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معاون آموزشي وزير علوم ،تحقيقات و فناوري:
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طبیعی گرگان تخصصی بودن آن است که این
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استکبارستیزیجریانروشنفکر
دانشجوییاست
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مدیر کل سیاسی و دبیر کمیسیون دانشجویی شورای تامین استان گلستان:

 16آذرنمادعدالتخواهیواستکبارستیزیجریانروشنفکردانشجوییاست
تاپایانسالبودجهفعالیتهایانجمنهایعلمیدانشگاه،دوبرابرخواهدشد

همزمان با شانزدهم آذرماه ،مراسم روز
دانشجو ،در تاالر خلیج فارس دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
مدیر کل سیاسی و دبیر کمیسیون
دانشجویی شورای تامین استان گلستان در
این مراسم گفت :شانزده آذر ،نماد عدالت خواهی و
استکبار ستیزی جریان روشن فکر دانشجویی است.
دکتر میرباقری افزود :شهدا منشا

حیات بخش دارند از اینرو شهدای  16آذر به
عنوان نماد حرکت و حیات دانشجویان انقالب
اسالمیشناخته میشوند.
وی یادآور شد :زنده نگه داشتن یاد وخاطره
این شهیدان میتواند مبنای عمل همه مردم در
مسیر زندگی شان باشد.
رییس دانشگاه در این مراسم ضمن
تبریک روز دانشجو ،گفت :دشمنان برای نفوذ

در کشور ،روشهای فرهنگی را جایگزین روش
جنگ مستقیم کرده اند.
دکتر نجفی نژاد افزود :دانشجویان با
حرکت در مسیر توسعه علمیمیتوانند بسیاری
از مشکالت جامعه را حل کنند.
وی تاکید کرد :تا پایان سال بودجه فعالیتهای
انجمنهای علمیدانشگاه ،دو برابر خواهد شد تا
این انجمنها بتوانند فعالیتهای علمیچشمگیری

داشته باشند و همه منابع به صورت صد در صد
به کانونها اختصاص مییابد.
گفتنی است :پخش کلیپ  16آذر سال
 ،1332اجرای موسیقی سنتی ،اجرای مسابقه،
قرائت شعر و دکلمه توسط یکی از دانشجویان،
قرائت بیانیه دانشجویان کانونهای فرهنگی و
تقدیر از دانشجویان فعال کانونهای دانشگاه از
دیگر برنامههای این مراسم بود.

كسب تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران در حوزه
محیطزیستتوسطدانشجويدانشگاه

تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران در حوزه محيط زيست به سيد رضا خالقي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته شيالت ،گرايش بوم
شناسي آبزيان دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان تعلق گرفت.
ششمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران به میزبانی دانشگاه تهران و با حضور رئیس جهاد دانشگاهی ،رئیس سازمان جوانان هالل احمر ،معاون
فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری در دانشگاهها برگزار شد.
در این مراسم از دانشجویان در چهار سطح «دانشجویان شایسته دریافت تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران» « ،گروههای دانشجویی شایسته دریافت
تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران»« ،دانشجویان شایسته دریافت لوح تقدیر فداکاری» و «گروههای دانشجویی شایسته دریافت لوح تقدیر فداکاری» تقدیر
به عمل آمد كه در اين ميان تنديس ملي فداكاري در حوزه حفاظت از محيط زيست به سيد رضا خالقي تروجني ،دانشجوي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع
طبيعي گرگان تعلق گرفت.

پیام ریاست دانشگاه به مناسبت هفته بسیج وسالروز حماسه 5آذر
دکتر علی نجفی نژاد به مناسبت هفته
بسیج و سالروز حماسه  5آذر طی پیامی،
اعالم کرد :سالگرد تأسیس بسیج مستضعفین
یادآور جانفشانیها و از خود گذشتیهای جوانان
این مرز و بوم در راه دفاع از میهن عزیز اسالمیدر
برابر بداندیشان و زیان خواهیهاست.
وی ضمن تبریک این هفته به با نشاطترین و با
ایمانترین نیروهای عظیم ملت درمیدانهای جهاد
ومبارزه یعنی بسیجیان افزود :در این برهه از تاریخ
که شاهد جهش علمیدر کشور عزیزمان هستیم،
بیش از پیش در راه آرمانها و اندیشههای امام
راحل و مقام معظم رهبری ثابت قدم خواهیم بود.
ایشان با اشاره به حماسه  5آذر گرگان
اذعان کرد :این حماسه یکی از رویدادهای
مهم انقالبی مردم استان گلستان است که

پیش از پیروزی انقالب اسالمیو شکل گیری
نظام جمهوری اسالمیرخ داد .در این واقعه

مردم شهرستان گرگان ،در اعتراض به حکومت
شاهنشاهی به خیابانها آمدند و علیه رژیم طاغوت

تظاهرات کردند .اما ماموران رژیم طاغوت با گلوله
به استقبال مردم آمدند و دهها تن از جوانان و
مردم انقالبی را به خاک خون کشیدند که منجر به
شهادت  ۱۴نفر شد.
رییس دانشگاه در پایان خاطر نشان کرد:
اکنون سالها از آن روز که نماد بصیرت و والیت
مداری مردم منطقه به شمار میرود ،میگذرد
اما پنجم آذر  1357یادآور صفحۀ زرین دیگری
از خاطرات مردم انقالبی گرگان در راه به ثمر
رساندن انقالب شکوهمند اسالمیبه رهبری
حضرت امام خمینی(ره) است که در این راه و با
تقدیم شهیدانی گرانقدر در این روز نام خود را در
کتاب قطور انقالب اسالمیماندگار کردند که جا
دارد یاد و خاطره این شهدای عزیز را با ادامه مسیر
نورانیشان گرامیبداریم.
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معاون آموزشي وزير علوم ،تحقيقات و فناوري در گردهمايي معاونين آموزشي دانشگاههاي منطقه 2كشور:

یکی از توفیقات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تخصصی بودن آن است
که این ماهیت تخصصی باید حفظ شود

گردهمايي معاونين آموزشي وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري با معاونين آموزشي منطقه
 2كشور ،بیست و پنجم آذر ماه در سالن
انديشه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع
طبيعي گرگان برگزار شد.
معاون آموزشي وزیر علوم ،تحقيقات و
فناوري در اين گردهمايي گفت :براي اعتالي
آموزش عالي راهي جز خرد علمي ،مشاركت
مديران و اعضاي هيأت علمي وجود ندارد.
دكتر شريعتي نياسر افزود :از سال آينده،
موضوع برگزاري هفته آموزش و منشور كيفيت
آموزشی به صورت ويژه ،در دانشگاهها و جامعه
مطرح ميشود.
رئيس دانشگاه درادامه گفت :این دانشگاه

آمادگي دارد در رشتههاي كشاورزي و منابع
طبيعي دانشجوي خارجي پذيرش كند.
دكتر نجفي نژاد اذعان كرد :با حمايت بيشتر
از بخشهاي كشاورزي توسط دولت ،عدم گسترش
رشتههاي كشاورزي در دانشگاه پيام نور و مؤسسات
غيرانتفاعي و تعريف نوع جديد از رابطه استخدامي
اعضاي هيأت علمي ميتوان به گسترش دانش
كشاورزي به طور علمي در جامعه پرداخت.
وي راه اندازي دورههاي مشترك با دانشگاههاي
طرف تفاهم نامه ،پايلوت پلنت صنايع غذايي ،كارگاه
صنايع چوب ،احداث سردخانههاي تحقيقاتي و  ...را
جزء برنامههاي مهم دانشگاه علوم كشاورزي و منابع
طبيعي گرگان دانست.
همچنین در ادامه نشست خبري معاون

آموزشي وزير علوم ،تحقيقات و فناوري
با اصحاب رسانه استان گلستان در سالن
انديشه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع
طبيعي گرگان برگزار شد.
معاون آموزشي وزير علوم ،تحقيقات و
فناوري در اين نشست خبري در پاسخ به
سؤال خبرنگاري كه پرسيد برنامههاي اين
وزارتخانه در خصوص كيفي سازي دروس
چيست ،گفت :با به كار بردن شاخصهاي تأثير
گذار در كيفيت و رويكرد انقباضي در مراكز آموزش
عالي شاهد افزايش كيفيت خواهيم بود.
دكتر شريعتي نياسر با اشاره به برنامه محور
بودن دانشگاهها تصريح كرد :در آينده نزديك از
سوي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري عدم پذیرش

دانشجو در رشتههايي آموزشي كه از لحاظ بازار كار
اشباع شده است به دانشگاهها و مراكز آموزش عالي
ابالغ خواهد شد.
وي خاطر نشان كرد :حدود  50درصد از
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور با نقش معين
و مادر معرفي شدند تا توزيع علم به تناسب نيروها
در سراسر استانها انجام شود ،از اين رو دانشگاه علوم
كشاورزي و منابع طبيعي گرگان به عنوان دانشگاه
مادر در استان گلستان شناخته ميشود.
وی با اشاره به رویکرد ماموریت گرا بودن
دانشگاهها در نظام آموزش عالی عنوان کرد:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان یکی
از دانشگاههای موفق در خصوص انجام ماموریتهای
محوله از سوی وزارتخانه است.

