در این شماره میخوانید:
چاپ تمبر یادبود شهیدان دانشگاه
برگزاری مراسم تجلیل از کارگران دانشگاه
گزارش عملکرد واحدهای دانشگاه در سال 92
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دیدار اعضای هیأت رییسه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
با آیت ا ...نور مفیدی
اعضای هیأت رییسه دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع
طبیعی گرگان ،چهارشنبه بیستم فروردین ماه با حضور در
حوزه امام خمینی (ره) گرگان با آیت ا ...نورمفیدی نماینده
ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان دیدار و
گفتگوکردند.
نماینده ولی فقیه دراستان گلستان در این دیدار گفت:
مسئولیت مراکز علمی در ارتقاء زندگی مردم جامعه بسیار
خطیر و مقدس است.
آیت ا ...سیدکاظم نورمفیدی افزود :انتظار از دانشگاهها
دربرهه زمانی کنونی این است که وارد میدان عمل شده و به
گره گشایی از زندگی مردم بپردازند.
وی یادآور شد :دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی
گرگان می تواند با توجه به تخصصی بودنش در زمینه
کشاورزی ،این نیاز منطقه شمال و گلستان را مورد توجه قرار
داده و کشاورزی علمی را به مردم و کشاورزان آموزش دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارتباط
دانشگاه و بازار به معنای وسیع کلمه اذعان کرد :باید برنامههای
آموزشی و فرهنگی در خصوص مدیریت مصرف منابع ارائه
گردد و فرهنگ صحیح مصرف آموزش داده شود زیرا دیگر،
برنامههای تولید بیشتر منابع مشکلی را حل نمی کند.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری خاطر
نشان کرد :فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها با همه حوزههای
اجرایی فرق دارد که این امر مربوط به ارتباط بیشتر با قشر
دانشجویان است.
آیت ا ...نورمفیدی تاکید کرد :اقدامات فرهنگی و دینی در
دانشگاهها باید متناسب با فضای دانشگاه اجرا شود و روحانیون
در دانشگاهها نباید به صورت منفعل و یا با خشونت و حس
قیومیت وارد عمل شوند زیرا این کار نتیجه مثبتی در پی نخواهد
داشت.

رییس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
نیز در این دیدار با ارایه گزارشی در خصوص وضعیت
دانشگاه ،تعداد اعضای هیأت علمی ،دانشجویان و
رشتههای آموزشی این دانشگاه گفت :دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان به عنوان دانشگاه مادر و
قدیمی ترین دانشگاه در استان گلستان در حال ایجاد کمیته
خیرین آموزش عالی می باشد.
دکتر علی نجفی نژاد افزود :تشکیل کمیته خیرین با هدف
توسعه آموزش عالی استان در بخشهای مختلف صورت
میگیرد.
وی خاطر نشان کرد :بزودی پروژه کتابخانه مرکزی دانشگاه
را به عنوان اولین پروژه در دوره مدیریت جدید دانشگاه ،به بهره
برداری می رساند.
وی با اشاره به این موضوع که استان گلستان در
ظاهر دارای مشکل نیست اما در مسائل زیرساختی مانند
مسائل زیست محیطی ،آب ،برق و ...دچار مشکالت

برگزاری نشست اعضای

هیات رییسه دانشگاه با عضو

کمیسیون آموزش و تحقیقات

مجلس شورای اسالمی14

برگزاری نشست رییس دانشگاه
علوم کشاورزی ومنابع طبیعی
گرگان با اعضای هیأت علمی
بازنشستهدانشگاه 13

برگزاری کارگاه کارآفرینی
با محوریت نگاه نو به

کشاورزی در دانشگاه

علوم کشاورزی ومنابع

طبیعیگرگان 3

بحران آفرین است اعالم کرد :هم اکنون رویکرد مدیریت
مصرف اهمیت ویژه ای داشته و یکی از کوتاهترین روشها
در این خصوص جمع آوری آب باران جهت استفاده در
فضاهای سبز اداری می باشد.
دکتر نجفی نژاد با بیان این مطلب که هزینههای
اجرایی طرح فوق الذکر بسیار کم و قابل برگشت خواهد
بود ،تاکید کرد :دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی
گرگان آمادگی دارد تا این طرح را دراختیار سایر دستگاهها
و دانشگاهها قرار دهد.
همچنین در این دیدار مسئول دفتر نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه گفت :نقش اساتید در تعلیم
دانشجویان ،نقشی حساس و تاثیرگذار است و امیدواریم تیم
مدیریتی جدید دانشگاه بتوانند این نقش را به خوبی ایفا کنند.
حجت االسالم والمسلمین علی نامدار افزود :اعضای
هیأت علمی دانشگاهها باید در شناساندن بیشتر مذهب و مسائل
دینی کوشا باشند تا نسل آینده ،نسلی با تربیت مطمئن باشد.
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دکتر نجفی نژاد در مراسم دید و بازدید نوروزی اعضای هیأت علمی دانشگاه؛

دانشگاه ها نقش مهمی در توسعه فناوری دارند

مراسم دیدوبازدید نوروزی اعضای هیأت علمی
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان ،شنبه
شانزدهم فروردین ماه در پردیس دانشگاه برگزار شد.
رییس دانشگاه در این مراسم گفت :دانشگاهها ،نقش
مهمی در توسعه علم و فناوری دارند.
دکتر علی نجفی نژاد افزود :توسعه علم و فناوری باید
با سرعت و شتاب مناسب همراه باشد در غیر این صورت
از پیشرفت جامعه جهانی عقب خواهیم ماند.
وی یادآور شد :اساتید دانشگاهها ،مانند الگو و مراجع
علمی تاثیرگذار در شکل گیری دانشجویان هستند.
وی با توجه به نامگذاری سالجاری از سوی مقام
معظم رهبری به نام «اقتصاد و فرهنگ با عزم جدی
و مدیریت جهادی» خاطر نشان کرد :دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان باید سهم خود را در تحقق
شعار امسال اجرا کند.
دکتر نجفی نژاد در این راستا تاکید کرد :در عرصه
نظام آموزش عالی در اواخر سال گذشته  95 ،درصد از
اعتبارات دانشگاه تخصیص داده شد که این امر در هیچ
بره ة زمانی انجام نشده بود.
وی عنوان کرد :در سال  93برنامههای زیادی را جهت

پیشرفت دانشگاه پیش بینی کردهایم که یکی از مهمترین
آنها بحث ارتباط با صنعت و دستگاههای اجرایی می باشد
تا هم دانش موجود را به جامعه انتقال دهیم و هم بخشی از
هزینههای دانشگاه از طریق ارتباط با صنعت تامین گردد.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
در پایان ضمن آرزوی موفقیت و سالمتی برای همه
کارکنان دانشگاه تصریح کرد :با ایجاد فضای پرنشاط و با
تکیه بر خرد جمعی ان شاءا ...موضوعات و مسائل دانشگاه
را بتوانیم ساماندهی کنیم.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه؛

فصل بهار فرصتی برای
خداشناسی است

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان با اعالم
مطلب فوق در این مراسم گفت :فصل بهار ضمن همراه
بودن با تهنیت با هشدار نیز همراه است.
حجت االسالم والمسلمین علی نامدار افزود :هشدار

فصل بهار در این است که گامی دیگر به پاسخ دادن اعمال
در برابر خداوند متعال نزدیک می شویم.
وی اذعان کرد :یکی از نکات جالب توجه سال  93این
است که ابتدا و انتهای آن با ذکر حضرت فاطمه زهرا(س)
مزین شده است.
وی همچنین با یادآوری بیانات مقام معظم رهبری در
روزهای آغازین سال جدید در حرم مطهر رضوی خاطر
نشان کرد :سه عنصر اقتصاد  ،فرهنگ و علم از دیدگاه مقام
معظم رهبری زمینه ساز قدرت کشور می شود.
حجت االسالم والمسلمین نامدار تاکید کرد :اقتصاد
مقاومتی حتما در کشور قابل اجراست زیرا به نظر مقام
عظمای والیت موضوع فرهنگ از اقتصاد مهمتر است و
با فرهنگ سازی در زمینه اقتصاد مقاومتی می توان به این
مهم دست یافت.
وی در پایان از اعضای هیأت علمی دانشگاه خواست:
با توجه به الگو بودن برای دانشجویان به مسائل تهذیب
نفس و دستگیری از ایتام بیشتر اهتمام داشته باشید.
شایان ذکر است :گرفتن عکس یادگاری اعضای هیأت
علمی و قرائت فاتحه بر مزار شهید گمنام دانشگاه از دیگر
برنامههای این مراسم بود.

نشست معاون اداری ،مالی و توسعه منابع
دانشگاه با کارکنان حوزه مربوطه برگزار شد
جلسه معاون اداری ،مالی و توسعه
منابع دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی
گرگان با کارکنان این حوزه ،سه شنبه دوم
اردیبهشت ماه در سالن رشد برگزار شد.
دکتر سرا...گالشی در این جلسه گفت:
توقع بنده از همکاران حوزه معاونت اداری،
مالی و منابع انسانی این است که به مسائل کار،
اقتصاد و فرهنگ با توجه به نامگذاری امسال
از سوی مقام معظم رهبری به سال « اقتصاد و
فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» دقت
و اهتمام بورزند.
وی افزود :از اسراف در همه موارد حتی

جزیی ترین مورد مانند خودکار ،المپ و...
بپرهیزید و در کارها منظم باشید و به یاد داشته
باشید جز در مقابل خداوند در مقابل هیچ
شخصیسرتعظیمفرونیاورید.
معاون اداری ،مالی و توسعه منابع
دانشگاه تاکید کرد :در امورات خود هیچ قید
و بندی به جز قوانین و مقررات را مورد توجه
قرار ندهید.
سرپرست امور اداری دانشگاه نیز در
این جلسه گفت :هدف از برگزاری این
جلسه آشنایی نیروهای حوزه اداری و مالی با
سیاستهای معاونت مربوطه میباشد.

عبدالغفور یوری اذعان کرد :نیروهای
حوزه اداری ،مالی باید در کارهای خود
دقت خاصی داشته باشند زیرا این حوزه با
نیروهای انسانی که به عنوان نیروی محرکه

دانشگاه مشغول به فعالیتند در ارتباط است.
گفتنی است :مهندس موسوی مدیر امور
مالی و دکتر عادلی مدیر بودجه دانشگاه نیز در
این جلسه به ایراد سخن پرداختند.
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اردوی تفریحی بانوان دانشگاه به مناسبت

والدت حضرت فاطمه زهرا(س)برگزار شد
به مناسبت والدت حضرت فاطمه
زهرا(س) و بزرگداشت مقام زن و مادر،
اردوی تفریحی ویژه بانوان دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان  ،چهارشنبه
سوم اردیبهشت ماه در اردوگاه فرهنگی
جنگل شصت کال برگزار شد.
رییس دانشگاه در این برنامه گفت :ایجاد
فعالیتهای با نشاط و روحیه انگیز برای بانوان
جامعه و علی الخصوص بانوان دانشگاهی
موجب می شود جامعه ای شاداب و با انگیزه
داشته باشیم.
دکتر علی نجفی نژاد افزود :بانوان نقش
موثری در فرهنگ سازی خانواده و جامعه
دارند.
وی تاکید کرد :با توجه به اینکه میزان
سرانه مصرف انرژی در ایران از حد میانگین
جهانی باالتر است به گونهای که از مصرف
سرانه انرژی درکشور چین  7برابر و در
مقایسه با کشور ژاپن  15برابر انرژی مصرف

می کنیم  ،می توانیم با آگاه سازی زنان در این
زمینه ،کاهش سرانه مصرف انرژی را در ایران
شاهد باشیم.
وی خاطر نشان کرد :بانوان آگاه ،فرهیخته
و هوشمند موجب می شوند نسل آینده که
قدرت کشور را در دست خواهند گرفت نیز
همین صفا را دارا باشند.
همچنین در این برنامه تفریحی ،اداره
تربیت بدنی دانشگاه اقدامبهبرگزاریمسابقات
ورزشی فریزبی و دارت نمود که در مسابقه
دارت خانمها مریم حاجیلر ،فاطمه االزمنی،
لیال منصوری ،حبیبه لیاقی و نسرین فالحی و
در مسابقه فریزبی خانمها صغری ساورعلیا،
محبوبه مهقانی ،مریم رضایی ،زینب معیری و
خدیجه سلطانی به عناوین برتر دست یافتند.
اقامه نماز جماعت ظهر و عصر
به همراه صرف ناهار و گرفتن عکس
یادگاری از دیگر برنامههای اجرا شده در
این اردوی تفریحی بود.

اجرای طرح پاکسازی سواحل دریای
خزر توسط دانشجویان دانشگاه

انجمن علمي دانشجويي محيط زيست
دانشگاه با همكاري معاونت فرهنگي ،اجتماعي
و ادارهكل محيط زيست استان گلستان ،سهشنبه
دوم اردیبهشت ماه اقدام به پاكسازي سواحل
بندرگز کرد.
اين مراسم با حضور اعضاء هيات علمي دانشگاه
علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ،انجمن هاي
علمي دانشجويي و سايردانشجويان ،نهادها ،تشكلها
و كاركنان ادارات استان آغاز شد.
دكتر حسن رضايي عضو هيات علمي دانشگاه
در ابتداي برنامه نكاتي را پيرامون نامگذاري اين روز
و لزوم پاكسازي زمين از زباله ها و آالينده ها ارائه
و سپس شرکت کنندگان با دریافت دستكش و كيسه
زباله نسبت به جمع آوري زباله هاي ساحل بندرگز

اقدام كردند.
معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ،دكتر
مهدي كاشاني نژاد ضمن تشكر از حضور شركت
كنندگان در اين برنامه ،آمادگي همكاري اعضاي
هيات علمي دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي
گرگان را در خصوص مشاوره و اجراي طرح هاي
زيست محيطي اعالم کرد.
در پايان نيز از بين شركت كنندگان در مسابقه
زمين پاك كه توسط انجمن علمي دانشجويي محيط
زيست طراحي شده بود ،به قيد قرعه افراد برگزیده
معرفی شدند.
گفتنی است درطرح پاكسازي درياي بندرگز،
بيش از  2تن زباله جمع آوري شد .توزيع بروشور و
پذيرايي از دیگر برنامههای این طرح بود.

برگزاری کارگاه کارآفرینی با محوریت نگاه نو به کشاورزی
در دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
کارگاه کارآفرینی با محوریت نگاه نو به کشاورزی،
پنجشنبه چهارم اردیبهشت ماه در تاالرخلیج فارس
دانشگاه برگزار شد.
دکتر علی اصغر جهانگیری مدرس این کارگاه گفت:
دانشجویان رشتههای کشاورزی در استان گلستان و استان
های شمالی نبایدبیکار بمانند.
وی افزود :تجربه من ثابت کرده که از یک متر خاک
استان های شمالی می شود  12میلیون تومان ثروت ایجاد
کرد.
کارآفرین برتر جهان در سال  ،90خاطر نشان کرد:
دانشجویان رشتههای کشاورزی اگر به فعالیت خود که در
ارتباط با طبیعت است ،آگاه باشند می توانند برای خود و
دیگران اشتغال آفرینی کنند.
دکتر جهانگیری اذعان کرد :افرادی که به دنبال

کارآفرینی هستند باید از بانک ها ،سازمان های دولتی ،کپی
کاری و سرمایهگذاری زیاد دوری کنند و به دنبال شناخت
منابع جدید ،احداث واحدهای کوچک خانگی ،حذف
هزینه بارو سرمایه گذاری اندک باشند.
وی عنوان کرد :احتیاج ،منبع اختراع است .پس
کارآفرین نباید با اتفاقات گذشته دلخوش باشد.
مدیر امورفناوری و کارآفرینی دانشگاه در ادامه
گفت :یکی از اهداف اصلی سیاست های امروز وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ،حرکت دانشگاه ها به سوی
کارآفرینی است که به آن دانشگاه نسل سوم می گویند.
دکتر مرتضی خمیری یادآورشد :دفاتر انتقال تکنولوژی
به بحث امروز کارآفرینی مبدل شده است و این موضوع
در سه دانشگاه صنعتی اصفهان ،صنعتی شریف و علم و
صنعت در حال مدلسازی است.

