در این شماره میخوانید:
حضورخادمان آستان قدس رضوی بر مزار شهید گمنام
بازدید دکتر نظریمهر از پروژههای عمرانی دانشگاه
برگزاری نشست رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری با رییس دانشگاه
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در هفته دولت محقق شد:

آغازعملیاتاجراییمجتمعآزمایشگاهیتحقیقاتکشاورزی
و افتتاح فاز  1دانشکده تولید گیاهی دانشگاه

با حضور نماینده ولی فقیه در استان گلستان،
استاندار گلستان ،فرماندار شهرستان گرگان و
جمعی از مدیران و مسئوالن استان ،افتتاح فاز 1
دانشکده تولیدات گیاهی و آغاز عملیات اجرایی
مجتمع آزمایشگاهی تحقیقات کشاورزی افتتاح
شد.
دکتر علی نجفینژاد در آئین افتتاح متمرکز
 128پروژه اقتصادی ،عمرانی و اشتغالزایی
شهرستان گرگان که به میزبانی دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان برگزار شد ،گفت:
هفته دولت فرصتی برای ارائه گزارش و دستاوردهای
دولت و دستگاههای اجرایی به جامعه است.
رییس دانشگاه با اشاره به اینکه کلنگ پروژه
دانشکده تولید گیاهی در سال  1384به زمین
زده شد ،تصریح کرد :این پروژه چهار سال در اختیار
پیمانکار اول بود که در حد اسکلت باقی مانده مجددا دو
پیمانکار اجرای پروژه را پیگیری کردند .از اواخر سال
 1391پروژه متوقف بود تا زمانی که دولت تدبیر و امید
روی کار آمد.
دکتر نجفینژاد از کاهش  10درصدی
هزینههای جاری دانشگاه خبر داد و تصریح
کرد :با افزایش درآمد و صرفهجویی در هزینههای
دانشگاه و در سایه همدلی و همراهی توانستیم

بخشهای زیادی از پروژه را تکمیل کنیم.
وی بیان داشت :پنج میلیارد ریال در سفر هیأت
محترم دولت به استان گلستان به پروژه مذکور اختصاص
پیدا کرد که  100درصد آن را تخصیص کردیم و بناست
با منابع داخلی دانشگاه روند اجرای پروژه را دنبال کنیم.
وی با بیان اینکه فاز  2پروژه دانشکده تولید
گیاهی طی چند ماه آینده تکمیل میشود،
تصریح کرد :تالش میکنیم تا  22بهمن ماه سال
جاری پروژه را تکمیل و به مرحله بهرهبرداری برسانیم.
وی گفت :دانشکده تولید گیاهی در فضایی به
وسعت  6هزار متر مربع با اعتبار  80میلیارد ریال از
محل منابع مختلف ساخته شده است.
گفتنی است :این فضا شامل آزمایشگاه ،اتاقهای
اعضای هیات علمیو اداری است و فاز  2این مرکز در
فضایی به وسعت  4هزار متر مربع و اعتباری افزون بر
 27میلیارد ریال از محل منابع داخلی دانشگاه در دست
اجرا میباشد.
شایان ذکر است :در این مراسم ،عملیات
اجرایی پروژه مجتمع آزمایشگاهی تحقیقات
کشاورزی در فضایی به وسعت 6هزار متر مربع با
پیش بینی اعتبار  94میلیارد ریال از محل اعتبارات
طرحهای ملی و طی موافقتنامه با معاونت برنامه و
بودجه استان آغاز شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری گلستان در مراسم بزرگداشت هفته دولت و روز کارمند:

اجرای بخش عمده فعالیتهای دولت بر دوش کارمندان است
مراسم بزرگداشت هفته دولت و روز کارمند دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان با حضور معاون توسعه مدیریت
و منابع انسانی استانداری گلستان ،رییس دانشگاه ،معاونین و
جمعی از مدیران دانشگاه ،شنبه هفتم شهریور ماه در تاالر خلیج
فارس برگزار شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری گلستان در
این مراسم گفت :هفته دولت بهانهای است که عالوه بر یاد و گرامیداشت
شهیدان رجایی و باهنر بتوانیم یک بازنگری به عملکرد دستگاههای
اجرایی داشته باشیم.
مهندس ربیعی کارمندان دولت را جز اقشار زحمتکش جامعه
دانست و افزود :در محافل کمتر نسبت به زحمات و خدمات کارکنان
دولت پرداخته میشود و بعضا شنیده میشود که کارمندان دولت کاری
نمیکنند و به راحتی از کنار زحمات و تالش این قشر زحمتکش عبور
میکنند.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در این
مراسم گفت :توسعه هر کشوری منوط به نظام اداری آن کشور است ،از
اینرو کشورهایی توسعه یافته هستند که نظام اداری متناسب با شرایط روز
جامعه خود را آماده و اجرا نمایند.
دکتر علی نجفی نژاد یادآور شد :نظام اداری چابک و بهره مند از
نیروهای انسانی کارآمد و متخصص به پیشرفت سازمانها و جامعه کمک
خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد :دولت تدبیر و امید ،نقشه راه امور اداری کشور
را طراحی و ترسیم کرده است و این برنامه هم اکنون به سازمانها و نهادها
ابالغ شده است.

دکتر نجفی نژاد در پایان از دانشگاهیان خواست تا با همکاری
و همدلی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را به
الگویی برای سایر دستگاهها و نهادهای استان گلستان مبدل
سازند.
معاون اداری ،مالی و توسعه منابع دانشگاه نیز در این مراسم
گفت :هفته دولت یادآور رشادتهای شهیدان رجایی و باهنر است که مانند
نگینی درخشان در تاریخ انقالب اسالمیثبت شده است.
دکتر سرا ...گالشی افزود :امیدواریم بتوانیم رهروان خوبی برای این
دو شهید بزرگوار باشیم.
وی تصریح کرد :فعالیتها و اقدامات خوبی در دانشگاه انجام شده است
وامیدواریم این فعالیتهای مثبت ،همچنان ادامه پیدا کند و دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان به عنوان مرکز علمینمونه مطرح شود.
مدیر امور اداری دانشگاه نیز در این مراسم گفت :نیروی انسانی

در هر سازمان و موسسه ای به ویژه نیروهای کارآمد خالق ،اصلی ترین،
بزرگترین و با ارزش ترین سرمایه و دارایی به شمار میروند که نقشی غیر
قابل انکار در موفقیت یک سازمان دارند.
مهندس نیک پیام افزود :رشد و تعالی در هر سازمانی ،نیازمند
تحول در زیر ساختهای فرهنگی ،تحول در ابزار کار ،حفظ و نگهداری
استانداردهای کاری موجود ،نظام پیشنهادات و بهبود مستمر در سازمان
است.
شایان ذکر است که در این مراسم از نعمت میرکریمی ،محبوبه
مهقانی ،سیدههما حسینی ،حمیدرضا کالتی ،خدیجه سلطانی،
عبدا ...رمضان نژاد ،محمدحسین رحیمی ،مصطفی رجبی ،مهسا
دومهری ،گوهر شیخفندرسکی ،زهرا مسلمیبسطامی ،زینب
درخشانفرد و سیدحسام الدین حسینی به عنوان کارکنان نمونه
دانشگاه تقدیر بعمل آمد.
همچنین از برگزیدگان مسابقات قرآنی ویژه ماه مبارک رمضان
سال  94به نامهای حمیدرضا میرکریمی ،فاطمه سادات موسوی ،محمد
طاهری ،زینب افخمیو علی رضا کشیری و برگزیدگان مسابقات
ورزشی جام رمضان در رشتههای بسکتبال آقایان به سرپرستی
مهندس ابوالفضل حاج مالحسینی (معاونت دانشجویی) ،مهندس کاظم
اسالمی(امور مالی) ،والیبال آقایان به سرپرستی مهندس علی قدمنان(
تربیت بدنی) ،رضا جافر(حراست الف) و عبدالغفار یلمه( دانشکده علوم
جنگل) ،والیبال خانمها سرکار خانم رویا ریاحی و سرکار خانمهایده
محمودی ،مسابقات دارت :خانمها نسرین فالحی ،فاطمه سادات موسوی،
مرضیه رضایی ،مسابقات تنیس روی میز خانمها رویا ریاحی ،مرضیه
رضایی اول و فاطمه االزمنی تقدیر شد.
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نشست خبری ریاست و معاونین دانشگاه
علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان ،در
سالن رشد دانشگاه برگزار شد.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان در این نشست از توجه ویژه
دولت یازدهم به دانشگاهها و کیفی سازی آن
خبر داد و گفت :کیفی گرایی بجای کمیگرایی
رویکرد اصلی دولت و وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری دراین حوزه است.
دکتر علی نجفی نژاد اظهار داشت :این
رویکرد دولت سبب شده تا جلوی رشد بی رویه
مراکز آموزش عالی گرفته شود.
وی ،توجه به پروژههای عمرانی و رفاهی
دانشگاهها را از دیگر توجهات دولت یازدهم
بیان کرد و افزود :تخصیص صدرصدی اعتبارات
عمرانی و هزینه ای دانشگاهها درسال گذشته دراین
راستا بوده است.
وی اضافه کرد :طی سال گذشته  420میلیارد
ریال اعتبار عمرانی و هزینه ای به این دانشگاه
اختصاص یافت که براساس آن برخی پروژهها که
حدود ده سال متوقف شده بودند ،مجدا عملیات
اجرایی آن آغاز شد.
وی طرح کالن مدیریت آبخیزداری کشور
و تدوین طرح آمایش سرزمین در استان را دو
طرح دردست اجرا توسط این دانشگاه برشمرد
و اضافه کرد :عالوه بر این با برخی دستگاههای
گلستان از جمله جهادکشاورزی ،شیالت ،منابع
طبیعی ،صنعت ،معدن و تجارت ،آب منطقه ای و
استانداری تفاهم نامه همکاری مطالعاتی و اجرایی
امضاء شده است.

