علوم جنگل با مسئولین سازمان پارکها و
فضای سبز شهری گرگان به منظور همکاریهای
فیمابین
10ـ برگزاری کرسی آزاد اندیشی در ارتباط
با استراحت جنگل با همکاری معاونت فرهنگی
دانشگاه و مدیران کل محیط زیست استان و
کارشناسان منابع طبیعی استان گلستان و جامعه
جنگلبانی
11ـ برگزاری کارگاه تخصصی دو روزه

معرفی دانشكده های مهندسی چوب و کاغذ و علوم جنگل
دانشکده مهندسی چوب و کاغذ با دو گروه موجود (گروه صنایع خمیر و کاغذ و گروه تکنولوژی
و مهندسی چوب و گروه ) در سه رشته کارشناسی صنایع خمیر و کاغذ ،صنایع فرآوردههای مرکب
چوب و حفاظت و اصالح چوب و در سه رشته کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ ،فرآوردههای
مرکب چندسازه و حفاظت و اصالح چوب و سه رشته دکتری صنایع خمیر و کاغذ ،بیولوژی و
آناتومی چوب و فرآوردههای چندسازه با حدود  200دانشجو فعال در مقاطع مختلف و  14عضو
هیئت علمی ( 1ستاد 6 ،دانشیار و  7استادیار) به تربیت نیروهای متخصص در بخش آموزش،
تحقیقات و صنعت چوب و کاغذ می پردازد.
دانشکده علوم جنگل با دورشته کارشناسی جنگلداری و جنگلشناسی و اکولوژی جنگل در مقطع
کارشناسی و دو رشته جنگلداری و جنگلشناسی و اکولوژی جنگل در مقطع ارشد و دو رشته علوم
جنگل -جنگلداری و علوم جنگل -جنگلشناسی و اکولوژی جنگل در مقطع دکتری با  12عضو هیئت
علمی ( 5دانشیار 6 ،استادیار و  1مربی) و تعداد حدود  150دانشجو فعال می باشد.
جنگل آموزشی و پژوهشی شصت کالته با عنوان طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا با حدود 3700
هکتار مساحت و در قالب دو سری (سری یک با مساحت  1700هکتار دارای طرح جنگلداری بوده و
تحت مدیریت طرح جنگلداری می باشد) نیز تحت مدیریت دانشکده بوده و فعالیتهای اجرایی طرح
با قدمت حدود اجرای سه دوره طرح از قدیمی ترین طرحهای فعال استان گلستان و کشور در حال
اجراست .همچنین در این طرح باغ گیاهشناسی با مساحت حدود  21هکتار دارای گونهها با ارزشی
بومی و غیر بومی بوده و برای فعالیتهای علمی آموزشی و پژوهشی فعال می باشد.
با موضوع جنگلشناسی نزدیک به طبیعت در
اکوسیستمهای معتدله با حضور کارشناسان
سازمان جنگلهای کشور آلمان
12ـ کارگاه تئوری و عملی طراحی پرایمر و
پروب در برنامه ( Real Time PCRهشتم
آبان ماه )1393
13ـ بررسی  8فقره پرونده تمدید قرارداد3 ،
فقره پرونده ارتقاء و  31فقره پرونده ترفیع اعضای
هیات علمی دانشکده.
14ـ برگزاری جلسه هماهنگی مدیران
گروههای صنایع چوب و خمیر کاغذ دانشگاههای
دولتی سراسر کشور به منظور بررسی برنامه ریزی
دقیق مسایل افت کمی و کیفی دانشجویان و مسایل
آموزشی به میزبانی دانشگاه گرگان در سالن رشد
15ـ برگزاری کارگاه ملی تخصصی کشت و
صنعت پالونیا در ایران (مهر ماه )1393
16ـ نشست مسئولین دانشکده با مدیر عامل
شرکت زرین شانه اقبال و بازدید از شرکت به

منظور ارتباط بیشتر علمی و پژوهشی
17ـ تعمیر وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی
گروهها به همکاری معاونت پژوهشی و ستادی
دانشکدههای علوم جنگل و مهندسی چوب و
کاغذ
18ـ نشست صمیمی با بازنشستگان و
کارکنان دانشکده و نیروهای جنگل شصت کالته
در اردوگاه فرهنگی شصت کالته
19ـ شرکت در اجالس روسای دانشکدههای
کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور در شیراز
و انتخاب بعنوان عضو کمیته اجرایی کمیته منابع
طبیعی
20ـ اجرای برنامههای متنوع در هفته منابع
طبیعی توسط دانشکده علوم جنگل با همکاری
انجمن علمی شامل:
برگزاری همایش منطقهای مشارکت
مردمی در حفظ و احیاء عرصههای منابع طبیعی با
حضور قائم مقام و معاونت جنگل سازمان جنگلها