گفتنی است :این کارگاه آموزشی به مدت  8ساعت
توسط انجمن علمی دانشجویی اقتصاد با همکاری معاونت
پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار و در پایان دوره نیز به
افراد شرکت کننده گواهی نامه اعطاء شد.
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نماینده ولی فقیه در استان در جمع اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان:

باید ذهن شاگرد و دانشجو را در طرح مباحث آزاد گذاشت ،زیرا ذهن کلیشهای نمیتواند باعث پیشرفت شود
مراسم بزرگداشت مقام معلم با
حضورحضرت آیت ا ...نورمفیدی نماینده
محترم ولی فقیه در استان گلستان و معاون
سیاسی و امنیتی استاندارگلستان ،شنبه
سیزهم اردیبهشت ماه در تاالر خلیج فارس
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی
گرگان برگزار شد.
ت ا ...سید کاظم نورمفیدی در
آی 
جمع اعضای هیات علمی دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دانشگاه
گلستان گفت :استاد شهید مطهری بهترین
الگو و نمونه برای همه معلمان و مدرسان
است.
وی افزود :استاد مطهری تدریس را یک
عبادت برای خود می دانست و از آن لذت
می برد .معلمی صرفا برای او یک شغل نبود
بلکه به آن به عنوان یک تکلیف و عبادت
نگاه می کرد.
وی تصریح کرد :از نظر اخالقی حکم
مراد را برای شاگردانش داشت و همه به او
دل می بستند و شرط معلمی نیز این است که
شخصیتی داشته باشد که الگو برای سایرین
باشد.
آیت ا ...نورمفیدی افزود :اساسا یکی
از وظایف معلمی همین است که شاگرد و
دانشجو را در طرح مباحث آزاد بگذارد زیرا
ذهن کلیشهای نمی تواند باعث پیشرفت
شود.
وی بر برگزاری کرسیهای آزاداندیشی
در دانشگاهها تأکید کرد و آن را یکی از
وجوه اسالمیت دانشگاهها دانست و افزود:
متأسفانه امروز در دانشگاههای ما به جای آن
که تفکر دینی ،عمقی باشد ،شکلی شده است

در حالی که حتی اعتقاد به اصول دین مانند
توحید و نبوت و معاد باید بر مبنای دلیل و
منطق و عقالنیت باشد.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان نیز در این مراسم گفت:
ضرورت علم و دانش و نقش آن در توسعه
همه جانبه کشورها بر هیچ کس پوشیده
نیست.
دکتر علی نجفی نژاد افزود :کشور ما نیز
برای نیل به اهداف و آرمانهایش و دستیابی
به جایگاه واقعی در نظام بین الملل ،راهی جز
پیمودن مسیر علم و دانش در پیش ندارد.
وی با تأکید بر به کارگیری علم و دانش
در همه عرصهها اضافه کرد :در شرایط امروز،
نقش معلمین و اساتید بسیار بارز است به ویژه
این که آنان باید روحیه علم آموزی و مهارت
آموزی را به دانش آموزان و دانشجویانی که
زیر دست آنان تربیت می شوند انتقال دهند.
وی در ادامه پیام تبریک دکتر رضا فرجی
دانا وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری را به
مناسبت روز معلم برای حضار قرائت کرد.
الزم به ذکر است :در پایان این مراسم

ازدکتر حسین رسالتی ،دکتر نورمحمد تربتی
نژاد ،دکتر غالمعلی حشمتی و دکتر کامبیز
مشایخی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ودکتر فرزانه
گنجی ،دکتر سمیه عمادالدین ،دکتر محمد فرح
زاد و دکتر علی مختاری از دانشگاه گلستان با
اهدای لوح و هدیه قدردانی شد.
همچنین در این مراسم به پاس پنجاه
ت ا...
سال حضور مستمر حضرت آی 
نورمفیدی نماینده محترم ولی فقیه در استان
گلستان در عرصه پاسداری از ارزشهای
انقالب اسالمی و بزرگداشت مقام معلم
ازایشان با اهداء لوح سپاس تقدیر به عمل
آمد.
در متن لوح سپاس اهدایی به ایشان که
به امضای مشترک دکتر نجفی نژاد رییس
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
و دکتر یغمایی رییس دانشگاه جامع گلستان
رسیده آمده است؛ سرور گرامی حضرت
آیت ا ...نورمفیدی نماینده محترم ولی فقیه و
مردم شریف استان گلستان درمجلس خبرگان
رهبری ،امروز در ایام سالروز شهادت یار

دیرین امام و همرزم و معلم حضرتعالی و
جمعی از بزرگان انقالب اسالمی ـ استاد
فرزانه شهید حضرت آیت اهلل مطهری ـ
فرصتی غنیمت پدیدار گردید تا به پاس بیش
از  50سال حضور مستمر در عرصه پاسداری
از ارزشهای انقالب اسالمی و راه و روش
امام راحل(ره) و رهبر معظم انقالب (دام عزه)
از حضرت عالی تقدیر بعمل آید.
دانشگاه علومکشاورزی و منابع
طبیعیگرگان و دانشگاه گلستان مفتخر است
تا به شرط ادب و احترام از روحانی بلند
مرتبهای که یادگار امام امت و همراه صادق
رهبر معظم انقالب و چشم و چراغ مومنین
استانگلستان دوست و همراه و همرزم
بزرگانی چون حضرات آیات شهید بهشتی،
شهید مطهری ،شهید مفتح ،شهید باهنر و
حضرت آیت ا...هاشمی رفسنجانی است
قدردانی بعمل آورد.
استاد فرهیخته حوزه و دانشگاه :در
دوران جدید که پرتو افشانی انوار امید و
تقویت خرد جمعی در تدبیر بزرگانی چون
حضرتعالی تجلی پیدا می کند الزم است
حوزه و دانشگاه دوشادوش هم بر غنای
علم و ایمان در جامعه بیافزایند تا دشمنان
و بد خواهان خارجی و کژ اندیشان داخلی
بدانند که تکریم چهرههای ماندگار استانها
پشتوانه آینده گان این مرزو بوم دردانه پرور
می باشد.
بدین منظور این لوح سپاس به وجود
نازنین حضرتعالی که یادگار روزهای تلخ و
شیرین گرگان و دشت و عمود خیمه تقریب
مذاهب شیعه و سنی در استان همیشه در
صحنه گلستان می باشید اهدا میگردد.

نشست هم اندیشی زنان و مشارکت سیاسی و اجتماعی در دانشگاه برگزار شد
به همت انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان،
نشست هم اندیشی زنان و مشارکت سیاسی و اجتماعی ،چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه با
حضور دکتر اشرف السادات بروجردی در تاالر خلیج فارس دانشگاه برگزار شد.
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی گفت :زنان در
اتفاقاتی که در کشور به وقوع می پیوندد همیشه حضور فعال داشته و دارند.
دکتر اشرف السادات بروجردی افزود :زنان باید در صحنه اجتماع حاضر باشند و در
عرصههای مختلف ،مشارکتی فعال و آگاهانه داشته باشند.
وی خاطر نشان کرد :امروزه جامعه اسالمی ما نیاز به حرکتی فراگیر در بازخوانی نقش
خودش دارد و این امر با آگاهی دست یافتنی است.

سرپرست امور دانشجویی دانشگاه منصوب شد
مراسم معارفه مهندس ابوالفضل
مالحسینی به عنوان سرپرست امور
دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع
طبیعی گرگان ،شنبه ششم اردیبهشت ماه در
سالن فرهنگ برگزار شد.
دکتر هزار جریبی معاون دانشجویی
دانشگاه در این مراسم گفت :مدیران و

کارشناسان این حوزه باید در کارهای خود
اخالق مداری ،رابطه خوب و احترام به
دانشجویان را سرلوحه کار خود قرار دهند.
دکتر نجفی نژاد در متن حکم وی آورده
است :به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد
معاون دانشجویی دانشگاه به سمت سرپرست
امور دانشجویی منصوب می شوید.

امید است با استعانت از الطاف واسعه الهی
و تالش و سعی وافر در جهت انجام امور
محوله کوشا بوده و با رعایت امانت و تقوای
الهی ،انضباط اداری ،رعایت قوانین و مقررات
در جهت انجام امور محوله تالش نمایید.
گفتنی است :مهندس مالحسینی دارای
مدرک تحصیلی کارشناسی منابع طبیعی

از دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی
گرگان و کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه
ریزی روستایی از دانشگاه آزاد سمنان است
که از سوابق اجرایی وی می توان به  :رییس
دفتر رییس دانشگاه ،رییس اداره کارگزینی و
رفاه ،مدیر اجرایی حوزه معاونت پژوهشی و
فناوری و ...اشاره نمود.
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تشریح وظایف و

فعالیتهایحوزه

معاونت پژوهشی و

فناوریدانشگاه
در سال 1392

اهم فعالیتها و دست آوردهای
حوزه معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع
طبيعيگرگان

1ـ راه اندازی گروه نانو فناوری دانشگاه.
2ـ راهاندازی گروه نانو فناوری دانشگاه.
3ـ راه اندازی گروه زیست فناوری دانشگاه.
4ـ چاپ كارنامه پژوهشي دانشگاه هرساله به
صورت جاري.
5ـ تدوين مجموعه مقررات پژوهشي و
فناوري دانشگاه در سالهای  1386و بازبینی
آن در سال .1392
6ـ چاپ بولتن معرفي دانشگاه به زبان
انگليسي
7ـ انتشار و انجام مقدمات جهت اخذ
اعتبار و مجوز چاپ  17عنوان مجله علمی
ـ پژوهشی ،علمی ترویجی و  ISIبه زبان
فارسی و انگلیسی تحت عناوین:
ـ مجله پژوهشهای علوم و فناوری چوب و
جنگل(دارای مجوز علمی پژوهشی)
ـ مجله پژوهشهای تولید گیاهی(دارای مجوز
علمیپژوهشی)
ـ مجله پژوهشهای حفاظت آب و
خاک(دارای مجوز علمی پژوهشی)
ـ مجله مدیریت خاک و تولید پایدار(دارای
مجوز علمی پژوهشی)
ـ مجله حفاظت و بهره برداری از منابع
طبیعی(دارای مجوز علمی ترویجی)
ـ مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی(دارای
مجوز علمی پژوهشی)
ـ مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی (دارای
مجوز علمی پژوهشی)
ـ مجله بهره برداری و پرورش آبزیان (دارای
مجوز علمی پژوهشی)
ـ مجله انگلیسی زبان International
Journal of Plant Production
ـ دارای مجوز علمی پژوهشی و نمایه سازی

فروردین و اردیبهشت 93

در بخش عمومی (همه واحدهای حوزه پژوهشی)

( )1برگزاری جلسات منظم با کارکنان و کارشناسان جهت تقویت مشارکت و انجام بهتر کارها
( )2ابالغ شرح وظایف و انتظارات واحد به کارکنان و کارشناسان در فروردین ماه هر سال در جلسه مشترک با حضور معاون
پژوهشی و فناوری
( )3ارزیابی مستمر عملکرد کارکنان ،کارشناسان و مدیران (فصلی و ساالنه) بر مبنای شرح وظایف و انتظارات
( )4ارتقاء مستمر عملکرد از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی
( )5مطالعه و بهینه سازی فرآیندهای انجام کار (تحول اداری) ،اصالح مداوم چارت و ساختار اداری
( )6ایجاد و استفاده از سیستم نظارت و ارزیابی بر عملکرد واحد و سیستم دریافت پیشنهادات و انتقادات و استفاده از نظرات همه
( )7تهیه تقویم فعالیتها ،طرحها و پروژهها و جلسات شوراها و کمیتهها (پژوهشی ،انتشارات ،انفورماتیک ،تامین منابع علمی)
( )8هماهنگی و همکاری موثر با سایر واحدهای حوزه پژوهشی و دانشگاه

در موسسه اطالعات علمی ( )ISIو پایگاه
استنادی علوم جهان اسالم ()ISC
ـ نشریه پژوهشدر نشخوار کنندگان (دارای
مجوز علمی پژوهشی)
ـ نشریه تولیدات مرتع (دارای مجوز علمی
پژوهشی)
ـ توسعه کارآفرینی و کسب و کار کشاورزی
ـ انجام مقدمات جهت اخذ مجوز علمی
پژوهشی
ـ زیستن در محیط زیستـ انجام مقدمات جهت
اخذ مجوز علمی ترویجی
ـ Journal of Poultry Science
ـ انجام مقدمات جهت اخذ اعتبار مجوز
علمی پژوهشی ـ International
Journal of Environmental
( Resources Researchدرحال
انتشار دارای مجوز علمی پژوهشی)
ـ International Journal of
Lignocellulosic Products
ـ انجام مقدمات جهت اخذ مجوز علمی
پژوهشی Iranian Journal of
Aquatics Research
ـ انجام مقدمات جهت اخذ مجوز علمی
پژوهشی
7ـ نمایه سازی مجالت دانشگاه در پایگاههای
علمی معتبر از جمله پایگاه استنادی علوم
جهان اسالم ISC (Islamic World
 )Science Citation Centerو
ISI (Institute for Scientific
)Information
8ـ ارتقای ضریب تاثیر (Impact
 )Factorمجله International
Journal of Plant Production
از رقم  0/635به رقم  1/145در حال حاضر.
9ـ اشتراك در پايگاههاي علمي مهم دنيا از
جمله:
• ELSEVIER
• Bio One

• CAB direct
• WILEY
• مگیران
10ـ چاپ بیش از  120عنوان کتاب تالیفی و
ترجمه ای اعضای هیات علمی توسط مرکز
نشر دانشگاه
11ـ انتخاب دفتر کارآفرینی دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان 9
مرکز برتر کارآفرینی وزارت علوم تحقیقات
و فناوری در بین  122مرکز کارآفرینی
دانشگاههای سراسر کشور در سال 91
12ـ معرفی دکتر افشین سلطانی به عنوان
دانشمند برتر کشاورزی در چاپ مقاالت
تحقیقاتیفارسیدرمجالتمصوبکمیسیون
بررسی نشریات علمی کشور از سوی پايگاه
استنادي علوم جهان اسالم ()ISC
13ـ مشارکت در انجام طرحهای ملی و
طرحهای کالن از جمله:
"پهنه بندی و تعیین درجه حساسیت
اکولوژیکی نواحی ساحلی جنوب دریای
خزر"
"NextGenـ Next generation
methods to preserve farm
animal
biodiversity
by
optimizing present and
"future breeding options
"مدیریت الگوی کشت محصوالت زراعی و
باغی استان مازندران"
"شناسایی ،جداسازی و تعیین خصوصیت
ژنهای پاسخ دهنده با بیان افتراقی در پاسخ
به توکسین فوزاریوم سنبله گندم"
"بروز رسانی و تکمیل مطالعات آمایش
سرزمینی و انجام شرح خدمات الحاقی
(اصالحیه بخش برنامه ریزی و سیاستگذاری)
و تدوین سنتز برنامه آمایش استان"
14ـ ارتباط تنگاتنگ و تاثیرگذار با سازمانها
و دوایر دولتی از جمله آب منطقه ای و محیط
زیست در اجرای طرحهای تحقیقاتی.

