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اولینجلسهشورایسیاستگذارینکوداشت
شصتمینسالتاسیسدانشگاهعلومکشاورزی
و منابع طبیعی گرگان برگزار شد
اولین جلسه شورای سیاستگذاری
نکوداشت شصتمین سال تاسیس دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ششم
دی ماه در سالن اندیشه برگزار شد.
رییس دانشگاه در این نشست گفت :این
ستاد در آستانه شصتمین سال تاسیس دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان
اولین مرکز آموزش عالی استان گلستان و به جهت
بزرگداشت  60سال فعالیت علمی ،پژوهشی و
فرهنگی این دانشگاه و نکوداشت همه کسانی که
در رشد ،توسعه و گسترش کمی و کیفی آن گام
برداشته اند ،تشکیل شده است.
دکتر نجفی نژاد افزود :جایگاه این دانشگاه در
آموزش عالی منطقه و کشور و نقش آن در تربیت
متخصصین رشته های کشاورزی و منابع طبیعی بر
هیچ کسی پوشیده نیست.
رییس شورای سیاستگذاری آیین نکوداشت
شصتمین سال تاسیس دانشگاه خاطرنشان
کرد :از امروز فعالیتهای شصتمین سال تاسیس
دانشگاه با تشکیل شورای سیاستگذاری و پنج کمیته،
علمی ،پژوهشی ،روابط عمومی و اطالع رسانی،

اجرایی ،دانشجویی و فرهنگی و کمیته پشتیبانی و
تدارکات آغاز میشود و انشاءا ...در نیمه دوم سال 96
برنامههای مختلفی از جمله مراسم اصلی نکوداشت
با حضور فارغ التحصیالن و پیشکسوتان دانشگاه و ...
برگزار میشود.

ایشان تاکید کرد :راه اندازی و افتتاح
موزه تاریخ دانشگاه ،رونمایی از تمبر دانشگاه،
مستندسازی خاطرات اعضای هیأت علمی و
کارکنان دانشگاه در قالب کتاب و  ،CDکنفرانس
دانش آموختگان نخبه دانشگاه ،نمایشگاه

مراسم یادبود ارتحال حضرت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
در دانشگاه برگزار شد

مراسم یادبود ارتحال حضرت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی ،رییس
فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام 22،دی ماه در مسجد النبی(ص)
پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه،
خطرپذیری ،قدرت تحمل و همدلی را از شاخصه های بارز حضرت
آیتا ...هاشمی رفسنجانی دانست و گفت :آن مرحوم در دوران
پیروزی انقالب اسالمی و سالهای پس از آن و دوران هشت ساله دفاع
مقدس همواره در کنار حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
بودند.
حجت االسالم و المسلمین نامدار افزود :ایشان به عنوان برگ

درخشان انقالب اسالمی ایران بودند که مقام معظم رهبری هم در پیام
خود به این مورد اشاره کردند و فقدان ایشان را جانکاه دانستند.
شایان ذکر است :در این مراسم که با حضور ریاست دانشگاه ،معاونین،
اعضای هیأت علمی ،مدیران ،کارکنان و دانشجویان دانشگاه برگزار شد،
احمد یوسفی یکی از همکاران دانشگاه به قرائت قرآن پرداخت.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نیز با
صدور پیامی درگذشت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی رییس فقید
مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.
دکتر نجفی نژاد در این پیام آورده است :درگذشت جانگداز مجاهد
نستوه و مبارز خستگی ناپذیر ،یار دیرین انقالب ،امام راحل(ره) و مقام
معظم رهبری ،حضرت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی که عمر خود را در
راه پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و استقرار و استمرار نظام جمهوری
اسالمی ایران صرف نمود به عموم مردم شریف ایران ،علی الخصوص بیت
معظم و معزز آن فقید سعید تسلیت و تعزیت عرض می کنم.
ایشان در پایان تاکید کرد :مجددا جادارد با قلبی آکنده از اندوه،
مصیبت بزرگ فقدان یار دیرین انقالب ،امام و رهبری را به عموم مردم
شریف ایران اسالمی ،مقام معظم رهبری ،خانواده گرامی آن مجاهد
خستگی ناپذیر و جامعه فرهیخته دانشگاهی صمیمانه تسلیت عرض نموده،
علو درجات را برای آن عزیز و صبر و شکیبایی را برای همه بازماندگان و
ارادتمندانش مسألت نمایم.