برگزاری نشست معاون آموزشی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و مدیران ستادی با روسا و معاونین آموزشی
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان گلستان
نشست معاون آموزشی وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری و مدیران ستادی با
روسا و معاونین آموزشی دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی استان گلستان،
بیست و پنجم آذرماه در سالن رشد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان برگزار شد.
معاون آموزشی وزیر علوم ،تحقیقات و
فناوری در این نشست گفت1500 :عضو هیأت
علمیدر استان گلستان مشغول به تدریس هستند
که این تعداد ،دو درصد اعضای هیأت علمیکشور
میباشد.
دکتر مجتبی شریعتی نیاسری افزود :دو
درصد دانشجویان کشور در استان گلستان تحصیل
میکنند و این استان رتبه بیستم کشوری را به
لحاظ جمعیت دانشجویی دارد.

تقدیر معاون اداری ،مالی
و مدیریت منابع وزارت
علوم،تحقیقاتوفناوری
از رییس دانشگاه

وی اذعان کرد :هشتاد و یک درصد دانشجویان
استان گلستان در مقطع کاردانی و کارشناسی،
شانزده درصد در مقطع کارشناسی ارشد و دو

درصد در مقطع دکتری تحصیل میکنند.
وی در ادامه از اجماع موسسات آموزش
عالی غیرانتفاعی استقبال کرد و گفت :وزارت

علوم ،تحقیقات و فناوری در این راستا سیاستهای
تشویقی را انجام خواهد داد.
دکتر شریعتی نیاسری با اشاره به
مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاهها گفت:
سعی داریم این مرحله از آزمونها به دلیل
رعایت نشدن عدالت آموزشی با کمک سازمان
سنجش از سال آینده حذف و راهکار بهتری
در این زمینه اجرا شود.
در ادامه مدیر کل برنامه ریزی آموزشی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :مبنای
تشکیل این جلسه ،مدیریت منطقه ای آموزش
عالی و استفاده از دیدگاهها و نظرات مدیران
دانشگاههای استان گلستان است.
دکتر نوه ابراهیم افزود :چهارده موسسه
آموزش عالی در استان گلستان در  418رشته
تحصیلی فعالیت دارند.

دکتر محمدحسین امید معاون اداری ،مالی و
مدیریت منابع وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
طی لوح سپاسی از دکتر علی نجفی نژاد ریاست
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به
جهت اجرای پروژههای عمرانی تقدیر کرد.
در متن حکم ایشان آمده است :بدینوسیله مراتب
تشکر و قدردانی وزارت متبوع را از اقدامات ارزنده
جنابعالی در اجرای پروژههای عمرانی آن دانشگاه اعالم
مینمایم.
امید است با استعانت از خداوند متعال در تحقق اهداف
واالی نظام مقدس جمهوری اسالمیموفق و پیروز باشید.
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به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد؛

مراسمافتتاحیههفتهپژوهشوفناوریاستانگلستان

مراسم افتتاحیه هفته پژوهش و فناوری
استان گلستان ،چهاردهم آذر ماه با حضور
مسئولین استانی در سالن خلیج فارس
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان برگزار شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منابع استاندار گلستان با بیان اینکه کارگروه
پژوهش در استان گلستان اقدامات پژوهشی
و زیربنایی را پیگیری میکند ،گفت :باید
بیندیشیم پژوهشی که میخواهیم ارائه دهیم
چگونه تجاریسازی میشود.
محمود ربیعی با بیان اینکه یکی از راههای
دستیابی به سرمایهگذاری پژوهش است،
گفت :نیاز است که این مهم به عنوان یکی از
دستورات کارگروه پژوهش مورد توجه ویژه قرار
گیرد.
وی خاطر نشان کرد :بحث افزایش تقاضامندی
جامعه به مقوله پژوهش و فعالیتهای فناورانه باید از
سوی محققان و مسئوالن نهادینه شود.
دبیرکل استانی ستاد هفته پژوهش و

فناوری استان گلستان در ادامه گفت :بحث
تجاری سازی و کسب درآمد از ایدههای پژوهشی
مهمترین هدف برگزاری هفته پژوهش است.
دکتر علی نجفی نژاد افزود :سند آمایش
توسعه استان گلستان در مراحل پایانی قرار دارد و
امیدواریم سند آمایش علم و فناوری استان هم ذیل

این سند تدوین شود.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان خاطر نشان کرد :در این سند
اولویتهای تحقیقاتی استان تدوین میشود و
پژوهشگران براساس آن فعالیتهای خود را انجام
میدهند.

نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری
استانگلستان

از نگاه دوربین ...

برگزاری
دومین
جشنواره
ایدههای
برتراستان
گلستان

دومین جشنواره ایدههای برتراستان گلستان ،دوشنبه  15آذر ماه در سالن خلیج فارس برگزار شد.
دبیر کمیته اجرایی ستاد هفته پژوهش و فناوری استان گلستان در این جشنواره گفت :جشنواره ایدههای
برتر با هدف حفظ مالکیت معنوی ،تقویت خودباوری در توسعه فناوری ،ایجاد انگیزه و نشاط در پژوهشگران و ...برگزار شد.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه افزود :ایدهها در صورتی برتر خواهند بود که امکان تولید و ارزش افزوده داشته
باشند.
دکتر محمدهادی معیری خاطر نشان کرد :امیدواریم از استان گلستان در جشنواره ملی ایدههای برتر ،نمایندگانی
داشته باشیم.
دبیر جشنواره ایدههای برتر استان گلستان در ادامه یادآور شد :ارتباط ایده پردازان با صنعت و کسب و کار از
مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره بود.
دکتر محمدرضا کاوسی افزود90 :ایده در محورهای فنی و مهندسی و علوم پایه ،کشاورزی و منابع طبیعی ،پزشکی،
پیراپزشکی ،دامپزشکی ،علوم انسانی و حوزوی،نظامیو انتظامیو ...به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از این میان پس از
داوری 29 ،اثر جهت ارائه انتخاب شدند که در نهایت دکتر سید علی اکبر هدایتی ،آسیه نژاد طاهری ،مهندس ایمان
عباسی ،دکتر جاوید قرخلو ،دکتر مرجان محمدزاده ،دکتر وحیده پیام نور ،جواد حلیمی ،سکینه علی جانپور،
ابوالفضل پاکدامن ،سمانه حاجی حسینی و ایوب مدرسی به عناوین برتر دست یافتند.

وی ادامه داد :یکی از ارکان مهم اقتصاد
مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری دانشبنیان
بودن اقتصاد است که به مسئولیت دانشگاهها،
مراکز تحقیقاتی و رشد و فعالیت پژوهشگران در
این زمینه بر میگردد.
شایان ذکر است :در پایان این مراسم،
شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان
گلستان در سوله آب و خاک پردیس دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افتتاح شد که
در آن  65غرفه فعالیتهای پژوهشی دستگاههای
اجرایی ،دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان
گلستان را ارائه دادند ،همچنین در این نمایشگاه
از  10محصول دانش بنیان پژوهشگران استان
گلستان رونمایی شد.
سامانه آشکار ساز سرقت کابل و ترانسهای برق،
پنل خورشیدی  40وات ،کیوسک  ،posدستگاه
خشککن دقیق و ...از جمله دستگاههای رونمایی
شده در این نمایشگاه بودند.
گفتنی است :این نمایشگاه تا هجدهم آذر ماه،
میزبان بازدید عموم عالقمندان بود.
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برگزاری مراسم نکوداشت هفته پژوهش و فناوری و تقدیر از
پژوهشگران ،فناوران و ایده پردازان برتر استان