دکتر نجفی نژاد در جمع خبرنگاران:

کیفی گرایی رویکرد جدید
دانشگاههااست

وی تصریح کرد :این دانشگاه با برخی موسسات
تحقیقاتی و دانشگاههای کشور ایتالیا و آلمان نیز
تفاهم نامه تحقیقاتی و برگزاری دورههای آموزشی
امضاء کرده است که چند دوره آموزشی آن طی نیم
سال اول سال تحصیلی جدید برگزار خواهد شد.
رییس دانشگاه در ادامه با تشریح برخی
اقدامات اظهارداشت :اخذ مجوز راه اندازی پنج
رشته درمقطع دکتری و برگزاری چند همایش
علمیدرسطح ملی و بین المللی درحوزه آموزشی،
اجرای طرح سالمت ویژه دانشجویان جدید الورود
و برگزاری کنگره شهدای دانشجو و برنامههای

فرهنگی و هنری در حوزه معاونت فرهنگی از دیگر
تالشها میباشد.
دکتر نجفی نژاد برگزاری نخستین
گردهمایی دانش آموختگان این دانشگاه طی
 58سال سابقه فعالیت در شهریور و برگزاری
همایش ملی هم اندیشی دانشگاه کار آفرین
در آبان امسال را از دیگر برنامههای این واحد
آموزش عالی برشمرد و افزود :درحوزه عمرانی
نیز با توجه ویژه دولت و اختصاص کامل اعتبارات،
عملیات اجرایی چندین پروژه متوقف شده مجددا
آغاز شده است.

وی با اشاره به دستاوردها و فعالیتهای
پژوهشی دانشگاه گفت :چاپ  444مقاله در
مجالت علمیداخلی و  432مقاله درنشریات
بینالمللی ،انجام  90طرح تحقیقاتی درون
دانشگاهی ،انجام  29طرح تحقیقاتی بین المللی،
ارایه یکهزارو  102مقاله در همایشهای ملی و 107
مقاله در همایشهای بین المللی و چاپ و ترجمه
 14جلد کتاب و تالیف 12جلد کتاب از مهمترین
فعالیتهای حوزه پژوهشی این دانشگاه اعالم شد.
وی همچنین با اشاره به جایگاه و نقش
خبرنگاران در انعکاس اخبار و رویدادها ،بر
لزوم توجه ویژه رسانهها به مسائل و مشکالت
درحوزه دانشگاهها و نیز فرهنگ سازی جهت
توسعه و جذب حمایتهای مردمیو خیرین
دراین حوزه تاکید کرد و گفت :سال گذشته
بنیاد مردمیدانشگاه برای هدایت ظرفیتهای
مردمیو مشارکت بیشتر جامعه در حوزه توسعه
آموزش عالی تاسیس شد و از طریق ظرفیت خیرین
توانستیم یک مرغداری آموزشی  -پژوهشی با
ظرفیت  2هزار قطعهای احداث شد که در هفته
دولت افتتاح و به بهرهبرداری میرسد.
رئیس دانشگاه در پایان تاکید کرد:
دانشگاهی که نتواند مشکالت جامعه را حل کند
موفق نیست دانشگاه به عنوان کانون تولید علم
عالوه بر مدیریتهای ملی میتواند در عرصه
بینالمللی به پیشرفتجهان کمک کند.
شایان ذکر است :در این نشست دکتر گالشی
معاون اداری ،مالی و توسعه منابع ،دکتر کاشانینژاد
معاون فرهنگی و اجتماعی و دکتر هزار جریبی
معاون دانشجویی دانشگاه نیز حضور داشتند.

عطر افشانی مزار شهیدگمنام دانشگاه
و تجدید میثاق با آرمانهای شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس
به مناسبت هفته دفاع مقدس و به منظور
تجلیل از ایثارگریها و رشادتهای رزمندگان،
مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار شهید
گمنام و تجدید میثاق با شهدای گرانقدر برگزار
شد.
رییس دانشگاه در این مراسم گفت :انشاء ا...
بتوانیم قدردان نعمت امنیتی که بواسطه خون شهدا
در کشور به وجود آمده است ،باشیم و به خصوص
در دهه چهارم انقالب که دهه جهاد علمینامیده
میشود ،با انجام متعهدانه مأموریتها و مسئولیتهای
محوله در پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس
جمهوری اسالمیایران گامهای موثری را برداریم.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه نیز در این مراسم گفت :کشور ایران

برگزاری نشست رییس
صندوق رفاه دانشجویان
وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری با رییس دانشگاه

در تاریخ خود به واسطه جنگهای مختلف صدمات
زیادی را متحمل شده است.

حجتاالسالموالمسلمینعلینامدارافزود:
در زمان آغاز جنگ تحمیلی ،توان نظامیچندانی در

دكتر نجفي نژاد رییس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی
گرگان با مهندس يزدان مهر رییس صندوق رفاه دانشجویان و دکتر
تقی زاده معاون صندوق رفاه ،سوم شهریور ماه در محل دفتر ریاست
دانشگاه پیرامون موضوعات دانشجویان گفتگو کردند.
در این نشست دکتر نجفی نژاد ،درخصوص سابقه و وضعيت دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان مطالبي را ارائه کردند.
سپس دكتر هزارجريبي معاونت دانشجويي دانشگاه نظرات ،پيشنهادات و
ديدگاههاي خود را در خصوص مباحث مختلف اعم از رفاهي ،خوابگاهي و
تغذيه دانشجويي ارائه نمودند و سپس پيرامون مباحث مطرح شده بحث و
تبادل نظر گرديد .
گفتنی است :اهم مباحث مطرح شده در اين جلسه موضوعاتی همچون:
بيمه دانشجويي ،وضعيت رتبه بندي خوابگاهها ،مبالغ مرتبط با تعمير و

کشور جهت مقاومت وجود نداشت و انقالب اسالمی،
نهال نوپایی بود که هنوز ساختارهای اداری و
تشکیالتی آن به درستی شکل نگرفته بود.
وی تأکید کرد :اما شکوفایی استعدادها در
دوران دفاع مقدس با حماسههایی که جوانان
کشور به وجودآوردند ،توانست موجب پیروزی
جمهوری اسالمیایران در میادین مختلف شود و
الحمدا ...امروزه شاهد این هستیم که جمهوری
اسالمیایران در زمینههای مختلف علمی،
فرهنگی ،سیاسی و ...در دنیا حرفهای زیادی
برای گفتن دارد.
همچنین در حاشیه این مراسم نمایشگاه
کتاب با موضوع دفاع مقدس توسط بسیج
دانشجوییدانشگاهبرپاشد.