دستاوردهای  60ساله دانشگاه ،معرفی دانشگاه
در سطح دبیرستانهای استان ،المپیاد فرهنگی،
ورزشی ،رونمایی از پروژههای فناوری و تجاری
سازی شده و ...از دیگر برنامه های بزرگداشت
شصتمین سال تاسیس دانشگاه است.

برگزاری نشست معاونت نیروی
دریایی ارتش جمهوری اسالمی
ایران با ریاست دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

نشست معاونت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران،
امیر دریادار ایرانی و هیات همراه با ریاست دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان 28 ،دی ماه در محل دفتر ریاست
دانشگاه برگزار شد.
گفتنی است :این نشست با هدف بررسی پیشنویس تفاهمنامه علمی
و فرهنگی و برگزاری برنامه مشترک جهت حضور امیر دریادار سیاری،
فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران به دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان برگزارشد.
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آیینتکریمومعارفهمعاونآموزشیوتحصیالتتکمیلیوتکریم
معاونفرهنگیواجتماعیدانشگاهبرگزارشد

آیین تکریم و معارفه معاون آموزشی و
تحصیالت تکمیلی و تکریم معاون فرهنگی
و اجتماعی دانشگاه ،دوم بهمن ماه در سالن
رشد برگزار شد.
در این مراسم دکتر کاشانی نژاد به عنوان معاون
آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه منصوب و از
زحمات دکتر سلطانی معاون سابق قدردانی به عمل
آمد همچنین دکتر کاشانی نژاد که پیش از این به
عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی فعالیت می کرد در
این سمت مورد تکریم قرار گرفت و دکتر هزارجریبی
با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و
اجتماعی منصوب شد.
رییس دانشگاه در این مراسم گفت :دکتر
سلطانی طی مدتی که به عنوان معاون آموزشی و
تحصیالت تکمیلی فعالیت داشتند ،اقدامات موثری
انجام دادند.
دکتر نجفی نژاد افزود :فعالیت براساس شیوه
نامه ها ،رسیدگی به پرونده ها و ایجاد نظم و انضباط
در جلسات هیأت ممیزه ،فعالیتهای مربوط به جذب
هیأت علمی و  ...از جمله اقدامات حوزه معاونت
آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه بود.
معاون سابق آموزشی و تحصیالت تکمیلی
در ادامه گفت :وقت گیر بودن و انجام کارگروهی
دومولفه کار در حوزه آموزشی دانشگاه است.

دکتر سلطانی تصریح کرد :بهبود فضای
فیزیکی ،ارتقاء تجهیزات همکاران ،برگزاری اولین
گردهمایی دانش آموختگان دانشگاه ،نیازسنجی در
خصوص فعالیتها و جذب اعضای هیأت علمی و  ...از
اقداماتی بود که طی سه سال گذشته انجام دادیم.
ایشان در پایان از تمامی کارکنان مجموعه معاونت
آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه قدردانی کرد.
معاون جدید آموزشی و تحصیالت تکمیلی

دانشگاه نیز در این جلسه گفت :ان شاءا ...با
ادامه دادن فعالیتهایی که تا کنون انجام شده ،شاهد
پیشرفت روز به روز در حوزه آموزشی دانشگاه باشیم.
دکتر کاشانی نژاد افزود :ساالنه  400برنامه
فرهنگی ،هنری ،اجتماعی و ...توسط دانشجویان
دانشگاه اجرا می شود که وظیفه نظارت ،هدایت و
راهنمایی آنان توسط مجموعه فرهنگی صورت می
پذیرد.