مراسم نکوداشت هفته پژوهش و فناوری و
تقدیر از پژوهشگران ،فناوران و ایده پردازان
برتر استان گلستان ،هفدهم آذر ماه در تاالر
خلیج فارس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان برگزار شد.
رییس مرکز برنامه ریزی ،نوسازی و توسعه
فناوری اطالعات استانداری گلستان در این
مراسم گفت :هفته پژوهش و فناوری فرصت
مناسبی بود که ظرفیت پژوهشی استان سنجیده
شود.
مهندس ابراهیم قدمنان افزود :از همه
دستاندرکاران برگزاری هفته پژوهش به ویژه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان که
زحمات بسیاری را در برپایی شانزدهمین نمایشگاه
هفته پژوهش و فناوری برعهده داشتند ،تشکرمیکنم
و امیدوارم سال بعد ،دیگر دانشگاههای استان در این

هفته بیش ازپیش فعال باشند.
دبیر کل استانی ستاد هفته پژوهش و
فناوری استان گلستان در ادامه گفت :برگزاری
جشنواره و نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری باعث
شناخت و ارتباط بیشتر پژوهشگران با یکدیگر
میشود.
دکتر علی نجفی نژاد افزود :شبکه سازی و
ساختار سازمان یافته میان دانشگاه ،صنعت و دستگاه
اجرایی ضرورت دارد.
وی خاطر نشان کرد :مدون نبودن برنامههای
پژوهشی بعد از برگزاری هفته پژوهش و فناوری
موجب میشود ،نتایج این هفته دچار فراموشی شوند.
وی یادآور شد :طبق ابالغ وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری از این پس مرکز نوآوری در
دانشگاهها ایجاد میشود تا شاهد پیوند خوبی میان
پژوهشها و نوآوریها باشیم.

در ادامه دبیر کمیته اجرایی ستاد هفته
پژوهش و فناوری استان گلستان گفت :هفته
پژوهش و فناوری با اهداف تشویق و تقدیر از
پژوهشگران برتر ،ارزیابی عملکرد فعالیتهای پژوهشی
یکساله و ...برگزار شد.
دکتر محمدهادی معیری افزود :سه کارگروه
پژوهشگران ،ایده پردازان و دانش آموزان برتر ذیل
ستاد هفته پژوهش و فناوری تشکیل شد.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اذعان کرد:
برنامههای مختلفی در این هفته برگزار شد که از
جمله میتوان به جشنواره ایدههای برتر ،جشنواره
جابربن حیان  ،کارگاهها و سخنرانیهای مختلف
علمی ،پژوهشی و ...اشاره کرد.
شایان ذکر است :در این مراسم از پژوهشگران
برتر در گروه علمیپزشکی و پیراپزشکی به نامهای

دکتر مجید شهبازی ،دکتر وحید خوری و
دکتر یعقوب یزدانی ،در گروه کشاورزی و
منابع طبیعی از دکتر سید مهدی جعفری،
دکتر بهنام کامکار ،دکتر علیرضا صابری ،دکتر
علیرضا کیانی و مهندس محمدرضا شهرکی،
در گروه علوم پایه دکتر علی اکبر هدایتی ،دکتر
علی اکبر دهنوخلجی و دکتر منصوره قبادی
پور ،در گروه علوم انسانی دکتر حیدر مختاری و
مهندس علیرضا حصاری نوری ،در گروه فناوران
برتر شرکت زیست فرآیند تولید پایدار و شرکت
واپایش صنعت گلستان ،در گروه دانش آموزان برتر
استان ،فاطمه جهان تیغ ،مهدیه احمدی ،سحر
دولتخواه وهانیه سالق ،یگانه متین ،ایمان
هوزیانی و زهرا آذریان ،فاطمه نیک منش،
مائده مهقانی به عنوان رتبههای برتر شناخته
شدند و از آنها تدیر به عمل آمد.

برگزاری مراسم اختتامیه شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی
و فناوری استان گلستان و تقدیر از غرفههای برتر
مراسم اختتامیه شانزدهمین نمایشگاه
دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان
گلستان و تقدیر از غرفههای برتر ،هجدهم
آذر ماه در پردیس دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
دبیر کمیته اجرایی ستاد هفته پژوهش و
فناوری استان گلستان در این مراسم گفت:
برنامههای مختلفی در این هفته برگزار شد که از
جمله میتوان به جشنواره ایدههای برتر ،جشنواره

جابربن حیان ،کارگاهها و سخنرانیهای مختلف
علمی ،پژوهشی و ...اشاره کرد.
دکتر محمدهادی معیری معاون پژوهشی
و فناوری دانشگاه در پایان از همه عوامل برگزار
کننده نمایشگاه تشکر و قدردانی کرد.
در ادامه دبیر نمایشگاه هفته پژوهش
و فناری استان گلستان درباره برگزاری
نمایشگاه گزارشی ارائه داد و گفت :در
این نمایشگاه  65غرفه فعالیتهای پژوهشی

دستگاههای اجرایی ،دانشگاهها و شرکتهای
خصوصی را به نمایش گذاشته بودند.
دکتر محمد رضا ایمانپور اذعان کرد:
برپایی دوازده غرفه در مجاورت نمایشگاه،
برگزاری چهارده کارگاه تخصصی ،آموزشی با
اعطا گواهینامه و برگزاری جشنواره عکس و
خبر از مزایای این نمایشگاه بود.
گفتنی است :غرفههای دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،دانشگاه

جامع علمی-کاربردی استان گلستان ،دانشگاه
آزاد اسالمیعلی آباد کتول و موسسه آموزش
عالی غیرانتفاعی میرداماد در بخش دانشگاهی،
غرفههای پارک علم و فناوری گلستان ،اداره کل
آموزش فنی و حرفه ای گلستان ،اداره کل آموزش
و پرورش استان ،شرکت آب منطقه ای گلستان
و سازمان صنعت ،معدن و تجارت در بخش
دستگاههای اجرایی و مراکز رشد حائز رتبههای
برتر شدند.
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یازدهمینجشنوارهکارآفرینانبرتر
استان گلستان در دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان برگزار شد
یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان
گلستان ،با همکاری مرکز کارآفرینی دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،بیست
و یکم آذر ماه در تاالر خلیج فارس برگزار شد.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان در این جشنواره گفت :کارآفرینی
دانش بنیان مبتنی بر نوآوری باعث تحوالت گسترده
اقتصادی در جوامع میشود.
دکتر علی نجفی نژاد افزود :در دانشگاه علوم

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان براساس مصوبات
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با ایجاد مرکز
رشد واحدهای فناور ،تدوین سند کارآفرین ،ایجاد
کلینیک مادرتخصصی کشاورزی ،تشکیل انجمن
دانشجویان کارآفرین سعی داریم به سمت دانشگاه
نسل سوم که دانشگاه کارآفرین است حرکت کنیم.
وی در پایان اعالم کرد :این دانشگاه آمادگی
دارد جهت رفع نیازهای جامعه پذیرای کارآفرینان
در مرکز رشد و کلینیک مادر تخصصی دانشگاه باشد.

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
گلستان در این مراسم گفت :دانشگاهها باید
جایگاهی برای ظهور و بروز کارآفرینی براساس علم،
تکنولوژی و دانایی محوری باشند.
دکتر مازندرانی افزود :بومیسازی فعالیتهای

کارآفرینی یکی از وظایف دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی است.
سخنرانی دو نفر از کارآفرینان برتر ،اجرای
موسیقی سنتی و تجلیل از کارآفرینان برتر از دیگر
برنامههای این مراسم بود.

حضور رئيس دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان در نشست مشترك
رؤساي دانشگاههاي ايران و فرانسه
دكتر علي نجفي نژاد در نشست مشتركي
كه با حضور چهل نفر از رؤساي دانشگاههاي
فرانسه و سی نفر از روسای برتر دانشگاههای
ایران به رياست دبير هيأت دولت فرانسه برگزار
شد ،شركت كرد.
در اين نشست ،قائم مقام وزير علوم،
تحقیقات و فناوری در امور بين الملل با اشاره
به سفر روساي دانشگاههاي فرانسه به رياست
دبير هيئت دولت اين كشور در بخش آموزش
عالي و تحقيقات گفت :این نشست نشانه عزم

جدي دو كشور براي تحول در همكاريهاي علمي
است.
دکتر حسین ساالر آملی با اشاره به نقش
سیاست گذاری ،حمایتی و نظارتی وزارت علوم
تحقیقات و فناوری تاکید کرد :کار اصلی و اجرایی
آموزش و پژوهش در ايران بر عهده دانشگاهها ،مراکز
آموزش عالی و اعضای هیئت علمیآنان است.
وی افزود :توسعه نیروی انسانی توانا با کیفیت
باال ،انتقال دانش از آزمایشگاهها و کارگاهها به صنعت
و تجاری سازی و بین المللی سازی و تقويت همکاری

علمیبا کشورهای دوست ،سیاستهای اصلی آموزش
عالی ایران را تشکیل میدهد.
دبير هيئت دولت فرانسه در بخش آموزش
عالي و تحقيقات نیز در این نشست گفت :با
توجه به روابط دو کشور ،آمادگي داريم در زمينههاي
علمي ریاضیات ،انفورماتیک ،زلزله شناسی ،مواد،
علوم انسانی و اجتماعی همكاريهای فی مابین را
گسترش دهيم و در زمینه کشاورزی ،علوم دریایی
و اقلیم شناسی تعامالت جديدي را بین دانشگاههای
دو کشور آغاز كنيم.