تجهيز خوابگاههاي دانشگاه با توجه به قدمت بيش از  30سال برخي بلوكها،
خريدهاي متمركز برخي اقالم مواد غذايي ،كمبود تخصيص مبلغ شهريه
دانشجويان نوبت دوم ،مبالغ مرتبط با وام تحصيلي ،وضعيت بيمه كليه
دانشجويان ،كاركنان و اعضاي هيات علمي بوده است.
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دکتر نظریمهر در بازدید از پروژههای عمرانی دانشگاه؛

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
نقش ارزنده ای در تربیت نسل جوان
و آینده ساز کشور داشته است

دکتر محمد جواد نظری مهر نماینده
مردم کردکوی ،بندرگز و گمیشان در مجلس
شورای اسالمیضمن حضور در دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان ،از پروژههای
عمرانی پردیس دانشگاه بازدید کرد.
دکتر نظری مهر در حاشیه این بازدید گفت:
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان به
عنوان یکی از دانشگاههای قدیمیو معتبر کشور
نقش ارزنده ای در تربیت نسل جوان و آینده ساز
کشور داشته که باید این نقش و وظیفه با جدیت
بیشتری ادامه پیدا کند.
وی افزود :ارتباط بیشتر با کشاورزان و آگاهی
دادن به آنان باید اولویت اصلی این دانشگاه باشد تا
بدین طریق حاصل پژوهشها و تحقیقات دانشگاهیان
به جامعه منتقل شده و زمینه دستیابی به کشاورزی
علمیفراهمگردد.
ایشان بر توسعه و تقویت مراکز آموزش

عالی استان تأکید و اظهار امیدواری کرد؛
مراکز آموزش عالی استان باید بتوانند در جهت
رفع مشکالت خود تالش کنند و با یکدیگر تعامل
و ارتباط داشته باشند.
وی در پایان برحمایت و تقویت دانشگاههای
تخصصی به ویژه در حوزه کشاورزی و منابع
طبیعی تأکید کرد و گفت :باید با تولید دانش
در این حوزه قدمهای موثری در امنیت غذا و آب
برداریم.
همچنین طی این بازدید رییس دانشگاه
علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان ضمن
خیرمقدم به وی گفت :این دانشگاه با حدود
بیش از  4000دانشجو در 60رشته مقطع تحصیلی
دکتری 45 ،رشته مقطع کارشناسی ارشد و 42
رشته در مقطع کارشناسی نقش عمده ای در تربیت
و آموزش نیروی کار در بخش کشاورزی و منابع
طبیعی کشور داشته و دارد.

دکتر نجفی نژاد اعالم کرد :بخش کشاورزی
و منابع طبیعی ،بخش مهمیاست که با امنیت
غذا و سالمت جامعه سروکاردارد و مسئولین باید
در حمایت از این حوزه و فارغ التحصیالن و مراکز
آموزشی آن از هیچ کوششی دریغ نورزند.
وی تاکید کرد :فعالیتهای آموزشی ،فرهنگی و
پژوهشی خوبی در این دانشگاه صورت میگیرد که
از آن جمله میتوان به راه اندازی و فعالیت مرکز رشد
واحدهای فناوری ،شرکتهای دانش بنیان ،فعالیتهای
دانشجویی در حوزه کارآفرینی ،ارائه مقاالت و
تحقیقات پژوهشی و ...اشاره کرد.
وی ادامه داد :هنوز در زمینه فضای
آموزشی ،اداری ،اتاق کار اساتیدو ...با مشکل

مواجه ایم و امیدواریم که با حمایت نمایندگان
محترم استان در مجلس شورای اسالمی و
مسئولین محترم استان بتوانیم با به سرانجام
رساندن و بهره برداری از پروژههای در دست
اقدام ،فضای آموزشی و اداری مناسبی را در
شأن قدیمیترین دانشگاه تخصصی علوم
کشاورزی و منابع طبیعی ایران و اولین
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی شمال
کشور داشته باشیم.
دکتر نجفی نژاد در پایان از حمایت دولت
تدبیر و امید از مراکز آموزش عالی و دانشگاهها
قدردانی کرد و افزود :این حمایت تاکنون بیسابقه
بوده است.

حضورخادمان آستان قدس رضوی بر مزار
شهیدگمنامدانشگاه
همزمان با پنجمین روز دهه کرامت؛
خادمان آستان قدس رضوی ،در مزار شهید
گمنام دانشگاه حضور یافتند.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان ضمن تبریک این ایام و خیر
مقدم به کاروان زیرسایه خورشید گفت:
نزدیکی و تعمیق با والیت فلسفه شکل گیری
کاروان زیر سایه خورشید است.
دکتر نجفی نژاد افزود :امید است با
سرمشق قرار دادن رفتار و کردار اهل بیت (ع)
پیرو شایسته ای برای اهل بیت باشیم و جامعه
مان ,جامعه اهل بیت شود.
وی تاکید کرد :بحمداهلل این روزها جلوه
درخشان و کم نظیری از عشق و ارادت مردم
این خطه را در استقبال از خادمان آستان

اعالم محکومیت مسببان حادثه منا توسط
اساتید ،کارکنان و دانشجویان دانشگاه
اساتید ،کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی
ومنابع طبیعی گرگان با برگزاری مراسمی بین نماز ظهر و عصر
شنبه چهارم مهرماه ضمن گرامیداشت یاد جان باختگان فاجعه
منا ،بر شناسایی و محکومیت عوامل این حادثه تأکید کردند.
در این مراسم حجت االسالم و المسلمین وحیدیفر طی
سخنانی گفت :وقوع این حادثه و حوادث مشابه ای که امسال و
سالهای گذشته در موسم حج داشته ایم ،بدرستی نشان داد که آل
سعود توانایی و لیاقت برگزاری چنین مراسم معنوی بزرگی را ندارد.
در ادامه بیانیهای که توسط کانون قرآن و عترت دانشگاه،
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه و تشکل
دانشجویی موعود صادر شده بود توسط یکی از دانشجویان در
این خصوص قرائت شد.

قدس رضوی و حامالن پرچم متبرک بارگاه
ملکوتی حضرت علی بن موسی الرضا(ع) شاهد
هستیم،که مایه مباهات و افتخار ماست.
رییس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاههای استان گلستان
نیز در این مراسم با اشاره به حدیثی از
پیامبر(ص) افزود :عشق و ارادت به اهل بیت
(ع) به عنوان بهترین مزد و پاداش بشمار میآید.
حجت االسالم و المسلمین حسنعلی
مازندرانی در پایان گفت :به برکت والیت
و تبعیت از امام زمان(عج ا )..و نائب بر حقش
ایران اسالمیروز به روز در مجامع بین المللی
مستحکم تر میشود و امیدواریم پایبندی به
دین ،تبعیت از والیت و همدلی و همزبانی در
کشور بیشتر شود.

نشست رياست دانشگاه با كاركنان حوزه رياست
و روابط عمومي برگزار شد
نشست رياست دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي
گرگان با كاركنان حوزه رياست و روابط عمومي ،دوشنبه
سيزدهم مهرماه در سالن رشد برگزار شد.
رييس دانشگاه در اين مراسم گفت :تربيت نيروي انساني
در رشتههاي مختلف ،نقش موثري را در جامعه ايفا ميكند و
دانشگاهها به عنوان مراكز آموزشي در به وجود آمدن كشوری
قدرتمند و پيشرفته و داراي استعدادهاي الزم در تربيت نيروي
انساني ،نقش مهمي بر عهده دارند.
دكتر نجفي نژاد افزود :تمام تالش و فعاليتهای دانشگاه
ميبايست برپايه تأمين نيازها و حل مشكالت جامعه

برنامهريزي شود.
وي در ادامه گفت :دانشگاهها از سه ركن اعضاي هيأت علمي،
دانشجويان و كارمندان تشكيل مي شوند كه هر سه ركن در تقويت
و پيشبرد اهداف دانشگاه مي توانند با فعاليت بهينه خود اثربخش
باشند.
دكتر نجفي نژاد اظهار كرد :توجه به بخش كارمندي و
آموزشهاي الزم براي كاركنان ضروري است تا به اين وسيله
مجموعه دانشگاه بتواند فعاليت خود را به نحو احسن انجام دهد.
شايان ذكر است :در پايان اين نشست ،جلسه پرسش و پاسخ
نيز برگزار شد.
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دکتر نجفی نژاد در اولین گردهمایی دانش آموختگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان:

ایندانشگاهبهقطبآموزشکشاورزیتبدیلمیشود

دکتر نجفی نژاد در اولین گردهمایی
دانشآموختگان دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان که چهارشنبه
یازدهم شهریور ماه در تاالر خلیج فارس
برگزار شده ،از تبدیل شدن این دانشگاه
در آینده به قطب آموزشی ،توسعه و
تحقیق کشاورزی کشور خبر داد.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان گفت :پنجاه و هشت سال
پیش ،نهالی به نام آموزشگاه عالی جنگل و
مرتع در استان کشت شد که امروز ثمره و
نتایج آن را در قالب دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی میبینیم.
وی افزود :این دانشگاه همواره مسیر
تکاملی را طی کرده و با توجه به مکان دانشگاه
که دسترسی به مواهب طبیعی کوه ،جنگل،
دریا ،بیابان و دشت را بصورت همزمان دارد
این واحد آموزش عالی ،به آزمایشگاه زنده
برای فعالیتهای پژوهشی تبدیل شده است.
در ادامه دبیر این گردهمایی گفت:
این گردهمایی باحضور  500نفر از دانش
آموختگان ادوار مختلف این دانشگاه به ویژه
ورودیهای سال  1344به بعد و نیز روسای
پنج دوره قبلی برگزار شد.
دکتر حسین بارانی اشاره کرد :از این
میان ،حدود  25نفر از دانش آموختگان مربوط
به دوران قبل از انقالب اسالمیهستند.