وی در پایان از مجموعه همکاران حوزه فرهنگی
و اجتماعی دانشگاه قدردانی کرد.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه در ادامه گفت :بخش
آموزشی از بخشهای مهم دانشگاه است.
حجت االسالم و المسلمین نامدار اذعان
کرد :با توجه به مادر بودن دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان در استان گلستان و حرکت
به سمت دانشگاه کارآفرین می توان موفقیتهای
بیشتری را در دانشگاه شاهد بود.
سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی
هم در این مراسم گفت :از اعتماد مسئولیت آور
ریاست دانشگاه نسبت به خودم در این پست تشکر
میکنم.
دکتر هزارجریبی تاکید کرد :فعالیت در
معاونت فرهنگی و اجتماعی از ظرافت و پیچیدگی
های خاصی برخوردار است که البته با استفاده از
الگوی فرهنگ اسالمی ،خوش رفتاری ،خوش
خلقی و همدلی بین کارکنان می توان در این حوزه
اقدامات خوبی انجام داد.
شایان ذکر است :طی حکمی از سوی دکتر
نجفی نژاد ،دکتر سلطانی به عنوان مشاور رییس
دانشگاه منصوب شد.

برگزاری نخستین هماندیشی «مدیریت اکوسیستمی منابع طبیعی و نقش آن در کاهش بحران آب» در دانشگاه
به همت دانشکده شیالت ،محیط زیست،
مرتع و آبخیزداری ،نخستین هماندیشی
«مدیریت اکوسیستمی منابع طبیعی و نقش
آن در کاهش بحران آب» با حضور مدیر کل
سازمان مدیریت بحران استان ،مدیر کل
منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان
و جمعی از کارشناسان این ادارات ،اعضا
هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی و تعدادی از دانشجویان تحصیالت

تکمیلی در سالن شهید چمران برگزار شد.
در ابتدای این هماندیشی که با هدف معرفی
محورهای ضروری در مبحث مدریت اکوسیستمی
منابع طبیعی برگزار شد ،دکتر حشمتی رییس
دانشکده های شیالت ،محیط زیست ،مرتع و
آبخیزداری ،دکتر اونق و دکتر سعدالدین مطالبی
بیان کردند.
در ادامه بیانیه ای در  13ماده صادر شد که
از مفاد آن می توان به بررسی همه جانبه آسیب

تقدیر از استاندار گلستان و رییس دانشگاه
بهجهتمشارکتدربرگزاریهفدهمیننمایشگاه
دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار
دکتر جالل بختیاری دبیر ستاد ملی هفته
پژوهش و فناوری و دکتر مجید متقی طلب
دبیر هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای
پژوهش ،فناوری و فن بازار ،طی حکمی
از دکتر صادقلو استاندار گلستان و دکتر
نجفی نژاد رییس دانشگاه علوم کشاورزی
ومنابع طبیعی گرگان به جهت مشارکت
فعال در برگزاری هفدهمین نمایشگاه
دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار
در هفته پژوهش و فناوری سال ،1395
تقدیر به عمل آورد.
در متن لوح تقدیر آمده است :با تشکر
از مشارکت فعال شما در برگزاری هفدهمین

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن
بازار جمهوری اسالمی ایران این لوح تقدیر به
رسم یادبود اهدا می شود.
امید است در پرتو الطاف بیکران الهی و
کوشش های مجدانه و مستمر پژوهشگران
و فناوران ،شاهد موفقیت شما و شکوفایی و
بالندگی میهن اسالمی در همه عرصه های
علمی ،پژوهشی و فناوری باشیم.
شایان ذکر است :دکتر صادقلو به عنوان
رییس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری و
دکتر نجفی نژاد به عنوان دبیر کل ستاد استانی
هفته پژوهش و فناوری استان گلستان در سال
 ،95منصوب شده بودند.