15ـ رشد  20.3درصدي در چاپ مقاالت
علمي پژوهشي در سال  1392نسبت به
متوسط  3سال ماقبل آن
16ـ رشد  67/8درصدي در چاپ مقاالت
 ISIدر سال  1392نسبت به متوسط  3سال
ماقبل آن
17ـ رشد  44/2درصدي در چاپ مقاالت
علمي ترويجي در سال  1392نسبت به
متوسط  3سال ماقبل آن
18ـ رشد  11/8درصدي در ارايه و چاپ مقاله
در همايشهاي ملي در سال  1392نسبت به
متوسط  3سال ماقبل آن
19ـ رشد  39/8درصدي در ارايه و چاپ
مقاالت در همايشهاي بين المللي در سال
 1392نسبت به متوسط  3سال ماقبل آن
20ـ رشد  93.9درصدي در چاپ مقاالت غیر
 ISIدر سال  1392نسبت به متوسط  3سال
ماقبل آن
21ـ رشد  24/3درصدی تعداد طرحهای
مصوب داخلی در سال  1392نسبت به
متوسط  3سال ماقبل آن
22ـ رشد  11/7درصدی سخنرانیهای علمی
برگزار شده در سال  1392نسبت به متوسط
 3سال ماقبل آن
23ـ رشد  25/8درصدی تعداد کارگاههای
علمی آموزشی برگزار شده در دانشگاه در
سال  1392نسبت به متوسط  3سال ماقبل آن
24ـ همكاري در انتشار مجالت علمي
پژوهشي با ساير دانشگاهها:
ـ نشريه پژوهشهاي حبوبات ايران
ـ مجله جغرافيا و برنامهريزي فضايی ،مكاني
مجله International
ـ
Ferddowsi
University
Journal
of
Biological
Sciences
ـ مجله مطالعات فرهنگي اقوام ايراني
ـ مجله مطالعات جغرافيايي
ـ نشريه زيست فناوري گياهان زراعي

ارائه سخنرانی «تولید تجاری ،بذر و نهال» توسط انجمن علمی دانشجویی باغبانی دانشگاه
به همت انجمن علمی دانشجویی علوم باغبانی دانشگاه
علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان ،سخنرانی
با عنوان« تولید تجاری ،بذر و نهال»  ،شنبه ششم
اردیبهشت ماه در سالن اجتماعات دانشکده تولیدات

گیاهی برگزار شد.
در این برنامه که مورد استقبال دانشجویان مقاطع کارشناسی
و کارشناسی ارشد قرار گرفت ،دکتر علی جعفری عضو
هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

به عنوان سخنران حضور داشت.
همچنین دبیر انجمن علمی دانشجویی باغبانی درباره آشنایی
با تولید بذر و نهال در کشاورزی با روشهای اصالحی،
تولید گیاهان هیبرید و جدید سخنانی ارائه کرد.
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گزارش عملکرد معاونت دانشجویی در سال 92
اداراتزیرمجموعه:
الف – اداره خوابگاهها
ب – اداره تربیت بدنی
ج ـ اداره رفاه
د ـ سلف سرویس
رـ مرکز مشاوره و درمان دانشجویی
الف – اداره خوابگاهها :متشکل از خوابگاه دختران و
خوابگاهپسران
1ـ ظرفیت ها:
ـ خوابگاه دختران با  10بلوک و به ظرفیت  1300نفر (مجتمع
خوابگاهی حضرت زینب(س) )
ـ خوابگاه پسران با  4بلوک و به ظرفیت  600نفر (مجتمع
خوابگاهی حضرت امام حسین (ع))
2ـ تعداد پرسنل موجود خوابگاهها 25 :نفر نیروی شرکتی و
 2نیروی قراردادی
3ـ مهمترین اقدامات (عملکرد):
ـ اختصاص اطاق به هر دانشجو در زمان ثبت نام به نحوی که
کمترین میزان استرس و دغدغه اسکان برای دانشجو و خانواده
ایشان پیش بینی می شود.
ـ اختصاص اطاق و اسکان 100درصد متقاضیان دختر
ـ پرداخت کل مطالبات سال های  91و  92دانشجویان
ب ـ اداره تربیت بدنی:
1ـ پرسنل و اماکن :
پرسنل 4 :نفر
اماکن ورزشی 2 :زمین فوتبال و فوتسال 2 ،سالن چند منظوره،
 1سالن بدنسازی 1 ،سالن کشتی 1 ،دیواره سنگنوردی
مجموع فضای ورزشی روباز 10673 :متر  3286 +متر فضای

اهموظایفواختیاراتمعاونتفرهنگی
و اجتماعی به شرح زیر می باشد:
ـ برنامهریزی ،هدایت و نظارت بر فعالیتهای
فرهنگیدانشگاه
ـ فراهم آوردن تسهیالت الزم برای گسترش
و تعمیم فعالیتهای فرهنگی دانشگاهیان
ـ ترغیب دانشجویان به شرکت در برنامههای
فرهنگی و هنری
ـ برقراری ارتباط و همکاریهای مشترک با
مراکز و موسسات فرهنگی
ـ مطالعه ،بررسی و شناسایی معضالت
فرهنگیدانشگاهیان،نیازهایفکریمخاطبان،
زمینهها و علل آسیبپذیری و چارهاندیشی در
مورد راهحلهای مشکالت فرهنگی
ـ ایجاد تسهیالت الزم برای آشنایی
دانشگاهیان با مظاهر تمدن و فرهنگ دینی
و ملی
ـ زمینه سازی برای آشنایی دانشجویان و
برقراری ارتباط ایشان با نهادها و موسسات
علمی ،فرهنگی و آشنایی با عالمان،
اندیشمندان و فرزانگان
ـ ایجاد زمینههای مناسب برای عرضه آثار
فرهنگی و هنری دانشجویان
ـ حمایت و پشتیبانی از فعالیتهای فرهنگی
تشکلهایدانشجویی
ـ تشکیل کانونهای فرهنگی و هنری

سرپوشیده
2ـ افتخارات :
ـ کسب عنوان قهرمانی مسابقات کشتی منطقه  3و راهیابی به
هفدهمین دوره المپیاد دانشجویان کشور
ـ کسب عنوان سومی توسط سید محسن علوی در مسابقات
کشتی منطقه 3
ـ کسب عنوان قهرمانی دکتر نواب پور در مسابقات تنیس
اساتید و کارکنان استان
ـ کسب عنوان سوم مشترک یاسر هژبر و ملکشاه در مسابقات
قهرمانی دارت
ـ برگزاری کالس های آموزشی و مسابقات ورزشی
ـ انجام اقدامات الزم جهت توسعه ورزش همگانی
ـ نوسازی ،حفاظت و نگهداری وسایل و ابنیه اماکن ورزشی
ج ـ اداره رفاه :
ـ پرداخت  4مرحله وام تحصیلی به  1393نفر دانشجو
در نیمسال اول و  704نفر در نیمسال دوم جمعا به مبلغ
 5/290/702/500ریال
ـ پرداخت وام مسکن طی  2مرحله به  49نفر از دانشجویان به
مبلغ  149/450/000ریال
ـ پرداخت وام ودیعه مسکن به دانشجویان به مبلغ
 1/065/000/000ریال
ـ پرداخت وام ضروری به دانشجویان طی  2مرحله به  328نفر
به مبلغ  770/872/000ریال
ـ پرداخت وام ضروری به دانشجویان ممتاز و نمونه
 12/000/000ریال
ـ جمع مبالغ شهریه طی  3مرحله و  2نیمسال 1/674/800/000
ریال
ـ وام تغذیه  610نفر  339/095/700ریال

ـ بیمه خدمات درمانی یکساله  101نفر 86/658/000ریال
ـ بیمه حوادث یکساله تحصیلی  3096نفر61/920/000
ریال
رـ مرکز خدمات دانشجویی :دارای  4شعبه در
پردیس دانشگاه و خوابگاهها
1ـ مهمترین برنامه ها و اقدامات:
ـ شرکت در برنامه ثبت نام دانشجویان و زمان بندی حضور
آنان در طرح سالمت
ـ اجرای طرح پایش سالمت روان
ـ اجرای طرح همیاران سالمت روان
ـ شرکت در برنامه میعاد مهر
ـ تنظیم قرارداد با تیم پزشکی متخصص
ـ اجرای طرح غربالگری دانشجویان مشروطی
ـ اجرای طرح آموزشی ویژه اساتید
ـ برگزاری همایش کلیدهای ازدواج موفق
ـ اجرای طرح پیشگیری از اعتیاد ویژه کارکنان خوابگاه و
حراست
ـ برگزاری برنامه های هفته بهداشت روان
ـ پخش و نقد فیلم در خوابگاه و برگزاری کارگاه آموزشی
مستمر در خوابگاهها
ـ گسترش برنامه مشاوره گروهی و اجرای طرح اشتغال
شبکهایی در خوابگاهها و برگزاری کارگاههای پیشگیری از
 HIVدر خوابگاهها
ـ برگزاری نمایشگاه عکس
2ـ افتخارات و عناوین کسب شده:
ـ کسب عنوان مرکز مشاوره فعال کشوری
ـ دبیر شورای هماهنگی و مراکز مشاوره استان (سرکار خانم
دربندسری)

گزارش عملکرد معاونت
فرهنگی در سال 92
ـ برگزاری مراسم مختلف تجلیل ،تکریم و مهمترین برنامهها و اقدامات انجام
یادواره دانشمندان و فرزانگان
شده در سال :1392
ـ برگزاری برنامههای مختلف برای
برگزاری مراسم در ارتباط با مناسبتهای
پرکردن اوقات فراغت دانشگاهیان نظیر
مختلف مذهبی ،ملی و استانی
کالسهای آموزشی ،مسابقات فرهنگی
برگزاری کارگاههای آموزشی برای
و هنری ،اردوها ،نمایشگاهها فرهنگی و
دانشجویان و اساتید
هنری ،جشنوارها و...
برگزاری اردوهای علمی ـ تفریحی
افتخارات و عناوین کسب شده در سال بازدید از مراکز و نهادهای مختلف فرهنگی
گذشته:
و اجتماعی و همچنین کارخانجات و
کسب عنوان برتر (شورای هماهنگی صنایع
فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای برپایی جشنوارههای مختلف در ارتباط با
مناسبتها و ایام خاص
استان گلستان) در بین دانشگاههای کشور
کسب رتبه سوم بخش کتبی بیست و هشتمین دعوت از شخصیتها و اندیشمندان در
دوره مسابقات سراسری قرآن در مرحله حوزههای مختلف به منظور انجام سخنرانی
در دانشگاه
منطقهای توسط دانشجوی دانشگاه
کسب رتبه سوم قرآنی توسط دانشجوی برپایی کرسیهای آزاداندیشی
برپایی همایشهای فرهنگی ،اجتماعی و
دانشگاه در جشنواره ملی قرآن
کسب عنوان برگزیده توسط انجمن علمی علمی
بازدید از نمایشگاههای کتاب
باغبانی در نمایشگاه هفته پژوهش

برگزاری ساعت فرهنگی اساتید در هفته
انجام مالقات با مسئولین کشوری و
استانی
برگزاری جلسات پرسش و پاسخ
برگزاری مسابقات فرهنگی و اجتماعی
برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم
ویژه دانشجویان و اساتید
چاپ و انتشار نشریات دانشجویی
برگزاری جلسات شوراها ،کیمتهها و
کمیسیونهای تخصصی فرهنگی و
اجتماعی در سطح دانشگاه و استان
همکاری در برگزاری مراسم استقبال از
دانشجویان جدید الورود
همکاری در برگزاری مراسم جشن فارغ
التحصیلی دانشجویان
برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر
ارسال پیامهای فرهنگی از طریق پیامک و
اتوماسیون اداری
برگزاری نشست مدیران فرهنگی و
اجتماعی منطقه  3کشور
هدایت و پیگیری اجرای برنامههای
پیشنهادی کانونهای فرهنگی ـ اجتماعی و
انجمنهای علمی دانشجویان
انجام هماهنگیهای الزم برای شرکت
دانشگاهیان در مراسم و گردهماییهای
مذهبی و ملی در سطح شهر

7

سال سیزدهم شماره  99فروردین و اردیبهشت 93

شرح وظايف :براساس دستور رهبرمعظم انقالب اسالمي حضرت آيت ا...خامنه اي مدظله العالي مبني بر تجديد در اساسنامه شوراي نمايندگان و دفاتر آنها در دانشگاهها
(موضوع مصوبه شماره /1368دش مورخ 69/6/28شوراي عالي انقالب فرهنگي واصالحيه هاي آن) وايجاد سازمان جديدي براي تحقق اهداف موردنظر معظم له (نهاد
نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها) با اين اهداف ،وظايف وسازمان تشكيل شده است.

عملکرد دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه در سال 92
ماده:1
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها كه دراين
اساسنامه اختصارا ً نهاد نمايندگي ناميده مي شود نهادي است
كه زيرنظر معظم له در كليه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي
به انجام وظايف مصرح در اساسنامه مي پردازد.
ماده:2
1ـ توسعه وتعميق آگاهيها وعالئق اسالمي دانشجويان
ودانشگاهيان وتبيين ارزشهاي اسالمي.
2ـ ايجاد وگسترش فضاي معنوي واسالمي در دانشگاهها
ورشد فضائل اخالقي در دانشگاهيان.
3ـ رشد بينش سياسي در محيط دانشگاه.
4ـ حمايت وهدايت فكري تشكلهاي دانشجويي
ودانشگاهي.
5ـ حاكميت بخشيدن به ارزشهاي اسالمي وانقالبي در
سطوح اجرايي وعلمي.
6ـ مقابله با ترويج عقايد وافكار انحرافي وهجوم فرهنگي
وتقويت روح خودباوري واستقالل فكري.
7ـ تقويت پيوند حوزه ودانشگاه.
ماده 3وظايف:
1ـ تبيين مسائل سياسي،اجتماعي وفرهنگي از طريق برگزاري
جلسات ،سخنراني وبحث ومناظره ،نشر مقاالت وجزوات
ومانند آن
2ـ انجام دادن مسئوليتهاي روحانيت در محيط دانشگاه مانند
اقامه جماعت وبرپايي مجالس ومحافل مذهبي واهتمام به
تعظيم شعائر اسالمي ومراسم ديني.
3ـ اجراي برنامههاي آموزشي ،پژوهشي وتربيتي در زمينه
علوم ومعارف اسالمي از قبيل برگزاري گردهمائيها ونشستهاي
تخصصي ،جلسات پاسخ به سواالت،نشر مقاالت وجزوات
وفعاليتهاي فوق برنامه ومانند آن.
4ـ حضور فعال در ميان دانشجويان ودانشگاهيان به منظور
راهنمايي وارشاد فكري واخالقي وپاسخگويي به مسائل
شرعي.
5ـ هدايت تشكلها ونهادها وحركتهاي اسالمي دانشجويي
ودانشگاهي وتقويت فعاليتهاي اسالمي در دانشگاه.
6ـ مطالعه وبررسي وضع ديني واعتقادي وگرايشهاي فرهنگي
وسياسي در محيط دانشگاه وعلل ضعفها ونارساييها براي
دستيابي به راه حلهاي مناسب.