و مراتع کشور ،مدیران کل منابع طبیعی و ریاست
دانشگاه و..
کاشت نمادین نهال توسط  30نفر از
دانشجویان در محوطه دانشگاه به همراه توزیع
بروشور و اجرای مسابقه در تاریخ  16اسفند 1393
کاشت نهال در جنگل آموزشی و پژوهشی
دکتر بهرام نیا (شصت کالته) توسط دانشجویان
دانشکده با حضور اعضای هیات علمی دانشکده
علوم جنگل و اهداء جوایز به دانشجویان در تاریخ
 17اسفند 1393
سخنرانی ترویجی حفاظت از منابع طبیعی
در مدارس ابتدایی با همکاری انجمن علمی و
اداره کل منابع طبیعی در تاریخ  18اسفند 1393
برگزاری کارگاه ایمنی کار در جنگل با
همکاری دانشکده علوم جنگل و سازمان هالل
احمر شهرستان گرگان در تاریخ  20اسفند
21ـ برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار
 SPSSتوسط عضو هیات علمی دانشکده
22ـ برگزاری كارگاه بین المللی حفاظت
و توسعه جنگلهاي معتدله در تغييرات اقليمي با
شرکت چهار کارشناس خارجی از کشور آلمان
23ـ برگزاری دو جلسه معارفه دانشجويان
جديدالورود دانشكده چوب و کاغذ و علوم
جنگل در مهر ماه 1393
24ـ شرکت فعال در نمایشگاه صنایع مبلمان
اداری ( )EXPOOFFICE2015همراه
با برپایی غرفه توانمندی علمی و فنی دانشکده
مهندسی چوب و ارایه محصوالت چوبی و معرفی
پالونیا
25ـ برگزاری نشست تخصصی مدیران
گروههایآموزشیومسئولیناجراییدانشکدههای
چوب و کاغذ کشور در خصوص بازنگری نظام
آموزش عالی حوزه صنعت چوب و کاغذ کشور
26ـ نشست مشترک هیات رئیسه دانشگاه
با شورای مدیران دانشکدههای علوم جنگل و
مهندسی چوب و کاغذ
27ـ نشست مشترک مسئولین دانشکده با
معاونت محترم آموزشی در خصوص بررسی راه
کارهای مقابله چالش افت کیفی و کمی دانشجویان

عملکرد جنگل آموزشی ـ پژوهشی دکتر بهرام نیا (شصت کالته)
نشانه گذاری درختان سهمیه سال  93و انجام عملیات قطع،
تهیه ،تبدیل ،تجدید حجم و استحصال درختان مقطوعه به حجم حدود
 2500مترمکعب و خروج کامل مقطوعات از عرصههای مورد بهره
برداری به کنار جاده جنگلی و پیگیری مراحل اداری مناقصه ،انتخاب
پیمانکار و مزایده فروش مقطوعات
فروش مقطوعات مذکور به ارزش حدود دو میلیارد و
پانصدهزار ریال
نشانه گذاری درختان سهمیه سال  94و انجام عملیات قطع و
شاخه زنی به حجم حدود  3500مترمکعب با ارزش برآوردی حدود
 7تا  8میلیارد ریال
پیگیری تکمیل ساختمان اداری-آموزشی طرح با پیشرفت
فیزیکی حدود  70درصد
اجرای عملیات جنگلکاری در سطح حدود  3هکتار

انجام عملیات مراقبتی در سطح حدود  10هکتار
مرمت جادههای موجود طرح به طول  31کیلومتر
مرمت حصارکشی به طول حدود  7کیلومتر
تکمیل وسایل و تجهیزات اطفا حریق
حفاظت و کنترل کامل عرصههای جنگلی حتی در ایام تعطیل
ونیزحفاظت شبانه روزی در فصل آتش سوزی
تولید نهال (گونههای مختلف)جهت جنگلکاری عرصههای
مورد بهره برداری
پیگیری بازسازی و توسعه باغ گیاهشناسی
اجرای عملیات شخم و دیسک باغ گیاهشناسی و تلوتراشی
(حذف بوتههای تمشک موجود در باغ) در سطح حدود  5هکتار
هرس درختان باغ در سطح حدود  4هکتار
بازسازی مسیر انتقال آب رودخانه مجاور اردوگاه فرهنگی به باغ

گیاهشناسی جهت آبگیری استخرهای موجود
ترمیم لوله کشی آب شرب جنگل در مسیرهای مورد نیاز از
چشمه منزولک تا ساختمان اداری جنگل در طول حدود  16کیلومتری
مسیر
پیگیری واخذ مجوزهای قطع درختان و تهیه نمونههای چوبی
تحقیقات دانشجویی دانشجویان دانشکده به حجم حدود  80مترمکعب
همکاری با دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری
دانشگاه در اجرای پایان نامههای تحصیلی بر اساس مجوزهای صادره
از طرف دانشکده
همکاری در اجرای طرح جنگلداری تابستانه دانشجویان رشته
جنگلداریدانشکده
کمک به برگزاری کارگاه تخصصی تعیین مسیر چوب کشی با
همکاری اداره کل منابع طبیعی استان

در ایامی که گذشت همکاران گرامی جناب آقای جمشید خوش سیرت و خانمها گزل پورقاز
و ام البنین غالمی در غم از دست دادن عزیزان خود عزادار بودند.