وی افزود :فراهم شدن فضای تبادل
نظرهای علمیو تخصصی بین نسلهای
مختلف ،زمینه سازی برای تشکیل و تقویت
گروهها و توسعه تشکلهای نظیر انجمن از
جمله اهداف گردهمایی است.
دبیر این گردهمایی اعالم کرد :تشکیل
کانون نیاز دانش آموختگان دانشگاه است تا
دانش آموخته ارتباط خود را با دانشگاه قطع
نکند.
دکتر بارانی افزود :دعوت از روسا ،اساتید
و کارکنان بازنشسته و قدیمیدانشگاه و اجرای
برنامههای جانبی نیز در این گردهمایی برنامه
ریزی و اجرا شد.
دبیر اولین گردهمایی دانش آموختگان
دانشگاه اعالم کرد :بیشترین افراد ثبت نام
کننده از استانهای گلستان ،مازندران و تهران
میباشند و بیشترین افراد نیز ورودی سالهای
 1384 ،1387و  1388بودند.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان در ادامه گفت :بقای
انسان در خط معنویت این است که نفس خود
را به وعظ و نصیحت عادت بدهد و از این
جهت اساتید نقش واعظ و نصیحت کننده
دانشجو را به عهده دارند و به تبع آن نقش
بسزایی در سالمت معنوی دانشجویان بازی
میکنند.

حجت االسالم و المسلمین علی نامدار
در پایان گفت :در معارف دینی مطالب زیادی
در خصوص مباحث کشاورزی وجود دارد که
با تالش زحمت کشان این عرصه این علوم
در دانش نامهای تحت عنوان «دانشنامه علوم
کشاورزی در معارف دینی و تمدن ایرانی» به
چاپ رسیده است که خواندن آن خالی از لطف
نیست.
استاندار گلستان نیز در ادامه گفت:
حضور فعال دانشگاه در توسعه کشور و منطقه
یک الزام بوده ،درغیر اینصورت کارکرد فرصت
سازی دانشگاه به فرصت سوزی تبدیل میشود.
دکتر حسن صادقلو افزود :براساس افق
توسعه استان گلستان ،کشاورزی صرفا محور
توسعه این استان نیست بلکه یکی از ملزومات
آن است.
وی تصریح کرد :کشاورزی گلستان
نیازمند پشتیبانی علمیاست تا نقش خود
را در توسعه بدرستی ایفاء کند و انجام این
رسالت بزرگ بر عهده دانشگاهیان بوده که
حضوری پر رنگ در این حوزه و دیگر بخشها
داشته باشند.
معاون سازمان نظام مهندسی کشاورزی
و منابع طبیعی کشور در این گردهمایی با
تاکید بر ضرورت جایگزین کردن مدیریت
علمیبجای مدیریت بر منابع دربخش
کشاورزی گفت :تنها  30درصد مدیریت

کنونی این بخش مبتنی بر دانش است.
دکتر سید جواد قریشی رابطه دانشگاه
و کشاورزی را دو سویه دانست و اضافه
کرد :امروز بخش کشاورزی به دانشگاه نیاز
دارد و دانشگاه نیز باید ضریب نفوذ خود در
مزرعه را افزایش دهد.
وی تاکید کرد :باید تالش شود رویکرد
کشاورزی کشور از سنتی به دانش بنیان
تغییر کند و نقش دانشگاهیان در این تغییر
رویکرد مهم است ،زیرا تنها با ابزار علم و
دانش در دنیای پر چالش امروز و با سرعت
سریع تحوالت علمیو رقابتهای آن میتوان
در بازارهای جهانی حضوری پر رنگ داشت.
گفتنی است :در این گردهمایی یکروزه،
برنامههای متنوعی همچون پخش کلیپ
تاریخچه دانشگاه ،ارائه تاریخچه شکل گیری
دانشگاه توسط دکتر افشین عادلی (عضو
هیأت علمیدانشگاه علوم کشاورزی ومنابع
طبیعی گرگان) ،اجرای موسیقی سنتی
توسط گروه مهرگان ،اجرای نمایشگاههای
عکس و اسناد قدیمیدانشگاه ،معرفی و ارائه
دستاوردهای مرکز رشد واحدهای فناوری
و غرفه فروش کتابهای منتشر شده توسط
دانشگاه ،بیان خاطرات توسط پنج تن از
روسای سابق دانشگاه ،اعضای هیأت علمیو
دانش آموختگان ،گرفتن عکس یادگاری دسته
جمعی و صرف ناهار انجام شد.

برگزاری شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه با موضوع مسایل خوابگاهها و ایاب و ذهاب دانشجویان
دومین جلسه شورای تعامل و تبادل نظر
دانشجو و دانشگاه با بررسی مسایل خوابگاهها
و ایاب و ذهاب دانشجویان چهارشنبه بیست و
یکم آبان در سالن فرهنگ برگزار شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در این
جلسه با اشاره به نقش و اهمیت این شورا
در زمینههای مختلف آموزشی ،پژوهشی،
فرهنگی و اجتماعی ،گفت :طی دو سال گذشته
بخشهای مختلف دانشگاه به ویژه معاونتها تالش

زیادی کردند تا شرایط مناسب و خوبی را برای
تحصیل دانشجویان فراهم آورند.
دکتر مهدی کاشانی نژاد تاکید کرد :در این
خصوص مشارکت ،همفکری و پیشنهادات سازنده
خود دانشجویان در ارتقاء سطح کیفی دانشگاه نیز
ضروری می باشد.
همچنین دکتر هزار جریبی معاون دانشجویی
دانشگاه گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته در
حوزههای مختلف دانشجویی اعم از خوابگاهها،

سلف سرویس و ...ارائه نمود و به تسهیالتی که به
دانشجویان اختصاص پیدا می کند ،اشاره کرد.
در ادامه نمایندگان تشکلهای دانشجویی و
فعالین دانشجو با اشاره به فعالیتهای انجام شده در
خصوص خوابگاهها و نقاط ضعف و قوت به مواردی
اشاره کرده و پیشنهاداتی را جهت بهبود شرایط
موجود ارائه دادند.
مهندسمالحسینیمدیردانشجوییدراین
جلسه به تسهیالت رفاهی و وامهای مختلفی

که به دانشجویان مقاطع مختلف تعلق می
گیرد اشاره کرد و افزود :معاونت دانشجویی در
زمینههای مختلف از نظرات و ایده های برتر و بهتر و
کاربردی دانشجویان استقبال می کند.
در پایان جلسه دکتر حسینعلی زاده مدیر
برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی با تاکید جهت
ثبت نام و استفاده از کالسهای فنی و حرفه ای
گفت :بعد از گفتگو با مرکز آموزش فنی و حرفه ای
گرگان مقرر شد هزینه برگزاری دورهها کاهش یابد.
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نشست دانشجویان شاهد و ایثارگر
دانشگاه برگزار شد

نشست دانشجویان شاهد و ایثارگر
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان (ورودیهای  94و مقطع
کارشناسی ُ) دوشنبه  27مهرماه با هدف
خير مقدم به دانشجويان در تاالر خلیج
فارس برگزار شد.
در اين جلسه دكترهزارجريبي معاون
دانشجويي دانشگاه ،ضمن عرض تسليت

به مناسبت ايام شهادت سرور و ساالر
شهيدان كربال ،حضرت امام حسين (ع)
و يارانش و خير مقدم از طرف رياست
محترم دانشگاه ،در خصوص اهميت توجه
به تحصبالت دانشجويان شاهد و ايثارگر
گفتهاند :شما دانشجويان كه فرزندان يادگاران
هشت سال دفاع مقدس هستيد و پدران
شما تعهد خودشان را نسبت به نظام مقدس

جمهوري اسالمي ايران ثابت كردند و شما هم
بالفعل داراي اين تعهد هستيد بايستي تالش
شود كه تخصص الزم را هم پيدا نمائيد.
در ادامه دكتر جعفري ،مدير كل
امور دانشجويان شاهد و ايثارگر
دانشگاه،ضمن خير مقدم به كليه
دانشجويان شاهد و ايثارگرحاضر در
جلسه و اساتيد طرح استاد مشاور
افزود :در كل حدود صد نفر از دانشجويان
شاهد و ايثارگر در اين دانشگاه مشغول به
تحصيل هستند كه حدود  50درصد آنها در
مقطع كارشناسي و بقيه در مقطع تحصيالت
تكميلي مشغول هستند كه از اين تعداد17
نفر از دانشجويان ورودي 1394ميباشند.