7ـ بسط فرهنگ امر به معروف ونهي از منكر واقامه نماز در
دانشگاهها.
8ـ همكاري با نهادها ومراكز حوزه اي ودانشگاهي وپشتيباني
از آنها براي تقويت پيوند حوزه ودانشگاه.
9ـ گزينش علمي وعمومي استادان دروس معارف اسالمي
ونظارت بركيفيت ارائه آن دروس وارزيابي عملكرد آن.
10ـ تأييد رييس پيشنهادي گروه معارف اسالمي قبل از
معرفي به رييس دانشگاه.
11ـ نظارت بر رعايت موازين اسالمي وارزشهاي انقالب در
امور اداره دانشگاهها،تشكلها وفعاليتهاي فرهنگي وسياسي
اجتماعي مراكز هنري و ورزشي وخوابگاههاي دانشگاهي
ونيز نشريات داخلي دانشگاه.
12ـ بررسي مقررات،آيين نامههاوبخشنامههاي راجع به
امورآموزش عالي ومؤسسات وابسته ازنظر انطباق با معيارها
وارزشهاي اسالمي وانقالب اسالمي
13ـ حمايت از نيروهاي متخصص ومتعهد در دانشگاه.
14ـ اعالم نظر كتبي درباره خالفهاي بين متون جزوات
درسي ومباحث راجع به مباني ارزشها وديدگاههاي ديني
واسالمي از طرف دفتر مركزي نهاد،به مسئوالن ذيربط،
براي اصالح
تبصره :1در مواردي كه اجراي بندهاي اين ماده نياز به حضور
مسئول نهاد در يكي از شوراها ،هيئتهايا كميتههاي وزارتخانه،
دانشگاه يا دانشكده داشته باشد از وي براي شركت در جلسه
دعوت خواهد شد.
تبصره :2به منظور اجراي وظايف ناشي از اين ماده ،صورت
جلسات شوراها وهيئتها وكميتههاي تبصره 1به اطالع مسئول
نهاد مي رسد.
تبصره :3مسئول نهاد درهر دانشگاه نظرها وتذكرات خود
را درهريك از موارد بررسي واقدام الزم كتب ًا به رييس يا
مسئوالن دانشگاه يا مركز آموزش عالي اعالم مي دارد،
درصورت عدم موفقيت يا عدم اعتنا ،موضوع به شوراي
نمايندگان احاله مي شود تا با حضور طرفين بررسي
وتصميم نهايي اتخاذ شود.
15ـ عضويت نماينده اي از نهاد در شوراي عالي برنامه
ريزي ونماينده اي در هيئت نظارت وبازرسي شوراي
عالي انقالب فرهنگي ونمايندگاني در هيئتهاي عالي
گزينش استاد وزارت فرهنگ وآموزش عالي و وزارت

بهداشت،درمان وآموزش پزشكي،اين چهار نماينده به
پيشنهاد رئيس نهاد وتصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي
انتخاب خواهند شد.
دفتر هم انديشي استادان دانشگاه جهت استفاده از امكانات
وفرصتها براي استادان دانشگاهها،دفتر هم انديشي با اهداف
زير تأسيس شده است:
اهداف:
1ـ زمينه سازي براي خردورزي وآزادانديشي روشمند
استادان دانشگاهها
2ـ زمينه سازي براي تقويت مشاركت استادان دانشگاهها در
فرآيند تصميم سازي براي نظام وگسترش تعامل مسئوالن
ومديران نظام با نخبگان دانشگاهي
3ـ تقويت بينش علمي ،ديني،انقالبي وتربيتي استادان
دانشگاهها
مهمترين برنامهها واقدامات انجام شده
1ـ حضور مسئول وعوامل اجرايي در سطح خوابگاهها
2ـ ستاد جشن ازدواج دانشجويي استان
3ـ طرح ختم قرآن كريم در 120روز
4ـ سلسله جلسات تدبر درقرآن
5ـ جلسات مشاوره مذهبي در سطح خوابگاهها
6ـ حضور فعال در برنامه ميعادمهر ويژه دانشجويان
جديدالورود در قالب بسته فرهنگي و...
7ـ جلسات اخالق دانشجويي در سطح خوابگاه
8ـ نظارت وهماهنگي در مراسم ضيافت عاشورايي
9ـ جلسه هم انديشي اساتيد با موضوع اقتصاد مقاومتي با
سخنراني دكتر ابراهيم رزاقي
10ـ جلسه هم انديشي اساتيد با موضوع چرا آويني؟ با
سخنراني حجت االسالم والمسلمين محسني
11ـ جلسه هم انديشي اساتيد با موضوع ريزش ورويش در
انقالب اسالمي با سخنراني دكتر منوچهر محمدي
12ـ برگزاري مسابقات كتابخواني در سطح دانشجويي
13ـ جلسات فرهنگي اساتيد با موضوعات مختلف در ساعت
فرهنگي اساتيد
14ـ حضور مبلغين مذهبي در مناسبتهای مختلف درسطح
خوابگاهها و دانشگاهها
15ـ برگزاري مراسم عزاداري وجشنها در قالب مداحي
ومولودي خواني وپذيرايي و ...

گزارش عملکرد اداره

حفاظت اسناد و حفاظت فیزیکی موفق به کسب
استاندارد (ایزو) سطح یک از سوی حراست کل
استان گلستان گردیده است.
کسب عناوین مختلف ورزشی در سطح حراست
ادارات کل استان و دانشگاه و کسب  3مورد عنوان
کارمند نمونه از پرسنل انتظامات و حراست از
دستاوردهای حراست دانشگاه در سال گذشته
بود.
همچنین کمک به پرشور شدن حماسه سیاسی
انتخابات ،برگزاری دورههای آموزشی سطح یک
انتظامات برای  30نفر از نیروهای انتظامات و
برگزاری دورههای آموزشی حفاظت پرسنلی ،اسناد،
فیزیکی و  ITبرای پرسنل حراست برخی از مهمترین
اقدامات انجام شده در سال  1392بوده است.

برگزاری نشستهای دانشجویی در خوابگا ههای
خواهران و برادران با حضور مدیران گرو ههای
آموزش و معاونین دانشگاه به تعداد  20جلسه،
پاسخ به استعالمات برای انتصابات به مشاغل
حساس دانشگاه ،کمک به برگزاری اولین همایش
حراست از منظر آموز ههای دینی در استان گلستان،
پاسخ به استعالمات جذب فار غالتحصیالن
دانشگاه در سراسر کشور ،دریافت ،ارسال
و بایگانی مکاتبات محرمانه دانشگاه ،دبیری
جلسات کارگروه آموزش و پژوهش حراست کل
استان گلستان ،عضویت در کارگرو ههای مدرسان
و کارگروه حفاظت فیزیکی ،حفاظت  ITو
حفاظت پرسنل استان گلستان از دیگر اقدامات
این حوزه بوده است.

حراستدانشگاه
در سال 1392
حراست دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی
گرگان با توجه به بررسیهای به عمل آمده از
شاخصهای ابالغی در حوز ههای حفاظت پرسنلی،
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گزارش خدمات ارائه شده به دانشجویان برای پروژه و پایان نامه توسط آزمایشگاههای
دانشکده مهندسی چوب و کاغذ در سال1392

با توجه به توسعه فعالی 
تهای گروه
های آموزشی در دانشکده جنگلداری و فناوری چوب
برنامه تفکیک دانشکدههای مهن
دسی چوب و کاغذ و علوم جنگل در دستور کار قرار
گرفته است .از نظر ساختاری همه
امور دانشکدهها از نظر آموزشی ،پژوهشی و اعتبارات
جدا شده اند و فقط در بخش مدی
ریت دانشکده بخشی از امور بصورت مشترک انجام
میشود .وضعیت دانشکدهها از نظر
گروههای آموزشی ،رشتهها ،مقاطع تحصیلی ،اعضای
ه
یات علمی و تعداد دانشجو به شرح ذیل می باشد.
گرو

ه
های
دستگاه آسیاب گلوله ای سیاره ای.
آموزشی دانشکده چوب و کاغذ:
گروه علوم و
دانشکده علوم جنگل :استریالیزر ،انکوباتور
مهندسی کاغذ ،گروه تکنولوژی و مهندسی چوب
وضعیت گروه
شیکردار و اتاق رشد
های آموزشی موجود در دانشکده علوم جنگل:
وضعیت گرنت اعضای علمی دانشکده:
گروه جنگلداری ،گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل
گرنت اعضای هیات علمی دانشکده علوم
جنگل 415/217/500 :ریال
وضعیت رشتهها ی تحصیلی و تعداد
آزمایشگاههای گروه صنایع چوب و گرنت اعضای هیات علمی گروه علوم و
دانشجویان دانشکده مهندسی چوب و کاغذ:
صنایع چوب  788/781/250 :ریال
کاغذ:
آزمایشگاه شیمی چوب ( ،)1360آزمایشگاه گزارش استفاده از دستگاههای مختلف
اصالح
و
حفاظت
رشته
کارشناسی:
مقطع
کاغذ سازی و تولید خمیر کاغذ (  ،)1364آزمایشگاه
چوب با تعداد  42دانشجو ،علوم و مهندسی آزمایشگاه رنگبری خمیر و کاغذ
آزمایشگاه فرآوردههای چند سازه چوب:
کاغذ با تعداد  54دانشجو ،صنایع فرآوردههای
آزمایشگاههای گروه تکنولوژی و مهندسی دستگاه پرس(ساخت تخته)  540مرتبه،
مرکب چوب با تعداد  42دانشجو
چوب:
دستگاه تست مکانیکی 7800مرتبه ،اکسترودر
مقطع کارشناسی ارشد :رشته حفاظت و
آزمایشگاه فیزیک چوب ،آزمایشگاه تشریح 300مرتبه و دفیبراتور 500مرتبه
اصالح چوب با تعداد  27دانشجو و 13
و تشخیص چوب ،چوبشناسی ،آزمایشگاه آزمایشگاه خمیرو کاغذ:
دانش آموخته ،رشته علوم و مهندسی کاغذ با
تولید فرآوردههای چند سازه (( ،)1363دستگاه پاالیشگر) 1000مرتبه ،دستگاه
تعداد 41دانشجو و تعداد  20دانش آموخته و
آزمایشگاه مکانیک چوب ( ،)1366آزمایشگاه تعیین درجه روانی خمیروکاغذ 2000
رشته فرآوردههای مرکب چند سازه با تعداد
حفاظت چوب ( ،)1377آزمایشگاه اندازه مرتبه ،دستگاه هندشیت کاغذ  4000مرتبه،
 20دانشجو و تعداد  10دانش آموخته.
گیری خواص فرآوردههای چند سازه دستگاه رنگبری کاغذ135مرتبه ،دفیبراتور
کاغذ
مقطع دکتری :رشته علوم ومهندسی
( ،)1386آزمایشگاه بیماریهای چوب کاغذ100مرتبه ،دیگ بخارپخت خرده چوب
با تعداد  22دانشجو و تعداد 6دانش آموخته
( ،)1388آزمایشگاه آزمون غیر مخرب چوب برای تولید خمیرکاغذ300مرتبه ،دستگاه
و رشته فرآوردههای چندسازه با تعداد 17
( ،)1388اطاق کلیما ( )1365و کارگاه چوب جوهرزدایی50مرتبه ،دستگاه اندازه گیری
دانشجو
(.)1359
خواص مکانیکی کاغذ800مرتبه.
وضعیت رشتههای تحصیلی و تعداد آزمایشگاههای گروه جنگلداری:
آزمایشگاه حفاظت و اصالح چوب:
دانشجویان دانشکده علوم جنگل:
آزمایشگاه مهندسی جنگل و عکسهای اشباعباروشسلولپر310مرتبه،اشباعباروش
مقطع کارشناسی :رشته جنگلداری با تعداد
هوایی ( ،) 1376آزمایشگاه  ) GIS ( 1383سلول خالی  5مرتبه ،دستگاه آنالیز30مرتبه،
 65دانشجو ،رشته جنگلشناسی و اکولوژی و آزمایشگاه اندازه گیری جنگل (.) 1386
اتاق کشت 4نفر ،انکوباتور60مرتبه ،هوازدگی
جنگل با تعداد  50دانشجو ،رشته جنگلداری
آزمایشگاههای گروه جنگلشناسی و مصنوعی7دوره ،رنگ سنجی18مرتبه و
شهری با تعداد  18دانشجو و رشته مدیریت اکولوژی جنگل:
دایجستر60مرتبه.
جنگلداری در پارکهای جنگلی با تعداد 23
آزمایشگاه بیوتکنولوژی و اکوفیزیولوژی کل آزمایشات انجام شده در بخش عمومی
دانشجو.
جنگل ( ،)1384آزمایشگاه آسیب شناسی آزمایشگاهشیمیچوب،آناتومی،مورفولوژی
رشته
ارشد:
کارشناسی
مقطع
جنگل ( ،)1386آزمایشگاه خاکشناسی و فیزیک چوب:
جنگلداری با تعداد  20دانشجو و تعداد
جنگل ( ،)1386آزمایشگاه اکولوژی و جنگل آنالیز شیمیایی  300آزمایش ،خاکستر
 6دانشآموخته و رشته جنگلشناسی و
شناسی ( )1386و کشت بافت و اصالح 250آزمایش ،مورفولوژی الیاف 350
اکولوژی جنگل با تعداد  57دانشجو و بذرهای جنگلی ()1386
آزمایش ،فیزیک چوب  50آزمایش.
تعداد  15دانشآموخته.
خریدهای ریالی آزمایشگاهی:
آزمایشگاههایبرگزارشده:
و
جنگلشناسی
رشته
مقطع دکتری:
دانشکده مهندسی چوب و کاغذ :دستگاه آزمایشگاههای برگزارشده در بخش
اکولوژی جنگل با تعداد  22دانشجو و
آزمایشگاهی هوشمند و نیمه اتوماتیک کاغذسازی  20جلسه (برگزاری کالسها)،
تعداد  2دانش آموخته و رشته جنگلداری
رومیزی الکتروریسی و الکترواسپری ،آزمایشگاههای برگزارشده در بخش فرآوردهای
با تعداد  7دانشجو
هموژنایزر و الکترواسپری  400وات و چندسازه چوب 110جلسه(برگزاری

برگزاری اردوی تفریحی اعضای هیأت علمی دانشگاه به مناسبت روز معلم
در اردوگاه فرهنگی شصت کال
اردوی تفریحی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان ،به مناسبت بزرگداشت روز
معلم ،جمعه دوازدهم اردیبهشت ماه در اردوگاه شصت کال
برگزار شد.
در این اردوی تفریحی برنامه های متنوعی مانند مسابقه
فریزبی اجرا شد که دکتر آهنی ،دکتر دردی پور ،دکتر حشمتی،