روابط عمومی دانشگاه ضمن عرض تسلیت ،از خداوند متعال برای این همکاران ارجمند و خانواده محترمشان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینماید.

جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان برگزار شد
جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان26 ،
خرداد ماه در تاالر خلیج فارس ،برگزار شد.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع
طبیعی گرگان در این مراسم گفت :این مراسم به
پاس تجلیل از زحمات چندین ساله دانشجویانی
است که به دنبال علم و دانش بودند و مسائل
و مشکالت را با همت خود پشت سرگذاشتند.
دکتر علی نجفی نژاد افزود :فارغالتحصیالن
پس از پایان دوره تحصیل ،دوره ای مهم با عنوان
مسئولیت پذیری در اجتماع را آغاز میکنند.
وی یادآور شد :امیدواریم فارغالتحصیالن
در دوران تحصیل خود ،توشه و بهره الزم برای
خدمت رسانی شایسته به جامعه را کسب نموده
باشند.
وی اذعان کرد :جامعه ما ،نیازمند تالش

و کوشش شما جوانان که آینده سازان کشور
هستید ،میباشد.
دکتر نجفی نژاد خاطر نشان کرد :برگزاری
جشن آغاز سال تحصیلی و جشن دانش
آموختگی دو موضوع مهم در برنامهریزیهای
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
است که در این راستا تالش کردیم به همت همه
مدیران و مسئوالن دانشگاه این جشنها به نحو
احسن برگزار شود.
رییس دانشگاه همچنین از برگزاری ساالنه
گردهمایی فارغالتحصیالن دانشگاه در تاریخ
مشخص یاد کرد و افزود :هدف از برگزاری
این گردهمایی مرور خاطرات فارغالتحصیالن
دانشگاه و استفاده از تجربیات یکدیگر است تا
با کمکهای فکری ومعنوی بتوانیم دانشگاه را در
عرصه علمیموفق تر از گذشته نماییم.

خبرنامه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سال چهاردهم شماره  105خرداد و تیر 94

ایشان در پایان ضمن تبریک به دانش
آموختگان گفت :امیدوارم در همه مراحل
زندگی در کنار خانواده خود موفق و پیروز باشید.
گفتنی است :در این مراسم از 26
دانشجوی برتر دانشکدهها به نامهای الهه
لطفعلی نژاد ،سمیرا میرشکار ،قاسم نجفی،
لقمان عباسی ،مهرسایزدانی ،سجاد احمد
یوسفی ،اشکان زرگری ،سید مصطفیهاشمی،
راضیه جمالی فرد ،سحرزمانی ،بنفشه ترحمی،
سیده مهشید سبحانی ،مصطفی مخدوم ،سبالن
علی محمدزاده ،بهاره سادات موسوی ،حبیب
اله بهادری ،فائزه پرهیزکار ،مریم آقا بابایی،
داوودکیانی ،حسین تازیکه ،نرجس محمدی،
امین عشایری زاده ،غالمرضا گودرزی ،اعظم
خسروی ،صنم حیدری و کامل محمد زاده با
اهداء لوح سپاس و هدیه ای تقدیر به عمل آمد.

شایان ذکر است :اجرای سرود جمهوری
اسالمیایران به صورت زنده توسط گروه
موزیک لشکر  30گرگان ،پخش کلیپ ساخته
شده توسط روابط عمومی ،اجرای گروه
حامالن قرآن ،قرائت دسته جمعی سوگند
نامه توسط فارغالتحصیالن دانشگاه ،اجرای
شعر دانشجویی توسط یکی از دانشجویان،
اجرای موسیقی سنتی توسط گروه مهرگان
به سرپرستی یکی از فارغالتحصیالن
دانشگاه ،اجرای موسیقی پاپ توسط مازیار
عصری(ازخوانندگان برجسته کشور) ،قرائت
دعای فرج و صرف شام از دیگر برنامههای
این مراسم بود.
قابل ذکر است :در مراسم امسال حدود300
دانشجو به همراه والدین و جمعی از مدیران و
اساتید دانشگاه حضور داشتند.
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