وي ضمن اشاره به فعاليتهاي متنوع اين
مديريت در زمينههاي آموزشي ،پژوهشي
فعاليتهاي فرهنگي و فوق برنامه ،رفاهي
و معشيتي ،در صورت اجراي هر چه بهتر
طرح استاد مشاور در راستاي ارتقاء و بهبود
وضعيت تحصيلي توضيحاتي ارائه نمودند.
در ادامه برنامه يكي از اعضاي كانون
ايثار در خصوص اهداف و وظايف اين
كانون و برنامههاي مربوطه ،از دانشجويان
خواستند ضمن عضو شدن در اين كانون،
در فعاليتهاي فرهنگي ،اجتماعي و فوق
برنامه شركت نمايند .در پايان به مناسبت
ماه محرم در رثاي شهادت ابا عبداله الحسن
(ع) و يارانش مداحي و نوحه سرايي شد.

تقدیر از دو دانشجوی نمونه کشوری دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
در جلسه هیأت رییسه دانشگاه
در جلسه هیأت رییسه دانشگاه از
خانم الهه لطفعلی نژاد و آقای میالد
کبیر دو دانشجوی دانشگاه که به عنوان
دانشجویان نمومنه کشوری انتخاب شده
بودند ،تقدیر به عمل آمد.
رییس دانشگاه در این جلسه گفت:
دانشجویان نمونه به عنوان سفیران فرهنگی
و علمیمیتوانند در میان دیگر دانشجویان
به ترغیب آنان جهت علم آموزی بیشتر کمک
شایانی کنند.
در ادامه این جلسه دکتر علی نجفی نژاد با
پرداخت پژوهانه به دانشجویان نمونه کشوری
در مقطع تحصیلی دکتری مبلغ سه میلیون
تومان و در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مبلغ  2میلیون تومان پژوهانه عالوه بر پژوهانه
ای که به همه دانشجویان تعلق میگیرد،
موافقت کرد.

وی یادآور شد :دانشجویان نمونه میتوانند
جهت استفاده از فرصتها و تجاری سازی ایدهها
در مرکز رشد دانشگاه و با تأسیس شرکت
دانش بنیان مشغول شوند.
شایان ذکر است :میالد کبیر در مقطع
دکتری گروه تخصصی کشاورزی موفق به کسب
عنوان دانشجوی برتر در سال  93شده است.
وی تاکنون  13مقاله  ISIو  1مقاله ISC
و 2کتاب منتشر کرده است ،معرفی به عنوان
دانشجوی نمونه کشوری در مقطع کارشناسی
ارشد در سال  ،91عضو نمونه سازمان نظام
مهندسی کشاورزی در سال  91را درکارنانه
خود دارد.
الهه لطفعلی نژاد نیز در مقطع کارشناسی
رشته گیاهپزشکی موفق به کسب این عنوان
شد.ایشان تاکنون  2مقاله  ISIو  2مقاله
غیر  ISIدر ژورنالهای خارجی و  2کتاب

به نامهای واژه نامه نماتدشناسي گياهي و
ساختار و فیزیولوژی هوستوریوم در قارچها
به چاپ رسانده است .وی به عنوان جوان برتر

چاپ کتاب توسط عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
کتاب «ارزش رجحانی گیاهان مرتعی
ایران جلد اول :مراتع مناطق نیمه استپی
و کوهستانهای مرتفع ایران» تألیف محمد
فیاض ،حسن یگانه با همکاری سایر ،توسط
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
به چاپ رسید.
دکتر حسن یگانه در این باره گفت:
این کتاب در  5فصل نوشته شده ،که در
فصل اول مبانی و مفهوم ارزش رجحانی،
در فصل دوم نواحی رویشی نیمه استپی و
کوهستانهای مرتفع ایران ،در فصل سوم
روشهای تعیین ارزش رجحانی گیاهان،
در فصل چهارم ارزش رجحانی گیاهان را
در رویشگاههای معرف نواحی نیمه استپی و
کوهستانهای مرتفع ایران و در فصل پنجم
ارزش رجحانی گونههای مراتع نیمه استپی و

کوهستانهای مرتفع در ترکیبهای مختلف
پوشش گیاهی ارائه شده است.
وی در خصوص ضرورت تألیف این کتاب
افزود :بیش از  40سال از انتشار نشریه کوچکی
تحت عنوان کد گیاهان مرتعی ایران که توسط
دفتر فنی مرتع سازمان جنگلها و مراتع کشور
چاپ شده می گذرد و تا کنون کتاب مدون و
جامعی در مورد ارزش رجحانی گیاهان مرتعی
ایران به چاپ نرسیده است.
وی اظهار کرد :در این مجموعه ای که در
سال  1350برای کل مراتع کشور در نظر گرفته
شدهاست ،بدون توجه به نقش متغیرهای زمان،
مکان و شرایط محیطی در خوشخوراکی و ارزش
غذایی گیاهان ،از نظر «مرتعداری و ارزش
غذایی» گیاهان در  3کالس طبقهبندی شدهاند
الزم به یادآوری است از  610گونه گیاهی موجود

در کتاب کد گیاهان مرتعی ایران 145 ،گونه آن
در ایران وجود ندارد ( 23/7درصد) .همچنین
در طبقهبندی فوق به نوع دام هیچگونه توجهی
نگردیدهاست .بنابراین تجدیدنظر در طبقهبندی
گیاهان مرتعی برای مناطق مختلف اکولوژیک
ایران (که برگرفته از کتاب مذکور است) ضروری
به نظر میرسد .بنابراین موسسه تحقیقات
جنگلها و مراتع کشور با همکاری سازمان
جنگلها و مراتع کشور زمینه ساز انتشار کتاب
« ارزش رجحانی گیاهان مرتعی ایران جلد اول:
مراتع مناطق نیمه استپی و کوهستانهای مرتفع
ایران « را فراهم کردند.
شایان ذکر است :این کتاب حاصل تالش
و مشارکت جمعی ،اعم از مدیران ،محققان و
کارشناسان تحقیقاتی اعم از ستادی و مراکز
تحقیقات استانی است.

در جشنواره حضرت علی اکبر(ع) در سال ،93
پژوهشگر برتر دانشجویی دانشگاه در سال 92
و ...را در سوابق علمی ،فرهنگی خود دارد.
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برنامههای برگزار شده دانشگاه در ایام عزاداری امام حسین(ع)
برگزاری مراسم تعزیه به مناسبت ماه محرم در دانشگاه
به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و به مناسبت
ماه محرم مراسم تعزیه ای سه شنبه پنجم آبان ماه در مقابل
مسجدالنبی(ص) و مزار مطهر شهید گمنام دانشگاه ،برگزار شد.
در این مراسم که با حضور دانشجویان ،اعضای هیات علمی و
مسئولین دانشگاه برگزار گردید ،بخشی از حماسه حسینی در روز
عاشورا توسط  10نفر از هنرمندان استان گلستان به نمایش در آمد.