پذیری جوامع محلی مناطق کوهستانی ،تأکید بر
نقش مناطق باالدست بر آب و مخاطرات طبیعی،
توجه به تهدیدات مشخص شده در طرح آمایش
استانگلستان،مدیریتاکوسیستمیرودخانههای
اصلی استان گلستان ،نقش مدیریت اکوسیستمی
درتأمین آب سالم )کمیت در دراز مدت و کیفیت
قابل قبول) ،تأکید بر بررسی تغییرپذیریهای
طبیعی و مداخالت انسانی و تعامل بین آنها ،توجه
به نقش مدیریت اکوسیستمی بر مدیریت بیالن

آبی ،توجه به وضعیت خلیج گرگان و مدیریت آن،
هشدار نبود توجه کافی و عملگرا به گپ بین اجرا
و دانشگاه ،تفکیک بین تغییر اقلیم و تغییرپذیری
اقلیمی و تأثیر این تشخیص در مدیریت منابع،
توجه بیشتر به مدیریت اراضی شیبدار با تأکید
بر  ،BMPاثر اقدامات آبخیزداری در استحصال
آب (سطحی -زیرزمینی) و تأکید بر توجه بیشتر
بر اخالق حرفهای در آموزشهای دانشگاهی در
راستای توسعه منابع انسانی اشاره کرد.

کسبعنوانپژوهشگربرتردانشگاهجامع
علمی کاربردی کشور توسط عضو هیأت علمی
دانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان
دکتر امیر احمد دهقانی عضو هیأت
علمی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع
طبیعی گرگان ،موفق به کسب عنوان
پژوهشگر برتر دانشگاه جامع علمی-
کاربردی کشور شد.
در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه
جامع علمی کاربردی که با حضور دکتر احمدی
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری ،دکتر امید سرپرست دانشگاه جامع
علمی -کاربردی ،دکتر خوش قلب مشاور معاون
و رییس حوزه معاونت پژوهش و فناوری وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ،معاونین و مدیران

ستادی و استانی دانشگاه برگزار شد ،دکتر امیر
احمد دهقانی به عنوان یکی از  10پژوهشگر برتر
استانی معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.
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برگزاری مراسم نکوداشت و تجلیل از پژوهشگران و فناوران دانشگاه در سال95
مراسم نکوداشت و تجلیل از پژوهشگران
و فناوران دانشگاه ،دوازدهم دی ماه در تاالر
خلیج فارس برگزار شد.
رییس دانشگاه در این مراسم گفت :اساتید
به عنوان رکن اصلی دانشگاه در نهادینه کردن
روحیه خودباوری جهت انجام فعالیتهای کارآفرینانه
شناخته می شوند تا بتوانند دانشجویان را در ادامه
مسیر کارآفرینی همراهی کنند.
دکترعلی نجفی نژاد افزود :طبق ابالغیه
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،تشکیل مرکز
نوآوری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان در دست اقدام است.
وی اظهار کرد :همچنین با ابالغ آیین نامه
راه اندازی قطبهای علمی به دانشگاهها و مراکز
آموزشی عالی از سوی وزارتخانه ،امیدواریم تا سال
آینده ،حداقل  ۱۰قطب علمی در زمینه های مختلف
در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
فعالیت خود را آغاز کنند.
دکتر نجفی نژاد در پایان اعالم کرد :در برنامه
های هفته پژوهش و فناوری سال آینده ،دانشکده
کارآفرین ،استاد کارآفرین و دانشجوی کارآفرین را
انتخاب و معرفی خواهیم کرد.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه در ادامه
گفت :در امور پژوهشی  ۱۰۶مورد تصویب گزارش
نهایی طرح تحقیقاتی ،بررسی ۱۸۰پرونده مستندات
اعتبار ویژه پژوهشی اساتید ۲۰۳ ،مورد مقاله  ISIو
 ۱۰۴مورد مقاله غیر  ISIمعتبر را انجام دادیم.
دکتر محمد هادی معیری افزود :برگزاری