ترييري ماندون تاکید کرد :تسهيل تبادل
دانشجویان و محققان از ایران به فرانسه و بالعکس،
اعطای بورس تحصیلی وتسهیالتی که سفارت فرانسه
برای اخذ ویزای تحصیلی در نظر گرفته میتواند
در گسترش تعامالت علمیایران و فرانسه نقش
مهمیداشتهباشد.

كسب عنوان سوم تيم كاركنان خانم دانشگاه

با هدف آشنایی دانشجویان با بیماری اوتیسم؛

در مسابقات واليبال كاركنان دولت استان گلستان

جشن خیریه همدم در دانشگاه برگزار شد

اولين دوره مسابقات ورزشي واليبال كاركنان خانم ادارات استان با حضور هجده تيم
شركت كننده درسالن ورزشي  9دي به مدت يك ماه برگزار شد.
دراين دوره از مسابقات كاركنان دانشگاه توانستند بعد از پيروزي مقابل اداره كل ثبت واسناد استان،
دانشگاه گلستان ،اداره كل بهزيستي گلستان و دانشگاه فرهنگيان به دیدار ردهبندي راه پيدا كنند و
بعد از بازي مقابل تیم اداره كل بهزيستي استان ،با نتيجه دو بر صفر موفق به اخذ مقام سوم اين دوره
از مسابقات شدند.
تيم واليبال كاركنان خانم دانشگاه با تركيب :رويا رياحي،هايده محمودي ،شيما رحيمي،
زهرا االزمني ،الدوز كابوسي ،فاطمه كهساري ،فاطمه عباسي ،فاطره كياني ،ليال منصوري،
خديجه سلطاني ،نسرين فالحي ،مهديه حجازي با مربيگريهاجر ژند و به سرپرستي مرضيه
رضايي به اين عنوان دست يافتند.
گفتني است :اعضاي تيم واليبال كاركنان خانم دانشگاه در آستانه برگزاري اجالسیه ملي 4000
شهيد استان گلستان ،اين مقام را به روح پرفتوح شهدای گرانقدر تقديم كردند.

به همت کانون خیریه کاروان رستگاری و همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی ،جشن
خیریه همدم با هدف آشنایی دانشجویان با بیماری اوتیسم و تکریم فعاالن این حوزه در
سالن خلیج فارس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
مجید قربانی مسئول انجمن خیریه اوتیسم گلستان در این جشن به معرفی این ناهنجاری ذهنی
پرداخت.
اجرای تکنوازی سنتور و سه تار ،شعبده بازی ،اهداء گل به فعاالن مؤسسه خیریه اوتیسم گلستان
و اهداء هدیه به کودکان اوتیسم از دیگر برنامههای این جشن بود.
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برگزاری مراسم روز جهانی خاک و افتتاح اولین موزه خاک ایران

مراسم روز جهانی خاک ،دوشنبه بیست
و دوم آذر ماه در تاالر خلیج فارس دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار
شد.
رییس انجمن علوم خاک ایران در این
مراسم گفت :براساس مستندات علمی ،مدیریت
پایدار خاک میتواند در حل بحران کم آبی کشور
کمک کند.
دکتر منوچهر گرجی در ادامه درباره چالشهای

مرتبط با اراضی کشاورزی ومنابع خاک کشور،
وضعیت اراضی کشاورزی جهان و ایران و ...مطالبی
را بیان کرد.
سپس رییس انجمن علوم خاک ایران
شعبه گلستان خاطرنشان کرد :از سال 2015
لغایت  2024به عنوان دهه خاک در جهان معرفی
شده است.
دکتر فرهاد خرمالی تاکید کرد :رابطه خاک
و فعالیت بشر ،مخزن کربن ،کاهش تغییرات

اقلیمیو ...از مواردی است که در دهه خاک مورد
توجه قرار دارد.
حجت االسالم و المسلمین علی نامدار
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه در ادامه اعالم کرد :استفاده
بهینه از آب و خاک ،نیازمند مدیریت توانمند است.
شایان ذکر است :اجرای موسیقی سنتی،
پخش کلیپ روزجهانی خاک و تقدیر از فعاالن
حوزه خاک استان به نامهای دکتر عباس پاشایی

اول ،مهندس کاظم مسعودی طالچی ومحمد علی
بهرامیاز دیگر برنامههای این مراسم بود.
گفتنی است :درپایان این برنامه اولین موزه
خاک ایران ،در پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان افتتاح شد.
دراین موزه  30مونولیت از نمونه خاکهای استان،
خاکهای استپی ،خاکهای کهن ،خاکهای خشک
و نیمه خشک ایران مرکزی و ...در معرض دید
دانشگاهیان قرار گرفته است.

برگزاری میزگرد تخصصی بررسی مدیریت حاصلخیزی و بیولوژیک خاک در کشت و تولید پنبه در استان گلستان
میزگرد تخصصی بررسی مدیریت
حاصلخیزی و بیولوژیک خاک در کشت
و تولید پنبه در استان گلستان ،بیست و
سوم آذر ماه در سالن رشد دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار
شد.
عضو هیأت علمیدانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان هدف برگزاری این
میزگرد را شناسایی ،اولویت بندی بخش تولید،
پژوهش ،اجرا ،ترویج و صنعت پنبه دانست.
دکتر دردی پور افزود :ضعف یا نبود
یک سامانه نوین و پویا براساس آزمون
خاک ،استقبال کم کشاورزان ،فعالیت ضعیف

حضور رییس دانشگاه در گفتگوی ویژه خبری
صدا و سیمای مرکز گلستان
ریيس دانشگاه علوم كشاورزي و منابع
طبيعي گرگان كه بمناسبت  16آذر ،روز
دانشجو در بخش گفتگو ويژه خبري شبكه
گلستان حضور يافته بود گفت :شرايط دانشگاه
از نظر شاخصهاي آموزش عالي نسبت استاد به
دانشجو و همچنين دانشجويان تحصيالت تكميلي
در شرايط مطلوب و مناسبي است.
دكتر نجفينژاد افزود :رويكرد آموزش عالي
و وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در دولت تدبير
و اميد ايجاد دانشگاههاي كارآفرين و دانشگاههاي
نسل سوم است كه خوشبختانه دانشگاه علوم
كشاورزي و منابع طبيعي گرگان جزء اولين
دانشگاههايي است كه برنام ه راهبردی را به تصویب
رسانده و بر اساس آن رسیدن به دانشگاه كارآفرين

آزمایشگاههای خصوصی خاک و نظارت و
پایش ضعیف مدیریت دولتی از جمله مشکالت
و موضوعات مطرح شده در این میزگرد بود.
وی خاطرنشان کرد :تاسیس بانک
اطالعات پنبه استان گلستان ،تعریف پروژه
مشترک بین مراکز دانشگاهی ،تحقیقاتی،
اجرایی ،ترویجی و صنعت برای حل مشکالت
اولویت دار و  ...به عنوان راه حل مشکالت
بخش پنبه است.
عضوهیأت علمیموسسه تحقیقات
پنبه کشور در ادامه گفت :پنبه در دنیا
به عنوان یک محصول استراتژیک شناخته
میشود.

دکتر عمران عالیشاه افزود :در 130
کشور جهان ،پنبه کشت میشود که از این
میان کشورهای چین ،هند ،آمریکا ،پاکستان،
ازبکستان و  ...بیشترین میزان تولید پنبه را
دارند.
وی تصریح کرد :در حال حاضر میزان
تولید پنبه در کشور حدود شصت تن است
در حالیکه میزان مصرف 150تن میباشد،
بنابراین حدود هشتاد تن را از طریق واردات
تامینمیکنیم.
در ادامه اعضای هیأت علمیو شرکت
کنندگان در این میزگرد به ارائه نظرات خود
پرداختند.