مراسم دستهروی و عزاداری دانشگاهیان
استان گلستان برگزار شد
مراسم دسته روی و عزاداری دانشگاهیان دانشگاههای سراسر
استان گلستان ،سهشنبه  ۲۸مهر ،همزمان با ششم محرم الحرام ،از
مقابل سردرب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان آغاز و
تا امامزاده عبداهلل گرگان ادامه داشت.
این دسته روی عظیم دانشگاهی با موضوع «دانشجوی حسینی،
امتداد عاشورا ،مانع نفوذ آمریکایی» با حضور رؤسا ،معاونتهای
فرهنگی دانشگاه ،نمایندگی نهاد رهبری ،بسیج دانشجویی دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و سراسر دانشگاههای استان
و تشکلها و انجمنهای دانشجویی برگزار شد.
دستههای عزاداری دانشجویان با حرکت به سمت آستان امامزاده
عبداهلل گرگان ،شعار مرگ برآمریکا و مرگ بر آلسعود سر داده و
عزاداری و سینه زنی پرداختند.
در انتها ،دستههای عزاداری در جوار مزار شهدای امامزاده
عبداهلل(ع) گرگان ضمن استماع سخنان رییس دفاتر نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان ،به نوحه خوانی و سینه
زنی پرداختند.

حضور دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان در مراسم عزاداری حضرت سیدالشهداء
در بیت رهبری
به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
دانشجویان پسر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
سوم آبان ماه همزمان با شب سوم شهادت امام حسین(ع) در مراسم
عزاداری حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) در محضر رهبر معظم انقالب
در حسینیه امام خمینی (ره) که با سخنرانی آیت اهلل خاتمی امام
جمعه موقت تهران و مداحی حاج سعید حدادیان همراه بود ،حضور
یافتند.
شایان ذکر است :در طول روز دانشجویان در کوی دانشگاه
تهران مستقر و جلسهای با سخنرانی و پرسش و پاسخ حجت االسالم
مرعشی در مورد مسائل جوانان برگزار شد.

برگزاری مراسم طبخ حلیم نذری در جوار شهید گمنام
دانشگاه
همزمان با ششمین شب از ماه محرم که به نام حضرت قاسم(ع)
نامیده می شود به همت پایگاه بسیج شهید موسی رضازاده مراسم
طبخ حلیم نذری کارکنان دانشگاه دوشنبه بیست و هفتم مهرماه در
جوار مزار شهید گمنام دانشگاه برگزار شد.
در این مراسم که با استقبال دانشگاهیان همراه بود قرائت زیارت
عاشورا و مداحی نیز انجام شد همچنین پذیرایی و توزیع حلیم در
میان دانشجویان و کارکنان از دیگر برنامههای این مراسم بود.
برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم
در مسجدالنبی (ص) دانشگاه
مراسم عزاداری دهه اول ماه محرم در مسجد النبی(ص) ،دانشگاه
منابع علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،در این مراسم
حجتالسالم و المسلمین سید علی اصغر علوی با اشاره
به جایگاه ویژه خانواده در قیام عاشورا گفت :در نهضت امام
حسين(ع) دو موضوع بررسي ميشود؛ يكي فداكاري ،ايثار ،جانبازي
و شهادت و ديگري ابالغ پيام؛ البته ابالغ پيام جز با فداكاريها و
ت فرسا ممكن نبود و نقش اصلي خانواده امام حسين
زحمات طاق 
(ع) در عمل به وظيفه دوم بركسي پوشيده نيست ،گرچه زنان در
تربيت رزمندگان ،تهييج آنان و ساير اقدامات پشتيباني نقش ايفاء
كردند اما وظيفه اصلي آنان ،پيا م رساني بود.
وي در ادامه نيز نقش خانواده درزنده نگهداشتن پيام
عاشورا را برجسته و مهم برشمرد و گفت :در حادثه كربال ،نه
مظلو م نمايى بلكه حقيقت مظلوميت با فداكارى اهل بيت آميخته
شد و خانواده امام ،پيام ساالر شهيدان و اصحاب را با عالیترين
صورت به همه مردم ابالغ كردند به گونهاى كه امروز نيز صداى آنان،
در وجدان بشريت به گوش می رسد.
الزم به ذکر است :در ادامه این مراسم دانشجویان با قرائت
زیارت عاشورا همراه با مداحی آقای شریفی به عزاداری و شور
حسینی پرداختند.

گردهمایی ساالنه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در قالب برنامه میعاد مهر برگزار شد
به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی و
همکاری معاونتهای دانشجویی ،اداری ،مالی
و توسعه منابع و سایر واحدهای دانشگاه
گردهمایی ساالنه دانشجویان جدیدالورد
(میعاد مهر) به تفکیک خواهران و برادران در
روزهای پنجشنبه و جمعه (شانزدهم و هفدهم)
در اردوگاه فرهنگی شصت کالته برگزار شد.
در ابتدای این مراسم دکتر کاشانی نژاد
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ،ضمن
خوش آمد گویی به دانشجویان ،موفقیت آنها
را در راهیابی به این دانشگاه تبریک گفت.

در ادامه حجت االسالم والمسلمین ،نامدار
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه ،توصیههای اخالقی الزم جهت
زندگی در محیط دانشجویی را متذکر شد.
همچنین طی این دو روز ،سرهنگ رجبلی،
رئیس پلیس فتای گلستان درباره تهدیدات
فضای مجازی برای دانشجویان دختر و استاد
محمد حکیمیدرباره راز و رمز موفقیت در
دوران تحصیل برای دانشجویان پسر سخنانی
بیان کردند.
نشست دانشجویان جدیدالورود با معاونین

و مدیران دانشگاه و روسای دانشکدهها ،اجرای
موسقی سنتی و محلی توسط گروه موسیقی
مهرگان ،شعبده بازی ،پذیرایی بین برنامه ،گرفتن
عکس یادگاری با حضور مسئولین و دانشجویان،
نماز جماعت ظهر و عصر و سرو ناهار از دیگر
برنامههای این مراسم بود.
عالوه براین ،در ادامه نشست بعد از صرف
ناهار ،نشست صمیمیدانشجویان فعال
فرهنگی با دانشجویان جدیدالورود برگزار
شد ،اجرای مسابقات فرهنگی در این دو
روز به تفکیک خواهران(شعرخوانی و جمله

سازی) و برادران(شعرخوانی) ،اجرای مسابقات
ورزشی(دارت ،فریزبی) اهداء جوایز برندگان
مسابقات و قرعه کشی و معرفی  25نفر از
دانشجویان جدیدالورود حاضر در جلسه جهت
اعزام به اردوی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس از
دیگر برنامههای گردهمایی میعاد مهر امسال بود.
الزم به ذکر است :در این مراسم مجموعا
 300نفر شامل  170نفر از خواهران و  130تن از
برادران دانشجوی ورودی  1394حضور داشتندکه به
تمامیآنها جهت یادبود و بهره برداری بسته فرهنگی
اهداء شد.
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نشست اعضاي هيأت رييسه
با اعضاي هيأت علمي دانشگاه برگزار شد
نشست اعضاي هيأت رييسه با اعضاي
هيأت علمي دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع
طبيعي گرگان ،سه شنبه چهاردهم مهرماه در
تاالر خليج فارس برگزار شد.
رييس دانشگاه در اين نشست ضمن
تبريك آغاز سال تحصيلي جديد و تسليت
خانوادههايي كه در حادثه منا عزيزانشان
را از دست دادهاند گفت :هدف از برگزاري اين
نشست ،دريافت پيشنهادات و استفاده از خردجمعي
و همفكري با اعضاي هيأت علمي دانشگاه است تا
با كمك و همياري همه مجموعههاي دانشگاه سال
تحصيلي با نشاط و خوبي داشته باشيم.
دكتر نجفي نژاد افزود :آموزش عالي كشور
در حال حاضر با چالشهاي عدم انطباق برنامهها
با نيازهاي جامعه و عدم انسجام برنامههاي دروني
آموزش عالي و نداشتن ارتباط موثر با بخش صنايع و
ساير دستگاهها مواجه است.
وي يادآورشد :وزارت علوم ،تحقيقات و

فناوري جهت رفع موارد ذكر شده در مرحله اول به
كيفي سازي و نگرش تازه به سرفصلهاي آموزشي
و ساماندهي آموزش توجه كرده و در اين زمينه
برنامهها و راهكارهاي مناسبي را ارائه كرده است.
وي خاطر نشان كرد :بر اين اساس آيين نامه
جديد ارتقاي اعضاي هيأت علمي براساس مصوبه
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري از اسفند ماه
سالجاري اجرايي خواهد شد.
دكتر نجفي نژاد افزود :در دانشگاه علوم
كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان در بحث فضاي
فيزيكي اقدامات خوبي مانند بهره برداري از فاز
 1دانشكده توليد گياهي ،تعميرات و جابجاييها
در دانشكده علوم زراعي ،تعميرات خوابگاههاي
دانشجويي ،راه اندازي سيستم سرمايشي ساختمان
آموزش نظري و ...انجام شد كه تا حدودي مشكل
فضاي فيزيكي دانشگاهيان با اين اقدامات حل شده
است.
وي اظهار كرد :همچنين احداث كارگاه ماشين