نخستین استارت آپ تخصصی کشاورزی و منابع
طبیعی ،افتتاح کلینیک مادر تخصصی ،پیگیری
طرح کالن ملی مدیریت جامع حوضه های آبخیز و
 ...از دیگر اقدامات پژوهشی و فناوری دانشگاه است.
وی از تدوین سند دانشگاه کارآفرین و انعقاد
تفاهم نامه هایی با اداره کل استاندارد ،میراث
فرهنگی ،آب منطقه ای و ...به عنوان اقدامات موثر
در حوزه پژوهشی دانشگاه یاد کرد.
شایان ذکر است :دکتر مهدی کاشانی نژاد به
عنوان پژوهشگر برجسته دانشگاه و دانشکده علوم
صنایع غذایی ،دکتر سید حسین حسینی فر به
عنوان پژوهشگر نمونه مقاله  ،ISIدکتر عبدالرسول
سلمان ماهینی به عنوان پژوهشگر نمونه مقاالت
علمی پژوهشی ،دکتر الیاس افرا به عنوان پژوهشگر

نمونه از چاپ کیفی ترین مقاله  ISIو دانشکده
مهندسی چوب و کاغذ ،دکتر حسین کاظمی
به عنوان پژوهشگر نمونه از ترجمه کتاب ،دکتر
رامتین جوالیی به عنوان پژوهشگر نمونه از جذب
بیشترین بودجه از خارج دانشگاه ،دکتر محمدرضا
ایمانپور به عنوان پژوهشگر برتر در بخش فن بازار
و تجاری سازی ،دکتر شعبان شتایی به عنوان
پژوهشگر برتر دانشکده علوم جنگل ،دکتر غالمعلی
حشمتی به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده علوم
مرتع ،دکتر فیروز صمدی به عنوان پژوهشگر برتر
دانشکده علوم دامی ،دکتر امیر احمد دهقانی به
عنوان پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی آب و خاک،
دکتر غالمحسین عبدا ...زاده به عنوان پژوهشگر
برتر دانشکده اقتصاد و مدیریت کشاورزی ،دکتر

بهنام کامکار به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده تولید
گیاهی و دکتر علی اکبر هدایتی به عنوان پژوهشگر
برتر دانشکده شیالت و محیط زیست و مقام اول
ایده های برتر در زمینه فنی و مهندسی و علوم پایه
تقدیر شد.
گفتنی است :فرشته اسدی به عنوان دانشجوی
برگزیده مقطع کارشناسی ،فاطمه دارائی تبار به
عنوان دانشجوی برگزیده مقطع کارشناسی ارشد و
سپیده سعیدی به عنوان دانشجوی برگزیده مقطع
دکتری و ایمان عباسی جشوقانی به عنوان مقام اول
کشاورزی و منابع طبیعی ،دکتر وحیده پیام نور به
عنوان مقام اول پزشکی ،پیراپزشکی و دامپزشکی و
ابوالفضل پاکدامن به عنوان مقام اول علوم انسانی در
بخش ایده های برتر استانی مورد تقدیر قرار گرفتند.
همچنین در بخش نمایشگاه دستاوردهای
پژوهشی استان ،انجمن علمی مهندسی مکانیک
بیوسیستم ،انجمن علمی مهندسی چوب و کاغذ و
انجمن علمی علوم جنگل رتبه های اول تا سوم را به
خود اختصاص دادند.
در بخش بهترین خبر و عکس از نمایشگاه هفته
پژوهش ،فهیمه اجاقلو و سمیرا رجبی در زمینه
با کیفیت ترین اخبار و داود خاندوزی با عنوان
بیشترین اخبار ارسالی توسط یک خبرنگار و ایمان
زنقایی ،سیده مریم سلیمانی و شایسته احمدی
در بخش عکسهای دارای بیشترین الیک و عاطفه
حسینی میقانی ،فائقه سادات احمدی و محمد
حسن نادری در بخش عکسهای دارای کیفیت و
سوژه مناسب معرفی و مورد تقدیر واقع شدند.