برگزاریمیزگردتخصصیراهکارهایبهینهسازیمدیریتاجراییپسماند

را به عنوان هدف انتخاب نموده و در ادامه سند
دانشگاه كارآفرين را تدوين کرد.
وی خاطر نشان کرد :از ابتدای سالجاری،
کلینیک مادر تخصصی را تاسیس نمودیم تا به عنوان
درگاه ارتباطی بین دانشگاه و جامعه هدف قرار گیرد.
میزگرد تخصصی راهکارهای بهینه سازی مدیریت اجرایی پسماند با رویکرد کاهش
زباله ،تفکیک از مبدا تولید و بازیافت مواد و انرژی ،با حضور ریاست ،معاون و مدیر
پژوهشی اداره پسماند شهرداری گرگان ،معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و مدیر
گروه مهندسی بهداشت و اعضای هیأت علمیگروه علوم خاک و دانشجویان تحصیالت
تکمیلی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
در این میزگرد ،دیدگاههای مختلف در خصوص سرنوشت زبالههای شهرداری گرگان مورد
بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
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دکتر نجفی نژاد در نشست خبری:

برگزاري نمايشگاه هفته پژوهش و فناوري،
فرصتي است براي نمايش ظرفيت توسعه
علمياستانگلستان
نشست خبري دبير كل استاني ستاد هفته
پژوهش و فناوري گلستان در سال ،1395
سيزدهم آذرماه در دفتر رياست دانشگاه علوم
كشاورزي و منابع طبيعي گرگان برگزار شد.
دكتر علي نجفي نژاد در اين نشست
خبري گفت :امسال بحث توليد ثروت ،تجاري

سازي ايدهها و توجه به اقتصاد دانش بنيان در
برپايي نمايشگاه هفته پژوهش و فناوري استان
گلستان در اولويت قرار گرفت.
دبير كل استاني ستاد هفته پژوهش و
فناوري استان گلستان افزود :شعار هفته
پژوهش امسال ،پژوهش تقاضا محور و تجاري

سازي فناوري زيربناي اقتصاد مقاومتي است كه
روزهاي اين هفته به نامهاي پژوهش ،فناوري
و مدرسه ،ايدههاي برتر ،سرمايه ملي ،پژوهش،

فناوري و صنعت ،پژوهش ،فناوري و دانشگاه
كارآفرين ،پژوهش ،فناوري ،اقتصاد مقاومتي ،اقدام
و عمل نامگذاري شد.

اخبار برنامههای برگزار شده دانشکدههای دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان در هفته پژوهش و فناوري
برنامههای هفته پژوهش و فناوری
دانشکده مهندسی چوب و کاغذ و علوم
جنگلدانشگاه

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری،
سخنراني علمي و تجليل از اساتيد
پيشكسوت رشته صنايع چوب و كاغذ
هفدهم آذرماه در سالن شهيد شهرياري
برگزار شد.
در این برنامه دكتر تقي طبرسا درباره
وضعيت توليد و اشتغال در صنايع چوب و كاغذ
كشور ،دكتر مهدي مشكور درخصوص گزارش
فرصت مطالعاتي دركشور ژاپن ،دكتر محمد
رضا دهقاني درباره گزارش فرصت مطالعاتي
در كشور آمريكا و دكتر ابوالقاسم خزاعيان
درخصوص دستاوردها و فرصتهاي پيش
روي دانشجويان ممتاز در بنياد ملي نخبگان
سخنرانی کردند.
شایان ذکر است :در پایان از دكتر كريم
عليزاده و دكتر اصغر اميدوار اعضاي هيات علمي
بازنشسته و فيروز مقدس زاده كارمند بازنشسته
دانشکده با اهداء لوح يادبود تقدير به عمل آمد.
همچنین دربرنامه دگیری ،سخنراني اعضاي
هيات علمي و دانشجويان این دانشكده دوشنبه
پانزدهم آذر ماه در سالن شهيد شهرياري
دانشگاه برگزار شد.
در اين جلسه سخنراني علمي دكترمحراب
مدهوشي با عنوان :ويژگي ساختمانهاي چوبي
به عنوان ساختمانهاي سبز ،سخنراني علمي
دكترعلي قاسميان با عنوان :توليد الياف كربن
از ليگنين ،سخنراني علمي دكترحميد رضا
عدالت با عنوان :معرفي ،كاربرد و فرآيند توليد
چوبهاي چند اليه و روكشهاي مهندسي شده
چوب ،سخنراني علمي مهندس منيره ايماني
دانشجوي مقطع دكتري با عنوان :رنگبري
خميرهاي كاغذ روزنامه و مجله باطله تازه چاپ
شده با استفاده ازفرماميدين سولفونيك اسيد
و پروكسيد هيدروژن ،سخنراني علمي مهندس
محسن اسداهلل زاده ،دانشجوي مقطع دكتري
با عنوان :توليد اتانول وزيست توده قارچي
از مايع پخت سياه فرآيند سولفيت اسيدي
با استفاده از قارچهاي رشته ايي ،سخنراني
علمي مهندس حميدهاتف نيا دانشجوي مقطع

دكتري با عنوان :استفاده از روش رادار نفوذي
در ارزيابي غير مخرب حفرههاي اخلي چوب
راش ،سخنراني علمي مهندس مهردادصدقي
دانشجوي مقطع دكتري با عنوان :اسيدزدايي
از كاغذهاي قديمي ،سخنراني علمي مهندس
احمد رضا زاهدي طبرستاني با عنوان :گازهاي
غيرقابل كندانس( )NCGارائه شد.
******

محصوالت کشاورزی و دکتر جاوید قرخلو درباره
تایید و تعیین مقاومت مبتنی بر هدف و غیرهدف
به علف کش گالیفوسیت در Amaranthus
 palmeriسخنرانی کردند و دو کتاب جدید علم
و فناوری کشاورزی ارگانیک ترجمه دکتر کاظمیو
دکتر کامکار و کتاب دو جلدی فیزیولوژی و نمو
گیاهی ترجمه دکتر کامکار و همکاران معرفی شد.
******

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری،
سخنرانی علمیگروه علوم باغبانی با حضور
تعدادی از اساتید و دانشجویان مقطع
تحصیلی دکتری ،پانزدهم آذر ماه در سالن
دانشجو برگزار شد.
در این برنامه ،دکتر خراسانی نژاد درباره
اهمیت اهلی سازی و اصالح گیاهان دارویی،
دکتر موسوی زاده درباره نقشه یابی فیزیکی
 45S ,RDNA5Sروی کروموزمهای
متافازی مارچوبه با کاربرد روش ،Fish
دکتر خوشحال سرمست درباره بررسی نقش
 VDACمیتوکندریایی در انتقال متابولیتهای
سلولی ،دکتر شریفانی درباره نگرشی نوین در
پژوهش و پیشرفت علمیدانشجویان ،دکتر
همتی درباره تحلیل دالیل تلخی میوه مرکبات
پس از یخبندان و عوامل موثر در آن ،دکتر
قاسم نژاد درباره ایندوفیتها منابع جدید
متابولیتهای ثانویه و مهندس باباربیع درباره
بررسی تاثیر ازون بر محصوالت باغی سخنرانی
کردند.
شایان ذکر است :در پایان ،جلسه پرسش و
پاسخ برگزار شد.
******

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری ،كارگا ه
ی اعضای هیات علمیو
آموزشی و سخنران 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده
علوم دامیدر سالن شهید چمران دانشگاه
برگزار شد.
در این برنامهها ضمن ارائه یافتههای نوین
علمی ،راهکارهای جدیدی جهت بهبود سالمت
و کیفیت خوراکهای دام و طیور از قبیل تزریق
درون تخم مرغی ویتامین «ای» و «سلنیوم»
و استفاده از ضایعات صنایع غذایی در راستای
پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی معرفی شد که از
سوی حاضرین مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
همچنین در پایان به مناسبت روز دانشجو از
تالشهای انجمن علمیدانشجویان و پژوهشگران
برتر مقاطع مختلف تحصیلی این دانشکده تقدیر
به عمل آمد.
******

سخنرانیعلمیگروهعلومباغبانی
دانشگاه برگزار شد

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری،
سخنرانی علمیگروه زراعت برگزار شد