دکتر اشراقی ،دکتر قرخلو ،آقای جمال باشی ،دکتر حسام  ،دکتر
قربانی ،دکتر عسگری ،مهندس زمانی ،دکتر نواب پور ،دکتر
ندیمی ،دکترپهلوانی ،آقای بلوچی ،دکتر سرایلو و دکتر زینلی با
کسب بیشترین امتیاز به عنوان برترینها اعالم شدند.
اقامه نماز ظهر و عصر و صرف ناهار از دیگر بخشهای این
برنامه تفریحی بود

کالسها) ،آزمایشگاههای برگزارشده در بخش
حفاظت،اصالحچوب،آفاتوبیمارهایچوب
110جلسه(برگزاری کالسها) و آزمایشگاههای
برگزارشده در بخش عمومی و مشترک بین سه
رشته80جلسه(برگزاریکالسها)
خالصهی اهم فعالیتهای دانشکده
مهندسی چوب و کاغذ در سال 92
چاپ بالغ بر  20عنوان مقالهی  ISIبا ضرائب
تأثیر ( )IFباال ،چاپ  1عنوان کتاب تألیفی4 ،
مورد گزارش اختتام طرح تحقیقاتی
برگزاری همایش مشترک با سازمان صنعت،
معدن و تجارت تحت عنوان نانوفناوری در
صنعت و کشاورزی ،برگزاری چندین میزگرد
تخصصی با حضور صاحبان صنعت ،جذب
سه نفر عضو هیأت علمی جدید ،بورسیه
نمودن دو دانشجوی دوره دکتری متناسب
با اهداف توسعهای آتی دانشکده ،بازنگری
و بازنویسی سرفصل دروس در سه مقطع
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری
فعالیتهای دانشکده علوم جنگل در
سال 92
برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی آتش
سوزی درجنگل ،برگزاری دوکارگاه آموزشی
حریق با مشارکت جهاد دانشگاهی وسازمان
جنگلها و مراتع کشور،برگزاری نخستین
کارگاه بین المللی جنگلشناسی نزدیک به
طبیعت واکوسیستمهای مناطق معتدله
برگزاری نخستین کارگاه بین المللی کنترل
بیولوزیک درجنگل ،اتمام یک طرح ملی بر
اساس تفاهم نامه دانشگاه با سازمان جنگلها،
مراتع وآبخیزداری کشور ،راه اندازی رشته
آسیب شناسی جنگل در مقطع کارشناسی ارشد
،مقدمات راه اندازی هسته پژوهشی حفاظت
وتوسعه منابع طبیعی،بورس وجذب سه عضو
جدید هیات علمی درگروه جنگلشناسی
واکولوژی جنگل مشارکت فعال گروه در طرح
سوالها وتغییر برخی از مواد امتحانی برای
آزمون ارشد ودکتری8 ،مورد گزارش اختتام
طرح تحقیقاتی ،جذب دوعضو جدید هیات
علمی ،چاپ یک عنوان کتاب ترجمه
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گزارش عملکرد ساالنه 1392دانشکده تولید گیاهی
الف :فعالیتهای آموزشی

برگزاری  28جلسه کمیته منتخب و تصویب
و تنظیم تعداد  31پرونده ترفیع ،تبدیل وضعیت و
ارتقا ،ثبت نام دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی
برای ورودیهای مختلف شامل  :کارشناسی در چهار
رشته تعداد  377نفر ،کارشناسی ارشد چهار رشته و
یازده گرایش تعداد  161نفر ،دکتری سه رشته و شش
گرایش تعداد  52نفر
برگزاری جلسه آزمون جامع دکتری تخصصی شامل
 11مورد با دعوت از داوران داخلی و خارج دانشگاه،
همکاری در برگزاری آزمونهای مختلف کنکور حداقل
 8مورد ،حمایت مادی و معنوی در برگزاری فعالیتهای
انجمنها و کانونهای علمی و فرهنگی
برنامه ریزی برگزاری تعداد  554عنوان درس
در نیمسال اول و  482عنوان درس در نیمسال دوم
سال  ،92برگزاری جلسات مصاحبه علمی پذیرش
دانشجویان دکتری تخصصی ،برگزاری  18جلسه
شورای آموزشی – پژوهشی دانشکده بطور منظم و
تصویب هفتاد بند مصوبه مشتمل بر مقررات داخلی،
پیشنهادیه و گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی،
پژوهانه اعضای هیأت علمی (گرنت) ،پیشنهادیه پایان

نامه دکتری و کارشناسی ارشد و سایر موارد آموزشی
و پژوهشی ،مشارکت فعال در جلسات داخل دانشگاه
شامل شورای دانشگاه ،شورای آموزشی و پژوهشی
شورای نشر دانشگاه ،کمیته فرهنگی و...

دانشکده و شورای پژوهشی دانشگاه از دیگر افتخارات
معرفی استاد نمونه کشوری در جمع  20دانشمند برتر
علمی در گروه زراعت :کسب رتبه اول دانشجوی نمونه
دانشگاه (گروه گیاهپزشکی) ،انتخاب کتاب برتر سال در
گروه زراعت.

ج :فعالیتهای ستادی

ب :فعالیتهای گروههای آموزشی

عالوه بر فعالیتهای مزبور گروههای آموزشی
نقش ارزنده و تاثیرگذاری در ارئه دروس سرویس و
پوشش استفاده ازامکانات آزمایشگاهی در تعامل با سایر
دانشکدهها و مراکز علمی ،پژوهشی کشور ،برگزاری
میزگردهای علمی ،تخصصی و فعالیت چشمگیر در هفته
پژوهش داشتند و تصویب و راهاندازی مجله انگلیسی
 Plant Applied geneticsدر شورای گروه،

1ـ ساخت و نصب سیستم تهویه پرشتاب سرویسهای
بهداشتی خواهران و برادران در دانشکده ،نقاشی سرویسها
و برخی از فضاهای کالبدی در حد ضرورت 2ـ تعویض
دربهای شیشه ای سکوریت ورودی به دربهای
مستحکم آلومینیومی 3ـ سرویس و تعمیر کولرهای اسپیلت
دانشکده 4ـ تجهیز و رفع تقص کالسها 5ـ سایت کامپیوتر
و سالن اجتماعات 6ـ تعمیر اساسی خطوط تلفن دانشکده
7ـ ساماندهی تابلوهای برق پژوهشکده 8ـ مزرعه و تابلوی
سانترال پردیس 9ـ سکوبندی و پارتیشن بندی برخی
آزمایشگاهها حسب ضرورت جهت استفاده بهینه 10ـ
نصب آنتن بی سیم اینترنت در محلهای مختلف دانشکده
و پژوهشکده 11ـ کشت نهالهای درختی در حاشیه مزرعه
12ـ مدیریت بهینه اجرای طرحهای تحقیقاتی مزرعه و
کشت درآمدزا محصوالت زراعی و واریز درآمد حاصله به
حساب دانشگاه حدود 100/000/000ریال.

گزارش عملکرد دانشکده صنایع غذایی طی سال گذشته
دانشکده صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از سال  1373فعالیت خود را آغاز نموده است .این دانشکده دارای دو گروه "علوم و صنایع غذایی" و
"مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی" است .در هردو گروه در مقطع کارشناسیارشد و دکتری در گرایشهای تکنولوژی ،شیمی ،میکروبیولوژی و مهندسی مواد و طراحی صنایع
غذایی دانشجو میپذیرد.در حال حاضر حدود  300دانشجو که 35درصد آنان را دانشجویان تحصیالت تکمیلی تشکیل می دهد در دانشکده مشغول به تحصیل میباشند .تعداد
 10نفرعضو هیأت علمی به صورت تمام وقت به فعالیت آموزشی و پژوهشی در زمینه های مختلف علوم و مهندسی صنایع غذایی مشغول بوده و حدود  10نفر نیز بورسیه هیات
علمی میباشند .امکانات آموزشی و پژوهشی این گروه شامل آزمایشگاههای میکروبیولوژی مواد غذایی ،تجزیه مواد غذایی و فرآوری مواد غذایی میباشد .همچنین یک نشریه
علمی پژوهشی الکترونیکی تحت عنوان فرآوری و نگهداری مواد غذایی ً را از  1389به چاپ رسانده است .طرح پایلوت پلنت و توسعه آزمایشگاهها نیز در دست اقدام است.
افتخارات و عناوین کسب شده
دکتر یحیی مقصودلو :ثبت  19ژن در بانک جهانی ژن
قابل مشاهده در سایتhttp://www.ncbi.nlm.:
gou/unccore/?tem=moradiـ khatoon
 abadiـ اخذ جایزه علمی دکتر هدایت بعنوان استاد برتر
دانشگاهی از ششمین جشنواره علوم و صنایع غذایی ایران
دکتر سیدمهدی جعفری :کسب عنوان پژوهشگر برتر
دانشکده صنایع غذایی
ساخت دستگاه نانوسیاالت با عنوان طرح منتخب استانی در
جشنواره علم تا عمل تهران
برنامه ها و اقدامات انجام شده در سال 1392
1ـ برگزاری منظم جلسات گروهها/شورای دانشکده /کمیته
منتخب/کارگروه بررسی توانایی علمی و بررسی بیش از 20
پرونده ترفیع ،تبدیل وضعیت و ارتقاء مرتبه
2ـ برنامه نویسی و بازنگری دروس مقاطع کارشناسی ارشد
و دکترا در  4گرایش

برپايي پايگاه سالمت در
دانشگاه علوم کشاورزی
ومنابع طبیعی گرگان

3ـ انجام مصاحبه از دانشجویان متقاضی تحصیل در مقطع
دکترای دانشکده در دو رشته و چهار گرایش
4ـ انجام مصاحبه متقاضیان جذب و بورس و بررسی
پرونده های بیش از  70متقاضی در کارگروه توانایی علمی
متقاضیان راتبه و بورس در چهار گرایش
5ـ مشارکت اعضاء هیات علمی در طراحی سواالت
کارشناسی ارشد و دکتری وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری
6ـ مشارکت اعضاء هیات علمی و مدیریت با کمیتهها و
شورای تخصصی استانی و ملی
7ـ برگزاری جلسه معارفه با دانشجویان جدیدالورود
8ـ انجام طرح ارزیابی درونی "گروه علوم و صنایع غذایی"
و "مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی"
9ـ تصویب بیش از 30پروپوزال پایان نامه کارشناسی
ارشد و دکترا و برگزاری جلسه دفاع حدود 20دانشجوی
کارشناسی ارشد و  2دانشجوی دکترا

به مناسبت هفته سالمت ،اول تا هفتم
اردیبهشت ماه ،پایگاه سالمت از اول تا سوم
اردیبهشت ماه با ارائه خدمات آموزشی خود
مراقبتی در دانشگاه برپا شد.
این پایگاه به همت مرکز مشاوره دانشگاه و

10ـ اجرای هشت طرح تحقیقاتی و ارائه گزارش نهایی
طرحها
11ـ چاپ حدود  70مقاله درمجالت علمی ترویجی ،علمی
پژوهشی ISCو ISI
12ـ ارائه و چاپ بیش از 150مقاله در همایشهای ملی و
بین المللی داخلی و خارجی
13ـ چاپ سه عنوان کتاب در شورای انتشارات دانشگاه و
دیگر انتشارات معتبر
14ـ همکاری در انجام داوری و ویراستاری تعداد زیادی
مقاالت همایشها و مجالت علمی ،پژوهشی داخلی و
خارجی ،کتابهای دانشگاهی و طرحهای تحقیقاتی
15ـ ارتقاء نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به
کارشناسی (35درصد جمعیت دانشجویی دانشکده
تحصیالت تکمیلی است)
16ـ ارتقاء مرتبه چهار عضو هیات علمی از استادیاری به
دانشیاری

همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی گلستان در محوطه پردیس دانشگاه برپاشد.
گفتنی است :در این پایگاه اندازه گیری فشار خون،
تست قند خون و تناسب اندام و پخش بروشور و
کتابچه آموزشی انجام گردید.

سال سیزدهم شماره  99فروردین و اردیبهشت 93
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گزارش عملکرد دانشکده مدیریت کشاورزی در سال 92
الف) معرفی واحد:
دانشکده مدیریت کشاورزی با دارابودن موافقت اصولی ،در
حال حاضر دارای  2گروه پژوهشی فعال می باشد.
1ـ گروه ترویج و آموزش کشاورزی  :این گروه دارای
چهار عضو هیأت علمی با مدرک دکتری تخصصی ( یک
دانشیار و سه استادیار ) می باشند و در دو مقطع و در سه
رشته ـ گرایش ( ترویج و آموزش کشاورزی در مقطع
کارشناسی و ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی با
گرایش توسعه کشاورزی در مقطع کارشناسی ارشد) دانشجو
میپذیرد .این گروه به لحاظ زیرساخت آموزشی دارای یک
مرکز رایانه در حال توسعه است.
2ـ گروه اقتصاد کشاورزی  :این گروه دارای چهار عضو
هیأت علمی با مدرک دکتری تخصصی (  4استادیار ) میباشد
و در حال حاضر در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
(رشته اقتصاد کشاورزی با گرایش اقتصاد کشاورزی) دانشجو

می پذیرد .این گروه به لحاظ زیرساخت آموزشی داراری یک
مرکز رایانه درحال توسعه است.

ب) اهم عملکرد دانشکده در سال :92

برگزاری کارگاه توانایی علمی متقاضیان راتبه و بورسیه در 3
گرایش گروه ترویج و آموزش کشاورزی و  4گرایش اقتصاد
کشاورزی ،مشارکت در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی –
هفته پژوهش ،برگزاری جلسه دفاع  25دانشجوی کارشناسی
ارشد ،انجام و ارئه گزارش  11طرح پژوهشی و تصویب
 12عنوان طرح تحقیقاتی داخلی ،تدوین و ارائه حدود 40
مقاله علمی –پژوهشی در مجالت علمی معتبر ،ارائه حدود
 70مقاله در همایش های ملی و بین المللی ،بررسی منظم
و به هنگام هشت پرونده ترفیع و ارتقای اعضای هیأت
علمی گروه ،شرکت فعال گروه ترویج در کمیته های
تخصصی همانند کارآفرینی و ...در سطح دانشگاه ،مشارکت
در برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی ترویج و آموزش
کشاورزی ،تقویت فعالیت انجمن علمی دانشجویی گروه در

زمینه برگزاری کارگاه و بازدیدهای میدانی و به روزرسانی
سایت اطالع رسانی دانشکده ،انجام طرح ارزیابی درون گروه
ترویج ،برگزاری منظم جلسات گروه به منظور هم اندیشی و
نیز مشارکت در جلسات مرتبط در سطح دانشکده و دانشگاه،
برگزاری جلسه معارفه دانشجویان توام با تدوین انتشار کتابچه
راهنما ،رایزنی و همکاری با سازمان های ذیربط در سطح
استان و کشور از طریق ارائه طرح ،همکاری علمی و ،...تهیه
و تدوین نشریات ترویجی تخصصی ،مشارکت در امور
پژوهشی از طریق داوری و ویراستاری طرحهای تحقیقاتی،
تدوین آییننامه داخلی تحصیالت تکمیلی گروه و تدوین
راهنمای منبعنگاری در گزارش ها و مقاالت برای دانشجویان.

ج) افتخارات:

کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت کشاورزی و نیز
پژوهشگر برتر به لحاظ جذب اعتبار پژوهشی خارج دانشگاه
توسط عضو هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی
(دکتر غالمحسین عبدا...زاده ).