انتخاب حوضه گرگانرود بهعنوان پایلوت طرح کالن ملی مدیریت جامع آبخیزهای کشور
در جلسه کمیته هماهنگي و برنامه ریزي طرح کالن
ملی مدیریت جامع حوضه های آبخیز کشور که  18دی ماه
در سالن طبیعت دانشکده شیالت ،محیط زیست ،مرتع و
آبخیزداری برگزار شد ،حوضه رودخانه گرگانرود بهعنوان
حوضه پایلوت طرح کالن ملی مدیریت آبخیزداری کشور
برگزیده شد.
مدیر طرح کالن ملی مدیریت جامع حوضه های آبخیز
کشوردر این جلسه گفت :با در نظر گرفتن جنبههای مختلف

مانند موقعیت جغرافیایی ،اندازه حوضه (مقیاس کار) ،سهولت
دسترسی به حوضه برای عملیات میدانی و نیز سهولت هماهنگی
با ادارات و سازمانهای مرتبط و نیز عدم تداخل با سایر طرحهای
اجرایی (مانند طرح ترسیب کربن یا پروژه منارید) حوضه
رودخانه گرگانرود به عنوان پایلوت طرح کالن ملی مدیریت
جامع آبخیزهای کشور ،انتخاب و مورد موافقت سایر اعضا و
همکاران طرح قرار گرفت.
شایان ذکر است :کمیسیون تخصصی کشاورزی ،آب و

انتصابات دانشگاه
نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر بهروز دستار

رییس دانشکده علوم دامی

دکترمحمدهادیپهلوانی

مشاور رییس دانشگاه و دبیر شورای رفاهی
و مسئول دفتر مجالت

دکتر مجید اونق

مدیر گروه آبخیزداری و مناطق بیابانی

دکتر فرهاد خرمالی

سرپرست گروه همکاری های علمی و بین المللی
و مدیر مرکز روابط بین الملل

دکتر علی قاسمیان

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم جنگل و
مهندسی چوب و کاغذ

دکتر تقی قورچی

مدیر گروه آموزشی دام و طیور

دکتر فیروز صمدی

مدیر گروه آموزشی ژنتیک و اصالح فیزیولوژی دام

منابع طبیعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به عنوان دستگاه
سفارش دهنده ،وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت نیرو و سازمان
حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه بهره بردار این طرح
معرفی شده اند.
گفتنی است :دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
به عنوان مجری محوری و پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری،
دانشگاه شیراز ،دانشگاه گیالن و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی ساری به عنوان همکار در این پروژه فعالیت می کنند.

بیانیه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
در پی حادثه دردناک آتش سوزی
و فرو ریختن ساختمان پالسکو

روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان بیانیه ای را در پی حادثه
دردناک آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان
پالسکو صادر کرد.
در این بیانیه آمده است :حادثه دردناک
آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پالسکو
و جان باختن تعدادی از آتشنشانان شجاع و
ایثارگر موجی از غم و اندوه را به وجود آورد.
در ادامه عنوان شده است :این حادثه
هرچند غم و اندوه بزرگی را به دل هر آدمی
نشانده است ،اما به واسطه فداکاری و جانفشانی
آتشنشانان شجاع در کمک رسانی به همنوعان،
جلوه زیبایی از ایثار و ازخودگذشتگی را به رخ
کشیده و یاد روزهای سخت انقالب و ایام دفاع
مقدس را در اذهان زنده کرده است.
روابط عمومی دانشگاه در پایان اذعان
کرد :جا دارد برای تمامی جان باختگان و

درگذشتگان این حادثه ،رحمت و غفران الهی،
برای مصدومان و مجروحان ،صحت و سالمت و
برای بازماندگان عزیز داغدیده ،صبر جمیل و اجر
جزیل آرزو نماییم.
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كاركنان دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