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری،
سخنرانی علمیگروه زراعت با سخنرانی دو
عضو هیأت علمیو معرفی دو کتاب ،پانزدهم
آذر ماه در سالن اجتماعات دانشکده صنایع
غذایی برگزار شد.
در این نشست علمیدکتر افشین سلطانی
به معرفی مدل کشوری تقاضا و تولید برای

برنامههای دانشکده علوم دامیدر هفته
پژوهش و فناوری

برنامهسخنرانیهایعلمیدانشکده
صنایع غذایی در هفته پژوهش انجام شد

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری ،برنامه
سخنرانی علمیدر دانشکده صنایع غذایی
برگزار شد.
در این برنامه دکتر محبوبه کشیری درباره
کاربرد فرآیند فشار باال در صنایع غذایی و دکتر
علی مویدی در موضوع اثرات تخمیر میکروبی بر
ترکیبات زیست فعال گیاهی سخنرانی کردند.
******

میزگردعلمیباعنواننگرشاصالحیبه
مشکالتتولیدپنبه
(پژوهش -تولید  -فرآوری)

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری ،میزگرد
علمیتوسط اعضای هیأت علمیگروه اصالح نباتات

و بیوتکنولوژی با حضور مسئولین موسسه پنبه
کشور و اداره کل دانههای روغنی استان گلستان،
کارشناس پنبه مزرعه نمونه ارتش ،مسئول کارخانه
پنبه پاک کنی گنبد و یکی از تولید کنندگان پنبه
و دانشجویان برگزار شد.
در این میزگرد دکترنواب پور مدیر گروه اصالح
نباتات و بیوتکنولوژی درباره جایگاه هفته پژوهش،
دکتر زینلی نژاد درباره مشکالت پنبه از نگاه
اصالحی ،دکتر احد یامچی درباره بیان خارجی
ژن در میزبان مخمر ،مهندس کیوان مهدوی
درخصوص اهمیت فاکتورهای رونویسی در تحمل
به تنشهای غیر زیستی در گیاهان ،مهندس
علیرضا عسکری کلستانی با عنوان کاربرد نرم افزار
 GGE biplotدراصالح نباتات و مهندس کیانا
کبیر با عنوان مقدمه ای بر تکنیک Genome
 editingمطالبی را ارائه کردند.
******

برگزاری نشست مشترك اساتيد گروه
باغباني دانشگاه باتعدادی از توليد
كنندگان محصوالت باغي استان

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری،
نشست مشترك اساتيد گروه باغباني
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگانباتعدادیازتوليدكنندگانمحصوالت
باغي استان گلستان برگزار شد.
دکتر خدایار همتی مدير گروه باغباني دانشگاه
هدف از برگزاری این نشست را آشنايي با باغداران
وتبادل تجارب علم و عمل دانست.
در ادامه هر يك از توليدكنندهها از شهرستانهاي
گاليكش ،مينودشت ،گنبد ،آزادشهر ،علي آباد،
گرگان ،بندرگز و كردكوي مشكالت خود شامل:
فقدان گلخانه در سطح وسيع ،اقتصادي نبودن
گلخانههاي كوچك ،سرمازدگي و يخبندان برخي
ميوهها بويژه مركبات و نحوه برداشت و زمان
برداشت محصوالت باغي مطالب خود را مطرح
كردند.
سپس اعضای هیأت علمیدرباره برداشت
علمي محصوالت باغي و بررسي عمر انباري آنها
در دماهاي مختلف سردخانه ،مطالعات زيربنايي
احداث گلخانه براي كشت محصوالت باغي با توجه
به كمبود منابع آب در استان ،توجه به عدم باردهي
زيتون و  ...مطالبی بیان کردند.
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انتصاب عضو هیأت علمیدانشگاه به سمت

سرپرستدانشگاهعلمیکاربردیاستانگلستان
طی حکمیاز سوی دکتر محمد حسین امید
رییس دانشگاه علمی کاربردی کشور ،دکتر
امیر احمد دهقانی عضو هیأت علمیدانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به
سمت سرپرست دانشگاه علمیکاربردی
استان گلستان منصوب شد و از زحمات دکتر
برزعلی رییس سابق تقدیر به عمل آمد.
مراسم تکریم ومعارفه سرپرست دانشگاه

علمیکاربردی استان گلستان ،بیست و ششم
آبانماه با حضور دکتر بدری معاون اداری مالی
وتوسعه منابع دانشگاه علمیو کاربردی کشور،
مهندس قدمنان رییس مرکز برنامهریزی ،نوسازی
و توسعه فناوری اطالعات استانداری گلستان،
جمعی از مدیران ومسئولین استانی واعضای هیات
علمیدانشگاههای استان در سالن رشد دانشگاه
علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان برگزار شد.

کارگاه کارآفرینی و فرصتهای شغلی در منابع طبیعی در دانشکده علوم جنگل برگزار شد
کارگاه کارآفرینی و فرصتهای شغلی در
منابع طبیعی ،چهاردهم آذرماه در سالن
شهید شهریاری برگزار شد.
دکتر شعبان شتائی رییس دانشکده علوم
جنگل در این کارگاه گفت :این کارگاه آموزشی
با هدف آگاهی و آشنایی دانشجویان با فرصتهای
شغلی کارآفرینانه و پژوهش محور برگزار شد.
مهندس رحمان فرمانی معاون گردشگری
سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و

صنایع دستی استان گلستان در ادامه افزود:
دانشجویان دانشگاهها میتوانند در حوزه برگزاری
تور ،پذیرایی ،اقامت و  ...در جنگلهای استان ،به
اقتصاد دانش بنیان و کارآفرین روی بیاورند و از این
طریق برای خود تولید ثروت بکنند.
در ادامه مهندس ستوده نیا مدیر عامل
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری
گرگان اذعان کرد :در جهت جابجایی درخت
و درختچههای انتقال یافته به روش روت بال

میبایست مراحل جابجایی ،شناسایی درختان
آلوده به آفات و بیماریها ،تعیین محل کاشت ،تعادل
بین تاج و ریشه درختان و ...مورد توجه و بازبینی
علمیقرارگیرد.
همچنین بازنشسته مرکز تحقیقات
منابع طبیعی و امور دام استان گلستان
در این کارگاه درباره درختان سرخدار
سخنانی ایراد کرد و گفت :جنگلهای منطقه
افراتخته ،سیاه رودبار و  ...در استان گلستان،

برگزاري سخنراني علمي در دانشكده علوم جنگل

به همت انجمن علمي دانشكده علوم
جنگل ،سخنرانيهاي اعضاء هيئت علمي
و دانشجويان دوره تحصيالت تكميلي
دانشكده علوم جنگل ،شانزدهم آذر ماه
در سالن شهيد شهرياري برگزار شد.
در اين برنامهها ،سخنراني دكترهاشم حبشي
با موضوع :تغييرات فون و خصوصيات شيميايي
خاك پس از بهره برداري از جنگل آميخته

گرگان ،دكتر پارساخو با موضوع :ارزيابي
گزينههاي مختلف شبكه جادههاي جنگلي در
طرح جنگلداري دكتر بهرام نيا ،مهندس نظري
با موضوع :شناسايي و جمع آوري قارچهاي
ماكروسكوپي درختان خانواده توس حاوي ماده
موثر بتولين و بتوليك اسيد ،مهندس ظهريبان
با موضوع :قابليتها و محدوديتهاي ليدار
فضايي در برآورد مشخصههاي كمي و كيفي

جنگل ،مهندس اسحاقي با موضوع :تهيه نقشه
خطر اتش سوزي با استفاده از الگوريتم رندم
فارست ،مهندس موسوي با موضوع :كاربردهاي
ليدار در جنگل ،مهندس ناصري با موضوع:
بررسي اثر توپوگرافي و فاصله از جاده برروي
تراكم تاج پوشش درختان منطقه دشت برم
استان فارس با استفاده از تصاوير ماهوارهاي
ارائه شد.

بهترین رویشگاه درختان سرخدار در استان
گلستان هستند.
مهندس محمدرضا لسانی خواهان حفظ
و نظارت بیشتر مسئوالن از این ذخیره
گاههای زیستی شد و افزود :سرخدار به لحاظ
اکوبیولوژیکی و استفاده در محصوالت چوبی
بسیار ارزشمند است.
گفتنی است :در پایان ،جلسه پرسش و پاسخ
برگزار شد.