گزاش عملکرد دانشکده مهندسی آب و خاک
معرفی واحد:

دانشکده مهندسی آب و خاک با دارا
بودن موافقت اصولی در حال حاضر
دارای سه گروه آموزشی پژوهشی فعال
و حدود  500دانشجو می باشد که از این
تعداد  28درصد انان در مقطع تحصیالت
تکمیلی مشغول به تحصیل میباشند.
1ـ گروه علوم خاک:
گروه خاک در سال  1374تاسیس شد.
در حال حاضر  8عضو هیأت علمی
فعال و  2عضو بورسیه دارد .این گروه
در چهار گرایش شیمی و حاصلخیزی
خاک ،پیدایش و رده بندی خاک،
بیوتکنولوژی خاک و فیزیک و حفاظت
خاک در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
دانشجو می پذیرد .گروه علوم خاک در
راستای وظایف آموزشی خود ارائه درس
خاکشناسی عمومی را در رشته های
مختلف کشاورزی و منابع طبیعی به
عهده دارد.
2ـ گروه مهندسی مکانیک و ماشینهای
کشاورزی:
گروه مهندسی مکانیک و ماشینهای
کشاورزی در سال  1383با پذیرش

دانشجو در مقطع کارشناسی تاسیس شد.
این گروه اموزشی با تربیت نیروی انسانی
متعهد و متخصص در زمینه های طراحی،
ساخت و تولید ماشینهای کشاورزی در
امر آموزش دانشجویان عالقه مند به این
رشته فعالیت نموده و در حال حاضر
 120دانشجوی کارشناسی در این رشته
مشغول به تحصیل می باشند و در سال
 1390مقطع کارشناسی ارشد رشته
مکانیک ماشین های کشاورزی با پذیرش
 4دانشجو راه اندازی گردید و در حال
حاضر  20دانشجوی کارشناسی ارشد در
این گروه مشغول به تحصیل و پژوهش
میباشند و این گروه در راستای وظایف
آموزشی خود ارئه درس ماشینهای
کشاورزی عمومی را در رشتههای
مختلف کشاورزی به عهده دارد.
3ـ گروه مهندسی آب:
گروه مهندسی آب با دارابودن سه گرایش
در دوره کارشناسی ( مهندسی آب ،سازه
آبی و منابع آب ) و همین سه گرایش
در دوره کارشناسی ارشد و یک گرایش
کارشناسی ارشد و یک گرایش سازه آبی
در دوره دکتری به فعالیت آموزشی و
پژوهشی خود ادامه می دهد.

برگزاری نشست پیرامون مسائل ازدواج در دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نشست پیرامون ازدواج ،شنبه ششم اردیبهشت ماه با حضور خانم ویزواری از
کارشناسان مرکز مشاوره دانشگاه در تاالر خلیج فارس برگزار شد.
این نشست در خصوص مسائل قبل از ازدواج بود و در نشستهای بعدی در خصوص
مسائل بعد از ازدواج مباحثی مطرح و ارایه خواهد شد.
از مسائل مطرح شده در این نشست می توان به دوستی های بلند مدت و کوتاه مدت
پیش از ازدواج اشاره کرد.

اهم عملکرد دانشکده در سال 92
گروه علوم خاك:
انعقاد تفاهم نامه همكاري بين المللي با
دانشگاههاي بن،كلن وهانوفرآلمان جهت
پروژه مشترك وتبادل دانشجوي دكتري
(كه در حال انجام است) ،تهيه وارائه كتابچه
سرفصلدروسگرايشهايچهارگانه،اجراي
برنامه هشت ترمه جديد كارشناسي ،پيشنهاد
برگزاري سمپوزيوم بين المللی ،خاكهاي
رسي وتغيير اقليم در مهرماه  93در دانشگاه،
برگزاري منظم جلسات گروه ،كميته منتخب
وكارگروه بررسي توانايي علمي وبررسي
پرونده ها ،انجام مصاحبه علمي متقاضيان
جذب وبورس وتحصيل در مقطع دكترا.
گروه مهندسي مكانيك:
عنوان رشته مهندسي مكانيك ماشينهاي
كشاورزي به مهندسي مكانيك بيوسيستم
در سه خوشه طراحي ماشين هاي
كشاورزي ،انرژي تجديد پذير وفناوري
پس از برداشت تغيير يافت ودر سه
خوشه در مقاطع كارشناسي وكارشناسي
ارشد دانشجو مي پذيرد ،كسب مجوز
شش دستگاه خودرو اسقاط از جهاد
كشاورزي استان گلستان جهت ساخت
دستگاههاي آموزشي كمك آموزشي

واجراي طرح هاي پژوهشي گروه.
گروه مهندسي آب:
انتشار چندين مقاله ISIو ISCتوسط
اعضاي هيات علمي گروه مهندسي آب
وخاك ،برگزاري يك كارگاه با عنوان
بررسي مسائل ويژه در علوم مهندسي
آب در خرداد  ،1392برگزاري همايش با
نامهاي سازه هاي آبي وآبياري در  1اسفند
و اولين همايش ملي بهينه سازي مصرف
آب در 14اسفند 1392
افتخارات
گروه علوم خاك:
ارتقاء به درجه استادي(دكتر فرهاد
خرمالي) ودانشياري (دكتر اسماعيل دردي
پور ودكتر محسن علمائي) ،كسب عنوان
پژوهشگر برتر جهت تاليف كتاب كانيهاي
رس(دكتر فرهاد خرمالي) ،انتخاب مجدد
دكتر فرهاد خرمالي در هيات مديره انجمن
علوم خاك ايران(براي دوره چهار ساله
ديگر) ،تاسيس مجلههاي مديريت خاك
ومنابع پايدار و پژوهشهاي حفاظت آب
وخاك
گروه مهندسي مكانيك:
ارتقاء به درجه دانشياري (دكتر
محمدهاشم رحمتي)

در ایامی که گذشت همکاران گرامی

دکتر یدا ...سپهری ،دکتر علی نجفی نژاد ،عبدالغفور یوری،
زهرا فتحی ،سمیه کریمی و رضا تجلی

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 می نماید.
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گزارشی از عملکرد دانشکده علوم دامی در سال 1392
اين دانشکده با بيش از  18نفر عضو (شامل اعضاي
هيات علمي ،كارشناسان) ،حدود  300دانشجو در
مقاطع مختلف تحصيلي شامل :دو رشته کارشناسی:
دام و طیور ،چهار رشته کارشناسی ارشد :تغذیه دام
و طیور ژنتیک ،اصالح دام و طیور ،فیزیولوژی دام و
طیور و مدیریت پرورش دام و سه رشته دکتری :تغذیه
نشخوارکنندگان ،تغذیه طیور و فیزیولوزی دام و طیور
دانشجو می پذيرد .در علوم دامي به مباحث بيوشيمي
و تغذیه،ژنتيك ،فيزيولوژي ،مدیریت و بهداشت دام و
طیور پرداخته میشود.
فعالیت های برجسته به شرح زیر است:
همکاری با مجموعه مدیریت دانشگاه از طریق ارتباط مستمر
با دانشجویان جهت راهنمایی و هدایت مسیر تحصیلی آنها و
نظارت و همکاری مستمر برای هماهنگیها و پشتیبانی اساتید
در ارائه بخش عملی واحدهای درسی به دانشجویان و تالش

مداوم برای ارایه سرویس مناسب به دانشجویان تحصیالت
تکمیلی در راستای انجام بخش مزرعهای و آزمایشگاهی پایان
نامه ها و طرحهای پژوهشی.
خرید تجهیزات جدید آزمایشگاهی و نگهداری بهینه آنها در
راستای افزایش ظرفیتهای پژوهشی به موازات افزایش ظرفیت
دانشجویانتحصیالتتکمیلی.
همکاری با معاونت محترم اداری ،مالی وتوسعه دانشگاه جهت
اعالم نیازمندیها و هماهنگی برای بودجه ساالنه.
همکاری با معاونت محترم آموزشی دانشگاه برای مصاحبه
شفاهی از کاندیدهای دوره دکتری و ارسال اسامی آنها به معاونت
و همچنبن برای متقاضیان جذب بورسیه و فارغالتحصیالن
دکتری در رشته های مورد نیاز و بررسی مدارک علمی و
مصاحبه و ارسال به معاونت.
همکاری با معاونت محترم پژوهشی دانشگاه در امور پژوهشی
و بویژه در امر ارتباط با صنعت دام و طیور و همچنین

برنامهریزی و زمینهسازی جهت تأسیس واحدهای مرغداری
دانشکده بوسیله خیرین طیور استان در سال  ،1393دعوت از
دست اندرکاران و صاحب نظران بخش تولیدات دامی در هفته
پژوهش برای ایراد سخنرانی و پرسش و پاسخ علمی در هفته
پژوهش در دانشگاه.
برپایی غرفه دانشکده علوم دامی در نمایشگاه بین المللی
تخصصی دام و طیور در محل نمایشگاههای بین المللی
استان گلستان و ارایه سخنرانیهای علمی در مراسم افتتاحیه
و همایش علمی.
عقد قرارداد ملی بررسی زنجیره طیور در کشور و برگزاری
میزگرد تخصصی صنعت مرغ الین در دانشگاه
کسب امتیاز علمی پژوهشی برای نشریه "پژوهشهای
نشخوارکنندگان" و اقدام برای صدور مجوز نشریه
" "Poultry Science Journalاز وزارت علوم و
تحقیقات و فناوری.

گزارش عملكرد ستاد امور دانشجويان شاهدوايثارگر
1ـ برگزاري اردوي نمايشگاه كتاب و زيارت حضرت
عبدالعظيم حسني(ع)براي دانشجويان شاهدوايثارگر
2ـ اهداء بن كتاب به تعداد29نفر از دانشجويان در مقاطع
مختلف تحصيلي
3ـ برگزاري ترم تابستان براي كليه دانشجويان با ثبت نام
355نفر دانشجو وتعداد  46درس
4ـ قرارداد با بنياد شهيد جهت پرداخت كمك شهريه
و پيگيري براي پرداخت بدهي معوقات بنياد شهيد به

دانشجويان(كمك هزينه ،پيشرفت تحصيلي،پايان نامه
وهديه ورود)
5ـ جلسات ستاد وكميته منتخب براي حل مشكالت بوجود
آمده براي دانشجويان تحت پوشش
6ـ اهداء يكصد برگ كپي به هر دانشجوي تحت پوشش در
هر ترم ودر اختيار قرار دادن امكان پرينت مورد نياز
7ـ پرداخت وام قرض الحسنه به 27نفر از دانشجويان تحت
پوشش جمع ًا به مبلغ142/000/000ريال

8ـ كمك جهت ارائه مقاله وپايان نامه
9ـ اهداء جايزه به دانشجوياني كه داراي معدل الف،مناسب
وپيشرفت داشته اند
10ـ اهداء كمك نقدي به دانشجويان ورودي سال1392
11ـ برگزاري كالس تقويتي به تعداد 14درس
12ـ جلسات مشاوره دانشجويي با مديركل واساتيد مشاور
به دانشجويان

همزمان با روز والدت حضرت فاطمه زهرا (س)

مراسم بزرگداشت روز زن و مادر در دانشگاه علوم کشاورزی
ومنابع طبیعی گرگان برگزار شد

مراسم بزرگداشت سالروز والدت
دخت گرامی پیامبر اکرم (ص) و روز زن
و مادر؛ یکشنبه سی و یکم فروردین ماه در
تاالر خلیج فارس دانشگاه برگزار شد.
دکتر محمد حکیمی در این مراسم
گفت :امام زمان (عج) در توصیف حضرت
زهرا (س) می گوید ایشان الگوی نیکویی
هستند.
وی افزود :این مطلب نشان دهنده این
موضوع است که کماالت انسانی مانند علم ،
تقوی  ،عفت  ،شجاعت  ،صداقت  ،صراحت
و  ...به جنسیت مربوط نیست.
این استاد دانشگاه یادآور شد :همه

انسانها وظیفه خودسازی به جهت عقل،
اراده ،علم و اخالق دارند و باید از خودبینی
دوری کنند.
وی در توصیف مقام مادر گفت :مادر
منبع همه محبتها در زندگی انسان است.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه در ادامه مراسم اذعان
کرد :حضرت فاطمه زهرا (س) را دوست
بدارید زیرا پیامبر اکرم (ص) دستور داده اند
که اهل بیت مرا دوست بدارید زیرا آنها مانند
کشتی نوح هستند.
حجت االسالم والمسلمین علی نامدار
تصریح کرد :اگر رابطه حب و دوستی میان

بنده  ،معبود و اهل بیت (ع) برقرار شود،
مشکالت زندگی بشریت حل خواهد شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
نیز در این مراسم گفت :با توجه به جایگاه
حضرت فاطمه زهرا (س) ،مجموعههای
فرهنگی دانشگاه علوم کشاوری ومنابع
طبیعی گرگان طی هفته بزرگداشت مقام
مادر و روز زن  ،برنامههای متنوعی را برای
اعضای هیأت علمی ،کارکنان و دانشجویان
برگزار می کند.
دکتر مهدی کاشانی نژاد از مجموعههای
دانشگاه اعم از انجمنهای علمی ،اسالمی،
روابط عمومی ،بسیج دانشجویی و امور

اداری جهت همکاری در برگزاری با
کیفیت این مراسم تقدیر و تشکر کرد.
پخش کلیپ ،اجرای گروه سرود،
مراسم قرعه کشی مسابقه فرهنگی به
مناسبت والدت حضرت فاطمه زهرا(س)
و افرادی که نام آنها فاطمه ،زهرا و یا
کنیههای آن حضرت را داشتند به همراه
لوح تقدیر و هدیه به بانوان بازنشسته
دانشگاه و تقدیم لوح سپاس و هدیه
به خانم صدیقه آبشناس به عنوان
قدیمیترین بانوی کارمند دانشگاه که
لقب حضرت فاطمه زهرا(س) را داشت
از دیگر برنامههای این مراسم بود.
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مراسم دید و بازدید نوروزی رییس
دانشگاه و کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی
ومنابع طبیعی گرگان ،شنبه نهم فروردین ماه
در سالن رشد دانشگاه برگزار شد.
رییس دانشگاه در این مراسم گفت :با
توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم
رهبری با عنوان « اقتصاد و فرهنگ با عزم
ملی و مدیریت جهادی» ،دانشگاهها با توجه
به تولید اقتصاد دانشبنیان میتوانند زمینههای
رونق اقتصادی کشور را فراهم نمایند.
دکتر علی نجفی نژاد افزود :انشاءا...
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی
گرگان با محکم کردن پیوند خود با جامعه و
دستگاههای اجرایی در جهت کاهش هزینهها
و افزایش بهره وریی در همه حوزهها بتواند
گام بردارد.
وی خاطر نشان کرد :با تقویت مدیریت
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رییس دانشگاه در مراسم دید و بازدید نوروزی کارکنان

دانشگاه ها نقش مهمی در رونق اقتصادی
کشور دارند

منسجم در دانشگاه و ارائه امورات با تکیه بر
دقت و نظم ،میتوان جایگاه دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان را در سطح
علمی ارتقا داد.
وی عنوان کرد :همزمانی عید نوروز
با فصل بهار نشانه ای از معاد و رستاخیز
میباشد که آیاتی از قرآن کریم به آن اشاره
کرده است.
دکتر نجفی نژاد اذعان کرد :انسانها
باید با اجتناب از اخالق نامناسب در ارتباط
با دیگران و تزکیه درون خود  ،نشانه ای از

رستاخیز را در خود به وجود آورند.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع
طبیعی گرگان در پایان یادآور شد :خداوند
به همه همکاران در سال جدید توفیق دهد با
عزم جدی به امورات دانشگاه بپردازند و در
پایان سال از عملکرد خود راضی باشند.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع
طبیعی گرگان نیز در دید و بازدید نوروزی
کارکنان دانشگاه ،گفت :استغفار و به یاد خدا
بودن نشانه خانه تکانی دلهاست.