با حضور در مزار شهيد گمنام به استقبال برنامههای دهه فجر رفتند

اعضاي هيأت علمي ،كاركنان و دانشجويان
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
سه شنبه دوازدهم بهمن ماه همزمان با آغاز دهه
فجر با حضور بر مزار شهيد گمنام دانشگاه به
استقبال ايام ا ...دهه فجر رفتند.
رئيس دانشگاه در اين مراسم گفت :حاكميت
ارزشهاي الهي و داشتن كشوري مستقل كه مردم در
آن بتوانند خودشان بر سرنوشت خود حاكم باشند يكي

از انگيزه هاي شكل گيري انقالب اسالمي ايران بود.
دكتر نجفي نژاد افزود :انقالب اسالمي ايران،
مردمي ترين انقالب در جهان است.
وي خاطر نشان كرد :آنچه بعنوان نظام مردم ساالر
ديني امروزه در اختيار ماست به بركت خون شهدا و
ايثارگريهاي آنان ،هوشياري امام راحل (ره) و مقام
معظم رهبري و بصيرت مردم ايران ميباشد.
وي يادآور شد :وحدت و همدلي رمز پيروزي

انقالب اسالمي بود و امروز نيز با توجه به هجمه هاي
دشمنان اگر از اين رمز فاصله بگيريم ،انقالب آسيب
خواهد ديد.
مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري
در دانشگاه در ادامه گفت :بخاطر  22بهمن ماه
 1357و پیروزی انقالب اسالمی بايد خدارا شاكر باشيم.
حجت االسالم و المسلمين علي نامدار افزود:
ما به دنبال آن هستیم که اندیشه های امام خمینی(ره)

و شهدای ما در انقالب اسالمی حاکم بشود.
شايان ذكر است :در اين مراسم دانشگاهيان
به صورت نمادين از مقابل سردرب پرديس دانشگاه
علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان به سمت مزار
شهيد گمنام حركت و با اهداء تاج گل و قرائت فاتحه
با آرمانهاي انقالب اسالمي امام راحل ( ره) و شهداي
گرانقدر تجديد عهد و پيمان و بر پیروی از منویات مقام
معظم رهبری تاکید كردند.

کوتاه با خبرهای دانشگاه
بازدید علمی دانشجویان رشته شیالت دانشگاه

دانشجویان رشته شیالت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طی بازدید علمی از نزدیک در جریان مسائل صید و صیادی و شیالتی
بندرعباس قرار گرفتند.
طی این برنامه علمی که به سرپرستی دکتر گرگین و با همکاری دکتر
کشیری انجام شد ،دانشجویان از جنگلهای حرا ،مناطق تخم ریزی ماهیان و
میگوها ،شناورهای صیادی بازدید کردند و به شکل علمی با مشکالت صید
و صیادی و محیط دریایی آشنا شدند.
***

امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه با پژوهشگاه ملی
اقیانوس شناسی و علوم جوی

در راستای گسترش امور پژوهشی و آموزشی در زمینه های مرتبط با
علوم دریایی و اقیانوسی و زمینه سازی مناسب جهت ایجاد ارتباط موثر و
انجام فعالیتهای پژوهشی و آموزشی ،تفاهم نامه همکاری فی ما بین دکتر
نجفی نژاد رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دکتر
حاجی زاده ذاکر رییس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی به
امضاء رسید.
گفتنی است :این تفاهم نامه در هفت ماده و به مدت چهارسال اجرا
خواهد شد.
***

موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد
مقطع دکتری رشته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری
خاک در دانشگاه

شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد مقطع دکتری رشته مدیریت
حاصلخیزی و زیست فناوری خاک در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان ،موافقت نمود.
شایان ذکر است :پذیرش دانشجو در دوره یاد شده منوط به تامین
شرایط علمی ،آموزشی و اعتبارات مالی است.