برگزاری ميز گرد با موضوع
كار آفريني در دانشكده
مهندسي چوب و كاغذ
به همت انجمن علمي دانشكده
مهندسي چوب و كاغذ ،ميزگرد چالشها
و فرصتهاي كارآفريني و اشتغال
فارغالتحصيالن در صنايع چوب و كاغذ،
پانزدهم آذرماه در سالن شهيد شهرياري
برگزار شد.
در اين ميزگرد كه با هدف به اشتراك
گذاشتن تجربيات عملي و كاري ،تبادل نظر
بين اساتيد و دانشجويان برگزار شد چند
تن از دانشجويان فارغ التحصيل و شاغل در
صنايع چوب و كاغذ و مبلمان از جمله مهندس
حامد متيني ،مهندس سميه حيدري ،مهندس
سيد محسن حسيني ،مهندس رحيم يدالهي
تجربيات خود را بيان کردند و به پرسشهاي
دانشجويان پاسخ دادند.
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اولین نشست روسای دانشکده های شیالت ،محیط زیست ،مرتع
و آبخیزداری دانشگاه برگزار شد
اولین نشست روسای دانشکده های
شیالت ،محیط زیست ،مرتع و آبخیزداری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان ،سی ام آذر ماه در سالن شهید
چمران برگزار شد.
رییس دانشگاه در این نشست گفت:
بحث تجلیل و قدردانی از زحمات و تجربیات
پیشکسوتان دانشگاه می بایست مورد توجه همه
دانشگاهیان قرار بگیرد.
دکتر نجفی نژاد افزود :طی سه سال
گذشته سعی کردیم هرسال نشستی را با اعضای
هیأت علمی و کارمندان بازنشسته داشته باشیم
تا عالوه بر جویا شدن احوال آنها ،از زحماتشان
هم قدردانی کرده باشیم.
در ادامه بعضی از روسای سابق دانشکده
که در نشست حضور داشتند به ایراد سخن
پرداختند.
همچنین دکتر غالمعلی حشمتی رییس

دانشکده های شیالت ،محیط زیست ،مرتع
و آبخیزداری در این نشست ضمن قدردانی
از حضور مدعوین گفت :سعی کردیم با
برپایی این نشست زمینه ارج نهادن به زحمات

و تجربیات روسای سابق را برپاکرده باشیم.
شایان ذکر است :دکتر فتح ا ...بلداجی،
دکتر نعمت خلیقی ،دکتر ابوالقاسم کمالی،
دکتر منصور مصداقی ،دکتر علی نجفی نژاد و

دکتر امیر سعدالدین به عنوان روسای سابق
دانشکده فعالیت داشتند و هم اکنون دکتر
غالمعلی حشمتی به عنوان رییس در این
دانشکده فعالیت دارد.

تقدیر معاون آموزشی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری از رییس دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری طی نامه ای از دکتر علی نجفی نژاد رییس دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان تقدیر و تشکر کرد.
دکتر شریعتی در متن نامه آورده است :از زحمات و تالشهای حضرتعالی ،مدیران و کارشناسان گرامی آن دانشگاه در برگزاری موفق» نشت معاونان آموزشی
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه  »2و « نشست صمیمانه با مدیران و روسای محترم دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان گلستان» سپاسگزارم.
امیدورام با مشارکت و پیگیری عالمانه و دلسوزانه شرکت کنندگان در نشست شاهد رشد روزافزون آموزش عالی در منطقه باشیم.

برگزاری کرسی آزاداندیشی با موضوع

پرورش ماهی تیالپیا در ایران در دانشگاه

به همت انجمن علمی شیالت ،کرسی
آزاد اندیشی با موضوع پرورش ماهی تیالپیا

در ایران ،با حضور مسئولین و دانشجویان
دانشگاه ،کارکنان ادارات و نهادهای دولتی

و خصوصی مرتبط با مسائل آبزی پروری
کشور ،بیست و نهم آذر ماه در تاالر خلیج
فارس دانشگاه برگزار شد.
در ابتدا دکتر حسینیفر ،عضو هیات
علمی دانشکده شیالت ،اهداف برگزاری
و جزئیات این برنامه را بیان کرد و گفت:
ماهی تیالپیا ،به عنوان یک گونه سریع الرشد و
اقتصادی میتواند گزینه بسیار مطلوبی برای آبزی
پروری ایران باشد.
مشاور انجمن علمی دانشجویی شیالت

افزود :برای جلوگیری از خسارتهای زیست
محیطی ناشی از هجوم این گونه به سالمت آب
دریاها ،دریاچهها و مخازن سدها باید قوانینی
ایجاد میشود.
در ادامه مهندس فرهاد رجبیپور مسئول
پژوهشکده تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور
استان یزد (بافق) ،به عنوان موافق و مهندس
خیرآبادی ،رییس اداره حیات وحش اداره
کل محیط زیست استان گلستان به عنوان
مخالف ،دیدگاههای خود را مطرح کردند.

برگزیده شدن دانشجوی دکتری باغبانی دانشگاه در جشنواره ایده های برتر اصفهان
مهرداد باباربیع دانشجوی مقطع دکتری باغبانی گرایش گیاهان زینتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان موفق به دریافت عنوان برگزیده از جشنواره ایده های برتر اصفهان شد.
گفتنی است :ایشان با ایده تهیه و تولید محلولهای نگهدارنده گلهای شاخه بریده در این جشنواره شرکت کرده بود.
شایان ذکر است :با توجه به ماهیت کاربردی و اقتصادی بودن ایده مذکور و انجام آزمایشهای قبلی ایده پرداز ،مسئولین جشنواره با حمایت مالی کامل ،پیشنهاد تولید و تجاری سازی این محلولها را مطرح کردند.
روابط عمومی دانشگاه ،کسب این عنوان را به این دانشجوی عزیز تبریک عرض نموده و برای ایشان موفقیتهای بیشتری را آرزومند است.
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مهمترین وظیفه ما زنده نگه داشتن آرمانهای شهدا
و عمل به وصایای این عزیزان است

کنگره شهدای کارمند استان گلستان،
بیستم آذر ماه با حضور معاون هماهنگ
کننده نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران،
نماینده ولی فقیه در استان گلستان ،معاون
سیاسی و امنیتی استانداری گلستان ،جمعی
از مدیران ،کارمندان ،خانوادههای شهدا و
عموم مردم در مسجدالنبی(ص) پردیس
دانشگاه برگزار شد.
مسئول هماهنگ کننده نماینده ولی فقیه

در سپاه پاسداران در این کنگره با طرح این
پرسش که والیت فقیه از ما چه میخواهد،
گفت :بیداری مردم نخستین چیزی است که
والیت فقیه از ما میخواهد چراکه از ابتدای خلقت
تا کنون بی بصیرتی و نداشتن صبر عامل بروز
مشکالتی برای مردم شده است.
سردار سپهر با بیان اینکه وظیفه ما فقط
بیان خاطرات شهدا نیست ،خاطرنشان کرد:
مهمترین وظیفه ما زنده نگه داشتن آرمانهای

شهدا و عمل به وصایای این عزیزان است که
تبعیت از ولی فقیه و امام خمینی(ره) ،مبارزه
قدرتمندانه با استکبار ،عفاف ،حجاب ،تقوا،
انقالبیگری ،رسیدگی به محرومین و نیازمندان،
حضور در صحنه و دفاع از ارزشها و ادامه دادن راه
شهدا و رزمندگان ،از مهمترین وصایای شهداست.
در ادامه معاون سیاسی امنیتی استانداری
گلستان گفت :ما امروز بر سر سفره شهیدان
انقالب نشسته ایم و باید تالش کنیم راه شهدا را

با پوست و گوشت و روح و روان خود ادامه دهیم.
علی اصغر طهماسبی با اشاره به دیدار
اخیر مسئوالن استان با رهبر معظم انقالب
اسالمیاظهار کرد :در دیدارمسئوالن اجالسیه
 4000شهید استان گلستان با مقام معظم
رهبری ،ایشان استان گلستان را نمونه بارز وحدت
در جامعه اسالمینامیدند.
شایان ذکر است :در استان گلستان 124
شهید کارمند شناسایی شده است.