حجت االسالم والمسلمین علی نامدار
افزود :در سال جدید با توجه به نامگذاری
امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان
«اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت
جهاد» همه کارکنان باید به نکاتی که در این
شعار گنجانده شده توجه نمایند.
وی اذعان کرد :مدیدیت جهادی مدنظر
مقام معظم رهبری  ،مدیریت مذهبی و انقالبی
است.
وی خاطر نشان کرد :کارکنان دانشگاه
باید با اخالص عمل به تقاضای مراجعه
کنندگان رسیدگی کنند تا ثواب حسنه برای
کارهایشان در نظر گرفته شود.
گفتنی است :پس از پایان مراسم و عکس
یادگاری ،شرکت کنندگان جهت قرائت فاتحه
و تجدید میثاق با آرمانهای شهدای گرانقدر،
بر سرمزار شهید گمنام حضور یافتند.

برگزاری جلسه هم اندیشی و اعالم برنامههای آینده مدیریت امور فناوری و کارآفرینی دانشگاه
جلسه هم اندیشی و اعالم برنامههای
آینده مدیریت امور فناوری و کارآفرینی
علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان ،سه
شنبه دوم اردیبهشت ماه در سالن رشد
برگزار شد.
رییس دانشگاه در این جلسه گفت:
دانشگاهها به عنوان مراکز علمی با انتظارات
بیشماری از سوی جامعه روبرو است که
باید پاسخگوی این انتظارات باشند.
دکترعلی نجفی نژاد افزود :دانشگاهها
به عنوان کانون فکر و اندیشه باید به
دستگاههای اجرایی کمک کنند تا مسائل
روزمره جامعه به راحتی حل شود.
وی خاطر نشان کرد :با برگزاری
جلسات هم اندیشی می توانیم تفکرات
و نگرشهای خود را همسو با پیشرفت
دانشگاه و جامعه تغییر بدهیم.
وی در این راستا تاکید کرد :میزگردهای
تخصصی در طول ترم تحصیلی حداقل در
هرگروه آموزشی یکبار باید انجام شود و
هدف از برگزاری میزگردها و ...فقط کسب
درآمد نیست بلکه کمک کردن به حل مسائل
دیگر ارگانها و جامعه نیز می تواند جزء

اهداف برگزاری میزگردها باشد.
دکتر نجفی نژاد تصریح کرد :باید در
دانشگاه ساعت مختص پژوهش و کارآفرینی
ایجاد شود تا مسائل دائما بازگو شود.
رییس دانشگاه در پایان به ارائه
دروس عملی به دانشجویان اشاره کرد و
گفت :دروس عملی باید به صورت جدی
مدنظر گروههای آموزشی قرار گیرد حتی
اگر الزم باشد در بعضی امور ،صرفه جویی
انجام شود.
مدیر فناوری و کارآفرینی دانشگاه نیز
در این جلسه اظهار کرد :هدف از برگزاری
این جلسه ارائه برنامههای مربوط به مدیریت

امور فناوری و کارآفرینی دانشگاه است.
دکتر مرتضی خمیری افزود:
تجاریسازی ،ارتباط با صنعت ،کارآفرینی،
برگزاری میزگردها و کارگاههای آموزشی،
فعالیتها با رویکرد درآمد و ...از جمله
برنامههای مدیریت فناوری و کارآفرینی
دانشگاه است.
وی تصریح کرد :این حوزه طی
سال گذشته با ادارات کل آموزش فنی
و حرفهای محیط زیست ،آب منطقه ای،
آب و فاضالب روستایی استان گلستان،
فدراسیون پزشکی ورزشی استان گلستان
و ...به ارسال عناوین اولویتهای پژوهش

خود به دانشگاه اقدام نمودند.
وی برنامههای آتی بخش کارآفرینی
دانشگاه را برگزاری کارگاه با عنوان
«باشگاه اشتغال» ،بازدید از مزارع تولید
بذرکردکوی ،برگزاری کارگاه آموزش
و عملی کارآفرینی ،برگزاری جشنواره
ایده و تهیه بانک ایده( هر سه ماه یک
جلسه) ،تشکیل انجمن علمی کارآفرینی
دانشجویان ،تولید گل و گیاه از دانشگاه با
کمک نیروی دانشجویی و ...عنوان کرد.
همچنینکارگاههایمدیریترفتارسازمانی
( 24ساعت) ،مسئول صادرات و واردات (170
ساعت) ،از دیگر اقدامات در دست اجرای این
بخش می باشد.
گفتنی است :در این جلسه اعضای
هیأت علمی شرکت کننده ،نظرات و
پیشنهادات خود در حوزه کارآفرینی را ارائه
کردند.
شایان ذکر است :در این جلسه از
اعضای مدیریت فناوری و کارآفرینی دانشگاه
که طی سال گذشته توانسته بودند رتبه برتر
حوزه کارآفرینی را به خود اختصاص دهند
با اهداء هدیه تقدیر شد.

مراسم تجلیل از کارگران دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان
مراسم جشن تجلیل از کارگران دانشگاه ،چهارشنبه دهم
اردیبهشت ماه در تاالر شهید مطهری دانشگاه برگزار شد.
معاون اداری ،مالی و توسعه منابع دانشگاه در این مراسم
گفت :نامگذاری  11اردیبهشت به نام روز جهانی کار و کارگر
به جهت یادآوری تجلیل از این قشر زحمتکش است.
دکتر سرا...گالشی افزود :کارکردن نعمت است و هر
شخصی که وظیفه خود را در هرمنصبی به درستی انجام دهد،
مشکالت کشور تا حدود زیادی برطرف می شود.
وی از گشاده رویی و روحیه تعاون به عنوان دو عامل
موفقیت یاد و تصریح کرد :اگر با سالح دانش و علم به کار
مشغول شویم ،مطمئنا در کار خود موفق خواهیم بود.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
نیز در این مراسم گفت :بخش اعظم جامعه ما را کارگران
تشکیل می دهند و کارکردن دارای اثر مثبت در روان انسان
است.
حجت االسالم والمسلمین علی نامدار افزود :سالمت
جسم و رفع فقر از دیگر اثرات مثبت کارکردن است.
وی یادآور شد :دین مقدس اسالم ارزش ویژه ای برای
کارکردن در نظر گرفته است به طوریکه کارکردن را امری
واجب برشمرده است.
وی در این راستا خاطر نشان کرد :فعالیت ها اگر با نیت
الهی باشد ،موجب دریافت پاداش ای معنوی خواهد شد.

از دیگر برنامه های این مراسم جشن می توان به اجرای
موسیقی سنتی و پاپ ،نمایش طنز ،مسابقه و ...اشاره نمود.
گفتنی است :در این مراسم کارگران شرکت های پیمانکاری
امید خزر ،درخشان طعم غرب ،تاسیساتی  ،طرح شصت کال
و ...حضور داشتند.
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برگزاری نشست رییس دانشگاه علوم کشاورزی و

منابع طبیعی گرگان با اعضای هیأت علمی بازنشسته دانشگاه
نشست رییس دانشگاه با اعضای هیأت
علمی بازنشسته دانشگاه علوم کشاورزی
ومنابع طبیعی گرگان سه شنبه نوزدهم
فروردین ماه در دفتر ریاست دانشگاه برگزار
شد.
در این نشست که با هدف تجدید دیدار
اساتید بازنشسته و برنامه ریزی جهت استفاده
از تجربیات آنان در خصوص ادامه مسیر
اعتالی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی
گرگان برپاشد  ،اساتید شرکت کننده نقطه
نظرات خود را درخصوص راههای اعتالی و
توسعه دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی

گرگان مطرح کردند.
در این نشست دکتر نجفی نژاد رییس
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی
گرگان با اعالم خرسندی از میزبانی اعضای
هیأت علمی دانشگاه و حضور مجدد آنها
در محیط دانشگاه گفت :از اینکه در جمع
صمیمی اعضای هیأت علمی فرهیخته و با
تجربه دانشگاه هستم خوشحالم و امیدوارم
با همکاری و استفاده از تجربیات و نقطه
نظرات شما بزرگواران بتوانیم گامهای موثری
را درجهت نیل به اهداف آموزش عالی در
منطقه و دانشگاه خودمان برداریم.

الزم به ذکر است در این نشست در
خصوص مسائلی همچون تشکیل دفترکانون
بازنشستگانجامعهدانشگاهی،حضوراعضای
هیأت علمی بازنشسته در همایشهای علمی

از جمله هفته پژوهش جهت استمرار رابطه با
دانشجویان و دانشگاه مورد توجه و تاکید قرار
گرفت و مقرر گردید مقدمات این برنامهها
مهیا شود.

برگزاری دیدار باخانوادههای کارکنان فقید دانشگاه
دیدار باخانواده های کارکنان فقید
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی
گرگان در سال  ،92با هدف اظهار
همدردی و گرامیداشت یاد عزیزان از
دست رفته برگزار شد.
سرپرست امور اداری و پشتیبانی
دانشگاه با اعالم مطلب فوق گفت :رییس

دانشگاه ،معاونین ،مسئول دفتر نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه و جمعی از
اعضای هیأت علمی به دیدار خانواده مرحوم
دکتر اسدا ...رضایی قلعه رفتند.
عبدالغفور یوری افزود :همچنین معاون
اداری ،مالی و توسعه منابع انسانی به همراه
سرپرست امور اداری و مدیر مالی دانشگاه

به دیدار خانواده مرحوم محمد علی دروکی
و رییس دانشکده علوم جنگل و چوب و
کاغذ به همراه جمعی از اعضای هیأت
علمی و کارکنان این دانشکده به دیدار
خانواده مرحوم رجبی رفتند.
گفتنی است :در دیدار جداگانه دیگری،
کارشناسان دفتر طرح های عمرانی دانشگاه

نیز به دیدار خانواده مرحوم مهندس مردان
مومنی رفتند.
شایان ذکر است :در این دیدارها
هدایایی به رسم یادبود از سوی دانشگاه
علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان به
خانواده های محترم کارکنان فقید دانشگاه
اعطاء شد.

اعزام گروه کوهنوردی دانشجویان پسر و دختر دانشگاه به باران کوه و تلنبار
گروه کوهنوردی دانشجویان پسر
دانشگاه با حضور  37دانشجو ،جمعه بیست
و نهم فروردین ماه به عنوان اولین برنامه در
سال  1393به باران کوه عزیمت کردند.
همچنین گروه کوهنوردی دانشجویان
دختر دانشگاه جمعه بیست و دوم فروردین
ماه با حضور  56دانشجو به باران کوه به
عنوان اولین برنامه این گروه در سالجاری
اعزام شدند.
مدیر تربیت بدنی دانشگاه در این
خصوص گفت :محل حرکت گروه

کوهنوردی ،خوابگاه حضرت زینب (س)
دانشگاه بود.
علی قدمنان افزود :در اعزامی دیگر
گروه کوهنوردی دانشجویان دختر دانشگاه ،با
حضور  30دانشجو جمعه پنجم اردیبهشت ماه
به ارتفاعات تلنبار صعود کردند ،این اعزام ،به
مناسبت گرامیداشت مقام زن و هفته سالمت
با شعار خود مراقبتی انجام شد.
شایان ذکر است :همه این اعزام ها به
سرپرستی داوود عامری و نصرا ...فرامرزی
برگزار شد.

برگزاری مراسم والدت حضرت فاطمه زهرا(س) در خوابگاه حضرت زینب(س) دانشگاه
همزمان با میالد حضرت فاطمه
زهرا(س) و به همت معاونت فرهنگی
و اجتماعی دانشگاه یکشنبه سی و یکم
فروردین ماه مراسم جشنی در سالن کوثر
خوابگاه حضرت زینب (س) دانشگاه
برگزار شد.
در این مراسم خانم رجب زاده از

مبلغین استان گلستان درخصوص الگو
و اسوه بودن حضرت فاطمه زهرا(س) با
استناد به حدیثی از حضرت مهدی(عج)
گفت :دختر رسول اهلل (ص) برای ائمه اطهار
الگوی حسنه هستند.
وی در ادامه افزود :اگرما امروز فقط به
مصائب و دردهای ظاهری حضرت فاطمه

اعالم موافقت قطعی شورای گسترش
آموزش عالی با پذیرش مقطع دکتری
رشته اصالح نباتات در دانشگاه

زهرا(س) بپردازیم ظلمی دیگر بر ایشان
روا داشتیم و متاسفانه کمتر به علم حضرت
زهرا(س) ( مصحف ایشان ،بردباری ،نشاط،
تربیت بایسته فرزندان ،همسرداری شایسته و
پدرداری ویژه ایشان) پرداخته شده است.
در ادامه مداح اهل بیت(ع) خانم تازیکه
در دو بخش مجزا با مولودیهایی در وصف

براساس مصوبه گسترش آموزش عالی در جلسه
بیست و ششم بهمن ماه سال  92با پذیرش دانشجو
در مقطع دکتری رشته تحصیلی اصالح نباتات در
مقطع دکتری دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی
گرگان موافقت قطعی به عمل آمد.
گفتنی است :در حال حاضر در دانشگاه علوم

حضرت فاطمه زهرا(س) به اجرای برنامه
پرداختند.
از دیگر برنامه های این مراسم میتوان به
پخش کلیپ  ،برگزاری مسابقه فرهنگی و
اهداء جوایز به سادات شرکت کننده در مراسم
که نام فاطمه داشتنداشاره نمود،در پایان مراسم
و پذیرایی از دانشجویان اشاره نمود.

کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان تعداد  4053دانشجو
در  109رشته تحصیلی شامل  29رشته کارشناسی45 ،
رشته کارشناسی ارشد و  35رشته دکتری تخصصی
مشغول به تحصیل می باشند که با افزوده شدن رشته
اصالح نباتات تعداد رشته های دکتری دانشگاه به 36
رشته تحصیلی خواهد رسید.
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جلسه انجمن هاي علمي دانشجويي با حضور معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه
اولين جلسه انجمنهاي علمي
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی
گرگان در سال جديد با حضور دكتر
كاشاني نژاد معاون فرهنگي واجتماعي
شنبه بیستم فروردین ماه در سالن
فرهنگ برگزار شد.
دراين جلسه دكتر علي عرب مدير حمايت
وپشتيباني فرهنگي واجتماعي دانشگاه ضمن
تشكر از دبيران انجمنهای علمی دانشگاه
،گزارش مختصري از برنامههاي اجرا شده

توسط انجمنهاي علمي دانشجويي در سال
تحصيلي جاري ارائه نمود.
در ادامه معاون فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه با تبریک آغاز سال نو گفت:
انجمنهای علمی و دانشجویان فعال دراین
انجمنها می توانند با پرداختن به مسائل علمی
و پژوهشی رشتههای خود ،فضای مناسبی را
جهت فعالیتهای علمی برای دانشجویان مهیا
کنند.
دكترمهدی كاشاني نژاد افزود :سعی

تمبر یادبود چهار شهید دانشگاه علوم کشاورزی
ومنابع طبیعی گرگان منتشر شد

به همت روابط عمومی و به منظور بزرگداشت یاد و خاطره چهار تن از شهدای دانشگاه
تمبر یادبود شهدای دانشگاه منتشر شد.
گفتنی است :شهید موسی رضازاده از کارکنان دانشگاه بود که ،سال  1366در منطقه عملیاتی
سردشت به درجه رفیع شهادت نائل شد .همچنین شهید ابوالقاسم توکلی مقدم (فارغ التحصیل)
سال  1361در منطقه پنجوین ،شهید ارمغان یکتائی الهیجی (دانشجو) سال  1366در منطقه
جزیره مجنون و شهید ناصر فضلی برآبادی (فارغ التحصیل) سال  1381در محور بندان زابل
به شهادت رسیدند.