آالت كشاورزي ،احداث پايلوت پلنت دانشكده صنايع
غذايي ،احداث گلخانه مدرن در مزرعه دانشگاه،
محوطه سازي ،احداث آزمايشگاه تحقيقات كشاورزي
هسته اي و  ...را در دست اقدام داريم.
رييس دانشگاه افزود :با وجود اين اقدامات
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان
همچنان با كمبود فضاي فيزيكي روبرواست.
وي در اين راستا تأكيد كرد :بخشهاي
دانشجويي ما اعم از تشكلها ،به ویژه بخش کانونهای
دانشجویی و انجمنهای علمیو  ...همچنان در اتاقهاي

غيراستاندار حضور دارند.
در ادامه اعضاي هيأت علمي ،موضوعاتي
همچون كمبود كارشناس در آزمايشگاهها و
تجهيزات ،زيباسازي محوطه پرديس ،نحوه
رسيدگي به پروندههاي ارتقاء و ...را مطرح
كردند و دكتر نجفينژاد و اعضاي هيأت رييسه
ضمن پاسخگويي به سواالت مطرح شده عنوان
كردند كه اين سواالت در هيأت رييسه دانشگاه
بررسي خواهد شد و در صورت نياز پيگيريهاي
الزم در خصوص آنها انجام مي شود.

مراسم جشن آغاز سال تحصیلی 95ـ 94دانشگاه برگزار شد
مراسم جشن آغاز سال تحصیلی -95
 94دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی
گرگان ،دوشنبه ششم مهرماه در محوطه
مقابل دانشکده تولید گیاهی برگزار شد.
مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری
گلستان در این مراسم گفت :رسالت
دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی این است
که به صورت فعال و با تدبیر در حوزههای
کشاورزی و منابع طبیعی آموزشهای الزم را
دریافت کنند تا بتوانند از آن آموزشها در جامعه
استفاده نمایند.
سید علی میرباقری افزود :سومدیریت
و سوبرداشتها در حوزه منابع آبی به گونه ای
است که هم اکنون برای دریافت آب از سفرههای
زیرزمینی با مشکل روبرو هستیم و این موضوع
نیازمند نگاه نو محققین در این زمینه است.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع
طبیعی گرگان در ادامه گفت :افزایش تولید
محصوالت کشاورزی از طریق افزایش تولید در
واحد سطح امکان پذیر است و طبیعتا چنین
تولیدی جز با کمک دانش ،فناوری و نوآوری
امکانپذیر نیست.

دکتر نجفی نژاد اذعان کرد :اگر نسل
آینده در حوزه کشاورزی بخواهند نیازهای
غذایی را تأمین کنند ،باید از امروز به فکر کسب
علم آموزی باشند.
وی با اشاره به بهره برداری فاز یک
دانشکده تولید گیاهی اظهار کرد :ان شاء ا...
فاز دوم این پروژه به زودی تکمیل و به بهره
برداری میرسد.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی
دانشگاه نیز در این مراسم اعالم کرد:
رشتههای کشاورزی با مهمترین مشکل بشر
و مهمترین بحرانهای بشر مانند تغییر اقلیم،
خشکسالی ،گرم شدن کره زمین و ...ارتباط
مستقیم دارد.
دکتر افشین سلطانی افزود 95 :درصد
اعضای هیأت علمیدانشگاه دارای درجه دکتری

و استادیار به باال میباشند.
وی خاطر نشان کرد :در دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان 48 ،رشته
در مقطع کارشناسی 67 ،رشته در مقطع
کارشناسی ارشدو  48رشته در مقطع دکتری
تدریس میشود که بر این اساس میتوان گفت،
تقریبأ اکثر رشتههای کشاورزی و منابع طبیعی
در این دانشگاه فعال است.
وی تأکید کرد :در سال تحصیلی جدید
حدود هزار دانشجوی جدیدالورود در این
دانشگاه ثبت نام کرده اند که از این تعداد
نیمیدر مقطع تحصیالت تکمیلی میباشند.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری دانشگاه در این مراسم در ادامه
گفت :باید از همه تالشگرانی که در شکل گیری
و توسعه کمیو کیفی دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان زحمت کشیدند ،سپاس
گزاری کنیم که این نهاد علمیرا برپا کردند.
وی خطاب به دانشجویان کشاورزی و
منابع طبیعی گفت :از فرصتهای بدست آمده
به خوبی استفاده کنید و آن را غنیمت بدانید تا
در آینده حسرت این ایام را نخورید.

مراسم تقدیر از بازنشستگان دانشگاه و خانوادههایشان برگزار شد
به مناسبت روز خانواده و تکریم
بازنشستگان ،مراسم تقدیر از بازنشستگان
دانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان
یکشنبه نوزدهم مهرماه در تاالر خلیج فارس
برگزار شد.
رییس دانشگاه در این مراسم گفت :از حضور
در جمع کارکنان با تجربه و بازنشسته دانشگاه و
دیدار دوباره با کارکنانی که طی سالهای گذشته در
این مرکز آموزش عالی تالش کردند ،خوشحالم.
دکتر نجفی نژاد افزود :نامگذاری روز 25

ذیالحجه به عنوان روز خانواده و تکریم بازنشستگان
به دلیل نزول سوره (انسان) با شأن نزول پیامبر
اکرم(ص) و اهل بیت پربرکت ایشان میباشد.
وی یادآور شد :بازنشستگان به دلیل کهولت
سن و تنها شدن با حضور در کانونهای بازنشستگی
میتوانند بیشتر در جمعها حضور پیدا کنند که این
امر میتواند در افزایش روحیه آنان موثر باشد.
وی عنوان کرد :دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع
طبیعی گرگان نیز جهت ارائه مشاورههای گوناگون
به کارکنان بازنشسته و خانوادههای آنان آمادگی

دارد تا شما بتوانید از لحظات عمر خود به نحو
احسن استفاده نمایید.
رییس دانشگاه در پایان با آرزوی سالمتی
برای کارکنان بازنشسته گفت :امیدواریم
برگزاری این نشستها بتواند خاطره خوبی برای
شما بازنشستگان گرامیرقم بزند.
شایان ذکر است :قرائت قرآن توسط یکی
از کارکنان بازنشسته ،اجرای موسیقی سنتی
توسط گروه مهرگان ،اهداء لوح تقدیر و هدیه به
جناب آقای حاج احمدی و سرکارخانم نجابت از

کارکنان بازنشسته دانشگاه و به نمایندگی از دیگر
بازنشستگان و صرف شام از دیگر برنامههای این
مراسم بود.
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معاون علمی و پژوهشی معاونت علمیو فناوری ریاست جمهوری:

برای رونق اقتصادی نیازمند حمایت
ازشرکتهایدانشبنیانهستیم

معاون توسعه و فناوری معاونت فناوری
ریاست جمهوری در نشست اعضای هیأت
علمیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان گفت :قانون شرکتهای دانش بنیان از سال
 ۸۹در مجلس شورای اسالمیتصویب و برای اجرا
به دولت ابالغ شد .طبق این مصوبه تا اول فروردین
سال  ۹۲تعداد شرکتهای دانش بنیان ثبت شده در
کشور  ۳۰شرکت بود که در مرداد  ۹۳این میزان
به  ۱۵۶شرکت افزایش پیدا کرد و پس از تنها یک
سال در مرداد  ۹۴تعداد این شرکتها از مرز ۱۶۶۰
شرکت دانش بنیان عبور کرد.
دکتر علی وطنی افزود :عمده شرکتهای
دانش بنیان مصوب شده که توانستند از کارگروه

تشخیص صالحیت مجوز بگیرند نوپا هستند و
در قیاس با ن ُرم جهانی میتوان گفت در آغاز راه
هستیم ،بخشی از این شرکتها در قسمت تولیدی
فعالیت دارند و تعداد اندکی نیز به مرز صنعتی شدن
رسیده اند.
دکتر نجفی نژاد در این نشست گفت :عامل
توسعه همه کشورها علم و دانش است و رشد
اقتصادی نیز به رشد علمیوابسته است که بدون
آن رشد پایدار به وجود نمیآید .طی سالهای گذشته
بحث تولید علم و پیشرفت علمیهمواره مورد نظر
دولتها بوده به ویژه در دولت تدبیر و امید که علیرغم
وجود مشکالت اقتصادی ،تخصیص اعتبار مراکز
علمیو دانشگاهی بیش از  90درصد رسیده است،