دکتر نجفی نژاد در برنامه زنده تلویزیونی شبهای هیرکان:

ما امروز در عرصه اقتصاد ،کارآفرینی و پیشرفت علمینیاز به استفاده از
فرهنگ ایثار و شهادت داریم

به مناسبت اجالسیه  4000شهید استان گلستان ،رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،پانزدهم آذر
ماه در برنامه شبهای هیرکان در صدا و سیمای مرکز گلستان حضور یافت.
دبیر کمیته دانشجویی واساتید اجالسیه 4000شهید استان گلستان در این برنامه به ایثارگری شهدا اشاره کرد و
گفت :شهدای هشت سال دفاع مقدس با نثار خونشان جامعه را نورانی کردند و نشان دادند که با داشتن فرهنگ ایثار و شهادت میتوان
یک جامعه را از رفتن زیر بار ظلم و تجاوز نجات داد.
دکتر نجفی نژاد تصریح کرد :ما امروز در عرصه اقتصاد ،کارآفرینی و پیشرفت علمینیاز به استفاده از فرهنگ ایثار و شهادت داریم.
رییس دانشگاه نیاز امروز جامعه را تالش در عرصه سازندگی دانست و افزود :زمانی که دشمن متجاوز به مرزهای میهن
اسالمیما حمله کرد ،جوانان برای پاسداری از ارزشهای الهی ایستادگی کردند اما امروز نوع جنگ تغییر کرده است ،بنابراین باید
متناسب با نیاز عصری که در آن زندگی میکنیم تالش و کوشش کنیم.

معرفی 9دانشجوی دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان به عنوان برگزیدگان استفاده از
جوایزتحصیلیبنیادملینخبگان

بنیاد نخبگان استان گلستان 9 ،دانشجوی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان را مشمول استفاده از جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 95 -96
اعالم کرد.
الهه لطفعلی نژاد ،بهنام مصدق و محمد ججوزاده در مقطع کارشناسی ارشد ،میالد کبیر،
علی حقی وایقان ،زهره مظاهری کوهانستانی ،مرتضی ایقانی ،صفورا ابرقویی و حسین
گرگینی شبانکاره در مقطع دکتری مشمول دریافت این جوایز تحصیلی شدند.

در ایامیکه گذشت همکاران گرامی:

علی سینه سپهری ،حسن رضایی ،اکبر زمانی ،قنبر کردزینی ،مصطفی رخشانی و ابوتراب وظیفهدان
در غم از دست دادن عزیزان خود عزادار بودند.

روابط عمومیدانشگاه ضمن عرض تسلیت ،از خداوند متعال برای این همکاران ارجمند و خانواده محترمشان صبر جمیل و اجر
جزیلمسئلتمینماید.
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به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان:

کنگره شهدای دانشجوی استان گلستان برگزار شد

کنگره شهدای دانشجوی استان گلستان،
شانزدهم آذر ماه همزمان با روز دانشجو با حضور
سردار سالمی،جانشین فرماندهی کل سپاه،
حضرت آیت ا ...نورمفیدی نماینده ولی فقیه در
استان گلستان ،جمعی از مسئوالن ،اعضای هیأت
علمی ،دانشجویان و کارمندان دستگاههای
اجرایی و موسسات آموزش عالی استان گلستان
و عموم مردم ،در سالن ورزشی شهید موسی
رضازاده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان برگزار شد.
نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه
گرگان در این کنگره گفت :دانشجویان ما در سال
 ۳۲برای نشان دادن اعتراض به سفر معاون رئیس

جمهور امریکا به شهادت رسیدند و همه دانشجویان
باید ایثارگریهای آن روز دانشگاه تهران و راه شهدا
را ادامه دهند.
حضرت آیت ا ...نورمفیدی در ادامه افزود:
شهدای ما در دفاع مقدس کسانی بودند که عالوه بر
تالش برای آزادی ملت و دفاع از آرمانهای بشری ،رضای
خدا را هم درنظر داشتند و در این راه کشته شدند که به
تعبیر قرآن زنده هستند.
در ادامه سردار سالمیاظهار کرد :روحانیون
و دانشجویان دوقشری بودند که در پیروزی انقالب
اسالمینقش پیشگام و پیشران ایفا کردند.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقالب
اسالمیافزود :دانشجویان به عنوان پرچمداران

آزاداندیشی ،استکبارستیزی ،عدالتخواهی ،اسالم طلبی
و استقالل خواهی ،نقش برجسته ای در تحقق انقالب
اسالمیداشته اند.
دبير كميته دانشجويي و اساتيد اجالسيه
 4000شهيد استان گلستان در اين برنامه گفت:
از همه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي استان كه جهت
برگزاري مناسب و با شكوه اين اجالسيه با اين كميته
همكاري داشتند تشكر و قدرداني ميكنم.
دكتر علي نجفينژاد افزود :برنامههاي كميته
دانشجويي از اواخر سال  94شروع شد ،طي اين مدت
چندين مورد المپياد ورزشي ،همايش پيادهروي ويژه
دانشجويان ،جشنواره علمي و  ...در سطح دانشگاهها و
مراكز آموزش عالي استان برگزار شد.

وی اعالم کرد :برپایی نمایشگاه بصیرت و
والیت ،محفل انس با قرآن ،مسابقات قرآن و عترت
دانشجویی،کرسی آزاداندیشی ،همایش ملی ایثار و
شهادت و ...از جمله برنامههای این کمیته بود.
ریيس دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي
گرگان در ادامه اذعان كرد :هدف از برگزاري اين
كنگرهها ،انتقال فرهنگ ايثار و شهادت به جوانان به
ویژه دانشجویان جمهوری اسالمیایران است.
وی عنوان کرد :در مجموع حدود  31هزار دانشجو
در برنامههای درنظر گرفته شده این اجالسیه حضور
داشتند.
گفتنی است :در پایان این مراسم از سه عنوان
کتاب در حوزه ایثار و شهادت رونمایی شد.

آیت اهلل نورمفیدی:

هدف از وحدت حوزه و دانشگاه تحقق آرمانهای انقالب است
به مناسبت  27آذر ماه روز وحدت حوزه
و دانشگاه ،جمعی از روسا ،اعضای هیأت
علمیو دانشجویان دانشگاههای استان
گلستان با حضرت آیت ا ...نورمفیدی نماینده
ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه
گرگان دیدارکردند.
آیت ا ...سیدکاظم نورمفیدی در این دیدار
گفت :وحدت حوزه و دانشگاه در کالم حضرت امام(ره)
حتی قبل از انقالب هم بیان شده است و این نکته
باید بررسی شود چرا اندیشمندان و امام راحل روی این
مساله تاکید داشتند.
وی ادامه داد :طاغوتیان به دنبال بدبین کردن
دانشگاهیان نسبت به حوزههای علمیه بودند تا اتحادی
بین این دو قشر تاثیرگذار جامعه ایجاد نشود.
وی با یادآوری این که بخش عمده جمعیتی
که در پیروزی انقالب نقش داشت دانشگاهیان
و جوانان بودند ،اضافه کرد :امام خمینی(ره) برای
خنثی کردن طرح استعماری دشمن وحدت حوزه و
دانشگاه را مطرح کرد.
وی با تاکید بر این که انتخاب روز شهادت
آیتاهلل مفتح به جا و هوشمندانه بود ،گفت:

شهید مفتح یک روحانی بود که تحصیالت
دانشگاهی هم داشت.
آیت اهلل نورمفیدی با بیان این که وحدت
حوزه و دانشگاه ،وحدت در هدف است ،افزود:

طلبهها و روحانیون سالها درس میخوانند و مطالعه
میکنند تا به درجه ای از فقه برسند و دانشجویان هم
سالها مطالعه میکنند تا بتوانند در زمینههای علمیو
تخصصی خود به دستاوردهای پژوهشی برسند.

وی اضافه کرد :ما در اسالم برای خود معیارهایی
داریم و دانشگاهها باید بپذیرند که علوم باید با معیارهای
اسالمیسازگار باشند ،از سوی دیگر حوزه هم باید
بپذیرد که در مسائل فقهی باید از نظر علمیآگاه باشند
و راهکارهای علمیرا بررسی کرده باشند.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان
رهبری اظهار کرد :دانشجو و طلبه هم باید هدفدار
باشند و برای خود چشم اندازی تعریف کنند.
وی با اشاره به این که نهایت وحدت باید
رسیدن به اهداف و آرمانهای انقالب شود،
خاطرنشان کرد :اگر هدف یکی شود ،وحدت حاصل
شده است.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان در این دیدار گفت :نزدیک شدن حوزه و
دانشگاه ،هم به پیشرفت علم و هم به پیشرفت اخالق
اسالمیدر جامعه کمک میکند.
دکتر نجفی نژاد اذعان کرد :دشمنان به دنبال این
هدف بودند که دو جایگاه علم و اخالق را از هم جدا
کنند اما با انتخاب هوشمندانه حضرت امام خمینی(ره)
و نامیدن روز شهادت آیت ا ...دکتر مفتح به عنوان روز
وحدت حوزه و دانشگاه ،این هدف ممکن نشد.