خواهیم کرد با برطرف کردن مشکل فضای
فیزیکی و موارد بودجهای و  ...شرایطی را
فراهم کنیم که فعالیتهای انجمنهای علمی با
شدت و کیفیت بهتری انجام گیرد.
عليرضا اسدي دبير شوراي هماهنگي
انجمنهاي علمي نیز ضمن ارائه فعاليتهاي
انجام شده به مواردي مانند کمبود فضای
فیزیکی  ،امكانات ،سياستگزاري فعاليتها
و ...اشاره کرد.
همچنين در ادامه این نشست ديگر دبيران

انجمنهای علمی و گروههای مختلف به
مسائل ومشكالت موجود اشاره کردند.
در پايان دكتر علي عرب ضمن اشاره به
فعاليتهاي الزم جهت تقويت كمي وكيفي
فعاليتهاي انجمنهاي علمي دانشجويي برنامه
زمانبندي جشنواره حركت را اعالم و از دبيران
انجمنهای علمی خواستند تا ضمن پيگيري
برنامههاي جاري ومستندسازي فعاليتها،
جهت شركت پرشور وفعال در اين جشنواره
اقدام الزم را بعمل آورند.

حضور رییس دانشگاه در جمع دانشجویان
اعزامی به اردوی راهیان نور
رییس دانشگاه علوم کشاورزی
ومنابع طبیعی گرگان  ،با عزیمت به
مناطق جنگی جنوب کشور در جمع
دانشجویان اعزامی از دانشگاه به
اردوی راهیان نور شرکت کرد.
عبدالغفور یوری ،مدیر حوزه ریاست
و روابط عمومی دانشگاه با اعالم این
خبر گفت :هدف ریاست دانشگاه از
این سفر تبیین فرهنگ ایثار و شهادت
و برجسته نمودن مقاومت و پایداری
در دانشجویان و زنده نگه داشتن یاد و
خاطره شهدا و ایثارگریهای رزمندگان
اسالم و وارد کردن این ارزش ها در

زندگی بود.
گفتنی است :ظرفیت اعزامی امسال
دانشجویان دانشگاه به این اردو 250 ،
نفر(شامل برادران و خواهران) در نظر
گرفته شده بود که زمان اعزام  20اسفند
برای کاروان برادران و  21اسفند برای
خواهران به مدت  6روز می باشد.
از برنامههای این اردو میتوان به
روایتگری از مناطق مختلف جنگی،
برگزاری مسابقات فرهنگی در اتوبوسها،
بازدید از ساختارهای نظامی و میدانهای
نبرد رزمندگان در طول هشت سال دفاع
مقدس و ...اشاره کرد.

برگزاری نشست اعضای هیأت رییسه دانشگاه با
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس شورای اسالمی

نشست اعضای هیأت رییسه دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان شنبه سیام
فروردین ماه با دکتر رضا صابری نماینده
مردم شهرستان های رامیان و آزادشهر در
مجلس شورای اسالمی در دفتر رییس
دانشگاه برگزار شد.
در این نشست اعضای جدید هیأت رییسه
دانشگاه به عضو کمیسیون آموزش و
تحقیقات مجلس شورای اسالمی معرفی
و وضعیت آموزش  ،فرهنگ و پژوهش

دیدار رییس دانشگاه
با خانواده
مرحوم دکتر بهرام نیا

رییس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی
گرگان به مناسبت گرامیداشت مقام مادر شنبه سیام
فروردین ماه با خانواده مرحوم دکتربهرام نیا دیدار
کردند.
در این دیدار رییس دانشگاه به همراه جمعی از
اعضای هیأت علمی دانشکده علوم جنگل و چوب و

در دانشگاه به عنوان دانشگاه مادر دراستان
گلستان بررسی شد.
شایان ذکر است :اعضای هیأت رییسه
در این دیدار از عضو کمیسیون آموزش و
تحقیقات مجلس شورای اسالمی خواستند
با توجه به قدیمی بودن دانشگاه علوم
کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در شمال
کشور توجه بیشتری به این دانشگاه و جامعه
دانشگاهی استان داشته باشند و از حمایت
های بیشتری برخوردار شوند.

کاغذ از زحمات همسر دکتر بهرام نیا که سرپرستی و
تربیت فرزندانش را بر عهده دارد با اهداء لوح سپاس و
هدیهای تقدیر کردند
شایان ذکر است :دکتر مجید نیرومند بهرام نیا در
تاریخ بیست و سوم مهرماه سال  1367در حین ماموریت
ادرای بر اثر سانحه تصادف دعوت حق را لبیک گفت.

سال سیزدهم شماره  99فروردین و اردیبهشت 93
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گزارش عملکرد روابط عمومی دانشگاه طی سال 92
مقدمه:
روابط عمومی در حقیقت هسته متفکر
سازمان و پل ارتباطی آن با افکار عمومی و
مخاطبان خاص و عام است.
بی تردید ،وظایف روابط عمومیها در
قالب مجموعهای از فعالیتها صورت میگیرد
که تحت عناوین نسبت ًا ثابتی مانند :ارتباطات
(ارتباط با رسانهها  ،ارتباط درون سازمانی،
ارتباط برون سازمانی) ،برنامه ریزی ،انتشارات
و تبلیغات ،سنجش افکار ،پشتیبانی و اجرای
برنامهها از آنها یاد می شود که برهمین مبنا
و براساس آيين نامه نحوه فعاليت ،وظايف و

اختيارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايي
ابالغي هيأت وزيران،همكاري با رسانههاي
جمعي جهت انعكاس مناسب عملكرد
بخشهاي مختلف ،پاسخگويي به ابهامها و
اطالع رساني در خصوص آن دستگاه ،تهيه
و اجراي طرحهاي تبليغاتي سازمان ،اجراي
مناسب مراسم ومناسبتها ،ايجاد حسن رابطه
بين كاركنان و مسئوالن دستگاه مربوط از طريق
برگزاري جلسات داخلي ،نظارت بر انتشارات
و نشريات دستگاه ،مديريت پايگاههاي اطالع
رساني الكترونيك دستگاه و افكار سنجي
عمومي و دستگاهي برعهده روابط عموميها

اقدامات انجامگرفته:
آنچه که در ادامه به آن اشاره خواهدشد ،مجموعه برنامههایی
است که درقالب :تصدی گری و ارایه خدمات سالنهای
خلیج فارس ،رشد ،شهید مطهری و مجتمع فرهنگی کوثر
خوابگاه دختران ،ارتباط با رسانهها (تهیه خبر ،درج درسایت
دانشگاه ،ارسال به خبرگزاریها و نشریات و ،)...امور سمعی و
بصری ،برگزاری همایشها و مراسمات مختلف ،مستند سازی
و آرشیو ،چاپ نشریات(خبرنامه و هوای تازه) ،طراحی بنر،
پوستر و ...و همکاری در برگزاری برنامههای مختلف دانشگاه
صورت گرفته است.
تهيه و ارسال  365خبر در طول سال گذشته برروي سايت
دانشگاه(به طور متوسط هرروز يك خبر)
درج  677خبر در خبرگزاريها
پخش  63خبر از صداوسيما
چاپ  245خبر در نشريات و روزنامههاي كشوري واستاني
برگزاري  5نشست خبري معاونين و مديران دانشگاه با
خبرنگاران و اصحاب رسانه
پوشش خبري ،عکاسی و فیلمبرداری از مراسمات ،همايشها و
برنامههايمختلفدانشگاه
تهیه و پخش  25برنامه تولیدی تلویزیونی با همکاری صدا و
سیما در زمینههای معرفی دانشگاه و واحدهای مختلف
واگذاري سالن رشد به تعداد  103برنامه
واگذاري سالن شهيد مطهري به تعداد  82برنامه
واگذاري سالن خليج فارس به تعداد  121برنامه
واگذاري کارگاه و كالسهاي مجتمع فرهنگی كوثر بصورت
روزانه
ارائه خدمات در مجتمع كوثر خوابگاه جهت مطالعه دانشجويان
دختر در طول ايام امتحانات
طراحي و انتشار  5نسخه خبرنامه دانشگاه
طراحي و انتشار  4نسخه هواي تازه ( نشريه ويژه دانشجويان)
برگزاری مراسم دید و بازدیدنوروزی کارکنان()92/1/17
برگزاری مراسم گرامیداشت شهادت استاد مطهری و روز معلم
()92/2/12
مشارکت در برگزاری مراسم روز زن در جنگل
شصتکال()92/2/14

گذاشته شده است.
برخورداری درک صحیحی از واقعیات
موجود و اتخاذ واکنش مناسب و درخور نسبت
به آن به منظور حفظ جهت صحیح حرکت،
ازجمله مهم ترین شرایط یک مجموعه زنده و
پویا به شمار می رود ،روابط عمومی دانشگاهها
که دنیایی از حرکت و پویاییاند در دهه چهارم
انقالب و در مجموعههای دانشگاهی که نوک
تیز (جنگ نرم) دشمن آنها را نشانه گرفته
میتوانند در بسترسازی و تحقق منویات مقام
معظم رهبری و دولت محترم در زمینههای
جنبش نرم افزاری ،نهضت تولیدعلم و توسعه

برگزاری جشن فارغ التحصیلی با عنوان سالم آخر با حضور
فارغ التحصيالن و خانوادهها ()92/2/27
تهیه و چاپ کتاب قاب خاطره(ویژه فارغ التحصیالن)
برگزاری مراسم در سوگ آفتاب ـ ویژه برنامه رحلت امام
خمینی(ره) () 92/3/13
برگزاری ضیافت افطار ویژه کارمندان دانشگاه ()92/4/25
برگزاری ضیافت افطار ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه
()92/4/26
برگزاری مراسم گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند
()92/6/4
همكاري در برگزاری مراسم پنجمین یادواره شهدای کارمند
استان به همراه پوشش خبری ،تصویری ،طراحی بنر ،ايجاد غرفه
نمايشگاهي()92/6/2
برگزاری اردوی زیارتی – فرهنگی جانبازان و فرزندان گرانقدر
شهدای دانشگاه به مقصد مرقد امام خمینی(ره) ،قم ،اصفهان و
کاشان از  14لغایت  17شهریور .92
مشارکت در ثبت نام دانشجویان جدیدالورود (شهریور )92
مشارکت در برگزاری برنامه میعاد مهر (17و )92/7/18
طراحی و چاپ تمبر چهار شهید دانشگاه
طراحی پوستر ،بنر ،تهیه پاور پوینت جهت استفاده در مراسمهای
مختلفدانشگاه
برگزاری مراسم سادات کارمند ()92/8/4
برگزاری مراسم عصرانه سادات دانشجو()92/8/5
برگزاري اردوي آب و آفتاب در ساحل درياي بندرگز با حضور
 330دانشجو()92/8/9
پوشش خبري ،تصويري و طراحي بنرهاي هفته پژوهش
استان(آذر )92
فضاسازي محيطي و سياه پوش كردن دانشگاه و خوابگاهها به
مناسبت ايام محرم( آبان و آذر )92
همكاري با دانشجويان فعال عضو روابط عمومي در برگزاري
مراسمات محرم در خوابگاه (برپايي خيمه ،قرائت زيارت عاشوراي
روزانه ،پذيرايي ،نذري و)...
صدور  5بيانيه به مناسبتهاي روز جهاني قدس ،جشن پيروزي
انقالب اسالمي ايران ،ارتحال امام خميني(ره) و پنجاهمين سالگرد
قيام پانزده خرداد ،دعوت مردم جهت حضور در انتخابات و بي

علمی و ایجاد شور و نشاط و امید در دل
جوانانی که آینده سازان فردای ایران اسالمی
هستند ،همت گمارند.
در این زمینه
روابط
عمومی دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سعی کرده
است ایجاد نشاط ،امید و آگاهی بخشی دربین
دانشگاهیان ،فعالیتهای خود را اجرایی کند
که امیدواریم با همت و تالش کارکنان روابط
عمومی ،حرکت و پویایی جوانان دانشجو و
همفکری اساتید و کارکنان دانشگاه بتوانیم در
رسیدن به روابط عمومی شکوفا گامهای موثری
را برداریم.

حرمتي به قبور صحابه رسول خدا(ص)
برگزاری مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه علوم کشاورزی
ومنابع طبیعی گرگان و دانشگاه ()92/10/23
برگزاری نمایشگاه جلوههای ماندگار گلستان (نمايش عكس
روزهاي انقالب در گرگان ،روزنامههاي بهمن  ، 57پخش فيلم
تظاهرات مردم گرگان در دوران انقالب و ...و پوشش خبری،
تصویری ،طراحی و چاپ بنر برنامههای دهه فجر دانشگاه و
ساماندهی ویژه برنامههای دانشگاه در روز  22بهمن )92
برگزاری مراسم یادها و خاطرهها با هدف گراميداشت ياد و
خاطره اساتيد و كاركنان فقيد دانشگاه ()92/12/20
مشارکت در برگزاری برنامههای مختلف از جمله كارگاه آموزشي
آشنايي با قوانين ديوان محاسبات ،همايشهاي ملي گروهها و
دانشكدههاي مختلف ،ضيافت انديشه اساتيد دانشگاه ،نشست
اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي و...

افتخارات و عناوین کسب شده در سال92
روابط عمومی دانشگاه از سال  86تاکنون موفق به کسب
28عنوانبینالمللی،ملیومنطقهایشدهکهازاینمیان
 9عنوان و مقام مربوط به سال  1392می باشد که شامل
موارد زیر است:
هشتمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی
( 18اردیبهشت )92
1ـ کسب مقام اول در بخش سرمقاله
 2ـ کسب مقام دوم در بخش مصاحبه
 3ـ کسب مقام دوم دربخش گزارش
 4ـ کسب مقام سوم در بخش وب سایت خبری
سومینجشنوارهمعرفیوتقدیرازروابطعمومیهایبرتر
دانشگاههای منطقه  8کشور ( 25اردیبهشت )92
 5ـ کسب مقام برتر در بخش توانمندسازی
 6ـ کسب مقام برتر در بخش نظارت ،برنامهریزی و
ارزیابی
 7ـ کسب مقام برتر در بخش اطالع رسانی
8ـ كسب مقام برتر اولین جشنواره روابط عمومیهای
استان گلستان (  21خرداد )92
9ـكسبعنوانمديربرترروابطعموميیازدهمینجشنواره
روابط عمومیهای برتر ایران(  23دی) 92
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