این موضوع نشان دهنده عزم جدی دولت برای
حمایت از مراکز علمیو تحقیقاتی است.
وی تأکید کرد :با استفاده از مراکز رشد و
شرکتهای دانش بنیان در قالب برنامه راهبردی،
برای جلوگیری از روزمرگی و نگاه کوتاه مدت به
اقتصاد دانش بنیان میتوان به دستیابی سریع استان
گلستان به جایگاههای مناسب رشد علمیکشور
امیدوار بود.
رییس دانشگاه اظهار کرد :در صورتیکه
حمایتهای الزم از محققین انجام شود ،تولید علم
در دانشگاهها وارد بازار شده و جامعه نیز از این
تولیدات بهره مند میشود .درحال حاضر  6محصول
قابل تجاری سازی در مرکز رشد واحدهای فناور

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان ثبت
شده است که با حمایت از این مراکز شاهد تحوالت
خوبی در استان خواهیم بود.
مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه نیز
در این نشست گفت :طی یازده ماه گذشته که
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فعال شده است،
 100ایده و طرح به این مرکز معرفی شده است.
دکتر محمدرضا کاوسی افزود :از  100ایده و
طرح 18 ،مورد را در مرکز رشد واحدهای فناوری
دانشگاه مستقر کردیم.
همچنین در ادامه این مراسم اعضای هیأت
علمیدانشگاه که دارای طرحهای دانش بنیان بودند،
درخصوص طرح خود توضیحاتی ارائه دادند.

دکتر نجفی نژاد در نشست بنیاد مردمی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان:

حمایت جامعه از مراکز علمیو دانشگاهی
موجب ترقی کشور میشود
نشست بنیاد مردمیدانشگاه با حضور
مسئولین ،مدیران و خیرین ،در سالن رشد
برگزار شد.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی
گرگان در این مراسم گفت :اعتقاد داریم مسیر
پیشرفت کشور از راه علم و فناوری بدست میآید و
دانشگاه به عنوان یکی از مهمترین مراکز علمیکشور
میتواند در طی کردن این مسیر با شناسایی نیازهای
جامعه و داشتن ارتباط تنگاتنگ با مردم ،نقش مثبتی
ایفاء کند.
دکتر علی نجفی نژاد افزود :حمایت جامعه از
مراکز علمیو دانشگاهی نیز زمینه ترقی کشور را به
وجود میآورد ،همچنانکه در کشورهای پیشرفته این
برای دومین سال پیاپی؛

مراسممعنویمیهمانی

خوبان در دانشگاه برگزار شد

موضوع مصداق دارد به عنوان مثال دانشگاههاروارد
در سال  2013میالدی بیش از  30میلیارد دالر از
طریق کمکهای مردمیدرآمد داشته است .در این
راستا در سال گذشته بنیاد مردمیدانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان برای اولین بار در
استان گلستان شروع به فعالیت کرد که تا کنون
نیز حمایتهای خوبی از آن انجام شده است که یکی
از برجسته ترین حمایتهای که با مشارکت یکی از
خیرین گلستانی به نام دکتر رضا مبصری بود ،واحد
آموزشی پژوهشی پرورش طیور میباشد که در آینده
نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
شورای اسالمیدر ادامه گفت :دانشگاه علوم

به همت کارکنان و اعضای هیأت علمیدانشگاه
علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان ،برای
دومین سال پیاپی مراسم معنوی میهمانی خوبان،
با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و
کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان در
تاالر خلیج فارس دانشگاه برگزار شد.

بازدید نمایندگان دفتر مرکزی مشاوره و
سالمت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از
مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه
نمایندگان دفتر مرکزی مشاوره
و سالمت وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،دوشنبه شانزدهم شهریورماه از
مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان بازدید
کردند.
در این بازدید خانم صمدی (دبیر منطقه

 4مراکز مشاوره دانشجویی) و آقای پور قاسم
(رییس مرکز مشاوره دانشگاه نوشیروانی بابل)
به عنوان نمایندگان وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری نشستی با حضور دکتر هزارجریبی
معاون دانشجویی ،مهندس مالحسینی مدیر
امور دانشجویی و خانم آقاجانی کارشناس
مرکز مشاوره دانشگاه برگزار کردند.

کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان به عنوان مهمترین
نماد علمیاستان گلستان ،نقش مهمیدر کسب این
جایگاه داشته و در ادامه نیز میتواند این جایگاه را
ارتقاء دهد.
دکتر رضا صابری نماینده مردم آزادشهر و
رامیان در مجلس شورای اسالمیافزود :برای ارتقاء
جایگاه علمیاستان گلستان ،برنامه ریزی دقیق و همت
همه مسئوالن و مردم نیاز است.
همچنین مدیرعامل بنیاد مردمیدانشگاه
علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در این
مراسم گفت :این بنیاد با اهدافی نظیر اشاعه فرهنگ
نیکوکاری و وقف در سطح جامعه از طریق فعالیتهای
فرهنگی اجتماعی ،فراهم آوردن زمینه تحصیل و
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در این
مراسم گفت :در این عمل خداپسندانه کارکنان و
اعضای هیأت علمیدانشگاه مبلغ  88050000ریال
کمک نمودند که صرفا بابت افطاری ایتام و کارت هدیه
هزینه شد.
پخش کلیپ ،اجرای نمایش گروه کودک عمو

اشتغال دانشجویان و حمایت از دانشجویان مستعد بی
بضاعت یا کم بضاعت ،ایجاد و توسعه مراکز آموزشی،
تحقیقاتی ،دانشجویی ،رفاهی و ...با وجود هیأت امناء،
هیأت مدیره ،مدیرعامل و بازرسان تشکیل شد.
دکتر یحیی مقصودلو افزود :حمایتهای مورد
نیاز بنیاد در امور مالی ،آموزشی ،پژوهشی ،دانشجویی،
فرهنگی ،مددکاری و خدمات میباشد.
گفتنی است :در پایان این مراسم از دو نفر از
خیرین دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
به نامهای دکتر رضا مبصری به جهت ساخت واحد
آموزشی و پژوهشی پرورش طیور و آقای رشتیان به
جهت مشارکت در ساخت خوابگاه دانشجویی با اهدای
لوح سپاس تقدیر بعمل آمد.
شادان و خاله ستاره ،اجرای شعبده بازی و اهداء
جوایز و عکس یادگاری دسته جمعی اقامه نماز
جماعت مغرب و عشاء و صرف افطاری با حضور
رئیس دانشگاه ،مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)
استان گلستان و چند تن از معاونین و مدیران این دو
دستگاه از دیگر برنامههای این مراسم بود.

از آزادگان دانشگاه تقدیر شد

طی مراسمیاز سه تن از آزادگان دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان تقدیر به عمل آمد.
رییس دانشگاه در این مراسم گفت :اقشار جامعه باید به
واقع قدردان سختیها و مشقات آزادگان سرافزار باشند که بهترین
دوران زندگی ،یعنی سنین جوانی بود را در راه پاسداشت تمامیت
ارضی و ارزشهای انقالب اسالمیایران ایثار کردند.
دکتر نجفینژاد افزود :آزادگان دانشگاه جزء نیروهای ارزشی
و شایسته در دانشگاه هستند و قطعأ وجود آنها برای دانشگاه
بسیار مفید است.
وی با اشاره به کتاب فانوس کمین که خاطرات جانباز
آزاده رسول کریم آبادی را در برگرفته است خاطر نشان
کرد :مستند سازی و گردآوری خاطرات ایثارگران عزیز اقدام

ارزشمندی است و امیدوارم با برگزاری مراسمات شب خاطره
دوران دفاع مقدس برای همکاران و دانشجویان زمینه انتقال
ارزشهای انقالبی فراهم شود.
شایان ذکر است :در این مراسم مهندس حسین قربانی،
مهندس رسول کریم آبادی و دکتر ولی اله جعفری سه تن از
آزادگان دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان مورد تقدیر
ریاست دانشگاه قرار گرفتند.
گفتنی است :آزادگان دانشگاه نیز به بیان خاطرات خود در
زمان اسارت در اردوگاههای عراق پرداختند.