تقدیر از دو عضو هیأت علمی بازنشسته دانشکده علوم
جنگل و مهندسی چوب و کاغذ

طی مراسمی که  19دی ماه در سالن شهید شهریاری برگزار شد از دکتر
عمادیان و مهندس سلطانی نژاد اعضای هیأت علمی بازنشسته دانشگاه
تقدیر شد.
دکتر شتائی رییس دانشکده علوم جنگل و مهندسی چوب و
کاغذ دراین مراسم گفت :به رسم ادب و احترام و قدردانی از زحمات
این عزیزان ،این مراسم برگزار شد که امیدواریم اینگونه مراسمات ضمن
نکوداشت جایگاه رفیع اساتید دانشگاه و خادمان مسیر علم ،مایه امید و
دلگرمی در دل اعضای هیأت علمی جوان دانشگاه باشد.
***

عضویت دکتر زند به عنوان هیأت امنای منطقه گلستان

دکتر محمد فرهادی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر
اسکندر زند را به عضویت هیأت امنای منطقه گلستان منصوب کرد.
در متن حکم ایشان آمده است :در اجرای بند((ب ))9-ماده (())2
قانون اهداف ،وظایف و تشکیالت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و با استناد
به بند ((ج)) ماده (( ))1قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی و پژوهشی به موجب این حکم تا پایان دوره کنونی به عضویت
هیأت امنای منطقه گلستان منصوب می شوید.
توفیق جنابعالی را در انجام امور محوله از خداوند متعال خواستارم.
***

برگزاری نشست هیأت مدیره جدید شرکت تعاونی
مصرف دانشگاه با ریاست دانشگاه

نشست هیأت مدیره جدید شرکت تعاونی مصرف دانشگاه با ریاست
دانشگاه ،دوشنبه  27دی ماه برگزار شد.
در این نشست اعضای هیأت مدیره سابق ،گزارش مختصری از عملکرد
خود را ارائه کردند.
در ادامه اعضای هیأت مدیره جدید درباره برنامه های خود از جمله

هماهنگی خرید حوزه ها و معاونتهای دانشگاهها ،استفاده از فضای مجازی و
چالشهای موجود تعاونی و فروشگاه نکاتی را بیان کردند.
***

اعالم ارتقاء رتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه

در جلسه هیأت ممیزه دانشگاه که  29دی ماه در سالن اندیشه دانشگاه
برگزار شد ،با ارتقاء مرتبه علمی دکتر نادر نورا ،دکتر علیرضا عالیشاهی و
دکتر عبدالرضا ظهیری به مرتبه دانشیاری موافقت شد.
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان این ارتقاء را به این اعضای
هیأت علمی تبریک عرض می نماید.
***

دفاع از رساله اولين دانشجوي دكتري رشته فيزيولوژي
دانشكده علوم دامي دانشگاه

ويدا سادات كاظمين جاسمي به عنوان اولین دانشجوی دکتری رشته
فیزیولوژی دانشکده علوم دامی دانشگاه از رساله دکتری خودبا عنوان مقايسه
پيوند آلوگرافت بافت تازه و منجمد شده تخمدان موش به بافت بيضه تحت
تاثير ميدان مغناطيسي دفاع کرد.
در این دفاعیه رساله دکتری که در سالن دانشجوي دانشكده
توليد گياهي برگزار شد ،دکتر فيروز صمدي و دكتر حسين ايماني از
پژوهشكده رويان تهران به عنوان استاد راهنما و دکتر سعيد حسني،
دكتر روح اهلل فتحي از پژوهشكده رويان تهران و دكتر عبدالحسين
شاهوردي از پژوهشكده رويان تهران به عنوان اساتيد مشاور ،همچنین
دكتر يوسف جعفري آهنگري ،دكتر جهانبخش اسدي از دانشگاه علوم
پزشكي گلستان و دكتر فرزانه گنجي از دانشگاه گلستان به عنوان
اساتيد داور حضور داشتند.
در خصوص این رساله گفتنی است که يكي از كارهاي حفظ باروري
انجماد بافت تخمدان و سپس پيوند آن ميباشد .در اين مطالعه تخمدان
موش ماده ي  8-6هفته اي از بدن جدا و پس از انجماد و ذوب به بافت
بيضه موش هاي نر پيوند زده مي شود.

